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  صفات اإلنسان المبارك
  
  ٧الفصل 
  

  ٥٢الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

  أن نفھم أي نوع من الناس وعد هللا أن یباركھ: الھدف

ُجِل الَِّذي لَْم یَْسلُْك فِي َمُشوَرِة األَْشَراِر، َوفِي طَِریِق اْلُخطَ ١ اِة لَْم یَقِْف، َوفِي َمْجلِسِ طُوبَى لِلرَّ
تُھُ، َوفِي نَاُموِسِھ یَْلھَُج نَھَاًرا َولَْیالً ٢. اْلُمْستَْھِزئِیَن لَْم یَْجلِسْ  بِّ َمَسرَّ فَیَُكوُن َكَشَجَرٍة ٣. لكِْن فِي نَاُموِس الرَّ

. َوُكلُّ َما یَْصنَُعھُ َیْنَجحُ . ، َوَوَرقُھَا الَ یَْذبُلُ َمْغُروَسٍة ِعْنَد َمَجاِري اْلِمیَاِه، الَّتِي تُْعِطي ثََمَرھَا فِي أََوانِھِ 
  )٣- ١:١مزمور(

المزمور األول مثل العدید من المزامیر التي تتحدث عن الرجل المبارك، یعرض كل الحقائق اإلیجابیة 
هللا أما الشریر ثم نتعلم كیف اإلنسان البار یباركھ . یفعلوهال نتعلم ما یفعلھ الناس المباركین وما . والسلبیة

تؤثر ھو أن لدینا قناعات واختیارات في الحیاة " الرجل المبارك"الموضوع الرئیسي لمزامیر . فال یباركھ
  . على مسار حیاتنا وتعامالت هللا معنا

ما ھي بركات الرجل المبارك؟ ھو مثل شجرة مزدھرة، وال یتزعزع بسبب جذوره العمیقة، ویصنع 
كل ما یصنعھ ینجح، یبقى آمنا في عالقتھ مع ، ویعیش طویال وبصحة جیدة، أثمارا بسبب حبھ لكلمة هللا

عندما نقرأ المزامیر التي تصف أولئك الذین یحصلون على ھذه البركات، وأولئك الذین ال یحصلون، . هللا
  أي واحد أنا؟ : فإنھ من المھم أن نسأل أنفسنا ھذا السؤال
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  .أفضل إجابة اختر
  
  .عالقة شخصیة جدا مع هللا اطئة؟ من الممكن أن یكون لناأو خ صحیحة - ١
  .تعیش بشكل جید دون راع األغنام  ؟خاطئةصحیحة أو  -٢
  .بادتناعھو مخطط جید ل ٢٣؟ مزمور أو خاطئة صحیحة -٣
  .عالقتنا مع هللا؟ البركات التي نتلقاھا ترتبط مباشرة بأو خاطئةصحیحة  -٤
  

  .ة واحدة لكل سؤال إجاب ما لم یذكر خالف ذلك، اختر
  
  )اختر كل ما ینطبق(؟ كیف یرعى الرعاة الغنم -٥
  .یقودوھم إلى میاه الشرب -أ

  .االعتناء بأنفسھم  بھم علىیدر -ب
  .یرفعھم على أقدامھم عندما یقعون  -ج
  .یریحھم من أتعابھم -د
  .منةاآلإلى المراعي  یقودھم -ه
  .یتركھم یبحثون عن غذائھم - و
  .مایةوفر لھم الحی - ز
  .بعیدا عن أي نوع من المشقة یقودھم -ح
  .یسدد احتیاجاتھم -ط
  
  ؟١ماذا یشرح مزمور -٦
  نفس المكافآت یأخذونین والخطاة لماذا الناس الصالح -أ

  زدھر الناس األشرارلماذا ی -ب
  كسب الناس الصالحین خالصھمی كیف -ج
  یھلكون األشرار یترككیف یبارك هللا الصالحین، و -د

  
  ؟الشخص المبارك فعلا یماذ -٧
  رقتھ مع الناس األشرایقضي معظم و -أ

  یستمع إلى مشورة الفجار -ب
  فیھاب شریعة هللا و یتأمل یح -ج
  لشھرة و الثروةتسعى ل -د

  
  وا؟فعلمن ملوك إسرائیل أن یهللا  ةعیشرطلب تماذا  -٨
  نسخ شریعة هللا و قراءتھا یومیا -أ

  إجراء إحصاء كل خمس سنوات -ب
  صبح كاھنا قبل أن یصبح ملكای -ج
  المیاه زرع شجرة بالقرب من مجرى -د
  
  
  
  
  



32 
 

  )اختر كل ما ینطبق(الرجل المبارك؟ تلقاھا ما ھي الفوائد التي ی -٩
  .یصبح غنیا  -أ

  .ال یكون لدیھ أي مشاكل  -ب
  .ثمر هللا في وقت هللایحمل  -ج
  .بكل حجة و یھزم كل عدوز یفو -د
  .یعیش وقتا طویال -ه
  .یزدھر في كل ما یفعل - و
  

  ؟"الرخاء"عندما یستخدم كلمة في المقام األول  على ماذا یركز الكتاب المقدس - ١٠
  النجاح في األعمال التجاریة -أ

  الغنى الروحي -ب
  العدید من الموظفین -ج
  ھمیة في المجتمعاأل -د

  
  أن یكون اإلنسان شریر؟ما ھي النتائج المترتبة على  - ١١

  مریحةحیاة سھلة و -أ
  حقیقیة والسالمالسعادة ال -ب
  صدقاء و عدد قلیل من األعداءالعدید من األ -ج
  حیاة غیر مرضیة وغیر مستقرة -د
  
  

لم ؟ لماذا تؤدي إلى الرضا واالرتیاح الدائم؟ ما ھي ألشیاء التي الھل سبق لك أن تسعى إلى ا
  ذا یمكن أن تفعل لتختبر بركات هللا؟ ؟ ماتنجح

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

صلي من أجل أن . وأن تفرح بطرقھكلمتھ لجوع لساعدك على األھ أن یسا. أشكر هللا لكلمتھ
  .واتبعھ حیث یقودك إلى حیاة البركة تكون مطیعا

  
  
  

    



33 
 

  
  
شجرة مغروسة عند أن یشبھ ، ویلھج فیھا لیال ونھاراكلمة هللا الذي یبتھج ب، كیف یمكن للرجل المبارك -١

مجاري المیاه ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ار أواألشرار؟ الذي ال یسلك في مشورة الفجالرجل المبارك  ماذا یمیز -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
؟ ا نقرأ أنھ ال یقف في طریق الخطاةھذا الرجل عندم ماذا یقول لنا، ةنفس الطریقب -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
؟ نلمستھزئیماذا یعني عندما نقرأ أنھ ال یجلس في مجلس ا -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
؟ بركات التي یتمتع بھاجمیع المجلس المستھزئین وما ھي العالقة بین حقیقة أنھ ال یجلس في  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
. العواقببركات ھذا الرجل لیست من قبیل الصدفة ولكن مأدبة من  تبین كیفعطي أربعة أمثلة أ -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
؟ التي تتحدث عن الرجل المبارك التي ستتبعمزمور األولى نمطا لجمیع المزامیر ال فكی  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 

  
  
  
  

  
  

  الذھاب إلى العمق


