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  ذوقوا وانظروا
  
  ١٢ الفصل
  

  ٥٧الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

  أن نفھم عالج هللا عندما نظن أنھ ال یوجد أمل: الھدف

بَّ فِي ُكلِّ ِحینٍ ١ بِّ تَْفتَِخُر َنْفِسي٢. َدائًِما تَْسبِیُحھُ فِي فَِمي. أُبَاِرُك الرَّ یَْسَمُع اْلُوَدَعاُء . بِالرَّ
بَّ َمِعي، َوْلنَُعلِّ اْسَمھُ َمًعا٣. فَیَْفَرُحونَ   .َعظُِّموا الرَّ

بِّ فَاْستََجاَب لِي، َوِمْن ُكلِّ َمَخاِوفِي أَْنقََذنِي٤ . اْستَنَاُروا، َوُوُجوھُھُْم لَْم تَْخَجلْ نَظَُروا إِلَْیِھ وَ ٥. طَلَْبُت إِلَى الرَّ
بُّ اْستََمَعھُ، َوِمْن ُكلِّ ِضیقَاتِِھ َخلََّصھُ ٦ یِھمْ ٧. ھَذا اْلِمْسِكیُن َصَرَخ، َوالرَّ بِّ َحالٌّ َحْوَل َخائِفِیِھ، َویُنَجِّ . َمالَُك الرَّ
بَّ ٨ ُجِل اْلمُ ! ُذوقُوا َواْنظُُروا َما أَْطیََب الرَّ ِل َعلَْیھِ طُوبَى لِلرَّ   )٨-١:٣٤مزمور .(تََوكِّ
  

الیأس مشكلة كبیرة في عالمنا، لكن هللا یرید أن یزرع األمل في قلوبنا لیقودنا إلى اإلیمان بھ ولتكون یعتبر 
لكن . الناس یفقدون أملھم عندما ال یعودوا یؤمنون أن شیئا جدیدا سیحدث لھم. لنا عالقة شخصیة معھ

ثقة في حتى نتبعھ بطاعة و_ هللا یدعونا أن نذق وأن ننظر كم ھو صالح . الذین یثقون با سیباركون
  .عندما نفعل ذلك نكتشف أن هللا ھو في ذاتھ الصالح لنا في الحیاة. كلمتھ حتى نحصل على بركتھ

كان ھؤالء . مزمور عن صالح هللا وقوتھ للخالص، عندما كان مع رجالھ العظام، ٣٤كتب داود مزمور 
ن وفاشلون عندما التقى بھم داود ألول مرة، ولكنھم نموا في اإلیمان والرجاء وھم یختبرون الرجال ھاربو

لقد شاھدوا أن هللا یسر أن یفعل أشیاء غیر اعتیادیة من خالل أناس . أمانة هللا لتوفیر الحمایة والرعایة
  . عادیین
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  .أفضل إجابة اختر
  
 .یج من الوعظ، والصالة، والتسبیحید من المزامیر ھي مز؟ العدأو خاطئة صحیحة -١
 .مع داود سعداء وناجحینكان كل الرجال الذین ذھبوا إلى البریة  ؟خاطئةصحیحة أو  -٢
  .بأن شیئا جیدا سوف یحدث أو خاطئة؟ الرجاء ھو اإلیمان صحیحة -٣
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یذكر خالف ذلك ، اختر
 
 ؟الماذا وضع هللا األمل في قلوبن -٤
 نعیش بوھم أن الحیاة ھي جمیلةحتى  -أ

 رغباتنا ختى یجعلنا نتعقب -ب
 اإلیمان بھ لیجلب لنا -ج
  حتى یعجب بنا الناس من حولنا -د

 
 ؟اذا یحدث ألولئك الذین یثقون بام -٥
 . وندانلن ی  -أ

 .سیصابون في نھایة المطاف بخیبة األمل -ب
 . أبدا إذا كانوا على حق واعرفلن ی  -ج
  .لھم شعبیةكون سوف ی  -د

 
 ؟ناللتعامل مع فشل ٣٤ماذا یقول لنا مزمور  -٦
 .تأكد من أنھ لن یحدث أبدا مرة أخرى -أ

 . ذوقوا وانظروا كم الرب صالح -ب
 . نجح أبداقبول حقیقة أننا لن ن -ج
  .مارس حتى تحصل على النجاح -د

 
 ؟أن یرى فسادا لتقیھعندما كتب أن هللا لن یسمح  داود عمن كان یتحدث -٧
 نفسھ -أ

 موسى -ب
 كل مؤمن -ج
  یسوع -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(ماذا سیحدث عندما یأتي المسیح ثانیة؟  -٨
 . الحرارة الشدیدة العناصر تذوب من  -أ

 . سوف تتوقف الحروب - ب
 . یعرفھال أحد سوف  - ج
 .في إسرائیل فقط سوف یتجلى -د
  .بین األمم سیتجلى - ه

 
 ؟"یوم الرب" لنا فيھو أم ما -٩
 .إذا كان سوف یخلص ال أحد یستطیع أن یعرف -أ

 .سنتعلم  نعیش بأفضل ما یكون -ب
 . هللا سیكون ملجأنا -ج
 . جنبا إلى جنب مع كل األرض سوف محاكم -د
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 ؟نختبر الحضور اإللھيأن  كیف یمكننا - ١٠
 بالسكون والھدوء -أ

 نفوسنامن خالل النظر إلى  -ب
  تعلیمالمن خالل  -ج
  من خالل الحج . د

 
 ؟ذا یفعل هللا في ھذا الوقت في التاریخما - ١١

 معاقبة الناس لذنوبھم -أ
 ھایسمعالتي جمیع الصلوات ب وضع قائمة -ب
 بناء كنیستھ - ج
  مشاكل في العالممحاولة حل جمیع  . د

 

مر كذلك، لتختبر حضور هللا ؟ إذا كان األأي وقت مضى لفترة كافیة  جلست في سكون فيھل 
تقضي وقتا أطول في  تجعل أن التي یمكنإذا لم یكن كذلك، ما ھي التغییرات في حیاتك  كیف كان األمر؟

 سكون معھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

سبحھ ألنھ سیتجلى أما جمیع . اسألھ أن یتیح لك الفرصة لتختبر حضوره. ألنھ ملجأك هللا أشكر
  .اسألھ أن یستخدمك لتحقیق إلعطاء األمل للذین یعیشون في یأس. األمم
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 حولت الھاربین والفاشلین إلى رجال عظام؟  ٣٤بشر بھا داود في مزمور كیف الرسائل التي  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بَّ َمِعي، َوْلنَُعلِّ اْسَمھُ َمًعا ٣؟ ٤٠٠موعظة داود لھؤالء الرجال الكیف ھذا یضیف إلى  -٢ َعظُِّموا الرَّ
 ). ٣:٣٤مزمور (

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 عادیة من خالل أناس عادیین؟ كیف بكاء ھؤالء الجبابرة یثبت أن هللا یسر بأن یفعل أمور غیر   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 تضیف إلى موعظة داود في اآلیة الثامنة؟من ھذا المزمور  ١٢كیف اآلیة  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كن أن یكون هللا لنا ملجأ و قوة وعونا؟، وكیف یمیتنبأ عن مصیر ھذه األرض ٤٦إذا كان مزمور  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھذه الكارثة العظیمة؟  بقینا في خضممتى  ھاأن نعرفهللا یریدنا التي ثالثة أمور الما ھي  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بشأن المجيء الثاني لیسوع المزمور تتالءم مع تعالیم العھد القدیم و العھد الجدید ھذا  تعالیمكیف  -٧

؟ المسیح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 

  الذھاب إلى العمق


