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  الصغار األنبیاء
  

  مالخي -  ھوشع
  

 
    ٧ كتیب رقم

  
  

  دلیل القائد
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  . عزیزي قائد دورة ھذه الدراسة الكتابیة
  

إنھ لیسعدني التواصل الشخصي معك بینما نقترب من دراسة أسفار األنبیاء الصغار، فأنا أشعر بأن ھؤالء 
لى مقدمتي العامة عن األنبیاء الموجودة وأشجعك على الرجوع إ". أصدقائي القدیسین" األنبیاء ھم بمثابة 

  . في دلیل القائد لألنبیاء الكبار قبل أن تبدأ في دراستك لألنبیاء الصغار
  

:" والجزء الذي تتضمنھ ھذه المقدمة سالفة الذكر وینطبق على ھؤالء األنبیاء الصغار ھو المبدأ القائل بأن
عمل هللا على األرض بسبب مشكلة ما أو عائق ما،  فعندما یُعاق". غیاب المشكالت یعني غیاب األنبیاء

وفي . یقیم هللا نبي لیعلن عن ھذه المشكلة أو ھذا العائق حتى زوالھما ومن ثم یستمر امتداد العمل اإللھي
ما ھي المشكلة أو ما ھو :" سیاق دراستك لكل واحد من ھؤالء األنبیاء الصغار، اسأل نفسك ھذه األسئلة

وكیف استخدم هللا حیاة ھذا النبي " ، "لھ ھذا النبي من خالل حیاتھ وخدمتھ ورسالتھ؟ العائق الذي یتناو
  "وخدمتھ للقضاء على ھذه المشكلة أو ھذا العائق حتى ما یستمر عمل هللا؟

  
وفي دراستك لھؤالء األنبیاء، وباإلضافة لألسئلة السابقة، حاول أن تقترب منھم وتتعرف علیھم إلى أن 

وعندما تسلط الضوء على رسالتھم، أذكر أنھ برغم ما یبدو من . أیًضا" ئك القدیسینأصدقا"یصبحوا 
الشؤم والكآبة والقضاء، فإن موضوعھا األساسي والرئیسي دائًما ھو محبة هللا، فمثالً، كلمات مالخي 

  ".أحببتكم، قال الرب. وحي كلمة الرب إلسرائیل عن ید مالخي:" االفتتاحیة ھي كالتالي
  

أن یونان ھو َمن كتب سفره تثبت ما جاء فیھ أنھ عندما أتى إلى نینوى، أظھر لھ هللا مدى محبتھ  وحقیقة
  . لھذه المدینة ولشعبھا، رغم بغضة یونان لھم

  
ماذا تقول رسالة ھذا النبي؟ :" أیًضا اطرح على نفسك ھذه التساؤالت بینما تقوم بدراسة ھؤالء األنبیاء

  " ھذه الرسالة لي أنا وللدارسین الجالسین أمامي؟وماذا تعني " وماذا تعني؟، 
  

أصلي من أجل انسكاب ِغنى بركات الرب علیك، وعائلتك وخدمتك، وأن تكون تجربة قیادتك لھذه 
الدراسة عامل مساعد الستمرار مسیرتك وتثبیت إیمانك  ونموك الروحي فتقود آخرین خالل رحلتھم 

  . الروحیة
  

  )(Dick Woodward -دیك وودورد 
  .الراعي والمؤلف
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  قیادة مجموعة دراسة الكتاب المقدس
دورك كقائد ھو . أعدت مدرسة الكتاب المقدس المصغرة ھذه الدراسة االستطالعیة على أساس الكتاب المقدس

توجیھ ومساعدة أفراد مجموعتك من خالل الدورات الدراسیة والتمارین على فھم الحقیقة، واكتشاف المبادئ 
أربعة أشھر، وكدراسة ھذه مجرد دراسة استطالعیة موضوعة في . األھم ھو تطبیقھا على حیاتھمالخالدة، و

لمساعدة في الكنیسة لتنمو لوفر لك بعض األدوات الكتابیة لتغذیتك ونموك أنت شخصیا واستطالعیة سوف ن
  .عددیاسواء روحیا أو 

  
 

  :األدوات التالیة نوفر لك لمساعدتك
 ھذا الدلیل للقائد  
 ذج للتقاریرنما  
  ٧٣- ٦١الدروس الصوتیة (إشعیاء إلى دانیال سلسلة من التسجیالت الصوتیة (  
 مجموعة من كراسات التمارین للطالب 

  
 

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

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

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

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

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

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

 . النصوص الكتابیة قبل الفصل الدراسي
 یجب التأكد من أن جمیع األدوات جاھزة. 
 تأكد أن مكان االجتماع مالئم ومریح للمجموعة   . 

  
  

  اء الدرسأثن
  ) ساعة ونصف: تذكر أن تحافظ على وقت الدرس(

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

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

، حاول )١٠أكثر من (إذا كانت المجموعة كبیرة . مثیرة وسوف تقود إلى الفھم الذي سیؤدي إلى التطبیق
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تأكد من رصد الوقت وكن حذراً . تقسیمھا إلى مجموعات أصغر من ثالثة أو أربعة أشخاص لتشجیع المناقشة
  .من أن المحادثة ال تحید عن مضمون الدرس، ودراسة كلمة هللا

 اشكر الجمیع على حضورھم وشجعھم على الحضور في المرة القادمة.  
 دراسة الكتاب المقدس تحدى الدارسین لدعوة آخرین لالنضمام إلى.  
 تشجیع الدارسین على حفظ المقاطع الكتابیة من الدروس كل أسبوع.  

 
  بعد الدرس

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

 
 غیر القراء –تعلیمات خاصة لتدریس المتعلمین سمعیا 

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

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

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

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

، یسوع "ابنھ"وشجع الجمیع على المشاركة فھذا سوف یقودھم إلى فھم أعمق لتعالیم هللا وعالقة أقوى مع 
 .المسیح
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  قصة رمزیة مؤلمة
  
  ١الفصل 

  ٧٤الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

     .لنبي ھوشع وكیف یقف مثاالً لمحبة هللافھم رسالة ا: الھدف 

بِّ ألَنَّھُ ھَُو اْفتََرَس فَیَْشفِینَا، َضَرَب فََیْجبُِرنَا١ فِي اْلیَْوِم . یُْحیِیَنا بَْعَد یَْوَمْینِ ٢. ھَلُمَّ نَْرجُع إِلَى الرَّ
بَّ لِنَْعِرْف فَْلنَتَتَبَّْع لِنَْعرِ ٣. الثَّالِِث یُقِیُمَنا فَنَْحیَا أََماَمھُ  َكَمَطٍر . یَأِْتي إِلَْیَنا َكاْلَمطَرِ . ُخُروُجھُ یَقِیٌن َكاْلفَْجرِ . َف الرَّ

ٍر یَْسقِي األَْرضَ    )٣-١:٦ھوشع . (ُمتَأَخِّ
بُّ َمْلَجأً لِْلُمْنَسِحقِ ٩ یقِ . َویَُكوُن الرَّ نََّك لَْم تَْتُرْك َویَتَِّكُل َعلَْیَك اْلَعاِرفُوَن اْسَمَك، ألَ ١٠. َمْلَجأً فِي أَْزِمنَِة الضِّ

  )١٠- ٩:٩مزمور .(طَالِبِیَك یَا َربُّ 
 

ومن المفید معرفة . وقد ُعرفوا بھذا االسم لصغر كتبھم. نبدأ اآلن في دراسة األنبیاء الصغار االثنى عشر
) ١: یمكن تقسیم التاریخ العبري الكتابي إلى سبعة حقب رئیسیة. الزمن الذي عاش وكرز فیھ كل منھم

السبي ) ٥انقراض المملكة الشمالیة، ) ٤انقسام المملكة، الغزو األشوري للمملكة الشمالیة، ) ٢المملكة، 
  . رجوع یھوذا من السبي) ٧الغزو األشوري لبابل، ) ٦البابلي لیھوذا، 

. أخذ ھوشع تكلیفًا من هللا لیصیر نبیًا یعلن محبة هللا ألسباط المملكة الشمالیة العشرة بعد انقسام المملكة
أمر هللا ھوشع بأن . حول شعب إسرائیل عن هللا وكانوا یعبدون األوثان، واعتبر هللا ذلك زنى روحيت

فما كان من ھوشع إال أنھ یبقى على حبھا غیر . یتزوج زانیة، التي تعود لزناھا بعد إنجابھا ألطفال ھوشع
  . المشروط ، ممثالً بذلك محبة هللا وقبولھ لشعبھ

ورغم أن ھذه األسباط . حیة وعبادتھم لألوثان واآللھة األخرى، قُضى علیھم بالسبيونتیجةً لخیانتھم الرو
ومثل زوج وفِّي . العشرة لم ترجع لتصیر أمة مرة أخرى، إال أن ھوشع یتنبأ برجوعھم إلى هللا یوًما ما

عن یحب زوجتھ، یتجاوب هللا معھم بالرحمة وبغفران خطایاھم، تماًما كما یفعل معنا عندما نتوب 
  .خطایانا
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  .أفضل إجابة اختر
األنبیاء " یُطلق على الكتب النبویة االثنى عشر الموجودة في نھایة العھد القدیم  خطأ؟صواب أم  -١

 . ألنھا ال ترقى لدرجة أھمیة األسفار األخرى" الصغار
 . أدرك ھوشع تماًما قصد هللا من زواجھ بزانیة خطأ؟صواب أم  -٢
 . بخالف معظم األنبیاء، كرز ھوشع للمملكة الشمالیة أم خطأ؟ صواب -٣

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر خالف ذلك
  
 ما ھو موضوع رسالة ھوشع الرئیسي؟  -٤

 .تدمیر آسیا -أ
 .دینونة هللا القادمة -ب
 .محبة هللا -ج
 .المسیا اآلتي -د

  
 متى كرز ھوشع؟  -٥

 .قبل السبي األشوري إلسرائیل -أ
 .بعد السبي األشوري إلسرائیل -ب
 .بعد السبي البابلي لیھوذا -ج
 . أثناء حكم داود -د

  
  ما وجھ الشبھ بین شعب إسرائیل والمرأة الزانیة؟ . ٦

  . االستخفاف بعھد  الزواج -أ        
  .خیانتھم  من خالل عبادة األوثان  - ب        
  .دولة أخرىخیانتھم لملكھم من خالل خدمة   - ج        
  . بغضة هللا لھم  - د        

  
  كم نبي آخر كرز بمحبة هللا الراسخة غیر المشروطة؟ . ٧

 . كان ھوشع الوحید الذي فعل ذلك. ال أحد -أ
 . واحد فقط ھو أرمیا -ب
 . اثنان أو ثالثة -ج
 . معظم األنبیاء األخرین -د

 
  كیف یصف الكتاب المقدس محبة ھوشع لجومر؟ . ٨   

 . بھا بال شروط، كما أحب هللا شعبھأح -أ
 . أحبھا حین كانت مخلصة لھ فقط -ب
 . لم یحبھا قط ألنھ علم بخیانتھا لھ فیما بعد -ج
 . أحبھا عندما رجعت إلیھ فقط -د

 
  َمن المسئول عن مشكلة الشعب الروحیة في نظر ھوشع ؟. ٩

 هللا -أ      
 ھوشع نفسھ -ب
 الملك -ج
 الكھنة -د
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  ل ھوشع عن مستقبل إسرائیل؟ ماذا قا. ١٠
 .لن یرغبوا في الرجوع إلى الرب مرة أخرى -أ

 .لن یقبلھم هللا ثانیةً  -ب
 .سوف یرجعون مرة أخرى  -ج
 . سوف یرجعون  في التو -د

 
  ما الذي طلبھ هللا من شعب إسرائیل؟ . ١١

 .ذبائحھم -أ
 .تقدماتھم -ب
 .أعمالھم -ج
 . محبتھم -د

 

أنك لست كفًؤا لمحبة هللا؟ وكیف تجد تشجیًعا في رسالة ھوشع؟ وكیف أعلن هللا ھل شعرت یوًما 
 لك عن محبتھ؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا على محبتھ غیر المشروطة، واسأل معونتھ لكي تكون مخلًصا في محبتك لھ، ولكي 
  . ما تحب اآلخرین بنفس المحبة التي أظھرھا لك
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یة أو خیالیة، بحیث یحمل فیھا الناس واألماكن واألشیاء معاٍن الرمزیة یمكن أن تكون حقیق القصة -١

أن تتحدث  -مثل ھوشع- اشرح كیف سمح لك هللا باجتیاز موقف شخصي رمزي بحیث أمكنك . أعمق
 . برسالة بعثھا هللا على لسانك  لتبني بھا شعبھ وتباركھ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كم كتابًا لدیك یتحدث عن محبة هللا؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 س من سفر ھوشع تعبیًرا بلیًغا عن محبة هللا؟ كیف تعبِّر األعداد الثالثة األولى في األصحاح الساد -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ما ھي الوسائل العدیدة التي أوضح بھا ھوشع الزنى الروحي لشعب إسرائیل؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عندما تقرأ العظات شدیدة ). أو أیة ترجمة أكثر وضوًحا( حاول قراءة سفر ھوشع من كتاب الحیاة  -٥

ل؟  اللھجة لھذا النبي العظیم بأسلوب أكثر وضوح، أیھا تفضِّ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
. ، إلى أن یزول ھذا العائق ویعاود عمل هللا مسیرتھ مرة أخرىیتناول كل نبي عائق ما یعطل كلمة هللا -٦

 ما ھو العائق الذي تحدث عنھ النبي ھوشع وكان یعرقل عمل هللا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ماذا یعني لك سفر ھوشع بصفة شخصیة؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  یوم الرب والجراد
  
  ٢الفصل 

  ٧٥الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  .اإلدراك الشخصي والروحي لرسالة النبي یوئیل: الھدف 

ُض لَكُ « نِیَن الَّتِي أََكلَھَا اْلَجَراُد، اْلَغْوَغاُء َوالطَّیَّاُر َواْلقََمُص، َجْیِشي اْلَعِظیُم الَِّذي َوأَُعوِّ ْم َعِن السِّ
بِّ إِلِھُكُم الَِّذي َصنََع َمَعُكْم َعَجبًا، َوالَ ٢٦. أَْرَسْلتُھُ َعلَْیُكمْ   یَْخَزى فَتَأُْكلُوَن أَْكالً َوتَْشبَُعوَن َوتَُسبُِّحوَن اْسَم الرَّ

بُّ إِلھُُكْم َولَْیَس َغْیِري٢٧. َشْعبِي إِلَى األَبَدِ  َوالَ یَْخَزى . َوتَْعلَُموَن أَنِّي أَنَا فِي َوْسِط إِْسَرائِیَل، َوأَنِّي أَنَا الرَّ
  )٢٧- ٢٥:٢یوئیل .(َشْعبِي إِلَى األَبَدِ 

وتعتبر ھذه الحادثة أحد . كل وباء ثقیلتنبأ یوئیل بعد وقت قصیر من اجتیاح الجراد للمملكة الجنوبیة في ش
الذي ورد مراًرا في السفر، لكن نبؤة یوئیل كانت تعني بھ  أیًضا السبي " یوم الرب"األمثلة لمصطلح 

ومثل الكثیر من النبوات، تمزج رسالة . البابلي الوشیك عندئذ، وكذلك المجئ الثاني المنتظر للرب یسوع
  . حداث التاریخیة القادمة، وأخیًرا أحداث نھایة الزمانیوئیل بین األحداث المعاصرة، واأل

كما یسجلھ یوئیل، أن یشیر إلى مجموعة من األحداث التي یعمل هللا من " یوم الرب" یمكن لمصطلح 
هللا دائم العمل من خالل ظروفنا، حتى في أسوئھا، لتؤول . الدینونة، الخالص، البركة، وغیرھا: خاللھا

ھو كل یوم من أیام حیاتنا الماضیة أو الحالیة " یوم الرب"یحثنا یوئیل على اعتبار أن و. لخیر َمن یحبونھ
وكما قال .ویضع أمامنا تحدیًا بإدراك أن ید الرب وراء كل ما یحدث في حیاتنا. أو القادمة ھو یوم الرب

: ٨رو"(قصده أن كل األشیاء تعمل معا للخیر للذین یحبون هللا، الذین ھم مدعوون حسب:"الرسول بولس
٢٨ .(  
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  .أفضل إجابة اختر
 . یصعب تأریخ سفر یوئیل، وھو بال مضمون تارخي، ورسالتھ بال معنى خطأ؟صواب أم  -١
 . أم خطأ؟ یعتقد بعض العلماء أن یوئیل كان معاصًرا إلیلیا أو ألیشعصواب  -٢
  . یة الزمانیتفق كل المسیحیین على التسلسل الزمني ألحداث نھا خطأ؟صواب أم  -٣
 

  . اختر إجابة واحدة لكل سؤال من اآلتي، ما لم یُذكر خالف ذلك
  
 ما االسم الذي أطلقھ یوئیل على وباء الجراد الذي اجتاح یھوذا؟  -٤
 ".ھجوم الشیطان" -أ

 ".كارثة طبیعیة" -ب
 ".یوم الرب" -ج
 ". عالمة انتصار موسى على فرعون" -د
  
 بم قارن یوئیل الجراد؟  -٥
 .لفیضانا -أ

 .العاصفة -ب
 .الخروج -ج
  .جیش -د
  
 بم نادى یوئیل لشعب یھوذا أن یفعلھ؟  -٦
 .أن یتوب -أ

 . أن یھرب -ب
 أن یزرع محصوالت جدیدة -ج
 . أن یعبد الجراد -د
  
 إلى جانب الجراد؟ " یوم الرب"ماذا كان یعني یوئیل بمصطلح  -٧
 .السبي البابلي القادم -أ

 . ئیلأھم أعیاد بني إسرا -ب
 .السبت -ج
 .معجزة یوم الخمسین -د
 . یوم میالد الرب یسوع - ه
 . الیوم األخر - و
  
 ما ھي الرسالة الروحیة لنبؤة یوئیل؟  -٨
 . بالنسبة لنا" یوم الرب" أي ظرف نمر بھ في حیاتنا یمكن أن یكون  -أ

 .دائًما ما یدین هللا شعبھ بوباء الجراد -ب
 .ال یدین هللا شعبھ البتة -ج
 . ال یمكن تغییر بعض الظروف التي نمر بھا في حیاتنا -د
  
 ؟        ١٢ -١١: ٣بط ٢ما  ھو مصیر األرض وفقًا لما ورد في  -٩
 . ستبقى لألبد -أ

 . سوف تذوب محترقة -ب
 . سوف تنفجر  -ج
 . ستنعدم فیھا الحیاة تدریجیًا -د

فبما أن ھذه كلھا تنحل، أي أناس یجب 
تكونوا أنتم في سیرة مقدسة  أن

منتظرین وطالبین سرعة . وتقوى
مجيء یوم الرب، الذي بھ تنحل 
السماوات ملتھبة، والعناصر محترقة 

  . ١٢ - ١١: ٣بط٢. تذوب 
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؟ وكیف وعد هللا بأن یعمل كل شئ "بیوم الر" ما ھي أحداث حیاتك التي یمكن أن تطلق علیھا 
لراحتك وخیرك؟ وما ھي الظروف التي تمر بھا الیوم وتحتاج فیھا للثقة في الرب؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

   

واطلب منھ أن یعینك على إدراك أن ھذا . أشكر هللا ألنھ یسیطر على كل ما تمر بھ في حیاتك
  . العالم سوف یزول بمجیئھ الثاني الذي ننتظره
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." تحققت نبؤة یوئیل مبدئیًا في یوم الخمسین، وسوف تتحقق في نھایة الزمان:" اشرح ھذه العبارة -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
؟ "یوم الرب"ماذا قصد یوئیل بقولھ بأن وباء الجراد كان بمثابة  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عندما شبَّھ یوئیل الجراد بجیش، ما ھو المعنى األعمق الذي یكمن وراء ھذا التشبیھ؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
. قولكیف تشعر حیال السنین التي أكلھا الجراد في حیاتك؟ اشرح ما ت -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ت بك في حیاتك ویمكنك أن تطلق علیھا عندما ت -٥ رجع بذاكرتك إلى الوراء، ما ھي األحداث التي مرَّ
؟ "یوم الرب"

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 اإلصحاحو وبین ما ورد عنھ في رسالة بطرس الثانیة" یوم الرب"قارن بین ما یكتبھ یوئیل عن  -٦

في ضوء ما سجلھ االثنان، ما ھو موقفك الشخصي في الحیاة الذي یجب أن تتخذه أنت؟ . الثالث
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ي تناولھا یوئیل في رسالتھ؟ ما ھي المشكلة الت -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   

  الذھاب إلى العمق
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  یوم الرب والجراد
  
  ٣الفصل 

  ٧٦الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

   .فھم الرسالة التي یتضمنھا سفر عاموس ومدى مالئمتھا لیومنا ھذا: الھدف 

بُّ إِلھُ اْلُجنُوِد َمَعُكْم ١٤ . َكَما قُْلتُمْ اُْطلُبُوا اْلَخْیَر الَ الشَّرَّ لَِكْىْ◌ تَْحیَْوا، فََعلَى ھَذا یَُكوُن الرَّ
بَّ إِلھَ اْلُجنُوِد یَتََراَءُف ١٥ ، َوأَِحبُّوا اْلَخْیَر، َوثَبِّتُوا اْلَحقَّ فِي اْلبَاِب، لََعلَّ الرَّ َعلَى بَقِیَِّة اُْبُغُضوا الشَّرَّ

 )١٥- ١٤:٥عاموس .(یُوُسفَ 
اِرقُوَن َویَْسِرقُونَ الَ تَْكِنُزوا لَُكْم ُكنُوًزا َعلَى اَألْرِض َحْیُث یُْفِسُد السُّوُس وَ « َدأُ، َوَحْیُث َیْنقُُب السَّ بَِل ٢٠. الصَّ

َماِء، َحْیُث الَ یُْفِسُد ُسوٌس َوالَ َصَدأٌ، َوَحْیُث الَ یَْنقُُب َساِرقُوَن َوالَ یَسْ  ألَنَّھُ ٢١ِرقُوَن، اْكنُِزوا لَُكْم ُكنُوًزا فِي السَّ
  )٢١-١٩:٦متى.(َك أَْیًضاَحْیُث یَُكوُن َكْنُزَك ھُنَاَك یَُكوُن قَْلبُ 

كرز . كان عاموس مواطنًا من المملكة الجنوبیة دعاه هللا لیتنبأ للمملكة الشمالیة بالسبي األشوري الوشیك
لكن كلماتھ ضد المملكة الشمالیة كانت . عاموس في زمن رخاء المملكة الجنوبیة إبان حكم الملك عزیا

وطالت الدینونة كل شعب هللا في المملكتین بسبب . أیًضا) وذاأو یھ(تنطبق على مستقبل المملكة الجنوبیة 
وفي واقع األمر فإن االمتیاز الروحي الممنوح لھم سینتج عنھ دینونة أعظم من دینونة . عصیان الجمیع

  .الشعوب الوثنیة، فأولئك الذین عرفوا كلمة هللا وتمردوا علیھا، تقع علیھم مسئولیة أكبر من غیرھم
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  .أفضل إجابة راخت
 . ؟ كان عاموس كاھنًا بارًزا وینحدر من عائلة ذات نفوذخطأصواب أم  -١
 . أم خطأ؟ اثنان فقط من األنبیاء الصغار ھما اللذان ُدعیا للكرازة للمملكة الشمالیة صواب -٢
في ال یمثل السیاق التاریخي الذي عاصره األنبیاء وكرزوا فیھ أي أھمیة تُذكر  خطأ؟صواب أم  -٣

 . دراستنا لرسائلھم
  . أم خطأ؟ رسائل األنبیاء الروحیة أھم بكثیر من دراسة األحداث التاریخیة بالنسبة لنا صواب -٤
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 لماذا اختار هللا فالًحا من المملكة الجنوبیة لیحمل رسالة إلى المملكة الشمالیة؟  -٥

 .اع بین المملكتینلیدور نز -أ
 . ألن أنبیاء المملكة لشمالیة لم یكرزوا بكالم هللا ورسالتھ -ب
 .ألن المملكة الجنوبیة كانت دائًما أفضل من المملكة الشمالیة -ج
  . لحمایة عاموس في المملكة الشمالیة عندما یدمر هللا المملكة الجنوبیة -د
 

 متى بدأ عاموس في كرازتھ؟ -٦
 .دإبان حكم داو -أ

 .قبیل میالد المسیح مباشرةً  -ب
 .أثناء السبي البابلي -ج
  . إبان حكم عزیا، وقریبًا من زمن أشعیاء -د
 

 ما ھي حالة إسرائیل ویھوذا في زمن عاموس؟  -٧
 . كانتا في حالة ازدھار وفي مأمن من األعداء -أ

 . للھجوم من كل ناحیة معرضتان -ب
 . في خضم المجاعات والفقر -ج
  . یزا بالعدوانیة والشراسةتتم -د
 

 كیف كان عاموس لبقًا؟  -٨
 .نادى بالدینونة على أعداء إسرائیل فقط -أ

 .أسعدت رسالتھ قادة إسرائیل السیاسیین -ب
 . قدم األخبار السارة على األخبار المؤلمة -ج
 . لم یكن لبقًا البتة، فقد اعتاد أن یحمل رسائل الدینونة القاسیة فحسب -د

  
 ا نادى عاموس بدینونة أعظم على إسرائیل ویھوذا من تلك التي على األمم الوثنیة المحیطة بھم؟ لماذ -٩

 . ألنھم نالوا امتیاًزا روحیًا یتمثل في معرفة هللا وكلمتھ -أ
 . ألنھم اقترفوا خطایا أعظم من األمم األخرى -ب
 . األمم األخرى كانت أكثر طاعة  -ج
  . استحسانًا من هللا مثلما فعلت بقیة األمم لم تنل یھوذا وإسرائیل -د
 

؟ -١٠   ما ھو أھم العناصر في عالقتنا با
 .ما الذي نسمعھ -أ

 .حقیقة مشاعرنا -ب
 . ما الذي نعرفھ -ج
  . تجاوبنا مع ما نعرفھ -د
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 أٌي من الصور التالیة رآھا عاموس؟  - ١١
 . لوحي الشریعة الخاصین بالوصایا العشرة -أ

 . درایة تامة بالشریعة كاھن على -ب
 . موسى وإیلیا مًعا -ج
  ). أي میزان للبناء للتأكد من استقامة الحائط( زیج  -د
  

 َمن الذي رآه عاموس واقفًا بجوار المذبح یعلن حكم القضاء؟   - ١٢
 . الرب نفسھ -أ

 . النبي یوئیل -ب
 .عزیا الملك -ج
  . داود الملك -د
 

 ). اختر أكثر من واحدة( موس ؟ أٌى مما یلي تمثل رسائل عا -١٣ 
 . القضاء قادم -أ

 .لن ینقطع السالم -ب
 . الرجوع للرب سوف یلي القضاء -ج
 .  سیبقى مع إسرائیل لألبد -دا
 . هللا األمل في شعبھ حتى عندما یخطئون لن یفقد -ه
 . لن یُقھر كل من إسرائیل ویھوذا ولن تتعرضا للدینونة - و

  

كان هللا قد تخلَّى عن خطتھ لك، أو أنك لست كفًؤا لخدمتھ؟ وكیف تشجعك  ھل تسائلت یوًما إن
  رسالة عاموس؟ وما ھو الرجاء الذي یعد بھ هللا شعبھ وأنت أیًضا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكره وسبحھ ألنھ یُسّر باألكثر جًدا أن . أشكر هللا ألنھ یستطیع ویرید أن یستخدم أي شخص
  . انك، ومدینتك، وبلدكواسأل رحمتھ لك، وألسرتك، وجیر. یسترد شعبھ عن أن یعاقبھم
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  ما ھي أوجھ التشابھ بین المجتمع الروحي الذي یخاطبھ عاموس وبین الكنیسة الیوم في أمریكا؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ماذا كانت رسالة عاموس لمجتمع ذي حظ وفیر روحیًا ومادیًا؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما الغرض وراء ارتحال جاني جمیز من المملكة الجنوبیة إلي المملكة الشمالیة لینادي ویحذر من  -٣

   اآلتي ؟ قضاء هللا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  یف یُظھر عاموس مؤھالت النبي ودعوتھ؟ ك -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ، كیف یوضح ھذا النبي الفرق بین العالقة مع هللا وبین خدمتھ؟ ٣: ٣في عا -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  متى تحققت األحكام التي أعلنھا عاموس؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھو العائق الذي أوضحھ ھذا النبي وكان یعرقل عمل هللا؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
   

  الذھاب إلى العمق
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  إختبار آدوم
  
  ٤الفصل 

  ٧٧الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

  .استیعاب التحذیر الذي تتضمنھ رسالة عوبدیا: الھدف 

ا، فَیُْشِعلُونَھُْم َویَأُْكلُونَھُْم َوالَ ١٨  یَُكوُن َویَُكوُن بَْیُت یَْعقُوَب َناًرا، َوبَْیُت یُوُسَف لَِھیبًا، َوبَْیُت ِعیُسو قَّشً
بَّ تََكلَّمَ    )١٨عوبدیا .(»بَاق ِمْن بَْیِت ِعیُسو، ألَنَّ الرَّ

  
وحِ ھَُو َحیَاةٌ َوَسالَمٌ ألَنَّ اْھتَِماَم اْلَجَسِد ھَُو َمْوٌت، َولِكنَّ ٦   )٦:٨رومیة .(اْھتَِماَم الرُّ

وتوعد هللا على لسان . تكلم هللا من خالل عوبدیا لیدین شعب أدوم ألنھم فرحوا في شماتة لسقوط یھوذا
وأثبت التاریخ صحة ھذه النبؤة، فقد حلت الھزائم المتتالیة على . عوبدیا بإبادة ھذا الشعب لصلفھ وكبریائھ

وفي تعاملھ مع أدوم، ذكر هللا عھده مع إبراھیم عندما حدثھ . مة واندثر األدومیون في یومنا ھذاھذه األ
  ). ٣: ١٢تك"(  .والعنك ألعنھ وأبارك مباركیك، :"قائالً 

سعى یعقوب إلى البركات الروحیة وصار أبًا . ترجع العداوة بین إسرائیل وأدوم إلى زمن یعقوب وعیسو
یمثل ھذان األخوان لنا الفارق بین الروحیین . قد باع بكوریتھ بأكلة عدس فرفضھ هللاأما عیسو ف. إلسرائیل

  . الذین یرنون إلى هللا ویطیعون سبلھ، وبین أولئك الذین ینغمسون في العالم المادي ورغباتھم األنانیة
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  .أفضل إجابة اختر
 أم خطأ؟ سفر عوبدیا أصغر أسفار العھد القدیم؟ صواب -١
 . أم خطأ؟ ال تحدد نبؤة عوبدیا الزمان والسیاق التاریخي التي ُكتبت فیھصواب  -٢
  . أم خطأ؟ ُعرف عن األدومیین أنھم غزاة عدوانیین صواب -٣
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر غیر ذلك
  

 أین نجد قصة األدومیین في أسفار الكتاب المقدس؟  -٤
 سفر التكوین -أ

 عددسفر ال -ب
 أخبار األیام الثاني -ج
  عوبدیا  -د
 

 من أین ینحدر األدومیین؟  -٥
 یعقوب -أ

 عیسو -ب
 موسى -ج
  داود -د
 

 كیف كانت مشاعر األدومیین تجاه الیھود؟  -٦
 أحبوھم كإخوة -أ

 اعتراھم شعور بالدونیة بالنسبة للیھود -ب
 أبغضوھم -ج
  لم یكن ھناك تعامل بینھم البتة -د
 

 ور الذي لعبھ األدومیین في سقوط أورشلیم؟ ما ھو الد -٧
 . ساعدوا بابل في تدمیر المدینة -أ

 .ساعدوا الیھود في الدفاع عن المدینة -ب
 .حاولوا إدارة مفاوضات للسالم -ج
  .تجاھلوا األمر تماًما -د
 

 ماذا كان محتوى رسالة عوبدیا ألدوم؟  -٨
 . باركھم رغم تورطھم في تدمیر أورشلیم -أ

 . دھم بمساعدة الیھود لھم إذا ما تعرضوا لھجوم ماوع -ب
 . دعا كل سعب هللا لمحاربتھم -ج
  . تنبأ بتعرض األمة للعقاب وبمحو الشعب من على وجھ األرض -د
  
 

 ماذا حدث ألدوم بعد سقوط أورشلیم؟  -٩
 ازدھر جًدا -أ

 تعرض للتدمیر السریع -ب
 .الرومانانھزم ثالث مرات من البابلیین، والیھود، و -ج
  . احتل شعبھ أرض إسرائیل إلى ھذا الیوم -د
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 ): اختر كل ما تجده مناسبًا( أٌي من ھذه الحقائق الروحیة تجده في سفر عوبدیا  - ١٠
 .البد أن یواجھ المرء تبعات حیاتھ -أ

 .تُطبَّق دینونة هللا على َمن ھم خارج شعبھ فقط -ب
 .ال ینبغي أن نحسد أو نغار من األشرار -ج
 .هللا أمین في وعده بمباركة الذین یباركون مختاریھ وجلب اللعنة على َمن یلعنھم -د
 . سوف تتصالح شعوب یعقوب وعیسو في نھایة المطاف - ه
   .سوف یعمل هللا كل األشیاء لخیر شعبھ في نھایة األمر - و
  
  

  
  
  

منھما لھا الغلبة في  أيٌ . الروح والجسد -یمثل كٌل من یعقوب وعیسو الطبیعتین اللتین نمتلكھما
  حیاتك؟ ومالذي یجب علیك فعلھ لتؤكد على انتصار طبیعتك الروحیة في كل معركة؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

واطلب معونتھ لكي ما تسعى دائًما . أشكر هللا على أمانتھ وروحھ الذي أعطاه لكل َمن یحبھ
  . لنوال البركات الروحیة قبل تلك المادیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بُوَن فَْوَق َما تَْستَِطیُعوَن، بَْل َسیَْجَعُل  َولِكنَّ هللاَ أَِمیٌن، الَِّذي. لَْم تُِصْبُكْم تَْجِربَةٌ إِالَّ بََشِریَّةٌ ١٣ الَ یََدُعُكْم تَُجرَّ
 )١٣:١٠كو١( .َمَع التَّْجِربَِة أَْیًضا اْلَمْنفََذ، لِتَْستَِطیُعوا أَْن تَْحتَِملُوا
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  عوبدیا استیائھ منھ؟  َمن ھو أدوم ولماذا أظھر -١
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  في أصغر أسفار العھد القدیم؟......" یجب أن ال" كم مرة قیلت عبارة  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  مفتاًحا لفھم ھذا السفر؟ " الالءات" وكیف تعتبر ھذه  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . واربطھ بنبؤة عوبدیا" بترا" راجع تاریخ الصخرة الحمراء لمدینة  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  اإلنسان الروحي واإلنسان الجسدي؟ ) أدوم(كیف یمثل یعقوب وعیسو  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
رأیت كیف تحققت نبؤة عوبدیا  عن أدوم انطباًعا عمیقًا فيَّ عندما " بترا"تركت زیارتي لمدینة  -٦

  على وجھ التحدید، بماذا تنبأ عوبدیا عن شعب أدوم؟ . حرفیًا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . اشرح كیف تظھر صفات یعقوب وصفات عیسو مًعا في الشخص الواحد منا -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  إختبار آدوم
  
  ٥الفصل 

  ٧٨الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  .فھم دعوة یونان النبي ورسالتھ: الھدف 
  

، فََجاَءْت إِلَْیَك َصالَتِي إِلَى ھَْیَكِل قُْدِسكَ ِحیَن أَْعیَْت فِيَّ نَْفِسي ذَ  بَّ اَلَِّذیَن یَُراُعوَن ٨. َكْرُت الرَّ
ا أَنَا فَبَِصْوِت اْلَحْمِد أَْذبَُح لََك، َوأُوفِي بَِما نََذْرتُھُ ٩. أَبَاِطیَل َكاِذبَةً یَْتُرُكوَن نِْعَمتَھُمْ  بِّ اْلَخالَصُ . أَمَّ یونان .(»لِلرَّ

٩-٧:٢(  
 

لذا . نت نینوى عاصمة أللّد أعداء إسرائیل في أیام یونان، ومكان محفوف بالمخاطر بالنسبة ألي یھوديكا
فعندما دعا هللا یونان للذھاب إلى ھناك لیحمل لھم رسالة هللا بالدینونة القادمة في حالة عدم توبتھم، الذ 

  . جھتھا عكس اتجاه نینوىالنبي بالفرار وحاول االختباء من هللا، فاعتلى سطح سفینة كانت و
لكن هللا ساق یونان إلى التوبة عن عصیانھ من خالل ریح شدیدة داھمت السفینة، وعندما أدرك طاقمھا أن 
ھذه العاصفة بسبب یونان، أوصاھم ھذا األخیر بأن یلقوا بھ في المیاة الصاخبة، حیث أعد هللا حوتًا كبیًرا 

لَّى یونان من ھناك وأعلن توبتھ واستعداده للذھاب حیثما أراد لھ ص. ابتلع یونان وظل في بطنھ ثالثة أیام
  . هللا أن یذھب
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  .أفضل إجابة اختر
 . ال أحد یصدق أن حوتًا كبیًرا ابتلع یونان لمدة ثالثة أیام خطأ؟صواب أم  -١
 . لیس ھناك أھمیة تُذَكر لسفر یونان بالنسبة لنا الیوم  خطأ؟صواب أم  -٢
 . یمدنا سفر یونان بتفصیالت واضحة عن زمان ومكان كتابتھ خطأ؟صواب أم  -٣
 . أم خطأ؟ أولئك الذین یخرجون من أجل هللا علیھم أن یأتوا إلیھ ھو أوالً  صواب -٤
  

  : اختر إجابة واحدة لألسئلة التالیة، ما لم یُذَكر غیر ذلك
  
لھا هللا لیونان؟              -٥  ما ھي الرسالة التي حمَّ

 .أن نینوى سوف تسود على العالم بأسره -أ
                                      .    أن الدینونة سوف تقع على نینوى بسبب خطایاھا -ب
 .أن إسرائیل سوف تخوض حربًا ضد نینوى -ج
  . أن نینوى سوف تدمر إسرائیل -د
 

 كیف یمكن للمرء أن یثبت صحة الكتاب المقدس؟  -٦
 .تحاق بكلیات الالھوت وتعلُّم اللغات األصلیة التي ُكتِب بھا الكتاب المقدسمن خالل االل -أ

 .من خالل البحث فیھ عن الحق والرغبة في الخضوع لما یرد بھ -ب
 . من خالل دراسة البراھین األثریة والتاریخیة لھ -ج
  . ال یمكننا الجزم بصحتھ -د
 

 بم اتصف األشوریون؟  -٧
 بالقسوة الشدیدة -أ

 ِرفوا بمشاعر العطف والشفقةعُ  -ب
 أرادوا االنعزال عن بقیة العالم -ج
  . امتألوا حماسةً لحمایة إسرائیل -د
 

 لماذا ھرب یونان من دعوة هللا؟ -٨
 .لم یعي شیئًا عن محبة هللا -أ

 لم یثق في حمایة هللا لھ -ب
 .لم یرد لنینوى أن تنال الغفران -ج
  . كان نبیًا مزیفًا -د
 

 موقفنا عندما نواجھ حقًا صعب التحقیق؟  كیف یكون -٩
 .نقبلھ بسرور إلدراكنا أنھ خیر لنا -أ

 .نشكر هللا من أجلھ ونشارك بھ آخرین -ب
 .نحاول فھمھ وتطبیقھ في حیاتنا -ج
  . نحاول الھروب منھ -د
 

 لماذا لم یجبر هللا یونان على طاعتھ؟ - ١٠
 .إنھ ال ینتھك حقنا في االختیار -أ

 .قراراتنالتأثیر على ھو یرفض ا -ب
 .كان یدرك مشاعر الخوف التي مألت یونان -ج
  . وجد آخر یقوم بالمھمة -د

إِْن َشاَء أََحٌد أَْن یَْعَمَل َمِشیئَتَھُ ١٧
ِمَن هللاِ، أَْم یَْعِرُف التَّْعلِیَم، ھَْل ھَُو 

١٧: ٧یو. أَتََكلَُّم أَنَا ِمْن نَْفِسي  
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 ماذا حدث بعدما ذھب یونان إلى نینوى في نھایة المطاف؟  - ١١
 .صار شھیًدا من أجل هللا -أ

 . فرح لكونھ مرسل من هللا -ب
 . أعلنت المدینة توبتھا ونجت من دینونة هللا -ج
 . الفرصة للتوبة لكنھم رفضوا ونالوا العقاب اإللھيأعطاھم  -د

 

ھل شعرَت یوًما أن هللا كلَّفك بواجب ثقیل؟ ما ھو؟ وھل اخنرت طاعتھ؟ ولماذا؟ ھل یطلب منك  
  هللا أن تحمل رسالة محبتھ لشخص ما؟ من ھو ھذا الشخص؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

إن أطلب منھ أن یوضح لك . أشكر هللا على طول أناتھ في قیادة شعبھ بما فیھم أنت شخصیًا 
أسألھ عمن  . كانت ھناك جوانب في حیاتك لم تطیعھ فیھا، واسألھ أن یعینك على فعل كل ما یطلبھ منك

  . یریدك أن تحمل لھم رسالة محبتھ حتى وإن كانوا أعدائك، واطلب معونتھ لتفعل ذلك
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  ـ) ٢: ٤تأمل في یون( لماذا رفض یونان الذھاب إلى نینوى على وجھ التحدید؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھي المسافة بین ترشیش ونینوى بحسب معلوماتك؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بما أن یونان قرر عدم الذھاب إلى نینوى، لماذا حاول الفرار من وجھ هللا؟ ھل في اإلمكان االختباء  -٣

  ). ١٣٩تأمل في مز ( من هللا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ھل اختبرت المثول الجاد أمام هللا، والخروج المثمر من أجلھ؟ وضح  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . أذكر بعض األمثلة للمثول الجاد أمام هللا -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . المثمر والھادف من أجل هللا وعملھ أذكر بعض األمثلة للخروج -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ما ھي العقبة التي كان یونان النبي یعالجھا وكانت تعیق عمل هللا في أیامھ؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  

  الذھاب إلى العمق



25 
 

  نبي األحكام المسبقة
  
  ٦الفصل 

  ٧٩الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  .إدراك الرسالة عن محبة هللا الواردة في سفر یونان: الھدف 

بُّ َعْن َوْعِدِه َكَما یَْحسِ   ُب قَْوٌم التَّبَاطَُؤ، لِكنَّھُ یَتَأَنَّى َعلَْینَا، َوھَُو الَ یََشاُء أَْن یَْھلَِك أُنَاٌس، الَ یَتَبَاطَأُ الرَّ
  )٩:٣بطرس ٢.(بَْل أَْن یُْقبَِل اْلَجِمیُع إِلَى التَّْوبَةِ 

ْحَمِة َونَاِدمٌ    )٢:٤یونان (َعلَى الشَّرِّ  ألَنِّي َعلِْمُت أَنََّك إِلھٌ َرُؤوٌف َوَرِحیٌم بَِطيُء اْلَغَضِب َوَكثِیُر الرَّ
  

، فكانت لھم االختبارات في كیفیة االقتراب إلیھ، ثم  سلك أنبیاء العھد القدیم نموذًجا محدًدا في عالقتھم با
یونان یعطینا ھذا النموذج بشكل معكوس، ففي . التجارب المثمرة الناجحة في الخروج لخدمتھ لكن 

إال أنھ في األصحاح الثاني، یأتي إلى هللا مردًدا . خرج من أجلھاألصحاح األول لم یقترب من هللا أو ی
وبعد ھذه المقابلة مع . وھو في بطن الحوت....." جاءت إلیك صالتي، أذبح لك، أوفي بما نذرتھ" القول

  . ٣هللا، یذھب إلى نینوى من أجلھ في أصحاح 
ورغم . ألشوریین الساكنین نینوىالموضوع الرئیسي في سفر یونان ھو محبة هللا لجمیع الناس، حتى ا

أحكام یونان المسبقة وغیظھ الشدید من احتمال غفران هللا ألھل نینوى، إال أن هللا أظھر لھ بأناة جمة 
  . محبتھ العمیقة لسكان ھذه المدینة
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  .أفضل إجابة اختر
 .جنیبھم الدینونةأم خطأ؟ عرف یونان قوة هللا القادرة على قیادة أھل نینوى للتوبة وتصواب  -١
 .هللا یجبرنا على تحقیق مشیئتھ خطأ؟صواب أم  -٢
 . أم خطأ؟ عزم یونان على إطاعة أمر هللا وھو في بطن الحوت صواب -٣
 

 : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  

 ): أذكر المناسب منھا(اختر األمور التي صنعھا یونان وھو في بطن الحوت -٤
 .لوم هللا بسبب مشكالتھأخذ ی -أ

 . سأل هللا أن یدین أھل نینوى من أجل خطایاھم -ب
  .أخذ یردد مقطتفات من الكتاب المقدس -ج
  .وردد الترانیم -د
 صلى -ه
 . طلب الموت لنفسھ - و
 . أقسم أن یطیع هللا - ز
  . حاول الھروب من خالل السباحة -ح
 

 ظروف صعبة؟  لماذ یسمح هللا عادةً لعبیده أن یجتازوا في -٥
 .إلحباطھم -أ

 . لیشیر بانتفاء محبتھ لھم -ب
 . لیدفعھم لإلعتماد على إمكاناتھم الشخصیة -ج
  . لیرى ردود أفعالھم الصحیحة -د
 

 كیف یكون رد فعل هللا عندما یرى تجاوب عبیده الصحیح مع ظروفھم المعاكسة؟  -٦
 . سیتركھم وشأنھم فترات طویلة من الزمن لیتعلموا الدر -أ

 . یعود بھم مرة أخرى إلى نعمتھ وإحسانھ -ب
 . إنھ ینقذھم ویستردھم إلیھ -ج
  . یسھِّل لھم كل األمور مرة أخرى -د
 

 ماذا كان رد فعل أھل نینوى نحو رسالة یونان  بھالكھم ؟  -٧
 .تابوا وآمنوا با -أ

 .رجموا یونان -ب
 . طردوا یونان من مدینتھم -ج
  . تجاھلوه تماًما -د
 

 كیف كان رد فعل هللا نحو أھل نینوى؟  -٨
 .یوًما ٤٠دمر المدینة بعد  -أ

 . أرسل المزید من األنبیاء لھم -ب
 .غفر لھم خطایاھم ورد عنھم القضاءاإللھي -ج
  .أعطاھم القوة لیھزموا كل أعدائھم -د
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 ماذا كان موقف یونان من توبة أھل نینوى؟  -٩
د هللا على صالحھ -أ  . فرح ومجَّ

 . لم یصدق أن توبتھم جادة -ب
 . اعتقد بضرورة امتنانھم لھ -ج
  . امتأل غیظًا ألن هللا سامحھم نظًرا لكراھیتھ لھم -د
 

 .ذا كان موقف هللا من غضب یونانام -١٠ 
 . أعلن لھ بلطف عن اھتمامھ بالمدینة وخالص أھلھا -أ

 .غضب من یونان وأعاده لبطن الحوت -ب
 . وأعاده إلسرائیل قدم اعتذاًرا لیونان -ج
  . قرر القضاء على نینوى على كل األحوال -د
 

 ما ھي الفئة من الناس التي تحظى بالقدر األعظم من محبة هللا؟  - ١١
 الیھود -أ

 أھل آسیا -ب
 األمریكیون -ج
  .  یحب جمیع الناس، بصرف النظر عن أساسھم  العرقي أو أحوالھم بصفة عامةهللا -د
 

 ). اختر كل اإلجابات المناسبة( األھم في سفر یونان؟ ما ھي الرسالة  - ١٢
 . معجزة ابتالع الحوت للنبي -أ

 .فظاظة أھل نینوى -ب
 .تحیز بني البشر -ج
  . محبة هللا -د
 

ھل أنت غیر حیادي؟ ھل ھناك شخص تجد صعوبة في محبتھ؟ ولماذا؟ وماذا تعتقد عن مشاعر هللا 
  ھھم؟ تجاھھم؟ وكیف یریدك هللا أن تشعر تجا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

واسألھ أن یمنحك الفرص التي توضح فیھا .  ألنھ محبة، ومحبتھ تضم العالم بأسرهأشكر هللا
  . محبتھ لآلخرین، وإن كان ھذا صعبًا علیك، فاطلب منھ الشجاعة الالزمة لتحقیقھ
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 قم ببعض األبحاث عن األشوریین الذین كانوا یمثلون( ما سبب  كراھیة یونان الشدیدة ألھل نینوى؟  -١

  .) ألّد أعداء إسرائیل، مع التركیز على ممارساتھم الوحشیة تجاه الشعوب التي انھزمت أمامھم
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما أھمیة العبارة القائلة بأن كلمة الرب جاءت لیونان للمرة الثانیة؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ماذا تعرف عن التوازن بین اإلرادة الحرة لإلنسان وإرادة هللا الحاسمة ذات السلطان المطلق من خالل  -٣

  . ترف ویقرر عدة قرارات للخضوع صالة یونان وھو في جوف الحوت ویع
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف نعرف َمن الذي غیَّر أھل نینوى فعالً على ضوء تجاوب یونان مع الحملة التبشیریة األعظم في  -٤

  تاریخ العالم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  عنى رسالتھ النبویة وتطبیقاتھا؟ كیف تساعدنا حقیقة أن یونان ھو كاتب ھذا السفر على تفسیر م -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھي المعضلة التي تناولھا یونان في سفره؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  فة شخصیة؟ كیف ترتبط رسالة سفر یونان بك أت بص -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   

  الذھاب إلى العمق
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  ي األحكام المسبقةنب
  
  ٧الفصل 

  ٨٠الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  .فھم الرسائل الواردة في سفر میخا: الھدف 

ا أَْنِت َیا بَْیَت لَْحِمَ◌ أَْفَراتَةَ، َوأَْنِت َصِغیَرةٌ أَْن تَُكونِي بَْیَن أُلُوِف یَھُوَذا، فَِمْنِك یَْخُرُج لِي«٢ الَِّذي  أَمَّ
، بَِعظََمِة ٤...»طًا َعلَى إِْسَرائِیَل، َوَمَخاِرُجھُ ُمْنُذ اْلقَِدیِم، ُمْنُذ أَیَّاِم األََزلِ یَُكوُن ُمتََسلِّ  بِّ َویَقُِف َویَْرَعى بِقُْدَرِة الرَّ

بِّ إِلِھِھ، َویَْثبُتُونَ  ، أَْصبُِر ِإللِھ َولِكنَّنِي أَُراقُِب الرَّ ... ألَنَّھُ اآلَن یَتََعظَُّم إِلَى أَقَاِصي األَْرضِ . اْسِم الرَّ بَّ
  )٧:٧؛ ٤، ٢:٥میخا.(یَْسَمُعنِي إِلِھي. َخالَِصي

  
یسجل سفر میخا ثالثة عظات رائعة للنبي میخا، الذي ُولد وتربَّى في منطقة ریفیة لكنھ ُدعي لیكرزبكلمة 

اللوم واشترك مع باقي األنبیاء في طرح . هللا للقادة السیاسیین والروحیین في عواصم إسرائیل  ویھوذا
  . لفساد شعب هللا األخالقي والدیني على قادة المملكتین

فنظًرا ألنھم لم یعلنوا . في عظتھ األولى، یدعو میخا األرض كلھا لترى عقاب هللا لشعبھ إسرائیل ویھوذا
ثم یظھر مجده یوًما ما عندما یرجع شعبھ . مجد هللا في أعمالھم، فسوف یُظھر هللا عدلھ من حالل عقابھم

والوسیلة الوحیدة . وفي عظتیھ الثانیة الثالثة، یخاطب میخا قادة شعب الرب ویوضح لھم مدى فسادھم. إلیھ
  . أي المسیا: لنجاتھم من سقطتھم كانت من خالل إرسال هللا لحاكم كامل وعادل
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  .أفضل إجابة اختر
 . ؟ بخالف سائر األنبیاء، لم یكن میخا واعظًا قدیًراخطأصواب أم  -١
 . أم خطأ؟ عاش میخا قبل السبي البابلي، معاصًرا تقریبًا لزمن أشعیاء النبي صواب -٢
 . أم خطأ؟ كرز میخا في عاصمتي المملكتین الشمالیة والجنوبیة صواب -٣
؟ یختار هللا دائًما المتعلمین لیكرزوا لذوي الثقافة والعلم، بینما یختار غیر المتعلمین خطأصواب أم  -٤

  . المتعلمین أیًضا لیكرزوا لغیر
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر غیر ذلك
  

ھ لھم میخا اللوم في عظاتھ؟ -٥  َمن ِمن الناس وجَّ
 الفالحین -أ

 الرؤساء والقادة -ب
 أعداء شعب هللا -ج
  القادة الدینیین -د
 

 ما ھو محتوى عظة میخا األولى؟  -٦
 .سوف یدمر هللا األرض یوًما ما -أ

 . هللا یرید أن یُعلن عن ذاتھ للعالم من خالل شعبھ -ب
 .اقترب زمن مجئ المسیا  -ج
  . سوف تتعرض نینوى للعقاب بسبب خطایاھا -د
 

 ماذا یفعل هللا لشعبھ عندما ال یعكسون صفاتھ للعالم؟  -٧
 یفنیھم -أ

 .یتغاضى عن خطایاھم ویباركھم في كل األحوال -ب
 . اتھم لیصبحوا مستحقین إلحسانھیضاعف من واجباتھم ومسئولی -ج
  . یتلمذھم لیوضحوا بره وعدلھ -د
 

 ما ھو الھدف الرئیسي  لعظة میخا الثانیة؟  -٨
 الحكومات -أ

 األشوریین -ب
 الجفاف والمجاعة -ج
  نھایة الزمان -د
 

 من ھم القادة الثالثة الذین ذكرھم میخا في عظتھ الثانیة؟  -٩
 .الضرائبالرؤساء، والمشرعون، وجباة  -أ

 .العلمون، واآلباء، والشیوخ -ب
 . األنبیاء، والكھنة، والسلطة المدنیة -ج
  . الملوك، والقادة العسكریین، والشرطة -د
 

 ماذا قال میخا عن قادة إسرائیل؟   - ١٠
 .یقومون بمھمتھم على خیر وجھ -أ

 .فاسدین وظالمین -ب
 .سوف یلفظھم الشعب من مراكزھم -ج
 . والحسم في قیادتھم للشعبیحتاجون للحزم  -د
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 بماذا أدان میخا  القادة الروحیین إلسرائیل؟  - ١١
 .بممارسة السحر والشعوذة من أجل المال -أ

 .التماسھم للدعم المادي لیقوموا بمھمتھم الروحیة -ب
 .محاولتھم اإلطاحة بالحكومة -ج
  . تقدیم األخالقیات الصارمة التي لم یتمكن الشعب من تحقیقھا -د

 

ھل تعتقد أنھ بإمكان البشر إظھار ماھیة شخص هللا آلخرین؟ وكیف یمكننا ذلك؟ ھل تذكر أمثلة 
  ألناس استطاعوا فعل ذلك معك؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

. أشكر هللا أنھ صنعنا على صورتھ وكشبھھ بحیث یمكن أن  نعكس صورتھ إلظھار شخصھ
  . واطلب منھ أن یُبرز صفاتھ فیك یوًما بعد اآلخر
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  على ًمن وضع میخا اللوم لفساد شعب هللا األخالقي؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ماذا كانت الرسالة لقادة شعب هللا المدنیین ؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  وماذا كانت الرسالة للكھنة الذین كانوا معلمین لشعب هللا؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ماذا كانت الرسالة لألنبیاء المنوط بھم حث الشعب على إطاعة كلمة هللا؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ) ٧: ٧؛ ٤، ٤: ٥تأمل في مي(كیف تنبأ عن حكومة هللا الكاملة المثالیة؟ -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  لمسیا اآلتي؟ ما وجھ التفرد في نبؤتھ عن ا -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھو العائق الذي تناولھ ھذا النبي والذي عرقل عمل هللا؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  
  

   

  الذھاب إلى العمق
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  حل هللا النھائي
  
  ٨الفصل 

  ٨١الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  .إدراك الرجاء الموجود في سفر میخا: الھدف 

ْنِب لِبَقِیَِّة ِمیَراِثھِ  لَى األَبَِد َغَضبَھُ، فَإِنَّھُ یَُسرُّ الَ یَْحفَظُ إِ ! َمْن ھَُو إِلھٌ ِمْثلَُك َغافٌِر اِإلْثَم َوَصافٌِح َعِن الذَّ
أْفَةِ    )١٩-١٨:٧میخا . (یَُعوُد یَْرَحُمنَا، یَُدوُس آثَاَمنَا، َوتُْطَرُح فِي أَْعَماقِ اْلبَْحِر َجِمیُع َخطَایَاھُمْ ١٩. بِالرَّ

بُّ َخِطیَّةً، َوالَ فِي ُروِحِھ طُوبَى لَِرُجل الَ یَْحِسُب ٢. طُوبَى لِلَِّذي ُغفَِر إِْثُمھُ َوُستَِرْت َخِطیَّتُھُ ١ لَھُ الرَّ
  )٢-١:٣٢مزمور .(ِغشٌّ 

ًرا إیاھم برعایتھ لھم فیما مضى . في عظة میخا الثالثة، یواجھ هللا شعبھ كما لو كانوا في قاعة محكمة، مذكِّ
 یرید وماذا یطلب منھم مقابل أعمالھ العظیمة نحوھم؟ ما ھو أعظم بكثیر من مجرد الذبائح والتقدمات، هللا

  . شعبھ أن یقیموا العدل، ویحبوا الرحمة، ویسیروا معھ في اتضاع
بعد أن ذكر میخا فشل حكومات إسرائیل ویھوذا، قدم رسالة رجاء لشعب هللا وكل شعوب العالم من خالل 

نبؤة مسیانیة، فما فشلت فیھ الحكومة البشریة في أورشلیم والسامرة، لن یفشل الرب یسوع المسیح في 
  . السالم الحقیقي لشعبھ، فھو سوف یكون المثال الكامل للنبي، والكاھن، والملكمنح 
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  .أفضل إجابة اختر
 . أم خطأ؟ میخا ھو النبي الوحید الذي ذكر مكان میالد المسیح صواب -١
 . ؟ ال تكتسب رسالة میخا أھمیة كبیرة ألنھ أحد األنبیاء الصغارخطأصواب أم  -٢
 . تنبأ میخا بأن المسیا سوف یحكم بقوة الرب أم خطأ؟صواب  -٣
  . ؟ الكتاب المقدس محدد جًدا بخصوص میعاد ومكان مجئ المسیح الثانيخطأصواب أم  -٤
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یُذَكر غیر ذلك
  
 متى یُفترض أن یسود المسیح على حكومة إسرائیل؟  -٥

 .بعد قیامتھ مباشرةً  -أ
 .العھد الجدیدفي نھایة  -ب
 . حاول ذلك فعالً لكنھ فشل -ج
  . في مجیئھ الثاني -د
  

 عندما یحكم المسیح، َمن الذي سیأتي إلى جبل الرب؟  -٦
 .كل األمم -أ

 .كل الشرق األوسط -ب
 . إسرائیل ویھوذا -ج
  .بعض المؤمنین فحسب -د
  

 ع شعبھ؟ ما ھو المشھد الذي یصفھ میخا في عظتھ الثالثة حول حوار هللا م -٧
 .مشھد حدیقة -أ

 . مشھد وادي العظام الیابسة -ب
 .قاعة محكمة -ج
  . مشھد أنھار بابل -د
 
 ما الذي یریده هللا من شعبھ في المقام األول؟  -٨
 . ذبائح حیوانیة -أ

 .ھبات مادیة -ب
 . الطاعة والحج -ج
  . قلب نقي -د
 
 كیف تنتھي نبؤة میخا؟  -٩
 . بقضاء قاسي من هللا -أ

 .برسالة  رجاء  إیجابیة -ب
 . بتخلي هللا عن شعبھ -ج
  . بتوبة إسرائیل المباغتة -د
 
 من أین سوف یحكم المسیا العالم؟ -١٠ 
 . من السماء القاصیة البُعد -أ

 . من أورشلیم -ب
 . من روما -ج
  . من مدینة تمتلئ بسكانھا المؤمنین -د
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 ما ھي رسالة الرجاء لمیخا الختامیة ؟  - ١١
 .تُدار الحكومات  برجال أتقیاء سوف -أ

 . سوف یصبح كل القادة الروحیین مؤمنین -ب
 . سوف یرسل هللا خالصھ، المسیا، الذي سوف یحكم بالعدل -ج
 . ال یوجد رجاء، فسوف یدین هللا العالم بأسره -د

  

منك بصفة ھل من األسھل لك أن تقدم ذبائح  أم أن یكون لك قلبًا نقیًا؟ وما الذي یطلبھ هللا 
  رئیسیة؟ ولماذا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا ألنھ أرسل ابنھ الذي تنبأ بھ میخا، كما وعد تماًما، وأنھ یوًما ما سوف یعود المسیح 
اسألھ أن یمأل قلبك بالحب لھ، . أشكر هللا من أجل ھبة الخالص التي تشتمل على قلب جدید. ثانیةً لیحكم

ي لنا بأن یسوع سوف یأتي ثانیةً وأنھ أشكر هللا على الرجاء الذ. ولآلخرین، وبرغبة في تحقیق مشیئتھ
  . سوف یحكم األرض بالعدل
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  بناًء على رسالة میخا، ھل یتحتم على أتباع المسیح أن یشاركوا في العملیة السیاسیة؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
تأمل ما ورد ( بحسب رسالة میخا، ما ھي األمور الثالثة التي یطلبھا الرب من المؤمن الذي یحب هللا؟  -٢

  ) ٨: ٦ميفي 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  المقصود بصناعة الحق، ومحبة الرحمة، والسلوك بتواضع مع هللا؟ ما  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  في تطبیقنا لمبدأ صنع العدل،كیف لنا أن نؤید العدل ونقف ضد الظلم؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بما أن الرحمة تعني المحبة غیر المشروطة، كیف یتسنَّى لنا أن نطبق تعلیم میخا الذي ینادي بحب  -٥

  الرحمة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یة للسیر بتواضع مع حیث أن هللا عادل وھو جوھر المحبة غیر المشروطة، ما ھي التطبیقات العمل -٦

  إلھنا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
باإلضافة إلى میالد المسیح في بیت لحم، متى رأى میخا  الحل اإللھي لفساد الحكومات وھو یحدث  -٧

 في األرض؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
   

  الذھاب إلى العمق
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  ناحوم
  
  ٩الفصل 

  ٨٢الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

  .إدراك قداسة هللا ومحبتھ من خالل رسالة ناحوم: الھدف 

بُّ ٧ یِق،. َصالٌِح ھَُو الرَّ لِیَن َعلَْیھِ  ِحْصٌن فِي یَْوِم الضَّ َولِكْن بِطُوفَاٍن َعاِبٍر ٨. َوھَُو یَْعِرُف الُْمتََوكِّ
ا لَِمْوِضِعھَا، َوأَْعَداُؤهُ یَْتبَُعھُْم ظَالَمٌ    )٨-٧:١ناحوم . (یَْصنَُع ھَالًَكا َتاّمً

ا ِھبَةُ هللاِ فَِھَي َحیَاةٌ أَبَِدیَّةٌ ٢٣   )٢٣:٦رومیة . (بِاْلَمِسیحِ یَُسوَع َربِّنَا ألَنَّ أُْجَرةَ اْلَخِطیَِّة ِھَي َمْوٌت، َوأَمَّ
  

وإذ صاروا أكبر إمبراطوریة في . ھزم األشوریون كل دول العالم واستعبدوھم بقسوة ال یمكن وصفھا
وكانت نینوى ھي عاصمة ھذه . العالم، فقد وقع رعبھم على كل العالم الذي خاف من وحشیتھم المفرطة

نة تابت بمناداة یونان، إال أن األشوریین ھزموا المملكة الشمالیة ورغم أن ھذه المدی. اإلمبراطوریة
وبعد ھذا الغزو بستین عاًما أخرى، ھددوا یھوذا أو المملكة الجنوبیة، . إلسرائیل بعد ذلك بستین عاًما

سوف یتم تدمیر مدینة نینوى عاصمة : وعند ذاك بادر النبي ناحوم بقول ھذه الكلمات المطمئنة لیھوذا
ومن أجل قداسة هللا وعدلھ، یتعامل بحزم وقسوة مع األشوریین ویعاقبھم على قسوتھم . عن قریب العدو

  .وخطایاھم
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  .أفضل إجابة اختر
  
 . أم خطأ؟ مثل یونان، حمل ناحوم رسالة بخصوص نینوى صواب -١
 . امتدت توبة نینوى الي حدثت في أیام یونان لعدة قرون خطأ؟صواب أم  -٢
  . خطأ؟ كانت نینوى المدینة المسیطرة على العالم في أیام ناحوم أم صواب -٣
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 : وم بالموضوع المناسب لھاحِصل كل أصحاح من أصحاحات سفر نا -٤

 تبریر سبب ھالك نینوى ) ii                        (i)( األصحاح األول 
 إعالن ھالك نینوى) iii)                       (ii(األصحاح الثاني 
  وصف لھالك نینوى) i)                         (iii(األصحاح الثالث 

 
 متى سقطت نینوى بعد نبؤة ناحوم؟  -٥

 بعد أسبوعین -أ
 بعد ثالثة سنوات ونصف -ب
 سنة ٢٣بعد  -ج
  سنة ١٢٠بعد  -د
 

 ما ھو الزمن الذي عاش فیھ ناحوم النبي؟  -٦
 بعد لنبي إیلیا مباشرةً  -أ

 .قبل السبي البابلي، في وقت أشعیاء النبي تقریبًا -ب
 في وقت قریب من المسیح -ج
  . ال نعرف بالتحدید أیة تفصیالت عن حیاتھ -د
 

 ): اختر أكثر من إجابة( المدن؟ ما ھي ھذه ". سقوط المدن األربعة" یُطلَق على األسفار النبویة أحیانًا  -٧
 روما  -أ

 أورشلیم -ب
 دمشق -ج
 سوسة -د
 أثینا - ه
 نینوى - و
 بابل - ز
 جت  -ح
  السامرة -ط
 

 ماذا كانت رسالة ناحوم  ألھل یھوذا؟  -٨
 . علیھم أال ینزعجوا أو یخافوا من غزو نینوى لبلدھم -أ

 . سوف یھلكوا مع نینوى -ب
 . عاًما ٧٠حتلھم نینوى لمدة سوف یتم إنقاذھم بعد أن ت -ج
 . سوف یتم أسرھم وتشتیتھم من قِبل نینوى مثل المملكة الشمالیة -د
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 لماذا صب هللا جام غضبھ على نینوى؟  -٩
 . لم تعلن توبتھا وأقدمت على فعل أعمال وفظائع وحشیة -أ

 . اشتد بأسھا وزادت قوتھا أكثر مما یمكنھ التعامل معھا -ب
 . ة باقي الشعوبلم تكن بأھمی -ج
  . أراد هللا أن یُظھر قوتھ من خاللھا -د
 

 ماذا كتب ناحوم عن شخص هللا؟  - ١٠
 . أنھ محب فحسب وال یغضب البتة -أ

 . أنھ دائم الغضب وال یعرف المحبة -ب
 . ھو قدوس ومحب، لكنھ یغضب بسبب الخطیة -ج
  . ھو ال یلقي باالً بأمور البشر -د
 
  احوم أھمیة خاصة لنا في ھذه األیام؟ لماذا یكتسب سفر ن -١١ 
 . ألنھ یخبرنا أن هللا یحب  شعوب معینة فقط -أ

 . ألنھ یحثنا على الصالة من أجل الھالك التام ألعدائنا -ب
 . ألنھ یتنبأ بإعادة بناء نینوى في أیامنا لكي ما تعاود الحرب ضد شعب هللا -ج
الل غضبھ، وھذا یساعدنا على إدراك سبب بغضھ ألنھ دراسة توضح كیف یُظھر هللا محبتھ من خ -د

 . للخطیة
  

لماذا یكره هللا الخطیة؟ وكیف تتضح محبتھ لنا من خالل غضبھ من الخطیة؟ ھل ھناك قریب أو 
  صدیق لك لم ینل بعد ھبة الحیاة األبدیة؟ كیف تحدثھ عن محبة هللا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

منھ قوة على الغوایة أطلب . أشكر هللا ألنھ یحبك إلى الحد الذي معھ ال یتجاھل الخطیة في حیاتك
والتجربة، ویمأل قلبك بالمشاعر الدافئة نحوه، واطلب معونتھ لكي تحمل رسالة محبتھ لكل َمن یحتاج 

 . لذلك
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  كیف مثلت نبؤات ناحوم عن ھالك نینوى أخباًرا سارة لشعب هللا؟  -١
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
خارق للطبیعة الذي تم عند مقارنتك لسفر ناحوم بسفر یونان، ما الذي البد أن تستنتجھ عن الخالص ال -٢

  لنینوى من خالل یونان؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھي التطبیقات الروحیة والعملیة لسفر ناحوم في حیاتنا الیوم؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  كیف یدافع ناحوم عن فكرة ھالك نینوى؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عندما تتأمل جیًدا في قسوة األشوریین المرعبة، ھل یعني ھذا السفر أن هللا یحتمل إجرام إمبراطوریة  -٥

  شریرة لحدود معینة ثم بعد ذلك یمحوھا من الوجود؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . عاًما من ھذه النبؤة؟ قیِّم ناحوم كنبي واثبت مصداقیتھ ٢٣د كیف تم غزو نینوى بع -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ما ھو العائق لعمل هللا الذي تناولھ ناحوم النبي؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   

  الذھاب إلى العمق
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  حوار مع هللا
  
  ١٠الفصل 

  ٨٣الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

   .فھم مضمون رسالة سفر حبقوق: الھدف 

، قَْد َسِمْعُت َخبََرَك فََجِزْعتُ ٢ ، َعَملََك فِي َوَسِط . یَا َربُّ نِیَن أَْحیِھِ یَا َربُّ نِیَن . السِّ فِي َوَسِط السِّ
فْ  ْحَمةَ . َعرِّ   )٢:٣حبقوق .(فِي اْلَغَضِب اْذُكِر الرَّ

ِي هللاَ، ألَنِّي بَْعُد أَْحَمُدهُ، َخالََص وَ ١١ ؟ تََرجَّ ْجِھي لَِماَذا أَْنِت ُمْنَحنِیَةٌ یَا نَْفِسي؟ َولَِماَذا تَئِنِّیَن فِيَّ
  )١١:٤٢مزمور.(َوإِلِھي

حبقوق كاھنًا وقائًدا لخدمة التسبیح والعبادة وعاصر الفترة السابقة للسبي البابلي مباشرةً عندما كان  كان
لكن بینما كان حراس أبراج سور أورشلیم یراقبون الجیش . التھدید بالغزو البابلي واضًحا وال تخطئھ عین

واشتھر حبقوق بسؤالھ . هللا الزاحف نحو المدینة، كان حبقوق قابًعا في برج روحي یسمع ما یقولھ
ویتحدث هللا . وھو یصارع مع التساؤالت التي ازدحمت بھا رؤوس كل أھل یھوذا" لماذا؟:" المتكرر 

ویختتم رسالتھ بترنیمة . معھ حول خططھ، فیشجع شعب یھوذا لكي ما یعیشوا باإلیمان وال یفقدوا رجائھم
  .رائعة لتمجید هللا
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  .أفضل إجابة اختر
  
 . ؟ ُعِرف حیقوق بإجاباتھ الجاھزة على التساؤالت العسیرةخطأصواب أم  -١
رغم أن سفر حبقوق یأتي بعد سفر ناحوم في الكتاب المقدس، إال أن حبقوق  خطأ؟صواب أم  -٢

 . عاش على األقل قرنًا من الزمان قبل ناحوم
 . أم خطأ؟ كرز حبقوق في زمن السبي البابليصواب  -٣
  . خطأ؟ كان حبقوق كاھنًا مسئوالً عن خدمة التسبیحأم  صواب -٤
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر غیر ذلك
  
 كم مرة اٌقتبست أشھر آیات سفر حبقوق في العھد الجدید؟  -٥

 مرة واحدة -أ
 مرات ٣ -ب
 مرة١٤  -ج
  مرة ٢٢-د
 

 لماذا كتب حبقوق رسالتھ في صورة أسئلة؟  -٦
 . لك إجابات فھو لم یعرف كیف یستمع لصوت هللاألنھ لم یمت -أ

 .أراد للشعب أن یستنبط اإلجابات بنفسھ -ب
كانت وسیلة مبتكرة وخالقة لتقدیم الحقائق الصعبة بدون الكشف الصریح عنھا والذي كان من  -ج

 . الممكن أن یتسبب ذلك في قتلھ
  . ورشلیمربما ظن أن رسالتھ یمكن أن تُربك البابلیین في غزوھم أل -د
 
 )اختر كل ما یناسب(بحسب نموذج حبقوق، ماذا ینبغي علینا فعلھ عندما نتعرض ألزمة ما؟  -٧
 . نبني برًجا من الحجارة -أ

 .ننفرد با -ب
 . نطرح كل تساؤالتنا على هللا -ج
 . نعتمد على إمكانیاتنا في مواجھتھا -د
 . نرقب هللا وننتظر كالمھ -ه
 . منطقیة من وجھة نظرنانلجأ إلى الحلول ال - و
 . نختار اإلیمان والثقة في هللا - ز
  . نعبد هللا ونسبحھ -ح
 
 كیف یُختتم سفر حبقوق ؟ -٨
 . بإعدام حبقوق -أ

 .بانتصار بابل على أورشلیم -ب
 .بنبوءة عن نھایة الزمان -ج
  .بترنیمة حمد وتسبیح -د
 
 ما ھو الھدف األساسي من االستشھاد ؟ -٩
 .د شھادة للعالملیكون الشھی -أ

 . لیموت في أقرب فرصة -ب
 .لیموت الشھید بوسیلة ال تعیق عمل هللا -ج
  . لكي ما یفوز بمكافأة أكبر في السماء -د

. َواْلبَارُّ ِبإِیَمانِِھ یَْحیَا
 )٤:٢حب(
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 أین نجد القوة والمعونة عندما نتعرض ألزمة ما؟  - ١٠
 .في أعمالنا -أ

 .لدي حكومتنا -ب
 . من خالل المال الذي ندخره -ج
 . عند هللا فحسب -د

  

؟ ما ھي بعضھا؟ ھل لدیك مكانًا خاًصا تلتقي فیھ با ھل  لدیك تساؤالت كثیرة توجھھا 
  لتتحادث معھ وتنتظر حدیثھ لك؟ وكیف حدَّثك هللا؟ 

  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا ألنھ یسمح لنا بطرح تسلؤالتنا، وألنھ یرید الحدیث مع شعبھ، واشكره ألنھ كلي 
واسألھ أن . ندما تجلس صامتًا أمامھاسألھ أن یحدثك بوضوح ع. القوة ویدعونا ألن نلجأ لھ لیقودنا

  . یزید إیمانك ویساعدك لكي ما تعبده وتسبحھ باستمرار خاصة في األوقات الصعبة
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  ما ھو الشكل األدبي الخالق الذي اختاره حبقوق، ولماذا اختار أن یقدم رسالتھ بھذا الشكل؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كانت تساؤالت شعب هللا الذي كان على وشك  ھل كانت التساؤالت التي طرحھا تخصھ ھو أم أنھا -٢

  مواجھة الغزو البابلي؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  أن یطبقھا الشعب الذي سمع أسئلتھ واإلجابات علیھا؟ ." والبار بإیمانھ یحیا" كیف قصد النبي بعبارة -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لماذا یستخدم شعبًا أكثر شًرا منھم لتأدیبھم؟ وعندما أجابھ هللا، ماذا كان رده : كان سؤالھ الرئیسي  -٤

   من حیث عالقتھ بشعب هللا؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  واب هللا لھ عندما ذكر األشرار الذین كانوا على وشك غزو بلدھم؟ ماذا كان ج -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بما یُعَرف الیوم بالھوت الوفرة واالزدھار ) ١٩ -١٦: ٣(كیف ترتبط ترنیمة حبقوق الختامیة  -٦

  المنتشر ھذه األیام، خاصةً أننا ال نعرف إن كان حبقوق قد نجا آنذاك؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھو العائق لعمل هللا الذي تناولھ حبقوق في رسالتھ؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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  تنظیف من أعلى إلى أسفل
  

  ١١صل الف
  ٨٤الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  

  . فھم التحذیرات لیھوذا ولنا أیًضا الواردة في رسالة النبي صفنیا: الھدف
  

، یَا َجِمیَع بَائِِسي األَْرِض الَِّذیَن فََعلُوا ُحْكَمھُ ٣ بَّ لََعلَُّكْم . اْطلُبُوا التََّواُضعَ . اْطلُبُوا اْلبِرَّ . أُْطلُبُوا الرَّ
بِّ تُْستَ    )٣:٢صفنیا .(ُروَن فِي یَْوِم َسَخِط الرَّ

  
كِ ١٥ بُّ األَْقِضیَةَ َعلَْیِك، أََزاَل َعُدوَّ بُّ فِي َوَسِطكِ . قَْد نََزَع الرَّ ا. َملُِك إِْسَرائِیَل الرَّ فِي ١٦. الَ تَْنظُِریَن بَْعُد َشّرً

بُّ إِلھُِك فِي َوَسِطِك َجبَّارٌ ١٧. الَ تَْرتَخِ یََداكِ . نُ الَ تََخافِي یَا ِصْھیَوْ «: ذلَِك اْلیَْوِم یُقَاُل ألُوُرَشلِیمَ  . یَُخلِّصُ . الرَّ
  )١٧- ١٥:٣صفنیا .(»یَْبتَِھُج بِِك بِتََرنُّمٍ . یَْسُكُت فِي َمَحبَّتِھِ . یَْبتَِھُج بِِك فََرًحا

  
والمستقبل،  وبینما شملت نبوءة یوئیل عن یوم الرب الزمن الماضي والحاضر. تنبأ صفنیا عن یوم الرب

انحصرت رسالة صفنیا في الیوم األخیر عندما یأتي المسیح ثانیةً ویدین هللا األرض كلھا، ووصف أحداثًا 
ونظًرا ألن ما سوف یحدث ھو نتیجة مباشرة لشر األمم، . تؤثر على كل إنسان وحیوان على وجھ األرض

ذا الیوم، لكن هللا كعادتھ دائًما سوف لن تنجو أمة شریرة من ھ. فنجد صفنیا یحض على التوبة واألمانة
وفي نھایة المطاف، سوف یعترف كل إنسان على األرض بأن الرب ھو . یحمي األمناء لھ ویعتني بھم

  . هللا
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  .أفضل إجابة اختر
  
 . ال أحد یعرف بالتحدید متى عاش صفنیا أم خطأ؟صواب  -١
 . ر المقدسة العبریة أم خطأ؟ في أیام صفنیا ظھر االھتمام باألسفا صواب -٢
 . أكثر من أي نبي آخر" یوم الرب"أم خطأ؟ استخدم صفنیا تعبیر  صواب -٣
 . بخالف أنبیاء آخرین كثیرین، لم یتنبَّأ صفنیا قط لقادة شعب هللا الدینیین أو السیاسیین خطأ؟صواب أم  -٤

 
  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك

  
 الذي یتحدث عنھ صفنیا مراًرا كثیرة؟ " لربیوم ا"ما ھو  -٥

 .السبي البابلي -أ
 . وبأ الجراد -ب
 .مجئ الرب الثاني -ج
  .رجوع المسبیین من بابل -د
 

 ما ھي رسالة صفنیا الرئیسیة؟  -٦
 . سوف یكون یوم الرب نھائیًا وكارثیًا -أ

 . لن یؤثر یوم الرب إال على أورشلیم فحسب -ب
 .وم یمر بالبشریةیوم الرب ھو كل ی -ج
  . سنوات من الیوم ٧سوف یأتي یوم الرب بعد  -د
 

 ما ھي نبوءة صفنیا عن الذین یعبدون آلھة وثنیة؟  -٧
 .سوف یقدِّر هللا لھم إخالصھم الدیني -أ

 . سوف یعاقبھم هللا ویبید آلھتھم -ب
 . سوف یلقون نفس المعاملة التي یتعامل بھا هللا مع األمناء لھ -ج
  . یتیح لھم هللا السنوات الممتدة الطویلة لیدركوا خطئھمسوف  -د
 

 عالم یحث صفنیا شعب هللا؟  -٨
 . على التوبة مادام الوقت لم یفت -أ

 . مھاجمة البابلیین قبل أن یبدأوا غزوھم -ب
 . إحضار أوثانھم للھیكل لالحتفال باالختالفات الدینیة -ج
  . الصالة من أجل توسیع رقعة أرضھم -د
 

 بم یتنبأ صفنیا عن األمم المحیطة بأورشلیم؟  -٩
 . سوف یتباركون بلعنة یھوذا -أ

 . سوف تصیبھم اللعنة بینما یتبارك یھوذا -ب
 . سوف یسبیھم یھوذا -ج
  . سوف یُدانون ویتم خرابھم -د
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 )اختر كل ما یناسب( بحسب أقوال صفنیا، ما ھي العناصر التي تقود إلى یوم الرب؟  -١٠ 
 .الزدھار الماديا -أ

 الغیرة -ب
 الالمباالة -ج
 التمرد -د
 الحرب النوویة - ه
 عدم اإلیمان - و
 األزمة المالیة -ز
  العصیان -ح
 

 بحسب ما ورد في صفنیا، ما ھي خطة هللا النھائیة بالنسبة للسلطة الحاكمة؟   - ١١
 الدیقراطیة -أ

 النزعة الوطنیة -ب
 .مطاقم جدید من الحكام یحل محل القدی -ج
  . حكم المسیا وسیادتھ وسلطانھ -د
 

 ما ھي نتائج یوم الرب؟  - ١٢
 مجاعة عالمیة -أ

 سماء جدیدة وأرض جدیدة -ب
 تحسن حالة المجتمع -ج
 . إبادة تامة -د

  

ھل ھناك مساحات في قلبك لم تسلمھا بالكامل للرب حتى اآلن؟ ما ھي؟ ماذ یكون رد فعل هللا 
  حیال ذلك؟ وماذا تنوي فعلھ؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

واسألھ أن یؤسس ملكوتھ . سوف یخلق سماًء جدیدة وأرًضا جدیدة یسكن فیھا البرأشكر هللا ألنھ 
 . فیك حتى عندما یأتي المسیح، ال تخجل بل تكون جزًءا من ملكوتھ األبدي

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

وا قَائِلِینَ ٣١ ألَنَّ أَبَاُكُم . فَإِنَّ ھِذِه ُكلَّھَا تَْطلُبُھَا األَُممُ ٣٢؟ أَْو َماَذا نَْشَرُب؟ أَْو َماَذا نَْلَبُس؟ َماَذا نَأُْكلُ : فَالَ تَْھتَمُّ
َماِويَّ یَْعلَُم أَنَُّكْم تَْحتَاُجوَن إِلَى ھِذِه ُكلِّھَا هُ، َوھِذِه ُكلُّھَا تَُزادُ ٣٣. السَّ الً َملَُكوَت هللاِ َوبِرَّ . لَُكمْ  لِكِن اْطلُبُوا أَوَّ

وا لِْلَغِد، ألَنَّ اْلَغَد یَْھتَمُّ بَِما لِنَْفِسھِ ٣٤ هُ . فَالَ تَْھتَمُّ   ) ٣٤ - ٣١: ٦مت( .یَْكفِي اْلیَْوَم َشرُّ
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  بھذه األحداث؟ " یوم الرب"المسیح الثاني یتضمن سلسلة من األحداث، كیف یرتبط  مجيءبما أن  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یتفق وصف یوم الرب في . حاح الثاني من رسالة بطرس الثانیةاربط بین سفر صفنیا واألص -٢

  ھذین النصین من حیث أحداثھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عندما یكتب صفنیا بأنھ لن ینجو إنسان أو حیوان في یوم الرب، كیف یتفق ھذا مع حدیث یسوع على  -٣

  ؟ )٢٤مت (جبل الزیتون عن الضیقة العظیمة حیث لن ینجو جسد من المصیر اإللھي 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . عن یوم الرب، وبین تقدیم كل منھما لھذا الحدث العظیمقارن بین حدیث صفنیا وحدیث یوئیل  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في كل مرة یحدثنا الكتاب المقدس عن مجئ المسیح الثاني ونھایة العالم یكون لھذا الحدیث تطبیقات  -٥

ما ھي التطبیقات الروحیة والعملیة لرسالة صفنیا . روحیة وأخرى عملیة تعلل سبب ذكر ھذه األحداث
  الخاصة بیوم الرب؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  الخراب الذي سوف یصیب األرض؟  بحسب كلمات صفنیا، ما ھو مدى -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   الذي تناولھ صفنیا في رسالتھ؟ما ھو العائق لعمل هللا -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  

   

  الذھاب إلى العمق
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  هللا أوال
  
  ١٢الفصل 

  ٨٥الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  . فھم رسالة حجي النبي حول أھمیة ترتیب األولویات بطریقة صحیحة: الھدف
  

ا أَْدَخْلتُُموهُ الْ . اْنتَظَْرتُْم َكثِیًرا َوإَِذا ھَُو قَلِیلٌ ٩ . لَِماَذا؟ یَقُوُل َربُّ اْلُجنُودِ . بَْیَت َنفَْخُت َعلَْیھِ َولَمَّ
َماَواُت ِمْن فَْوقُِكُم النََّدى، ١٠. ألَْجِل بَْیتِي الَِّذي ھَُو َخَراٌب، َوأَْنتُْم َراِكُضوَن ُكلُّ إِْنَساٍن إِلَى بَْیتِھِ  لِذلَِك َمنََعِت السَّ

بِاْلَحرِّ َعلَى األَْرِض َوَعلَى اْلِجبَاِل َوَعلَى اْلِحْنطَِة َوَعلَى اْلِمْسطَاِر َوَعلَى  َوَدَعْوتُ ١١. َوَمنََعِت األَْرُض َغلَّتَھَا
ْیِت َوَعلَى َما تُْنبِتُھُ األَْرُض، َوَعلَى النَّاِس َوَعلَى اْلبَھَائِِم، َوَعلَى ُكلِّ أَْتَعاِب اْلیََدْینِ    )١١- ٩:١حجي .(»الزَّ

  
كرز ھذا النبي لمجموعة المسبیین . ة الذین قدموا رسالتھم بعد السبي البابليكان حجي أحد األنبیاء الثالث

وجدت ھذه المجموعة من المسبیین الراجعین شعبًا غریبًا في أرضھم ال . األولى التي عادت إلى أورشلیم
ف وبسبب كراھیة ھؤالء المحیطین بھم، توق. یخاف هللا ویقاوم بضراوة مجھوداتھم إلعادة بناء الھیكل

عاًما، وتحولوا إلى إعادة بناء بیوتھم الخاصة في  ١٥شعب یھوذا العائد عن مشروعھم لبناء الھیكل لمدة 
وصاح في شعب هللا أن یتذكروا أولویاتھم، . ھكذا خاطبھم حجي" انتبھوا إلى طرقكم. " أنانیة شدیدة

ف من األمم التي ویستعیدوا منظورھم الصحیح، وحماستھم في استكمال مھمتھم، والكف عن الخو
  . تذكرنا كلماتھ بأننا نحتاج إلى االلتزام بدعوتنا اإللھیة فھو كفیل بضمان سالمتنا. ترھبھم
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  .أفضل إجابة اختر
  

 .اختار حجي البقاء في بابل بینما رجع شعب هللا من سبیھم إلى أورشلیم خطأ؟صواب أم  -١
ى أورشلیم بعد ھزیمة بابل على ید مادي أم خطأ؟ تم السماح للممسبیین بالرجوع إلصواب  -٢

 . وفارس
  . أم خطأ؟ دفع االضطھاد والتھدیدات أبناء هللا إلى التخلي عن مھمتھم صواب -٣
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 كیف كانت حالة شعب یھوذا عندما عادوا من السبي؟  -٤

 .أقویاء وشجعان -أ
 أغنیاء وكسالى -ب
 فقراء ومعدمین -ج
  . مثل البابلیین تماًما -د
 

 مذا كان الھدف الرئیسي من رجوع الفوج األول من المسبیین؟  -٥
 .إعادة بناء الھیكل -أ

 . طرد األشرار من أرض الموعد -ب
 .جعل أورشلیم مدینة قویة حصینة -ج
  . الھروب من غضب فارس -د
 

 ود من بابل؟ ماذا كان رد فعل سكان األرض نحو رجوع الیھ -٦
 .رحبوا بھم بحرارة -أ

 .شرعوا في تجھیز السالح لمحاربتھم -ب
 . ھربوا خوفًا منھم -ج
 . تحرشوا بھم واضطھدوھم -د
 

 )اختر كل ما یناسب(ماذا كان رد فعل الیھود تجاه أعدائھم؟  -٧
 . توقفوا عن بناء الھیكل -أ

 .حاربوا أعدائھم ببسالة -ب
 .فقدوا حماستھم وغیرتھم -ج
 . توجھوا إلى بناء بیوتھم الخاصة -د
 .عظموا هللا لتلك الفرصة التي لھم إلظھار إیمانھم - ه
  . تجاھلوا الماضي وتقدموا نحو رؤیة مستقبلیة - و
 

  ما ھو ملخص رسالة حجي؟  -٨
 .الدینونة القادمة -أ

  .الخطایا السالفة -ب
 . هللا أوالً  -ج
  . االنتظار -د
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  م شعبھ أال یضعوا أنفسھم أو أي شئ قبلھ في حیاتھم؟  ماذا فعل هللا لیعلِّ  -٩
 . أعادھم إلى السبي مرة أخرى -أ

 . لم یمنحھم كفایتھم من االحتیاجات إلى أن یعطوه ھو األولویة في حیاتھم -ب
 .أرسل إلیھم الوبأ -ج
  . تخلَّى تماًما عنھم -د
 

  ماذا كان رد فعل الشعب نحو كرازة حجي؟  - ١٠
 تجاھلوه -أ

 رجموه -ب
 . أعلنوا توبتھم، وصححوا ترتیب أولویاتھم، وشرعوا في بناء الھیكل من جدید -ج
  . امتألت قلوبھم غیرة من األشرار وتركوا هللا -د
 

  بم وعد الرب عندما أعلن الشعب توبتھ وأعادوا ترتیب أولویاتھم بالصواب؟  - ١١
 باركھم بالوفرة الكثیرة -أ

 . والثروة والصحة الجیدة أعطاھم ما أرادوا من القوة -ب
 .امتدح ما عملوه -ج
 . قلَّل من قسوة عقابھم -د

  

كیف تنعكس القیم التي تعتنقھا على سلوكك وطریقة قضائك لوقتك، والتصرف في أموالك، 
ومھاراتك ومواھبك؟ وماذا یمكنك أن تفعل لتجعل هللا ھو األول في حیاتك؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

اسأل معونتھ لتجعلھ األول . ي حیاتناأشكر هللا ألنھ من منطلق محبتھ یوضح لنا ما ھو األھم ف
في حیاتك، فتحبھ أكثر من أي شخص ومن أي شئ آخر، وتكون وكیالً أمینًا على مواھبھ التي 

  .  واسأل معونتھ لكي تحیا محدًدا أولویاتك الصحیحة ولیس حسب أھوائك الشخصیة. یمنحك
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، ماذا كان یقصد بذلك؟ "طرقكم اجعلوا قلبكم على" عندما نادي حجي قائالً  -١
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
تأملوا طرقي، ماذا كان یقصد بذلك، وما الذي أراد أن یقولھ للشعب؟ : وعندما قال الرب على فم حجي -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یمكنك تطبیق الحقیقة المؤلمة التي أعلنھا ھذا النبي والمبنیة على طریقة قضاء الشعب ألوقاتھم،  -٣

ت الرب الذي یُفترض أنھ والتصرف في مواھبھم، وفي أموالھم لصالح إعمار بیوتھم الشخصیة ولیس بی
األول في حیاتھم؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
الكیس " ھل یمكنك بصفة شخصیة  تطبیق طرق هللا التي وصفھا حجي ببالغة وبصور بیانیة مثل  -٤

؟ "- ویقصد المال -نفخت فیھ"، "المنقوب
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
. من األصحاح األول أن هللا یأمر أحیانًا بالجفاف والبوار للزرع والناس أیًضا ١١یقول حجي في اآلیة  -٥

. وقات الجافة في حیاتك تكلم عنھا وقم بوصفھاإذا كنَت اختبرت مثل ھذه األ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف تطبق رسالة ھذا النبي بصفة شخصیة في جوانب أخرى من حیاتك؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھو العائق الذي تناولھ حجي وكان یعرقل عمل هللا؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  
  
  

   

  الذھاب إلى العمق
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  ركز إیمانك
  
  ١٣الفصل 

  ٨٦الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

 إدراك كیفیة التغلب على مخاوفنا وإتمام عمل هللا بشجاعة وحماسة وذلك من خالل: الھدف
  .رسالة حجي النبي

   

ْحَر : ألَنَّھُ ھَكَذا قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ ٦  َماَواِت َواألَْرَض َواْلبَ ةٌ، بَْعَد قَلِیٍل، فَأَُزْلِزُل السَّ ِھَي َمرَّ
ةُ ٨. ا، قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ َویَأْتِي ُمْشتَھَى ُكلِّ األَُمِم، فَأَْمألُ ھَذا اْلبَْیَت َمْجدً . َوأَُزْلِزُل ُكلَّ األَُممِ ٧َواْلیَابَِسةَ،  لِي اْلفِضَّ

ِل، قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ ٩. َولِي الذَّھَُب، یَقُوُل َربُّ اْلُجنُودِ  َوفِي . َمْجُد ھَذا اْلبَْیِت األَِخیِر یَُكوُن أَْعظََم ِمْن َمْجِد األَوَّ
 )٩-٦:٢حجي .(»ھَذا اْلَمَكاِن أُْعِطي السَّالََم، یَقُوُل َربُّ اْلُجنُودِ 

  
ُكْم َعلَْیِھ، ألَنَّھُ ھَُو یَْعتَنِي بُِكمْ ٧  )٧:٥بطرس ١(.ُمْلقِیَن ُكلَّ ھَمِّ

  
ویقول حجي لكل َمن یجتاز في جفاف روحي أو . یوضح لنا النبي حجي كیفیة ترتیب أولویاتنا في الحیاة

 یریدنا أن نمعن النظر هللا. ، وأیًضا تأملوا طرق هللا"تأملوا طرقكم:" یرى أن بركة الرب بعیدة عما یفعلھ
علینا أن نرتب أولویاتنا، ودوافعنا، ومفاھیمنا، ومخاوفنا . فیما یفعلھ ھو الیوم وما یخطط لھ في المستقبل

  .بإیمان ثابت فیھ ھو وحده
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  .أفضل إجابة اختر
       

 . ؟ وفقًا لكالم حجي، لیس لإلیمان تأثیر واضح في حیاتناخطأصواب أم  -١
 . خطأ؟ أحد میولنا كبشر أننا نسمح للماضي أن یؤثر سلبیًا على حیاتنا أم صواب -٢
هللا یریدنا معرفة مشیئتھ من خالل مقارنة أنفسنا باآلخرین والرغبة في أن نصبح  خطأ؟صواب أم  -٣

 . مثلھم
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر غیر ذلك
  
 ): اختر كل ما یناسب( حیاتنا من قِبل هللا؟ كیف یمنعنا الشیطان من نوال األفضل ل -٤
 یجربنا لعمل الشر -أ

 . یجربنا بعمل أمور حسنة ولیس أفضل ما عندنا -ب
  یحاول بث اإلحباط فینا -ج
 یحاول أن یجعلنا مشوشین -د
  . یحاول أن یجرنا للتركیز على فشل الماضي -ه
 
 ن بنیھ؟ ما ھو أھم جوانب الھیكل الذي كان شعب هللا مزمًعا أ -٥
 الذھب والفضة -أ

 أساسھ من الحجارة المتینة -ب
 حجمھ الكبیر -ج
  . قیمتھ الروحیة كمكان یملؤه مجد هللا -د
 
 لماذا لم یبارك هللا محاولة بناء الھیكل في بدایة األمر؟  -٦
 .لم یعد الشعب قدًرا كافیًا من الذھب -أ

 . كان دافع الشعب شریًرا ومواقفھم خاطئة -ب
 .لھم االنتظار مدة أطول أراد -ج
  . لم یكن محتاًجا لھیكل -د
 
 كیف شجع حجي الشعب لیستمر في البناء؟  -٧
 . أكد لھم وطمأنھم أن هللا سوف یبارك عملھم ألنھم أعلنوا توبتھم -أ

 . أنذرھم بأن هللا سوف یُنزل عقابھ الصارم علیھم إن ھم توقفوا عن العمل لمجرد التقاط األنفاس -ب
 . لھم رشوة من الذھب والفضةقدم  -ج
  .  من البھائم ١٠٠٠أخبرھم بأن هللا سیحسن إلیھم إذا ھم قدموا ذبیحة من  -د
 
 كیف نتقدس؟  -٨
 .بااللتصاق بقدیسین وبالوجود في أماكن مقدسة -أ

 .بارتداء تعویذة دینیة -ب
 . بارتیاد الكنائس والھیاكل كل یوم -ج
  . وسنا لھبنعمة هللا عندما نكرس ونخصص نف -د
 
 كیف یؤثر اإلیمان على مخاوفنا؟  -٩
 . اإلیمان یدفعنا إلى النظر نحو هللا والتمسك بخطتھ ومشیئتھ -أ

 . یدفعنا للخوف من غضب هللا ومن ثم نخضع لھ خضوع العبید -ب
 .یضخم من مخاوفنا من الحروب واألزمات االجتماعیة -ج
  . ا من أي شئیرفعنا روحیًا بحیث ال یعترینا الخوف أبدً  -د
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ھ حجي رسالتھ بالدرجة األولى؟   - ١٠  لمن وجَّ
 .ألصدقائھ المقربین -أ

 . المضایقین لشعب هللا -ب
 . قادة البالد -ج
 . عمال بناء الھیكل -د

  

ھل یبارك هللا عملك؟ ما ھي دوافعك لخدمة هللا؟ ھل تخدمھ ألنك تحبھ وألن ھذا ھو الصواب؟ 
  خدمتك للرب، ماذا تفعل لكي تتخلص منھا؟  عندما تجتاحك دوافع أنانیة في

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
 

  
 

 

اسألھ أن یستبدل خوفك بإیمان . أشكر هللا ألنھ أقوى من أي مشكلة أو تھدید یمكن أن یواجھنا
  . راسخ و أن یساعدك لتخدمھ وتحبھ من قلب نقي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

.َحبَّنَا، َوأَْرَسَل اْبنَھُ َكفَّاَرةً لَِخطَاَیانَالَْیَس أَنَّنَا نَْحُن أَْحبَْبنَا هللاَ، بَْل أَنَّھُ ھَُو أَ : فِي ھَذا ِھَي اْلَمَحبَّةُ ١٠  
ا . الَ َخْوَف فِي اْلَمَحبَِّة، بَِل اْلَمَحبَّةُ اْلَكاِملَةُ تَْطَرُح اْلَخْوَف إِلَى َخاِرجٍ ألَنَّ اْلَخْوَف لَھُ َعَذابٌ ١٨ َوأَمَّ

ْل فِي اْلَمَحبَّةِ  )١٨؛١٠:٤یوحنا ١.(َمْن َخاَف فَلَْم یَتََكمَّ  
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ن خالل اإلیمان؟ كیف یمكنك تطبیق دعوة حجي التي تحدَّت الشعب لكي ما یتغلب على مخاوفھ م -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف تطبق دعوة حجي للشعب لكي ما یتغلبوا على إحباطھم الناتج عن صغر أساسات الھیكل الثاني  -٢

بحیث أنھم لم یمكنھم مقاَرنتھ بمجد الھیكل 
األول؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھو تطبیقك الشخصي لعظة حجي التي أعلن فیھا نبوئتھ عن زلزلة هللا لكل شئ في العالم إلى أن  -٣

). ٧ -٦: ٢حج(یبقى الثابت الذي ال یمكن زحزحتھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
دائرة تحیط بالمركز، ما ھي األولویة  ١٢ت أولویاتك وكأنھا لوحة إلصابة الھدف تحتوي على إذا تخیل -٤

التي تمثل نقطة التسدید المركزیة بناًء على رسالة ھذا النبي العظیم األولى؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف تطبق بصفة شخصیة رسالة حجي التي تعلن عن سھولة العدوى بالخطیة وسھولة انتقالھا  -٥

واألمور الروحیة؟  بالمقارنة بصعوبة انتقال القداسة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھي الدالئل في ھذین األصحاحین القصیرین التي تشیر إلى قوة اإلقناع والحجة اللذین یتمیز بھما  -٦

حجي؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یظھر حجي كنموذج للنبي الذي یعالج العائق المانع المتداد عمل هللا، بحیث یعاود عمل هللا فعالیتھ  -٧

نتیجةً لجھود النبي؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  

   

  الذھاب إلى العمق
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  رؤیة المستقبل اآلن
  
  ١٤الفصل 

  ٨٧الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

  . تقدیم رسالة زكریا النبي: الھدف
  

بُّ َغَضبًا َعلَى آبَائُِكمْ «  ، یَقُوُل َربُّ : ھَكَذا قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ : فَقُْل لَھُمْ ٣. قَْد َغِضَب الرَّ اْرِجُعوا إِلَيَّ
  )٣-٢:١زكریا.(اْلُجنُوِد، فَأَْرِجَع إِلَْیُكْم، یَقُوُل َربُّ اْلُجنُودِ 

أْیَْینِ . لَى هللاِ فَیَْقتَِرَب إِلَْیُكمْ اِْقتَِربُوا إِ ٨   )٨:٤یعقوب .(نَقُّوا أَْیِدیَُكْم أَیُّھَا اْلُخطَاةُ، َوطَھُِّروا قُلُوبَُكْم یَا َذِوي الرَّ
  

وكان یعتقد . یحتوي سفر زكریا على ثماني رؤى شاھدھا النبي وشارك بھا المسبیین العائدین إلى أورشلیم
ن من السبي یحتاجون إلى رؤیة عن هللا كلي القدرة الذي یدافع عنھم، ویحارب جازًما أن ھؤالء الناجی

كانت رسالتھ األولى لھم أنھم إذا رجعوا إلى هللا، فسوف . عنھم، ویحقق لھم وعوده، ویغمرھم ببركاتھ
ة ومن خالل كرازة زكریا، لم یدعو هللا شعبھ إلى مجرد مدینة أو ھیكل، لكنھ دعاھم إلى عود. یرجع لھم

ویُعتبر سفر زكریا من أھم الكتب النبویة الحتوائھ . روحیة لمكانھم بالقرب من هللا في عالقة قویة معھ
ویتنبأ زكریا بأن . على نبوات تفصیلیة عن مجئ المسیح الثاني أكثر من أي سفر آخر بخالف سفر أشعیاء

  .  هللا سوف یعطي شعبھ روحھ وسوف یباركھم إلى األبد
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  .إجابة أفضل اختر
      

 . أم خطأ؟ كان زكریا أصغر كثیًرا من حجي ومع ذلك كرزا في نفس الوقت تقریبًا صواب -١
 . مھموم ومثقَّل بإعادة بناء الھیكل -مثل حجي-طأ؟ كان زكریا خأم  صواب -٢
أم خطأ؟ كانت الروح المعنویة  للمسبیین الراجعین إلى أورشلیم أوالً في الحضیض، كما  صواب -٣

 . یكن لھم سوى البصیص من الرجاءلم 
 . زكریا اسم غیر مألوف البتة في الكتاب المقدس خطأ؟صواب أم  -٤

 
  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر غیر ذلك

  
 ما معنى اسم زكریا؟  -٥
 .هللا یدین -أ

 . هللا یذكر -ب
 . هللا تخلَّى -ج
  . مملوء بالفرح -د
 
 مرة في سفر زكریا؟  ٥٣كرر أٌي من ھذه العبارات ت -٦
 ". رب الجنود"  -أ

 ".لیسوا شعبي" -ب
 ". خطایا اآلباء" -ج
  ". بروحي" -د
 
 ): واحدة لكل منھما یمكنك استخدام كلمة ( أٌي من الكلمات التالیة تستخدمھا لوصف ھذین النبیین  -٧
  
  
  
  
  
  

   .عملي، متفائل، مباشر، موجز، مشجع، من السھل أن نفھمھ:  حجي
   .حالم، متفائل، أدبي، مشجع، مسیاني، ُملِھم، من الصعب فھمھ :زكریا

  
 ماذا كان موقف أھل أورشلیم بصفة عامة من الظروف الصعبة التي كانت تعصف بھم؟  -٨
 . اتسموا بالشجاعة في مواجھتھا -أ

 .مألھم التفاؤل -ب
 . كانوا محبطین -ج
  . امتألوا غضبًا -د
 
 لمن یتكلم هللا؟  -٩
 .فقط لألنبیاء -أ

 . للكھنة فقط -ب
 . لجیوش مالئكتھ فقط -ج
  . لكل شعبھ، إن كانوا یسمعون -د

 حالم      واقعي
  مباشر      متفائل

 موجز      أدبي
 مسیاني      مشجع

  ھمن السھل أن نفھم      ملھِ مُ 
 من الصعب أن نفھمھ
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 كیف كانت رؤى زكریا مالئمة لحالة الشعب؟  - ١٠
 . احنوت على تعلیمات بخصوص تصمیم الھیكل -أ

 . تناولت المشكالت الصعبة التي كانت تواجھ الشعب -ب
 .احتوت على استراتیجیات لھزیمة أعدائھم -ج
 . مكنت الشعب من التخلص من كل أزماتھم -د
  

ھل تواجھ مشكلة تقودك لإلحباط؟ كیف تساعدك حقیقة أن هللا یعمل من وراء المشھد في احتمال 
المشكالت الصعبة؟ كیف ساعدك هللا على المثابرة والثبات؟ وكیف تساعد َمن یجتازون أزمات شدیدة؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

اسألھ أن یعلمك كیف تعتمد . ئ باإلحباطأشكر هللا ألنھ یتكلم إلى شعبھ، وألنھ یشجعنا عندما نتمل
وصلِّي لكي ما تفھم كیف یعمل هللا في حیاتك، ولكي ما یمنحك اإلیمان . على قوة روحھ في كل ما تفعلھ

  . حتى تثق فیھ تماًما
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 رغم أن زكریا وحجي كانا شریكین في العمل وخدما مًعا، لكن ما ھي الفروق بینھما؟ -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  دت اختالفاتھما إلى تعضید وتكمیل بعضھما البعض، كما ھو الحال مع عزرا ونحمیا؟    كیف أ -٢
!) لو أننا متماثلین تماًما، فواحد منا ال لزوم لھ : قال أحدھم(  

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھو أسلوب زكریا في الكرازة وما ھو الشكل األدبي الذي استعان بھ؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
تعادة عالقتھم بإلھھم؟ ما ھي االستراتیجیة التي استعان بھا  زكریا في دعوة شعب هللا الس -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
) ٦: ١٤راجع یو(في ھذا السیاق، لماذا أشار للمسیا باعتباره الغصن؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
من ھذا السفر والتي تجعل من زكریا النبي الثاني  ١٤ما ھي الموضوعات العظمى الواردة في أصحاح  -٦

فقط بعد أشعیاء؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھو العائق لعمل هللا الذي تناولھ النبي زكریا في رسالتھ؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  
  
  

   

  الذھاب إلى العمق



61 
 

  ما تراه ستحصل علیھ
  
  ١٥الفصل 

  ٨٨الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

  . فھم الرسائل التي تتضمنھا رؤى زكریا وسیاقھا: الھدف
  

بُّ « فَیَتَِّصُل أَُمٌم ١١. َتَرنَِّمي َواْفَرِحي یَا بِْنَت ِصْھیَْوَن، ألَنِّي ھأَنََذا آتِي َوأَْسُكُن فِي َوَسِطِك، یَقُوُل الرَّ
بِّ فِي ذلَِك اْلیَ  ْوِم، َویَُكونُوَن لِي َشْعبًا فَأَْسُكُن فِي َوَسِطِك، فَتَْعلَِمیَن أَنَّ َربَّ اْلُجنُوِد قَْد أَْرَسلَنِي َكثِیَرةٌ ِبالرَّ

  )١١- ١٠:٢زكریا . (إِلَْیكِ 
بِّ إِلَى َزُربَّاِبَل قَائِالً «: فَأََجاَب َوَكلََّمنِي قَائِالً ٦ ِة، بَْل بُِروِحي قَاَل َربُّ الَ بِاْلقُْدَرِة َوالَ بِاْلقُ : ھِذِه َكلَِمةُ الرَّ وَّ

  )٦:٤زكریا .(اْلُجنُودِ 
  

امتلك المسبیین الراجعین ألورشلیم . أعطى هللا ثمان رؤى لزكریا لتشجیع شعب بدا شدید اإلحباط والعجز
تقوقعوا داخل . النذر الیسیر من السالح، والكثیر من األعداء، مع مھمة ھائلة كانت تقع على كاھلھم

ث عجزوا عن الوصول لكیفیة إعادة بناء الھیكل مع ھذا الكم الھائل من العراقیل الذي مشكالتھم بحی
وأعطت نبوئاتھ األمل . لكن رؤى زكریا أزاحت الستار عن عظمة عمل هللا لتحقیق مشیئتھ. یواجھھم

  .والرجاء والقوة لشعب هللا
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  .أفضل إجابة اختر
  

 . التنا ومساعدتنا على النمو الروحيأم خطأ؟ هللا لدیھ القوة لحل كل مشك صواب -١
 . ال یوجد نبي واحد مثل زكریا یستطیع أن یرى هللا وھو یعمل من وراء الستار أم خطأ؟صواب  -٢
 . ھو برھان الثقة في غیر المنظور  - من بین أمور أخرى - أم خطأ؟ اإلیمانصواب  -٣
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 ھو مصدر قوة شعب هللا؟ ما  -٤
 . شجاعتھم الشخصیة -أ

 . التمویل الحكومي -ب
 . كلمات التشجیع -ج
  . روح هللا -د
 
 ما أھمیة رؤیة خدام الرب لھ؟  -٥
 . عندما نعاین قوتھ، نستطیع أن نعتمد على قدرتھ وسلطانھ -أ

 . برؤیتنا  نشعر بأننا فوق البشر اآلخرین -ب
 . یعود أحد لمعاداتھكل َمن یرى هللا ال  -ج
  . نحن ال نراه ألنھ ال یعلن عن نفسھ -د
 
 ما ھو أسلوب زكریا الطبیعي في اإلعالن عن الرؤى التي شاھدھا؟  -٦
 . وصف الرؤى بلغة ال یفھمھا أحد -أ

 . سجلھا وبعث بھا للكھنة فقط -ب
 . ركَّز على مشكلة ثم أزاح الستار عن كیفیة عمل هللا لحل ھذه المشكلة -ج
  . سلط األنظار نحو  هللا وطلب من الناس أن یصلوا لحالة روحیة عالیة تسمح لھم برؤیة ما رآه ھو -د
 
 ماذا یفعل هللا عندما الیتواجد شعبھ في المكان الذي یریده لھم؟  -٧
 . الشئ سوى إدانتھم لما یسببوه من ارتباك -أ

 . ھو یستطیع أن ینقذھم ویقودھم إلى حیث یرید تماًما -ب
 . یتملكھ الیأس منھم ویختار شعبًا آخر -ج
  . یخبرھم بأنھم أضاعوا فرصتھم وإلى األبد -د
 
 ماذا كان الغرض من رؤیة زكریا األولى؟  -٨
 . إلثارة حماسة شعب هللا للمعركة -أ

 . لتشجیع شعب هللا في تلك المرحلة االنتقالیة -ب
  . إلظھار لشعب هللا مدى الخطر المحدق بھم -ج
 
  ھي رسالة هللا لشعبھ من خالل رؤیة زكریا المتضمنة القرون األربعة؟  ما -٩
 . أنھم سوف یفوقون قوة األمم األربعة -أ

 . أنھم سوف یصیرون قطعان غنم وماشیة -ب
 . سوف یسكنھم بین جبال أربعة -ج
  . سوف یطیح باألمم القویة التي شردت یھوذا -د
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  بم تنبأ زكریا عن أورشلیم اآلتیة؟  - ١٠
 . سوف تكون بالغة العظمة وبال أسوار -أ

 . سوف تُھَزم یوًما ولن تقوم لھا قائمة أبًدا -ب
 . سوف یحكمھا زكریا نفسھ -ج
  . لن یخلص سوى ساكني أورشلیم -د
 

  كیف حاول الشیطان بث الخوف في قلوب المسبیین الراجعین؟  - ١١
 . أغواھم بأن یأكلوا من الشجرة المحرمة -أ

 . الكھنة باستمرار تلوثھ بالخطیة أدان رئیس -ب
 . أرسل جیًشا ھائالً لترویعھم والقضاء علیھم -ج
  .نشر مجاعة في األرض -د
 

  ما ذا كانت رسالة الدرج الطائر؟  - ١٢
 . كلمة هللا عسیرة الفھم -أ

 . الكتاب المقدس كتاب خارق للطبیعة -ب
 . هللا یعرف الشریر وسوف یتعامل معھ -ج
 . ل كلمتھ لمن یحتاج إلیھاهللا سوف یرس -د
  

ما ھي المواقف الصعبة التي تعجز عن التعامل معھا في حیاتك؟ َمن الذي یریدك هللا أن تعتمد على 
قوتھ؟ وماذا تقول كلمتھ لتشجیعك؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أطلب منھ أن یعلن لك . أشكر هللا ألنھ دائم العمل في حیاتك، حتى عندما ال ترى ما ھو فاعلھ
 . المزید عن قوتھ ووعوده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



64 
 

  
  
ما ھو التطبیق الروحي والعملي لك أنت بصفة شخصیة من الشكل األدبي الذي یستخدمھ زكریا، عندما  -١

یسلط الضوء على المشكلة، ثم یزیح الستار عن عمل هللا الذي یقوم بھ من وراء المشھد بحیث یوفر الحل 
لھذه 

المشكلة؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
مل من وراء المشھد بغرض معونة شعبھ كیف یمكنك تطبیق الرؤیة األولى لزكریا التي تعلن أن هللا یع -٢

الجتیاز تلك المرحلة االنتقالیة الصعبة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في المرات الثمانیة التي كرر فیھا زكریا ھذا في نبوءتھ، أٌي منھا كان لھا التأثیر البالغ علیك؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
حیث أن حجي تناول نفس المشكلة الخاصة بإنھاء بناء الھیكل الثاني بنجاح، لماذا یؤمن زكریا أنھ ما  -٤

الحاجة إلى تناولھا مرة أخرى؟ زالت ھناك 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف اختلفت رسالة زكریا وأسلوبھ عن ھؤالء اللذین لحجي؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لماذا تنبأ زكریا عن مجئ المسیح الثاني أكثر من أي نبي آخر فیما عدا أشعیاء؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھ بھا زكریا شعب هللا المحبط والعاجز، الذي لم یكن یملك السالح أو العتاد  -٧ ما ھي اآللیة التي وجَّ

). ٦: ٤(أمل في ت( الحربي للدفاع عن نفسھ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
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  عودة للحدیث المتبادل
  
  ١٦الفصل 

  ٨٩الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

  . فھم رسالة سفر مالخي: الھدف
  

ةً، َوأُْشفُِق َعلَْیِھْم َكَما یُْشِفُق «١٧  َویَُكونُوَن لِي، قَاَل َربُّ اْلُجنُوِد، فِي اْلیَْوِم الَِّذي أَنَا َصانٌِع َخاصَّ
یِر، بَْیَن َمْن یَْعبُُد هللاَ َوَمْن الَ ١٨. نِِھ الَِّذي یَْخِدُمھُ اِإلْنَساُن َعلَى ابْ  یِق َوالشِّرِّ دِّ فَتَُعوُدوَن َوتَُمیُِّزوَن بَْیَن الصِّ

  )١٨-١٧:٣مالخي .(یَْعبُُدهُ 
  

كرز بعد زمن نحمیا، عندما كان لشعب هللا مظھر . سفر مالخي ھو آخر أسفار األنبیاء في العھد القدیم
وكانت مشكلتھم الحقیقیة أنھم تمسكوا . كنھ افتقر لجوھر العبادة، وأنكر حقیقة العالقة مع هللالتدین ل

وكانت رسالة مالخي أن هللا یرید عالقة محبة مع شعبھ، لكن . بالفرائض الدینیة دون العالقة الحقیقیة با
ظنوا أن هللا أوصى بھا، لكنھم أدوا الفرائض التي . الكھنة وشعب یھوذا عزفوا عن معرفة هللا وعن محبتھ

ومثل ھوشع، اعتبر مالخي أن شعب هللا یرتكبون خطیة الزنا . كانوا یعیشون في المباالة وجفاف روحي
كانت نبوءتھ . وصار رسول التوبة، إذ استخدمھ هللا لجذب شعبھ نحوه مرة ثانیة. الروحي مع ھذا العالم

ا بأن الممارسات الدینیة الخارجیة بدون حیاة داخلیة من بمثابة رسالة تحذیر للقادة الروحیین في یھوذ
  . اإلیمان الصحیح ھي أبعد ما یكون عما یریده هللا أن یفعلھ من منطلق محبتھ العظیمة
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  .أفضل إجابة اختر
  

 . أم خطأ؟ تنبأ مالخي بعد مائة عام من زمن حجي وزكریا صواب -١
 . كثیر من المشكالت المشتركةتناول كل من نحمیا ومالخي ال ؟خطأأم  صواب -٢
بعد رجوع الیھود من سبي بابل، عادوا ثانیةً للوثنیة والالأخالقیات التي عاشوا فیھا  خطأ؟صواب أم  -٣

 . قبل السبي
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر غیر ذلك
  
 ماذا كانت المشكلة الرئیسیة للیھود في زمن مالخي؟  -٤
 . عبادة األوثان -أ

 . الفجور الصارخ -ب
 . االرتداد -ج
  . الھرطقة أو التعالیم الزائفة -د
 
 وفقًا ألسلوب مالخي األدبي، كیف كان تجاوب الناس مع رسالتھ؟  -٥
 . تجادلوا معھ -أ

 . قبلوا كل ما قالھ لھم -ب
 . ندموا على خطایاھم -ج
  . تناولوا حجارة لیرجموه -د
 
  مالخي؟  ما ھي الرسالة األولى في سفر -٦
 . هللا یحب شعبھ -أ

 . هللا غاضب جًدا -ب
 . هللا ال یھمھ كیف نعبد أو َمن نعبد -ج
  . سوف یطیح یھوذا بحكومة فارس -د
 
  ما أھمیة معرفتنا بمحبة هللا لنا؟  -٧
 . إذا عرفنا محبتھ لن نخطئ أبًدا -أ

 . إذا عرفنا محبتھ لن یؤدبنا أبًدا -ب
 . یاء وذوي نفوذإذا عرفنا محبتھ نصیر أثر -ج
  . بدون محبتھ ال یوجد لنا أي رجاء -د
 
  كیف أھان شعب یھوذا اسم الرب؟  -٨
 . أذاعوا بین األمم أن الرب أساء معاملتھم -أ

 . قدموا ذبائح ومحرقات معیبة  -ب
 . علموا أوالدھم أن هللا غیر موجود -ج
  . قالوا أن إبراھیم ھو أبوھم ولیس هللا -د
 
  قف هللا من الطالق؟ ما ھو مو -٩
 . هللا یكره الطالق ألنھ مخالف لخطتھ نحو الزوجین واألوالد -أ

 . یُسِّر هللا ألنھ یتیح لنا تغییر شركاء الحیاة، وھو یریدنا سعداء -ب
 . الطالق یغضب هللا أشد الغضب حتى أنھ لن یغفر أبًدا  لمن یُقدم علیھ -ج
  . نستبدل الشریك الذي لنا هللا یفضل أن نتزوج شریًكا آخر من أن -د
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  كیف یمكن أن نسلب هللا؟  - ١٠
 . باالستیالء على شئ من الھیكل -أ

 . بأكل الذبائح التي تُقدَّم لھ -ب
رة لھ -ج  . باالمتناع عن تقدیم العشور المقرَّ
 . بسرقة الكتب المقدسة -د
  

ذا؟ كیف یجب أن تؤثر ما مقدار معرفتك بمحبة هللا؟ ھل تؤمن أنھ یعرفك بصفة شخصیة؟ ولما
معرفتك عن محبة هللا في حیاتك؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

واسألھ أن یعلن لك المزید عن ھذه . أشكر هللا ألنھ یعرفك معرفة تامة ویحبك محبة كاملة
أطلب منھ أن یحفظك من ممارسة . المحبة، ویمنحك الفرص التي یمكنك أن تشارك اآلخرین بمحبة هللا

  . ساعدك لكي ما تعبده دائًما بالروح والحقالطقوس الدینیة بدون عالقة حقیقیة معھ، وأن ی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كان هللا قد أحبنا  أیھا األحباء، إن
ھكذا، ینبغي لنا أیضا أن یحب 

 ١١: ٤یو ١. بعضنا بعضا
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ما ھو األسلوب األدبي الذي استخدمھ مالخي النبي؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف تناول مالخي النبي ونحمیا القائد العظیم نفس مشكالت شعب هللا؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھي الرسالة االفتتاحیة والرئیسیة لمالخي النبي؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
مالخي على ھذا التجاوب؟ كیف تجاوب شعب هللا مع ھذه الرسالة؟ وكیف كان رد فعل  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
إذا كنت تعلم أن هللا القدیر یحبك بصفة شخصیة، كیف تتحقق من ذلك؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھو موقف هللا من الطالق؟ ولماذا؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھو العائق الذي كان یعرقل عمل هللا وتناولھ مالخي النبي؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
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  الخطوات السبع لإلنھاك 
  
  ١٧الفصل 

  ٩٠الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

  . میز بھا قلب انتفى منھ حب هللا، وكیفیة العودة إلیھلمعرفة األعراض التي یت: الھدف
  

بُّ «  ْبُت : َوقُْلتُمْ . أَْحَبْبتُُكْم، قَاَل الرَّ ، َوأَْحبَ بُّ بَِم أَْحبَْبَتنَا؟ أَلَْیَس ِعیُسو أًَخا لِیَْعقُوَب، یَقُوُل الرَّ
ا، َویُْحِرقُھُُم فَھَُوَذا یَأْتِي اْلیَْوُم اْلُمتَّقُِد َكالتَّنُّوِر، وَ «" یَْعقُوَب  ُكلُّ اْلُمْسَتْكبِِریَن َوُكلُّ فَاِعلِي الشَّرِّ یَُكونُوَن قَّشً

 .اْلیَْوُم اآلتِي، قَاَل َربُّ اْلُجنُوِد، فَالَ یُْبقِي لَھُْم أَْصالً َوالَ فَْرًعا
فَاُء فِي أَ «٢ یَرةِ َولَُكْم أَیُّھَا اْلُمتَّقُوَن اْسِمي تُْشِرُق َشْمُس اْلبِرِّ َوالشِّ . ْجنَِحتِھَا، فَتَْخُرُجوَن َوتَْنَشأُوَن َكُعُجوِل الصِّ
  ). ٢ - ١: ٤، ٢: ١خيمال(

وحِ اْلقُدُ ٢٠ ا أَْنتُْم أَیُّھَا األَِحبَّاُء فَاْبنُوا أَْنفَُسُكْم َعلَى إِیَمانُِكُم األَْقَدسِ، ُمَصلِّیَن فِي الرُّ َواْحفَظُوا أَْنفَُسُكْم ٢١ِس، َوأَمَّ
  )٢١ - ٢٠ وذایھ(. ِة هللاِ، ُمْنتَِظِریَن َرْحَمةَ َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیحِ لِْلَحیَاِة األَبَِدیَّةِ فِي َمَحبَّ 

  
فیعلن النبي عن حقیقة بعینھا، ویكتب حجج . اتخذ مالخي أسلوب السؤال والجواب كشكل أدبي لرسالتھ

سبعة أمثلة لمجادالت شعب هللا ھناك . ومقوالت الناس، ثم یجیبھم عن ھذه الحجج ویوضح إجاباتھ لھم
على ھذه الحوارات السبعة، " سبعة ھمسات لقلب جامد وجاف تجاه هللا:" لمالخي، ویمكن إطالق عبارة

ویُختتم السفر . وكانت إرسالیة مالخي أن یعید ھذه العالقة. ألنھا تصف حالة شعب فقد عالقة الحب مع هللا
هللا أعلن توبتھ من حالة جمود المشاعر وفتور المحبة نحو بإعالمنا أن مالخي نجح في مھمتھ ألن شعب 

  . هللا
ویقدم مالخي المجئ . ویسجل آخر أصحاحات العھد القدیم أیًضا تجاوب هللا مع توبة شعبھ ونھضتھم

. الثاني للمسیح، عندما یقوم االبن ویجلب الشفاء في أجنحتھ لألمناء، ودینونة مخیفة لذوي القلوب الحجریة
  . یقدم یوحنا المعمدان، النبي الذي سوف یتقدم المسیح ویعلنھ أنھ ھو المسیا المنتظركما أنھ 
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  .أفضل إجابة اختر
  
 . أم خطأ؟ تتناول رسالة مالخي الرئیسیة الفتور الروحي صواب -١
 ). لكن العكس ھنا ھو الفتور وجفاف المشاعر( ؟ عادةً ما یكون عكس المحبة البغضة خطأصواب أم  -٢
  . هللا أكثر اھتماًما بسلوكنا عنھ بمقدار معرفتنا بھ ومحبتنا لھ خطأ؟صواب أم  -٣
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال من التالي ما لمیُذَكر غیر ذلك
  
 كیف یبدأ عادةً الفتور الروحي؟  -٤
 مع الوثنیة الصریحة الواضحة -أ

 .مع العظات المطولة -ب
 مع الكارزین المزیفین -ج
  . في  العبادة مع النقص -د
 
 ): اختر كل ما یناسب( أي من األمور التالیة دلیل على قلب فاتر المحبة نحو هللا؟  -٥
 التواضع -أ

 خدمة اآلخرین -ب
 الشك في محبة هللا -ج
 انعدام الدافع لعمل هللا -د
 كسر االلتزام مع الناس -ه
 االفتقار إلى األخالقیات - و
 التخلي عن اإلیمان - ز
  الزائفالتعلیم  -ح
 
 متى یتحتم على الزوجین  االلتزام نحو بعضھما البعض؟  -٦
 . عندما تزداد مشاعر الحب بینھما فقط -أ

 . عندما تسسیر أمورھما الحیاتیة على ما یرام فقط -ب
 . عندما یتحلَّى أطفالھما بالسلوك الحمید فقط -ج
  . في كل المواقف وتحت أي ظرف من ظروف الحیاة -د
 
 وفقًا لمقاییس هللا؟  - بمعنى صحتھا من وجھة نظر الجمیع -تالي حقائق مطلقةأي من ال -٧
 الكتاب المقدس -أ

 . التقالید الحضاریة -ب
 األخالقیات -ج
 محبة هللا -د
 الخطیةتبعات  -ه
  . اتخاذ قرارات خاصة بالتغذیة - و
 
 أي من األمور التالیة یمقتھا هللا؟  -٨
 األخطاء العفویة -أ

 م واإلدراكغیاب الفھ -ب
 الكبریاء -ج
  الضعف -د
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  كیف ینتھي سفر مالخي؟  -٩
 .بدمار أورشلیم -أ

 بنبوءة مسیانیة -ب
 بتكریس الھیكل الجدید -ج
  . نسب المسیح -د
 

  َمن ھي شخصیة العھد الجدید األخرى التي تنبأ عنھا مالخي؟  - ١٠
 الرسول بولس -أ

 ھیرودس األكبر -ب
 یوحنا المعمدان  -ج
 متى -د
  

یف یمكنك أن تقدِّر مستوى محبة هللا لك؟ ومستوى محبتك أنت لھ؟ ما الذي یمكنك عملھ حتى ك
؟  ؟ وما ھي األمور التي یمكنك عملھا حتى تُظِھر محبتك  تزید من محبتك 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكره على ما . أشكر هللا على كلمتھ، وعلى الفرصة التي أتاحھا لك لدراسة األنبیاء الصغار
أطلب منھ أن یحفظ قلبك من أن یصیبھ . مى لك ھي أن تقیم عالقة محبة معھتعلمتھ عنھ أن رغبتھ العظ

  . جفاف المحبة وأن یساعدك حتى تنمو محبتك لھ كل یوم، وتتمكن من مشاركة اآلخرین بمحبتھ
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التي صورھا مالخي بأسلوبھ " األشكال السبعة لنضوب المحبة" كیف یمكنك بصفة شخصیة أن تطبق  -١
دبي؟ األ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یف یمكن للشك في محبة هللا أن تقود إلى موقف سلبي نحو اسم هللا ونحو عملھ؟ ك -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یمكن للشك في محبة هللا أن تؤثر سلبیًا على التزامنا نحوه؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یمكن لعدم التزامنا نحو هللا یقود لعدم التزامنا نحو شریك الحیاة؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لعشر األول لكل ما لدینا؟ كیف بمكن لغیاب ھذا االلتزام أن یؤثر على تعلیم الكتاب المقدس بإعطاء هللا ا -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف تقود ھذه الحیاة من نضوب المحبة إلى حیاة الحرمان؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھل وضعَت لنفسك یوًما أخالقیات نسبیة بحیث تستطیع أن تنتھج أسلوب حیاة تعرف یقینًا أنھ ال  -٧

أخالقي؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 
 
 

  ھاب إلى العمقالذ


