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ثالث حقائق عن الخطیة
 و

ثالث حقائق عن الخالص
١٢الفصل 

٣٨العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

أن نتعلم كل من مأساة الخطیة وعالج الخطیة:الھدف

 )١٢:١٠٣مزمور(.َكبُْعِد اْلَمْشِرِق ِمَن اْلَمْغِرِب أَْبَعَد َعنَّا َمَعاِصیَنَا١٢
ْینُونَِة اآلَن َعلَى الَّذِ ١ الِِكیَن لَْیَس َحَسَب اْلَجَسِد بَْل َحَسَب إًِذا الَ َشْيَء ِمَن الدَّ یَن ھُْم فِي اْلَمِسیحِ یَُسوَع، السَّ

وحِ  )٢-١:٨رومیة.(ألَنَّ نَاُموَس ُروحِ اْلَحیَاِة فِي اْلَمِسیحِ یَُسوَع قَْد أَْعتَقَنِي ِمْن نَاُموِس اْلَخِطیَِّة َواْلَمْوتِ ٢.الرُّ

الشعور بالذنب عندما نعترف بمعیار هللا عما ھو صواب وما ھو یخبرنا داود أنھ یمكننا أن نحل مشكلة 
ھذه واحدة من أھم .عندما نعترف بخطایانا هللا سوف یرد أرواحنا.خطأ، وأن ھذا المعیار یقنعنا أننا خطاة

.التطبیقات التي یمكن أن نتعلمھا من خطیة داود
ما لھا ئفالخطیة دا.للخطیة عواقب رھیبة:والأ.یمكننا أن نتعلم ثالثة أشیاء عن الخطیة من حیاة داود

إذا كان من الممكن أن یقع رجال .الخطیة لھا قوة عظیمة:ثانیا.عقوبة سواء في الحاضر أو في المستقبل
:ثالثا.علینا أال نستھین بقوة الخطیةف؟ الخطیةأن یصمد أمام  امثل داود في الخطیة، فمن یظن نفسھ قادر

ا ِھبَةُ هللاِ فَھَِي َحیَاةٌ أَبَِدیَّةٌ بِاْلَمِسیحِ یَُسوَع َربِّنَا٢٣.الخطیة لھا ثمن بھیظ "ألَنَّ أُْجَرةَ اْلَخِطیَّةِ ِھَي َمْوٌت، َوأَمَّ
 .ال رجعة فیھا وغیر قابلة للتخلص منھااألثار، وبعض ھذه أثارافیناالخطیة تترك .)٢٣:٦رومیة(

یتألق إشراقا ثالث حقائق سوداء لكي یبرز جمالھا، ھكذا كما یضع الصائغ جواھره الجمیلة على خلفیة 
أن یسوع المسیح أزال عقوبة :أول حقیقة ھي.عن الخالص على الخلفیة السوداء لعقوبة وسلطان الخطیة

إن سلطان الروح القدس أقوى من سلطان الخطیة ویمكنھ أن یحررنا من سلطان :ثاني عقوبة ھي.الخطیة
أكثر تعقیدا، ألنھا تتعلق بأثر الخطیة، فمن جھة هللا، ھو یغفر كل حقیقة الثالثة ال.الخطیة على حیاتنا

خطایانا وال یظل في نظره أي أثر لخطایانا، ولكن بالنسبة لإلنسان قد تستمر ھذه اآلثار طویال وأحیانا 
.فقد تستمر عواقب الخطیة على الرغم من أن هللا قد غفرھا.تكون بال رجعة
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أفضل إجابةراخت

.مشاعر بالذنبأن ال یكون لدینا أي؟ الكتاب المقدس یعلمنا خاطئةصحیحة أو  -١
 .أننا أخطأناإنكار بالذنب ھو خفض معاییرنا ومشكلة الشعور ؟ أفضل وسیلة لحل خاطئةصحیحة أو  -٢
.عقوبةھا؟ الخطیئة لأو خاطئةصحیحة -٣

.ة لكل سؤالإجابة واحداختر، ما لم یذكر خالف ذلك

؟للخطیئةیةعقوبة المستقبلالإلزالة  ةالوحیدطریقةالما ھي -٤
خطایانابأن ندفع  ما یعوض  -أ

خطایانا تمامابأن ننسى -ب
صالحةالعدید من األعمال البعن طریق القیام  -ج
من خالل قبول عمل یسوع المسیح على الصلیب باإلیمان -د

)اختر كل ما ینطبق(؟ طیئةخلاأي مما یلي ھي عواقب  -٥
حریةال -أ

أجزاء من حیاتناإضاعة  -ب
لخطیئةلعبودیة ال -ج
االزدھار الروحي والمادي -د
السالم في قلوبنا -ه

؟قبل التغلب على قوة الخطیئةینیحیكون مسنكم من الوقت یجب علینا أن  -٦
ثالث سنوات على األقل -أ

عادة بعد عشر سنوات-ب
ما یكفي من اإلیمانلدینا حتى أي مدة -ج
 .قوة الخطیئة في ھذه الحیاةىعلتماما تغلب نأنأبدالن نستطیع نحن  -د

؟، ما ھي أجرة الخطیئةوفقا للكتاب المقدس -٧
حفظ وتكرار صالة طویلة -أ

الذبائح والتقدماتالكثیر من تقدیم  -ب
سنوات من التكفیر عن الذنب -ج
الموت - د

؟یغفرھا هللا لناالخطیئة عندما تائجونآثار ما ھي -٨
.في أوقات كثیرة تستمر نتائج وآثار الخطیة -أ

.ھا تماماهللا یزیل -ب
.ھاالجمیع یتذكرأن ، على الرغم اھانحن ننس -ج
.یتذكرھاال أحد على الرغم أن، انتذكرھنحن - د
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األبدیة؟الخطیئةعقوبة هللا ل ھقدمحل  مك -٩
واحد -أ

الي ثالثةحو -ب
كثیر -ج
.الحاضرتھا فيعقوببوقد یكتفي.ال شيء -د

 ؟على قوة الخطیةأن نسیطركیف یمكننا  -١٠
.ال یمكننا -أ

.بواسطة االنضباط الذاتي -ب
فقط بواسطة قوة الروح القدس -ج
هللاوصایاحفظبواسطة  - د

لنا؟ھایغفرأن رى هللا خطایانا بعد یكیف  -١١
.أبدا یرى خطایانا اختار أال -أ

.أثارھایرى دائما  -ب
.منھاال یزال یحزن ھو -ج
 .األحیانخطایانا في كثیر من بانھ یذكرنا  -د

؟ما یغفر لنابعدهللا لنا نایبررأمام من -١٢
في عیون الناس -أ

في عینیھ -ب
على حد سواء -ج
یبررناال -د

)ا ینطبقاختر كل م(؟ ما ھي الحقائق الثالث للخالص -١٣
.، ولكن مازلنا نعاني من عواقب الخطیئةتبررنافي نظر هللا نحن  -أ

.الخطیئةنصرة على سلطانعطینا القوة لیالروح القدس یمكن أن  -ب
.األبدیةالخطیئة موت یسوع على الصلیب دفع عقوبة  -ج
.لنان نعیش في الخطیئة ألن هللا یغفریمكننا أ -د

خالص للهللا حقائق أي من .ةن الخطیئعثالثة الفي الحقائق نفكرنعرف أو نا أنالشیطان ال یرید
لخطیئة لثالثالوقائع العن تخبرھمأنتحتاج الذین من ھم ؟ أكثر في حیاتكھابرتختوھافھمتأنتاج تح
؟لخالصلثالث الحقائق الو

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

اختبارساعدك على یأطلب منھ أن  .في حیاتكتھعظیمة ورحمالتھأشكر هللا على غفرانھ و نعم
خالصھ مع عن سارةتبادل األخبار الأسأل هللا أن یعطیك الشجاعة ل .على الخطیئة أكثر في حیاتكنصرتھ

.اآلخرین
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  .ن الخطیئةعثالثة الحقائق ال، الشخصي باختباركشرح ا-١
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 .عن الخالصثالثة الحقائق ال، الشخصي باختباركشرح ا -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  لخالص؟تعامل مع تحدیات الحقیقة الثالثة في كل من الخطیة واكیف یمكنك أن ت -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  .خطیئة داودبذه األسئلة الثالثة وإجاباتھا تتعلق ھكیف  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أخرى بعد خطیئتھ  ةسن ٢٦لمدة ملكا  ظلمن حكمھ و ١٤خطأ في السنة أ اودحقیقة أن دتقول لك ماذا  -٥

إعادة تأھیل  الجذر الالتیني لكلمةإلى  انتبھ الذي قد سقط في خطیئة؟  قائدتأھیل الفي إعادة هللا  ةعن طریق
 ". أخرى بكرامةإعادة التأھیل لالستثمار مرة "یعني 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 زیادة أو نقصان قدرة داود لیكون ملكا جیدا؟ كیف؟إلى ھل أدت ھذه التجربة برمتھا  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
نظر ا( خطیئةالألشخاص الذین وقعوا في مع ا لتعاطف والتفاھملأقل  مأكثر أ قدرة لدیھ ھل أصبح داود -٧

  . شرحا؟ ) ھذه الفترة من حیاتھ و حكمھ كملكھا خالل كتبمزامیر داود التي  إلى
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق


