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  الدخول والخروج للعبادة
  
  ١١ الفصل
  

  ٥٦الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  الطریقة الصحیحة للدخول إلى محضر هللا وعبادتھأن نعرف : الھدف

بِّ َیا ُكلَّ األَْرضِ ١ بَّ بِفََرحٍ ٢. اِْھتِفِي لِلرَّ اْعلَُموا أَنَّ ٣. اْدُخلُوا إِلَى َحْضَرتِِھ بِتََرنُّمٍ . اْعبُُدوا الرَّ
بَّ ھَُو هللاُ  اْحَمُدوهُ، . ْدُخلُوا أَْبَوابَھُ بَِحْمٍد، ِدیَاَرهُ بِالتَّْسبِیحِ ا٤. ھَُو َصنََعَنا، َولَھُ نَْحُن َشْعبُھُ َوَغنَُم َمْرَعاهُ . الرَّ
بَّ َصالٌِح، إِلَى األَبَِد َرْحَمتُھُ، َوإِلَى َدْوٍر فََدْوٍر أََمانَتُھُ ٥. بَاِرُكوا اْسَمھُ    )١٠٠مزمور .(ألَنَّ الرَّ

ى موعد مع الملك، في وقت العھد القدیم، كان ھناك بروتوكول معین یتبعھ الشخص الذي كان عل
وصف داود العبادة مثل الدخول إلى محضر الملك . فالدخول إلى محضر الملك لم یكن أمر سریع وبسیط

الطریقة الوحیدة المناسبة للدخول في محضر هللا ھي بالحمد والتسبیح، . لھ بروتوطول معین یجب إتباعھ
  .وأفضل طریقة للتعبیر عن تلك المواقف ھي من خالل الموسیقى

نختبر صالحھ، ونفھم إرادتھ . یمكننا أن نختبر أشیاء لم نعرفھا إال بالعقلمحضر هللا، عندما نأتي إلى 
نمط العبادة یقودنا إلى المزید من التعمق في عالقتنا . لجمیع الناس في كل العالم، ونتعلم أن نخدمھ بفرح

 .معھ، وینتج عنھا مزید من النمو واإلثمار
  

  
  

  
  
  
  



47 
 

  .أفضل إجابة اختر
 .العدید من المزامیر تستخدم في العبادة؟ أو خاطئة صحیحة -١
 .؟ یمكننا أال نعبد إال هللا في مجموعة من المؤمنین اآلخرین في الكنیسةأو خاطئةصحیحة  -٢
  .؟ الموسیقى ھي مسلیة ، ولكن علیھا أن تفعل مع شركائنا في عبادة هللا شیئاخاطئةصحیحة أو  -٣
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال تراخ، ما لم یذكر خالف ذلك
 
 ؟إلى محضر هللاكیف یجب أن ندخل  -٤
 بأفضل مالبسنا  -أ

 طقوس محددة جداب -ب
 ، والغناءوالتسبیح، الشكرب -ج
  الحزن على ما فقدناب - د

 
 في وجود هللا ؟ ماذا نعرف -٥
 .الرب ھو هللا -أ

 . صالحالرب  - ب
 . وه ویخدموهیعبدعلى األرض  الناسجمیع أن  هللا یرید  - ج
 كل ما سبق - د
  مما سبق شيءال  - ه

 
 ؟إلى متى تدوم رحمة هللا -٦
 ینفذ صبرهحتى  -أ

 سبع مرات إذا أخطأناحتى  -ب
 حوالي عشرین عاما - ج
  إلى األبد - د

 
 ؟یخلص هللا الناس كیف -٧
 جسدیا فقط -أ

 عاطفیا فقط - ب
 روحیا فقط -ج
  فقدهیمكن أن نفي كل شيء  - د

 
 هللا یشفیھ ویخلصھ؟  ع من األشخاصأي نو -٨
 ینكسرن، والمأسورین، المعميال -أ

 ذاتيمن لدیھم اكتفاء  – ب
 فقط العظماء -ج
  فقط أولئك الذین یستحقون - د

 
 ؟نھضة لشعبھهللا المفضلة لجلب  وسیلةما ھو  -٩
 بطریقة جیدة  شعبھ تعلیم -أ

 كبیرةالحتیاجات باال لشعورباشعبھ لالسماح  -ب
 ریدطاء شعبھ كل ما یإع - ج
 كل خطأ معاقبة شعبھ على . د
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 ؟ما ھي النتیجة النھائیة لجمیع أعمال هللا الخالصیة - ١٠
 . ونعبده هنحمد -أ

 . نحصل على ما نرید -ب
 . لن یكون لھا أي مشاكل أكثر -ج
  .مرة أخرىال نذكره نبقي األمر سرا و  -د

 

ل حررك من العبودیة؟ ھل أنار لك عیونك یخلص هللا بطرق كثیرة؟ ھل شفاك جسدیا؟ ھكیف 
    . قرر أن تبدأ كل یوم بالشكر والتسبیحالروحیة؟ ماذا فعلھ معك یجب أن تحمده علیھ؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

صف كم ھو (أشكر هللا ألنھ خلص كل مجال في حیاتك، اقض بعض الوقت مسبحا وعابدا لھ 
  لكل ما صنع) صالح
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 محضرلدخول في ، ل١٠٠ه داود مجازا في مزمور شخصیا تطبیق البروتوكول الذي أعطاك كیف یمكن -١

؟ هللا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ ادة ، كیف ھذا المزمور یعرف العبادةالعب 'كیفیة'باإلضافة إلى  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما یفترض أن یحدث لنا عندما نعبد ؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
هللا ؟  إلى محضرندخل  عندما ھاما ھي األشیاء التي نعرف -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ في ھذا المزمور سم المذكورةھذا االما ھي خصائص " نبارك اسمھ" عندما  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لى أھمیة الشكر ؟ ؤكد ھذا المزمور عكیف ی  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
قلوبنا ونحن نعبد ؟  في، وینبغي أن یكون في بدایتھ ونھایتھ أن العالم في قلب هللاھذا المزمور  یبینكیف  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق


