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  حلول للضغط
  
  ٩ الفصل
  

  ٥٤الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

  .القلق مواجھةعدنا كل یوم على كیف تساالعاطفیة و المزامیر عنمعرفة المزید  :الھدف

ي١ ْبَت ِلي. ِعْنَد ُدَعائَِي اْستَِجْب لِي َیا إِلھَ بِرِّ یِق َرحَّ تََراَءْف َعلَيَّ َواْسَمْع . فِي الضِّ
وًرا فِي قَْلِبي َجَعْلَت ُسرُ ٧. اْرفَْع َعلَْینَا نُوَر َوْجِھَك یَا َربُّ . »َمْن یُِریَنا َخْیًرا؟ «: َكثِیُروَن یَقُولُونَ ٦...َصالَتِي

بَِسالََمةٍ أَْضطَجُع بَْل أَْیًضا أَنَاُم، ألَنََّك أَْنَت یَا َربُّ ُمْنفَِرًدا ٨. أَْعظََم ِمْن ُسُروِرِھْم إِْذ َكثَُرْت ِحْنطَتُھُْم َوَخْمُرھُمْ 
نُنِي   .)٨-٦، ١:٤مزمور . (فِي طَُمأْنِینٍَة تَُسكِّ

َك فَھُوَ ٢٢ بِّ ھَمَّ یَق یَتََزْعَزُع إِلَى األَبَدِ . یَُعولُكَ  أَْلِق َعلَى الرَّ دِّ ُرھُْم إِلَى ُجبِّ ٢٣. الَ یََدُع الصِّ َوأَْنَت یَا َهللاُ تَُحدِّ
َماِء َواْلِغشِّ الَ یَْنُصفُوَن أَیَّاَمھُمْ . اْلھَالَكِ  ا أَنَا فَأَتَِّكُل َعلَْیكَ . ِرَجاُل الدِّ   )٢٣-٢٢:٥٥مزمور .(أَمَّ

العاطفي غالبا ما تكون مزامیر صالة، حیث المرنم یتحدث إلى هللا عن المزامیر ذات الموضوع 
ھذه المزامیر تعلمنا أنھ عندما نأتي بمشاعر القلق، والخوف، والغضب، . البشر، وعادة عن نفسھ

واإلحباط، والیأس أو أي شيء آخر إلى هللا، ھو یساعدنا من خالل ھذه المشاعر ویقودنا إلى الشكر 
لمزامیر تعلمنا أن هللا یسمح لنا أن نتحدث إلیھ عن أي شيء، حتى مشاعرنا السلبیة، ألنھ ھذه ا. والعبادة

عندما نتلقى إجابات منھ نتشجع للغایة، والحیاة لن تكون . ویجیبنا عندما نتحدث إلیھیھتم بنا، ویسمع لنا 
  . ھي نفسھا مرة أخرى

المحادثات مع . ور یعبر عن مشاعرناعندما نعاني من االضطراب العاطفي، یمكن أن نجد دائما مزم
هللا التي كتبھا داود وكتاب المزامیر اآلخرین ھي مرشد لمحادثتنا مع هللا، یمكن اإلقتداء بھا والعثور على 

  . الراحة والثقة والسالم للتغلب على التوتر
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  .أفضل إجابة اختر
 

 .العاطفةبكثیرا ما تمتلئ ؟ مزامیر الصالة أو خاطئة صحیحة -١
 .ضیق في المزامیر ألنھ عالمة على عدم النضج الروحيعلى اللم یتم العثور  ؟خاطئةصحیحة أو  -٢
   .في اتجاھینمحادثات معھ صلواتنا أو خاطئة ؟ یرید هللا أن تكون  صحیحة -٣
  
  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ا لم یذكر خالف ذلكم
  
  نتحدث معھ عن شدتنا؟هللا عندما  كیف یستجیب -٤
 . یرفض أن یستمع إلینا ھو -أ

 .ویخدمنایسمع لنا  -ب
 .اءأقویلنا أننا یجب أن نكون  یقول -ج
  .إیجابیةأكثر ب یقول لنا أننا یجب أن نفكر -د
  
 ؟صلواتنالهللا  أن یستجیب یعني ذاما -٥
 أنھ یھتم بنا ویعرف احتیاجاتنا -أ

 كف عن الشكوى لھحتى نانھ سیعطینا ما نرید  -ب
  .نضجنا الروحيأعجب بھ أن - ج
  صحیحةكلمات ب ألننا صلینا -د
  
 ؟محادثاتنا مع هللا فيھو أھم جزء ما  -٦
 عندما نقول لھ احتیاجاتنا -أ

 عندما نصلي من أجل اآلخرین -ب
 بخطایانا نعترفعندما  -ج
  یتحدث ھو إلیناعندما  -د
  
 ، ما ھي النتائج؟صواب وما ھو الثقة باال لعندما نقرر أن نفع -٧
 حباط وخیبة األملاإل -أ

 الثروة والشھرة -ب
 الفرح والسالم -ج
  األلم و الفقر -د
  ) ٥٥مزمور  یقرأ: القائد (
  
 )اختر كل ما ینطبق(؟  ٥٥عندما كتب مزمور  التي عبر عنھا داودما العواطف والمواقف  -٨
 حزن -أ

 سالم - ب
 خضوع -ج 
 غضب - د
 خوف - ه
 صبر - و
  ألم – ز
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 )اختر كل ما ینطبق(إلیھ؟  ھاجلبأن نسمح هللا لنا ی التيقف ما العواطف والموا -٩
 حزن -أ

 سالم -ب
 خضوع -ج
 غضب - د
 خوف -ه
 صبر - و
 ألم -. ز
  أي نوع - ح
  

 ثقالنا؟ أبفعل نلنا الكتاب المقدس أن ماذا یقول  - ١٠
 ناحملھا وحد -أ

 ناتركھا وراء - ب
 أثقال جدیدة لحملھاالحصول على  - ج
  الربعلى  ئھاألقا -د
  

 ؟یمكن أن نأتي إلى هللا متى - ١١
 . كبیرة حقا أثقالفقط عندما یكون لدینا  -أ

 .فقط یمكن للناس الصالحین. ال یمكننا ذلك -ب
 . ، كبیرة كانت أم صغیرةفي أي وقت مع أي مشكلة - ج
  . في بعض األحیان عندما نكون في حاجة إلى مساعدة - د
  

 )اختر كل ما ینطبق(؟ توترو مشاكللدینا فعل عندما یكون ماذا علینا أن ن - ١٢
 شكن -أ

 نصلي - ب
 ننساھم أن حاولن – ج
 غضبن -د
 االستماع إلى هللا -ه
 تھامعرفبوعدم السماح ألي شخص  أقویاءكون ن -و
  فعل ما ھو صوابن - ز

؟ حالكقول لھ تأن  صعوبةمدى سھولة أو ما ؟ شعرت باألسىهللا عندما  صلیت إلىسبق لك أن  ھل
 ؟كانت استجابتھ كیف

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

تحدث عنھم مع هللا واطلب منھ  ،الیومیةفي حیاتك  ھاتواجھ التيمھما كانت المشاعر والمواقف 
 .أشكر هللا ألنھ سمعك ووعد أن یستجیب لك. أن یساعدك على أن تثق بھ
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؟ كیف كان یشعر كاتب المزمور الرابع  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟یَْمَخُض قَْلبِي فِي َداِخلِيكتب ماذا كان یقصد عندما   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ م والنومالسالیعطیھ غیر مشاعره ولی فعلیأن  ماذا قرر -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ على الرب واالتكالتقدیم ذبائح البر بماذا یعني  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ دفعھ التخاذ ھذا القرار الذي ما -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أنھ یجب  ل لنا انھ یجبقا، و ماذا بھذه المشاعر، ماذا فعل ٥٥عندما كتب مزمور  كیف كان بشعر داود -٦

 أن نفعلھ عندما نمر بھذه المشاعر؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟لتلك المشاعر كیف تصف لك روشتة، في ھذه المزامیر یااختبارنفسك عاطفیا و  تواجھعندما  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  
  
  
  
  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق


