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  عزیزي المدرس
  

ْع، ألَنََّك أَْنَت ٦ .لي ولكملتطبیقھا، و لیشوع وعد هللا من الكلمات الرائعة بعض أود أن أشاركك تََشدَّْد َوتََشجَّ
ا لَِكْي تَتََحفَّظَ لِْلَعَمِل ٧ .تَْقِسُم لِھَذا الشَّْعِب األَْرَض الَِّتي َحلَْفُت آلَبائِِھْم أَْن أُْعِطیَھُمْ  ْع ِجّدً ًدا، َوتََشجَّ إِنََّما ُكْن ُمتََشدِّ

الَ ٨. الَ تَِمْل َعْنھَا یَِمینًا َوالَ ِشَماالً لَِكْي تُْفلَِح َحْیثَُما تَْذھَبُ . َحَسَب ُكلِّ الشَِّریَعِة الَّتِي أََمَرَك بِھَا ُموَسى َعْبِدي
. یَعِة ِمْن فَِمَك، بَْل تَْلھَُج فِیِھ نَھَاًرا َولَْیالً، لَِكْي تَتََحفَّظَ لِْلَعَمِل َحَسَب ُكلِّ َما ھَُو َمْكتُوٌب فِیھِ یَْبَرْح ِسْفُر ھِذِه الشَّرِ 

عْ ٩. ألَنََّك ِحینَئٍِذ تُْصلُِح طَِریقََك َوِحینَئٍِذ تُْفلِحُ  بَّ إِلھََك الَ تَْرھَْب َوالَ تَْرتَ ! أََما أََمْرتَُك؟ تََشدَّْد َوتََشجَّ ِعْب ألَنَّ الرَّ
  ).٩- ٦:١یشوع( .»َمَعَك َحْیثَُما تَْذھَبُ 

 بالنسبة  بالنسبة للبعض منكم ھذه ھي المرة األولى التي تقود فیھا مجموعة لدراسة الكتاب المقدس أما
دعھ لیو في كلماتھ لیشوع لتشجیعھ نجدھا كلمة الرب لكم. ةأو الرابع ةالثالثھذه ھي المرة كون تآلخرین قد 

ھ جعلی( ما بجانبھأن یفعل  فمن شأن هللا) وطاعتھا كلمة هللالتأمل في (جانبھ ما بیعرف أنھ إذا فعل 
  ).وناجحا امزدھر

  
  :من خالل دراسة تاریخ الشعب العبري أریدك أن تسأل نفسك ومجموعتك األسئلة التالیة

 ماذا تقول كلمة هللا ؟  
 ماذا یعني ھذا المقطع؟  
 ي ھذا المقطع بالنسبة لي؟ كیف یمكنني تطبیق مبادئ هللا األبدیة لحیاتي الیوم؟ ماذا یعن  
  

إذا وضعت ھذه األسئلة في اإلعتبار وبحثت عن إجابتھا، فإن ھذه الدراسة ستكون دراسة مثمرة وناجحة 
  . ولكل أفراد المجموعة التي تقودھا لك

في ھذه المقدمة لتساعدك على أن تكون أكثر فعالیة  التيبضع دقائق لقراءة األفكار واآلراء  أن تأخذ أرجو
  .  أثناء دراستھا وأثناء تدریسھا

تساعدك في نمو حیاتك الروحیة وفي قیادة اآلخرین في أصلي أن ھذه الدراسة من سفر یشوع إلى أستیر 
ة موجھ ١١:١٠كورثوس ١وأنت تدرس األسفار التاریخیة في الكتاب المقدس، لتكن . رحلتھم الروحیة

ھِذِه األُُموُر َجِمیُعھَا أََصابَْتھُْم ِمثَاالً، َوُكتِبَْت ِإلْنَذاِرنَا نَْحُن الَِّذیَن اْنتَھَْت إِلَْینَا أََواِخُر : "ھذه اآلیة تعلم أن. لك
   .ھذا یعني أننا یجب أن نبحث باستمرار على األمثلة والتحذیرات التي تعلمھا األسفار التاریخیة "الدُّھُورِ 

  
  من أجل بركة لكم، أصلي

  
 وودوارد دیك

 .الكتاب المقدس المصغرة لمدرسةالكاتب و القس
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  قیادة مجموعة دراسة الكتاب المقدس
دورك كقائد ھو . العملیة والتأملیة ألسفار الكتاب المقدسأعدت مدرسة الكتاب المقدس المصغرة ھذه الدراسة 

ورات الدراسیة والتمارین على فھم الحقیقة، واكتشاف المبادئ توجیھ ومساعدة أفراد مجموعتك من خالل الد
على مثال الدورات الدراسیة السابقة للعھد القدیم والعھد . الخالدة، واألھم ھو تطبیقھا على حیاتھم وأسرھم

الجدید، ھذه مجرد دراسة استطالعیة موضوعة في أحد عشر أسبوعا للمتزوجین أو أولئك الذین یخططون 
المستقبل القریب، وكدراسة استطالعیة سوف توفر لك بعض األدوات الكتابیة لتغذیتك ونموك أنت  للزواج في

وبناء على ذلك صیغت . شخصیا ولمساعدة األسر الخاص بك في الكنیسة لتنمو سواء روحیا أو في عالقاتھم
  .األسئلة مع األخذ في االعتبار ھؤالء المتزوجین

 
  :لیةاألدوات التا نوفر لك لمساعدتك

 ھذا الدلیل للقائد  
 نماذج للتقاریر  
  من یشوع إلى أستیرسلسلة من التسجیالت الصوتیة .  
 مجموعة من كراسات التمارین للطالب 

  
 

  قبل الدرس
  فَاْذھَبُوا إِلَى َمَفاِرِق الطُُّرِق، َوُكلُّ َمْن ". بدعوة الناس للحضور إلى ھذه الولیمة الروحیةابدأ أنت شخصیا

. فََخَرَج أُولئَِك اْلَعبِیُد إِلَى الطُُّرِق، َوَجَمُعوا ُكلَّ الَِّذیَن َوَجُدوھُْم أَْشَراًرا َوَصالِِحینَ  .فَاْدُعوهُ إِلَى اْلُعْرسِ َوَجْدتُُموهُ 
  ).١٠- ٩:٢٢متى "(فَاْمتَألَ اْلُعْرُس ِمَن اْلُمتَِّكئِینَ 

 أن یحضر الزوج والزوجة معا  كذلك سیكون من األفضل. عد نفسك بالصالة ألولئك الذین سوف یحضرون
إذا كان ذلك ممكناً، صلي . ولكن إذا كان أحدھما فقط یمكنھ الحضور فمن األفضل أن یأتي واحد من ال أحد

َوقَاَل لَھُْم أَْیًضا َمثَالً فِي . هللا فقط یستطیع تغییر قلوب الناس، والصالة ھي أقوى أداة لذلك. من أجلھم باالسم
إذا كان ھناك رغبة في الحضور لدى رجال ونساء  ).١:١٨لوقا (ْن یَُصلَّى ُكلَّ ِحیٍن َوالَ یَُملَّ أَنَّھُ یَْنبَِغي أَ 

 .  أزواجھم ال یرغبون في الحضور یمكن بدء مجموعة فقط للنساء وأخرى للرجال
  قى ادع شخص أو اثنین لمساعدتك في التسبیح والموسی. مفردكال تحاول أن تفعل كل شيء ب. المساعدةأطلب

 .والترحیب والتسجیل
 راجع الدرس وافھم ھدفھ. 
 الدرس المسموع، والقراءات الكتابیة، وادرس كل درس على حدا متذكرا : كن على درایة بكل األدوات

 . النصوص الكتابیة قبل الفصل الدراسي
 یجب التأكد من أن جمیع األدوات جاھزة. 
 تأكد أن مكان االجتماع مالئم ومریح للمجموعة   . 
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  أثناء الدرس
  ) ساعة ونصف: تذكر أن تحافظ على وقت الدرس(

 تذكر كیف كان لطیفا عندما تم الترحیب بك؟ خصص شخص لیرحب بالناس . تحیة الجمیع فور وصولھم
  .  ویعرفھم بعضھم ببعض إذا كانوا ال یعرفون بعض

 احد لیفھم ویطبق كلمة هللا على حیاتھالبدایة بوقت للعبادة والصالة، واسأل هللا أن یساعدك ویساعد كل و.  
 تسمیع اآلیة المحفوظة.  
 االستماع إلى الدرس المسجل.  
 ونحن نثق أن األسئلة سوف تجعل المناقشة . استخدام كتیب الطالب، دعوة للمناقشة مع التركیز على التطبیق

، حاول )١٠أكثر من ( إذا كانت المجموعة كبیرة. مثیرة وسوف تقود إلى الفھم الذي سیؤدي إلى التطبیق
تأكد من رصد الوقت وكن حذراً . تقسیمھا إلى مجموعات أصغر من ثالثة أو أربعة أشخاص لتشجیع المناقشة

  .من أن المحادثة ال تحید عن مضمون الدرس، ودراسة كلمة هللا
 اشكر الجمیع على حضورھم وشجعھم على الحضور في المرة القادمة.  
  لالنضمام إلى دراسة الكتاب المقدستحدى الدارسین لدعوة آخرین.  
 تشجیع الدارسین على حفظ المقاطع الكتابیة من الدروس كل أسبوع.  

 
  بعد الدرس

 جمع جمیع األدوات .  
 ترك المكان أكثر تنظیماً مما كان علیھ. اعد غرفة االجتماع إلى الترتیب الصحیح.  
 امأل ملف التقریر.  
  من أن تشكرھم على كرم ضیافتھمإذا كان االجتماع في منزل شخص ما، تأكد.  

 
 غیر القراء –تعلیمات خاصة لتدریس المتعلمین سمعیا 

من المھم أن نتذكر أن أولئك الذین ال یعرفون القراءة والكتابة یحتفظون بالمعلومات بطریقة مختلفة عن 
. ا تعلموه أفضل بكثیرحتى بالنسبة للمتعلمین فالتعلم عن طریق االستماع والمناقشة والمشاركة بم. المتعلمین

فمن الجید أن نتذكر وحتى أن نقول لمجموعة الدارسین أن معظم التالمیذ . األمیة لم تكن عقبة في أیام یسوع
  .  وأغلبیة الناس الذین أوال ساھموا في انتشار اإلنجیل لم یكونوا یعرفون القراءة والكتابة

تعلم ما یسمعون أكثر مننا نحن الذین یجب أن نكتب كل من نواح عدیدة، إن المتعلمین سمعیا لدیھم قدرة على 
وقت الكافي لالستماع الجید، یمكنك أن توقف التسجیل وأن ترجعھ إلى الوراء اللذلك امنح .  شيء لنتذكره

ثم اسمح لھم بالرد على األسئلة، أو أن یتلوا القصة التي . لالستماع مرة أخرى إلى جزء إذا كان غیر مفھوم
ثم اطرح األسئلة بصوت عال، . موھا باسلوبھم، إذا فعلوا ذلك فھذا دلیل على معرفتھم الجیدةسمعوھا وتعل

، یسوع "ابنھ"وشجع الجمیع على المشاركة فھذا سوف یقودھم إلى فھم أعمق لتعالیم هللا وعالقة أقوى مع 
  .المسیح
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  لماذا ندرس التاریخ العبري؟
  
  ١الفصل 

  ٢٧الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  لنعرف أھمیة التاریخ العبري لنا الیوم: الھدف

" لدُّھُورِ فھِذِه األُُموُر َجِمیُعھَا أََصابَْتھُْم ِمثَاالً، َوُكتِبَْت ِإلْنَذاِرَنا نَْحُن الَِّذیَن اْنتَھَْت إِلَْینَا أََواِخُر ا" 
  )١١:١٠كورثوس١(
  

قدس، أما األتنا عشر سفر التالیة فھي كلھا ار األولى من الكتاب المسفتوجد قصص تاریخیة في الخمسة أ
. أن األسفار السبعة عشر األولى من العھد القدیم ھي كتب تاریخلذلك نستطیع أن نقول . عبارة عن تاریخ

  لماذا یجب علینا أن ندرس كل ھذا التاریخ لھذه األمة الصغیرة إسرائیل؟ 
فعندما أطاع العبرانیون كلمة هللا، باركھم . مثلةسبب واحد یجعلنا نقرأ التاریخ العبري ھو الحصول على األ

لھذا السبب . وعندما عصوا كلمة هللا، وقعوا تحت لعنتھ وأصبحوا تحذیرا لنا. هللا، وأصبحوا مثاال لنا
  .وغیره یجب علینا دراسة التاریخ العبري ألن هللا من خاللھ أراد أن یبارك العالم كلھ
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  .أفضل إجابة اختر

 . جدا بالنسبة لنا الیوم ضعیفةصلة  لھ التاریخ العبري؟ ئةأو خاط صحیحة -١
 .لدیھا مكانة خاصة جدا في خطة هللا في المستقبل إسرائیل؟ أو خاطئة صحیحة -٢
 .جتماعيجزء من تاریخنا اال وھ شعب هللا، التاریخ العبري مثل؟ أو خاطئة صحیحة -٣

  . ؤالإجابة واحدة لكل س اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
 

 .تاریخ العھد القدیم ھو -٤
 استعاري -أ

 حقیقة تاریخیة -ب
 على حد سواء - ج
  . انھا مجرد مجموعة من األساطیر . ال - د

 

  )اختر كل ما ینطبق(مھم بالنسبة لنا ؟ لماذا التاریخ العبریة   -٥
 . نتبعھالدیھ أمثلة  -أ

 . بعنایة ھالدیھا تحذیرات نالحظ - ب
 . لیمات واضحة حول كل مشاكلنا االجتماعیة الیومأنھ یعطینا تع -ج
 .ھو المفتاح لفھم العلوم -د
 . المسیحعن وھو یخبرنا  - ه
 . النبوءات حول نھایة الزمانب لھ صلة - و
  . ، ھو جزء من تاریخناكشعب هللا – ز
 

 ؟العبريتاریخ ال بمن یبدأ -٦
 آدم -أ
 إبراھیم -ب 

 موسى - ج
  هللا – د

 

ترى ھل  ذاالقضاة، ما سفرفي " خدم هللاننحن سوف "الشعب العبري یشوع، قال  سفرفي نھایة  -٧
  التزموا بما قالوه؟

 . تماماالتزموا بھ  -أ
 . فیھ بشكل جید تمموه - ب
 . حاولوا بجد، لكنھم فشلوا . ج
   بعیدا عن هللا وا التزامھم وابتعدواكثیرا ما نس . د

 

 ؟أرضيلملك  حیال رغبة إسرائیلهللا شعر بماذا   -٨
 . ألنھ أراد أن یكون ملكھم حزن -أ

 . وقت الحق في، ولكن ایكون لھم ملك أراد - ب
 . مثل البلدان األخرى یكونوا وافق على فكرة أن - ج
  .أیضا هأعرب عن سروره ألن ھذا ھو ما أراد - د
  

 نتیجة النظام الملكي في إسرائیل؟ماذا كانت  -٩
 . ا قال هللاعملت بشكل جید جدا، كم أنھا -أ

 .هللا أنھ سیكون ھقال اممكان أفضل  -ب
 . عبث والیأسبالانتھت في نھایة المطاف  -ج
  . لم تستمر طویال جدا - د



7 
 

 ؟خطیة من أسفرت عن انقسام المملكة وغزوھا - ١٠
 شاول -أ

 سلیمان - ب
 داود - ج
 صموئیل - د

 

 ؟ غزوھما لمملكتین بعدماذا حدث ل - ١١
 .مرة أخرى عنھمانحن لم نسمع  -أ

 .رجعتإسرائیل  ، لكنفقد یھوذا - ب
 .یھوذا رجعت إسرائیل، لكنفقدت   - ج
  . لكتینعاد كل من المم -د

 
 هللا لشعبھ؟ ھفضلی الذي القائدما نوع  - ١٢

 وكاھننبي  -أ
 الملك - ب
 الدكتاتور -ج
  القس -د

 

 ؟ھمخالل یعمل هللا من القادة لم أي نوع من - ١٣
 فقط األنبیاء و الكھنة -أ

 ملوك فقطال -ب
 الصالحین فقطقادة ال -ج
  ارشرملوك األالجمیع األنواع، حتى  - د

 
 .الترتیب الذي حدثب الھامة من التاریخ العبريسبع حقائق الھذه  رقم - ١٤

 ٤                       تم إتالف  المملكة الشمالیة تماما
      ٢      و یھوذا یةشمالالالمملكة  إلىإسرائیل  انقسمت

 ٣                   یؤخذ  شمال المملكة یحتجزه آشور
 ٧                  عاما من األسر ٧٠ بعدیھوذا یعود  

 ٦                          بابل من قبل بالد فارس وغز
 ١                                مملكة إسرائیل تصبحأ

  ٥                             السبي البابلي لیھوذا        
 

ؤثر وتجعلھ یإسرائیل  من ماضيتعلم ت ك أنما ھي الدروس التي تعلمتھا من ماضیك ؟ كیف یمكن
 على مستقبلك؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أشكر هللا أنھ من  . لنا من خاللھم طاهشعبھ وإرث اإلیمان الذي أع على التاریخ الغني لهللا أشكر
ا ھذ توصیلساعدك على یأن أطلب منھ  .ھخالل شعبھ المختار قد كشف لنا المسیح ، كلمتھ ، وخالص

  .القادمةاألجیال ھذا الجیل واإلرث من خالل تعلیم اإلیمان ل
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التاریخیة في الكتاب المقدس في العھد  قصصجمیع ال یة لفھممفتاحالوجدت اآلیة : "عبارةال هشرح ھذ ا -١

 لنحصل تحدث األشیاء التي حدثت للشعب العبريخبرنا أن جمیع تي ت، ال١١:١٠كورنثوس١ فيالجدید 
  "على أمثلة و تحذیرات 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
في كل  ھماینبغي لنا أن ننظر لالذي شیئان الما ھما ، لماذا ندرس التاریخ العبري وبناء على ھذه اآلیة -٢

 التاریخیة في كال العھدین القدیم و الجدید؟  قصصمن ال
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
خبرنا بأن ھذه األمثلة والتحذیرات تأتي في شكل دروس أو تالكتاب المقدس  فيمعروفة ال ةعباراھذه ال -٣

 ١٧:١٧یوحنا (كیفیة التعامل مع كلمة هللا عن حیث یخبرنا یسوع  اآلتیتین اآلیتینب ھذاصل / قارن .رموز
  )١٧:٧؛ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
" ؟ سفرھذا الما ھو الشكل األدبي ل: "السؤالس بھل یسوع یعلم أنھ ینبغي لنا أن نقترب من الكتاب المقد -٤
تطبیق تلك الحقیقة في بلتزام عن الحقیقة، مع اال ونحن نبحثالكتاب من یعلم أنھ ینبغي لنا أن نقترب  ھو مأ

  شرحاحیاتنا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ھم في یشوع وما نقرأ عن سفركیف یمكن أن نفسر االلتزام الذي أعرب عنھ بنو إسرائیل في نھایة   -٥

  في سفر القضاة؟  أحلك صفحات التاریخ العبري
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
تثیت اإلباحیة،  محورھا تيالوالقضاة،  سفرالواردة في  الفظیعة من التاریخ العبريالصفحات  كیف أن -٦

  یح وصادق من الناحیة التاریخیة؟ أن سفر القضاة صح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ الذي تالهالقیادة في الجیل  فيیمكن أن یفسر اإلفالس الرھیب الذي فشل من جانب یشوع ھو الما   -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  نزاع االرتداد
  
  ٢الفصل 

  ٢٨الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  أن نفھم دورة االرتداد في سفر القضاة لنتعلم منھا: الھدف

ْعُب لِیَُشوعَ " بَّ إِلھَ «: فَقَاَل الشَّ   )٢٤:٢٤یشوع ( »نَا نَْعبُُد َولَِصْوتِِھ نَْسَمعُ الرَّ
  

  )٦:١٧قضاة. (َكاَن ُكلُّ َواِحٍد یَْعَمُل َما یَْحُسُن فِي َعْینَْیھِ . َوفِي تِْلَك األَیَّاِم لَْم یَُكْن َملٌِك فِي إِْسَرائِیلَ ٦
: إسرائیلسنة بعد أن قال شعب  ٤٠٠. سنة بعد دخول أرض الموعد ٤٠٠إن سفر القضاة یغطي فتر 

بَّ إِلھَنَا نَْعبُُد َولَِصْوتِِھ نَْسَمعُ " َكاَن ُكلُّ َواِحٍد یَْعَمُل َما یَْحُسُن . َوفِي تِْلَك األَیَّاِم لَْم یَُكْن َملٌِك فِي إِْسَرائِیلَ ". الرَّ
س الذین ، التي تسمح للنااالرتداد أو ،الردة من دورة ھو القضاة في سفر المشكلة الرئیسیة. فِي َعْینَْیھِ 

، ثم یرتدون عن ھذا االلتزام، ثم مھم یبدءون بااللتزا. تعھدوا على طاعة هللا بأن یتخلوا عن إیمانھم
وبعد ذلك . ثم في محنتھم یصرخون إلى هللا، فیرسل هللا لھم قاض لینقذھم. یفسدون وینھزمون من أعدائھم

  . یلتزمون مرة أخرى، وتبدأ الدورة من جدید
وھي تعلمنا كأفراد وكأمم أننا یمكننا أن نفقد بركة هللا إذا بع مرات في سفر القضاة ھذه الدورة حدثت س

   . سفر القضاة یحذرنا من خطورة إھمال هللا ومحبتھ وعبادتھ وخدمتھ. نسینا التزامنا بمحبتھ وطاعتھ
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  .أفضل إجابة اختر 

 .حدث عن الفشل بعد االحتاللوسفر القضاة یت، یتحدث عن االحتاللأو خاطئة؟ سفر یشوع صحیحة  -١
 . ؟ یقول الكتاب المقدس أن الحرب دائما خطأخاطئةصحیحة أو  -٢
 . سالمع المسیحیین على قضایا الحرب والجمی یتفق؟ خاطئةصحیحة أو  -٣
  . ال یرتدون أبدا ین؟ أتباع المسیح الحقیقیخاطئةصحیحة أو  -٤

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك 
 كم سنة من التاریخ العبري؟ یغطيسفر القضاة   -٥
  ٥٠ -أ

 ١٠٠ -ب
 ٤٠٠ -ج
  ٨٠٠  -د
 لخالفتھ ؟ ھ یشوعبدر الذيمن  -٦
 كالب -أ

 جدعون -ب
 دیبورا - ج
  ال احد - د
  ي اآلیة المحوریة في سفر القضاة؟ ما ھ -٧
 . في عینیھ واحد ما یحسنكل  فعل -أ

 . ع هللایالجمیع یط -ب
 . رائیل كل أعدائھااحتلت إس - ج
  . دعوأرض الم تغادر أن إسرائیل على كان - د
 القضاة ؟ سفر ما ھي المشكلة الروحیة األولیة في -٨
 ، أو الوقوف بعیدا عن هللالردة -أ

 الكھنة الفاسدین -ب
 الشعب یخدعونعداء األ -ج
  .تقدیم الذبیحةالجدل حول كیفیة  -د
  . في دورة الردة حیحالص ضع الخطوات التالیة في نصابھا -٩
 ج                    یقف بعیدا عن هللا  -أ

 أ                          عدو یھدد  - ب
 ه                               مع هللا  سائر -ج
 ط                   لیقودقاضي  یأتي - د
   ب                   الفساد األخالقي  - ه
 و                 ھزم من قبل العدو -و
 ط                 النھضة الروحیة  - ز
 ح        تصرخ إلى هللا بالرحمة  - ح
 ل                            رق ذبح و - ط
 ز                       الفساد السیاسي   - ي
 د                  النجاة من العدو  - ك
 ك                                  التوبة  - ل
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  ؟إسرائیلحدثت دورة الردة مع شعب القضاة  سفركم مرة في  -١٠
 مرة -أ 

 مرتین -ب
 خمس مرات - ج
  سبع مرات - د
  

 القضاة بالنسبة لنا الیوم؟ سفرما ھي الرسالة الرئیسیة من  - ١١
 .ذلك أبدا بعد، ال یخطئ واستمتعنا ببركات الرب نلنا الخالصمرة واحدة إذا  -أ

 .یجب علینا أن نكون حذرین .ة أمر ممكن دائماالخطیئ -ب
 . دعومن أرض الم یطردنا، وهللا نخطئعندما  -ج
  . ال یمكننا أبدا ھزیمة كل أعدائنا -د

 ؟دورة من الردة في یسقطأن  ھنالذي یمكمن  - ١٢
 األفراد -أ

 الكنائس -ب
 األمم -ج
  كل ما سبق - د

 ؟ا ھي النتائج المترتبة على الردةم  - ١٣
 لعبودیة للعدوا -أ

 الفساد األخالقي -ب
 الموت - ج
 معاناةال - د
  كل ما سبق - ه

 ؟ةصحیحال يأي من العبارات التالیة عن التوبة ھ - ١٤
 .نعاني من عقاب هللا إال بعد أنتوب حقا ننحن ال یمكن أن  -أ

 .ضروریة غیرالتوبة تصبح ، مرة واحدة اعترفنا بخطایاناإذا  -ب
 . توب أوالن، یمكن أن ن نحاكملیس من الضروري أ -ج 
  .یخلصناهللا لن و ،ت األوان للتوبةفوی، عقاب هللاأتي تعندما  -د

إذا ھل تختبر كل بركات الرب في أرض الموعد الخاصة بك؟ أین تجد نفسك في دوامة الردة؟ 
  ؟تحتاج إلى توبةحیاتك في ھل ھناك أي مجاالت  ین؟الروحی كأعداء ھملم یكن كذلك، ما 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

  . في جمیع األوقات ھل اساعدك على البقاء وفییسألھ أن اوأشكر هللا لمغفرتھ 
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  الساعة صورةشرح دورة الردة باستخدام ا -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . الكنائس والطوائف والجامعات و األمم الیوم فيق ھذه الحقیقة ناقش مع اآلخرین كیف تطبوشرح ا -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ في حیاتك تظھركیف   .وعلى سلوككلى نفسك عطبق ھذه الدورة من الردة  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 یاج إلى التوبة النھضة؟ تظھر اإلحتكیف ھذه الحقیقة حول الردة  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
سنة  تكشف لنا عن شخصیة  ٤٠٠مرات في خالل  ٧كیف ھذه الحقیقة أن إسرائیل مر بھذه الدورة  -٥

 اإلنسان وشخصیة هللا؟  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ فشل من جانب یشوعب لھ عالقة ل ھذه الفترة من التاریخ العبريفراغ في القیادة خاللا أن كیف یمكن -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ؟عملھات أن رات التي تحتاج؟ ما ھي التغییھذه الدورة من الردة مننت اآلن أین أ -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  ر اعتیادیة بأشخاص اعتیادیینأمور غی
  
  ٣الفصل 

  ٢٩العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  .لنعرف كیف أن هللا یعمل من خالل حیاة ناس عادیین خاضعین لھ ومتوفرین لدیھ: الھدف

بُّ َمَع اْلقَاِضي، َوَخلََّصھُْم ِمْن یَِد أَعْ ١٨ بُّ لَھُْم قَُضاةً، َكاَن الرَّ َدائِِھْم ُكلَّ أَیَّاِم اْلقَاِضي، َوِحینََما أَقَاَم الرَّ
بَّ نَِدَم ِمْن أَْجِل أَنِینِِھْم بَِسبَِب ُمَضایِِقیِھْم َوَزاِحِمیِھْم    )١٨:٢قضاة(ألَنَّ الرَّ

كان . أمتع الدراسات في الكتاب المقدستصبح من للبعض  بالنسبةالحیاة الشخصیة لقضاة إسرائیل إن 
سفر القضاة یظھر لنا أن هللا یسر جدا . ت والضعفات التي لدینا كلناالقضاة أناس عادیین لھم نفس القدرا

من خالل روح هللا ھؤالء الناس العدیین . بأن یفعل أشیاء غیر اعتیادیة من خالل أناس عادیین مثلي ومثلك
على الرغم أن سفر القضاة ھو في المقام األول یتحدث عن الردة . قادرین على انجاز أشیاء عظیمة

یكرم المخلصین ویحقق ا الوخیمة، إال إنھ یظھر لنا بعض الحقائق الرائعة عن كیف أن هللا وعواقبھ
   . أغراضھ لشعبھ
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  .أفضل إجابة اختر

 . ؟ هللا یفعل أشیاء عظیمة من خالل شعب عظیم بسبب عظمتھخاطئةصحیحة أو   -١
 .إسرائیلفعلت  مالالردة الیوم مثد لدینا دورات الطاعة وال توج ؟خاطئةصحیحة أو   -٢
 .فترة القضاةمن الردة و ثالث حروب أھلیة في أو خاطئة ؟ كان ھناك حوالي سبع دورات  صحیحة  -٣
 . نطبق على األمم واألفراد ، واألسر، والكنائستدورات الردة أن أو خاطئة ؟ یمكن  صحیحة  -٤
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 )اختر كل ما ینطبق(القضاة ؟  سفرتطبیقات من  ولي ھأي مما ی -٥
 . هللا عقابتجنب نو  نتوبیمكننا أن  -أ

 . أقوى من هللا ننا عادة یبدوؤأعدا -ب
 . السیر الذاتیة للقضاة ھي أمثلة و تحذیرات لنا -ج
  . هللا لن ینقذنا من جمیع أعدائناؤمنین، محتى عندما نكون  . د
  
 ؟عامةجمیع القضاة عند  كھو العامل المشتر ما -٦
 . متمیزینرائعین و أناسكانوا  -أ

 .لیستخدمھم هللا ینمتاح واكان ھمناس عادیین ولكنأكانوا  -ب
 .ج تم تدریبھم كجنود والقادة

  . كانوا جمیعا من الرجال -د
  
 ؟نفسھ كیف جدعون یصف -٧
 كمحارب عظیم -أ

 كرجل مخلص جدا -ب
 كما أقل من أضعف عشیرة - ج
  ، لیس مقاتالاعيكر - د

 
  ُعْثنِیئِیُل؟ نجاح كان مفتاح ذاما -٨
 . وكان ابن شقیق كالب والقاضي األول -أ

 . وتھنكان قد تدرب على الك - ب
 . ع العدوخدی یعرف كیف كان - ج
  . علیھ یسیطركان الروح القدس  - د
  
 ؟إسرائیل خالصلذي استخدمھ هللا لا إِھُودَ یمیز  ذا كانما -٩
 عظیمةلھ حكمة  -أ

 مھاراتھ السیاسیة - ب
 عائلتھ الكبیرة - ج
  َرُجالً أَْعَسرَ  - د
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 باراك لمحاربة سیسرا ؟ ذھب بأي شرط - ١٠
 . معھ تذھبدیبورا  -أ

 . الفرصة لقتل سیسرا نفسھ ھقال ان لدی -ب
 . هللا سوف یعطیھ مكافأة كبیرة - ج
  . خسر إسرائیلیبعد أن  سینضم إلى الجیش الكنعاني . د
  

 ؟خلص إسرائیل من الكنعانیینسیسرا و یَاِعیلَ  كیف كان رد فعل الناس بعد أن قتل - ١١
 . تمردوا ضد الرب فورا -أ

 .أغنیة النصر ااحتفلوا و دیبورا وباراك غن - ب
 . ناحوا بسبب جمیع بني إسرائیل الذین لقوا حتفھم -ج
 . قرروا الخروج من كنعان - د

 
لیعبر بھا الناس عن ة في الكتاب المقدس یلعااألكثر شیوعا وف قالطر أي مما یلي ھي واحدة من - ١٢

 ؟مشاعرھم
 الطقوس -أ

 موسیقى -ب
 صالة - ج
  وعظ -د

 ك؟ن استخدامعهللا  تحجبمنھم  ةأي واحد ھلما ھي أعظم نقاط ضعفك؟  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

یستخدمك بقوة وأن یعلمك أن  أطلب منھ أن .یختار الناس العادیین للقیام بعملھ نھألهللا  أشكر 
   . وأن تعتمد علیھ تكون متاحا لھ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    



16 
 

  
  
 
 ؟ة عامةجمیع القضاعند  ھو العامل المشترك ما  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ؟أشیاء غیر عادیة لیفعلوا ھمستخدمی لكيهللا  من لھامعلى اإلقضاة الیحصل  التي بھا ما ھي الطریقة -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . شرحا ؟ال یمكن استخدام الناس الموھوبینھل ھذا یعني أن هللا یستخدم فقط الناس العادیین وانھ  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أنھم ھل كانوا یعتقدون ما كان هللا یدعوھم إلى القیام بھ، و  وافعلیأن  وندریكانوا یھل ھؤالء القضاة  -٤

   .قادرون على فعلھ؟ اشرح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ مثمرةال خدمتكموھوب أو غیر موھوب، ما ھي مفاتیح  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 أغنیة النصر؟  یا، كما ھو الحال عندما دیبورا وباراك غنشعب یغنيلماذا شعب هللا كان دائما  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . لدیك القاضي المفضل خدمةبعض األمثلة و بعض التحذیرات في حیاة و أذكر -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق



17 
 

  د في موقعھكل واح
  
  ٤الفصل 

  ٣٠العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  أن نتعلم األسرار الروحیة لإلیمان والطاعة من حیاة جدعون: الھدف

بِّ َوقَاَل لَھُ ١٢ بُّ َمَعَك یَا َجبَّاَر اْلبَأْسِ «: فَظَھََر لَھُ َمالَُك الرَّ أَْسأَلَُك َیا «: فَقَاَل لَھُ ِجْدُعونُ ١٣. »الرَّ
بُّ َمَعنَا فَلَِماَذا أََصابَْتنَا ُكلُّ ھِذِه؟ َوأَْیَن ُكلُّ َعَجائِبِِھ الَّتِي أَْخبََرنَا بَِھا آبَاَسیِِّدي أَلَْم : ُؤنَا قَائِلِینَ ، إَِذا َكاَن الرَّ

بُّ َوَجَعلَنَا فِي َكفِّ ِمْدیَانَ  بُّ ِمْن ِمْصَر؟ َواآلَن قَْد َرفََضنَا الرَّ بُّ َوقَالَ فَالْ ١٤. »یُْصِعْدنَا الرَّ : تَفََت إِلَْیِھ الرَّ
تَِك ھِذِه َوَخلِّْص إِْسَرائِیَل ِمْن َكفِّ ِمْدیَانَ «   »أََما أَْرَسْلتَُك؟. اْذَھْب بِقُوَّ

؛ ١٤-١٢:٦قضاة.(فََرَكَض ُكلُّ اْلَجْیِش َوَصَرُخوا َوھََربُوا. َوَوقَفُوا ُكلُّ َواِحٍد فِي َمَكانِِھ َحْوَل اْلَمَحلَّةِ ٢١
٢١:٧(  

سمع . ثم سقط شعب هللا في غزو وظلم من المدیانیین. منذ عبور البحر األحمر مرت العدید من السنوات
عندما تكلم مالك من هللا لجدعون أراد جدعون أن یعرف . هللا صراخ إسرائیل، واختار جدعون لخالصھم

دعا مالك الرب جدعون . ىما إذا كان هللا ال یزال یمنح شعبھ معجزة مثل التي كان قد فعلھا في وقت موس
أضھر هللا من حالل استخدامھ لجدعون أن مسرتھ أن . جبار البأس، حتى لو كان جدعون مختبئا وخائفا

  .یستخدم األقل، األضعف، والناس العادیین في انجاز أمور غیر عادیة ومعجزات خارقة للطبیعة
ل وأنت تعلم أن هللا ھو الذي أرسلك وأنھ عندما یدعوك هللا لتفعل عملھ أنك تذھب إلى ھذا العممن المھم 

یجب علیك أیضا أن تعرف بعض األسرار الروحیة التي تعلمھا القضاة والمخلصین العظام آخرین . معك
  : تلك األسرار الرحیة ھي:  مثل موسى تعلموھا

  .لیس المھم من أنت وكیف أنت، لكن المھم من ھو وأنھ معك
  ماذا یرید ھو وأنھ نعكلیس المھم ماذا ترید، ولكن المھم 

  لیس المھم ماذا یمكنك أن تفعل، ولكن المھم ماذا یمكنھ ھو أن یفعل وأنھ معك
أنا لم أفعل، لكن هللا ھو الذي فعل ألنھ أرسلني : "وعندما تحدث المعجزات، سوف تنظر إلى الوراء وتقول

       " . وھو كان معي
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 .أفضل إجابةاختر

 .إلسرائیل و فعلوا كل ما في وسعھم لتدمیر األرضالظالمین أحدنویدانیالمأو خاطئة؟ كانصحیحة -١
 .؟ رأى مالك هللا جدعون أنھ ضعیف و غیر مھمصحیحة أو خاطئة -٢
 .نختبرهلیس لدینا الحق في أن نحن نا، ولكن هللا لدیھ الحق في اختبار؟ صحیحة أو خاطئة -٣

 .سؤالر إجابة واحدة لكل ما لم یذكر خالف ذلك، اخت

 ؟ن لمعجزات مثل في األیام القدیمةلطلب جدعوهللا ب استجاكیف  -٤
 .بغضب  -أ

 .أن یفعلھا هللاعلى وشك التي كانت معجزة المن جزءنھ إجدعون لقال  -ب
 .تحدث بعد اآلنجدعون أن المعجزات ال لقال  -ج
 .جدعون من أجل باألسفنھ یشعر إ -د

 ؟نا للقیام بعملھ قد أرسلن هللاأنعرفعندمانتقوىكیف  -٥
 .أننا ذاھبون بقوتھ و ببركتھنحن نعلم  -أ

 .ا كم لدیھ من ثقة في قدراتنایظھر لنهللا -ب
 .یحبنا أكثر مما یحب الناس اآلخرین ھیذكرنا بأنهللا  -ج
 .یضع الكثیر من الضغط علینا لتحقیق النجاحهللا -د

 )ل ما ینطبقاختر ك(؟ الضعیفةالناس هللا یختارلماذا  -٦
 .لیعلمھم أن یصبحوا أقویاء -أ

 .إلى االعتماد علیھونضطریسوف ألنھ یعلم أنھم -ب
 .درتھیظھر قوتھ و قيلك -ج
 .ھو یختار األقویاء.ذلكلم یفعلھو  -د

 )اختر كل ما ینطبق(غرض هللا عندما یعطي شخص ما اإلیمان؟  مھ/أي من التالي ھو -٧
 .جھل طرقھنإلبقائنا  -أ

 .لمنعنا من عبادة آلھة أخرى -ب
 .الختبار إیماننا واثبات ذلك -ج
 .لیظھر لنا ذاتھ -د

 ؟الصوفعن طریقتأكید لة لسؤال جدعون لأول مرهللا ب استجاكیف .٨
 .أجاب طلب جدعون -أ

 .ون أن یكون لھ اإلیمان من دون تأكیدجدعلقال  -ب
 .مع جدعونكان غیر صبور -ج
 .رقرر اختیار شخص آخ -د

الصوف ؟عن طریقتأكید لطلب جدعون للمرة الثانیة للب هللا استجالماذا  -٩
 .إرادة هللاعن مرتین سأل دائما یجدعون أن انھ یرید .أ

 .یرید إثبات وتأكید اإلیمان لجدعونانھ  -ب
 .ن المرة األولى عإجابة مختلفة جدعون إعطاءیرید  -ج
 .ن طریق العالماتعنھ یتحدث دائما أن یثبت أنھ یرید إ -د
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 ؟واختبار هللالتأكید لما ھو الفرق بین سائلین هللا  -١٠
 .لیس ھناك فرق -أ

 .نختبرهنحن بعد ذلك، .للتأكیدأول مرتین نسأل -ب
 .ھو عالمة على التمرد، واختبارهطلب التأكید ھو عالمة على عدم اإلیمان -ج
یثبت نفسھ هللا أنیأتي من الطلب على اختبارهكن إیمان، ولبطلب التأكید یأتي من الرغبة في العمل  -د
 .نال

معبود والده؟لماذا طلب هللا من جدعون أن یدمر  -١١
 .إلثبات إیمان جدعون وطاعتھ -أ

 .جدعونأن یُقتلأراد هللا  -ب
 .عبودكان هللا یخاف من الم -ج
 .والدهجدعون من الغباء ما یكفي لالساءة الىلمعرفة ما إذا كان أراد هللا  -د

 ؟أن یستخدمھمهللا یفضلالذین من  -١٢
 .كلما زاد العدد كلما كان ذلك أفضل .غالبیة شعبھ -أ

 .أن یعمل ناس كثیرة معاشخص واحد ألنھ من الصعب  -ب
 .المؤمنینمن أقلیة  -ج
 .شیاء بنفسھاألفعل ینھ یفضل أن إ -د

 ؟نجیش جدعون ضد المدیانییما الذي كان مطلوب لنجاح  -١٣
جیشا ضخما -أ

مشاركة ةالمائمئة في  -ب
تحالفات مع دول أخرى -ج
سنوات من التخطیط -د

 ؟لھزیمة الجیش المدیانیینهللا لالستخداماختار من  -١٤
الجنود البواسلمن ٣٢،٠٠٠ -أ

إسرائیلمن شجاع ١٠،٠٠٠ -ب
رجل٣٠٠خطة اإللھیة و  -ج
من السماء ةنار خارق -د

م ھل ؟ أا من أولئك الذین رجعوا إلى البیتكون واحدكنت ست، ھلونیش جدعجلو كنت في 
 ؟في ملكوت هللاأكثر التزاما ذا ینبغي أن تفعل لتكون؟ مابالقضیةتماما ستكون ملتزما

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

أطلب منھ أن .نھ یرید منك أن تخدمھ بإخالصأكیف أشكر هللا النتصاراتھ واسألھ أن یبین لك
 ."في منصبھ، كل واحد یقف"وأن جیش جدعون في  ةساعدك على أن تكون مثل األقلیة المؤمنی
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، هللاثبت و نحن نلنا ، ما ھو الفرق بین هللا یثبت صوف جدعوناألساسي من معنى الر في تنظ وأنت -١

  ونختبره؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، ٣٠٠إلى  ٣٢،٠٠٠من جیش جدعون من  الحدت المدیانیین وي ھزمالجریئة التخطة الق وطب اشرح -٢

  . صليمن واحد في المئة من جیشھ األالذي كان أقل 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ مبالیة أم أقلیة ملتزمة؟ لماذا غلبیة الاأل نخدم ھل نحن نستھدفنحن و، ذه القصةق ھطب -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
لى عكنیسة أو الیمكن تطبیقھا على " كل واحد في مكانھ اقفو"منتصرین  ٣٠٠كیف یمكن للحقیقة أن  -٤

  الیوم؟  یخدمفریق أي 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ الوثنیةمذبح والده بھدم لماذا هللا أمر جدعون  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
قوي وجریئ من جانب إیمان كان  مأ االنتصار على المدیانیین معجزة خارقة للطبیعة إلى أي مدى كان -٦

  رجل؟  ٣٠٠ جدعون وال
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  لقیادة بني إسرائیل إلى ھذا النصر العظیم؟  عشیرةلماذا دعا هللا شخص من أضعف وأقل  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
    

  العمقالذھاب إلى 
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الفداءرومانسیة
٥الفصل 

٣١العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

لنفھم من قصة راعوث كیف یحب هللا شعبھ ویخلصھ :الھدف

ي َعلَ «:فَقَالَْت َراُعوثُ  .يَّ أَْن أَْتُرَكِك َوأَْرجَع َعْنِك، ألَنَّھُ َحْیثَُما َذھَْبِت أَْذھَُب َوَحْیثَُما بِتِّ أَبِیتُ الَ تُلِحِّ
 )١٦:١راعوث . (َشْعبُِك َشْعبِي َوإِلھُِك إِلِھي

ھذه القصة تعكس الخالص وعالقتنا مع الرب .سفر راعوث ھو قصة حب جمیلة وقعت في أیام القضاة
المقدس بعھدیھ القدیم والجدید یخبرنا أننا مخطوبین لھ كما یخطب العروس الكتاب.یسوع المسیح

".رومانسیة الفداء"سفر راعوث یعرض ھذه العالقة بأنھا .لعریسھا
التزامھا بنعمي .راعوث عبریة، ولكن بعد وفاة زوجھا العبري، اختارت أن تنتمي لشعب حماتھالم تكن 

في قصتھا، نرى كیف یحب هللا أولئك الذین لیسوا من .عة لوالئھاوالشعب العبري وبا كان صورة رائ
نتعلم كیف یخلص هللا الذین "الولي المخلص"ومن قانون .شعبھ، وكیف نعمتھ تنطبق على الذین یحبونھ

 .یأتون إلیھ ویجلبھم لعائلتھ األبدیة
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 .أفضل إجابةاختر

ثقافیا وفكریاومن التاریخ العبري روحیامنحدرةمرحلةفترة القضاة ؟ تعتبر أو خاطئةصحیحة -١
 .واجتماعیا 

 .قصة حب في الكتاب المقدسمن المناسب جدا أن تدرج ؟ وھناك أو خاطئةصحیحة -٢
علمناتبل ھو أیضا قصة رمزیة .وث ھو أكثر من قصة حباعرسفرأو خاطئة ؟ صحیحة -٣

 .الحقائق الروحیة

 .بة واحدة لكل سؤالإجااخترما لم یذكر خالف ذلك، 

شعبھ؟بصور عالقة هللا یكیف الكتاب المقدس في أغلب األحیان .٤
عبادهلكمعلم  -أ

كمدرس لطالبھ -ب
باعتباره العریس لعروسھ -ج
جیشھكجنرال ل -د

 ؟سفر راعوثح یوضماذا  -٥
سبيال -أ

فداءال -ب
عصیانال -ج
قداسةال -د

وث؟اعرتأي بلد كانمن  -٦
موآب -أ

مصر -ب
مدیان -ج
إسرائیل -د

 ؟عندما ذھبت مع نعمي إلى بیت لحموث اعرتھظھرأالتيموقف الما  -٧
 .قالت انھا كانت مترددة جدا للذھاب -أ

 .یت لحم لمدة بضعة أشھروافقت على محاولة العیش في ب -ب
 .تبتعد بعیدا من موآبأرادت فقط أن  -ج
 .ھون وفاء للشعب العبري و إیمانقدمت عرب -د

ھا؟لمن وجھت نعمي اللوم بسبب جمیع مشاكل -٨
اعوثر -أ

نفسھا -ب
هللا -ج
بوعز -د
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 )اختر كل ما ینطبق(؟ المسرفینمع هللا تعامل یكیف  -٩
 .یسمح لھم بالمعاناة من عواقب خیاراتھم -أ

 .نھمحول ظھره عی -ب
 .ل شيء یعمل بشكل جید بالنسبة لھمانھ یجعل ك -ج
 .مرة أخرى عندما یعودونانھ یرحب بھم -د

 ؟اعوثرعلى قوانین هللا أثرتكیف  -١٠
 .قوانین هللا أدانتھا -أ

 .أدركتھا رحمة هللا -ب
 .لم یتوجب علیھا طاعتھا ألنھا لیست عبریة -ج
 .القانون استبعادھا من إسرائیل -د

 ؟المخلص القیام بھ لألرملة -یجب الولي ذاما -١١
 .ادفع جمیع دیونھا وتزوجھ -أ

 .بالذھابح لھا دفع دیونھا وسم -ب
 .ت دیونھاتزوجھا بعد أن دفع -ج
 .وافق على العثور على زوج جید بالنسبة لھا  -د

قد اتخذت بعض ل.ھاخیاراتد أن تقبل أي مسؤولیة عن عواقب هللا وال تریأماممرةمي وكان نع
 ؟الخیارات السیئة، و اآلن تعاني من العواقب؟ ماذا یجب أن تفعل

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ن والئك لھ ععبارة نعبر؟ كتابة ھل سوف تذھب أینما یقودكهللا یشبھ التزام راعوث؟ ھل التزامك نحو
 .في المكان المخصص أدناه 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

بعمق ساعدك على فھم حبھ یأطلب منھ أن .ھ، واحمده على رحمتھقبولهللا على نعمتھ وأشكر
 .أكثر
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عائلة ال ة، أمم الضالاأل أم، ھو األب الضال راعوث سفراألول من  صحاحسیكون عنوانا جیدا لألھل  -١

  ؟ ذا؟ لماةالضال
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ راعوث سفرستعاري من االموضوع الما ھو . ة وراعوث ھي أسفار التاریخ والرموزیشوع، والقضا -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
وھي  یظھر أنھا أصبحت مؤمنة) ١:١٦راعوث ( وث لنعمي اعر الذي أعطتھ والءالعھد كیف  -٣

  ؟ مازالت تعیش في موآب
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟عندما عادت إلى بیت لحم مع نعميوث اعر ذا كان أملما -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ یر یھودیةالحصادین في الحقول كامرأة غ حق في الذھاب وراءأن لدیھا الوث اعر تكیف عرف -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ث قد التقطت في حقل بوعز؟مي بسعادة غامرة عندما سمعت أن راعوأصیبت نعلماذا  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
حقل بوعز في  التقطتكان واقع أنھا ھل ، سلسلة نسب المسیحزوجین و طفلھما في ال عندما أصبح -٧

  . اشرح؟ خطة إلھیةصدفة أم أنھ أم عشوائیة ، أم فوضى أم ، حظا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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حب من أول نظرة
٦ل الفص

٣٢العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

لنفھم دورنا في معجزة الفداء:الھدف

بِّ إِلِھ إِْسَرائِیَل الَِّذي ِجْئِت لَِكْي تَحْ ١٢ بُّ َعَملَِك، َوْلیَُكْن أَْجُرِك َكاِمالً ِمْن ِعْنِد الرَّ تَِمي تَْحَت لِیَُكافِِئ الرَّ
 )١٢:٢راعوث .(»َجنَاَحْیھِ 

بِّ یَْخلُصُ ُكلَّ «ألَنَّ ١٣  )١٣:١٠رومیة . (»َمْن یَْدُعو بِاْسِم الرَّ

بوعز فدى ".استرداد"أو "استعادة"یفدي یعني .یعتبر رمزا عمیقا یوضخ الفداءإن سفر راعوث 
ثانیا، أقام عالقة معھا التي من شأنھا استعادتھا .أوال، استردھا عندما سدد كل دیونھا:راعوث بطریقتین

 .إلى عائلة هللا

في معظم الثقافات، الرجل یختار ویقترح ".رومانسیة في اتجاه معاكس"ما نراه في سفر راعوث ھو 
تطلب یستلزم أن راعوث ھي التي في القانون الیھودي الذي تم تطبیقھ في ھذه القصة .المرأةعلىالزواج 

ى بوعز أن یفعل ھو أن كل ما كان عل.وھو نفس الشيء الذي یحدث في أمر خالصنا.من بوعز أن یفدیھا
ولكن كان على راعوث أن تقرر أنھا ترید أن بوعز .یظھر لراعوث أنھ یحبھا وأنھ یرید أن یخلصھا

إن كنا نرید أن یكون یسوع مخلصنا، یشترینا بعمل الصلیب بنفس الطریقة، یجب علینا أن نقرر .یفدیھا
 .ویرجعنا إلى عائلة هللا

. 
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أفضل إجابةاختر

 .لیسوع المسیحجدةوث اعرت؟ كانأو خاطئةحیحةص -١
 .وثاعطف على رجدا إلظھار الع اكان بوعز متردد؟ خاطئةصحیحة أو  -٢
 .نقبلھوشخص شيء نؤمن بھ، لدینا ؟ في الفداءأو خاطئةصحیحة -٣

 .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 

 )اختر كل ما ینطبق(؟ لحمفعلت راعوث عندما وصلت إلى بیت ماذا  -٤
 .عایة حماتھا و نفسھالرفوراذھبت  -أ

 .م شكوى و لوم هللا لجمیع مشاكلھابدأت في تقدی -ب
 . و خالصھتأمل في هللاكانت -ج
 .بدأت في التسول -د

 ؟ب الزوج المتوفى أن یتزوج أرملتھحد أقارلماذا كان من المھم أل -٥
 .الحفاظ على ساللة العائلةبر التثنیة في سفموجودالقانون الألنھ یوفي -أ

 .سترفض من المجتمع إذا بقیت وحیدة -ب
 .أن یتزوجھاألن ال أحد آخر یرید  -ج
 .ألنھا كانت تعتبر ملكا للعائلة -د

 ؟الزواج من راعوث قبل أن یوافق ھو علیھافرصةلماذا أعطى بوعز رجل آخر  -٦
 .ألنھ حقا ال یرید أن یتزوجھا  -أ

 .لحفاظ على إرث عائلتھ لنفسھمكن من احتى یت -ب
 .ضد القانون أن یتزوج من الموآبیاتألنھ كان -ج
 .الحق في الزواج منھا إذا أراد ذلكن أقرب قریب للزوج المتوفى لدیھأل -د

د أن یتزوج راعوث؟لماذا الرجل اآلخر لم یر -٧
 .جداأكبر منھاكان  -أ

 .كان لدیھ بالفعل زوجة -ب
 .ید أن یفدیھا ویقسم میراثھ معھالم یكن یر -ج
 .إنھا لم تكن جمیلة -د

مرة أخرى؟دھاواستروث اعز رعبوفدىكیف  -٨
 .والدھا و بناء منزل لھا لمھر العروس عن طریق دفع -أ

 .غرفة للبقاء فیھامن خالل توظیفھا للعمل في الحقول وإعطائھا -ب
 .عن طریق دفع كل دیونھا و الزواج منھا -ج
 .یق شرائھا واعتبارھا من الرقیقرعن ط -د

 ؟واستردنایسوع فداناكیف -٩
 .اكبیرنا منزالاعطالذي طلبناه وأكل المال أعطانا-أ

 .دفع دیون خطایانا وسكن في قلوبنا -ب
 .عملنا أعماال صالحةأخذنا إلى السماء إذا یخالصنا و سوف نستحقجعلنا  -ج
 .اكن صعبةأمرنا أن نعیش في أموجعلنا عبیدا لھ -د
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 ؟اعوث صورة من كل واحد مناكیف ر -١٠
 .نحتاج إلى نعمة هللا ومحبتھالروحيفي نحن جمیعا غرباء -أ

 .الرجلالمرأة ھي التي تطلب الزواج منیجب أن  -ب
 .یحب ویكرم حماتھكل واحد منا  -ج
 .فیھایجب أن نترك األرض التي ولدنا -د

 ؟"في االتجاه المعاكسالرومانسیة "وث اعقصة رتعتبركیف  -١١
 .من شخص أقل حاال منھاكان علیھا أن تتزوج  -أ

 .كلما طالت معرفتھا ببوعز، كلما قلًت محبتھا لھ -ب
 .قوانین حول الزواجالهللا عطى أن یقبل ھذه القصةحدث  -ج
 .تطلب ھي الزواج من الرجل، كان علیھا أن من أجل خالصھا -د

 ؟یسوعبوعز یمثلكیف  -١٢
 .فقط إذا كان مضطرانا ھ سوف یخلصإن -أ

 .لیفدینانھ یحاول الحصول على شخص آخر إ -ب
 .نا أكل بقایا الطعام من المحاصیلانھ یتیح ل -ج
 .یبین لنا محبتھ وینتظر منا أن نقبلھ كمخلص لنا -د

 ؟مي صورة جیدة للكنیسةتصور نعكیف  -١٣
 .یةنعمة من البدایة إلى النھان والوضح االمتناتانھا  -أ

 .تفعل أي عمللم إنھا -ب
 .عن طریق الفداءأخبرت راعوث  -ج
 .بسبب إیمانھاتعرض لالضطھاد تدائما كانت -د

اتخذھا لخالصك؟الخطوات التي ھي ؟ ما ما ھي طرق هللا التي تظھر حبھ لك
 .ك الیوممخلصلم تفعل ذلك حتى اآلن، أطلب منھ أن یكون ؟ إذا كمخلصیكون هللا أن تسألمتى 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ُدوا هللاَ فِي أَْجَساِدُكْم .ألَنَُّكْم قَِد اْشتُِریتُْم بِثََمنٍ . "قول أننا اُفتدینا أو اُشترینا مرة أخرىت٢٠:٦كورنثوس ١ فََمجِّ
وات التي ؟ ما ھي الخطدكجسفيهللا بھا مالتي یجب أن تكرما ھي الطرق ".َوفِي أَْرَواِحُكُم الَّتِي ِھیَكلھِ 

 ؟المفتديعیش حیاةتتخذھا لأن تیجب 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

، بدافع الحب، والنعمةافتداك، و مع العلم انھ رومانسیة الفداءعلى ، وھشكر هللا على حبأ
 .ھذهقصة الفداء  ھركاالذي یجب أن تشمن سألھ او .أسألھ عن عالقة أوثق مما لدیك معھ اآلن .والرحمة
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األنسان الذي مثل توث اع، ركیف یمثل بوعز المخلصاشرح " رومانسیة الخالص" ةعارستااله في ھذ -١
  . مثل الكنیسةتفتدى، و نعمي ا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
التي طلبت الزواج من وث اعحقیقة أن رلاشرح ا، "االتجاه المعاكس الرومانسیة في" ةعارسته االھذفي  -٢

  ) ٢٠:٣رؤیا  إلىنظر ا( ؟ فدائنا نحنبوعز تنطبق على 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ شیوخالقانوني مع  ھحتى جعل یتمم زواجھز لم ععلى زواجنا حقیقة أن بو نطبق كیف -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عن  استردھاو  ھادیونن طریق دفع كل مرة أخرى ع اشترى راعوث بوعز أن الواقعكیف  اشرح -٤

  ؟ إنجیل موت و قیامة یسوع المسیح لخالصناشرح یطریق الزواج 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  الخالص؟ توضح مفھوم النعمة و هھذجمیلة الحب القصة كیف  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
" كیف وجدت نعمة في عینیك؟: "ھذا السؤال ھ، سألتھایز  أغدق اھتمامھ علعبوبوث اعر تعندما التق -٦

  ؟ المستفید من نعمة هللا راعوث ھي كانتكیف 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
المسیح لیكون  أنت ، ھل سألتمنھ أن یكون لھا المخلص توطلب ،بوعززواج من الوث اعر طلبتكما  -٧

  ؟ لحیاتك المخلص الشخصي
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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ملكوت هللا
٧الفصل 

٣٣العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

تقدیم وفھم كتب التاریخ التي تصف ملكوت هللا:الھدف

بِّ .»ا یَْقِضي لَنَاأَْعِطنَا َملِكً «:فََساَء األَْمُر فِي َعْینَْي َصُموئِیَل إِْذ قَالُوا٦ .َوَصلَّى َصُموئِیُل إِلَى الرَّ
بُّ لَِصُموئِیلَ ٧ اْسَمْع لَِصْوِت الشَّْعِب فِي ُكلِّ َما یَقُولُوَن لََك، ألَنَّھُْم لَْم یَْرفُُضوَك أَْنَت بَْل إِیَّاَي «:فَقَاَل الرَّ

 )٧-٦:٨صموئیل ١. (َرفَُضوا َحتَّى الَ أَْملَِك َعلَْیِھمْ 

ھذه األسفار تساعدنا على .المقبلة تحكي تاریخ ملوك إسرائیل وتبدأ في وصف ملكوت هللافار الستة األس
یمكن أن تكون ھذه األسفار التاریخیة .فھم مفھوم ملكوت هللا في العھد الجدید، وال سیما في تعالیم یسوع

عبري تساعدك على فھمھاعن الملكوت مربكة بعض الشيء، لكن ھناك سبع حقائق أساسیة عن التاریخ ال
 )تحت شاول وداود وسلیمان(المملكة متحدة  -١
المملكة منقسمة -٢
إسرائیل:السبي األشوري للملكة الشمالیة -٣
انقراض المملكة الشمالیة -٤
 .یھوذا:السبي البابلي للمملكة الجنوبیة -٥
الغزو الفارسي لبابل -٦
 )الفارسي(عودة الیھود من السبي البابلي  -٧

هللا .كان باألكثر عالم تاریخي وجغرافي الذي كان یسود علیھ هللا.، كان ملكوت هللا حرفيفي العھد القدیم
.حدد، وفي وقت محدد في التاریخنفسھ كان یرید أن یكون الملك الوحید على شعب معین، في مكان م

ون، وكانت النتائج ولكن ھذا الشعب رفض هللا كملك، وطلب ملوك أرضیین، فحصلوا على ما یرید
 .مأسویة في كثیر من األحیان
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مجموعة من الرموز أسفار صموئیل والملوك وأخبار األیام من المعروف أن خاطئة؟صحیحة أو  -١
.والشعر

.في العھد القدیم، كان ملكوت هللا رمزي فقط، ولیس ملكوت حقیقيخاطئة؟صحیحة أو  -٢
قیمة بالنسبة لنا  امملة و لیس لھو دراسة التاریخ العبريالماضي لیس مھما، خاطئة؟صحیحة أو  -٣

.الیوم
.ر إجابة واحدة لكل سؤالما لم یذكر خالف ذلك، اخت

في حیاتنا؟نضع أوالماذا علمنا یسوع أن  -٤
عملنا -أ

عائلتنا -ب
ناؤأصدقا -ج
ملكوت هللا -د

أن یرى ملكوت هللا؟ یقدروفقا لیسوع من  .٣:٣یوحنا اقرأ -٥
من یبحث عنھ -أ

أولئك الذین یولدون ثانیة فقط -ب
كھنة فقطال -ج
یسوع نفسھ فقط - د

؟إسرائیلیرید لحكمكان هللا ذاما -٦
كاھنا -من خالل نبیا بنفسھ حكم إسرائیل أن ی -أ

منذ البدایة املكیمنحھم  -ب
في العالممنھم أول أمة دیمقراطیة یجعل -ج
أغنى دولة في العالمیجعلھم – د

؟كاھن حكم األمة قبل أول ملك في إسرائیل -كان آخر نبي من -٧
شاول -أ

موسى -ب
صموئیل -ج
اود د -د

؟یرفضون حقاكانوا من الذي، عندما رفضت اسرائیل صموئیل -٨
كل الكھنة -أ

جمیع األنبیاء -ب
جمیع القضاة -ج
هللا نفسھ -د

؟كیف كان شاول، أول ملك إلسرائیل -٩
طیب ومخلص -أ

فاخویف وضع -ب
غیر مخلصاصي وع -ج
حكیم وكریم -د

اْلَحقَّ «:أََجاَب یَُسوُع َوقَاَل لَھُ ٣
إِْن َكاَن أََحٌد الَ :اْلَحقَّ أَقُوُل لَكَ 

یُولَُد ِمْن فَْوُق الَ یَْقِدُر أَْن یََرى 
)٣:٣یوحنا ( .»َملَُكوَت هللاِ 
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 ؟كان داود الملك الثاني إلسرائیلكیف  -١٠
مجنونغاضب و-أ

مؤمن ومطیع -ب
غیورمر و -ج
فیف وخائضع -د

)اختر كل ما ینطبق(ود وسلیمان ؟ مملكة إسرائیل بعد داذا حدث لما -١١
انقسمت -أ

.نمت و ازدھرت -ب
.تم غزوھا وسبیھا -ج
.استمرت كما ھي -د
.عانت كثیراأخذت في السبي و -ه

؟أن یصبح جزءا من ملكوت هللاشخص ما یمكن ألي كیف  -١٢
حیاة مثالیةبأن یعیش -أ

على حیاتھملك بالخضوع  ك -ب
سرائیلباالنتقال إلى إ -ج
عن طریق الذھاب إلى الكنیسة كلما كان ذلك ممكنا -د

؟بالعھد الجدیدتتصل یةالتاریخأسفار العھد القدیمكیف  -١٣
.ال توجد عالقة بینھما -أ

.مملكة العھد القدیمھي بدل مملكة العھد الجدید  -ب
.العھد القدیم یعلمنا عن ملكوت هللا -ج
.لشيء في كال العھدینالمملكة ھي بالضبط نفس ا -د

تحصل على ملكوتیمكن أن تفعلھ لذاكون أولویاتك؟ ماتینبغي أن ذاما ھي أولویاتك في الحیاة؟ ما
؟هللا الیوم وكل یوم

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ملكھأي عقبة أمام أن یزیل سألھ ا .أشكر هللا على ھذه الفرصة لتكون جزءا من مملكتھ إلى األبد
 .لملكوتھ أوالي لھ وساعدك على السعیأسأل هللا أن  .قلبكعلى

لُوا زَ ٢٨ وَن بِاللِّبَاِس؟ تَأَمَّ إِنَّھُ َوالَ :َولِكْن أَقُوُل لَُكمْ ٢٩.الَ تَْتَعُب َوالَ تَْغِزلُ !نَابَِق اْلَحْقِل َكْیَف تَْنُموَولَِماَذا تَْھتَمُّ
فَإِْن َكاَن ُعْشُب اْلَحْقِل الَِّذي یُوَجُد اْلیَْوَم َویُْطَرُح َغًدا فِي ٣٠.ُسلَْیَماُن فِي ُكلِّ َمْجِدِه َكاَن یَْلبَُس َكَواِحَدٍة ِمْنھَا

ا یُْلبُِسُكْم أَْنتُْم یَا قَلِیلِي اِإلیَماِن؟ التَّنُّ  وا قَائِلِینَ ٣١وِر، یُْلبُِسھُ هللاُ ھَكَذا، أَفَلَْیَس بِاْلَحِريِّ ِجّدً َماَذا نَأُْكُل؟ أَْو :فَالَ تَْھتَمُّ
َماِويَّ یَْعلَُم أَنَُّكْم تَْحتَاُجوَن إِلَى ھِذِه ألَنَّ .فَإِنَّ ھِذِه ُكلَّھَا تَْطلُبُھَا األَُممُ ٣٢َماَذا نَْشَرُب؟ أَْو َماَذا نَْلبَُس؟  أَبَاُكُم السَّ

هُ، َوھِذِه ُكلُّھَا تَُزاُد لَُكمْ ٣٣.ُكلِّھَا الً َملَُكوَت هللاِ َوبِرَّ وا لِْلَغِد، ألَنَّ اْلَغَد یَْھتَمُّ بَِما لِنَْفِسھِ ٣٤.لِكِن اْطلُبُوا أَوَّ .فَالَ تَْھتَمُّ
هُ یَْكفِي اْلیَْومَ  ٣٤-٢٨:٦متى( .َشرُّ
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 ؟ ھي خطة هللا لحكم و قیادة شعبھما  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   القادة الذي یریده هللا لحكم شعبھ؟نوع من ھذا المثل یصموئیل كان كیف   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 النوع ھذاسلیمان وكیف لم یكن شاول و، لیقود شعبھهللا  هأراد الذي القادةكان داود ھذا النوع من  كیف -٣

 ؟ ه هللا لقیادة شعبھأراد الذي قادةالمن 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ؟ أسفار لیعلمنا عن ملكوتھتة هللا لنا س أعطانالماذا   -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
:  ١ مرقس إلىنظر ا( ؟ وخاصة تعلیم یسوع عن ملكوت هللا ،بالعھد الجدیدھذا التعلیم  طبتیركیف  -٥

 ) ٣٤-٢٨:٦، و متى ٥-٣:  ٣، یوحنا ١٥- ١٤
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
والدة ال في ملكوت هللا ھوالدخول ملكوت هللا عندما قال أن شرط یسوع على التي وضعھا قیمة الما   -٦

 ؟ لملكوت هللاوال ، وأنھ ینبغي لنا أن نسعى أالجدیدة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ بك أنت شخصیا طابتمرس عن ملكوت هللا ھذا الدر كیف كان  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 

  

  الذھاب إلى العمق
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مسموع من هللا
٨الفصل 

٣٤العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

صموئیل٢و١لنفھم األمثلة والتحذیرات الموجودة في :الھدف

بَّ َوَعبَْدتُُموهُ َوَسِمْعتُْم َصْوتَھُ َولَْم تَْعُصوا قَْوَل الرَّ ١٤ ، َوُكْنتُْم أَْنتُْم َواْلَملُِك أَْیًضا إِِن اتَّقَْیتُُم الرَّ بِّ
بِّ إِلِھُكمْ   )١٤:١٢صموئیل ١. (الَِّذي یَْملُِك َعلَْیُكْم َوَراَء الرَّ

مع التركیز على ثالثة أشخاص على وجھ .أسفار صموئیل توصل لنا الحق في شكل سیر ذاتیة قصیرة
لنتبعھ في حیاة وقیادة النبي مثاال إیجابیا صموئیل تعطینا١الثمانیة األولى من اإلصحاحات:الخصوص

ینتقل التركیز إلى ملك إسرائیل األول شاول، الذي حیاتھ تعتبر ١٥-٩في اإلصحاحات من .صموئیل
حتى ١٦صموئیل ١بدءا من .تحذیرا لنا من اتخاذ القرارات الخاطئة، واالبتعاد عن هللا، والعیش للذات

.داود ھو أفضل ملك جاء في إسرائیل.ة الرئیسیة ھي داودالشخصی)إصحاح٣٠(صموئیل ٢نھایة 
ویظھر من القدر الذي أعطاه لھ الروح القدس في الكتاب المقدس أنھ یمثل الشخصیة األكثر أھمیة في 

.الكتاب المقدس
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أفضل إجابةاختر

لناتوضیحیة رسوم مجردالعھد القدیم ھيفيیةالتاریخاألسفار؟ القصص في خاطئةصحیحة أو -١
.ولیست دائما حقیقیة

أخبار األیام ال٢و ١ملوك ، و ٢و ١صموئیل ٢و ١من األسفار؟ كانت أو خاطئةصحیحة -٢
.أسفارتنقسم دائما إلى ستة 

.شاول وداودوصموئیل صموئیل سفر؟ الشخصیات الرئیسیة الثالث في أو خاطئةصحیحة  -٣

.إجابة واحدة لكل سؤالر ما لم یذكر خالف ذلك، اخت

؟یجب أن نبحث عنھ في أدب العھد القدیمالذي ما  .١١:١٠كورنثوس ١اقرأ  -٤
قصص مسلیة -أ

المبادئ العلمیة -ب
أمثلة و تحذیرات -ج
الدروس السیاسیة -د

تحذیرا أو ھو في المقام األول اإلسمما إذا كان اكتب، التالیةسماءاسم من األكل في الفراغ بجانب  -٥
.مثاال بالنسبة لنا

مثالصموئیل  -أ
تحذیرشاول  -ب
إنذارمثال ودیفید  -ج

؟بین ملوك إسرائیلما ھي مكانة داود -٦
.وقت مضىفي أيإسرائیلفيكان أسوأ من أي ملك -أ

.وقت مضىأي في إسرائیل في ملك كان أفضل من أي  -ب
.كان متوسط -ج
 .ت مكانتھكیف كاننعرف حتىقصیرا جدا بالنسبة لنا كان عھده - د

في الكتاب المقدس؟سفرأيكتب أكثر من نصفاودد -٧
صموئیل ١ -أ

صموئیل٢ -ب
أخبار األیام -ج
المزامیر - د

؟عني اسم صموئیلمما  -٨
هللاي یحبھذال -أ

.هللاسمع -ب
نبي كاذب -ج
مملكةفخر لل - د

فَھِذِه األُُموُر َجِمیُعھَا أََصابَْتھُْم ِمثَاالً، َوُكتِبَْت ِإلْنَذاِرنَا نَْحُن الَِّذیَن اْنتَھَْت إِلَْینَا ١١
)١١:١٠كورنثوس١. (أََواِخُر الدُّھُورِ 
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)اختر كل ما ینطبق(؟ في حیاتھصموئیل  هالذي أنجزما  -٩
.في إزالة كاھن إسرائیلھ دوركان ل -أ

.غزا الفلسطینیین -ب
.سرائیلإلأول ملك مسح -ج
.أزاح أول ملك إلسرائیل -د
.أصبح أول ملك إلسرائیل - ه
.بنى معبد للرب -و
.إسرائیلمسح أعظم ملك في  - ز

؟بأنھ سیكون أول ملكصموئیل هأخبرعندما شاول فعل ماذا  -١٠
.أصبح فخور جدا -أ

.كان متواضعا جدا -ب
.صدق ذلكیقال انھ ال یمكن أن  -ج
 .أن یطیعوه وإال یعاقبھملجمیع لابتھج و قال  -د

ملكا جیدا؟كانالكثیر من الناس أن شاول اعتقد لماذا  -١١
.كان حكیما جدا -أ

.كان سیاسي جید -ب
.سیموالقامة وكان طویل  -ج
.اكان مخلصا جدا و مطیع - د

؟هللا لشاولة خطذا كانتما -١٢
مملكتھ إلى األبدإقامة -أ

ینإسرائیل سیئملوكجمیع أن یثبت  -ب
في أقرب وقت ممكنداودیحل محلھ أن  -ج
جعلھ أعظم نبي إسرائیلیأن -د

؟الفداءالحصول علىھو مفتاح ما -١٣
طاعةال -أ

یماناإل -ب
خدمةال -ج
تضحیةال - د

؟القدسمسحة الروحالحصول علىما ھو المفتاح  -١٤
طاعةال -أ

اإلیمان -ب
خدمةال -ج
تضحیةال – د
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شاول المملكة بعیدا عنھ ألنھمن أُخذت -١٥
.امتكبركان  -أ

.جیداقائدالم یكن  -ب
.هللا مرتینىعص -ج
 أخطذبیحةقدم -د

؟ ھَُوَذا االْستَِماُع أَْفَضُل «:وئِیلُ فَقَاَل َصمُ ٢٢ بِّ بَائِحِ َكَما بِاْستَِماعِ َصْوِت الرَّ بِّ ِباْلُمْحَرقَاِت َوالذَّ ةُ الرَّ ھَْل َمَسرَّ
 )٢٢:١٥صموئیل ١.(ِمَن الذَّبِیَحِة، َواِإلْصَغاُء أَْفَضُل ِمْن َشْحِم اْلِكبَاشِ 

؟ ما ھي في اإلیمانتساعدك على النمو الدروس المستفادة من حیاة صموئیل سوف ھي ما 
؟ھاتجنبتالتي یجب أنالتحذیرات من حیاة شاول 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

كاملة في كل الطاعة الساعدك على تعلم یأطلب منھ أن في یسوع المسیحمعكمانتھ ر هللا ألأشك
.مجال من مجاالت حیاتك
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ھذا  خدمةحیاة وعلى  بقتنط" ) سمع هللا( " معنى اسم صموئیل  التي جعلتما ھي الطرق الثالث  -١
 الروحي العظیم؟  قائدال

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ١الرسول بولس في  ذكرھاالتي  تعلیمات، اسم اثنین من النحن نواصل دراسة التاریخ العبريو -٢

  یجب أن نبحث عنھما ١١:١٠كورنثوس 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 داود؟شاول ووصموئیل  ةشخصی فيما نجده بھذه التعلیمات  ترتبطكیف   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ عصیان شاول على محمل الجد هللا من خالل صموئیل اتخذلماذا   -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 قائدان لدیھ القدرة على أن یكوأن یظھر شاول ل المظھر الخارجي تعتقد أن  جعلكاألسباب التي تما ھي  -٥

  ا؟ كبیر اروحی
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ لعصیانلھدر نتیجة تفقد ویمكن أن تالتي وروحیة لقیادة اللكبیرة  إمكانیاتلدینا  أنا یعني ھل ھذ -٦
  .شرحا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؛ ١٥:١٤یوحنا  ؛٣٢:٥النظر في أعمال  (؟ ما ھو مفتاح مسحة الروح القدس في حیاة المؤمن -٧

٢٤-٢٢:١٦(  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  سوحةمالطاعة الم
  
  ٩الفصل 

  ٣٥العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم االختالفات بین حیاة شاول وحیاة داود: الھدف

بُّ لَِصُموِئیلَ ٧ ألَنَّھُ لَْیَس َكَما یَْنظُُر . الَ تَْنظُْر إِلَى َمْنظَِرِه َوطُوِل قَاَمِتِھ ألَنِّي قَْد َرفَْضتُھُ «: فَقَاَل الرَّ
بُّ فَإِنَّھُ یَْنظُُر إِلَى اْلقَْلبِ ألَنَّ اإلِ . اِإلْنَسانُ  ا الرَّ  )٧:١٦صموئیل ١.(»ْنَساَن یَْنظُُر إِلَى اْلَعْینَْیِن، َوأَمَّ

عندما حدث ذلك، أصبحت حیاة شاول . تسبب عصیان شاول في أن الرب ابتعد عنھ وفارقھ روح الرب
  .مضطربة ومتقلبة

كان رجل . سمة المسیطرة على داود ھي الطاعةال. كانت حیاة داود على العكس تماما من حیاة شاول
في الوقت الذي كانت فیھ حیاة شاول مضطربة ومتقلبة بسبب انفصالھ عن . حسب قلب هللا یفعل إرادة هللا

  .  هللا، كان هللا یعطي كل شيء لداود، ألن داود ركز على الطاعة أما شاول فركز على العصیان
  .دیق، واألھم من كل ذلك كان یوصف بأنھ رجل حسب قلب هللاكان داود راعیا، وموسیقي، وقائد، وص
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أفضل إجابةاختر

كما یھتم هللا بمظھرنا الخارجي یھتم أیضا بنقاء قلوبنا؟ خاطئةصحیحة أو  -١
 .ملكا على الفور بعد مسحھ صموئیل؟ أصبح داودخاطئةصحیحة أو  - ٢
 .داود لیكون ملكاسنوات في إعدادهللا ؟ قضى أو خاطئةصحیحة - ٣

 .إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یذكر خالف ذلك ، اختر

 )اختر كل ما ینطبق(صف دیفید ؟ تأي من الكلمات التالیة  -٤
صالح -أ

ضعیف -ب 
موسیقي -ج 
مطیع -د 
قوي و شجاع -ه 
وسیم -و

متردد -ز 
خائف -ح 
بطل -ط 

 )كل ما ینطبقاختر (؟ أي من الكلمات التالیة تصف شاول .٥
صالح -أ

مجنون بالشك -ب 
مخلص -ج 
قوي -د 
ضعیف -ه 
غیور -و
عاص -ز 
موسیقي -ح 
متشدد –ط 

 ؟ولیاتجاوددل قاتلماذا  - ٦
 .ولیاتجیعتقد انھ أقوى من كان -أ

 .سیستسلمولیاتجكان یعتقد أن -ب
 .یحصل على رتبةیرید أن كان -ج
 .غضب بسبب تعییر هللا وشعب -د

 ؟كیف یشعر رجال داود نحوه -٧
 .أوفیاء جداكانوا  -أ

 .منھ أبدوا استیاءھم -ب 
 .یشاؤون أن یكون شاول أفضل -ج 
 .كانوا یخشون منھ -د 
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تصف عالقة داود بیوناثان؟كیف  - ٨
غیر اخالقي -أ

منافسة -ب 
صداقة جمیلة -ج 
مثل أب وابنھ -د 

 ؟لماذا ھرب داود من الملك شاول -٩
 .قتل داودأن یوالده منطلبناثان وی -أ

 .داود ضد شاول واضطر إلى الفرارأخطأ  -ب 
 .اود ال یرید أن یكون، ولكن دیرید أن یجعل داود ملكاشاول -ج 
 .اختار داودألن هللاكان شاول غیور بجنون  -د 

 ؟عندما كان فارا من وجھ العدالةداود ماذا كتب -١٠
سفر راعوث -أ

یةسیرتھ الذات -ب
العدید من المزامیر -ج
رسائل إلى مؤیدي شاول -د

 )ل ما ینطبقاختر ك(؟ ي استخدمھ هللا إلعداد داود لیكون ملكاما الذ -١١
 .ثمانیةالكان األخ الصغیر، أصغر من  -أ

 .األغنامرعایةكان لدیھ وظیفة مملة من  -ب
 .الجیش لھزیمة العمالقكان علیھ أن یقود -ج
 .في قلعة الملكموسیقارحصل على وظیفة -د

ماذا فعل هللا وعد داود؟ -١٢
كل آسیاعلى لجعلھ ملك  -أ

ساللتھ إلى األبدیبقي -ب
لداود ببناء المعبد السماح  -ج
قطع ذریتھ تمامای -د

"عمالقة "حجبتھا عن هللا؟ أي ؟ ھل ھناك مناطق تعتقد انھ یرى، ماذا عندما ینظر هللا في قلبك
 ؟یمكنك تخصیص أكثر من قلبك لھكیف؟ ھل تواجھھا -بر إیمانك تختصعبةف وظر

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 .لتعرفھ وتحبھإلیكنھ سعى ألشكره أ.داودأسأل هللا أن یعطیك قلب مثل 
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عندما نظر إلى ، ، من خالل صموئیلا رأى هللاشاول مع مإلى الناس عندما نظروا  قارن بین ما رآه -١

، ترجمة المعتمدةال، أو في اباة والتحیزخطیة المح یعقوبما یسمیھ بقارن ھذا ). ٧:١٦صموئیل  ١( داود
  . )٩- ١:  ٢یعقوب ( األشخاص احترام خطیئة تسمى 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  في قلب داود؟  نظرهللا عندما  رأى ماذا -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  شرح اعلى ما تعتقد أنھ في قلوبھم ؟  مأ) الظواھر أو األقنعة(للناس على أشخاصھم تقییمكم یقوم ھل  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
أي أكثر من إسرائیل  فيملك التي تأھلھ أن یكون أفضل اود دلقیادة ال ومواھباذكر الملف الشخصي  -٤

  . وقت مضى
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عندما كان شابا مراھقا، وعلیھ أن یقتل  ،ثقتھ افعھ، ومن جاءتد ذا كان، ماقاتل داود جولیاتعندما  -٥

  أقدام ؟  ٩عمالق 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟كیف كان داود/ منلنا عن  تقول؟ ماذا أین معظم كتابات داود -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كثیرا، وماذا  یكره داودشاول  كان، لماذا داودشخصیة  فيالتكامل ناظرا إلى تفكك شخصیة شاول و -٧

  ؟ شخصیة داود عندما رفض قتل شاول عن نفھم
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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الطاعة الممسوحة
١٠الفصل 

٣٦العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

 .أن نتعلم من أخطاء داود، ورغبتھ في االعتراف والتوبة والغفران:الھدف

بِّ بَِذْنبِي«:قُْلتُ .أَْعتَِرُف لََك بَِخِطیَّتِي َوالَ أَْكتُُم إِْثِمي٥ َت أََثاَم َخِطیَّتِي َوأَْنَت َرفَعْ »أَْعَتِرُف لِلرَّ
 )٥:٣٢مزمور (

وقد كان داود مثال ساطع على ھذه الحقیقة في معظم .الختبار قوة الروح القدسالطاعة ھي شرط أساسي 
.لكن داود كان یعلم أن بركات هللا لھ لم تكن بسبب إنجازاتھ بل بسبب نعمة هللا.حیاتھ

خطیة .قتل، ولمدة عام حاول التستر على ھذه الخطیةفي وقت ما من حیاة داود، ارتكب خطیة الزنا وال
وشعر داود .داود تبین لنا أنھ حتى الناس الصالحین یمكن أن یستسلموا للشھوة إذا لم یكونوا حذرین

.ولكن في نھایة المطاف عندما واجھ خطیتھ التفت إلى الرب.بالذنب مما أدى إلى بھ إلى إنھاك جسدي
عندما نفشل، المھم .ود في الطریقة التي استجاب بھا لفشلھ وإلى عواقب ذنبھھذه التجربة توضح عظمة دا

وفي ھذا أیضا كان داود، حتى عندما أخطأ، أصبح واحد من أعظم األمثلة في .ھو كیف نواجھ فشلنا
.الكتاب المقدس بالنسبة لنا
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أفضل إجابةاختر

" .العصیانمسحھ "شاول ھو مثال جید ل ؟ أو خاطئةصحیحة  -١
.حیاة بأكملھا، حتى لستمر إلى أجل غیر مسمىیمكن أن ی"الممسوح العصیان"أو خاطئة؟صحیحة  -٢
"مسحھ الطاعة"داود ھو مثال جید ل ؟ أو خاطئةصحیحة  -٣

.ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال

؟في سبیل هللافعلھ أن یداود ذا كان یریدما -٤
األراضيمزید من كامتال -أ

)معبد( بیت بناء  -ب
یصبح كاھنا -ج
تحسین اقتصاد البالد -د

؟تجاوب داود مع وعد هللا لذریتھكیف  -٥
.ما یستحقھعطائھ شكر هللا إل -أ

.رفض لقبول ذلك -ب
.ذلكباإلیمانلم یكن لدیھ  -ج
 .من هللانعمة ااعترف بتواضع أنھ -د

؟فعلھا داودالخطیئة كما فعل یأنداودأحبھهللا بقدر ما حبیشخص لكیف یمكن  -٦
.هللاإرادةیفعلیعتقد انھكان -أ

.نسي قوانین هللا -ب
.ضعفنقاط لدینا كلنا.ال أحد أكبر من الخطیئة -ج
.الذي قالھقدر الیحب هللا حقا بلم یكن – د

؟متى نكون أكثر عرضة للخطیة -٧
.خطئنعتقد أننا ال یمكن أن نحیاتنا الروحیة وعندما نكون في ذروة  -أ

.ماذا سنكون خاطئیندرایة بقدر عندما نكون على  -ب
.أن نحتملهللا أكثر مما نستطیع یجربناعندما  -ج
.سیر بشكل خاطئعندما یكون كل شيء في الحیاة ی -د

)اختر كل ما ینطبق(التي ارتكبھا داود؟ ھي الخطایاما  -٨
باطالهللا خذ اسمتا -أ

سرق -ب
زنا -ج
اآلباءلم یكرم – د
قتل -ه
كسر السبت -و
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؟فیھا ذنبھسترداود روحیا خالل السنة التي كانكیف -٩
.من هللاكان ال یزال مثمرا جدا وقریبا -أ

.عن هللاكان جافا روحیا  وبعیدا -ب
.الحظ أي فرقلم ی -ج
.صالتھیستجیب لكلوكان هللاقرب هللا ب رأكثمان - د

؟ن رد فعل داود عندما أدرك خطورة ذنبھكاكیف -١٠
.ناثان النبيغضب جدا من -أ

.سریةظ على الافحیالذین عرفوا خطیئتھ لقدم رشوة لكل –ب
.أبدائخطلم یكان یتظاھر بأنھ  -ج
.اعترف بذنبھ وتاب -د

كیف یمكننا أن نتعلم من داود؟ -١١
.بالنسبة لناھو مثال جید  -أ

.فھو تحذیرا قویا بالنسبة لنا -ب
.فھو على حد سواء مثاال و تحذیرا -ج
.مثاال وال تحذیراانھ لیس -د

؟ما یلي تعامل معھ داود بشكل جیدأي م -١٢
حیاةال -أ

الموت -ب
نجاحال -ج
الفشل -د
كل ما سبق -ه

؟لداودهللاما حدث بعد أن غفر -١٣
.خطیئتھلل ھناك عواقب زایال كان -أ

.ذنبھلإزالة جمیع العواقب هللا  -ب
.كان علیھ أن یتخلى عن عرشھ -ج
 .أصبح مجنونا مثل شاول - د

بصدق إلى هللا؟بھاعترفأن اخطایا لم یسبق لك ھل ھناك أي ؟ ما ھو رد فعلك عندما تخطئ
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

أتيب یبأي ذنأعترف  .خطایا تعیق بركتھ في حیاتكیظھر لك إذا كان ھناك أي أسأل هللا أن 
.شھوةساعدك على الوقوف بحزم ضد اللیصلي  .الكاملغفرانشكره على الاإلى ذھنك و 
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 ١٣- ١٢:١٠كورنثوس  1تأمل ؟ مثل داود قد یخطئ وعظیم صالح رجلتعلمنا الحقیقة أن ماذا   -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ زوج بثشبع قتل مالزنا أخطایا داود، أسوأ ما ھي خطایانا، بھا یرى التي وفقا لطریقة هللا  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 بنجاح؟  دداو فشل كیف -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 بنجاح؟  اوددفشل یلم  فكی -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
إن . "مأدبة من العواقب أمام یجلسكل رجل یجب أن  آجال أم عاجال: " روبرت لویس ستیفنسون یقول -٥

خطیئة داود ما ھي أسوأ عواقب  ).٢٣:٦رومیة ( الكتاب المقدس یقول لنا أن أجرة الخطیة ھي موت
 ولماذا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ تبنفس الحدة كما كانلم تكن " مائدة عواقبھ" ھل كانت، قد ستر ذنبھ لمدة عام كامل داودإذا لم یكن  -٦

كان یمكن أن تكون ھل ، یأتي الیھوبعبارة أخرى، إذا كان داود قد ذھب إلى النبي ناثان بدال من ناثان 
  .شرحاعواقب خطیئتھ مختلفة؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 اھدھاش التيبشجاعة كبیرة؟ ما ھي التغییرات  اودما اتھم دعندخطیئة داود  لىالنبي عتعرف كیف  -٧

  التستر؟  خالل تلك السنة من اودناثان في حیاة د
 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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ة الغفرانبرك
١١الفصل 

٣٧العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

لنفھم معنى التوبة الحقیقیة وكیف یغفر هللا لنا خطایانا:الھدف

 )٩:١یوحنا١.(إِِن اْعتََرْفنَا بَِخطَایَانَا فَھَُو أَِمیٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى یَْغفَِر لَنَا َخطَایَاَنا َویُطَھَِّرَنا ِمْن ُكلِّ إِْثمٍ ٩
ْد فِي َداِخلِي ١٠  )١٠:٥١مزمور(قَْلبًا نَقِیًّا اْخلُْق فِيَّ یَا َهللاُ، َوُروًحا ُمْستَقِیًما َجدِّ

في المزامیر التي كتبھا داود في سنوات اإلضطراب بعد أن أخطأ، نستطیع أن نشعر بعظمتھ، على الرغم 
.أنھ سقط أخالقیا وروحیا

ولكن .عاما بعد أن استرد هللا روحھ ومملكتھ٢٤أن یخطئ، وعاما قبل١٦عاما، ٤٠كان داود ملكا لمدة 
 .باإلعتراف بذنبھ، والتوبة، واتباع مشیئة الربھذا اإلسترداد جاء بعد أن سار داود في طریق هللا، 

حل هللا مشكلة الشعور بالذنب بالغفران، ولكن لنختبر الغفران، مثل .مثل داود، جمیعا لدینا شعور بالذنب
بذلك نبین أننا نفھم ونؤمن بحل هللا لمشكلة الشعور بالذنب عندما .علینا أن نعترف بأننا خطاةداود، یجب

.التي تعبر عن توبتنا ووضع الثقة في الرب –نفعل ما ھو حق  –نعترف بخطایانا، ونقدم تقدمات البر 
.رجوعنا مرة أخرىو، نخن نتبع طریق هللا للغفران ٥١عندما نتبع مثال داود في اإلعتراف في مزمور 

.یمكننا أن نستمتع ببركات الغفران، ألن هللا سیزیل شعورنا بالذنب
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أفضل إجابةاختر

 .ثانویة ألن الكتاب المقدس ال یعطي مساحة كبیرة لحیاتھمجرد شخصیةاوددإن ؟ خاطئةصحیحة أو  -١
 .ا على فھم سفر المزامیرل تساعدنصموئی ٢و ١؟ المعلومات التاریخیة في أو خاطئةصحیحة -٢
 .یسیر كل شيء بشكل جید؟ المزامیر تصف دائما لنا كیف ھي الحیاة عندما خاطئةصحیحة أو  -٣

 .إجابة واحدة لكل سؤال ، اخترما لم یذكر خالف ذلك

 ؟رعاة أنفسناماذا یحدث عندما نحاول أن نكون  -٤
 .صبح قادرین على السیطرة على حیاتناون -أ

 .هذالذي یجب أن نتختجاهاالما نعرف دائ -ب
 .هللا یبارك استقاللنا -ج 
 .عمل الحیاة بشكل جیدتال  -د 

 ؟ھ رجل آخرعندما لعنفعل داودرد كان كیف -٥
 .نھ یستحق ذلكإألنھ یعتقد اللعن الرجل عن وقف لم ی -أ

 .أعدم الرجل الذي شتمھ -ب
 .أصبح یخاف من هللا -ج
 .بلعنة أخرىأجاب الرجل -د

تأدیب هللا؟لنخضععندما كنا لنا ماذا یحدث  -٦
 .واإلحباطبالحرج سیستمر في تأدیبنا حتى نشعر -أ

 .حنااروأیحيانھ  -ب
 .كف عن الشكوىنأن یأمرنا -ج
 .نا في عیني هللاوضعنفقد  -د

 ؟َغفر لناأنھكیف نعرف  -٧
عندما ننكر أننا مذنبون -أ

عل هللالناس لنا تماما كما یفیغفر عندما  -ب
عندما ننسى ما فعلناه -ج
 .هللا یغفر لنا عندما نعترف ونتوبیقول الكتاب المقدس أن -د

ھو حقا ما یسأل عنھ؟ما، لھ قلبا جدیداخلق یطلب داود من هللا أن یعندما  -٨
یخطئن أي كان قبل ذالالعودة إلى الطریق -أ

ه على تغییر رأیھ حول الخطیئةیساعد -ب
 .لم یكن لدیھ من قبلتماما  اجدیدیئاشهللا لھخلقأن ی -ج
مرة أخرىیحا جسدیاصحأن یكون -د

 ؟اإلستعادةعتقد حول یداود كانذاما -٩
سیعیدهن هللا بالتأكید إ -أ

مرة أخرىأنھ لن یخطئإذا وعد یستعیدهیمكن أنأن هللا  -ب
أن هللا كان مترددا في إعادتھ -ج
ن الذنوب الصغیرةأن هللا یعید الناس فقط م -د
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 ؟أن نتجاوب مع خطایاناهللا حقا ناریدیكیف  -١٠
 .مناسبةحیوانیة یریدنا أن نقدم ذبائح  -أ

 .ا مكسورا وحزینقلبانھ یرید أن یكون لنا  -ب
 .ن الجمیعانھ یریدنا إخفاء خطایانا ع -ج
 .خروناآلفعل ینا أن نفھم أننا لم نخطئ بھذا القدر من السوء كما یرید -د

ماذا یعني اعتراف؟ -١١
 .تم القبض علیناألنھ سف جدا نأ -أ

 .نقول نحن آسفون -ب
 .أن نقدم ذبیحةونكفر عن خطیتناعلینا أن  -ج
 .فق مع هللا و نعترف بأننا أخطأنانحن نت -د

كیف استعادك هللا؟ ؟ قلبك مكسور بسبب الخطیة؟ ماذا قلتتذكر وقتا عندما كانھل ت

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ساعدك على رؤیة ذنبك یأسأل هللا أن .ي لدیھذالخطیئة النظور عمنیعطیك نفس الأسأل هللا أن 
أشكره على وعده .الخطیئةلىك عبما یكفي لتأدیبك ھ یحبنه ألشكرأ.وأن تعترف بھا بسرعةكما یراه 

 .الستعادة روحك 
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لنتائج المترتبة على عن ا ٣٢مزمور خبرنا ی، وماذا داود بذنبھعن اعتراف  ٥١مزمور یخبرنا ماذا  -١

  ؟ االعتراف بھذاقبل أن یدلي  ةوالجسدی ةوالنفسی ةوالعاطفی ةالروحی لداودذلك االعتراف و الحالة الصحیة 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
   كیف كان حال داود في السنة التي أخفى فیھا خطیتھ؟ -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟الذنب والعیش مع الخطیئة المستترةعن عدم جدوى محاولة تغطیة ھذا خبرنا یماذا  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 كیف ھذه الكلمات". ریبرت" یستخدم أیضا كلمة  كما ."ِمْن َخِطیَّتِي طَھِّْرنِي"صلى  اودد ٥١في مزمور  -٤

لیطھرنا من خطایانا هللا  ما فعلھلتبین لنا  كتبتمن العھد الجدید  أي أسفار؟ تبین لنا أن داود كان نبیا
   ویبررنا؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  نا في تفسیر كثیر من مزامیر داود؟ اساعدیمن صموئیل  سفرینكیف ھذین ال -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 هعتراف، یجب علینا أن نتذكر ما یتذكرالابهللا  بخطایانا أمامعندما نأتي : "شرح معنى ھذه العبارةا -٦

  "هللا ، وننسى ما ینساههللا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ْد فِي َداِخلِي: "صلى داود ھذه الصالة الرائعة -٧ " قَْلبًا َنقِیًّا اْخلُْق فِيَّ یَا َهللاُ، َوُروًحا ُمْستَقِیًما َجدِّ
  ماذا كان یقول  ولنا عن نفسھ؟ وماذا كان یطلب من هللا أن یفعل؟ . )١٠:٥١مزمور(

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  اب إلى العمقالذھ
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ثالث حقائق عن الخطیة
 و

ثالث حقائق عن الخالص
١٢الفصل 

٣٨العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

أن نتعلم كل من مأساة الخطیة وعالج الخطیة:الھدف

 )١٢:١٠٣مزمور(.َكبُْعِد اْلَمْشِرِق ِمَن اْلَمْغِرِب أَْبَعَد َعنَّا َمَعاِصیَنَا١٢
ْینُونَِة اآلَن َعلَى الَّذِ ١ الِِكیَن لَْیَس َحَسَب اْلَجَسِد بَْل َحَسَب إًِذا الَ َشْيَء ِمَن الدَّ یَن ھُْم فِي اْلَمِسیحِ یَُسوَع، السَّ

وحِ  )٢-١:٨رومیة.(ألَنَّ نَاُموَس ُروحِ اْلَحیَاِة فِي اْلَمِسیحِ یَُسوَع قَْد أَْعتَقَنِي ِمْن نَاُموِس اْلَخِطیَِّة َواْلَمْوتِ ٢.الرُّ

الشعور بالذنب عندما نعترف بمعیار هللا عما ھو صواب وما ھو یخبرنا داود أنھ یمكننا أن نحل مشكلة 
ھذه واحدة من أھم .عندما نعترف بخطایانا هللا سوف یرد أرواحنا.خطأ، وأن ھذا المعیار یقنعنا أننا خطاة

.التطبیقات التي یمكن أن نتعلمھا من خطیة داود
ما لھا ئفالخطیة دا.للخطیة عواقب رھیبة:والأ.یمكننا أن نتعلم ثالثة أشیاء عن الخطیة من حیاة داود

إذا كان من الممكن أن یقع رجال .الخطیة لھا قوة عظیمة:ثانیا.عقوبة سواء في الحاضر أو في المستقبل
:ثالثا.علینا أال نستھین بقوة الخطیةف؟ الخطیةأن یصمد أمام  امثل داود في الخطیة، فمن یظن نفسھ قادر

ا ِھبَةُ هللاِ فَھَِي َحیَاةٌ أَبَِدیَّةٌ بِاْلَمِسیحِ یَُسوَع َربِّنَا٢٣.الخطیة لھا ثمن بھیظ "ألَنَّ أُْجَرةَ اْلَخِطیَّةِ ِھَي َمْوٌت، َوأَمَّ
 .ال رجعة فیھا وغیر قابلة للتخلص منھااألثار، وبعض ھذه أثارافیناالخطیة تترك .)٢٣:٦رومیة(

یتألق إشراقا ثالث حقائق سوداء لكي یبرز جمالھا، ھكذا كما یضع الصائغ جواھره الجمیلة على خلفیة 
أن یسوع المسیح أزال عقوبة :أول حقیقة ھي.عن الخالص على الخلفیة السوداء لعقوبة وسلطان الخطیة

إن سلطان الروح القدس أقوى من سلطان الخطیة ویمكنھ أن یحررنا من سلطان :ثاني عقوبة ھي.الخطیة
أكثر تعقیدا، ألنھا تتعلق بأثر الخطیة، فمن جھة هللا، ھو یغفر كل حقیقة الثالثة ال.الخطیة على حیاتنا

خطایانا وال یظل في نظره أي أثر لخطایانا، ولكن بالنسبة لإلنسان قد تستمر ھذه اآلثار طویال وأحیانا 
.فقد تستمر عواقب الخطیة على الرغم من أن هللا قد غفرھا.تكون بال رجعة
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أفضل إجابةراخت

.مشاعر بالذنبأن ال یكون لدینا أي؟ الكتاب المقدس یعلمنا خاطئةصحیحة أو  -١
 .أننا أخطأناإنكار بالذنب ھو خفض معاییرنا ومشكلة الشعور ؟ أفضل وسیلة لحل خاطئةصحیحة أو  -٢
.عقوبةھا؟ الخطیئة لأو خاطئةصحیحة -٣

.ة لكل سؤالإجابة واحداختر، ما لم یذكر خالف ذلك

؟للخطیئةیةعقوبة المستقبلالإلزالة  ةالوحیدطریقةالما ھي -٤
خطایانابأن ندفع  ما یعوض  -أ

خطایانا تمامابأن ننسى -ب
صالحةالعدید من األعمال البعن طریق القیام  -ج
من خالل قبول عمل یسوع المسیح على الصلیب باإلیمان -د

)اختر كل ما ینطبق(؟ طیئةخلاأي مما یلي ھي عواقب  -٥
حریةال -أ

أجزاء من حیاتناإضاعة  -ب
لخطیئةلعبودیة ال -ج
االزدھار الروحي والمادي -د
السالم في قلوبنا -ه

؟قبل التغلب على قوة الخطیئةینیحیكون مسنكم من الوقت یجب علینا أن  -٦
ثالث سنوات على األقل -أ

عادة بعد عشر سنوات-ب
ما یكفي من اإلیمانلدینا حتى أي مدة -ج
 .قوة الخطیئة في ھذه الحیاةىعلتماما تغلب نأنأبدالن نستطیع نحن  -د

؟، ما ھي أجرة الخطیئةوفقا للكتاب المقدس -٧
حفظ وتكرار صالة طویلة -أ

الذبائح والتقدماتالكثیر من تقدیم  -ب
سنوات من التكفیر عن الذنب -ج
الموت - د

؟یغفرھا هللا لناالخطیئة عندما تائجونآثار ما ھي -٨
.في أوقات كثیرة تستمر نتائج وآثار الخطیة -أ

.ھا تماماهللا یزیل -ب
.ھاالجمیع یتذكرأن ، على الرغم اھانحن ننس -ج
.یتذكرھاال أحد على الرغم أن، انتذكرھنحن - د
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األبدیة؟الخطیئةعقوبة هللا ل ھقدمحل  مك -٩
واحد -أ

الي ثالثةحو -ب
كثیر -ج
.الحاضرتھا فيعقوببوقد یكتفي.ال شيء -د

 ؟على قوة الخطیةأن نسیطركیف یمكننا  -١٠
.ال یمكننا -أ

.بواسطة االنضباط الذاتي -ب
فقط بواسطة قوة الروح القدس -ج
هللاوصایاحفظبواسطة  - د

لنا؟ھایغفرأن رى هللا خطایانا بعد یكیف  -١١
.أبدا یرى خطایانا اختار أال -أ

.أثارھایرى دائما  -ب
.منھاال یزال یحزن ھو -ج
 .األحیانخطایانا في كثیر من بانھ یذكرنا  -د

؟ما یغفر لنابعدهللا لنا نایبررأمام من -١٢
في عیون الناس -أ

في عینیھ -ب
على حد سواء -ج
یبررناال -د

)ا ینطبقاختر كل م(؟ ما ھي الحقائق الثالث للخالص -١٣
.، ولكن مازلنا نعاني من عواقب الخطیئةتبررنافي نظر هللا نحن  -أ

.الخطیئةنصرة على سلطانعطینا القوة لیالروح القدس یمكن أن  -ب
.األبدیةالخطیئة موت یسوع على الصلیب دفع عقوبة  -ج
.لنان نعیش في الخطیئة ألن هللا یغفریمكننا أ -د

خالص للهللا حقائق أي من .ةن الخطیئعثالثة الفي الحقائق نفكرنعرف أو نا أنالشیطان ال یرید
لخطیئة لثالثالوقائع العن تخبرھمأنتحتاج الذین من ھم ؟ أكثر في حیاتكھابرتختوھافھمتأنتاج تح
؟لخالصلثالث الحقائق الو

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

اختبارساعدك على یأطلب منھ أن  .في حیاتكتھعظیمة ورحمالتھأشكر هللا على غفرانھ و نعم
خالصھ مع عن سارةتبادل األخبار الأسأل هللا أن یعطیك الشجاعة ل .على الخطیئة أكثر في حیاتكنصرتھ

.اآلخرین
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  .ن الخطیئةعثالثة الحقائق ال، الشخصي باختباركشرح ا-١
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 .عن الخالصثالثة الحقائق ال، الشخصي باختباركشرح ا -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  لخالص؟تعامل مع تحدیات الحقیقة الثالثة في كل من الخطیة واكیف یمكنك أن ت -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  .خطیئة داودبذه األسئلة الثالثة وإجاباتھا تتعلق ھكیف  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أخرى بعد خطیئتھ  ةسن ٢٦لمدة ملكا  ظلمن حكمھ و ١٤خطأ في السنة أ اودحقیقة أن دتقول لك ماذا  -٥

إعادة تأھیل  الجذر الالتیني لكلمةإلى  انتبھ الذي قد سقط في خطیئة؟  قائدتأھیل الفي إعادة هللا  ةعن طریق
 ". أخرى بكرامةإعادة التأھیل لالستثمار مرة "یعني 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 زیادة أو نقصان قدرة داود لیكون ملكا جیدا؟ كیف؟إلى ھل أدت ھذه التجربة برمتھا  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
نظر ا( خطیئةالألشخاص الذین وقعوا في مع ا لتعاطف والتفاھملأقل  مأكثر أ قدرة لدیھ ھل أصبح داود -٧

  . شرحا؟ ) ھذه الفترة من حیاتھ و حكمھ كملكھا خالل كتبمزامیر داود التي  إلى
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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ملوك وأنبیاء
١٣الفصل 

٣٩لقدیم الدرس الصوتي رقم العھد ا

لألمة العبریة بعد داود لنتعلم من األمثلة تقدیم األسفار التي تخبرنا عن الملوك واألنبیاء :الھدف
والتحذیرات

َماِء ِمْن فَْوُق، َوالَ َعلَى األَْرِض مِ «:َوقَالَ ٢٣ بُّ إِلھُ إِْسَرائِیَل، لَْیَس إِلھٌ ِمْثلََك فِي السَّ ْن أَْسفَُل، أَیَُّھا الرَّ
ْحَمِة لَِعبِیِدَك السَّائِِریَن أََماَمَك بُِكلِّ قُلُوبِِھمْ   )٢٣:٨ملوك ١.(َحافِظُ اْلَعْھِد َوالرَّ

في .سفر الملوك األول والثاني یخبرنا عن مملكة أرضیة صنعھا شعب إسرائیل والتي لم یكن یریدھا هللا
وسوف نجد أیضا أمثلة رائعة .الملوك األشرارھذه األسفار سوق نجد تحذیرات رھیبة، خاصة من حیاة
سفر الملوك األول نتعلم عن انقسام ھذه المملكة .في حیاة األنبیاء العظام، وخاصة األنبیاء مثل إیلیا وألیشع

ھناك الكثیر من التحذیرات في أسفار .وفي سفر الملوك الثاني نتعلم عن تفاصیل سبیھم األلیمة.األرضیة
.م ھؤالء الملوك كانوا أشراراالملوك ألن معظ

إسرائیل ویھوذا، وانھیار وسبي :أھمیة ھذین السفرین ھو أنھما یسجالن انقسام األمة الیھودیة إلى قسمین
یمكننا أن نسمي سفري .كما یسجالن خدمة كل من إیلیا وألیشع والعدید من أنبیاء هللا العظامكل مملكة،

ملوك نتعلم عن سبي المملكة الشمالیة عن طریق ٢في ".مة العبریةقیام وسقوط األ"ملوك األول والثاني 
ألننا لم نسمع عنھم مرة أخرى "األسباط المفقودة من إسرائیل"أشور، غالبا ما نسمي ھذه األسباط العشرة 

بعد ذلك نتعلم عن سبي مملكة یھوذا الجنوبیة واقتیادھا إلى بابل، ثم .في الكتاب المقدس وال في التاریخ
.سراحھمالفارسياإلمبراطورعام إلى القدس بعدما أطلق ٧٠عودتھم بعد 

كیف أن هللا ال یتخلى عن إسرائیل حتى في خضم ردتھم  -١:موضوعان بارزان في ھذین السفرین
 .صبر هللا في التعامل مع ملوكھم الفاسدین -٢.وعصیانھم الرھیب
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أفضل إجابةاختر

 .إسرائیل إلى مملكتین منفصلتینانقسامھو حول األولالملوك سفر ؟خاطئةأو صحیحة -١
متحدة مرة ة ھو حول كیفیة جمع شمل إسرائیل في مملكالثانيالملوك سفر خاطئة؟صحیحة أو  -٢

 .أخرى
 .المستقبلتنبأ معظم األنبیاء عن؟ خاطئةصحیحة أو  -٣

 .إجابة واحدة لكل سؤالاختر، ما لم یذكر خالف ذلك

 ؟"إسرائیل"لمملكة الشمالیة لحدث في نھایة المطاف ذاما -٤
 .یةجنوبالالمملكةاحتلت -أ

 .ن و سیطرت على المنطقةیاآلشوریغزت -ب
 .ثانیةھانعسمعنلمأحتلت من قبل اآلشوریین و -ج
 .إلى هللا تعلمت دروسھا، وعادت -د

 ؟"یھوذا"الجنوبیة مملكة للحدث في نھایة المطاف ذاما.٥
 .ثانیةھانعسمع نلمغزاھا الفرس و  -أ

 .في نھایة المطاف إلى یھوذاتغزاھا البابلیون وعاد -ب
 .إلغریق و الفرساتغز -ج
 .إلى مصروذھبوا، ھجرھا شعبھا -د

 )اختر كل ما ینطبق(نبي؟ الأي من الخیارات التالیة مدرجة في دور  -٦
 .المكتوبةهللا كلمة بونبشری -أ

 .الملوكالسیطرة علىد عن طریق حكموا البال -ب
 .المستقبلببعض األحیان ؤا فيتنب -ج
 .الظروف من وجھة نظر هللاوافسر -د
 .الناس الذین عصوا الملكواعاقب-ه

بشكل جید؟قضاة إسرائیل  ھفعلیماذا فعل إیلیا لم  -٧
ھزم أعداء إسرائیل -أ

إسرائیلدرب جیوش  -ب
حفظ الناس من اآلثام -ج
لھخلیفةب در -د

الشمال؟حكمصالحك ملكم، بعد تقسیم المملكة -٨
أحدال  -أ

خمسة -ب
تسعة -ج
كل منھم -د

الجنوب؟كم ملك صالح حكم، بعد تقسیم المملكة -٩
أحدال  -أ

ثالثة على األقل -ب
أحد عشر -ج
كل منھم -د
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سرائیل على الملك؟إلوناألنبیاء الحقیقییجیبكیف -١٠
 .ك إال ما یرید سماعھون للملكانوا یقول -أ

 .المستقبلعنملك كل التفاصیل للئما كانوا یقولون دا -ب
 .أغلبیة الشعبملك رأي للونقولیتصویت وونأخذیكانوا -ج
 .هللا ھلوقیلملك ما لوا یقولون فقط كان -د

قول الحقیقة؟بسببملونعاأنبیاء هللا یُ كیف كان -١١
 .ءبسخاونكافئیُ كانوا دائما  -أ

 .شعبیة مع الناست لھمكان -ب
 .بقسوة شدیدة واضطھادنعاقبوكثیرا ما یُ  -ج
 .على الفورونقتلیُ كانوا دائما  -د

التي كان األنبیاء یمتلكونھا؟ ع القوىنويما ھ -١٢
 .كانوا مثلھم مثل أي شخص آخر، مع عدم وجود صالحیات خاصة -أ

 .ألحیاني كثیر من اف ةخارق، و قوة ةحكمة خارقبآتاھم هللا  -ب
 .على عقول الملوك ایسیطروأنھملیمكن  -ج
 .ونقھركانوا ال یُ  -د

استجاب هللا إلیلیا عندما واجھ األنبیاء والكھنة الكذبة؟  كیف  -١٣
 .ألنھ اختبرهإیلیا منغضب  -أ

 .تجاھل إیلیا  -ب
 .الكذبةوالكھنة سالم مع األنبیاء صنع أن ییلیا إلقال  -ج
 .مذبحھ الرطب بالنارإشعالخالص إیلیا من خالل إأكرم -د

 ؟إیلیانصرةب الناس للاستجاكیف  -١٤
 .حاولوا قتلھ -أ

 .رفضوا أن یتوبوا -ب
 .تابوا و آمنوا با -ج
 .ھ هللاما فعللحتى ینتبھوالم  -د

 ؟عد فوزه الكبیركان إیلیا بكیف، بقوةهللا ھستخدما"إناء بشري"ك  -١٥
 .قاط ضعف و مخاوف مثل أي شخص آخركان لدیھ ن -أ

 .من أي شيء مرة أخرىلم یخفا وبأعرب عن ثقتھ  -ب
 .أصبح بال خطیئة -ج
 .أصبح فخور جدا، وهللا عاقبھ -د

كیف اختبرت الضعف والمخاوف؟؟ قوة هللاكیف اختبرت؟ إیلیاتشبھیمكنك أن كیف
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

من خالل  ایفعل شیئا قویأطلب منھ أن .ینمالاقوتھ فقط لألشخاص الكیعطيأشكر هللا أنھ ال 
 .األسبوعحیاتك ھذا 
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أن یكون  من صموئیل إسرائیل طلبیرید  م یكننكتشف لماذا هللا ل كیف، لملوكل سفرینفي ھذین ال  -١

  ؟لوكم لدیھم 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
الشمالیة  ةلكالملوك األشرار في المم مع من الطریقة التي تعامل بھاماذا نتعلم عن شخصیة هللا  -٢

  ؟ ائیل و یھوذاسرإلوالجنوبیة 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
تم بعد أن  جنوبیةلمملكة اللحدث  ذاما؟ من قبل اآلشوریین تم غزوھامملكة الشمالیة بعد أن للحدث  ذاما -٣

   بابلیین؟من قبل ال غزوھا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  . حقیقيحدد دور وشخصیة نبي  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كذبة النبیاء األ، عندما تحدى الحقیقينبي الشخصیة إیلیا دور و بھا صف أربع أو خمس طرق أثبتت -٥
  ) . ١٨وك مل ١(شعب هللا ل وصنع نھضةإیزابل على جبل الكرمل، وخآب أل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، عندما كان یجلس تحت من الملوكمباشرة التالي  صحاحف یمكن أن نفسر نضوب إیلیا في األكی -٦

  شجرة العرعر و طلب من هللا أن یأخذ حیاتھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 ٢ بربط ذلك ا( ؟ یشوع وقضاة اسرائیل ولم یفعلھفعل إیلیا ماذا . لیشعأو  إیلیاأھمیة العالقة بین صف  -٧

   ).یسوع الرسل بھا قة التي درب، والطریوالعالقة بین بولس وتیموثاوس ٢ :٢تیموثاوس 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
    

  الذھاب إلى العمق



58 

قیام وسقوط المملكة
١٤الفصل 

٤٠العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

 .أن نفھم سبب سقوط وسبي المملكتین، وكیف یتعامل هللا مع شعبھ بالصبر والرحمة:الھدف

بِّ إِلِھنَا إِْذ تَِسیُروَن فِي فََرائِِضِھ َوتَ ٦١ ْحفَظُوَن َوَصاَیاهُ َكھَذا فَْلِ◌یَُكْن قَْلبُُكْم َكاِمالً لََدى الرَّ
 )٦١:٨ملوك ١.(»اْلیَْومِ 

ھذه الملوك تبدأ بعھد سلیمان، ابن داود، الذي .صفات جیدة وسیئةذيسفرا الملوك یعطیانا أمثلة عن قادة 
وقد كان مثاال رائعا .بارك هللا سلیمان بالحكمة والغنى والكرامة.طلب من هللا بتواضع حكمة لقیادة شعبھ

ولكن في ذروة مجد إسرائیل، تحول سلیمان .هللا أوال في حیاتھ قبل الغنى والمكاسب الشخصیةفي وضع
فسرعان ما .تزوج العدید من الزوجات الالتي یعبدن آلھة غریبة، وشاركھن في عبادتھم.بعیدا عن هللا

.وأخذھما إلى األسرانقسمت لمملكة إلى مملكتین، وبعد عھد العدید من الملوك األشرار تم سبي المملكتین
في كل مرة یتعثر عمل .وعلى الرغم من انتشار الوثنیة في البالد إال أن هللا كان صبورا جدا مع شعبھ

كانت أحد أدوار النبي الھامة ھو التركیز على ھذه العثرة حتى یزیلھا ویستمر .الرب كان هللا یقیم نبیا
أن یصبح أداة في ید هللا إلزالة المشاكل والمعوقات التي إذا دور النبي الرئیسي ھو .عمل هللا من جدید

 .تمنع عمل هللا
وتعلم ما یرید هللا أن یفعلھ مع كنیستھ .وأنت تقرأ سفر الملوك األول والثاني الحظ قیام وسقوط المملكة

كذلك .االحظ أیضا حیاة الملوك؛ معظمھم تحذیرات لنا، وعدد قلیل منھم یعتبرون أمثلة نقتاد بھ.الیوم
 .الحظ األنبیاء بعنایة، ألنھم یمثلون أمثلة جیدة لنا الیوم
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أفضل إجابةاختر

.ملكوت هللا في العھد الجدیدمثل االملوك لیسسفريممالك في ال؟ أو خاطئةصحیحة -١
.أسوأ نقطة في ظل حكم سلیمانوصلت إلى سرائیل ؟ المملكة المتحدة إلخاطئةصحیحة أو  -٢
ر في نفس الوقت و بنفس األسفيخذتأً ؟ كل من الممالك الشمالیة والجنوبیة خاطئةة أو صحیح -٣

.الطریقة

.إجابة واحدة لكل سؤالاختر، ما لم یذكر خالف ذلك

 ؟یھوذایةجنوباللمملكةاسبي تم كیف  -٤
جدا ةحاسمبطریقة فجأة و -أ

آشورأسرھا منفيإسرائیلالمملكة الشمالیة ما حدث معتماما مثل -ب
وقت للتوبة قبل المرحلة األخیرةوجود ، مع ثالث مراحلعلى -ج
بسرعة بحیث لم یكن لدیھم وقت للتوبة - د

؟ة خالل أوقات ملوكدولیاللشعب العبري اسمعة كیف كانت -٥
.جداینمتمردكانوا  -أ

.جدا ینكانوا مطیع -ب
.ذكیةإستراتیجیةت لدیھم خططكان -ج
.صالحین جداكانوا  -د

؟الملوكسفريالتحذیرات الواردة في األمثلة وبینما ھو التوازن  -٦
من التحذیراتأكثراألمثلة -أ

من األمثلةأكثر التحذیرات  -ب
متساویان -ج
ال یوجد الكثیر منھم - د

؟األسفارن ھو الملك األكثر أھمیة في ھذه م -٧
شاول -أ

اودد -ب
نبوخذ نصر -ج
سلیمان - د

؟في بدایة حكمھصالة سلیمان كیف كانت -٨
وبال إیمانضعیفة  -أ

سروروتواضع ب -ب
قویة وقویة -ج
غامضةغریبة و -د

؟سلیمان ھذه الكلماتكتبلماذا ١:١٢٧مزمور  أقرا -٩
.عبثا لسنوات عدیدةألنھ كدً  -أ

.ألنھ تعلم من أخطاء أصدقائھ -ب
الفجار الذین ال یعرفون هللالناس على ألنھ یشفق  -ج
ألنھ لم یحاول أن یعیش بشكل مستقل عن هللا -د

بُّ اْلبَْیَت، فَبَاِطالً یَْتَعُب ١ إِْن لَْم یَْبِن الرَّ
بُّ اْلَمِدینَةَ، .اْلبَنَّاُؤونَ  إِْن لَْم یَْحفَِظ الرَّ

).١:١٢٧زمورم(فَبَاِطالً یَْسھَُر اْلَحاِرسُ 
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؟سفر الجامعةفي سلیمانبھا رما ھي الرسالة التي بش -١٠
"هللاكمیباركلافعلوا مثلي .عشت في الطریق الصحیحأنا " -أ

."ملككمواعیطأدائما " -ب
"اوقعت أنا فیھفي نفس األخطاء الذي واقعتال " -ج
"ھاكنت أریدالتي  ةالطریقبي نهللا لم یبارك"- د

بشكل جید؟یعملونالصالحینكان ملوك یھوذا ذاما -١١
.االقتصاد بشكل جیدمن تمكنوا  -أ

.األصنام و أماكن عبادتھمواأطاعوا هللا و دمر -ب
.مع األمم الفجاروابدھاء تحالف -ج
ھمقتلوا كل من یعارضو -د

؟ا أن نتعلم من صالة حزقیا للشفاءیمكننماذا  -١٢
.عندما نصلي ضد أحكامھیستجیبهللا ال  -أ

.جل الشفاءأنصلي من أنلیس من الخطأ  -ب
.دائما على الفورلنا یستجیبهللا سوف  -ج
.موت حزقیابنھ تنبأذب ألاككان إشعیاء نبي  -د

؟غرباءن العهللافیھعما یفكرنعمان ألیشع لخدمةا علمنتماذا  -١٣
.ھیلإأي شخص یسعى یتحنن علىهللا  -أ

.أعداء إسرائیل في تلك األیامیشفي موهللا ل -ب
.وعود هللا لیست سوى للشعب العبري -ج
.غرباءهللا یرفض ال -د

؟عن تعلیمات هللاقصة نعمان علمنا تماذا  -١٤
.ذات معنىدائما  -أ

.دائما في غایة الصعوبة -ب
.ا بالضبط ما كنا نتوقعھدائم -ج
.ناتجدا الختبار طاعغریبةبدو تأحیانا  -د

یُِّر، فََسیُْعطَى َوإِنََّما إِْن َكاَن أََحُدُكْم تُْعِوُزهُ ِحْكَمةٌ، فَْلیَْطلُْب ِمَن هللاِ الَِّذي یُْعِطي اْلَجِمیَع بَِسَخاٍء َوالَ یُعَ ٥
 )٥:١یعقوب (لَھُ 

؟ إذا لم ب هللااستجا، كیف صلیتحكمة كما فعل سلیمان؟ إذا ن أجل مأي وقت مضى فيھل صلیت 
؟صلیتستجیب إذا سوف یأن هللا تعتقد، كیف تصلي

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

، أسأل هللا أن یعطیك قلبا فھیما یمكن أن تمیز مثل سلیمان .٩:٣ملوك ١طلب سلیمان في  أقرا
.بین الحق والباطل

، ألَنَّھُ َمْن یَْقدُ َم َعلَى َشْعبَِك َوأَُمیَِّز بَْیَن اْلَخْیِر وَ فَأَْعِط َعبَْدَك قَْلبًا فَِھیًما ألَْحكُ ٩ ُر أَْن یَْحُكَم َعلَى َشْعبَِك الشَّرِّ
)٩:٣ملوك ١( »اْلَعِظیِم ھَذا؟



61 
 

  
  
  
تعلیم یسوع عن ب) الملوك ٢- صموئیل  ١( الملوكیة سفارھذه األ كیف یمكنك ربط ملكوت هللا في -١

 ؟ ٥-٣:  ٣ملكوت هللا في یوحنا 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
مزمور ب، عواقب خطایا سلیمان اللذین كانا والسبي مملكة انقسام الأن  األلیمالواقع أوجد العالقة بین   -٢

 )تیناألولی ناآلیتیوخاصة ( ١٢٧
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ رعایة األطفالدث عن نعمة وجود وبدأ فجأة یتحسلیمان، لماذا ل هھذغنیة البجعة ألاألولین  ناآلیتیبعد  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
نربط بین الطریقة التي بدأ بھا سلیمان ملكھ سفر الجامعة، وكیف یمكن أن بھذا المزمور تعلق یكیف  -٤

  ؟ ھذه الكارثة لشعب هللافي وتسببت  وعندما أصیح مرتدا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أي وقت مضى،  فيرجل عاش من أي هللا أحكم جعلھ هللا حكمة لقیادة الشعب، من سلیمان  طلبعندما  -٥

  )٥:١یعقوب (؟ یعقوبوفقا لتعلیمات  نھا؟ع تھسأل إذا عطیك الحكمةیسوف  هللا نأھل تعتقد 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ءأشعیالھ ، عندما قال )هللا عندما صلي حزقیا رأى ذاما( من صالة حزقیاماذا نتعلم عن جوھر الصالة  -٦
 ؟ نھ كان على وشك أن یموتأ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
وازي الطرق الصحیحة و الطرق تلیشع و نعمان األبرص أن قصة مثالث طرق  أذكر على األقل -٧

  .فردیقدم ألي عندما  إلنجیلل ابةلالستجالخاطئة 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  

    

  الذھاب إلى العمق
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أمور منسیة
١٥الفصل 

٤١العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

 .أن نفھم لماذا سفر أخبار األیام تكرر قصة المملكتین العبرانیتین وأن نتعلم منھم:الھدف

ِدیِة فَإَِذا تََواَضَع َشْعبِي الَِّذیَن ُدِعَي اْسِمي َعلَْیِھْم َوَصلَّْوا َوطَلَبُوا َوْجِھي،١٤ َوَرَجُعوا َعْن طُُرقِِھِم الرَّ
َماِء َوأَْغفُِر َخِطیَّتَھُْم َوأُْبِرُئ أَْرَضھُمْ  )١٤:٧أخبار األیام ٢.(فَإِنَّنِي أَْسَمُع ِمَن السَّ

ناني والیاالسم.سفرا أخبار األیام یغطیان نفس الفترة من التاریخ الذي یغطیھ أسفار صموئیل والملوك
ھذه األسفار تسلط الضوء على الملوك الذین كان لھم دور فعال في ".أشیاء تم حذفھا"م ي أخبار األیالسفر

ولكن لم .بعض ملوك المملكة الجنوبیة یھوذا كانوا صالحین ومطیعین .، وتوبة، وإصالحإحداث نھضة
التفاصیل أخبار األیام تخبرنا عن الكثیر من.یكن ھناك ملوك صالحین في المملكة الشمالیة إسرائیل

ولم یذكر أخبار األیام أیا من الملوك .للملوك الصالحین والتي لیست موجودة في صموئیل والملوك
 .األشرار، كذلك لم یذكر خطایا داود وسلیمان

طرق هللا لیست طرقنا :سفر أخبار األیام لھذه الفترة من التاریخ العبري ھو ھذاشرح المفتاح لفھم 
بُّ «: "قول الربی"وأفكاره لیست أفكارنا ألَنَّھُ .ألَنَّ أَْفَكاِري لَْیَسْت أَْفَكاَرُكْم، َوالَ طُُرقُُكْم طُُرقِي، یَقُوُل الرَّ

َماَواُت َعِن األَْرِض، ھَكَذا َعلَْت طُُرقِي َعْن طُُرقُِكْم َوأَْفَكاِري َعْن أَْفَكاِرُكمْ  -٨:٥٥إشعیاء ." (َكَما َعلَِت السَّ
لنسلك ونفكر كما أن یكون لنا منظور إلھيإذا كنا نریدن سفري أخبار األیام سوف نتعلم الكثیر م).٩

 .إنھا رسالة قیمة وھائلة نجدھا من التاریخ العبري في سفري أخبار األیام.یفكر هللا وكما یفعل هللا
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أفضل إجابةاختر

 .الناس األشرار؟ هللا ال یسمع صالة خاطئةصحیحة أو  -١
 .أخبار األیام الملوك وأسفار؟ ھناك العدید من عالمات رحمة هللا في طئةأو خاصحیحة -٢
صموئیل أسفارا نفس الفترة من التاریخ المبین في ركریسفري أخبار األیام؟ أو خاطئةة صحیح -٣

 .والملوك

 .إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك

 )اختر كل ما ینطبق(من التاریخ؟ ھذه الفترةل اعطینا هللا تكراریلماذا  -٤
 .لتكرار ھو عامل رئیسي في التعلیما -أ

 .ف الكتاب على وقائع، لذلك كتبوا نسختیناختل -ب
 .أخبار األیامید اكتشافھا بعد كتابة ثم أعضاعت الكتب السابقة  -ج
 .بالنسبة لنا ةحقائق المملكة المھمهللا یرید أن یؤكد  -د
 .نا وجھة نظره بشأن ھذه األحداثلیبینأن یرید هللا  -ه
 .كلھالم تكن قد اكتملتالقصة -و
 .أخرى للیونانیینوانیین لعبرلنسخةتمت كتابة  -ز

 ؟السبيكثیر من علماء الكتاب المقدس عن وقت یعتقدذاما -٥
 .فإنھ یدل على أن هللا تخلى عن مملكتھ -أ

".أزمنة األمم"بدأت حقبة تسمى  -ب
 .هللا على آشور و بابلھ یظھر فضلفإن -ج
 .التاریخلیس مسیطرا علىیثبت أن هللا  -د

 ؟اآلنملكوت هللا أین یوجد -٦
آسیا -أ

الشمالیةأمریكا -ب
أفریقیا -ج
في قلوب الناس -د

 )اختر كل ما ینطبق(؟ یلي ھي االختالفات بین الملوك وأخبار األیامأي مما -٧
 .ن الذنوب ألن هللا غفر لھمأخبار األیام حذفت لداود ولسلیما -أ

 .یةشمالال ةالمملكقصة من تحذفأخبار األیام -ب
 .على انتصار شعب هللاتركزلوك مال -ج
 .ا ملوك بابلھعملة التيالصالحاألعمال م ملوك تكرال -د
 .ملوك یھوذا األشرارعلى أخبار األیام تركز-ه
 .الصالحینملوك یھوذا یركز على ملوك ال -و
 .الملوكسفريغیر موجودة في والالصالحینالملوك قصص سرد یاألیامأخبار  -ز
 .زمن یسوعأخبار األیام ُكتبت بعد  -ح
 .السبيبعد أخبار األیامقبل السبي و ُكتبتملوكال -ط
 .من الروح القدسأما أخبار األیامبل الرجال قِ من ُكتبتالملوك  -ي
 .العبادةأخبار األیام تركز على -ك
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؟ ، لماذا خبار األیامألوفقا -٨ لم یسمح هللا لداود ببناء منزال 
بسبب خطیتھ مع بثشبع -أ

العبادةطریقةألنھ لم یكن یعرف  -ب
الذي سفكھدم البسبب كل  -ج
ما یكفي من المال أو العمال ھألنھ لم یكن لدی -د

إذا تواضعوا وتابوا وصلوا؟ الناس ذا وعد هللا ماب -٩
 .أراضیھمیشفيم وسوف یغفر لھ -أ

 .أغنیاءسیجعلھم  -ب
 .حل جمیع مشاكلھمیسوف  -ج
 .أعدائھمساعدھم على قھر یسوف  -د

 ؟هللابھاالطریقة التي یفكروھافرق بین الطریقة التي نفكر بالما ھو -١٠
 .صورتھمخلوقین علىلیس ھناك فرق ألننا  -أ

 .ھناك اختالف طفیف -ب
 .ھناك فرق كبیر -ج
 .یر مثل الفرق بین السماء واألرضكبالفرق -د

 ؟داود وسلیمان لأسوأ خطیئة تكانذاما، ألخبار األیاموفقا  -١١
وجود أكثر من زوجة واحدةكانتخطیتھم  -أ

 ةالصحیح ةالطریقبعبادة هللا عدمكانتخطیتھم  -ب
خطایاھم ألن هللا غفر لھم تمامالذكر ال  -ج
قتل األبریاءكانتخطیتھم  -د

التي ھي البركاتماو؟ من حیاتكیزیلھا تماماهللا أن منتي ترغبالخطایا واألخطاء الھيما
 ؟ھاضیفیترغب منھ أن 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

إِِن اْعتََرْفنَا بَِخطَایَانَا فَھَُو أَِمیٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى ٩.إِنَّھُ لَْیَس لَنَا َخِطیَّةٌ نُِضلُّ أَْنفَُسنَا َوَلْیَس اْلَحقُّ فِینَا:إِْن قُْلنَا٨
 )٩-٨:١یوحنا ١.(لَنَا َخطَاَیانَا َویُطَھَِّرنَا ِمْن ُكلِّ إِْثمٍ یَْغفَِر 

إِِذ اْلَجِمیُع أَْخطَأُوا ٢٣.ألَنَّھُ الَ فَْرقَ .بِرُّ هللاِ بِاِإلیَماِن بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ، إِلَى ُكلِّ َوَعلَى ُكلِّ الَِّذیَن یُْؤِمنُونَ ٢٢
رِ ٢٤َوأَْعَوَزھُْم َمْجُد هللاِ،  انًا بِنِْعَمتِِھ بِاْلفَِداِء الَِّذي بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ، ُمتَبَرِّ  )٢٤-٢٢:٣رومیة (یَن َمجَّ

كَّ ١٤َوإِْذ ُكْنتُْم أَْمَواتًا فِي اْلَخطَایَا َوَغلَِف َجَسِدُكْم، أَْحیَاُكْم َمَعھُ، ُمَساِمًحا لَُكْم بَِجِمیعِ اْلَخطَایَا، ١٣ إِْذ َمَحا الصَّ
رً الَِّذي َعلَْینَا فِ  ا لَنَا، َوقَْد َرفََعھُ ِمَن اْلَوَسِط ُمَسمِّ لِیِب،ي اْلفََرائِِض، الَِّذي َكاَن ِضّدً -١٣:٢كولوسي(ا إِیَّاهُ ِبالصَّ

١٤( 

اعترف بذنوبك كثل الملوك داود .إذا لم تكن قد اختبرت مغفرة هللا من قبل، فافعل ذلك اآلن
أطلب .واآلن ھو مسرور بك.ك ومحاھا من سجالتھأشكر هللا الذي من جھتھ غفر كل خطایا.وسلیمان

 .منھ أن یساعدك على معرفة نفسك من وجھة نظره ھو، وأن تكتب قصة حیاتك بالطریقة التي یریدھا
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 أسفار اي تناولھتنفس الفترة من التاریخ العبري ال اركر سفري أخبار األیامثالثة أسباب لماذا  أذكر -١

  . صموئیل والملوك 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ھذه الفترة  بھا إلى، في الطریقة التي ینظرون لإلنسانتختلف القیم من هللا  كیفتبین مثلة ثالثة أ أذكر -٢

  . من التاریخ العبري
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ الیوم اإلنسانقیم هللا وقیم بین خمسة الما ھي االختالفات  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
في  تبریرمعنى الكلمة و، أخبار األیامالخبر السار أن خطایا داود وسلیمان لیست مذكورة في  قارن بین -٤

  . ، وفي رسالة بولس إلى أھل رومیة١٤-٩:١٨قالو الذي جاء في یسوع مثل
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
تجاه  أنت ینبغي أن یكون موقفك ذا، مالم تحدث قطكما لو  ت بھااعترف التيخطایاك یعامل  كان هللا إذا -٥

  ؟ عندما تعترف  بھاخطایاك 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  وكیف ینطبق ھذا علینا الیوم؟ هللا لھم؟ وعدھو  وجھ هللا، ما واوطلب وصلوا هللاشعب  تواضعإذا  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ ذلك كیف یمكن أن یكون ؟وفقا لیسوع، أین ھو ملكوت هللا الیوم -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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أناجیل العھد القدیم
١٦الفصل 

٤٢العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

.لنتعلم كیف كان هللا أمینا في استعادة شعبھ من السبي:الھدف

، ألَنَّھُ َصالٌِح ألَنَّ إِلَى األَبَِد َرْحَمتَھُ َعلَى إِْسَرائِیلَ ١١ بِّ َوُكلُّ الشَّْعِب  .َوَغنَّْوا بِالتَّْسبِیحِ َواْلَحْمِد لِلرَّ
بِّ  بِّ ألَْجِل تَأِْسیِس بَْیِت الرَّ ).١١:٣ا عزر.(ھَتَفُوا ھَُتافًا َعِظیًما بِالتَّْسبِیحِ لِلرَّ

 )٣٦:١١رومیة (آِمیَن .لَھُ اْلَمْجُد إِلَى األَبَدِ .ألَنَّ ِمْنھُ َوبِِھ َولَھُ ُكلَّ األَْشیَاءِ 

كان .إلى جنب مع أستیر، ھي أسفار تاریخیة ما بعد السبيمن المعروف أن أسفار عزرا ونحمیا، جنبا 
في الواقع عندما ندرس األنبیاء في وقت الحق، سوف .السبي البابلي خطا فاصال في التاریخ العبري

عزرا ونحمي وأستیر ھي .نكتشف أن األنبیاء تُصنف على أنبیاء ما قبل السبي، وأنبیاء ما بعد السبي
من التاریخ التي وقعت بعد انتھاء السبي حیث كتب وبشر وعاش ومات ھؤالء أسفار تسجل تلك الفترة

.األنبیاء

أول مرحلة كانت لغرد محدد ھو إعادة بناء الھیكل، :العودة من السبي البابلي كانت على ثالث مراحل
تى حثھم ولكن بعد فترة وجیزة من بدء العمل تعرض الذین عادوا إلى االضطھاد وتوقفوا عن البناء ح

بعد سنوات قاد عزرا العودة الثانیة، كان ھذا الكاھن .حجي وذكریا على استكمال العمل وإنھاء ما بدأوه 
وكان قصده .بعد ثالثة عشر عاما من عودة عزرا قاد نحمیا العودة الثالثة.معلما عظیما للكتاب المقدس

.خي یشارك نحمیا في بناء الجداروقد كان النبي مال.إعادة بناء الجدار حول المدینة المقدسة

 .كالھما یعلم مبادئ القیادة وكیف نؤدي عمل هللا بطریقة هللا.سفري عزرا ونحمیا متشابھان جدا
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أفضل إجابةاختر

.العبريلفھم التاریخ ةھام ةتاریخیعالمةسبي ھو ال؟ أو خاطئةصحیحة  -١
."التوائم المتماثلة"عزرا و نحمیا يیعتبرون سفرأو خاطئة؟ كثیر من الناس صحیحة -٢
.بالد فارسطریقعنعاد من السبي، وبابلفيأسیرا خذ أُ یھوذا أو خاطئة؟ صحیحة -٣

.إجابة واحدة لكل سؤالاختر، ما لم یذكر خالف ذلك

؟أول عودة من السبيما ھو الغرض الرئیسي من  -٤
إعادة بناء الھیكل -أ

تدمیر الكنعانیون -ب
نقل المعبد إلى جبل آخر -ج
جمع القوات للرد على الفرس -د

؟عزراقیادة لغرض من العودة الثانیة تحت ماذا كان ا -٥
إعادة بناء الھیكل -أ

العبادة في المعبدخدمةإعادة تأسیس  -ب
طرد الكنعانیین -ج
إسرائیلللعثور على القبائل المفقودة من  -د

؟نحمیاقیادةثالثة تحتعودة الالماذا كان الغرض من  -٦
إعادة تأسیس المملكة -أ

إنشاء الجیش -ب
إعادة ملء كنعان -ج
إعادة بناء الجدار حول القدس -د

؟نحمیاو، عزراو، أخبار األیامما یلي ھو موضوع مشترك بین أي م -٧
نیانیالعبروحدة  -أ

بناءال -ب
ھیمنة العبریةال -ج
السالم والرخاء - د

؟شعب هللا الیومعلى في عزرا و نحمیا التي المبادئ ق تطبكیف  -٨
.عالقةھناك ال یوجد -أ

.إنھم یعلموننا حول أوقات النھایة -ب
.عملھلتتمیممع هللاأنھا تبین لنا كیفیة العمل  -ج
 .ضدهونتمردیأولئك الذین عن أنھا تظھر لنا كیف یتخلى هللا  -د

؟لقادةاد فییماماذا نجد في عزرا ونحمیا  -٩
القیادةنأمثلة جیدة ع -أ

يالقیادفراغ العواقب  -ب
خالقياألفشل التحذیرات من  -ج
جمیع القادة منهللا الذي یریدهة أسلوب القیاد -د
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؟طبیعة عمل عزرا ونحمیاكیف كانت -١٠
.كانا كالھما عملي جدا -أ

.جداكانا كالھما رعوي -ب
.مليكان عزرا رعویة وكان نحمیا ع -ج
 .هللامنھما عمل هللا بطریقة ال واحد وعمل یلم  .د

)اختر كل ما ینطبق(؟ عزرا و نحمیاسفريأي مما یلي ھي أوجھ التشابھ بین  -١١
.الیأسالھزیمة وبینتھيكالھما  -أ

.عمل هللا في القدسلالملك الوثني من دعم على یشملكالھما  -ب
.الحربببدأ كالھما  -ج
.یصف أي أعداءوال واحد -د
.بین شعب هللا ةروحینھضةلیدعوكالھما  -ه

؟بھ موقأن یقلب عزرا على تعین ذاام -١٢
تعلیم كلمة الربحفظ ، ووم، تعل -أ

إسقاط الفرس -ب
اعادة المملكة -ج
یصبح الملك -د

؟ھو المحرك الرئیسي وراء عمل هللامن -١٣
شعبھ -أ

قادتھ -ب
بالده -ج
نفسھھو -د

)اختر كل ما ینطبق(فعل هللا لدعم عملھ ؟ ماذا  -١٤
.حتى یقوم بھ ھو فقطن شعبھ عملھ عیخفي هللا  -أ

.توجیھات واضحة لشعبھ حتى یتمكنوا من القیام بعملھهللا قدمی -ب
.ھذا العملهللا كل ما یلزم لوفری -ج
.درة على عملھهللا یختار الشعب األكثر ذكاء وق -د

؟أفضلما ھولمنعنا مھاستخدمیغالبا ما التي الشیطان تراتیجیةإسما ھي  -١٥
.األحسنفي مكان حسنانھ یقدم لنا شیئا إ -أ

.هللاھاالتي یقدممن أفضل أشیاء نھ یقدم لنا إ -ب
.شرواضح أنھاأشیاء بیجربناانھ  -ج
.ننخدعشيء، ألنھ یعلم أننا ال یمكن أن ال  -د

ما ھو الشيء األفضل الذي ؟ فضلأأنھعلى شيء قال هللا حسنیئاشمرة عندما اخترتتتذكرھل 
سوف تلتزم بھ الیوم؟ 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ار ختتالتزام لأسألھ عن توجیھات واضحة و .لدیھ لكالتي خطط ال على كل من الفرص وهللاأشكر
 .القادة حتى تصبح قیادتھم من هللا لتتمیم عمل هللاصلي من أجل  .فضل كل یوماأل
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  ؟ یحتاج إلى فریق عملنحمیا أن عمل هللا عزرا وة ظھر لنا شخصیكیف تُ  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ صحة عمل هللامیزة تحدد وتحقق تعزرا مبادئ م سفر یضعكیف  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  یصف القائد الذي یرید هللا أن یستخدمھ للقیام بعملھ؟ نحمیا  سفركیف یمكن ل -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 رؤیة؟ بعض األبعاد الھامة لل یصفنحمیا  سفركیف یمكن ل -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 شعب هللا؟  أن یتم عن طریقحقیقة أن عمل هللا ینبغي  أن یثبتعزرا  لسفركیف یمكن  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 التي یجب أن تتوفر لدى قائد عمل هللا؟ " رؤیة النفق" أن یثبتنحمیا  فرلسكیف یمكن  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . عمل هللا قائد خدمةاألولویة لكلمة هللا في حیاة ویعطي عزرا  توضح كیفاألمثلة  أذكر بعض -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

  الذھاب إلى العمق
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 ھعمل هللا والقوى المعارضة ل
١٧الفصل 

٤٣العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

 .هللاضة التي یمكن أن تواجھنا ونحن نخدمرلنفھم نوع المعا :الھدف

إِْذ أَْسلَِحةُ ُمَحاَربَتِنَا لَْیَسْت َجَسِدیَّةً، بَْل ٤.ألَنَّنَا َوإِْن كنَّا نَْسلُُك فِي اْلَجَسِد، لَْسنَا َحَسَب اْلَجَسِد نَُحاِربُ ٣
ِ َعلَى ھَْدِم ُحُصونٍ  ، َوُمْستَأِْسِریَن ُكلَّ فِْكٍر إَِلى ھَاِدِمیَن ظُنُونًا َوُكلَّ ُعْلٍو یَْرتَِفُع ِضدَّ َمْعِرفَِة هللاِ ٥.قَاِدَرةٌ بِا

 )٥-٣:١٠كورنثوس٢(طَاَعِة اْلَمِسیحِ 
ِة الَِّتي ٢٠ ا نَْطلُُب أَْو نَْفتَِكُر، بَِحَسِب اْلقُوَّ ا ِممَّ لَھُ ٢١تَْعَمُل فِینَا، َواْلقَاِدُر أَْن یَْفَعَل فَْوَق ُكلِّ َشْيٍء، أَْكثََر ِجّدً

 )٢١-٢٠:٣أفسس.(آِمینَ .فِي اْلَمِسیحِ یَُسوَع إِلَى َجِمیعِ أَْجیَاِل َدْھِر الدُّھُورِ اْلَمْجُد فِي اْلَكنِیَسةِ 

:ھناك العدید من المبادئ عن عمل هللا نتعلمھا من سفر عزرا، فعمل هللا یمكن تلخیصھ في ھذه العبارة
".إنھ خطة هللا الستخدام قوة هللا في شعب هللا لتحقیق مقاصد وفقا لخطة هللا"

یجب دائما أن نتوقع ھذه .سفر عزرا یعلمنا عن المقاومة التي تواجھنا ونحن نخدم هللا ونقوم بعملھ
والشیطان ال یریدنا .المقاومة، ألن عندما یعمل هللا من خاللنا سوف نختبر دائما ما ھو أفضل من عند هللا

وأحیانا یرید أن . مما ھو أحسنوأحیانا كثیرة ھو یجربنا بقبول ما ھو حسن بدال.أن نختبر ما ھو أفضل
مھما كانت المقاومة التي نواجھھا، .یشرك أناس خطأ في تتمیم عمل هللا الذي یرید أن شعبھ الخاص یتممھ

عزرا ال یعطینا رسالة حول و.من العالم وأحیانا من داخل الكنیسة:یمكن أن نتوقع أنھا تأتي من اتجاھین
باإلیمان، یمكننا أن نثق أن هللا سوف یعطینا النصرة على .علیھالكنھ یبین لنا كیف نتغلب.الھزیمة

 .المقاومة التي تواجھنا في حیاتنا حتى نحقق ما یریده لنا أن ننجزه
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أفضل إجابةاختر

.الخطیئةتعملحقا ولكنكرائعة في سبیل هللا أعماالأنك تفعل من الممكن أن تعتقد؟ خاطئةأوصحیحة -١
.یوفر بالكاد ما یكفي فقط للقیام بھذا العمل، عادةلعملھما یلزمهللاوفر؟ عندما یخاطئةوصحیحة أ -٢
.وعملھهللان قصدع؟ الشیطان یعرف أنھ ال یمكن أن یصرف شعب هللا خاطئةأوصحیحة  -٣

.إجابة واحدة لكل سؤالاختر، خالف ذلكما لم یذكر 

؟بعملھونیقومرید هللا ألولئك الذین یماذا  -٤
مر جیدأأي شيء، طالما انھ  -أ

یصابوا باإلنھاكلعمل حتى ا -ب
ثق في حكمتھمیأن  -ج
لھمأفضل جداما ھوفقط  -د

)اختر كل ما ینطبق(؟ نا أن نتوقع عندما نفعل عمل هللاینبغي لذاما -٥
معارضة قویة -أ

مكافآت فوریة -ب
إمدادههللا وعون  -ج
میع أصدقائنادعم من الكنیسة و ج -د

؟تأتي المعارضةأینمن -٦
نالینواضحالمن األعداء  -أ

من األدیان الباطلة -ب
الذین ال یفھمونناومساعدیناأصدقائمن  -ج
كل ما سبق - د

؟ھهللا قد فتح اغلق بابییمكن أن من -٧
إبلیس -أ

أشخاص آخرین -ب
ظروفال -ج
ال احد - د

)اختر كل ما ینطبق(؟ ناتلمعارضالشیطان من محاولةیعتبرأي مما یلي  -٨
علیناكذب ی -أ

مناسخری -ب
یثنینا -ج
غیر صالحةجذابة ولكن بامورغرینا ی - د
نقض خطة هللای - ه
الكنیسة مع غیر المؤمنینإلىتسلل ی -و
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؟شعب هللا عملھنجز یأناألحیان بعدیحدث في بعض ذاما -٩
.ارضةالمعمنونیجعلھم ال یقھر -أ

.یستمروا بقربھ ملإذا فشل الیتیح لھم  -ب
.أكثر مما یستطیعون تحملھلیجربھمیرسل الشیطان  -ج
.المسیطرت أنھ ال یزال ثبییدمرھم حتى -د

؟فشلیشعبھ ترك هللا قد یلماذا  -١٠
.دون عواقبیتكبر ویستقلنمو یأنشعبھلیسمح  الألنھ -أ

.جھمازعإعنالشیطان قفلیوھذا ھو السبیل الوحید  -ب
.مالحظھیاء شعبھ وبالتالي العالم لن إخفنھ یحب إ -ج
.انھ یرید تكرار نفس االنتصارات مرارا وتكرارا -د

َماِء َوَعلَى األَْرِض، «:فَتَقَدََّم یَُسوُع َوَكلََّمھُْم قَائِالً ١٨ ِمُذوا فَاْذھَبُوا َوتَلْ ١٩ُدفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسْلطَاٍن فِي السَّ
وحِ اْلقُُدسِ  ُدوھُْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ .َوَعلُِّموھُْم أَْن یَْحفَظُوا َجِمیَع َما أَْوَصْیتُُكْم بِھِ ٢٠.َجِمیَع األَُمِم َوَعمِّ

)٢٠-١٨:٢٨متى . (آِمینَ .»َوھَا أَنَا َمَعُكْم ُكلَّ األَیَّاِم إِلَى اْنقَِضاِء الدَّْھرِ 

ھو طاعة هللا تماما؟ ما ویبعدوك عن محبةأثناء الخدمةفي حیاتكالتي تجدھمالعقبات األعداء وھم ما 
؟مللتغلب علیھالذي أعطاه هللا لك د عالو

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

یقویكأطلب منھ أن  .حیاتكعلىبالفعل ھماأشكر هللا لقوتھ وحكمتھ، خصوصا وأنھ قد طبق
.تكإیمانك وطاعأمام للتغلب على كل عقبة 
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عارضة عندما تبین لنا أن نتوقع المأن ) عزرا و نحمیا (من العھد القدیم " األناجیل" ھذهكیف یمكن ل  -١

 ؟ عمل هللاب نقوم
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   .ةرضھذه المعاتأتي  أن نتوقع أین ثالثة أمثلة من أذكر، سفریناستنادا إلى ھذین ال -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ عمل هللانقوم ب نارضة أنھذه المعا تؤكد كیف -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 قوىأ، ما ھما عزرا ونحمیا سفرینمع ھذین ال ١٨-١٠:٦عند مقارنة الكتب المقدسة مثل أفسس  -٤

 ؟عمل هللاعندما نقوم ب تینضمعار
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ للتغلب على ھذه المعارضة ھاستخدمن ما ھي بعض من األسلحة التي یجب أن -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟الروحي نامجتمعفریقنا أو ن كیف یمكننا منع المعارضة التي تأتي م -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 دعاناالذي لعمل ل إمداد هللایمكننا أن نتوقع  أنھالحقیقة المجیدة یثبت  سفار یمكن أنكیف كال من ھذه األ -٧
  )٢٠:٣سس قارن أف(؟ ھنفعلل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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القائدصفات 
١٨الفصل 

٤٤العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

لنتعلم من مثال قیادة نحمیا:الھدف

ا َسِمَع ُكلُّ أَْعَدائِنَا َوَرأَى َجِمیُع األَُمِم الَِّذیَن َحَوالَْینَا، َسقَطُوا َكثِیًرا فِي أَْعیُِن أَْنفُِسھِ ١٦ ْم، َوَعلُِموا َولَمَّ
 )١٦:٦نحمیا (ُعِمَل ھَذا اْلَعَمُل أَنَّھُ ِمْن قِبَِل إِلِھنَا

عن عزرا أنھ یخطط لتنفیذ عمل هللا، بینما نحمیا معروف عنھ أنھ ینفذ بالفعل العمل الذي كلفھ معروف 
ھذان الرجالن .ھو یؤمن بالخروج لمشاھدة تتمیم عمل هللا.یمكن وصف نحمیا بأنھ واقعي جدا.لكلیھما

 .على الرغم أنھما مختلفان تماماعلى حد سواء نماذج رائعة للقیادة،
ونحن نقترب من سفر نحمیا، یجب أن نبحث عن مبادئ القیادة، أو سمات هللا التي في نحمیا والتي جعلتھ 

، حیث یظھر نحمیا قوة كبیرة، والتزام، وفھم، "لعمل هللاشخصیة قائد "یبین لنا سفر نحمیا .یتمم العمل
وقد باركھ هللا جدا من .نفسھ تماما لتتمیم عمل هللا بطریقة هللاوقد كرس.وتركیز، وشجاعة، ومثابرة

أنھا خطة هللا باستخدام قوة هللا، مع شعب هللا، إلنجاز : "خالل حمایتھ ومنحھ النجاح، ومرة أخرى نرى
".مقاصد هللا وفقا لخطة هللا
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أفضل إجابةاختر

 .لقیادةأسلوب انفس نحمیا عزرا ل؟ كان خاطئةصحیحة أو  -١
 .عمل هللابللقیام الالزمالقادةنحمیا یركز على نوع سفر؟ أو خاطئةصحیحة -٢
 .من خالل تعلیمھم بصبر كلمة هللا؟ قاد نحمیا الناسخاطئةصحیحة أو  -٣

 .إجابة واحدة لكل سؤالاختر، ما لم یذكر خالف ذلك

عزرا ونحمیا؟بھا قارننیمكن أن التي ما ھي أنواع العمال  -٤
راع و صیاد -أ

جندي وملك -ب
بانيومھندس معماري -ج
موسیقيكاھن و -د

 ؟قائدفي الاألولفي المقامهللا نظر یماذا إلى -٥
عمل هللابمثقلواحد  -أ

التدریب المناسب لھذا المنصبأخذواحد  -ب
واحد ھو موھوب جدا -ج
سجل مثالي من الخدمة السابقة -د

 ؟عندما سمع عن حالة جدار القدسنحمیا فعل رد كانكیف -٦
 .فغضب -أ

 .بكى ورفض تناول الطعام -ب
 .كان غیر مبال -ج 
 .ترك خدمة هللا -د

 ؟حزینأنتعندما سألھ الملك لماذا نحمیا رد كان ماذا -٧
 .نفى ذلك ألنھ ممنوع أن یكون حزینا أمام الملك -أ

 .ذلكالملك یخفي عنابتسم حتى  -ب
 .قتل لذلكیالرغم من أنھ یمكن أن ، على حزنھباعترف  -ج
 .جنود الملكقتلھ یال ركض بعیدا حتى  -د

؟ رؤیة نحمیاأتت أین  -٨
رغباتھ الخاصة -أ

هللا -ب
ملك بالد فارس -ج
الشعب في یھوذا -د

النقد؟معتعامل القائد الجیدیكیف  -٩
 .ال یستطیع أن یحتملھ -أ

 .سیكون قادرا على سحق منتقدیھ -ب
 .ثابر على الرغم من ذلكیسوف -ج
 .ینن قادرا على تغییر عقل كل الناقدسیكو -د
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 )اختر كل ما ینطبق(؟ ي مما یلي ھي خصائص القائد الجیدأ -١٠
 .سیكون رجل صالة -أ

 .غلبیةاألیطلبھ منھكل ماسیفعل  -ب
 .ھیعلى معارضسیقضي -ج
 .رؤیتھعلىعلى تحفیز الناس  اكون قادریسوف  -د

 ؟ى قوة إدانات نحمیامدما -١١
إداناتتقع علیھ أيلم  -أ

 ةضعیف -ب
 ةمتوسط -ج
جدا ةقوی -د

 ؟جیدالللقائداألولویة القصوى يما ھ -١٢
خطتھ الخاصة -أ

زدھاراال -ب
نجازاإل -ج
هللا -د

؟ ما ھي في حیاتكهللا ھاطوریأنحتاجتالقیادة التي  ة؟ ما سمفي حیاتكالغیر مكتملالعمل ما ھو
 ؟خطة هللا لحیاتكلتتمیمالخطوات التي یمكنك اتخاذھا ھذا األسبوع 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

أطلب منھ أن یعطیك  .خطتھ الصالحة والكاملة وألنھ دعاك لتكون جزءا منھا علىهللاأشكر
استخدامھا كثیرا من مكن تتحتىخصائص حیاتك أن یطورسأل هللا ا.ھتفعللالذي دعاكرؤیة قویة للعمل 

 .للقیام بعملھ

ُموا أَْجَساَدُكْم َذبِیَحةً َحیَّةً ُمقَدََّسةً َمْرِضیَّةً ِعْنَد هللاِ، ِعبَاَدتَُكُم اْلَعقْ فَأَْطلُُب إِلَْیُكْم أَیُّھَا اِإلْخَوةُ ١ .لِیَّةَ بَِرأْفَِة هللاِ أَْن تُقَدِّ
الَِحةُ :َراَدةُ هللاِ َوالَ تَُشاِكلُوا ھَذا الدَّْھَر، بَْل تََغیَُّروا َعْن َشْكلُِكْم بِتَْجِدیِد أَْذھَانُِكْم، لِتَْختَبُِروا َما ِھَي إِ ٢ الصَّ

)٢-١:١٢رومیة ( .اْلَمْرِضیَّةُ اْلَكاِملَةُ 
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   أنھ مثقل بالعمل الذي دعاه هللا لیعملھ؟ نحمیا  أثبت كیف -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  للعمل الذي أسنده هللا لھ؟ رجل صالة أثبت أنھ كیف  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  أظھرت شجاعة نحمیا فیما یتعلق بعمل هللا؟التي ما ھي بعض الطرق  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  . نحمیاعند الحكیمة والعملیة  للقیادةبعض األمثلة  أذكر -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  عملھ؟  یحبطونمع األعداء الذین كانوا  نحمیاتعامل كیف  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  الذي یدعوك هللا لتعملھ؟ ما العمل  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  . شرحاأن تحذو حذو نحمیا؟  ك منمكنت الطرق التي أذكر بعض -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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من قادم للعشاء؟
١٩الفصل 

٤٥العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

أن نفھم سفر أستیر ونتعلم بمثالھا:الھدف

ا أَنْ ١٤ بَْیُت ِت وَ ألَنَِّك إِْن َسَكتِّ ُسُكوتًا فِي ھَذا اْلَوْقِت یَُكوُن اْلفََرُج َوالنََّجاةُ لِْلیَھُوِد ِمْن َمَكاٍن آَخَر، َوأَمَّ
 )١٤:٤أستیر (»َوَمْن یَْعلَُم إِْن ُكْنِت لَِوْقٍت ِمْثِل ھَذا َوَصْلِت إِلَى اْلُمْلِك؟.أَبِیِك فَتَبِیُدونَ 

وَن ٢٨ رومیة .(ِدهِ َحَسَب قَصْ َونَْحُن نَْعلَُم أَنَّ ُكلَّ األَْشیَاِء تَْعَمُل َمًعا لِْلَخْیِر لِلَِّذیَن یُِحبُّوَن هللاَ، الَِّذیَن ھُْم َمْدُعوُّ
٢٨:٨( 

سفر أستیر یحكي قصة امرأة عبریة تزوجت من غیر الیھود وأنقذت الیھود من عملیة إبادة جماعیة، 
الملك الفارسي اختار أستیر لتكون ملكتھ، وعندما تم اكتشاف مؤامرة شریرة .وحافظت على نسل المسیح

وقد كانت شجاعة للغایة .ع الملك إنقاذ شعبھالقتل كل الیھود، أدركت أستیر أنھا یمكن أن تستخدم نفوذھا م
 .واستخدم هللا شجاعتھا وإیمانھا إلنقاذ الشعب العبريوھي تقترب من الملك، 

.فا لھ السیادة على حیاتنا.واحدة من أھم الموضوعات في سفر أستیر ھو عنایة هللا بنا في كل ظروفنا
ولكن إذا كنا تحبھ .ملزما أن یحول كل شيء لخیرناإذا كنا ال نحبھ ونتبع مقاصده وخططھ، فھو لیس 

ونخدمھ، فنحن نثق أنھ سوف یحول كل الظروف لتناسب خطتھ الصالحة لنا حتى لو كانت ظروفنا مؤلمة 
 .أو صعبة
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أفضل إجابةاختر

 .هللا شعبھ في العھد القدیمالذي خلص فیھاالمرة الوحیدة كان خروج ال؟ خاطئةصحیحة أو  -١
 .فاجرةستیر ھو عن امرأة جمیلة أسفر؟ خاطئةحیحة أو ص -٢
 .وثاعرلسفرستیر ھي قصة حب مشابھة جدا أسفر؟ خاطئةصحیحة أو  -٣

 .إجابة واحدة لكل سؤالاختر، ما لم یذكر خالف ذلك

مع الملك الفارسي؟یاتھاحالصتلماذا الملكة وشتي فقد -٤
 .رفضت أن تعیش معھ -أ

 .جمالھاتظھرلم تطعھ ورفضت أن -ب
 .أي األطفاللم تنجب -ج
 .حاولت قتلھ -د

حریم الملك؟من ضمن ستیر أتم اختیاره ندما عمردخايشعر كیف  -٥
 .احتفل ألنھ كان شرف عظیم -أ

 .ةمقبلملكة  استیر سوف یتم اختیارھأأعرب عن ثقتھ بأن  -ب
 .حزن  ألن نظام الحریم كان قاسیا جدا -ج
 .ألنھا كانت ملكا لملك وثنيیحبھاانھ لم یعد.د 

استیر أن تفعل؟من مردخاي طلبذاما -٦
 .ةا كانت یھودیأنھوایعرفأن لجمیع تسمح ل -أ

 .إخفاء حقیقة أنھا كانت یھودي -ب
 .مؤامرة لقلب الملكفي مساعدتھ  -ج
 .نفسھاباغتیال الملك  -د

 ؟السجود لھعندما رفض مردخاي ھامانفعل رد كانكیف -٧
 .قتل كل الیھودلموافقة على الملك منل حص -أ

 .مردخاي فوراأعدم -ب
 .جریمة مردخايبسبب ستیرأعاقب  -ج
 .بعث كل الیھود مرة أخرى إلى یھوذا -د

یفعل؟سوفمردخاي أن هللا آمنما ب -٨
ینقذ شعبھ -أ

التخلي عن شعبھ -ب
معاقبة مردخاي لوضع الیھود في خطر -ج
یةتدمیر المملكة الفارس -د

 )اختر كل ما ینطبق(ذا أظھرت أستیر عندما ذھبت إلى الملك؟ما -٩
شجاعة -أ

كفر -ب
إیمان -ج
غباء -د
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 ؟رستیأكیف رد الملك على  -١٠
 .سجنھا -أ

 .ھا مرة أخرىاإلى الحریم و لم یرأرسلھا -ب
 .لكالملھا دعا -ج
 .ھھا وأعطاھا صولجانبرحب  -د

 )اختر كل ما ینطبق(ظروف؟ على الانھهللا سلطأظھركیف  -١١
 .مردخايبتكریمملك الذكر  -أ

 .ھامانضرب -ب
 .خطتھ الخاصةأوقع ھامان في -ج
 .ستیر في المكان المناسب في الوقت المناسب إلنقاذ الیھودأوضع -د

 ؟ھشعبلحمایة هللاعنستیر أسفریعلمنا ماذا  -١٢
 .مضطرا لذلكعندما یكون یخلصھملكاد انھ با -أ

 .ویباركھم بوفرةیخلصھم بالتمام نھ ا -ب
 .بعد فوات األوانیخلصھمأحیانا  -ج
 .أعداء شعبھعاقبیعادة ال  -د

تالمیذه؟لیسوع اھاأعطالمھمة التيعلى ستیرأسفرعكسنیكیف  -١٣
 .حكم على جمیع أعدائنانعلینا أن -أ

 .الصالةبكل مرة نأتي إلى ملكنا حیاتنا في بنخاطر علینا أن -ب
 .من مخططات الشیطانیجب أن نختفي -ج
 .إلى عالم تحت لعنة الموتالعظیمة الحیاة رسالة أخذ نأن علینا -د

تثق بھ؟كأنتظھر كیف؟ لصالحكجمیع الظروف یحولھل تعتقد أن هللا یمكن أن 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

ا َوالَ تَْشَربُوا ثَالَثَةَ أَیَّاٍم لَْیالً اْذھَِب اْجَمْع َجِمیَع اْلیَھُوِد اْلَمْوُجوِدیَن فِي ُشوَشَن َوُصوُموا ِمْن ِجھَتِي َوالَ تَأُْكلُو
نَّةِ .َوأَنَا أَْیًضا َوَجَواِريَّ نَُصوُم َكذلِكَ .َونَھَاًرا أستیر .(»فَإَِذا ھَلَْكُت، ھَلَْكتُ .َوھَكَذا أَْدُخُل إِلَى اْلَملِِك ِخالََف السُّ
١٦:٤(

 )١٥:١٦مرقس .(ْكِرُزوا بِاِإلْنِجیِل لِْلَخلِیقَِة ُكلِّھَااْذھَبُوا إِلَى اْلَعالَِم أَْجَمَع َوا«:َوقَاَل لَھُمُ ١٥

أنسألھا.المكان الذي وضعك فیھأشكره على .الخالصحمایة ولقوتھ لمن أجلأشكر هللا 
رسالة لتوصیلعطیك الفرصة ی، و عطیك الشجاعة للوقوف ضد الشریلومن مخططات الشیطان، یحمیك

 .وأولئك الذین ھم تحت لعنة الموتھ،یسوع ألولئك الذین ال یعرفون
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  ) ٢٨:٨قارن رومیة ( عنایة إلھیة ؟ الستیر یدل على أ سفر فیھاعدة طرق  أذكر -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  . شرح اهللا؟  لمصلحتنا أم لمصلحةنا أن كل شيء یحدث االمشار إلیھ أعاله یعلم والشاھدستیر أ ھل سفر -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
لیلة لھا  وتنتظریم الحر معلعیش با تلتزمكانت استیر التي كان ھناك أي شيء جید حول الطریقة ھل  -٣

  . شرحا؟ مع الملك
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ مع تجارب دانیال ویوسفستیر أتجربة  مقارنةكیف یمكن  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
؟ یسوع في االتجاه المعاكسالتي وضعھا  شرح القاعدة الذھبیة  ة أنالشریرھامان تجربة كیف یمكن ل -٥
  )١٢:٧متى (

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
متى (یسوع  التي وضعھاالمأموریة العظمى بقصة في نھایة ھذه ال األقرارین اللذین بین أوجد عالقة -٦

٢٠-١٨:  ٢٨. (   
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
هللا  شعبھا أن لمثل ھذا الوقتأن تخلص ستیر أ طلب منة األخیرة من مردخاي عندما كانت الكلم -٧

  . أنتحیث ك بأن لوقت مثل ھذا هللا قد وضع قناعتكشرح ا. بالد فارس وضعك على عرش
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 
  

     
  
  

  الذھاب إلى العمق


