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  صفات اإلنسان المبارك
  
  ٨ الفصل
  

  ٥٣الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  أن نفھم لماذا بعض الناس مباركین والبعض األخر ال: الھدف
  
  )١٢٨القائد یقرأ كل مزمور (
  

بَّ ١   ألَنََّك تَأُْكُل تََعَب یََدْیَك، طُوبَاَك َوَخْیٌر لََك،٢. ، َویَْسلُُك فِي طُُرقِھِ طُوبَى لُِكلِّ َمْن یَتَّقِي الرَّ
بُّ ِمْن ِصْھیَْوَن، َوتُْبِصُر َخْیَر أُوُرَشلِیَم ُكلَّ أَیَّاِم َحیَاتِكَ ٥   )٥؛ ٢- ١:١٢٨مزمور . (یُبَاِرُكَك الرَّ
  

بغض النظر عن الخیارات التي قاموا بھا كثیر من الناس یظنون أن هللا یجب أن یبارك جمیع الناس 
ولكن الكتاب المقدس واضح جدا، أن العدید من البركات التي تأتي من هللا . والقناعات التي یعتقدونھا

  هللا یبارك الرجل بسبب إیمانھ وخیاراتھ. مشروطة
وب، أصدقاء في سفر أی. ئك الذین یحبون ویخشون الرب ویسیرون في طرقھألولالمزامیر تعد بالبركات 

لكن هللا قال أن ھؤالء . أیوب قالوا لھ نفس الشيء، وأنھ یجب أن یكون قد أخطأ لذلك ھو یعاني كثیرا
ألن الرجل المبارك في ال یعني ذلك أن المزامیر تتعارض مع سفر أیوب، . األصدقاء كانوا على خطأ

ن عموما یجني ما زرع، وعندما یعاني نحن نتعلم أن اإلنسا. المزامیر ھو المبدأ العام، ولیس قاعدة مطلقة
فمن  .من المھم أن نتذكر أن أیوب في نھایة المطاف باركھ هللا. إنسان مثل أیوب فھو استثناء ولیس القاعدة

  . ما تجلب البركةمنظور األبدیة طاعة هللا دائ
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  .أفضل إجابة اختر
  
 . بتتناقض مع سفر أیو" تطویباتال"مزامیر  خاطئة؟صحیحة أو  - ١ 

 .هللا الناس المباركون ال یمتحنھم خاطئة؟صحیحة أو  -٢
 .العائالت والمدن و البلدان على هللا تؤثر بركةخاطئة؟  صحیحة أو -٣
  دین الصالحینالوال وا، ال یمكنك أن تكونمن دون هللاأو خاطئة؟  صحیحة -٤
 

  . ر إجابة واحدة لكل سؤالما لم یذكر خالف ذلك، اخت
 
 ؟، من ھو الرجل المبارك١٢٨وفقا لمزمور -٥
 كل شخص -أ

 كل من ھو كامل -ب
 كل من یتقي الرب و یؤمن بھ -ج
  ھذا المزمور حفظكل من ی -د

 
 تتناسب مع خطط للمستقبل؟ بركات هللاكیف  -٦
 .بركاتھ مساعدة في تحقیق خططنا -أ

 . خططھ في تحقیقنا بركاتھ تساعد -ب
 .دواعي سرورناطة لفھي ببسا ،بركتھ ال تؤثر على المستقبل -ج
  . خططھل و یعطي فقط بركاتھ بعد أنجزناھ -د

 
 مة؟األیبارك من خالل من یعمل هللا أوال ل -٧
 الحكومة -أ

 المستثمرون االقتصادیون -ب
 الكنیسة -ج
  ةاألسر -د
  
 
  
  
  
  
 ؟من المؤكد لن یبلىأي من التالي  -٨
 البشر عمل -أ

 بناء كنیسة أو معبد -ب
 نصابھا الصحیح ور حتى تسیر فيالقلق إزاء األم -ج
  الرب ھالعمل الذي یفعل -د

 
 ؟للشیطان لیعیق شعب هللا إستراتیجیةما ھو أفضل  -٩
 ةتدمیر األسر -أ

 الروحیین  إفساد قادة -ب
 مھاجمة الحكومات -ج
  مرضىجعل الناس  -د

بُّ اْلبَْیَت، فَبَاِطالً یَْتَعُب اْلبَنَّاُؤونَ ١ بُّ اْلَمِدینَةَ، فَبَاِطالً یَْسھَُر اْلَحاِرسُ . إِْن لَْم یَْبِن الرَّ . إِْن لَْم یَْحفَِظ الرَّ
ِریَن اْلُجلُوَس، آِكلِیَن ُخْبَز األَْتَعابِ  بَاِطٌل ھَُو لَُكْم أَنْ ٢ ُروا إِلَى اْلِقیَاِم، ُمَؤخِّ . لِكنَّھُ یُْعِطي َحبِیبَھُ نَْوًما. تُبَكِّ
، ثََمَرةُ اْلبَْطِن أُْجَرةٌ ٣ بِّ بِیبَ ٤. ھَُوَذا اْلبَنُوَن ِمیَراٌث ِمْن ِعْنِد الرَّ طُوبَى ٥. ةِ َكِسھَاٍم بِیَِد َجبَّاٍر، ھَكَذا أَْبنَاُء الشَّ

 )١٢٧مزمور ( .الَ یَْخَزْوَن بَْل یَُكلُِّموَن األَْعَداَء فِي الْبَابِ . لِلَِّذي َمألَ َجْعبَتَھُ ِمْنھُمْ 
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 ماذا یقول الكتاب المقدس عن األطفال؟ - ١٠
 .خدمةھم عائقا أمام ال -أ

 . أھمیة یسوا ذوأنھم ل - ب
 . نعمة عظیمة من هللا للوالدین ھم -ج
  .ھم عمال جیدین -د

 
  صالحة ودائمة؟ ز أعماالینجأن اإلنسان كیف یمكن  - ١١

 البعض من خالل التعاون مع بعضھم -أ
 اعتمادا على قوتھباتباع خطط الرب و -ب
 عن طریق وضع استراتیجیة جیدة -ج
  ى األقل كل یوممن خالل العمل ستة عشر ساعة عل -د

 

أن هللا ھو الذي عملك، الذین ال قوة لك تعتمد على ؟ ما مدى أھمیة على أي قوة تعتمد، في عائلتك و
 یبني حیاتك؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

اسأل هللا أن یبارك ویحمي . تتناسب مع خططھأن یرشدك كیف یرید أن بركاتھ لك  اسأل هللا
 . عائلتك بحیث یمكنك أن تكون شھادة حیة لجمیع بركاتھ
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 المجتمعات في تؤثر تيلاهللا  إستراتیجیةالئم ت الرجل المبارك أن طرقیصف  ١٢٨كیف مزمور  -١

؟ الروحیة والمدن و الدول والعالم
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
إذا كانت ؟ أم أن البركة مشروطة مباركونن الجمیع تعلم أ ١٢٨اآلیات األولى من المزمور  ھل -٢

؟ الشروط ، ما ھيمشروطة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ ١٢٨و  ١٢٧المزامیر یشترك ماذا في   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، ما ھي ) األسھم ( و أطفالھم ) القوس ( ة بین اآلباء مثل العالقت" السھامالقوس و"استعارة  بما أن -٤

الشیطان الیوم؟  إستراتیجیة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، ھل ھذا یمأل جعبتھ منھمالرجل المبارك یقول أن وجود األطفال شيء جید و ١٢٧مزمور إذا كان  -٥

 .شرح إجابتكا؟ س لدیھم أطفال لیسوا مباركینیعني أن أولئك الذین لی
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 لیست على ما یرام، التي والعمل الجاد وبناء األمور والقلق،سف ن األترنیمة عسلیمان  أن أعطانا بعد -٦

؟ جاب األطفالحول بركات إن ناآلیتیین أعطى ھاتلماذا 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   ھذه األسرة المباركة؟ منبعمن ھو ، إلى جانب الرب ١٢٨مزمور وفقا ل -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  

  

  الذھاب إلى العمق


