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  بركة الغفران
  
  ١٠الفصل 
  

  ٥٥العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  لدینا أن نفھم أن هللا یعرفنا تماما، وھو یرشدنا ویغفر خطایانا في كل مشكلة: الھدف
  

َواْنظُْر إِْن َكاَن فِيَّ طَِریٌق بَاِطٌل، ٢٤. اْمتَِحنِّي َواْعِرْف أَْفَكاِري. اْختَبِْرنِي یَا َهللاُ َواْعِرْف قَْلبِي٢٣
  )٣٤- ٢٣:١٣٩مزمور .(َواْھِدنِي طَِریًقا أَبَِدیًّا

ْم بِثِقٍَة إِلَى َعْرِش النِّْعَمِة لَِكْي نَنَاَل َرْحمَ ١٦   )١٦:٤عبرانیین .(ةً َونَِجَد نِْعَمةً َعْونًا فِي ِحینِھِ فَْلنَتَقَدَّ
  )٩:١یوحنا١.(إِِن اْعتََرْفنَا بَِخطَایَانَا فَھَُو أَِمیٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى یَْغفَِر لَنَا َخطَایَاَنا َویُطَھَِّرَنا ِمْن ُكلِّ إِْثمٍ ٩
  

. كلنا یمكن أن نشعر بھا، من بین أمور أخرى، داود یتحدث عن مشاعر ذنب ٥١و ٣٢في مزامیر 
الشعور بالذنب یمكن أن یكون صحي بالنسبة لنا إلى حد ما، ألنھ یذكرنا بأن لدینا مستوى من البر ونحن 

لكن عندما نشعر بالذنب لفترة طویلة جدا، نجف روحیا، وحتى یمكن أن نشعر . مسئولون عنھ أمام هللا
 .ا نعمة هللا واسترداده لنامزامیر اإلعتراف والغفران تبین لن. بالمرض الجسدي

تصف هللا الذي نصلي لھ، وحده یعلم ویفھم كل شيء عنا، إذا فھو أفضل  ١٣٩صالة داود في مزمور 
فھو دائما معنا، قد شكلنا في رحم أمھاتنا، وخطط كل أیامنا، وأفكاره نحونا . مشیر لنا في أوقات الشدة

ھو هللا الذي نصلي لھ، یمكن أن نصلي بثقة وصدق  عندما نفھم أن ھذا. ثمینة وبال حدود، وھو یحمینا
  .كامل
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  .أفضل إجابة اختر

  
صحیحة أو خاطئة؟ اذا كان شخص ما یشعر بالذنب، فانھ أو أنھا لدیھا على األقل بعض الشعور   -١

 .بالنزاھة
 .صحیحة أو خاطئة؟ لیس ھناك شيء اسمھ الشعور بالذنب، بل ھو وھم للعقل -٢
 . طئة؟ عندما نعترف بخطایانا، یمكن أن نحصل على مغفرة هللاصحیحة أو خا -٣
صحیحة أو خاطئة؟ هللا یمكن أن یكشف عن نفسھ لیس فقط من خالل الطبیعة والكتاب المقدس، ولكن  -٤

  . أیضا من خالل اآلخرین
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 )اختر كل ما ینطبق(اض الشعور بالذنب ؟ أي من التالي یمكن أن یكون من أعر -٥
 بؤس -أ

 اطمئنان -ب
 إحباط -ج
 ضعف -د
 المثمر الروحیة -ه
 الجفاف الروحي -و
 حریة -ز
  كآبة -ح
 
 ) ١٩یقرأ مزمور : القائد (
 ، كیف یكشف لنا نفسھ؟١٩وفقا لمزمور  -٦
 من خالل الكتاب المقدس -أ

 من خالل الوعاظ -ب
 من خالل الطبیعة -ج
  خالل التأملمن  -د

 
 ماذا الطبیعة تبین لنا عن هللا؟ -٧
 مجده و حكمتھ وسلطانھ أالنھائي  -أ

 تعالیمھ عن الخالص - ب
 شرائعھ محدودة -ج
  .هللا ال یمكن أن یرى في الطبیعة ال شيء، - د

 
 )اختر كل ما ینطبق(، ماذا یمكن أن یفعلھ الكتاب المقدس؟ ١٩وفقا ل مزمور  -٨
 تنویر العینین -أ

 جلب الفرح إلى قلوبنا -ب
 یعطي البسیط الحكمة -ج
 تحویل الروح - د
 كل ما سبق -ه
  



42 
 

 كیفیة یصف الكتاب المقدس إعالن هللا؟ -٩
 كافي، بسیط، ومفید أحیانا -أ

 جمیل، كامل، وقوي -ب
 مخیف، غامض، وصعب -ج
  غاضب، قاسي، ویتحدي . د

 
 كیف نحل مشاكلنا من الحسد والشك؟  - ١٠

 حصول على المزید من التعلیمعن طریق ال -أ
 بالصالة إلى هللا وعبادتھ - ب
 من خالل طلب المشورة من اآلخرین -ج
  عن طریق تجاھلھا -د

 
 لماذا طلب داود من هللا أن یختبر قلبھ؟  - ١١

 لیرى كیف كان داود طیب القلب  -أ
 لیكشف لھ عن أسرار طویلة في طي النسیان -ب
 لجعل داود یشعر على نحو أفضل -ج
  لیریھ الدوافع واألفكار الخاطئة لیتعامل معھم - د
  
  )١٣٩قائد المجموعة یقرأ مزمور (
  

 )اختر كل ما ینطبق(ماذا یقول لنا عن هللا؟  ١٣٩مزمور  - ١٢
 .انھ یعرف كل التفاصیل عنا -أ

 . ال نستطیع أن نھرب من وجوده -ب
 .ھو لیس مھتم بحیاتنا -ج
 . ن نولدیعلم هللا تفاصیل حیاتنا قبل أ -د
 .هللا شكلنا بنفسھ -ه
 .هللا ال یعرف المستقبل -و
 . هللا یحمینا - ز
  .هللا وحده یعلم كل أفكارنا -ح
 

ھل شعرت یوما أن حیاتك كانت حدثا عشوائیا؟ ماذا تقول كلمة هللا عن ذلك؟ ما ھو شعورك عندما 
 تعرف أن هللا دائما معك ویعرف كل تفاصیل حیاتك؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

ثم اعترف بھم واسألھ  عقلك ویكشف عن كل ما ال ینبغي أن یكون فیھم،اسأل هللا أن یختبر قلبك و
 . اشكره على وعده أن یغفر لك ویطھرك. أن یساعدك على التعامل مع الدوافع واألفكار الخاطئة
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عندما سأل داود هللا أن یریھ الحقیقة عن نفسھ و كیف أنھ أخطأ  ٥١ماذا كشف هللا لداود في مزمور   -١

یب؟ بشكل رھ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 )١٠تأمل اآلیة  (ذا فعل داود حیال اإلعالن الذي أعطاه لھ هللا بأنھ قد أخطأ ؟ ما -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، ماذا نتعلم عن مشاعر داود أثناء السنة التي قضاھا في الخطیة بدون اعتراف؟ وكیف ٣٢في مزمور  -٣

نصف حالتھ بعد أن اعترف وحصل على الغفران؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ترف بھا؟ وكیف یعطیانك كیف ینبغي أن یؤثر ھذان المزموران على حیاتك وخطایاك التي لم تع  -٤

روشتة لخطایاك التي لم تعترف بھا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، ما ھي الثالث طرق التي یكشف هللا بھا عن الحقیقة في ھذا العالم، وما ھو عمل ١٩وفقا ل مزمور  -٥

ومقاصد كالم هللا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 . ١٣٩أعطي لمحة عن هللا الذي یصلي لھ داود في نھایة المزمور   -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 . بمسألة اإلجھاض ١٦في ھذا المزمور نفسھ، صل اآلیة  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق


