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  لماذا ندرس التاریخ العبري؟
  
  ١الفصل 

  ٢٧العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  لنعرف أھمیة التاریخ العبري لنا الیوم: الھدف

" یَن اْنتَھَْت إِلَْینَا أََواِخُر الدُّھُورِ فھِذِه األُُموُر َجِمیُعھَا أََصابَْتھُْم ِمثَاالً، َوُكتِبَْت ِإلْنَذاِرَنا نَْحُن الَّذِ " 
  )١١:١٠كورثوس١(
  

توجد قصص تاریخیة في الخمسة أسفار األولى من الكتاب المقدس، أما األتنا عشر سفر التالیة فھي كلھا 
. لذلك نستطیع أن نقول أن األسفار السبعة عشر األولى من العھد القدیم ھي كتب تاریخ. عبارة عن تاریخ

  ا یجب علینا أن ندرس كل ھذا التاریخ لھذه األمة الصغیرة إسرائیل؟ لماذ
فعندما أطاع العبرانیون كلمة هللا، باركھم . سبب واحد یجعلنا نقرأ التاریخ العبري ھو الحصول على األمثلة

بب لھذا الس. 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

 . صحیحة أو خاطئة؟ التاریخ العبري لھ صلة ضعیفة جدا بالنسبة لنا الیوم -١
 .صحیحة أو خاطئة؟ إسرائیل لدیھا مكانة خاصة جدا في خطة هللا في المستقبل -٢
  .حیحة أو خاطئة؟ مثل شعب هللا، التاریخ العبري ھو جزء من تاریخنا االجتماعيص -٣
  
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 .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(عبریة مھم بالنسبة لنا ؟ لماذا التاریخ ال  -٥
 . لدیھ أمثلة نتبعھا -أ

 . لدیھا تحذیرات نالحظھا بعنایة - ب
 . أنھ یعطینا تعلیمات واضحة حول كل مشاكلنا االجتماعیة الیوم -ج
 .ھو المفتاح لفھم العلوم -د
 . وھو یخبرنا عن المسیح - ه
 . لھ صلة بالنبوءات حول نھایة الزمان - و
  . كشعب هللا، ھو جزء من تاریخنا – ز
 
 بمن یبدأ التاریخ العبري؟ -٦
 آدم -أ
 إبراھیم -ب 

 موسى - ج
  هللا – د

 
في سفر القضاة، ماذا ترى ھل " نحن سوف نخدم هللا"في نھایة سفر یشوع، قال الشعب العبري  -٧

 التزموا بما قالوه؟ 
 . التزموا بھ تماما -أ

 . تمموه فیھ بشكل جید - ب
 . حاولوا بجد، لكنھم فشلوا . ج
   كثیرا ما نسوا التزامھم وابتعدوا بعیدا عن هللا . د

 
 بماذا شعر هللا حیال رغبة إسرائیل لملك أرضي؟  -٨
 . حزن ألنھ أراد أن یكون ملكھم -أ

 . أراد یكون لھم ملكا، ولكن في وقت الحق - ب
 . وافق على فكرة أن یكونوا مثل البلدان األخرى - ج
  .أعرب عن سروره ألن ھذا ھو ما أراده أیضا - د
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 ماذا كانت نتیجة النظام الملكي في إسرائیل؟ -٩
 . أنھا عملت بشكل جید جدا، كما قال هللا -أ

 .كان أفضل مما قالھ هللا أنھ سیكون -ب
 . انتھت في نھایة المطاف بالعبث والیأس -ج
  . لم تستمر طویال جدا - د

 
 انقسام المملكة وغزوھا؟خطیة من أسفرت عن  - ١٠

 شاول -أ
 سلیمان - ب
 داود - ج
 صموئیل - د

 
 ؟ غزوھما ماذا حدث للمملكتین بعد - ١١

 .نحن لم نسمع عنھما مرة أخرى -أ
 .فقد یھوذا، لكن إسرائیل رجعت - ب
 .فقدت إسرائیل، لكن یھوذا رجعت  - ج
  . عاد كل من المملكتین -د

 
  لشعبھ؟ما نوع القائد الذي یفضلھ هللا - ١٢

 نبي وكاھن -أ
 الملك - ب
 الدكتاتور -ج
  القس -د

 
 لم أي نوع من القادة یعمل هللا من خاللھم؟ - ١٣

 األنبیاء و الكھنة فقط -أ
 الملوك فقط -ب
 القادة الصالحین فقط -ج
  جمیع األنواع، حتى الملوك األشرار - د

 
 .الذي حدث رقم ھذه السبع حقائق الھامة من التاریخ العبري بالترتیب - ١٤

 تم إتالف  المملكة الشمالیة تماما                       
           انقسمت إسرائیل إلى المملكة الشمالیة و یھوذا

 یؤخذ  شمال المملكة یحتجزه آشور                   
 عاما من األسر                   ٧٠یھوذا یعود بعد  

                  غزو بابل من قبل بالد فارس         
 أصبحت إسرائیل مملكة                                
  السبي البابلي لیھوذا                                     
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ما ھي الدروس التي تعلمتھا من ماضیك ؟ كیف یمكنك أن تتعلم من ماضي إسرائیل وتجعلھ یؤثر 
 على مستقبلك؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أشكر هللا أنھ من  . یمان الذي أعطاه لنا من خاللھمأشكر هللا على التاریخ الغني لشعبھ وإرث اإل
أطلب منھ أن یساعدك على توصیل ھذا  .خالل شعبھ المختار قد كشف لنا المسیح ، كلمتھ ، وخالصھ

 .اإلرث من خالل تعلیم اإلیمان لھذا الجیل واألجیال القادمة
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لقصص التاریخیة في الكتاب المقدس في العھد وجدت اآلیة المفتاحیة لفھم جمیع ا: "شرح ھذه العبارةأ  -١

، التي تخبرنا أن جمیع األشیاء التي حدثت للشعب العبري حدثت لنحصل ١١:١٠كورنثوس١الجدید في 
  "على أمثلة و تحذیرات 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
بناء على ھذه اآلیة، لماذا ندرس التاریخ العبري وما ھما الشیئان الذي ینبغي لنا أن ننظر لھما في كل  -٢

 كال العھدین القدیم و الجدید؟ من القصص التاریخیة في 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
المعروفة في الكتاب المقدس تخبرنا بأن ھذه األمثلة والتحذیرات تأتي في شكل دروس أو  ةھذه العبارا -٣

؛  ١٧:١٧یوحنا (یتین حیث یخبرنا یسوع عن كیفیة التعامل مع كلمة هللا صل ھذا باآلیتین اآل/ قارن .رموز
١٧:٧(  

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
" ما ھو الشكل األدبي لھذا السفر؟ : "بالسؤال ھل یسوع یعلم أنھ ینبغي لنا أن نقترب من الكتاب المقدس -٤

أم ھو یعلم أنھ ینبغي لنا أن نقترب من الكتاب ونحن نبحث عن الحقیقة، مع االلتزام بتطبیق تلك الحقیقة في 
  حیاتنا؟ اشرح

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

  بري في سفر القضاة؟ أحلك صفحات التاریخ الع
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كیف أن الصفحات الفظیعة من التاریخ العبري الواردة في سفر القضاة، والتي محورھا اإلباحیة، تثیت  -٦

 أن سفر القضاة صحیح وصادق من الناحیة التاریخیة؟  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ما ھو الفشل من جانب یشوع الذي یمكن أن یفسر اإلفالس الرھیب في القیادة في الجیل الذي تاله؟   -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  نزاع االرتداد
  
  ٢الفصل 
  ٢٨الصوتي رقم العھد القدیم الدرس 

  أن نفھم دورة االرتداد في سفر القضاة لنتعلم منھا: الھدف

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

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

بَّ إِلھَنَا نَْعبُُد َولَِصْوتِِھ نَْسَمعُ " یَْعَمُل َما یَْحُسُن  َكاَن ُكلُّ َواِحدٍ . َوفِي تِْلَك األَیَّاِم لَْم یَُكْن َملٌِك فِي إِْسَرائِیلَ ". الرَّ
، التي تسمح للناس الذین االرتداد 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 . تھم یصرخون إلى هللا، فیرسل هللا لھم قاض لینقذھمثم في محن. یفسدون وینھزمون من أعدائھم

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

  .  ال هللا ومحبتھ وعبادتھ وخدمتھسفر القضاة یحذرنا من خطورة إھم. نسینا التزامنا بمحبتھ وطاعتھ
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  .أفضل إجابة اختر 

 .وسفر القضاة یتحدث عن الفشل بعد االحتالل، یتحدث عن االحتاللصحیحة أو خاطئة؟ سفر یشوع  -١
 . صحیحة أو خاطئة؟ یقول الكتاب المقدس أن الحرب دائما خطأ -٢
 . سالموال جمیع المسیحیین على قضایا الحرب یتفقصحیحة أو خاطئة؟  -٣
  . ال یرتدون أبدا ینصحیحة أو خاطئة؟ أتباع المسیح الحقیقی -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 یشوعالذي دربمن  -٦
 كالب -أ

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

 . ع هللایالجمیع یط -ب
 . احتلت إسرائیل كل أعدائھا - ج
  . عدوأرض الم تغادر إسرائیل أن على كان - د
 القضاة ؟ سفر ما ھي المشكلة الروحیة األولیة في -٨
 الردة، أو الوقوف بعیدا عن هللا -أ

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

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

 مرتین -ب
 خمس مرات - ج
  سبع مرات - د
  

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

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

 من الردة؟دورة  في یسقطأن  ھالذي یمكنمن  - ١٢
 األفراد -أ

 الكنائس -ب
 األمم -ج
  كل ما سبق - د

 ما ھي النتائج المترتبة على الردة؟  - ١٣
 العبودیة للعدو -أ

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

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

 .ضروریة غیرالتوبة تصبح اعترفنا بخطایانا مرة واحدة، إذا  -ب
 . توب أوالن، یمكن أن لیس من الضروري أن نحاكم -ج 
  .یخلصناهللا لن و ،فوت األوان للتوبةی، عقاب هللاأتي تعندما  -د

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

  . في جمیع األوقات ھل اساعدك على البقاء وفییسألھ أن اأشكر هللا لمغفرتھ و
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  اشرح دورة الردة باستخدام صورة الساعة -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . ات و األمم الیومالكنائس والطوائف والجامع فيناقش مع اآلخرین كیف تطبق ھذه الحقیقة وشرح ا -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 تظھر اإلحتیاج إلى التوبة النھضة؟ كیف 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 یشوع؟ ب لھ عالقةتاریخ العبري لفراغ في القیادة خالل ھذه الفترة من الا أن كیف یمكن -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ؟تعملھا أن ھذه الدورة من الردة؟ ما ھي التغییرات التي تحتاج منأین أنت اآلن  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  أمور غیر اعتیادیة بأشخاص اعتیادیین
  
  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 أَْعَدائِِھْم ُكلَّ أَیَّاِم الْ َوِحی١٨ بُّ لَھُْم قَُضاةً، َكاَن الرَّ قَاِضي، نََما أَقَاَم الرَّ
بَّ نَِدَم ِمْن أَْجِل أَنِینِِھْم بَِسبَِب ُمَضایِِقیِھْم َوَزاِحِمیِھْم    )١٨:٢قضاة(ألَنَّ الرَّ

كان . سرائیل بالنسبة للبعض تصبح من أمتع الدراسات في الكتاب المقدسإن الحیاة الشخصیة لقضاة إ
سفر القضاة یظھر لنا أن هللا یسر جدا . القضاة أناس عادیین لھم نفس القدرات والضعفات التي لدینا كلنا
ین من خالل روح هللا ھؤالء الناس العدی. 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
وعواقبھا الوخیمة، إال إنھ یظھر لنا بعض الحقائق الرائعة عن كیف أن هللا یكرم المخلصین ویحقق 

  .  أغراضھ لشعبھ
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  .أفضل إجابة اختر

 . ظیمة من خالل شعب عظیم بسبب عظمتھصحیحة أو خاطئة؟ هللا یفعل أشیاء ع  -١
 .فعلت إسرائیل ماصحیحة أو خاطئة؟ ال توجد لدینا دورات الطاعة والردة الیوم مثل  -٢
 .صحیحة أو خاطئة ؟ كان ھناك حوالي سبع دورات من الردة و ثالث حروب أھلیة في فترة القضاة  -٣
 . ألمم واألفراد ، واألسر، والكنائسنطبق على اتدورات الردة أن صحیحة أو خاطئة ؟ یمكن   -٤
 

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

 . أقوى من هللا ننا عادة یبدوؤأعدا -ب
 . تحذیرات لناالسیر الذاتیة للقضاة ھي أمثلة و  -ج
  . حتى عندما نكون مؤمنین، هللا لن ینقذنا من جمیع أعدائنا . د
 ؟عامةجمیع القضاة عند  ھو العامل المشترك ما -٦
 . متمیزینرائعین و أناسكانوا  -أ

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

  . لرجالكانوا جمیعا من ا -د
 كیف جدعون یصف نفسھ؟ -٧
 كمحارب عظیم -أ

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

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

 . وتكان قد تدرب على الكھن - ب
 . خدع العدوییعرف كیف  كان - ج
  . علیھ یسیطرالروح القدس كان  - د
 إسرائیل؟ خالصماذا كان یمیز إِھُوَد الذي استخدمھ هللا ل -٩
 لھ حكمة عظیمة -أ

 مھاراتھ السیاسیة - ب
 عائلتھ الكبیرة - ج
  َرُجالً أَْعَسرَ  - د

 باراك لمحاربة سیسرا ؟ ذھب بأي شرط - ١٠
 . معھ تذھبدیبورا  -أ

 . ھالفرصة لقتل سیسرا نفس ھقال ان لدی -ب
 . هللا سوف یعطیھ مكافأة كبیرة - ج
  . خسر إسرائیلیسینضم إلى الجیش الكنعاني بعد أن  . د
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 كیف كان رد فعل الناس بعد أن قتل یَاِعیَل سیسرا وخلص إسرائیل من الكنعانیین؟ - ١١
 . تمردوا ضد الرب فورا -أ

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

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

 ؟مشاعرھم
 الطقوس -أ

 موسیقى -ب
 صالة - ج
  وعظ -د

 مك؟ن استخداعهللا  تحجبمنھم  ةأي واحد ھلما ھي أعظم نقاط ضعفك؟  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

یستخدمك بقوة وأن یعلمك أن  أطلب منھ أن .یختار الناس العادیین للقیام بعملھ ألنھ هللا أشكر 
   . تكون متاحا لھ وأن تعتمد علیھ
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 ؟ة عامةجمیع القضاعند  ھو العامل المشترك ما  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ؟أشیاء غیر عادیة لیفعلوا ھمستخدمی لكيهللا  منلھام على اإلقضاة یحصل ال التي بھا ما ھي الطریقة -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

   .قادرون على فعلھ؟ اشرح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 مثمرة؟ ال خدمتكموھوب أو غیر موھوب، ما ھي مفاتیح  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 أغنیة النصر؟  یالحال عندما دیبورا وباراك غن، كما ھو اشعب یغنيلماذا شعب هللا كان دائما  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  كل واحد في موقعھ
  
  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 بِ  أَلَْم : َھا آبَاُؤنَا قَائِلِینَ َسیِِّدي، إَِذا َكاَن الرَّ

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

؛ ١٤-١٢:٦قضاة.(فََرَكَض ُكلُّ اْلَجْیِش َوَصَرُخوا َوھََربُوا. نِِھ َحْوَل اْلَمَحلَّةِ َوَوقَفُوا ُكلُّ َواِحٍد فِي َمَكا٢١
٢١:٧(  

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

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

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

یجب علیك أیضا أن تعرف بعض األسرار الروحیة التي تعلمھا القضاة والمخلصین العظام آخرین . معك
  : ة ھيتلك األسرار الرحی:  مثل موسى تعلموھا

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

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

  " .      وھو كان معي
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  .أفضل إجابة اختر

  .صحیحة أو خاطئة؟ كان المیدانیون أحد الظالمین إلسرائیل و فعلوا كل ما في وسعھم لتدمیر األرض -١
  .صحیحة أو خاطئة؟ رأى مالك هللا جدعون أنھ ضعیف و غیر مھم  -٢
  .اختبارنا، ولكن نحن لیس لدینا الحق في أن نختبره صحیحة أو خاطئة؟ هللا لدیھ الحق في  -٣
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
  كیف استجاب هللا لطلب جدعون لمعجزات مثل في األیام القدیمة؟ -٤
  .بغضب  -أ

  . قال لجدعون إنھ جزء من المعجزة التي كانت على وشك أن یفعلھا هللا -ب
  .لمعجزات ال تحدث بعد اآلنقال لجدعون أن ا -ج
  .إنھ یشعر باألسف من أجل جدعون  -د

  
  كیف نتقوى عندما نعرف أن هللا قد أرسلنا للقیام بعملھ؟  -٥
  .نحن نعلم أننا ذاھبون بقوتھ و ببركتھ -أ

  .هللا یظھر لنا كم لدیھ من ثقة في قدراتنا -ب
  .هللا یذكرنا بأنھ یحبنا أكثر مما یحب الناس اآلخرین -ج
  .هللا یضع الكثیر من الضغط علینا لتحقیق النجاح -د

  
  )اختر كل ما ینطبق(لماذا یختار هللا الناس الضعیفة؟  -٦
  .لیعلمھم أن یصبحوا أقویاء -أ

  .ألنھ یعلم أنھم سوف یضطرون إلى االعتماد علیھ -ب
  .لكي یظھر قوتھ و قدرتھ -ج
  .ھو یختار األقویاء. ھو لم یفعل ذلك -د

  
  )اختر كل ما ینطبق(ھم غرض هللا عندما یعطي شخص ما اإلیمان؟ /لتالي ھوأي من ا -٧
  .إلبقائنا نجھل طرقھ -أ

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

  
  كیف استجاب هللا أول مرة لسؤال جدعون للتأكید عن طریق الصوف؟.  ٨
  .أجاب طلب جدعون -أ

  .قال لجدعون أن یكون لھ اإلیمان من دون تأكید -ب
  .كان غیر صبور مع جدعون -ج
  .قرر اختیار شخص آخر -د

  
  لماذا استجاب هللا للمرة الثانیة لطلب جدعون للتأكید عن طریق الصوف ؟ -٩
  .انھ یرید أن جدعون یسأل دائما مرتین عن إرادة هللا. أ

  .ونانھ یرید إثبات وتأكید اإلیمان لجدع -ب
  .یرید إعطاء جدعون إجابة مختلفة عن المرة األولى  -ج
  .إنھ یرید أن یثبت أنھ یتحدث دائما عن طریق العالمات -د
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  ما ھو الفرق بین سائلین هللا للتأكید واختبار هللا؟ - ١٠
  .لیس ھناك فرق -أ

  .بعد ذلك، نحن نختبره. أول مرتین نسأل للتأكید -ب
  .عدم اإلیمان، واختباره ھو عالمة على التمردطلب التأكید ھو عالمة على  -ج
طلب التأكید یأتي من الرغبة في العمل بإیمان، ولكن اختباره یأتي من الطلب على أن هللا یثبت نفسھ  -د

  .لنا
  

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

  .أراد هللا أن یُقتل جدعون -ب
  .كان هللا یخاف من المعبود -ج
  .أراد هللا معرفة ما إذا كان لجدعون من الغباء ما یكفي لالساءة الى والده -د

  
  من الذین یفضل هللا أن یستخدمھم؟ - ١٢

  .كلما زاد العدد كلما كان ذلك أفضل. غالبیة شعبھ -أ
  .شخص واحد ألنھ من الصعب أن یعمل ناس كثیرة معا -ب
  .أقلیة من المؤمنین -ج
  .إنھ یفضل أن یفعل األشیاء بنفسھ -د

  
  ما الذي كان مطلوب لنجاح جیش جدعون ضد المدیانیین؟ - ١٣

  جیشا ضخما -أ
  مشاركة  ةمئة في المائ -ب
  تحالفات مع دول أخرى -ج
  سنوات من التخطیط -د

  
  من اختار هللا لالستخدام لھزیمة الجیش المدیانیین؟ - ١٤

  من الجنود البواسل ٣٢،٠٠٠ -أ
  شجاع من إسرائیل ١٠،٠٠٠ -ب
  رجل ٣٠٠خطة اإللھیة و  -ج
  نار خارقة من السماء -د

  

لو كنت في جیش جدعون، ھل كنت ستكون واحدا من أولئك الذین رجعوا إلى البیت؟ أم ھل  
  ستكون ملتزما تماما بالقضیة؟ ماذا ینبغي أن تفعل لتكون أكثر التزاما في ملكوت هللا؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أطلب منھ أن . لك كیف أنھ یرید منك أن تخدمھ بإخالص أشكر هللا النتصاراتھ واسألھ أن یبین 
  ".یقف، كل واحد في منصبھ"یساعدك على أن تكون مثل األقلیة المؤمنة في جیش جدعون وأن 
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وأنت تنظر في المعنى األساسي من صوف جدعون، ما ھو الفرق بین هللا یثبت لنا و نحن نثبت هللا،  -١

  ونختبره؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، ٣٠٠إلى  ٣٢،٠٠٠مت المدیانیین والحد من جیش جدعون من اشرح وطبق الخطة الجریئة التي ھز -٢

  . الذي كان أقل من واحد في المئة من جیشھ األصلي
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  طبق ھذه القصة، ونحن نخدم ھل نحن نستھدف األغلبیة ال مبالیة أم أقلیة ملتزمة؟ لماذا؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
یمكن تطبیقھا على الكنیسة أو على " واقف كل واحد في مكانھ"منتصرین  ٣٠٠كیف یمكن للحقیقة أن  -٤

  دم الیوم؟ أي فریق یخ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ماذا هللا أمر جدعون بھدم مذبح والده الوثنیة؟ ل -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

  رجل؟  ٣٠٠جدعون وال 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   

  الذھاب إلى العمق
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  رومانسیة الفداء
  
  ٥الفصل 

  ٣١العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  لنفھم من قصة راعوث كیف یحب هللا شعبھ ویخلصھ: الھدف

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

  
ھذه القصة تعكس الخالص وعالقتنا مع الرب . قصة حب جمیلة وقعت في أیام القضاةسفر راعوث ھو 

الكتاب المقدس بعھدیھ القدیم والجدید یخبرنا أننا مخطوبین لھ كما یخطب العروس . یسوع المسیح
  ". رومانسیة الفداء"سفر راعوث یعرض ھذه العالقة بأنھا . لعریسھا

التزامھا بنعمي . زوجھا العبري، اختارت أن تنتمي لشعب حماتھا لم تكن راعوث عبریة، ولكن بعد وفاة
في قصتھا، نرى كیف یحب هللا أولئك الذین لیسوا من . والشعب العبري وبا كان صورة رائعة لوالئھا

نتعلم كیف یخلص هللا الذین " الولي المخلص"ومن قانون . شعبھ، وكیف نعمتھ تنطبق على الذین یحبونھ
  .  یجلبھم لعائلتھ األبدیةیأتون إلیھ و
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  .أفضل إجابة اختر

صحیحة أو خاطئة؟ تعتبر فترة القضاة مرحلة منحدرة من التاریخ العبري روحیا وثقافیا وفكریا  -١
  .واجتماعیا 

  .صحیحة أو خاطئة؟ وھناك من المناسب جدا أن تدرج قصة حب في الكتاب المقدس -٢
  بل ھو أیضا قصة رمزیة تعلمنا. أكثر من قصة حب صحیحة أو خاطئة ؟ سفر راعوث ھو -٣

  .الحقائق الروحیة
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
  كیف الكتاب المقدس في أغلب األحیان یصور عالقة هللا بشعبھ؟.  ٤
  كمعلم لعباده -أ

  كمدرس لطالبھ -ب
  باعتباره العریس لعروسھ -ج
  كجنرال لجیشھ -د

  
  یوضح سفر راعوث؟ماذا  -٥
  السبي -أ

  الفداء -ب
  العصیان -ج
  القداسة -د

  
  من أي بلد كانت راعوث؟ -٦
  موآب -أ

  مصر -ب
  مدیان -ج
  إسرائیل -د

  
  موقف التي أظھرتھ راعوث عندما ذھبت مع نعمي إلى بیت لحم؟الما  -٧
  .قالت انھا كانت مترددة جدا للذھاب -أ

  .لمدة بضعة أشھروافقت على محاولة العیش في بیت لحم  -ب
  .أرادت فقط أن تبتعد بعیدا من موآب -ج
  .قدمت عربون وفاء للشعب العبري و إیمانھ -د

  
  لمن وجھت نعمي اللوم بسبب جمیع مشاكلھا؟ -٨
  راعوث -أ

  نفسھا -ب
  هللا -ج
  بوعز -د
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  )اختر كل ما ینطبق(كیف یتعامل هللا مع المسرفین؟  -٩
  .یاراتھمیسمح لھم بالمعاناة من عواقب خ -أ

  .یحول ظھره عنھم -ب
  .انھ یجعل كل شيء یعمل بشكل جید بالنسبة لھم -ج
  .انھ یرحب بھم مرة أخرى عندما یعودون -د

  
  كیف أثرت قوانین هللا على راعوث؟ - ١٠

  .قوانین هللا أدانتھا -أ
  .أدركتھا رحمة هللا -ب
  .لم یتوجب علیھا طاعتھا ألنھا لیست عبریة -ج
  .دھا من إسرائیلالقانون استبعا -د

  
  المخلص القیام بھ لألرملة؟ -ماذا یجب الولي  - ١١

  .دفع جمیع دیونھا وتزوجھا -أ
  .دفع دیونھا وسمح لھا بالذھاب -ب
  .تزوجھا بعد أن دفعت دیونھا -ج
  .وافق على العثور على زوج جید بالنسبة لھا  -د

  

لقد اتخذت بعض . عواقب خیاراتھاوكان نعمي مرة أمام هللا وال ترید أن تقبل أي مسؤولیة عن 
  الخیارات السیئة، و اآلن تعاني من العواقب؟ ماذا یجب أن تفعل؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ھل التزامك نحو هللا یشبھ التزام راعوث؟  ھل سوف تذھب أینما یقودك؟ كتابة عبارة نعبر عن والئك لھ 

  .في المكان المخصص أدناه 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

بعمق  أطلب منھ أن یساعدك على فھم حبھ. أشكر هللا على نعمتھ وقبولھ، واحمده على رحمتھ
  .أكثر
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ھل سیكون عنوانا جیدا لألصحاح األول من سفر راعوث ھو األب الضال، أم األم الضالة، أم العائلة  -١

  الضالة؟ لماذا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ما ھو الموضوع االستعاري من سفر راعوث؟ . یشوع، والقضاة وراعوث ھي أسفار التاریخ والرموز -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
بحت مؤمنة وھي یظھر أنھا أص) ١:١٦راعوث ( كیف عھد الوالء الذي أعطتھ راعوث لنعمي  -٣

  مازالت تعیش في موآب؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ماذا كان أمل راعوث عندما عادت إلى بیت لحم مع نعمي؟ -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  كیف عرفت راعوث أن لدیھا الحق في الذھاب وراء الحصادین في الحقول كامرأة غیر یھودیة؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  لماذا أصیبت نعمي بسعادة غامرة عندما سمعت أن راعوث قد التقطت في حقل بوعز؟ -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
أنھا التقطت في حقل بوعز عندما أصبح الزوجین و طفلھما في سلسلة نسب المسیح، ھل كان واقع  -٧

  . حظا، أم فوضى أم عشوائیة ، أم صدفة أم أنھ خطة إلھیة؟ اشرح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  حب من أول نظرة
  
  ٦الفصل 

 ٣٢العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  لنفھم دورنا في معجزة الفداء: الھدف

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

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

بوعز فدى ". استرداد"أو " استعادة"یفدي یعني . إن سفر راعوث یعتبر رمزا عمیقا یوضخ الفداء
ثانیا، أقام عالقة معھا التي من شأنھا استعادتھا . تردھا عندما سدد كل دیونھاأوال، اس: راعوث بطریقتین

  . إلى عائلة هللا
 

في معظم الثقافات، الرجل یختار ویقترح ". رومانسیة في اتجاه معاكس"ما نراه في سفر راعوث ھو 
راعوث ھي التي تطلب في القانون الیھودي الذي تم تطبیقھ في ھذه القصة یستلزم أن . الزواج على المرأة
كل ما كان على بوعز أن یفعل ھو أن . 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
ن یسوع مخلصنا، یشترینا بعمل الصلیب بنفس الطریقة، یجب علینا أن نقرر إن كنا نرید أن یكو. یفدیھا

  . ویرجعنا إلى عائلة هللا
  
  

 

  
  

.  
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  أفضل إجابة اختر
  
  .صحیحة أو خاطئة؟ كانت راعوث جدة لیسوع المسیح -١
  .جدا إلظھار العطف على راعوث اصحیحة أو خاطئة؟ كان بوعز متردد -٢
  .صحیحة أو خاطئة؟ في الفداء، لدینا شيء نؤمن بھ وشخص نقبلھ -٣
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
  
  )اختر كل ما ینطبق(ماذا فعلت راعوث عندما وصلت إلى بیت لحم؟  -٤
  .ذھبت فورا لرعایة حماتھا و نفسھا -أ

  .بدأت في تقدیم شكوى و لوم هللا لجمیع مشاكلھا -ب
  .كانت تأمل في هللا و خالصھ -ج
  .بدأت في التسول -د

  
  كان من المھم ألحد أقارب الزوج المتوفى أن یتزوج أرملتھ؟لماذا  -٥
  .ألنھ یوفي القانون الموجود في سفر التثنیة بالحفاظ على ساللة العائلة -أ

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

  
  خر فرصة الزواج من راعوث قبل أن یوافق ھو علیھا؟لماذا أعطى بوعز رجل آ -٦
  .ألنھ حقا ال یرید أن یتزوجھا  -أ

  .حتى یتمكن من الحفاظ على إرث عائلتھ لنفسھ -ب
  .ألنھ كان ضد القانون أن یتزوج من الموآبیات -ج
  .ألن أقرب قریب للزوج المتوفى لدیھ الحق في الزواج منھا إذا أراد ذلك -د

  
  اآلخر لم یرد أن یتزوج راعوث؟ لماذا الرجل -٧
  .كان أكبر منھا جدا -أ

  .كان لدیھ بالفعل زوجة -ب
  .لم یكن یرید أن یفدیھا ویقسم میراثھ معھا -ج
  .إنھا لم تكن جمیلة -د

  
  كیف فدى بوعز راعوث واستردھا مرة أخرى؟ -٨
  .عن طریق دفع مھر العروس لوالدھا و بناء منزل لھا -أ

  .لعمل في الحقول وإعطائھا غرفة للبقاء فیھامن خالل توظیفھا ل -ب
  .عن طریق دفع كل دیونھا و الزواج منھا -ج
  .عن طریق شرائھا واعتبارھا من الرقیق -د

  
  كیف فدانا یسوع واستردنا؟ -٩
  .أعطانا كل المال الذي طلبناه وأعطانا منزال كبیرا-أ

  .دفع دیون خطایانا وسكن في قلوبنا -ب
  .نا و سوف یأخذنا إلى السماء إذا عملنا أعماال صالحةجعلنا نستحق خالص -ج
  .جعلنا عبیدا لھ وأمرنا أن نعیش في أماكن صعبة -د
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  كیف راعوث صورة من كل واحد منا؟ - ١٠
  .نحن جمیعا غرباء في الروحي نحتاج إلى نعمة هللا ومحبتھ -أ

  .یجب أن المرأة ھي التي تطلب الزواج من الرجل -ب
  .ب ویكرم حماتھكل واحد منا یح -ج
  .یجب أن نترك األرض التي ولدنا فیھا -د

  
  ؟"الرومانسیة في االتجاه المعاكس"كیف تعتبر قصة راعوث  - ١١

  .كان علیھا أن تتزوج من شخص أقل حاال منھا -أ
  .كلما طالت معرفتھا ببوعز، كلما قلًت محبتھا لھ -ب
  .جحدث ھذه القصة قبل أن یعطى هللا القوانین حول الزوا -ج
  . من أجل خالصھا، كان علیھا أن تطلب ھي الزواج من الرجل -د

  
  كیف یمثل بوعز یسوع؟ - ١٢

  .إنھ سوف یخلصنا فقط إذا كان مضطرا -أ
  .إنھ یحاول الحصول على شخص آخر لیفدینا -ب
  .انھ یتیح لنا أكل بقایا الطعام من المحاصیل -ج
  .یبین لنا محبتھ وینتظر منا أن نقبلھ كمخلص لنا -د

  
  كیف تصور نعمي صورة جیدة للكنیسة؟ - ١٣

  .انھا توضح االمتنان والنعمة من البدایة إلى النھایة -أ
  .إنھا لم تفعل أي عمل -ب
  .أخبرت راعوث عن طریق الفداء -ج
  .كانت دائما تتعرض لالضطھاد بسبب إیمانھا -د

  صك؟ما ھي طرق هللا التي تظھر حبھ لك؟ ما ھي الخطوات التي اتخذھا لخال
  .متى سألت هللا أن یكون مخلصك؟ إذا لم تفعل ذلك حتى اآلن، أطلب منھ أن یكون مخلصك الیوم

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ُدوا هللاَ فِي أَْجَساِدُكْم . ألَنَُّكْم قَِد اْشتُِریتُْم بِثََمنٍ . "تقول أننا اُفتدینا أو اُشترینا مرة أخرى ٢٠:٦كورنثوس ١ فََمجِّ

لتي یجب أن تكرم بھا هللا في جسدك؟ ما ھي الخطوات التي ما ھي الطرق ا".َوفِي أَْرَواِحُكُم الَّتِي ِھیَكلھِ 
  ؟المفتدي عیش حیاةتتخذھا لأن تیجب 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

بدافع الحب، والنعمة،  افتداكرومانسیة الفداء، و مع العلم انھ على شكر هللا على حبھ، وأ
  .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 اعكیف یمثل بوعز المخلص، راشرح " رومانسیة الخالص" ةستعاره االفي ھذ -١

  . مثل الكنیسةتافتدى، و نعمي 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
التي طلبت الزواج من وث اعلحقیقة أن راشرح ا، "الرومانسیة في االتجاه المعاكس" ةستعاره االفي ھذ -٢

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

  
  شیوخ؟ القانوني مع  ھحتى جعل یتمم زواجھز لم عحقیقة أن بونطبق على زواجنا  كیف -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عن  استردھاو  ھااشترى راعوث مرة أخرى عن طریق دفع كل دیونأن بوعز  كیف الواقع اشرح -٤

  شرح إنجیل موت و قیامة یسوع المسیح لخالصنا؟ یطریق الزواج 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  توضح مفھوم النعمة والخالص؟  هجمیلة ھذالحب الكیف قصة  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

  المستفید من نعمة هللا؟  راعوث ھي كانتكیف 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
المسیح لیكون  أنت منھ أن یكون لھا المخلص، ھل سألت تبوعز، وطلبالزواج من وث اعر طلبتكما  -٧

  ؟ لحیاتك المخلص الشخصي
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  ملكوت هللا
  
  ٧الفصل 

 ٣٣العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  صف ملكوت هللاتقدیم وفھم كتب التاریخ التي ت: الھدف

بِّ . »أَْعِطنَا َملًِكا یَْقِضي لَنَا«: فََساَء األَْمُر فِي َعْینَْي َصُموئِیَل إِْذ قَالُوا٦ . َوَصلَّى َصُموئِیُل إِلَى الرَّ
بُّ لَِصُموئِیلَ ٧ وَك أَْنَت بَْل إِیَّاَي اْسَمْع لَِصْوِت الشَّْعِب فِي ُكلِّ َما یَقُولُوَن لََك، ألَنَّھُْم لَْم یَْرفُضُ «: فَقَاَل الرَّ

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

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

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

هللا . كان باألكثر عالم تاریخي وجغرافي الذي كان یسود علیھ هللا. في العھد القدیم، كان ملكوت هللا حرفي
. وقت محدد في التاریخ نفسھ كان یرید أن یكون الملك الوحید على شعب معین، في مكان محدد، وفي

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

 .والشعر
 . أو خاطئة؟ في العھد القدیم، كان ملكوت هللا رمزي فقط، ولیس ملكوت حقیقي صحیحة -٢
صحیحة أو خاطئة؟ الماضي لیس مھما، و دراسة التاریخ العبري مملة و لیس لھا قیمة بالنسبة لنا  -٣

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

 
 حیاتنا؟ماذا علمنا یسوع أن نضع أوال في  -٤
 عملنا -أ

 عائلتنا -ب
 أصدقاؤنا -ج
  ملكوت هللا -د

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

 أولئك الذین یولدون ثانیة فقط                                           - ب
 الكھنة فقط -ج
  یسوع نفسھ فقط - د

 
 یرید لحكم إسرائیل؟ماذا كان هللا  -٦
 كاھنا - أن یحكم إسرائیل بنفسھ من خالل نبیا  -أ

 یمنحھم ملكا منذ البدایة -ب
 یجعل منھم أول أمة دیمقراطیة  في العالم -ج
  یجعلھم أغنى دولة في العالم – د

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

 موسى -ب
 صموئیل -ج
  ود دا -د

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

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

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

 ضعیف وخواف -ب
 عاصي وغیر مخلص -ج
  حكیم وكریم -د

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

فَْوُق الَ یَْقِدُر أَْن یََرى یُولَُد ِمْن 
)٣:٣یوحنا ( .»َملَُكوَت هللاِ   
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   كیف كان داود الملك الثاني إلسرائیل؟ -١٠
 غاضب ومجنون-أ

 مؤمن ومطیع -ب
 مر وغیور -ج
  ضعیف وخائف -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(ماذا حدث لمملكة إسرائیل بعد داود وسلیمان ؟   - ١١

 انقسمت -أ
 . نمت و ازدھرت -ب
 . تم غزوھا وسبیھا -ج
  . استمرت كما ھي -د
  . أخذت في السبي وعانت كثیرا -ه

 
 جزءا من ملكوت هللا؟كیف یمكن ألي شخص ما أن یصبح  -١٢

 بأن یعیش حیاة مثالیة -أ
 بالخضوع  كملك على حیاتھ -ب
 باالنتقال إلى إسرائیل -ج
  عن طریق الذھاب إلى الكنیسة كلما كان ذلك ممكنا -د

 
 كیف أسفار العھد القدیم التاریخیة تتصل بالعھد الجدید؟  - ١٣

 . ال توجد عالقة بینھما -أ
 . ي بدل مملكة العھد القدیممملكة العھد الجدید ھ -ب
 . العھد القدیم یعلمنا عن ملكوت هللا -ج
  . المملكة ھي بالضبط نفس الشيء في كال العھدین -د
  
 
  
  
  
  
  
  
  

ما ھي أولویاتك في الحیاة؟ ماذا ینبغي أن تكون أولویاتك؟ ماذا یمكن أن تفعلھ لتحصل على ملكوت 
 هللا الیوم وكل یوم؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

اسألھ أن یزیل أي عقبة أمام ملكھ  .من مملكتھ إلى األبد أشكر هللا على ھذه الفرصة لتكون جزءا
  . أسأل هللا أن یساعدك على السعي لھ ولملكوتھ أوال .على قلبك

لُوا َزنَابَِق اْلَحْقِل َكْیَف تَْنُمو٢٨ وَن بِاللِّبَاِس؟ تَأَمَّ إِنَّھُ َوالَ : َولِكْن أَقُوُل لَُكمْ ٢٩. الَ تَْتَعُب َوالَ تَْغِزلُ ! َولَِماَذا تَْھتَمُّ
فَإِْن َكاَن ُعْشُب اْلَحْقِل الَِّذي یُوَجُد اْلیَْوَم َویُْطَرُح َغًدا فِي ٣٠. یَْلبَُس َكَواِحَدٍة ِمْنھَاُسلَْیَماُن فِي ُكلِّ َمْجِدِه َكاَن 

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

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  كیف كان صموئیل یمثل ھذا النوع من القادة الذي یریده هللا لحكم شعبھ؟   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
القادة الذي أراده هللا لیقود شعبھ، وكیف لم یكن شاول وسلیمان ھذا النوع كیف كان داود ھذا النوع من  -٣

 من القادة الذي أراده هللا لقیادة شعبھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  لماذا أعطانا هللا لنا ستة أسفار لیعلمنا عن ملكوتھ؟   -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
:  ١انظر إلى مرقس ( كیف یرتبط ھذا التعلیم بالعھد الجدید، وخاصة تعلیم یسوع عن ملكوت هللا؟  -٥

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

 
ا القیمة التي وضعھا یسوع على ملكوت هللا عندما قال أن شرط الدخول في ملكوت هللا ھو الوالدة م  -٦

 الجدیدة، وأنھ ینبغي لنا أن نسعى أوال لملكوت هللا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كیف كان ھذا الدرس عن ملكوت هللا مرتبطا بك أنت شخصیا؟   -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 

  

  الذھاب إلى العمق
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  مسموع من هللا
  
  ٨الفصل 

  ٣٤العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  صموئیل ٢و ١رات الموجودة في لنفھم األمثلة والتحذی: الھدف

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

مع التركیز على ثالثة أشخاص على وجھ . صل لنا الحق في شكل سیر ذاتیة قصیرةأسفار صموئیل تو
صموئیل تعطینا مثاال إیجابیا لنتبعھ في حیاة وقیادة النبي ١اإلصحاحات الثمانیة األولى من : الخصوص

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

. داود ھو أفضل ملك جاء في إسرائیل. الشخصیة الرئیسیة ھي داود) إصحاح ٣٠(صموئیل ٢نھایة 
أھمیة في  ویظھر من القدر الذي أعطاه لھ الروح القدس في الكتاب المقدس أنھ یمثل الشخصیة األكثر

  . الكتاب المقدس
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  أفضل إجابة اختر
 

 لنارسوم توضیحیة  مجرد العھد القدیم ھي في یةالتاریخ األسفارصحیحة أو خاطئة؟ القصص في  -١
 .ولیست دائما حقیقیة

 أخبار األیام ال ٢و  ١ملوك ، و  ٢و  ١صموئیل  ٢و  ١من  األسفارصحیحة أو خاطئة؟ كانت  -٢
 . أسفارإلى ستة تنقسم دائما 

 . شاول وداودوصموئیل صموئیل  سفرصحیحة أو خاطئة؟ الشخصیات الرئیسیة الثالث في  -٣
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 یجب أن نبحث عنھ في أدب العھد القدیم؟الذي ما  .١١:١٠كورنثوس  ١اقرأ   -٤
 قصص مسلیة -أ

 المبادئ العلمیة - ب
 مثلة و تحذیراتأ - ج
  الدروس السیاسیة -د

 
ھو في المقام األول تحذیرا أو  اإلسمما إذا كان  اكتبالتالیة،  سماءفي الفراغ بجانب كل اسم من األ -٥

 . مثاال بالنسبة لنا
  صموئیل   -أ

     شاول  -ب
       دیفید  -ج
 
 بین ملوك إسرائیل؟ ما ھي مكانة داود -٦
 .وقت مضى إسرائیل في أي في كان أسوأ من أي ملك -أ

 .وقت مضى في إسرائیل في أي كان أفضل من أي ملك  -ب
 . كان متوسط -ج
   .ت مكانتھنعرف كیف كان حتىكان عھده قصیرا جدا بالنسبة لنا  - د

 
 في الكتاب المقدس؟ سفر أي كتب أكثر من نصف اودد  -٧
 صموئیل ١ -أ

 صموئیل ٢ -ب
 أخبار األیام -ج
  المزامیر - د

 
 عني اسم صموئیل؟مما   -٨
 ي یحبھ هللاذال -أ

 .سمع هللا -ب
 نبي كاذب  - ج
  فخر للمملكة - د
  

تَھَْت إِلَْینَا فَھِذِه األُُموُر َجِمیُعھَا أََصابَْتھُْم ِمثَاالً، َوُكتِبَْت ِإلْنَذاِرنَا نَْحُن الَِّذیَن انْ ١١
 )١١:١٠كورنثوس١. (أََواِخُر الدُّھُورِ 
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 )اختر كل ما ینطبق(صموئیل في حیاتھ؟  الذي أنجزهما  -٩
 . في إزالة كاھن إسرائیل ھ دوركان ل -أ

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

 صموئیل بأنھ سیكون أول ملك؟ أخبرهماذا فعل شاول عندما  - 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
 .سیموكان طویل القامة و -ج
  . اكان مخلصا جدا و مطیع - د

 
 هللا لشاول؟ة خط ذا كانتما - ١٢

 مملكتھ إلى األبد إقامة -أ
  ینجمیع ملوك إسرائیل سیئأن یثبت  - ب
 في أقرب وقت ممكن دداویحل محلھ أن  -ج
  جعلھ أعظم نبي إسرائیلی أن -د

 
 الفداء؟ الحصول علىما ھو مفتاح   - ١٣

 طاعةال -أ
 اإلیمان - ب
 خدمةال - ج
  تضحیةال - د

 
 ؟القدس مسحة الروح الحصول علىما ھو المفتاح  - ١٤

 طاعةال -أ
 اإلیمان - ب
 خدمةال - ج
  تضحیةال – د
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  عنھ ألنھشاول المملكة بعیدا من  أُخذت - ١٥
 . امتكبركان  -أ

 . جیدا قائدالم یكن  -ب
 . هللا مرتین ىعص -ج
   أخط ذبیحة قدم -د

 
؟ ھَُوَذا االْستَِماُع أَْفَضُل «: فَقَاَل َصُموئِیلُ ٢٢ بِّ بَائِحِ َكَما بِاْستَِماعِ َصْوِت الرَّ بِّ ِباْلُمْحَرقَاِت َوالذَّ ةُ الرَّ ھَْل َمَسرَّ

  )٢٢:١٥صموئیل ١.(ْصَغاُء أَْفَضُل ِمْن َشْحِم اْلِكبَاشِ ِمَن الذَّبِیَحِة، َواإلِ 
 

؟ ما ھي في اإلیمانالدروس المستفادة من حیاة صموئیل سوف تساعدك على النمو ھي ما 
 ؟ھاتجنبت التي یجب أنالتحذیرات من حیاة شاول 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

كاملة في كل الطاعة الساعدك على تعلم یأطلب منھ أن   في یسوع المسیح معكأشكر هللا ألمانتھ 
 . ال من مجاالت حیاتكمج
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ھذا  خدمةعلى حیاة و تنطبق" ) سمع هللا( " معنى اسم صموئیل  التي جعلتما ھي الطرق الثالث  -١
 الروحي العظیم؟  قائدال

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ١الرسول بولس في  ذكرھاالتي  تعلیماتونحن نواصل دراسة التاریخ العبري، اسم اثنین من ال -٢

  یجب أن نبحث عنھما ١١:١٠كورنثوس 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 شاول وداود؟وصموئیل  ةشخصی فيما نجده بلتعلیمات ھذه ا ترتبطكیف   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 قائدالدیھ القدرة على أن یكون أن شاول یظھر ل المظھر الخارجي تعتقد أن  األسباب التي تجعلكما ھي  -٥

  ا؟ كبیر اروحی
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لعصیان؟ لنتیجة ھدر تفقد ویمكن أن تالتي ولقیادة الروحیة لكبیرة  إمكانیاتلدینا  أنھل ھذا یعني  -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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  الطاعة الممسوحة
  
  ٩الفصل 

  ٣٥العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم االختالفات بین حیاة شاول وحیاة داود: الھدف

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

عندما حدث ذلك، أصبحت حیاة شاول . ح الربتسبب عصیان شاول في أن الرب ابتعد عنھ وفارقھ رو
  .مضطربة ومتقلبة

كان رجل . السمة المسیطرة على داود ھي الطاعة. 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

  .  كل شيء لداود، ألن داود ركز على الطاعة أما شاول فركز على العصیان هللا، كان هللا یعطي
  .كان داود راعیا، وموسیقي، وقائد، وصدیق، واألھم من كل ذلك كان یوصف بأنھ رجل حسب قلب هللا
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  أفضل إجابة اختر
  
  صحیحة أو خاطئة؟ كما یھتم هللا بمظھرنا الخارجي یھتم أیضا بنقاء قلوبنا -١
  .صحیحة أو خاطئة؟ أصبح داود ملكا على الفور بعد مسحھ صموئیل -  ٢
  .صحیحة أو خاطئة؟ قضى هللا سنوات في إعداد داود لیكون ملكا -  ٣
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك ، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
  
  )اختر كل ما ینطبق(أي من الكلمات التالیة تصف دیفید ؟  -٤
  صالح -أ

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

  متردد - ز 
  خائف - ح 
  بطل - ط 
  
  )اختر كل ما ینطبق(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 
  
  لماذا قاتل داود جولیات؟ -  ٦
  .جولیاتكان یعتقد انھ أقوى من  -أ

  .كان یعتقد أن جولیات سیستسلم -ب
  .كان یرید أن یحصل على رتبة -ج
  .  غضب بسبب تعییر هللا وشعب -د

  
  كیف یشعر رجال داود نحوه؟ -٧
  .كانوا أوفیاء جدا -أ

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

  منافسة - ب 
  صداقة جمیلة - ج 
  مثل أب وابنھ - د 
  
  لماذا ھرب داود من الملك شاول؟ -٩
  .والده أن یقتل داود من یوناثان طلب -أ

  .أخطأ داود ضد شاول واضطر إلى الفرار - ب 
  .شاول یرید أن یجعل داود ملكا، ولكن داود ال یرید أن یكون - ج 
  .نون ألن هللا اختار داودكان شاول غیور بج - د 
  

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

  سیرتھ الذاتیة -ب
  العدید من المزامیر -ج
  رسائل إلى مؤیدي شاول -د

  
  )اختر كل ما ینطبق(ما الذي استخدمھ هللا إلعداد داود لیكون ملكا؟ .  ١١

  .یةكان األخ الصغیر، أصغر من الثمان -أ
  .كان لدیھ وظیفة مملة من رعایة األغنام -ب
  .كان علیھ أن یقود الجیش لھزیمة العمالق -ج
  .حصل على وظیفة موسیقار في قلعة الملك -د

  
  ماذا فعل هللا وعد داود؟ - ١٢

  لجعلھ ملك على كل آسیا -أ
  یبقي ساللتھ إلى األبد -ب
  السماح لداود ببناء المعبد  -ج
  یقطع ذریتھ تماما -د

  

" عمالقة "عندما ینظر هللا في قلبك، ماذا تعتقد انھ یرى؟ ھل ھناك مناطق حجبتھا عن هللا؟ أي 
  ھل تواجھھا؟ كیف یمكنك تخصیص أكثر من قلبك لھ؟ - ظروف صعبة تختبر إیمانك 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

  .أشكره ألنھ سعى إلیك لتعرفھ وتحبھ. أسأل هللا أن یعطیك قلب مثل داود
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ا إلى شاول مع ما رأى هللا، من خالل صموئیل، عندما نظر إلى قارن بین ما رآه الناس عندما نظرو -١

قارن ھذا بما یسمیھ یعقوب خطیة المحاباة والتحیز، أو في الترجمة المعتمدة، ). ٧:١٦صموئیل  ١(داود 
  ). ٩- ١:  ٢یعقوب ( تسمى خطیئة احترام األشخاص 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ماذا رأى هللا عندما نظر في قلب داود؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  أم على ما تعتقد أنھ في قلوبھم ؟ اشرح ) األقنعةالظواھر أو (ھل یقوم تقییمكم للناس على أشخاصھم  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
اذكر الملف الشخصي ومواھب القیادة لداود التي تأھلھ أن یكون أفضل ملك في إسرائیل أكثر من أي  -٤

  . وقت مضى
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عندما قاتل داود جولیات، ماذا كان دافعھ، ومن جاءت ثقتھ، عندما كان شابا مراھقا، وعلیھ أن یقتل  -٥

  أقدام ؟  ٩عمالق 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  كیف كان داود؟/ ن منأین معظم كتابات داود؟ ماذا تقول لنا ع -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ناظرا إلى تفكك شخصیة شاول والتكامل في شخصیة داود، لماذا كان شاول یكره داود كثیرا، وماذا  -٧

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

    

  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 . تَِرُف لََك بَِخِطیَّتِي َوالَ أَْكتُُم إِْثِميأَعْ ٥ َوأَْنَت َرفَْعَت أََثاَم َخِطیَّتِي » أَْعَتِرُف لِلرَّ
  )٥:٣٢مزمور (

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

خطیة . في وقت ما من حیاة داود، ارتكب خطیة الزنا والقتل، ولمدة عام حاول التستر على ھذه الخطیة
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. دى إلى بھ إلى إنھاك جسديبالذنب مما أ
عندما نفشل، المھم . ھذه التجربة توضح عظمة داود في الطریقة التي استجاب بھا لفشلھ وإلى عواقب ذنبھ

ثلة في وفي ھذا أیضا كان داود، حتى عندما أخطأ، أصبح واحد من أعظم األم. ھو كیف نواجھ فشلنا
  . الكتاب المقدس بالنسبة لنا
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  أفضل إجابة اختر
  
 " . مسحھ العصیان"صحیحة أو خاطئة؟ شاول ھو مثال جید ل  -١
 .یمكن أن یستمر إلى أجل غیر مسمى، حتى لحیاة بأكملھا" الممسوح العصیان"صحیحة أو خاطئة؟  -٢
 " مسحھ الطاعة"صحیحة أو خاطئة؟ داود ھو مثال جید ل  -٣
 
  . لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال ما
 
 ماذا كان یرید داود أن یفعلھ في سبیل هللا؟ -٤
 امتالك مزید من األراضي -أ

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

 
 كیف تجاوب داود مع وعد هللا لذریتھ؟ -٥
 . شكر هللا إلعطائھ ما یستحقھ -أ

 . ض لقبول ذلكرف -ب
 .لم یكن لدیھ اإلیمان بذلك -ج
  .من هللا  اعترف بتواضع أنھا نعمة -د

 
 كیف یمكن لشخص یحب هللا بقدر ما أحبھ داود أن یفعل الخطیئة كما فعلھا داود؟ -٦
 .كان یعتقد انھ یفعل إرادة هللا -أ

 . نسي قوانین هللا -ب
 . فلدینا نقاط ضع كلنا. ال أحد أكبر من الخطیئة -ج
  . لم یكن یحب هللا حقا بالقدر الذي قالھ – د

 
 متى نكون أكثر عرضة للخطیة؟ -٧
 . عندما نكون في ذروة حیاتنا الروحیة ونعتقد أننا ال یمكن أن نخطئ -أ

 .عندما نكون على درایة بقدر ماذا سنكون خاطئین -ب
 .عندما یجربنا هللا أكثر مما نستطیع أن نحتمل -ج
  . شيء في الحیاة یسیر بشكل خاطئ عندما یكون كل -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(ما ھي الخطایا التي ارتكبھا داود؟   -٨
 اتخذ اسم هللا باطال -أ

 سرق - ب
 زنا -ج
 لم یكرم اآلباء – د
 قتل -ه
  كسر السبت  - و
  
  
  



42 
 

 كیف كان داود روحیا خالل السنة التي ستر فیھا ذنبھ؟ -٩
 . هللاكان ال یزال مثمرا جدا وقریبا من  -أ

 . كان جافا روحیا  وبعیدا عن هللا -ب
 . لم یالحظ أي فرق - ج
  . نما أكثر بقرب هللا وكان هللا یستجیب لكل صالتھ - د

 
 كیف كان رد فعل داود عندما أدرك خطورة ذنبھ؟ - ١٠

 . غضب جدا من ناثان النبي -أ
 .حافظ على السریةرشوة لكل الذین عرفوا خطیئتھ لی قدم – ب
 . تظاھر بأنھ لم یخطئ أبداكان ی -ج
 . اعترف بذنبھ وتاب -د

 
 كیف یمكننا أن نتعلم من داود؟ - ١١

 . ھو مثال جید بالنسبة لنا -أ
 . فھو تحذیرا قویا بالنسبة لنا -ب
 . فھو على حد سواء مثاال و تحذیرا - ج
  . انھ لیس مثاال وال تحذیرا -د

 
 أي مما یلي تعامل معھ داود بشكل جید؟ - ١٢

 لحیاةا -أ
 الموت - ب
 النجاح - ج
 الفشل -د
  كل ما سبق -ه

 
 ما حدث بعد أن غفر هللا لداود؟ - ١٣

 . كان ال یزال ھناك عواقب لخطیئتھ -أ
 . إزالة جمیع العواقب هللا لذنبھ - ب
 .كان علیھ أن یتخلى عن عرشھ -ج
  .أصبح مجنونا مثل شاول - د
  

 لم یسبق لك أن اعترف بھا بصدق إلى هللا؟ ما ھو رد فعلك عندما تخطئ؟ ھل ھناك أي خطایا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أعترف  بأي ذنب یأتي  .أسأل هللا أن یظھر لك إذا كان ھناك أي خطایا تعیق بركتھ في حیاتك
 .صلي لیساعدك على الوقوف بحزم ضد الشھوة .إلى ذھنك و اشكره على الغفران الكامل
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 ١٣- ١٢:١٠كورنثوس  1تأمل ماذا تعلمنا الحقیقة أن رجل صالح وعظیم مثل داود قد یخطئ؟   -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 وفقا لطریقة هللا التي یرى بھا خطایانا، ما ھي أسوأ خطایا داود، الزنا أم قتل زوج بثشبع؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كیف فشل داود بنجاح؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كیف لم یفشل داود بنجاح؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لم تكن بنفس الحدة كما كانت؟ " مائدة عواقبھ"إذا لم یكن داود قد ستر ذنبھ لمدة عام كامل، ھل كانت  -٦

وبعبارة أخرى، إذا كان داود قد ذھب إلى النبي ناثان بدال من ناثان یأتي الیھ، ھل كان یمكن أن تكون 
  .عواقب خطیئتھ مختلفة؟ اشرح

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
اود عندما اتھم داود بشجاعة كبیرة؟ ما ھي التغییرات التي شاھدھا كیف تعرف النبي على خطیئة د -٧

  ناثان في حیاة داود خالل تلك السنة من التستر؟ 
 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  بركة الغفران
  
  ١١الفصل 

  ٣٧العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  لنفھم معنى التوبة الحقیقیة وكیف یغفر هللا لنا خطایانا: الھدف

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

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

ولكن . عاما بعد أن استرد هللا روحھ ومملكتھ ٢٤عاما قبل أن یخطئ، و ١٦عاما،  ٤٠كان داود ملكا لمدة 
  .والتوبة، واتباع مشیئة الربھذا اإلسترداد جاء بعد أن سار داود في طریق هللا، باإلعتراف بذنبھ، 

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 . داود، یجب علینا أن نعترف بأننا خطاة

. التي تعبر عن توبتنا ووضع الثقة في الرب –نفعل ما ھو حق  –بر نعترف بخطایانا، ونقدم تقدمات ال
. ، نخن نتبع طریق هللا للغفران ورجوعنا مرة أخرى٥١عندما نتبع مثال داود في اإلعتراف في مزمور 

  . یمكننا أن نستمتع ببركات الغفران، ألن هللا سیزیل شعورنا بالذنب
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  أفضل إجابة اختر
  
  .إن داود مجرد شخصیة ثانویة ألن الكتاب المقدس ال یعطي مساحة كبیرة لحیاتھ صحیحة أو خاطئة؟ -١
  .صموئیل تساعدنا على فھم سفر المزامیر ٢و  ١صحیحة أو خاطئة؟ المعلومات التاریخیة في  -٢
  .صحیحة أو خاطئة؟ المزامیر تصف دائما لنا كیف ھي الحیاة عندما یسیر كل شيء بشكل جید -٣
  

  .ف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یذكر خال
  
  ماذا یحدث عندما نحاول أن نكون رعاة أنفسنا؟ -٤
  .ونصبح قادرین على السیطرة على حیاتنا -أ

  .نعرف دائما االتجاه الذي یجب أن نتخذه -ب
  .هللا یبارك استقاللنا - ج 
  .ال تعمل الحیاة بشكل جید - د 
  
  ل آخر؟كیف كان رد فعل داود عندما لعنھ رج -٥
  .لم یوقف الرجل عن اللعن ألنھ یعتقد إنھ یستحق ذلك -أ

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

  
  ماذا یحدث لنا عندما كنا نخضع لتأدیب هللا؟ -٦
  .سیستمر في تأدیبنا حتى نشعر بالحرج واإلحباط -أ

  .انھ یحي أرواحنا -ب
  .ن نكف عن الشكوىیأمرنا أ -ج
  .نفقد وضعنا في عیني هللا -د

  
  كیف نعرف أنھ َغفر لنا؟ -٧
  عندما ننكر أننا مذنبون -أ

  عندما یغفر الناس لنا تماما كما یفعل هللا -ب
  عندما ننسى ما فعلناه -ج
  .یقول الكتاب المقدس أن هللا یغفر لنا عندما نعترف ونتوب -د

  
  خلق لھ قلبا جدیدا، ما ھو حقا ما یسأل عنھ؟عندما یطلب داود من هللا أن ی -٨
  العودة إلى الطریق الذي كان قبل أن یخطئ -أ

  یساعده على تغییر رأیھ حول الخطیئة -ب
  .أن یخلق لھ هللا شیئا جدیدا تماما لم یكن لدیھ من قبل -ج
  أن یكون صحیحا جسدیا مرة أخرى -د

  
  ماذا كان داود یعتقد حول اإلستعادة؟ -٩
   بالتأكید سیعیدهإن هللا -أ

  أن هللا یمكن أن یستعیده إذا وعد أنھ لن یخطئ مرة أخرى -ب
  أن هللا كان مترددا في إعادتھ -ج
  أن هللا یعید الناس فقط من الذنوب الصغیرة -د
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  كیف یریدنا هللا حقا أن نتجاوب مع خطایانا؟.  ١٠
  .یریدنا أن نقدم ذبائح حیوانیة مناسبة -أ

  .ون لنا قلبا مكسورا وحزینانھ یرید أن یك -ب
  .انھ یریدنا إخفاء خطایانا عن الجمیع -ج
  .یریدنا أن نفھم أننا لم نخطئ بھذا القدر من السوء كما یفعل اآلخرون -د

  
  ماذا یعني اعتراف؟ - ١١

  .نأسف جدا ألنھ تم القبض علینا -أ
  .نقول نحن آسفون -ب
  .علینا أن نكفر عن خطیتنا وأن نقدم ذبیحة -ج
  .حن نتفق مع هللا و نعترف بأننا أخطأنان -د

  

؟ كیف استعادك هللا؟    ھل تتذكر وقتا عندما كان قلبك مكسور بسبب الخطیة؟ ماذا قلت 
  

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أسأل هللا أن یساعدك على رؤیة ذنبك . أسأل هللا أن یعطیك نفس المنظور عن الخطیئة الذي لدیھ
أشكره على وعده . ك على الخطیئةأشكره ألنھ یحبك بما یكفي لتأدیب. كما یراه وأن تعترف بھا بسرعة

  .الستعادة روحك 
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عن النتائج المترتبة على  ٣٢عن اعتراف داود بذنبھ، وماذا یخبرنا مزمور  ٥١ماذا یخبرنا مزمور  -١

  ذلك االعتراف و الحالة الصحیة لداود الروحیة والعاطفیة والنفسیة والجسدیة قبل أن یدلي بھذا االعتراف؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ماذا یخبرنا ھذا عن عدم جدوى محاولة تغطیة الذنب والعیش مع الخطیئة المستترة؟ -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

علھ هللا لیطھرنا من خطایانا تبین لنا أن داود كان نبیا؟ أي أسفار من العھد الجدید كتبت لتبین لنا ما ف
  ویبررنا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  كیف ھذین السفرین من صموئیل یساعدانا في تفسیر كثیر من مزامیر داود؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عندما نأتي بخطایانا أمام هللا باالعتراف، یجب علینا أن نتذكر ما یتذكره : "اشرح معنى ھذه العبارة -٦

  "هللا، وننسى ما ینساه هللا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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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.(بُْعِد اْلَمْشِرِق ِمَن اْلَمْغِرِب أَْبَعَد َعنَّا َمَعاِصیَنَاكَ ١٢
الِِكیَن لَْیَس َحَسَب اْلَجَسدِ ١ ْینُونَِة اآلَن َعلَى الَِّذیَن ھُْم فِي اْلَمِسیحِ یَُسوَع، السَّ بَْل َحَسَب  إًِذا الَ َشْيَء ِمَن الدَّ

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

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

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

الممكن أن یقع رجال إذا كان من . 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 َربِّ ٢٣. الخطیة لھا ثمن بھیظ " نَاألَنَّ أُْجَرةَ اْلَخِطیَّةِ ِھَي َمْوٌت، َوأَمَّ
  .الخطیة تترك فینا أثارا، وبعض ھذه األثار ال رجعة فیھا وغیر قابلة للتخلص منھا .)٢٣:٦رومیة(

كما یضع الصائغ جواھره الجمیلة على خلفیة سوداء لكي یبرز جمالھا، ھكذا یتألق إشراقا ثالث حقائق 
یسوع المسیح أزال عقوبة  أن: 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
الحقیقة الثالثة أكثر تعقیدا، ألنھا تتعلق بأثر الخطیة، فمن جھة هللا، ھو یغفر كل . الخطیة على حیاتنا

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

        

  
  
  



49 
 

  أفضل إجابة اختر
  
 . صحیحة أو خاطئة؟ الكتاب المقدس یعلمنا أن ال یكون لدینا أي مشاعر بالذنب -١
 . حل مشكلة الشعور بالذنب ھو خفض معاییرنا وإنكار أننا أخطأناصحیحة أو خاطئة؟ أفضل وسیلة ل -٢
  . صحیحة أو خاطئة؟ الخطیئة لھا عقوبة -٣
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 ما ھي الطریقة الوحیدة إلزالة العقوبة المستقبلیة للخطیئة؟ -٤
 بأن ندفع  ما یعوض خطایانا -أ

 ایانا تمامابأن ننسى خط -ب
 عن طریق القیام بالعدید من األعمال الصالحة -ج
  من خالل قبول عمل یسوع المسیح على الصلیب باإلیمان -د

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

 إضاعة أجزاء من حیاتنا -ب
 لخطیئةلعبودیة ال -ج
 االزدھار الروحي والمادي -د
  قلوبناالسالم في  -ه

 
 قبل التغلب على قوة الخطیئة؟ ینكون مسیحینكم من الوقت یجب علینا أن  -٦
 ثالث سنوات على األقل -أ

 عادة بعد عشر سنوات-ب
 ما یكفي من اإلیمانحتى لدینا  أي مدة -ج
   .قوة الخطیئة في ھذه الحیاة ىتغلب تماما علن أن أبدالن نستطیع نحن  -د

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

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

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

 . هللا یزیلھا تماما -ب
 . ھاالجمیع یتذكرأن ى الرغم ، علاھانحن ننس -ج
  . یتذكرھاال أحد  على الرغم أن، انتذكرھ نحن - د
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  األبدیة؟ هللا لعقوبة الخطیئة ھحل قدم مك -٩
 واحد -أ

 حوالي ثالثة -ب
 كثیر -ج
  . الحاضر تھا فيعقوبب وقد یكتفي. ال شيء -د

 
  ؟على قوة الخطیة أن نسیطركیف یمكننا   - ١٠

 .ال یمكننا -أ
 .سطة االنضباط الذاتيبوا -ب
 فقط بواسطة قوة الروح القدس -ج
  هللا وصایا حفظبواسطة  - د

 
 لنا؟ ھایغفرأن رى هللا خطایانا بعد یكیف  - ١١

 . أبدااختار أال یرى خطایانا  -أ
 .أثارھایرى دائما  -ب
 .منھاال یزال یحزن  ھو -ج
  .خطایانا في كثیر من األحیانبانھ یذكرنا  -د

 
 ما یغفر لنا؟بعدهللا لنا  نایبرر أمام من - ١٢

 في عیون الناس -أ
 في عینیھ -ب
 على حد سواء -ج
  یبررنا ال -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(ما ھي الحقائق الثالث للخالص؟  -١٣

 . ، ولكن مازلنا نعاني من عواقب الخطیئةتبررنافي نظر هللا نحن  -أ
 . الخطیئة ننصرة على سلطاعطینا القوة لیالروح القدس یمكن أن  -ب
 .األبدیةموت یسوع على الصلیب دفع عقوبة الخطیئة  -ج
  . لنا یمكننا أن نعیش في الخطیئة ألن هللا یغفر -د

 

خالص للحقائق هللا أي من . ةن الخطیئعثالثة الفي الحقائق  نفكرالشیطان ال یریدنا أن نعرف أو 
لخطیئة لثالث الوقائع العن  تخبرھم أنتاج الذین تحمن ھم أكثر في حیاتك؟  ھابرتختو ھافھمت أنتحتاج 

 لخالص؟لثالث الحقائق الو
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 اختبارساعدك على یأطلب منھ أن  .في حیاتك تھعظیمة ورحمال تھأشكر هللا على غفرانھ و نعم
خالصھ مع عن  سارةأسأل هللا أن یعطیك الشجاعة لتبادل األخبار ال .على الخطیئة أكثر في حیاتك نصرتھ

  . اآلخرین
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  .ن الخطیئةعثالثة الحقائق الالشخصي،  كباختبارشرح ا-١
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 .عن الخالصثالثة الحقائق الالشخصي،  باختباركشرح ا -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  تعامل مع تحدیات الحقیقة الثالثة في كل من الخطیة والخالص؟كیف یمكنك أن ت -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  .خطیئة داودبتتعلق ھذه األسئلة الثالثة وإجاباتھا كیف  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أخرى بعد خطیئتھ  ةسن ٢٦ملكا لمدة  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  ةن طریقع

 ". إعادة التأھیل لالستثمار مرة أخرى بكرامة"یعني 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
نظر ا( خطیئةالألشخاص الذین وقعوا في ع املتعاطف والتفاھم لأقل  مأكثر أ قدرة لدیھ ھل أصبح داود -٧

  . شرحا؟ ) مزامیر داود التي كتبھا خالل ھذه الفترة من حیاتھ و حكمھ كملك إلى
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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  ملوك وأنبیاء
  
  ١٣الفصل 

  ٣٩العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

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

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

  
في . ملوك األول والثاني یخبرنا عن مملكة أرضیة صنعھا شعب إسرائیل والتي لم یكن یریدھا هللاسفر ال

وسوف نجد أیضا أمثلة رائعة . ھذه األسفار سوق نجد تحذیرات رھیبة، خاصة من حیاة الملوك األشرار
لم عن انقسام ھذه المملكة سفر الملوك األول نتع. 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
  . الملوك ألن معظم ھؤالء الملوك كانوا أشرارا

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

ملوك نتعلم عن سبي المملكة الشمالیة عن طریق ٢في ". قیام وسقوط األمة العبریة"ملوك األول والثاني 
ألننا لم نسمع عنھم مرة أخرى " إسرائیلاألسباط المفقودة من "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
  .  سراحھم الفارسي عام إلى القدس بعدما أطلق اإلمبراطور ٧٠عودتھم بعد 

  
خلى عن إسرائیل حتى في خضم ردتھم كیف أن هللا ال یت -١: موضوعان بارزان في ھذین السفرین

  . صبر هللا في التعامل مع ملوكھم الفاسدین -٢. وعصیانھم الرھیب
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  أفضل إجابة اختر
  
  .إسرائیل إلى مملكتین منفصلتین انقسامھو حول  األولالملوك  سفرصحیحة أو خاطئة؟  -١
سرائیل في مملكة متحدة مرة ھو حول كیفیة جمع شمل إ الثانيالملوك سفر صحیحة أو خاطئة؟  -٢

  .أخرى
  .المستقبل تنبأ معظم األنبیاء عنصحیحة أو خاطئة؟  -٣

  .إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
  ؟"إسرائیل"لمملكة الشمالیة لحدث في نھایة المطاف  ذاما -٤
  .یةجنوبال احتلت المملكة -أ

  .ن و سیطرت على المنطقةیاآلشوری غزت -ب
  .ثانیة ھانعسمع ن لمأحتلت من قبل اآلشوریین و -ج
  .إلى هللا  تعلمت دروسھا، وعادت -د

  
  ؟"یھوذا"مملكة الجنوبیة للحدث في نھایة المطاف  ذاما.  ٥
  .ثانیة ھانعسمع ن لمغزاھا الفرس و  -أ

  .في نھایة المطاف إلى یھوذا تغزاھا البابلیون وعاد -ب
  .اإلغریق و الفرس تغز -ج
  .إلى مصر وذھبوا، شعبھا ھجرھا -د

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

  .الملوك السیطرة علىحكموا البالد عن طریق  -ب
  .المستقبلببعض األحیان  ؤا فيتنب  -ج
  .الظروف من وجھة نظر هللا وافسر -د
  .عصوا الملك الناس الذین واعاقب - ه

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

  درب جیوش إسرائیل -ب
  حفظ الناس من اآلثام -ج
  لھ درب خلیفة -د

  
  حكم الشمال؟ صالحملك  كمبعد تقسیم المملكة،  -٨
  أحدال  -أ

  خمسة -ب
  تسعة -ج
  كل منھم -د

  
  الجنوب؟ لك صالح حكمكم مبعد تقسیم المملكة،  -٩
  أحدال  -أ

  ثالثة على األقل -ب
  أحد عشر -ج
  كل منھم -د
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  إلسرائیل على الملك؟ وناألنبیاء الحقیقی یجیب كیف - ١٠
  .كانوا یقولون للملك إال ما یرید سماعھ -أ

  .المستقبل عنملك كل التفاصیل للكانوا یقولون دائما  -ب
  .أغلبیة الشعبي للملك رأ ونقولیتصویت و ونأخذی كانوا -ج
  .هللا ھلوقیلملك ما لكانوا یقولون فقط  -د

  

  قول الحقیقة؟ بسبب ملونعاكیف كان أنبیاء هللا یُ  - ١١
  .بسخاء یُكافئونكانوا دائما  -أ

  .شعبیة مع الناس ت لھمكان -ب
  .بقسوة شدیدة واضطھاد نعاقبوكثیرا ما یُ  -ج
  .على الفور ونقتلیُ كانوا دائما  -د

  

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

  .في كثیر من األحیان ة، و قوة خارقةحكمة خارقبآتاھم هللا  -ب
  .على عقول الملوك ایسیطرو أن ھملیمكن  -ج
  .ونقھركانوا ال یُ  -د

  

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

  .تجاھل إیلیا  -ب
  .الكذبةوالكھنة صنع سالم مع األنبیاء أن ییلیا إلقال  -ج
  .مذبحھ الرطب بالنار إشعالإخالص إیلیا من خالل  أكرم -د

  

  إیلیا؟ نصرةب الناس للاستجاكیف  - ١٤
  .حاولوا قتلھ -أ

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

  

  كان إیلیا بعد فوزه الكبیر؟ كیفهللا بقوة،  ھستخدما" إناء بشري"ك  - ١٥
  .كان لدیھ نقاط ضعف و مخاوف مثل أي شخص آخر  -أ

  .ا ولم یخف من أي شيء مرة أخرىبأعرب عن ثقتھ  -ب
  .أصبح بال خطیئة -ج
  .وهللا عاقبھ أصبح فخور جدا، -د

  

  كیف اختبرت الضعف والمخاوف؟قوة هللا؟  كیف اختبرتإیلیا؟  تشبھیمكنك أن  كیف
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

من خالل  اأطلب منھ أن یفعل شیئا قوی. ینمالاقوتھ فقط لألشخاص الك یعطيأشكر هللا أنھ ال 
  .األسبوعحیاتك ھذا 
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أن یكون  من صموئیل إسرائیل طلبیرید  م یكنل نكتشف لماذا هللا كیفلملوك، ل سفرینفي ھذین ال  -١

  ؟ملوك لدیھم 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
الشمالیة  ةالملوك األشرار في المملك مع من الطریقة التي تعامل بھاماذا نتعلم عن شخصیة هللا  -٢

  سرائیل و یھوذا؟ إلوالجنوبیة 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
تم بعد أن  جنوبیةلمملكة اللحدث  ذامن قبل اآلشوریین؟ ما تم غزوھالمملكة الشمالیة بعد أن لحدث  ذاما -٣

   بابلیین؟بل المن ق غزوھا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  . حقیقيحدد دور وشخصیة نبي  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
كذبة النبیاء األ، عندما تحدى الحقیقينبي الإیلیا دور وشخصیة  بھا صف أربع أو خمس طرق أثبتت -٥
  ) . ١٨ملوك  ١(لشعب هللا  وصنع نھضةإیزابل على جبل الكرمل، وخآب أل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
من الملوك، عندما كان یجلس تحت مباشرة التالي  صحاحكیف یمكن أن نفسر نضوب إیلیا في األ -٦

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

  
 ٢ بربط ذلك ا( یشوع وقضاة اسرائیل؟  ولم یفعلھماذا فعل إیلیا . لیشعأو  إیلیاصف أھمیة العالقة بین  -٧

  .) یسوع الرسل بھا والعالقة بین بولس وتیموثاوس، والطریقة التي درب ٢: ٢تیموثاوس 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   

  الذھاب إلى العمق
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  قیام وسقوط المملكة
  
  ١٤الفصل 

  ٤٠العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

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

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

  
ھذه الملوك تبدأ بعھد سلیمان، ابن داود، الذي . جیدة وسیئةسفرا الملوك یعطیانا أمثلة عن قادة ذي صفات 

وقد كان مثاال رائعا . بارك هللا سلیمان بالحكمة والغنى والكرامة. طلب من هللا بتواضع حكمة لقیادة شعبھ
ولكن في ذروة مجد إسرائیل، تحول سلیمان . في وضع هللا أوال في حیاتھ قبل الغنى والمكاسب الشخصیة

فسرعان ما . تزوج العدید من الزوجات الالتي یعبدن آلھة غریبة، وشاركھن في عبادتھم. هللابعیدا عن 
  .  انقسمت لمملكة إلى مملكتین، وبعد عھد العدید من الملوك األشرار تم سبي المملكتین وأخذھما إلى األسر

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

إذا دور النبي الرئیسي ھو أن یصبح أداة في ید هللا إلزالة المشاكل والمعوقات التي . عمل هللا من جدید
  .  تمنع عمل هللا

وتعلم ما یرید هللا أن یفعلھ مع كنیستھ . ول والثاني الحظ قیام وسقوط المملكةوأنت تقرأ سفر الملوك األ
كذلك . الحظ أیضا حیاة الملوك؛ معظمھم تحذیرات لنا، وعدد قلیل منھم یعتبرون أمثلة نقتاد بھا. الیوم

  . الحظ األنبیاء بعنایة، ألنھم یمثلون أمثلة جیدة لنا الیوم
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  أفضل إجابة اختر
  
 . ملكوت هللا في العھد الجدید مثل االملوك لیس سفريممالك في الأو خاطئة؟  صحیحة -١
 . صحیحة أو خاطئة؟ المملكة المتحدة إلسرائیل وصلت إلى أسوأ نقطة في ظل حكم سلیمان -٢
األسر في نفس الوقت و بنفس  في خذتأً صحیحة أو خاطئة؟ كل من الممالك الشمالیة والجنوبیة  -٣

 . الطریقة
  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترم یذكر خالف ذلك، ما ل
 
  ؟یھوذا یةجنوبال لمملكةاسبي تم كیف  -٤
 جدا ةحاسمبطریقة فجأة و -أ

 آشور أسرھا من في إسرائیلالمملكة الشمالیة  ما حدث معتماما مثل - ب
 وقت للتوبة قبل المرحلة األخیرةوجود ثالث مراحل، مع  على -ج
  لدیھم وقت للتوبةبسرعة بحیث لم یكن  - د

 
 دولیة خالل أوقات ملوك؟اللشعب العبري اسمعة  كیف كانت -٥
 . جدا ینكانوا متمرد -أ

 . جدا  ینكانوا مطیع -ب
 . ذكیة إستراتیجیة ت لدیھم خططكان -ج
  . كانوا صالحین جدا -د

 
 الملوك؟ سفرياألمثلة والتحذیرات الواردة في  بینما ھو التوازن   -٦
 من التحذیرات أكثر األمثلة -أ

 التحذیرات أكثر من األمثلة -ب
 متساویان - ج
  ال یوجد الكثیر منھم - د

 
 ؟األسفارمن ھو الملك األكثر أھمیة في ھذه  -٧
 شاول -أ

 اودد - ب
 نبوخذ نصر -ج
  سلیمان - د

 
 صالة سلیمان في بدایة حكمھ؟ كیف كانت -٨
 وبال إیمانضعیفة  -أ

 تواضع وسرورب -ب
 وقویةقویة  - ج
  غریبة وغامضة -د

 
 لماذا كتب سلیمان ھذه الكلمات؟  ١:١٢٧مزمور  أقرا -٩
 .عبثا لسنوات عدیدة ألنھ كدً  -أ

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

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

مزمور ( فَبَاِطالً یَْسھَُر اْلَحاِرسُ 
١:١٢٧.(  
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 سلیمان في سفر الجامعة؟ بھا بشر ما ھي الرسالة التي -١٠
 "هللا كمیباركل افعلوا مثلي .عشت في الطریق الصحیحأنا " -أ

 ." ملككم واعیطأدائما " -ب
 " وقعت أنا فیھافي نفس األخطاء الذي  واقعتال " - ج
  "  ھاكنت أریدالتي  ةالطریقبي نهللا لم یبارك"- د

 

 كل جید؟بشیعملون  الصالحینكان ملوك یھوذا  ذاما -١١
 . االقتصاد بشكل جیدمن تمكنوا  -أ

 . األصنام و أماكن عبادتھم واأطاعوا هللا و دمر -ب
 . مع األمم الفجار وابدھاء تحالف -ج
  ھمقتلوا كل من یعارضو  -د

 

 ماذا یمكننا أن نتعلم من صالة حزقیا للشفاء؟ - ١٢
 . عندما نصلي ضد أحكامھ یستجیبهللا ال  -أ

 .جل الشفاءأنصلي من  أنلیس من الخطأ  -ب
 . لنا دائما على الفور یستجیبهللا سوف  -ج
  . موت حزقیاب نھ تنبأذب ألاكان إشعیاء نبي ك -د

 

 ؟غرباءن العهللا  فیھ ألیشع لنعمان عما یفكر خدمةعلمنا تماذا  - ١٣
 . ھیلإأي شخص یسعى  یتحنن علىهللا  -أ

 . مأعداء إسرائیل في تلك األیا یشفي موهللا ل - ب
 . وعود هللا لیست سوى للشعب العبري - ج
  . غرباءهللا یرفض ال -د

 

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

 .دائما في غایة الصعوبة -ب
 . دائما بالضبط ما كنا نتوقعھ -ج
  . ناتجدا الختبار طاع غریبةبدو تأحیانا  -د

 

َحُدُكْم تُْعِوُزهُ ِحْكَمةٌ، فَْلیَْطلُْب ِمَن هللاِ الَِّذي یُْعِطي اْلَجِمیَع بَِسَخاٍء َوالَ یَُعیُِّر، فََسیُْعطَى َوإِنََّما إِْن َكاَن أَ ٥ 
  )٥:١یعقوب (لَھُ 

ب هللا؟ إذا لم استجا، كیف صلیتحكمة كما فعل سلیمان؟ إذا من أجل أي وقت مضى  فيھل صلیت 
 ؟صلیتإذا  ستجیبسوف ی، كیف تعتقد أن هللا تصلي

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

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

 
  
  

، ألَنَّھُ َمْن یَْقُدِ◌ُر ٩ أَْن یَْحُكَم َعلَى َشْعبَِك فَأَْعِط َعبَْدَك قَْلبًا فَِھیًما ألَْحُكَم َعلَى َشْعبَِك َوأَُمیَِّز بَْیَن اْلَخْیِر َوالشَّرِّ
)٩:٣ملوك ١( »اْلَعِظیِم ھَذا؟  
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تعلیم یسوع عن ب) الملوك ٢- صموئیل  ١( الملوكیة سفاركیف یمكنك ربط ملكوت هللا في ھذه األ -١

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

 
مزمور بعواقب خطایا سلیمان،  اللذین كانا والسبي مملكة انقسام الأن  األلیملواقع اأوجد العالقة بین   -٢

 )تیناألولی اآلیتینوخاصة ( ١٢٧
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 سلیمان، لماذا بدأ فجأة یتحدث عن نعمة وجود ورعایة األطفال؟ ل هغنیة البجعة ھذألاألولین  اآلیتینبعد  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بھا سلیمان ملكھ  نربط بین الطریقة التي بدأسفر الجامعة، وكیف یمكن أن بتعلق ھذا المزمور یكیف  -٤

  ھذه الكارثة لشعب هللا؟ في وتسببت  وعندما أصیح مرتدا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

  )٥:١یعقوب (؟ یعقوبوفقا لتعلیمات  نھا؟ع تھسأل إذاعطیك الحكمة یسوف  هللا نأھل تعتقد 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ء، عندما قال لھ أشعیا)هللا عندما صلي حزقیا رأى ذاما( ماذا نتعلم عن جوھر الصالة من صالة حزقیا -٦
 نھ كان على وشك أن یموت؟ أ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

  .فردیقدم ألي عندما  لإلنجیل لالستجابةالخاطئة 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  

   

  الذھاب إلى العمق
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  أمور منسیة
  
  ١٥الفصل 

  ٤١العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 
  

  .ا سفر أخبار األیام تكرر قصة المملكتین العبرانیتین وأن نتعلم منھمأن نفھم لماذ: الھدف

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

 
االسم الیوناني . 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"لسفري أخبار األیام 
ولكن لم . بعض ملوك المملكة الجنوبیة یھوذا كانوا صالحین ومطیعین . بة، وإصالحإحداث نھضة، وتو

أخبار األیام تخبرنا عن الكثیر من التفاصیل . یكن ھناك ملوك صالحین في المملكة الشمالیة إسرائیل
وك ولم یذكر أخبار األیام أیا من المل. 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 ھذاالمفتاح لفھم شرح 

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

أن یكون لنا منظور إلھي لنسلك ونفكر كما  إذا كنا نریدسوف نتعلم الكثیر من سفري أخبار األیام ). ٩
  .إنھا رسالة قیمة وھائلة نجدھا من التاریخ العبري في سفري أخبار األیام. یفكر هللا وكما یفعل هللا
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  أفضل إجابة اختر
  
  .صحیحة أو خاطئة؟ هللا ال یسمع صالة الناس األشرار -١
  .الملوك وأخبار األیام  أسفارصحیحة أو خاطئة؟ ھناك العدید من عالمات رحمة هللا في  -٢
صموئیل  أسفاركررا نفس الفترة من التاریخ المبین في ی بار األیامسفري أخصحیحة أو خاطئة؟  -٣

  .والملوك
  

  .إجابة واحدة لكل سؤال  اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
  )اختر كل ما ینطبق(ھذه الفترة من التاریخ؟ ل اعطینا هللا تكراریلماذا  -٤
  .التكرار ھو عامل رئیسي في التعلیم -أ

  .لذلك كتبوا نسختین اختلف الكتاب على وقائع، -ب
  .أخبار األیامضاعت الكتب السابقة  ثم أعید اكتشافھا بعد كتابة  -ج
  .بالنسبة لنا ةهللا یرید أن یؤكد حقائق المملكة المھم -د
  .یبین لنا وجھة نظره بشأن ھذه األحداثأن هللا یرید  - ه
  .كلھا لم تكن قد اكتملت القصة - و
  .رى للیونانیینوأخانیین لعبرل نسخةتمت كتابة  -ز
  
  ؟السبيیعتقد كثیر من علماء الكتاب المقدس عن وقت  ذاما -٥
  .فإنھ یدل على أن هللا تخلى عن مملكتھ -أ

  ."أزمنة األمم"بدأت حقبة تسمى  -ب
  .فإنھ یظھر فضل هللا على آشور و بابل -ج
  .التاریخ لیس مسیطرا علىیثبت أن هللا  -د

  
  ملكوت هللا اآلن؟ أین یوجد -٦
  آسیا -أ

  الشمالیة أمریكا -ب
  أفریقیا -ج
  في قلوب الناس -د

  
  )اختر كل ما ینطبق(أي مما یلي ھي االختالفات بین الملوك وأخبار األیام؟  -٧
  .أخبار األیام حذفت لداود ولسلیمان الذنوب ألن هللا غفر لھم -أ

  .یةشمالال ةقصة من المملك تحذف أخبار األیام -ب
  .صار شعب هللاعلى انت تركزملوك ال -ج
  .ا ملوك بابلھعمل ة التيالصالحاألعمال ملوك تكرم ال -د
  .ملوك یھوذا األشرارعلى  أخبار األیام تركز - ه
  .الصالحینملوك یھوذا یركز على ملوك ال - و
  .الملوك سفريغیر موجودة في وال الصالحینسرد قصص الملوك ی أخبار األیام -ز
  .عزمن یسوأخبار األیام ُكتبت بعد  -ح
  .السبيبعد  أخبار األیامقبل السبي و  ُكتبت ملوكال -ط
  .من الروح القدس أما أخبار األیامبل الرجال قِ من  ُكتبتالملوك  - ي
  .العبادة أخبار األیام تركز على -ك
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؟ ، لماذا خبار األیاموفقا أل -٨   لم یسمح هللا لداود ببناء منزال 
  بسبب خطیتھ مع بثشبع -أ

  العبادة طریقةن یعرف ألنھ لم یك -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
  .أراضیھم یشفيسوف یغفر لھم و -أ

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

  
  هللا؟ بھا والطریقة التي یفكر ھافرق بین الطریقة التي نفكر بال ما ھو - ١٠

  .صورتھ مخلوقین علىلیس ھناك فرق ألننا  -أ
  .ھناك اختالف طفیف -ب
  .ھناك فرق كبیر -ج
  .الفرق كبیر مثل الفرق بین السماء واألرض -د

  
  داود وسلیمان ؟لأسوأ خطیئة  تكان ذا، ماألخبار األیاموفقا  - ١١

  وجود أكثر من زوجة واحدة كانتخطیتھم  -أ
  ةالصحیح ةالطریقبعبادة هللا  عدم كانتخطیتھم  -ب
  خطایاھم ألن هللا غفر لھم تمامالال ذكر  -ج
  قتل األبریاء كانتخطیتھم  -د

  

التي  ھي البركات ماومن حیاتك؟  یزیلھا تماماهللا أن  من الخطایا واألخطاء التي ترغب ھي ما 
  ؟ھاضیفی ترغب منھ أن

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
إِِن اْعتََرْفنَا بَِخطَایَانَا فَھَُو أَِمیٌن َوَعاِدٌل، َحتَّى ٩. إِنَّھُ لَْیَس لَنَا َخِطیَّةٌ نُِضلُّ أَْنفَُسنَا َوَلْیَس اْلَحقُّ فِینَا: قُْلنَاإِْن ٨

  )٩- ٨:١یوحنا ١.(یَْغفَِر لَنَا َخطَاَیانَا َویُطَھَِّرنَا ِمْن ُكلِّ إِْثمٍ 
  
إِِذ اْلَجِمیُع أَْخطَأُوا ٢٣. ألَنَّھُ الَ فَْرقَ . یَُسوَع اْلَمِسیحِ، إِلَى ُكلِّ َوَعلَى ُكلِّ الَِّذیَن یُْؤِمنُونَ بِرُّ هللاِ بِاِإلیَماِن بِ ٢٢

انًا بِنِْعَمتِِھ بِاْلفَِداِء الَِّذي بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ، ٢٤َوأَْعَوَزھُْم َمْجُد هللاِ،  ِریَن َمجَّ   )٢٤- ٢٢:٣رومیة (ُمتَبَرِّ
  

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

١٤(  

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

  .كتب قصة حیاتك بالطریقة التي یریدھامنھ أن یساعدك على معرفة نفسك من وجھة نظره ھو، وأن ت
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 أسفار اي تناولھتنفس الفترة من التاریخ العبري ال اكرر سفري أخبار األیامثالثة أسباب لماذا  أذكر -١

  . صموئیل والملوك 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ھذه الفترة  بھا إلى، في الطریقة التي ینظرون لإلنسانكیف تختلف القیم من هللا تبین ثالثة أمثلة  أذكر -٢

  . العبري من التاریخ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  الیوم؟  اإلنسانخمسة بین قیم هللا وقیم الھي االختالفات  ما -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

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

  
تجاه  أنت ینبغي أن یكون موقفك ذاكما لو لم تحدث قط، ما ت بھااعترف التيیعامل خطایاك  كان هللا إذا -٥

  ؟ عندما تعترف  بھاخطایاك 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  أناجیل العھد القدیم
  
  ١٦الفصل 

  ٤٢العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 
  

  . ن هللا أمینا في استعادة شعبھ من السبيلنتعلم كیف كا: الھدف

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

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

كان . من المعروف أن أسفار عزرا ونحمیا، جنبا إلى جنب مع أستیر، ھي أسفار تاریخیة ما بعد السبي
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
أسفار تسجل تلك الفترة من التاریخ التي وقعت بعد انتھاء السبي حیث كتب وبشر وعاش ومات ھؤالء 

  .    األنبیاء

أول مرحلة كانت لغرد محدد ھو إعادة بناء الھیكل، : بي البابلي كانت على ثالث مراحلالعودة من الس
ولكن بعد فترة وجیزة من بدء العمل تعرض الذین عادوا إلى االضطھاد وتوقفوا عن البناء حتى حثھم 

ذا الكاھن بعد سنوات قاد عزرا العودة الثانیة، كان ھ. 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

  . وقد كان النبي مالخي یشارك نحمیا في بناء الجدار. إعادة بناء الجدار حول المدینة المقدسة

  .ؤدي عمل هللا بطریقة هللاكالھما یعلم مبادئ القیادة وكیف ن. سفري عزرا ونحمیا متشابھان جدا
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  أفضل إجابة اختر
  
 . لفھم التاریخ العبري ةھام ةتاریخی عالمةسبي ھو الصحیحة أو خاطئة؟  -١
 ." التوائم المتماثلة"عزرا و نحمیا  یعتبرون سفريصحیحة أو خاطئة؟ كثیر من الناس  -٢
  . بالد فارس طریق عن عاد من السبيبابل، و فيخذ أسیرا أُ صحیحة أو خاطئة؟ یھوذا  -٣
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
 
 ما ھو الغرض الرئیسي من أول عودة من السبي؟ -٤
 إعادة بناء الھیكل -أ

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

 
 عزرا؟یادة قماذا كان الغرض من العودة الثانیة تحت   -٥
 إعادة بناء الھیكل -أ

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

 
 نحمیا؟ قیادة عودة الثالثة تحتالماذا كان الغرض من  -٦
 إعادة تأسیس المملكة -أ

 إنشاء الجیش -ب
 إعادة ملء كنعان -ج
  لجدار حول القدسإعادة بناء ا -د

 
 نحمیا؟وعزرا، و، أخبار األیامأي مما یلي ھو موضوع مشترك بین   -٧
  نیانیوحدة العبر -أ

 بناءال -ب
 ھیمنة العبریةال -ج
  السالم والرخاء - د

 
 شعب هللا الیوم؟على في عزرا و نحمیا التي كیف تطبق المبادئ  -٨
 . عالقةھناك  ال یوجد -أ

  . أوقات النھایةإنھم یعلموننا حول  - ب
 . عملھ لتتمیم مع هللاأنھا تبین لنا كیفیة العمل  -ج
  .ضده ونتمردیأولئك الذین عن أنھا تظھر لنا كیف یتخلى هللا  -د

 
 لقادة؟افید ما یماذا نجد في عزرا ونحمیا  -٩
 القیادة نأمثلة جیدة ع -أ

 يفراغ القیادالعواقب  -ب
 خالقياألفشل التحذیرات من  -ج
  جمیع القادة  منهللا  الذي یریدهب القیادة أسلو -د
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 طبیعة عمل عزرا ونحمیا؟ كیف كانت - ١٠
 . كانا كالھما عملي جدا -أ

 . كانا كالھما رعوي جدا -ب
 .كان عزرا رعویة وكان نحمیا عملي -ج
  .هللامنھما عمل هللا بطریقة ال واحد وعمل یلم  . د

 

 )اختر كل ما ینطبق(عزرا و نحمیا؟  سفريأي مما یلي ھي أوجھ التشابھ بین  -١١
 . الھزیمة والیأسب ینتھيكالھما  -أ

 . عمل هللا في القدسلالملك الوثني من على دعم  یشملكالھما  -ب
 . الحرببكالھما بدأ  -ج
 . وال واحد یصف أي أعداء -د
  . بین شعب هللا ةروحی نھضةل یدعوكالھما  -ه

 

 ؟ھب موقأن یقلب عزرا على تعین  ذاما - ١٢
 حفظ ، وتعلیم كلمة الربوتعلم،  -أ

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

 

 ھو المحرك الرئیسي وراء عمل هللا؟ من - ١٣
 شعبھ -أ

 قادتھ -ب
 بالده -ج
  نفسھ ھو -د

 

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

 . هللا توجیھات واضحة لشعبھ حتى یتمكنوا من القیام بعملھ قدمی -ب
 .هللا كل ما یلزم لھذا العمل وفری -ج
  . هللا یختار الشعب األكثر ذكاء وقدرة على عملھ -د

 

 أفضل؟ ما ھولمنعنا م ھاستخدمیالشیطان التي غالبا ما  إستراتیجیةما ھي  - ١٥
 . ألحسنافي مكان  حسنانھ یقدم لنا شیئا إ -أ

 . هللا ھاالتي یقدممن نھ یقدم لنا أشیاء أفضل إ -ب
 .شر واضح أنھاأشیاء ب یجربناانھ  -ج
 .ننخدعال شيء، ألنھ یعلم أننا ال یمكن أن  -د

ما ھو الشيء األفضل الذي أفضل؟  أنھعلى شيء قال هللا  حسن یئامرة عندما اخترت ش تتذكرھل 
  سوف تلتزم بھ الیوم؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

ختار تأسألھ عن توجیھات واضحة والتزام ل .لدیھ لكالتي خطط ال على كل من الفرص وهللا أشكر
  . القادة حتى تصبح قیادتھم من هللا لتتمیم عمل هللاصلي من أجل  .فضل كل یوماأل
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  ؟ یحتاج إلى فریق عملعزرا ونحمیا أن عمل هللا كیف تُظھر لنا شخصیة  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 بعض األبعاد الھامة للرؤیة؟  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  لسفركیف یمكن  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . عمل هللا قائد خدمةولویة لكلمة هللا في حیاة واألیعطي عزرا  توضح كیفاألمثلة  أذكر بعض -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

  الذھاب إلى العمق
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  عمل هللا والقوى المعارضة لھ
  
  ١٧الفصل 

  ٤٣العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  .لنفھم نوع المعارضة التي یمكن أن تواجھنا ونحن نخدم هللا: الھدف

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

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

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

: لعدید من المبادئ عن عمل هللا نتعلمھا من سفر عزرا، فعمل هللا یمكن تلخیصھ في ھذه العبارةھناك ا
  ".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 . مقاومة، ألن عندما یعمل هللا من خاللنا سوف نختبر دائما ما ھو أفضل من عند هللال

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

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

  .تى نحقق ما یریده لنا أن ننجزهالمقاومة التي تواجھنا في حیاتنا ح
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  أفضل إجابة اختر
 
 .الخطیئة تعملحقا  ولكنكرائعة في سبیل هللا  خاطئة؟ من الممكن أن تعتقد أنك تفعل أعماالصحیحة أو -١
 . لعملھ، عادة یوفر بالكاد ما یكفي فقط للقیام بھذا العمل ما یلزم هللا وفرصحیحة أو خاطئة؟ عندما ی -٢
  . وعملھ هللا ن قصدعحة أو خاطئة؟ الشیطان یعرف أنھ ال یمكن أن یصرف شعب هللا صحی -٣
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
 
 بعملھ؟ یقومونرید هللا ألولئك الذین یماذا  -٤
 مر جیدأأي شيء، طالما انھ  -أ

 یصابوا باإلنھاكلعمل حتى ا -ب
 ثق في حكمتھمیأن  -ج
  لھم أفضل جدا ما ھوفقط  -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(ینبغي لنا أن نتوقع عندما نفعل عمل هللا؟  ذاما -٥
 معارضة قویة -أ

 مكافآت فوریة -ب
 إمدادههللا وعون  -ج
  دعم من الكنیسة و جمیع أصدقائنا -د

 
 تأتي المعارضة؟ أینمن  -٦
 لنا ینواضحالمن األعداء  -أ

 من األدیان الباطلة -ب
 الذین ال یفھمون ناومساعدی أصدقائنامن  - 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(نا؟ تالشیطان لمعارضمن محاولة  یعتبرأي مما یلي  -٨
 علیناكذب ی -أ

 منا سخری - ب
 یثنینا - ج
 غیر صالحةجذابة ولكن  رباموغرینا ی - د
 نقض خطة هللای - ه
  الكنیسة مع غیر المؤمنین إلىتسلل ی - و
  
  
  



70 
 

 نجز شعب هللا عملھ؟ی أن یحدث في بعض األحیان بعد ذاما -٩
 . المعارضة من ونیجعلھم ال یقھر -أ

 . یستمروا بقربھ ملإذا فشل الیتیح لھم  - ب
 .ھأكثر مما یستطیعون تحمل لیجربھمیرسل الشیطان  -ج
 . المسیطرثبت أنھ ال یزال ی یدمرھم حتى -د

 
 فشل؟یترك هللا شعبھ قد یلماذا  - ١٠

 . دون عواقب یتكبر ویستقلنمو ی أن شعبھلیسمح  ال ألنھ -أ
 . جھمازعإ عنالشیطان  لیوقفھذا ھو السبیل الوحید  -ب
 . مالحظھینھ یحب إخفاء شعبھ وبالتالي العالم لن إ -ج
  . س االنتصارات مرارا وتكراراانھ یرید تكرار نف -د

 

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

  )٢٠-١٨:٢٨متى . (آِمینَ . »َوھَا أَنَا َمَعُكْم ُكلَّ األَیَّاِم إِلَى اْنقَِضاِء الدَّْھرِ 
 
ھو وطاعة هللا تماما؟ ما  یبعدوك عن محبة أثناء الخدمة في حیاتك التي تجدھماألعداء والعقبات ھم ما 
 ؟مللتغلب علیھه هللا لك الذي أعطاعد الو

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

 یقویكأطلب منھ أن  .حیاتك علىبالفعل  ھماأشكر هللا لقوتھ وحكمتھ، خصوصا وأنھ قد طبق
  . تكإیمانك وطاعأمام للتغلب على كل عقبة 
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تبین لنا أن نتوقع المعارضة عندما أن ) عزرا و نحمیا (من العھد القدیم " األناجیل"كیف یمكن لھذه   -١

 ؟ عمل هللاب نقوم
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   .ةتأتي ھذه المعارض أن نتوقع أین ثالثة أمثلة من أذكر، سفرینإلى ھذین ال استنادا -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 نقوم بعمل هللا؟  ناتؤكد ھذه المعارضة أن كیف -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

 عندما نقوم بعمل هللا؟ تینمعارض
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 رضة؟ للتغلب على ھذه المعا ھاستخدمنما ھي بعض من األسلحة التي یجب أن  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 الروحي؟ ناكننا منع المعارضة التي تأتي من فریقنا أو مجتمعكیف یم -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  صفات القائد
  
  ١٨الفصل 

  ٤٤العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  لنتعلم من مثال قیادة نحمیا: الھدف

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

  
عنھ أنھ ینفذ بالفعل العمل الذي كلفھ معروف عن عزرا أنھ یخطط لتنفیذ عمل هللا، بینما نحمیا معروف 

ھذان الرجالن . ھو یؤمن بالخروج لمشاھدة تتمیم عمل هللا. یمكن وصف نحمیا بأنھ واقعي جدا. لكلیھما
  .  على حد سواء نماذج رائعة للقیادة، على الرغم أنھما مختلفان تماما

ت هللا التي في نحمیا والتي جعلتھ ونحن نقترب من سفر نحمیا، یجب أن نبحث عن مبادئ القیادة، أو سما
، حیث یظھر نحمیا قوة كبیرة، والتزام، وفھم، "شخصیة قائد لعمل هللا"سفر نحمیا یبین لنا . یتمم العمل

وقد باركھ هللا جدا من . وقد كرس نفسھ تماما لتتمیم عمل هللا بطریقة هللا. وتركیز، وشجاعة، ومثابرة
أنھا خطة هللا باستخدام قوة هللا، مع شعب هللا، إلنجاز : "خرى نرىخالل حمایتھ ومنحھ النجاح، ومرة أ

  ". مقاصد هللا وفقا لخطة هللا
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  أفضل إجابة اختر
  
  .أسلوب القیادةنفس عزرا  نحمیا لصحیحة أو خاطئة؟ كان  -١
  .عمل هللابالالزم للقیام  القادةنحمیا یركز على نوع  سفرصحیحة أو خاطئة؟  -٢
  .اطئة؟ قاد نحمیا الناس من خالل تعلیمھم بصبر كلمة هللاصحیحة أو خ -٣
  

  .إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
  عزرا ونحمیا؟بھا قارن نیمكن أن التي ما ھي أنواع العمال  -٤
  راع و صیاد -أ

  جندي وملك -ب
  بانيومھندس معماري  -ج
  كاھن وموسیقي -د

  
  ؟قائدقام األول في النظر هللا في المیماذا  إلى -٥
  عمل هللاب مثقلواحد  -أ

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

  
  نحمیا عندما سمع عن حالة جدار القدس؟فعل رد  كان كیف -٦
  .فغضب -أ

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

  
  حزین؟ أنترد نحمیا عندما سألھ الملك لماذا كان  ماذا -٧
  .نفى ذلك ألنھ ممنوع أن یكون حزینا أمام الملك -أ

  .الملك ذلك یخفي عنابتسم حتى  -ب
  .قتل لذلكیحزنھ، على الرغم من أنھ یمكن أن باعترف  -ج
  .قتلھ جنود الملكیركض بعیدا حتى ال  -د

  
   ؟ رؤیة نحمیاأتت أین  -٨
  رغباتھ الخاصة -أ

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

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

  .سیكون قادرا على سحق منتقدیھ -ب
  .ثابر على الرغم من ذلكیسوف  -ج
  .ینسیكون قادرا على تغییر عقل كل الناقد -د
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  )اختر كل ما ینطبق(ائد الجید؟ أي مما یلي ھي خصائص الق - ١٠
  .سیكون رجل صالة -أ

  .غلبیةاأل یطلبھ منھ كل ماسیفعل  -ب
  .ھیعلى معارض سیقضي -ج
  .رؤیتھ علىعلى تحفیز الناس  اكون قادریسوف  -د

  
  مدى قوة إدانات نحمیا؟ ما - ١١

  إدانات تقع علیھ أيلم  -أ
  ةضعیف -ب
  ةمتوسط -ج
  جدا ةقوی -د

  
  جید؟ال للقائدالقصوى  األولویة يما ھ - ١٢

  خطتھ الخاصة -أ
  زدھاراال -ب
  نجازاإل -ج
  هللا -د

  

هللا في حیاتك؟ ما ھي  ھاطوری أن حتاجتالقیادة التي  ةفي حیاتك؟ ما سم الغیر مكتملالعمل  ما ھو
  خطة هللا لحیاتك؟ لتتمیمالخطوات التي یمكنك اتخاذھا ھذا األسبوع 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  

أطلب منھ أن یعطیك  .ة وألنھ دعاك لتكون جزءا منھاخطتھ الصالحة والكامل  علىهللا أشكر
استخدامھا كثیرا من مكن تت حتىخصائص حیاتك  أن یطورسأل هللا ا. ھتفعلل الذي دعاكرؤیة قویة للعمل 

  .للقیام بعملھ
  
  
  
  
  
  
  
  

ُموا أَْجَساَدُكْم َذبِیَحةً َحیَّةً ُمقَدََّسةً َمْرضِ ١ . یَّةً ِعْنَد هللاِ، ِعبَاَدتَُكُم اْلَعْقلِیَّةَ فَأَْطلُُب إِلَْیُكْم أَیُّھَا اِإلْخَوةُ بَِرأْفَِة هللاِ أَْن تُقَدِّ
الَِحةُ : تَُشاِكلُوا ھَذا الدَّْھَر، بَْل تََغیَُّروا َعْن َشْكلُِكْم بِتَْجِدیِد أَْذھَانُِكْم، لِتَْختَبُِروا َما ِھَي إَِراَدةُ هللاِ  َوالَ 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 طرق ما ھي بعض ال -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  . نحمیاعند الحكیمة والعملیة  للقیادةبعض األمثلة  أذكر -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  عملھ؟  یحبطونكیف تعامل نحمیا مع األعداء الذین كانوا  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  الذي یدعوك هللا لتعملھ؟ ما العمل  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  من قادم للعشاء؟
  
  ١٩الفصل 

  ٤٥العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 
  

  ھم سفر أستیر ونتعلم بمثالھاأن نف: الھدف

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

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

  
بادة جماعیة، سفر أستیر یحكي قصة امرأة عبریة تزوجت من غیر الیھود وأنقذت الیھود من عملیة إ

الملك الفارسي اختار أستیر لتكون ملكتھ، وعندما تم اكتشاف مؤامرة شریرة . وحافظت على نسل المسیح
وقد كانت شجاعة للغایة . لقتل كل الیھود، أدركت أستیر أنھا یمكن أن تستخدم نفوذھا مع الملك إنقاذ شعبھا

  .نقاذ الشعب العبريوھي تقترب من الملك، واستخدم هللا شجاعتھا وإیمانھا إل
. فا لھ السیادة على حیاتنا. واحدة من أھم الموضوعات في سفر أستیر ھو عنایة هللا بنا في كل ظروفنا 

ولكن إذا كنا تحبھ . إذا كنا ال نحبھ ونتبع مقاصده وخططھ، فھو لیس ملزما أن یحول كل شيء لخیرنا
طتھ الصالحة لنا حتى لو كانت ظروفنا مؤلمة ونخدمھ، فنحن نثق أنھ سوف یحول كل الظروف لتناسب خ

  .  أو صعبة
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  أفضل إجابة اختر
  
  .هللا شعبھ في العھد القدیم الذي خلص فیھاالمرة الوحیدة كان خروج الصحیحة أو خاطئة؟  -١
  .فاجرةستیر ھو عن امرأة جمیلة أ سفرصحیحة أو خاطئة؟  -٢
  .وثاعر لسفرجدا  ستیر ھي قصة حب مشابھةأ سفرصحیحة أو خاطئة؟  -٣
  

  .إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
  مع الملك الفارسي؟ یاتھاحصال تلماذا الملكة وشتي فقد -٤
  .رفضت أن تعیش معھ -أ

   .جمالھا لم تطعھ ورفضت أن تظھر -ب
  .أي األطفال لم تنجب -ج
  .حاولت قتلھ -د

  
  حریم الملك؟من ضمن ستیر أكیف شعر مردخاي عندما تم اختیاره  -٥
  .احتفل ألنھ كان شرف عظیم -أ

  .ةملكة مقبل استیر سوف یتم اختیارھأأعرب عن ثقتھ بأن  -ب
  .حزن  ألن نظام الحریم كان قاسیا جدا -ج
  .انھ لم یعد یحبھا ألنھا كانت ملكا لملك وثني. د 
  
  استیر أن تفعل؟من مردخاي  طلب ذاما -٦
  .ةكانت یھودی أنھا وایعرفأن لجمیع تسمح ل -أ

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

  
  ؟السجود لھھامان عندما رفض مردخاي فعل رد  كان كیف -٧
  .قتل كل الیھودلموافقة على الملك  منحصل  -أ

  .مردخاي فورا أعدم -ب
  .جریمة مردخايبسبب ستیر أعاقب  -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
  تدمیر المملكة الفارسیة -د

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

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

  .ھا مرة أخرىاإلى الحریم و لم یر أرسلھا -ب
  .لكالملدعاھا  -ج
  .ھا وأعطاھا صولجانھبرحب  -د

  
  )اختر كل ما ینطبق(على الظروف؟  انھهللا سلط أظھركیف  - ١١

  .مردخاي بتكریمملك الذكر  -أ
  .ھامان ضرب -ب
  .خطتھ الخاصة أوقع ھامان في -ج
  .ستیر في المكان المناسب في الوقت المناسب إلنقاذ الیھودأ وضع -د

  
  شعبھ؟ل حمایة هللا عنستیر أ سفرماذا یعلمنا  - ١٢

  .مضطرا لذلكعندما یكون  یخلصھمانھ بالكاد  -أ
  .ویباركھم بوفرةیخلصھم بالتمام انھ  -ب
  .بعد فوات األوان یخلصھمأحیانا  -ج
  .عاقب أعداء شعبھیعادة ال  -د

  
  تالمیذه؟لیسوع  اھاأعط على المھمة التي ستیرأ سفرعكس ینكیف  - ١٣

  .حكم على جمیع أعدائنان علینا أن -أ
  .الصالةبحیاتنا في كل مرة نأتي إلى ملكنا بنخاطر  علینا أن -ب
  .من مخططات الشیطان یجب أن نختفي -ج
  .أخذ رسالة الحیاة العظیمة إلى عالم تحت لعنة الموتنأن  علینا -د

  

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

  
ثَةَ أَیَّاٍم لَْیالً اْذھَِب اْجَمْع َجِمیَع اْلیَھُوِد اْلَمْوُجوِدیَن فِي ُشوَشَن َوُصوُموا ِمْن ِجھَتِي َوالَ تَأُْكلُوا َوالَ تَْشَربُوا ثَالَ 

نَّةِ . َكذلِكَ َوأَنَا أَْیًضا َوَجَواِريَّ نَُصوُم . َونَھَاًرا أستیر .(»فَإَِذا ھَلَْكُت، ھَلَْكتُ . َوھَكَذا أَْدُخُل إِلَى اْلَملِِك ِخالََف السُّ
١٦:٤(  

  )١٥:١٦مرقس .(اْذھَبُوا إِلَى اْلَعالَِم أَْجَمَع َواْكِرُزوا بِاِإلْنِجیِل لِْلَخلِیقَِة ُكلِّھَا«:َوقَاَل لَھُمُ ١٥
  

 أن سألھا. المكان الذي وضعك فیھأشكره على . الصالخحمایة ولقوتھ ل من أجلأشكر هللا 
رسالة  لتوصیلعطیك الفرصة یعطیك الشجاعة للوقوف ضد الشر، و یلومن مخططات الشیطان،  یحمیك

  .وأولئك الذین ھم تحت لعنة الموت ھ،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  وتنتظرالحریم  معلعیش با تلتزمكانت استیر التي كان ھناك أي شيء جید حول الطریقة ھل  -٣

  . شرحامع الملك؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ستیر مع تجارب دانیال ویوسف؟ أتجربة  كیف یمكن مقارنة -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
یسوع في االتجاه المعاكس؟ التي وضعھا  شرح القاعدة الذھبیة  نة أكیف یمكن لتجربة ھامان الشریر -٥
  )١٢:٧متى (

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
متى (یسوع  التي وضعھاالمأموریة العظمى بفي نھایة ھذه القصة  أوجد عالقة بین األقرارین اللذین -٦

٢٠-١٨:  ٢٨ . (  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
هللا  شعبھا أن لمثل ھذا الوقتأن تخلص ستیر أ طلب منكانت الكلمة األخیرة من مردخاي عندما  -٧

  . أنتحیث بأن لوقت مثل ھذا هللا قد وضعك  قناعتكشرح ا. ارسبالد ف وضعك على عرش
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 
  

     
  

 

  الذھاب إلى العمق


