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  اإلنسان الخارجي واإلنسان الداخلي
  
  ١الفصل 
  

  ٤٦العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 
  

فھم الغرض من الخمسة أسفار الشعریة للكتاب المقدس ومدى ترابطھا مع باقي : الھدف 
  .أجزاء الكتاب المقدس

، َصْخَرتِي َوَولِیِّيلِتَُكْن أَْقَواُل     )١٤:١٩مزمور.(فَِمي َوفِْكُر قَْلبِي َمْرِضیَّةً أََماَمَك یَا َربُّ
  

أیوب، : وھم" الكتابات"أو " الحكمة"تحتوي كلمة هللا على خمسة أسفار شعریة تعرف أیضا بأسفار 
: عبھ عندمافي ھذه األسفار یتحدث هللا إلى قلوب أفراد ش.مزامیر، أمثال، جامعة ونشید األنشاد

، وفي تعاملھم مع القرارات الحیاة الیومیة في الزواج، تربیة )المزامیر(، یتعبدون )أیوب(یتألمون 
، وأیضا في اختبارھم لروعة )جامعة(، وعندما یشكون )أمثال(األبناء، مع األصدقاء، المال والعمل 

أن نشعر بید هللا وھي تتالمس  ونحن نقرأ ھذه األسفار الخمس، یجب).نشید األنشاد(العالقة الزوجیة 
إن مشیئة هللا لنا أن نتغیر لألفضل على المستوى الداخلي، األسفار الشعریة تتعامل مع . مع قلوبنا

  .دواخلنا ربما أكثر من أي جزء آخر في الكتاب المقدس
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  .أفضل إجابة اختر
 ".ةالحكم"صواب أم خطأ؟ األسفار الشعریة یطلق علیھا أیضا أسفار  -١
 .صواب أم خطأ؟ الشعر ھو لغة القلب -٢
صواب أم خطأ؟ معظم الناس ال تستمتع بقراءة األسفار الشعریة بالكتاب المقدس ألنھا لیست  -٣

 .شیقة
  .صواب أم خطأ؟ كتاب األسفار الشعریة لم یعانوا من الشك إطالقا -٤
  

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر خالف ذلك
 )اختر كل ما یناسب........(ل المتضمنة باألسفار الشعریة موجھة إلى أشخاص الرسائ -٥

 .الذین ال یعانون من أیة مشاكل -أ
 .الذین یملكون كل االجابات التي یحتاجونھا -ب
  .عندما یشكون -ج
  .عندما یتألمون -د
  .الذین یریدون أن یقھرون ممالك - ه
  .عندما یتعبدون - و
  .حمیمة في زواجھم عندما یتمتعون بعالقة -ز

 
 متى عانى شعب هللا من األلم -٦
 .أبدا -أ

 .فقط في زمن المسیح -ب
  .فقط في أوقات عدم الطاعة -ج
  .دائما -د
 
 )اختر كل ما یناسب(أي من ھذه اإلجابات أسفار شعریة  -٧
 .المزامیر -أ

 .سفر العدد -ب
  .أیوب -ج
  .یشوع -د
  .استر - ه
  .نشید األنشاد  - و
  .جامعة  -ز
  .راعوث -ح
  .أمثال -ط

 
 أي من ھذه االسفار استخدمھا شعب اسرائیل كترانیم للعبادة -٨
 .نشید األنشاد -أ

  .الویین -ب
 مزامیر -ج
  .عزرا -د
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 :من ھو كاتب معظم أجزاء سفر األمثال -٩
 .داود -أ

 .موسى -ب
  .شاول -ج
  سلیمان  -د
 

 :ما ھو أفضل وصف لسفر الجامعة - ١٠
 .ج لخبرة عملیةإنذار لنا كنتا -أ

 .مجموعة من األغاني -ب
  . كتاب قواعد للقادة -ج
  .تاریخ الملوك -د
 

 :عندما یقول الكتاب أ،ه یتحدث إلى قلوبنا، ماذا یعني ذلك - ١١
 .العضو الذي یضخ دم -أ

 .الجزء المادي في تكویننا -ب
  .اإلنسان الداخلي أو اإلنسان الروحي -ج
  .اإلنسان المادي -د
 

 :فینا صنع على صورة هللاأي جزء  - ١٢
 .أجسادنا -١
 .قلوبنا أو بكلمات أخرى أرواحنا -ب
  .وجھونا -ج
  .ال یوجد  -د
 

 الجسد؟/ ما دور اإلنسان الخارجي - ١٣
 .كي یرى الناس كیف یبدو هللا -أ

 .لكي یعلمنا من خالل األلم الذي نعانیھ -ب
  .لیسیطر على أرواحنا -ج
  .لنظھر بھ أرواحنا الداخلیة -د
 

 :كیف تتغیر قلوبنا - ١٤
 .هللا فقط یستطیع تغییر قلوبنا -أ

 .نستطیع أن نتغیر إذا ما كان لدینا اإلرادة القویة مع العمل الجاد -ب
  .إذا ما بدأنا عادات جدیدة ستتغیر قلوبنا -ج
  .لیس باألمر الھام حیث أنھ ال توجد حاجة للتغییر -د
 

 رنا؟كیف یستخدم هللا األسفار الشعریة لیغی - ١٥
 .تعطینا ھذه األسفار خطوات عملیة عن كیفیة التغیر -أ

 .إذا ما حفظناھا سوف تتغیر عقولنا -ب
  .األسفار في طبیعتھا تعبدیة وتخاطب احتیاجات القلب -ج
  .تحتوي على جمیع القواعد التي نحتا أن نعرفھا -د
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ة العمیقة التي ترید عمل هللا ھل اختبرت من قبل تغییر هللا لقلبك؟ كیف؟ ما ھي احتیاجاتك القلبی 
  فیھا؟ ما نوع التغییر الذي ترید أن یصنعھ هللا في قلبك؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أطلب من هللا أن . احتیاجاتك الداخلیة العمیقةبأشكر هللا ألنھ یھتم لیس فقط بسلوكك بل أیضا  
  .أطلب إلیھ أن یغیر قلبك بالطریقة التي یریدھا ھو. یتكلم إلى قلبك خالل دراسة ھذه األسفار الشعریة
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بما أن األسفار الشعریة تمثل لغة القلب لشعب هللا، وفماذا تخبرنا ھذه األسفار الشعریة وحقیقة أن كلمة  -١

  ).٧: ١٦صمو  ١راجع (مرة بالكتاب المقدس عن تقدیر هللا للقلب  ١٠٠٠القلب ذكرت نحو 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  .أذكر تحدیدا أي جزء من التكوین اإلنساني یقصده الكتاب المقدس عندما یتحدث عن القلب -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ).٧ – ١: ٣٥راجع أیوب (یوب عن مجابھة األلم على المستوى القلبي ماذا یعلمنا سفر أ -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ومز  ٢٤، ٢٣: ١٣٩في ضوء ھذه اآلیات، ماذا تعلمنا الصالة الرائعة لداود في مز  ١٠، ٩: ١٧ار  -٤

  . عن كیفیة التعامل مع قلوبنا ١٠: ٥١
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بحسب سفر الجامعة، ما ھي الطرق الثالث التي نظر بھا سلیمان إلى معنى الحیاة، ولماذا قرر أنھ ال  -٥

  .ن إیجاد معنى الحیاة في ھذه الثالث طرقیمك
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  .اشرح ثالث طرق استخدمھا سفر نشید األنشاد لوصف عالقتنا بالمسیح الحي المقام -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یمكن لسلیمان الذي أمتلك قدر ھائل من الحكمة، كما یتضح في سفر األمثال، أن یكون أحد أكبر  -٧

 .الذین فشلوا في حیاتھم
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


