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  التجاوب مع متاعب الحیاة
  
  ٦الفصل 
  

  ٥١العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  .م سفر المزامیر، وإظھار كیف یمكن استخدامھ في العبادةتقدی: الھدف

بُّ َراِعيَّ فَالَ یُْعِوُزنِي َشْيءٌ ١ اَحِة یُوِرُدنِي. فِي َمَراعٍ ُخْضٍر یُْرِبُضنِي٢. الرَّ یَُردُّ ٣. إِلَى ِمیَاِه الرَّ
ا، ألَنََّك أَْیًضا إَِذا ٤. یَْھِدینِي إِلَى ُسبُِل اْلبِرِّ ِمْن أَْجِل اْسِمھِ . نَْفِسي ِسْرت ُفِي َواِدي ِظلِّ اْلَمْوِت الَ أََخاُف َشّرً

یَانِِني. أَْنَت َمِعي ْھِن َرأِْسي. تَُرتُِّب قُدَّاِمي َمائَِدةً تَُجاهَ ُمَضایِقِيَّ ٥. َعَصاَك َوُعكَّاُزَك ھَُما یَُعزِّ . َمَسْحَت بِالدُّ
بِّ إِلَى َمَدى األَیَّامِ إِنََّما َخْیٌر َوَرْحَمةٌ یَْتبَعَ ٦. َكأِْسي َریَّا مزمور . (انِنِي ُكلَّ أَیَّاِم َحیَاتِي، َوأَْسُكُن فِي بَْیِت الرَّ

٢٣(  
  

مزمور كتبھم العدید من  ١٥٠بھ . إن سفر المزامیر ھو كتاب عبادة مليء باألغاني والشعر والصلوات
. ان، وواحد لموسى، وغیرھمالناس، بما فیھم داود، والكھنة، وآساف، وموسیقیین المعبد، مزمور لسلیم

في بعض المزامیر الكاتب یتحدث إلى هللا عن هللا، وھذه ھي مزامیر التسبیح، في حاالت أخرى یتحدث 
الكاتب إلى هللا عن الناس، وھذه ھي مزامیر الصالة، والنوع الثالث من المزامیر الكاتب یتحدث إلى 

المزامیر، من المھم أن نفھم من ھو الكاتب، ماذا  عند قراءة. اإلنسان عن هللا، وھذه ھي مزامیر الوعظ
 .یعالج، ولمن یوجھ حدیثھ

أول موضوع ھو عن ھؤالء الذین باركھم هللا، أولئك الذین : في المزامیر نجد أربع مواضیع رئیسیة
. موضوع آخر یعبر عن العواطف التي نشعر بھا، من خوف ویأس وفرح. یحبونھ ویخدمونھ بأمانة

والموضوع الرابع ھو نبوات . ح في المزامیر ھو عبادة وتسبیح هللا وإعطائھ كل المجدموضوع آخر واض
  .في المزامیر عن مجيء المسیح

، فھو یصور هللا كالراعي الحكیم، واللطیف، الذي "طوبى للرجل"، ٢٣أكثر مزمور معروف ھو مزمور 
  .ین هللا والبشروھو من أجمل ما وصف الكتاب المقدس من عالقة ب. یھتم كثیرا بخرافھ
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  .أفضل إجابة اختر
  
 . شعب هللا صحیحة أو خاطئة؟ سفر المزامیر ھو كتاب ترنیم -١
 .صحیحة أو خاطئة؟ في المزامیر الكثیر من الحقائق، ولكنھا لیست شعر جید جدا -٢
 .صحیحة أو خاطئة؟ بركاتنا من قبیل الصدفة، ولیس ھناك أي سبب لھا -٣
 

  .اختر إجابة واحدة لكل سؤالما لم یذكر خالف ذلك، 
 
 )اختر ثالثة(أي من التالي أھداف المزامیر؟  -٤
 مدح -أ

 تسلیة -ب
 صالة -ج
 وعظ -د
 حكم -ه
  القصص -و
 
 أي من التالي یبدو الموضوع األكثر شیوعا في سفر المزامیر؟ -٥
 " الرجل المبارك"موضوع  -أ

 " نھایة الوقت "موضوع    -ب
 " طاعة الناموس"موضوع  -ج
  " غضب هللا"موضوع   -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(أي من التالي ھو العنصر الرئیسي في المزامیر؟  -٦
 المغامرات -أ

 العواطف -ب
 العلم -ج
 المرارة -د
 الخبرة -ه
  العبادة -و
 
 لماذا بعض المزامیر تحتوي على لعنات لألعداء؟ -٧
 ألن هللا یریدنا أن نلعن أعدائنا -أ

 توبة قبل فترة طویلة من الموعظة على الجبل، عندما قال یسوع أن نحب أعداءناألنھا كانت مك -ب
 ألن هللا یرید أن یعرف الناس كیف ھو غاضب -ج
  ألن سفر المزامیر غیر موحي بھ مثل بقیة األسفار -د

 
 ما ھو المزمور المسیاوي؟ -٨
 نبوءة عن المسیح -أ

 قصة عن تاریخ إسرائیل -ب
 عدةصالة من اأجل المسا -ج
  تعلیم الناموس – د
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 من الذي كتب معظم المزامیر؟ -٩
 بولس -أ

 موسى -ب
 إیلیا - ج
  داود -د

 
 هللا؟ ٢٣كیف یصور مزمور  - ١٠

 كملك -أ
 ككاھن -ب
 كراعي -ج
  كموسیقي - د

 
 ؟٢٣ما ھو المفتاح لتلقي جمیع النعم من المزمور  - ١١

 أن تكون راعي ألشخاص آخرین -أ
 ي لكتخضع للرب كراع شخص - ب
 تصبح ناضج بما یكفي كي ال تحتاج إلى الراعي -ج
  تنفق الكثیر من الوقت مع األغنام -د

 

 ھناك وقت في حیاتك تطلب من الرب أن یكون الراعي؟ كیف ھداك ورعاك منذ ذلك الحین؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

إذا  . جمیع احتیاجاتك أنھ یرعى إذا كنت تعرف الرب كراعي، أشكره لمحبتھ وقل لھ أنك تثق
اطلب منھ ان یأتي  ي لك، فاطلب منھ اآلن؟ تحدث إلى هللا وقل لھ أنك في حاجة إلیھ، كنت ال تعرفھ كراع

إذا كنت قد طلبت من الرب یسوع أن یكون راعیك، فاخبر  .في حیاتك، ویساعدك على إتباعھ كل یوم
 .أحدا، وربما قائد مجموعة دراسة الكتاب المقدس ھذه بحیث یمكن أن یساعدك على النمو في إیمانك
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اربط المراعي الخضراء،  والمیاه الھادئة، وسبل البر، والكأس الفیاض و جمیع النعم األخرى التي لھذا  -١

 .الرجل المبارك باآلیة االفتتاحیة للمزمور
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یمكن لكاتب المزمور إقامة عالقة مع الراعي؟   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف ھذا المزمور یوضح فلسفة المؤمن في الحیاة؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ي الموت؟ كیف ھذا المزمور یوضح فلسفة المؤمن ف -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھذا المزمور عالجا لفشل المؤمن؟ یصف كیف  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یصف ھذا المزمور أكبر عالقة یمكن أن تكون لإلنسان مع هللا؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یمكن أن تعني  "متابعة"وكلمة " الحب غیر المشروط"في اآلیة األخیرة تعني " رحمة"إذا كانت كلمة  -٧
محبة هللا في الكتاب كیف ھذه اآلیة األخیرة من ھذا المزمور ھي واحدة من أعظم التعبیرات عن " تتعقب"

المقدس ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  

  

  الذھاب إلى العمق


