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 قصة رمزية مؤلمة
 

 1الفصل 

 77العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

   .الهدف: فهم رسالة النبي هوشع وكيف يقف مثاالً لمحبة هللا 

1
بِّ ألَنَّهُ هَُو اْفتََرَس فَيَْشفِينَا، َضَرَب فَيَْجبُِرنَا.  هَلُمَّ نَْرجُع إِلَى الرَّ

2
يُْحيِينَا بَْعَد يَْوَمْيِن. فِي اْليَْوِم 

الثَّالِِث يُقِيُمنَا فَنَْحيَا أََماَمهُ. 
3

. ُخُروُجهُ يَقِيٌن َكاْلفَْجرِ  بَّ . يَأْتِي إِلَْينَا َكاْلَمطَِر. َكَمطٍَر لِنَْعِرْف فَْلنَتَتَبَّْع لِنَْعِرَف الرَّ

ٍر يَْسقِي األَْرَض. )هوشع   (3-1:1ُمتَأَخِّ
9

يِق.  بُّ َمْلَجأً لِْلُمْنَسِحِق. َمْلَجأً فِي أَْزِمنَِة الضِّ َويَُكوُن الرَّ
11

َويَتَِّكُل َعلَْيَك اْلَعاِرفُوَن اْسَمَك، ألَنََّك لَْم تَْتُرْك 

.)مزمور طَالِبِيَك يَا   (11-9:9َربُّ

 

نبدأ اآلن في دراسة األنبياء الصغار االثنى عشر. وقد ُعرفوا بهذا االسم لصغر كتبهم. ومن المفيد معرفة 

( 1الزمن الذي عاش وكرز فيه كل منهم. يمكن تقسيم التاريخ العبري الكتابي إلى سبعة حقب رئيسية: 

( السبي 5اض المملكة الشمالية، ( انقر7( انقسام المملكة، الغزو األشوري للمملكة الشمالية، 2المملكة، 

 ( رجوع يهوذا من السبي. 7( الغزو األشوري لبابل، 1البابلي ليهوذا، 

أخذ هوشع تكليفًا من هللا ليصير نبيًا يعلن محبة هللا ألسباط المملكة الشمالية العشرة بعد انقسام المملكة. 

 ذلك زنى روحي. أمر هللا هوشع بأن تحول شعب إسرائيل عن هللا وكانوا يعبدون األوثان، واعتبر هللا

يتزوج زانية، التي تعود لزناها بعد إنجابها ألطفال هوشع. فما كان من هوشع إال أنه يبقى على حبها غير 

 المشروط ، ممثالً بذلك محبة هللا وقبوله لشعبه. 

رغم أن هذه األسباط ونتيجةً لخيانتهم الروحية وعبادتهم لألوثان واآللهة األخرى، قُضى عليهم بالسبي. و

العشرة لم ترجع لتصير أمة مرة أخرى، إال أن هوشع يتنبأ برجوعهم إلى هللا يوًما ما. ومثل زوج وفِّي 

يحب زوجته، يتجاوب هللا معهم بالرحمة وبغفران خطاياهم، تماًما كما يفعل معنا عندما نتوب عن 

 خطايانا.
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 .أفضل إجابة اختر
صواب أم خطأ؟ يُطلق على الكتب النبوية االثنى عشر الموجودة في نهاية العهد القديم " األنبياء  -1

 الصغار" ألنها ال ترقى لدرجة أهمية األسفار األخرى. 

 صواب أم خطأ؟ أدرك هوشع تماًما قصد هللا من زواجه بزانية.  -2

 ة الشمالية. صواب أم خطأ؟ بخالف معظم األنبياء، كرز هوشع للمملك -3

 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم يُذَكر خالف ذلك: 

 

 ما هو موضوع رسالة هوشع الرئيسي؟  -7

 تدمير آسيا. -أ

 دينونة هللا القادمة. -ب

 .محبة هللا -ج

 المسيا اآلتي. -د

 

 متى كرز هوشع؟  -5

 قبل السبي األشوري إلسرائيل. -أ

 بعد السبي األشوري إلسرائيل. -ب

 بعد السبي البابلي ليهوذا. -ج

 أثناء حكم داود.  -د

 

 . ما وجه الشبه بين شعب إسرائيل والمرأة الزانية؟ 1

 االستخفاف بعهد  الزواج.  -أ        

 خيانتهم هلل من خالل عبادة األوثان.  -ب        
 خيانتهم لملكهم من خالل خدمة دولة أخرى.  -ج        

 بغضة هللا لهم.   -د        

 

 . كم نبي آخر كرز بمحبة هللا الراسخة غير المشروطة؟ 7

 ال أحد. كان هوشع الوحيد الذي فعل ذلك.  -أ

 واحد فقط هو أرميا.  -ب

 اثنان أو ثالثة.  -ج

 معظم األنبياء األخرين.  -د

 

 . كيف يصف الكتاب المقدس محبة هوشع لجومر؟ 8   

 . هللا شعبهأحبها بال شروط، كما أحب  -أ

 أحبها حين كانت مخلصة له فقط.  -ب

 لم يحبها قط ألنه علم بخيانتها له فيما بعد.  -ج

 أحبها عندما رجعت إليه فقط.  -د

 

 . َمن المسئول عن مشكلة الشعب الروحية في نظر هوشع ؟9

 هللا -أ      

 هوشع نفسه -ب

 الملك -ج

 الكهنة -د
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 ماذا قال هوشع عن مستقبل إسرائيل؟ . 11

 لن يرغبوا في الرجوع إلى الرب مرة أخرى. -أ

 لن يقبلهم هللا ثانيةً. -ب

 سوف يرجعون مرة أخرى هلل. -ج

 سوف يرجعون هلل في التو.  -د

 

 . ما الذي طلبه هللا من شعب إسرائيل؟ 11

 ذبائحهم. -أ

 تقدماتهم. -ب

 أعمالهم. -ج

 . محبتهم -د

 

هل شعرت يوًما أنك لست كفًؤا لمحبة هللا؟ وكيف تجد تشجيًعا في رسالة هوشع؟ وكيف أعلن هللا 

 لك عن محبته؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا على محبته غير المشروطة، واسأل معونته لكي تكون مخلًصا في محبتك له، ولكي 

 ما تحب اآلخرين بنفس المحبة التي أظهرها لك. 
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القصة الرمزية يمكن أن تكون حقيقية أو خيالية، بحيث يحمل فيها الناس واألماكن واألشياء معاٍن  -1

أن تتحدث  -مثل هوشع-أعمق. اشرح كيف سمح لك هللا باجتياز موقف شخصي رمزي بحيث أمكنك 

 برسالة بعثها هللا على لسانك  لتبني بها شعبه وتباركه. 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 يك يتحدث عن محبة هللا؟ كم كتابًا لد -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 كيف تعبِّر األعداد الثالثة األولى في األصحاح السادس من سفر هوشع تعبيًرا بليًغا عن محبة هللا؟  -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما هي الوسائل العديدة التي أوضح بها هوشع الزنى الروحي لشعب إسرائيل؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

حاول قراءة سفر هوشع من كتاب الحياة ) أو أية ترجمة أكثر وضوًحا(. عندما تقرأ العظات شديدة  -5

ل؟ اللهجة لهذا النبي  العظيم بأسلوب أكثر وضوح، أيها تفضِّ
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

يتناول كل نبي عائق ما يعطل كلمة هللا، إلى أن يزول هذا العائق ويعاود عمل هللا مسيرته مرة أخرى.  -1

 ما هو العائق الذي تحدث عنه النبي هوشع وكان يعرقل عمل هللا؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ماذا يعني لك سفر هوشع بصفة شخصية؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
  

 الذهاب إلى العمق
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 يوم الرب والجراد
 

 2الفصل 

 75الدرس الصوتي رقم العهد القديم 

 الهدف: اإلدراك الشخصي والروحي لرسالة النبي يوئيل. 

نِيَن الَّتِي أََكلَهَا اْلَجَراُد، اْلَغْوَغاُء َوالطَّيَّاُر َواْلقََمُص، َجْيِشي اْلَعِظيُم ا» ُض لَُكْم َعِن السِّ لَِّذي َوأَُعوِّ

أَْرَسْلتُهُ َعلَْيُكْم. 
21

بِّ إِلِهُكُم الَِّذي َصنََع َمَعُكْم َعَجبًا، َوالَ يَْخَزى  فَتَأُْكلُوَن أَْكالً َوتَْشبَُعوَن َوتَُسبُِّحوَن اْسَم الرَّ

َشْعبِي إِلَى األَبَِد. 
27

بُّ إِلهُُكْم َولَْيَس َغْيِري. َوالَ   يَْخَزى َوتَْعلَُموَن أَنِّي أَنَا فِي َوْسِط إِْسَرائِيَل، َوأَنِّي أَنَا الرَّ

 (27-25:2َشْعبِي إِلَى األَبَِد.)يوئيل 

تنبأ يوئيل بعد وقت قصير من اجتياح الجراد للمملكة الجنوبية في شكل وباء ثقيل. وتعتبر هذه الحادثة أحد 

األمثلة لمصطلح "يوم الرب" الذي ورد مراًرا في السفر، لكن نبؤة يوئيل كانت تعني به  أيًضا السبي 

عندئذ، وكذلك المجئ الثاني المنتظر للرب يسوع. ومثل الكثير من النبوات، تمزج رسالة  البابلي الوشيك

 يوئيل بين األحداث المعاصرة، واألحداث التاريخية القادمة، وأخيًرا أحداث نهاية الزمان. 

يمكن لمصطلح " يوم الرب" كما يسجله يوئيل، أن يشير إلى مجموعة من األحداث التي يعمل هللا من 

اللها: الدينونة، الخالص، البركة، وغيرها. هللا دائم العمل من خالل ظروفنا، حتى في أسوئها، لتؤول خ

لخير َمن يحبونه. ويحثنا يوئيل على اعتبار أن "يوم الرب" هو كل يوم من أيام حياتنا الماضية أو الحالية 

اء كل ما يحدث في حياتنا.وكما قال أو القادمة هو يوم الرب. ويضع أمامنا تحديًا بإدراك أن يد الرب ور

: 8أن كل األشياء تعمل معا للخير للذين يحبون هللا، الذين هم مدعوون حسب قصده")روالرسول بولس:"

28 .) 
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 .أفضل إجابة اختر
 صواب أم خطأ؟ يصعب تأريخ سفر يوئيل، وهو بال مضمون تارخي، ورسالته بال معنى.  -1

 صواب أم خطأ؟ يعتقد بعض العلماء أن يوئيل كان معاصًرا إليليا أو أليشع.  -2

 صواب أم خطأ؟ يتفق كل المسيحيين على التسلسل الزمني ألحداث نهاية الزمان.  -3
 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال من اآلتي، ما لم يُذكر خالف ذلك. 
 

 ما االسم الذي أطلقه يوئيل على وباء الجراد الذي اجتاح يهوذا؟  -7

 "هجوم الشيطان". -أ

 "كارثة طبيعية". -ب

 "يوم الرب". -ج

 "عالمة انتصار موسى على فرعون".  -د
 

 بم قارن يوئيل الجراد؟  -5

 الفيضان. -أ

 العاصفة. -ب

 الخروج. -ج

  جيش. -د
 

 بم نادى يوئيل لشعب يهوذا أن يفعله؟  -1

 أن يتوب. -أ

 أن يهرب.  -ب

 أن يزرع محصوالت جديدة -ج

 أن يعبد الجراد.  -د
 

 ماذا كان يعني يوئيل بمصطلح "يوم الرب" إلى جانب الجراد؟  -7

 السبي البابلي القادم. -أ

 أهم أعياد بني إسرائيل.  -ب

 السبت. -ج

 .معجزة يوم الخمسين -د

 ميالد الرب يسوع.  يوم -ه

 . اليوم األخر -و
 

 ما هي الرسالة الروحية لنبؤة يوئيل؟  -8

 . أي ظرف نمر به في حياتنا يمكن أن يكون " يوم الرب" بالنسبة لنا -أ

 دائًما ما يدين هللا شعبه بوباء الجراد. -ب

 ال يدين هللا شعبه البتة. -ج

 ال يمكن تغيير بعض الظروف التي نمر بها في حياتنا.  -د
 

   12،11:3بط2وفقًا لما ورد في ما  هو مصير األرض  -9

 ستبقى لألبد.  -أ

 . سوف تذوب محترقة -ب

 سوف تنفجر .  -ج

 ستنعدم فيها الحياة تدريجيًا.  -د

فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب 

أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى 

منتظرين وطالبين سرعة مجيء  . 

يوم الرب، الذي به تنحل السماوات 

. ملتهبة، والعناصر محترقة تذوب 

 . 12 -11: 3بط2
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ما هي أحداث حياتك التي يمكن أن تطلق عليها " يوم الرب"؟ وكيف وعد هللا بأن يعمل كل شئ 

فيها للثقة في الرب؟  لراحتك وخيرك؟ وما هي الظروف التي تمر بها اليوم وتحتاج
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
   

أشكر هللا ألنه يسيطر على كل ما تمر به في حياتك. واطلب منه أن يعينك على إدراك أن هذا 

 العالم سوف يزول بمجيئه الثاني الذي ننتظره. 
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اشرح هذه العبارة:" تحققت نبؤة يوئيل مبدئيًا في يوم الخمسين، وسوف تتحقق في نهاية الزمان."  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
  

ماذا قصد يوئيل بقوله بأن وباء الجراد كان بمثابة "يوم الرب"؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

عندما شبَّه يوئيل الجراد بجيش، ما هو المعنى األعمق الذي يكمن وراء هذا التشبيه؟  -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

. كيف تشعر حيال السنين التي أكلها الجراد في حياتك؟ اشرح ما تقول -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ت بك في حياتك ويمكنك أن تطلق عليها  -5 عندما ترجع بذاكرتك إلى الوراء، ما هي األحداث التي مرَّ

"يوم الرب"؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 واإلصحاح قارن بين ما يكتبه يوئيل عن "يوم الرب" وبين ما ورد عنه في رسالة بطرس الثانية -1

؟ الثالث. في ضوء ما سجله االثنان، ما هو موقفك الشخصي في الحياة الذي يجب أن تتخذه أنت
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كلة التي تناولها يوئيل في رسالته؟ ما هي المش -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
  

 الذهاب إلى العمق
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 يوم الرب والجراد
 

 3الفصل 

 71العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 الهدف: فهم الرسالة التي يتضمنها سفر عاموس ومدى مالئمتها ليومنا هذا.  

17
بُّ إِلهُ اْلُجنُوِد َمَعُكْم َكَما قُْلتُْم.  ْْ تَْحيَْوا، فََعلَى هَذا يَُكوُن الرَّ اُْطلُبُوا اْلَخْيَر الَ الشَّرَّ لَِكْى

15
بَّ إِلهَ اْلُجنُوِد يَتََراَءُف  ، َوأَِحبُّوا اْلَخْيَر، َوثَبِّتُوا اْلَحقَّ فِي اْلبَاِب، لََعلَّ الرَّ َّةِ اُْبُغُضوا الشَّرَّ َعلَى بَقِي

 (15-17:5يُوُسَف.)عاموس 

اِرقُوَن َويَْسِرقُ » َدأُ، َوَحْيُث يَْنقُُب السَّ وُس َوالصَّ وَن. الَ تَْكنُِزوا لَُكْم ُكنُوًزا َعلَى األَْرِض َحْيُث يُْفِسُد السُّ
21

بَِل 

َماِء، َحْيُث الَ يُْفِسُد ُسوٌس َوالَ َصدَ  أٌ، َوَحْيُث الَ يَْنقُُب َساِرقُوَن َوالَ يَْسِرقُوَن، اْكنُِزوا لَُكْم ُكنُوًزا فِي السَّ
21

ألَنَّهُ 

 (21-19:1َحْيُث يَُكوُن َكْنُزَك هُنَاَك يَُكوُن قَْلبَُك أَْيًضا.)متى

كان عاموس مواطنًا من المملكة الجنوبية دعاه هللا ليتنبأ للمملكة الشمالية بالسبي األشوري الوشيك. كرز 

لمملكة الجنوبية إبان حكم الملك عزيا. لكن كلماته ضد المملكة الشمالية كانت عاموس في زمن رخاء ا

تنطبق على مستقبل المملكة الجنوبية )أو يهوذا( أيًضا. وطالت الدينونة كل شعب هللا في المملكتين بسبب 

دينونة عصيان الجميع. وفي واقع األمر فإن االمتياز الروحي الممنوح لهم سينتج عنه دينونة أعظم من 

 الشعوب الوثنية، فأولئك الذين عرفوا كلمة هللا وتمردوا عليها، تقع عليهم مسئولية أكبر من غيرهم.
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 .أفضل إجابة اختر
 صواب أم خطأ؟ كان عاموس كاهنًا بارًزا وينحدر من عائلة ذات نفوذ.  -1

 صواب أم خطأ؟ اثنان فقط من األنبياء الصغار هما اللذان ُدعيا للكرازة للمملكة الشمالية.  -2

صواب أم خطأ؟ ال يمثل السياق التاريخي الذي عاصره األنبياء وكرزوا فيه أي أهمية تُذكر في  -3

 دراستنا لرسائلهم. 

 داث التاريخية بالنسبة لنا. صواب أم خطأ؟ رسائل األنبياء الروحية أهم بكثير من دراسة األح -7
 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم يُذكر غير ذلك: 
 

 لماذا اختار هللا فالًحا من المملكة الجنوبية ليحمل رسالة إلى المملكة الشمالية؟  -5

 ليدور نزاع بين المملكتين. -أ

 ألن أنبياء المملكة لشمالية لم يكرزوا بكالم هللا ورسالته.  -ب

 ألن المملكة الجنوبية كانت دائًما أفضل من المملكة الشمالية. -ج

 لحماية عاموس في المملكة الشمالية عندما يدمر هللا المملكة الجنوبية.  -د
 

 متى بدأ عاموس في كرازته؟ -1

 إبان حكم داود. -أ

 قبيل ميالد المسيح مباشرةً. -ب

 أثناء السبي البابلي. -ج

 . من زمن أشعياء إبان حكم عزيا، وقريبًا -د
 

 ما هي حالة إسرائيل ويهوذا في زمن عاموس؟  -7

 كانتا في حالة ازدهار وفي مأمن من األعداء.  -أ

 للهجوم من كل ناحية.  معرضتان -ب

 في خضم المجاعات والفقر.  -ج

 تتميزا بالعدوانية والشراسة.  -د
 

 كيف كان عاموس لبقًا؟  -8

 إسرائيل فقط.نادى بالدينونة على أعداء  -أ

 أسعدت رسالته قادة إسرائيل السياسيين. -ب

 قدم األخبار السارة على األخبار المؤلمة.  -ج

 لم يكن لبقًا البتة، فقد اعتاد أن يحمل رسائل الدينونة القاسية فحسب.  -د
 

 طة بهم؟ لماذا نادى عاموس بدينونة أعظم على إسرائيل ويهوذا من تلك التي على األمم الوثنية المحي -9

 ألنهم نالوا امتياًزا روحيًا يتمثل في معرفة هللا وكلمته.  -أ

 ألنهم اقترفوا خطايا أعظم من األمم األخرى.  -ب

 األمم األخرى كانت أكثر طاعة هلل.  -ج

 لم تنل يهوذا وإسرائيل استحسانًا من هللا مثلما فعلت بقية األمم.  -د
 

 باهلل؟ما هو أهم العناصر في عالقتنا  -11 

 ما الذي نسمعه. -أ

 حقيقة مشاعرنا. -ب

 ما الذي نعرفه.  -ج

 . تجاوبنا مع ما نعرفه -د
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 أٌي من الصور التالية رآها عاموس؟  -11

 لوحي الشريعة الخاصين بالوصايا العشرة.  -أ

 كاهن على دراية تامة بالشريعة.  -ب

 موسى وإيليا مًعا.  -ج

 ن استقامة الحائط(. زيج ) أي ميزان للبناء للتأكد م -د

  

 َمن الذي رآه عاموس واقفًا بجوار المذبح يعلن حكم القضاء؟   -12

 الرب نفسه.  -أ

 النبي يوئيل.  -ب

 عزيا الملك. -ج

 داود الملك.  -د

 

 أٌى مما يلي تمثل رسائل عاموس ؟ ) اختر أكثر من واحدة(.  -13 

 القضاء قادم.  -أ

 لن ينقطع السالم. -ب

 الرجوع للرب سوف يلي القضاء.  -ج

 هلل سيبقى مع إسرائيل لألبد.  -دا

 . هللا األمل في شعبه حتى عندما يخطئون لن يفقد -ه

 لن يُقهر كل من إسرائيل ويهوذا ولن تتعرضا للدينونة.  -و

 

هل تسائلت يوًما إن كان هللا قد تخلَّى عن خطته لك، أو أنك لست كفًؤا لخدمته؟ وكيف تشجعك 

 الة عاموس؟ وما هو الرجاء الذي يعد به هللا شعبه وأنت أيًضا؟ رس
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا ألنه يستطيع ويريد أن يستخدم أي شخص. أشكره وسبحه ألنه يُسّر باألكثر جًدا أن 

 يسترد شعبه عن أن يعاقبهم. واسأل رحمته لك، وألسرتك، وجيرانك، ومدينتك، وبلدك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

 

 

 ما هي أوجه التشابه بين المجتمع الروحي الذي يخاطبه عاموس وبين الكنيسة اليوم في أمريكا؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ماذا كانت رسالة عاموس لمجتمع ذي حظ وفير روحيًا وماديًا؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ما الغرض وراء ارتحال جاني جميز من المملكة الجنوبية إلي المملكة الشمالية لينادي ويحذر من  -3

 قضاء هللا اآلتي ؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 موس مؤهالت النبي ودعوته؟ كيف يُظهر عا -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ، كيف يوضح هذا النبي الفرق بين العالقة مع هللا وبين خدمته؟ 3: 3في عا -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 متى تحققت األحكام التي أعلنها عاموس؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما هو العائق الذي أوضحه هذا النبي وكان يعرقل عمل هللا؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

  

 الذهاب إلى العمق
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 إختبار آدوم
 

 7الفصل 

 77العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 

 رسالة عوبديا.استيعاب التحذير الذي تتضمنه : الهدف 

18
ا، فَيُْشِعلُونَهُْم َويَأُْكلُونَهُْم َوالَ   يَُكوُن َويَُكوُن بَْيُت يَْعقُوَب نَاًرا، َوبَْيُت يُوُسَف لَِهيبًا، َوبَْيُت ِعيُسو قَّشً

بَّ تََكلَّمَ   (18عوبديا «.)بَاق ِمْن بَْيِت ِعيُسو، ألَنَّ الرَّ

 
1

وِح هَُو َحيَاةٌ َوَسالٌَم.)رومية ألَنَّ اْهتَِماَم اْلَجَسِد هَُو َموْ   (1:8ٌت، َولِكنَّ اْهتَِماَم الرُّ

تكلم هللا من خالل عوبديا ليدين شعب أدوم ألنهم فرحوا في شماتة لسقوط يهوذا. وتوعد هللا على لسان 

ة على عوبديا بإبادة هذا الشعب لصلفه وكبريائه. وأثبت التاريخ صحة هذه النبؤة، فقد حلت الهزائم المتتالي

هذه األمة واندثر األدوميون في يومنا هذا. وفي تعامله مع أدوم، ذكر هللا عهده مع إبراهيم عندما حدثه 

 (. 3: 12") تك .والعنك ألعنه وأبارك مباركيك، قائالً :"

ترجع العداوة بين إسرائيل وأدوم إلى زمن يعقوب وعيسو. سعى يعقوب إلى البركات الروحية وصار أبًا 

ل. أما عيسو فقد باع بكوريته بأكلة عدس فرفضه هللا. يمثل هذان األخوان لنا الفارق بين الروحيين إلسرائي

 الذين يرنون إلى هللا ويطيعون سبله، وبين أولئك الذين ينغمسون في العالم المادي ورغباتهم األنانية. 
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 .أفضل إجابة اختر
 العهد القديم؟صواب أم خطأ؟ سفر عوبديا أصغر أسفار  -1

 صواب أم خطأ؟ ال تحدد نبؤة عوبديا الزمان والسياق التاريخي التي ُكتبت فيه.  -2

 صواب أم خطأ؟ ُعرف عن األدوميين أنهم غزاة عدوانيين.  -3

 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم يُذَكر غير ذلك: 
 

 أين نجد قصة األدوميين في أسفار الكتاب المقدس؟  -7

 التكوينسفر  -أ

 سفر العدد -ب

 أخبار األيام الثاني -ج

 عوبديا  -د

 

 من أين ينحدر األدوميين؟  -5

 يعقوب -أ

 عيسو -ب

 موسى -ج

 داود -د

 

 كيف كانت مشاعر األدوميين تجاه اليهود؟  -1

 أحبوهم كإخوة -أ

 اعتراهم شعور بالدونية بالنسبة لليهود -ب

 أبغضوهم -ج

 بتةلم يكن هناك تعامل بينهم ال -د

 

 ما هو الدور الذي لعبه األدوميين في سقوط أورشليم؟  -7

 . ساعدوا بابل في تدمير المدينة -أ

 ساعدوا اليهود في الدفاع عن المدينة. -ب

 حاولوا إدارة مفاوضات للسالم. -ج

 تجاهلوا األمر تماًما. -د

 

 ماذا كان محتوى رسالة عوبديا ألدوم؟  -8

 باركهم رغم تورطهم في تدمير أورشليم.  -أ

 وعدهم بمساعدة اليهود لهم إذا ما تعرضوا لهجوم ما.  -ب

 دعا كل سعب هللا لمحاربتهم.  -ج

 . تنبأ بتعرض األمة للعقاب وبمحو الشعب من على وجه األرض -د
 

 ماذا حدث ألدوم بعد سقوط أورشليم؟  -9

 ازدهر جًدا -أ

 تعرض للتدمير السريع -ب

 .انهزم ثالث مرات من البابليين، واليهود، والرومان -ج

 احتل شعبه أرض إسرائيل إلى هذا اليوم.  -د
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 أٌي من هذه الحقائق الروحية تجده في سفر عوبديا ) اختر كل ما تجده مناسبًا(:  -11 

 البد أن يواجه المرء تبعات حياته. -أ

 تُطبَّق دينونة هللا على َمن هم خارج شعبه فقط. -ب

 ال ينبغي أن نحسد أو نغار من األشرار. -ج

 هللا أمين في وعده بمباركة الذين يباركون مختاريه وجلب اللعنة على َمن يلعنهم. -د

 سوف تتصالح شعوب يعقوب وعيسو في نهاية المطاف.  -ه

  .سوف يعمل هللا كل األشياء لخير شعبه في نهاية األمر -و

 

 

 

 

 

الروح والجسد. أٌي منهما لها الغلبة في  -نمتلكهمايمثل كٌل من يعقوب وعيسو الطبيعتين اللتين 

 حياتك؟ ومالذي يجب عليك فعله لتؤكد على انتصار طبيعتك الروحية في كل معركة؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا على أمانته وروحه الذي أعطاه لكل َمن يحبه. واطلب معونته لكي ما تسعى دائًما 

 لنوال البركات الروحية قبل تلك المادية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13
بُوَن فَْوَق َما تَْستَِطيُعوَن، بَْل لَْم تُِصْبُكْم تَْجِربَةٌ  إاِلَّ بََشِريَّةٌ. َولِكنَّ هللاَ أَِميٌن، الَِّذي الَ يََدُعُكْم تَُجرَّ

 (13:11كو1) َسيَْجَعُل َمَع التَّْجِربَِة أَْيًضا اْلَمْنفََذ، لِتَْستَِطيُعوا أَْن تَْحتَِملُوا.
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 َمن هو أدوم ولماذا أظهر عوبديا استيائه منه؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 كم مرة قيلت عبارة " يجب أن ال......" في أصغر أسفار العهد القديم؟ -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
  

 وكيف تعتبر هذه " الالءات" مفتاًحا لفهم هذا السفر؟  -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ؤة عوبديا. راجع تاريخ الصخرة الحمراء لمدينة " بترا" واربطه بنب -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 كيف يمثل يعقوب وعيسو )أدوم( اإلنسان الروحي واإلنسان الجسدي؟  -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

تركت زيارتي لمدينة "بترا" انطباًعا عميقًا فيَّ عندما رأيت كيف تحققت نبؤة عوبديا  عن أدوم  -1

 حرفيًا. على وجه التحديد، بماذا تنبأ عوبديا عن شعب أدوم؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 اشرح كيف تظهر صفات يعقوب وصفات عيسو مًعا في الشخص الواحد منا.  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
  

 الذهاب إلى العمق
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 إختبار آدوم
 

 5لفصل ا

 78العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 الهدف: فهم دعوة يونان النبي ورسالته. 

 

، فََجاَءْت إِلَْيَك َصالَتِي إِلَى هَْيَكِل قُْدِسَك.  بَّ ِحيَن أَْعيَْت فِيَّ نَْفِسي َذَكْرُت الرَّ
8

اَلَِّذيَن يَُراُعوَن 

أَبَاِطيَل َكاِذبَةً يَْتُرُكوَن نِْعَمتَهُْم. 
9

بِّ اْلَخالَصُ  ا أَنَا فَبَِصْوِت اْلَحْمِد أَْذبَُح لََك، َوأُوفِي بَِما نََذْرتُهُ. لِلرَّ يونان «.)أَمَّ

7:2-9) 

 

كانت نينوى عاصمة أللّد أعداء إسرائيل في أيام يونان، ومكان محفوف بالمخاطر بالنسبة ألي يهودي. لذا 

رسالة هللا بالدينونة القادمة في حالة عدم توبتهم، الذ  فعندما دعا هللا يونان للذهاب إلى هناك ليحمل لهم

 النبي بالفرار وحاول االختباء من هللا، فاعتلى سطح سفينة كانت وجهتها عكس اتجاه نينوى. 

لكن هللا ساق يونان إلى التوبة عن عصيانه من خالل ريح شديدة داهمت السفينة، وعندما أدرك طاقمها أن 

، أوصاهم هذا األخير بأن يلقوا به في المياة الصاخبة، حيث أعد هللا حوتًا كبيًرا هذه العاصفة بسبب يونان

ابتلع يونان وظل في بطنه ثالثة أيام. صلَّى يونان من هناك وأعلن توبته واستعداده للذهاب حيثما أراد له 

 هللا أن يذهب. 
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 .أفضل إجابة اختر
 صواب أم خطأ؟ ال أحد يصدق أن حوتًا كبيًرا ابتلع يونان لمدة ثالثة أيام.  -1

 صواب أم خطأ؟  ليس هناك أهمية تُذَكر لسفر يونان بالنسبة لنا اليوم.  -2

 صواب أم خطأ؟ يمدنا سفر يونان بتفصيالت واضحة عن زمان ومكان كتابته.  -3

  عليهم أن يأتوا إليه هو أوالً. صواب أم خطأ؟ أولئك الذين يخرجون من أجل هللا -7

 

 اختر إجابة واحدة لألسئلة التالية، ما لم يُذَكر غير ذلك: 
 

لها هللا ليونان؟              -5  ما هي الرسالة التي حمَّ

 أن نينوى سوف تسود على العالم بأسره. -أ

                                      .    أن الدينونة سوف تقع على نينوى بسبب خطاياها -ب

 أن إسرائيل سوف تخوض حربًا ضد نينوى. -ج

 أن نينوى سوف تدمر إسرائيل.  -د

 

 ف يمكن للمرء أن يثبت صحة الكتاب المقدس؟ كي -1

 من خالل االلتحاق بكليات الالهوت وتعلُّم اللغات األصلية التي ُكتِب بها الكتاب المقدس. -أ

 من خالل البحث فيه عن الحق والرغبة في الخضوع لما يرد به. -ب

 من خالل دراسة البراهين األثرية والتاريخية له.  -ج

 بصحته.  ال يمكننا الجزم -د

 

 بم اتصف األشوريون؟  -7

 بالقسوة الشديدة -أ

 ُعِرفوا بمشاعر العطف والشفقة -ب

 أرادوا االنعزال عن بقية العالم -ج

 امتألوا حماسةً لحماية إسرائيل.  -د

 

 لماذا هرب يونان من دعوة هللا؟ -8

 لم يعي شيئًا عن محبة هللا. -أ

 لم يثق في حماية هللا له -ب

 لنينوى أن تنال الغفران.لم يرد  -ج

 كان نبيًا مزيفًا.  -د

 

 كيف يكون موقفنا عندما نواجه حقًا صعب التحقيق؟  -9

 نقبله بسرور إلدراكنا أنه خير لنا. -أ

 نشكر هللا من أجله ونشارك به آخرين. -ب

 نحاول فهمه وتطبيقه في حياتنا. -ج

 . نحاول الهروب منه -د
 

 لماذا لم يجبر هللا يونان على طاعته؟ -11

 إنه ال ينتهك حقنا في االختيار. -أ

 .قراراتناهو يرفض التأثير على  -ب

 كان يدرك مشاعر الخوف التي مألت يونان. -ج

 وجد آخر يقوم بالمهمة.  -د

17
إِْن َشاَء أََحٌد أَْن يَْعَمَل َمِشيئَتَهُ 

يَْعِرُف التَّْعلِيَم، هَْل هَُو ِمَن هللاِ، أَْم 

77: 7يو . أَتََكلَُّم أَنَا ِمْن نَْفِسي  
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 ماذا حدث بعدما ذهب يونان إلى نينوى في نهاية المطاف؟  -11

 صار شهيًدا من أجل هللا. -أ

 فرح لكونه مرسل من هللا.  -ب

 أعلنت المدينة توبتها ونجت من دينونة هللا.  -ج

 أعطاهم الفرصة للتوبة لكنهم رفضوا ونالوا العقاب اإللهي.  -د

 

هل شعرَت يوًما أن هللا كلَّفك بواجب ثقيل؟ ما هو؟ وهل اخنرت طاعته؟ ولماذا؟ هل يطلب منك  

 هللا أن تحمل رسالة محبته لشخص ما؟ من هو هذا الشخص؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا على طول أناته في قيادة شعبه بما فيهم أنت شخصيًا. أطلب منه أن يوضح لك إن  

وانب في حياتك لم تطيعه فيها، واسأله أن يعينك على فعل كل ما يطلبه منك. أسأله عمن  كانت هناك ج

 يريدك أن تحمل لهم رسالة محبته حتى وإن كانوا أعدائك، واطلب معونته لتفعل ذلك. 
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 ( ـ2: 7التحديد؟ ) تأمل في يونلماذا رفض يونان الذهاب إلى نينوى على وجه  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما هي المسافة بين ترشيش ونينوى بحسب معلوماتك؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

بما أن يونان قرر عدم الذهاب إلى نينوى، لماذا حاول الفرار من وجه هللا؟ هل في اإلمكان االختباء  -3

 (. 139من هللا؟ ) تأمل في مز 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 هللا، والخروج المثمر من أجله؟ وضح  هل اختبرت المثول الجاد أمام -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 أذكر بعض األمثلة للمثول الجاد أمام هللا.  -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 أذكر بعض األمثلة للخروج المثمر والهادف من أجل هللا وعمله.  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما هي العقبة التي كان يونان النبي يعالجها وكانت تعيق عمل هللا في أيامه؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

  

 الذهاب إلى العمق
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 نبي األحكام المسبقة
 

 1الفصل 

 79العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 الهدف: إدراك الرسالة عن محبة هللا الواردة في سفر يونان. 

بُّ َعْن َوْعِدِه َكَما يَْحِسُب قَْوٌم التَّبَاطَُؤ، لِكنَّهُ يَتَأَنَّى َعلَْينَا، َوهَُو الَ يََشاُء   أَْن يَْهلَِك أُنَاٌس، الَ يَتَبَاطَأُ الرَّ

 (9:3بطرس 2بَْل أَْن يُْقبَِل اْلَجِميُع إِلَى التَّْوبَِة.)

)يونان  ْحَمِة َونَاِدٌم َعلَى الشَّرِّ  (2:7ألَنِّي َعلِْمُت أَنََّك إِلهٌ َرُؤوٌف َوَرِحيٌم بَِطيُء اْلَغَضِب َوَكثِيُر الرَّ

 

سلك أنبياء العهد القديم نموذًجا محدًدا في عالقتهم باهلل، فكانت لهم االختبارات في كيفية االقتراب إليه، ثم 

التجارب المثمرة الناجحة في الخروج لخدمته. لكن ىيونان يعطينا هذا النموذج بشكل معكوس، ففي 

حاح الثاني، يأتي إلى هللا مردًدا األصحاح األول لم يقترب من هللا أو يخرج من أجله. إال أنه في األص

القول" جاءت إليك صالتي، أذبح لك، أوفي بما نذرته....." وهو في بطن الحوت. وبعد هذه المقابلة مع 

 . 3هللا، يذهب إلى نينوى من أجله في أصحاح 

م الموضوع الرئيسي في سفر يونان هو محبة هللا لجميع الناس، حتى األشوريين الساكنين نينوى. ورغ

أحكام يونان المسبقة وغيظه الشديد من احتمال غفران هللا ألهل نينوى، إال أن هللا أظهر له بأناة جمة 

 محبته العميقة لسكان هذه المدينة. 
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 .أفضل إجابة اختر
 صواب أم خطأ؟ عرف يونان قوة هللا القادرة على قيادة أهل نينوى للتوبة وتجنيبهم الدينونة. -1

 خطأ؟ هللا يجبرنا على تحقيق مشيئته.صواب أم  -2

 صواب أم خطأ؟ عزم يونان على إطاعة أمر هللا وهو في بطن الحوت.  -3

 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم يُذكر غير ذلك: 

 

 اختر األمور التي صنعها يونان وهو في بطن الحوت)أذكر المناسب منها(:  -7

 أخذ يلوم هللا بسبب مشكالته. -أ

 سأل هللا أن يدين أهل نينوى من أجل خطاياهم.  -ب

  أخذ يردد مقطتفات من الكتاب المقدس. -ج

 وردد الترانيم. -د

 صلى -ه

 طلب الموت لنفسه.  -و

 . أقسم أن يطيع هللا -ز

 حاول الهروب من خالل السباحة.  -ح

 

 لماذ يسمح هللا عادةً لعبيده أن يجتازوا في ظروف صعبة؟  -5

 إلحباطهم. -أ

 ليشير بانتفاء محبته لهم.  -ب

 ليدفعهم لإلعتماد على إمكاناتهم الشخصية.  -ج

 . ليرى ردود أفعالهم الصحيحة -د
 

 كيف يكون رد فعل هللا عندما يرى تجاوب عبيده الصحيح مع ظروفهم المعاكسة؟  -1

 يتركهم وشأنهم فترات طويلة من الزمن ليتعلموا الدرس.  -أ

 يعود بهم مرة أخرى إلى نعمته وإحسانه.  -ب

 إنه ينقذهم ويستردهم إليه.  -ج

 يسهِّل لهم كل األمور مرة أخرى.  -د

 

 ماذا كان رد فعل أهل نينوى نحو رسالة يونان  بهالكهم ؟  -7

 .تابوا وآمنوا باهلل -أ

 رجموا يونان. -ب

 طردوا يونان من مدينتهم.  -ج

 تجاهلوه تماًما.  -د

 

 كيف كان رد فعل هللا نحو أهل نينوى؟  -8

 يوًما. 71دمر المدينة بعد  -أ

 أرسل المزيد من األنبياء لهم.  -ب

 غفر لهم خطاياهم ورد عنهم القضاءاإللهي. -ج

 أعطاهم القوة ليهزموا كل أعدائهم. -د
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 ماذا كان موقف يونان من توبة أهل نينوى؟  -9

د هللا على صالحه.  -أ  فرح ومجَّ

 لم يصدق أن توبتهم جادة.  -ب

 اعتقد بضرورة امتنانهم له.  -ج

 امتأل غيظًا ألن هللا سامحهم نظًرا لكراهيته لهم.  -د

 

 .ذا كان موقف هللا من غضب يونانام -11 

 . أعلن له بلطف عن اهتمامه بالمدينة وخالص أهلها -أ

 غضب من يونان وأعاده لبطن الحوت. -ب

 عاده إلسرائيل. قدم اعتذاًرا ليونان وأ -ج

 قرر القضاء على نينوى على كل األحوال.  -د

 

 ما هي الفئة من الناس التي تحظى بالقدر األعظم من محبة هللا؟  -11

 اليهود -أ

 أهل آسيا -ب

 األمريكيون -ج

  يحب جميع الناس، بصرف النظر عن أساسهم  العرقي أو أحوالهم بصفة عامة. هللا -د

 

 هم في سفر يونان؟ ) اختر كل اإلجابات المناسبة(. ما هي الرسالة األ -12

 معجزة ابتالع الحوت للنبي.  -أ

 فظاظة أهل نينوى. -ب

 تحيز بني البشر. -ج

 محبة هللا.  -د

 

هل أنت غير حيادي؟ هل هناك شخص تجد صعوبة في محبته؟ ولماذا؟ وماذا تعتقد عن مشاعر هللا 

 تجاههم؟ وكيف يريدك هللا أن تشعر تجاههم؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا ألنه محبة، ومحبته تضم العالم بأسره. واسأله أن يمنحك الفرص التي توضح فيها 

 مة لتحقيقه. محبته لآلخرين، وإن كان هذا صعبًا عليك، فاطلب منه الشجاعة الالز
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ما سبب  كراهية يونان الشديدة ألهل نينوى؟ ) قم ببعض األبحاث عن األشوريين الذين كانوا يمثلون  -1

 ألّد أعداء إسرائيل، مع التركيز على ممارساتهم الوحشية تجاه الشعوب التي انهزمت أمامهم.( 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما أهمية العبارة القائلة بأن كلمة الرب جاءت ليونان للمرة الثانية؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ماذا تعرف عن التوازن بين اإلرادة الحرة لإلنسان وإرادة هللا الحاسمة ذات السلطان المطلق من خالل  -3

 صالة يونان وهو في جوف الحوت ويعترف ويقرر عدة قرارات للخضوع هلل. 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

الذي غيَّر أهل نينوى فعالً على ضوء تجاوب يونان مع الحملة التبشيرية األعظم في  كيف نعرف َمن -7

 تاريخ العالم؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 كيف تساعدنا حقيقة أن يونان هو كاتب هذا السفر على تفسير معنى رسالته النبوية وتطبيقاتها؟  -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما هي المعضلة التي تناولها يونان في سفره؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 كيف ترتبط رسالة سفر يونان بك أت بصفة شخصية؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

  

 الذهاب إلى العمق
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 المسبقةنبي األحكام 
 

 7الفصل 

 81العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 الهدف: فهم الرسائل الواردة في سفر ميخا. 

2
َْ أَْفَراتَةَ، َوأَْنِت َصِغيَرةٌ أَْن تَُكونِي بَْيَن أُلُوِف يَهُوَذا، فَِمْنِك يَْخُرُج لِي» ا أَْنِت يَا بَْيَت لَْحِم الَِّذي  أَمَّ

«...إِْسَرائِيَل، َوَمَخاِرُجهُ ُمْنُذ اْلقَِديِم، ُمْنُذ أَيَّاِم األََزلِ يَُكوُن ُمتََسلِّطًا َعلَى 
7

، بَِعظََمةِ  بِّ َويَقُِف َويَْرَعى بِقُْدَرِة الرَّ

 ، بَّ بِّ إِلِهِه، َويَْثبُتُوَن. ألَنَّهُ اآلَن يَتََعظَُّم إِلَى أَقَاِصي األَْرِض... َولِكنَّنِي أَُراقُِب الرَّ بُِر إِللِه أَصْ اْسِم الرَّ

 (7:7؛ 7، 2:5َخالَِصي. يَْسَمُعنِي إِلِهي.)ميخا

 

يسجل سفر ميخا ثالثة عظات رائعة للنبي ميخا، الذي ُولد وتربَّى في منطقة ريفية لكنه ُدعي ليكرزبكلمة 

هللا للقادة السياسيين والروحيين في عواصم إسرائيل  ويهوذا. واشترك مع باقي األنبياء في طرح اللوم 

 د شعب هللا األخالقي والديني على قادة المملكتين. لفسا

في عظته األولى، يدعو ميخا األرض كلها لترى عقاب هللا لشعبه إسرائيل ويهوذا. فنظًرا ألنهم لم يعلنوا 

مجد هللا في أعمالهم، فسوف يُظهر هللا عدله من حالل عقابهم. ثم يظهر مجده يوًما ما عندما يرجع شعبه 

ه الثانية الثالثة، يخاطب ميخا قادة شعب الرب ويوضح لهم مدى فسادهم. والوسيلة الوحيدة إليه. وفي عظتي

 لنجاتهم من سقطتهم كانت من خالل إرسال هللا لحاكم كامل وعادل: أي المسيا. 
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 .أفضل إجابة اختر
 صواب أم خطأ؟ بخالف سائر األنبياء، لم يكن ميخا واعظًا قديًرا.  -1

 صواب أم خطأ؟ عاش ميخا قبل السبي البابلي، معاصًرا تقريبًا لزمن أشعياء النبي.  -2

 صواب أم خطأ؟ كرز ميخا في عاصمتي المملكتين الشمالية والجنوبية.  -3

صواب أم خطأ؟ يختار هللا دائًما المتعلمين ليكرزوا لذوي الثقافة والعلم، بينما يختار غير المتعلمين  -7

 لمتعلمين أيًضا. ليكرزوا لغير ا
 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم يُذَكر غير ذلك: 
 

ه لهم ميخا اللوم في عظاته؟ -5  َمن ِمن الناس وجَّ

 الفالحين -أ

 الرؤساء والقادة -ب

 أعداء شعب هللا -ج

 القادة الدينيين -د
 

 ما هو محتوى عظة ميخا األولى؟  -1

 سوف يدمر هللا األرض يوًما ما. -أ

  يريد أن يُعلن عن ذاته للعالم من خالل شعبه. هللا -ب

 اقترب زمن مجئ المسيا . -ج

 سوف تتعرض نينوى للعقاب بسبب خطاياها.  -د
 

 ماذا يفعل هللا لشعبه عندما ال يعكسون صفاته للعالم؟  -7

 يفنيهم -أ

 يتغاضى عن خطاياهم ويباركهم في كل األحوال. -ب

 يضاعف من واجباتهم ومسئولياتهم ليصبحوا مستحقين إلحسانه.  -ج

 يتلمذهم ليوضحوا بره وعدله.  -د
 

 ما هو الهدف الرئيسي  لعظة ميخا الثانية؟  -8

 الحكومات -أ

 األشوريين -ب

 الجفاف والمجاعة -ج

 نهاية الزمان -د
 

 من هم القادة الثالثة الذين ذكرهم ميخا في عظته الثانية؟  -9

 لرؤساء، والمشرعون، وجباة الضرائب.ا -أ

 العلمون، واآلباء، والشيوخ. -ب

 . األنبياء، والكهنة، والسلطة المدنية -ج

 الملوك، والقادة العسكريين، والشرطة.  -د
 

 ماذا قال ميخا عن قادة إسرائيل؟   -11

 يقومون بمهمتهم على خير وجه. -أ

 فاسدين وظالمين. -ب

 راكزهم.سوف يلفظهم الشعب من م -ج

 يحتاجون للحزم والحسم في قيادتهم للشعب.  -د
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 بماذا أدان ميخا  القادة الروحيين إلسرائيل؟  -11

 بممارسة السحر والشعوذة من أجل المال. -أ

 التماسهم للدعم المادي ليقوموا بمهمتهم الروحية. -ب

 محاولتهم اإلطاحة بالحكومة. -ج

  تقديم األخالقيات الصارمة التي لم يتمكن الشعب من تحقيقها.  -د

 

هل تعتقد أنه بإمكان البشر إظهار ماهية شخص هللا آلخرين؟ وكيف يمكننا ذلك؟ هل تذكر أمثلة 

 ألناس استطاعوا فعل ذلك معك؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا أنه صنعنا على صورته وكشبهه بحيث يمكن أن  نعكس صورته إلظهار شخصه. 

 صفاته فيك يوًما بعد اآلخر. واطلب منه أن يُبرز 
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 على ًمن وضع ميخا اللوم لفساد شعب هللا األخالقي؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ماذا كانت الرسالة لقادة شعب هللا المدنيين ؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 وماذا كانت الرسالة للكهنة الذين كانوا معلمين لشعب هللا؟  -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ماذا كانت الرسالة لألنبياء المنوط بهم حث الشعب على إطاعة كلمة هللا؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ( 7: 7؛ 7، 7: 5كيف تنبأ عن حكومة هللا الكاملة المثالية؟)تأمل في مي -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما وجه التفرد في نبؤته عن المسيا اآلتي؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما هو العائق الذي تناوله هذا النبي والذي عرقل عمل هللا؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

 

  

 الذهاب إلى العمق
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 حل هللا النهائي
 

 8الفصل 

 81الدرس الصوتي رقم العهد القديم 

 الهدف: إدراك الرجاء الموجود في سفر ميخا. 

ْنِب لِبَقِيَِّة ِميَراثِِه! الَ يَْحفَظُ إِلَى األَبَِد َغَضبَ  هُ، فَإِنَّهُ يَُسرُّ َمْن هَُو إِلهٌ ِمْثلَُك َغافٌِر اإِلْثَم َوَصافٌِح َعِن الذَّ

ْأفَِة.  بِالرَّ
19

 (19-18:7آثَاَمنَا، َوتُْطَرُح فِي أَْعَماِق اْلبَْحِر َجِميُع َخطَايَاهُْم. )ميخا  يَُعوُد يَْرَحُمنَا، يَُدوسُ 
1

طُوبَى لِلَِّذي ُغفَِر إِْثُمهُ َوُستَِرْت َخِطيَّتُهُ. 
2

بُّ َخِطيَّةً، َوالَ فِي ُروِحِه  طُوبَى لَِرُجل الَ يَْحِسُب لَهُ الرَّ

.)مزمور   (2-1:32ِغشٌّ

ًرا إياهم برعايته لهم فيما مضى. في عظة ميخا الثالثة، ي واجه هللا شعبه كما لو كانوا في قاعة محكمة، مذكِّ

وماذا يطلب منهم مقابل أعماله العظيمة نحوهم؟ ما هو أعظم بكثير من مجرد الذبائح والتقدمات، هللا يريد 

 شعبه أن يقيموا العدل، ويحبوا الرحمة، ويسيروا معه في اتضاع. 

بعد أن ذكر ميخا فشل حكومات إسرائيل ويهوذا، قدم رسالة رجاء لشعب هللا وكل شعوب العالم من خالل 

نبؤة مسيانية، فما فشلت فيه الحكومة البشرية في أورشليم والسامرة، لن يفشل الرب يسوع المسيح في 

 ملك. منح السالم الحقيقي لشعبه، فهو سوف يكون المثال الكامل للنبي، والكاهن، وال
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 .أفضل إجابة اختر
 صواب أم خطأ؟ ميخا هو النبي الوحيد الذي ذكر مكان ميالد المسيح.  -1

 صواب أم خطأ؟ ال تكتسب رسالة ميخا أهمية كبيرة ألنه أحد األنبياء الصغار.  -2

 صواب أم خطأ؟ تنبأ ميخا بأن المسيا سوف يحكم بقوة الرب.  -3

 صواب أم خطأ؟ الكتاب المقدس محدد جًدا بخصوص ميعاد ومكان مجئ المسيح الثاني.  -7

 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال ما لم يُذَكر غير ذلك: 
 

 متى يُفترض أن يسود المسيح على حكومة إسرائيل؟  -5

 بعد قيامته مباشرةً. -أ

 في نهاية العهد الجديد. -ب

 حاول ذلك فعالً لكنه فشل.  -ج

 . في مجيئه الثاني -د
 

 عندما يحكم المسيح، َمن الذي سيأتي إلى جبل الرب؟  -1

 كل األمم. -أ

 كل الشرق األوسط. -ب

 إسرائيل ويهوذا.  -ج

 بعض المؤمنين فحسب. -د

  

 ما هو المشهد الذي يصفه ميخا في عظته الثالثة حول حوار هللا مع شعبه؟  -7

 مشهد حديقة. -أ

 مشهد وادي العظام اليابسة.  -ب

 .قاعة محكمة -ج

 مشهد أنهار بابل.  -د

 

 ما الذي يريده هللا من شعبه في المقام األول؟  -8

 ذبائح حيوانية.  -أ

 هبات مادية. -ب

 الطاعة والحج.  -ج

 قلب نقي.  -د

 

 كيف تنتهي نبؤة ميخا؟  -9

 بقضاء قاسي من هللا.  -أ

 برسالة  رجاء  إيجابية. -ب

 بتخلي هللا عن شعبه.  -ج

 بتوبة إسرائيل المباغتة.  -د

 

 من أين سوف يحكم المسيا العالم؟ -11 

 من السماء القاصية البُعد.  -أ

 من أورشليم.  -ب

 من روما.  -ج

 من مدينة تمتلئ بسكانها المؤمنين.  -د
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 ما هي رسالة الرجاء لميخا الختامية ؟  -11

 أتقياء.سوف تُدار الحكومات  برجال  -أ

 سوف يصبح كل القادة الروحيين مؤمنين.  -ب

 سوف يرسل هللا خالصه، المسيا، الذي سوف يحكم بالعدل.  -ج

 ال يوجد رجاء، فسوف يدين هللا العالم بأسره.  -د

 

هل من األسهل لك أن تقدم ذبائح هلل أم أن يكون لك قلبًا نقيًا؟ وما الذي يطلبه هللا منك بصفة 

 ؟ رئيسية؟ ولماذا
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا ألنه أرسل ابنه الذي تنبأ به ميخا، كما وعد تماًما، وأنه يوًما ما سوف يعود المسيح 

ثانيةً ليحكم. أشكر هللا من أجل هبة الخالص التي تشتمل على قلب جديد. اسأله أن يمأل قلبك بالحب له، 

وع سوف يأتي ثانيةً وأنه ولآلخرين، وبرغبة في تحقيق مشيئته. أشكر هللا على الرجاء الذي لنا بأن يس

 سوف يحكم األرض بالعدل. 
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 بناًء على رسالة ميخا، هل يتحتم على أتباع المسيح أن يشاركوا في العملية السياسية؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

بحسب رسالة ميخا، ما هي األمور الثالثة التي يطلبها الرب من المؤمن الذي يحب هللا؟ ) تأمل ما ورد  -2

 ( 8: 1في مي
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما المقصود بصناعة الحق، ومحبة الرحمة، والسلوك بتواضع مع هللا؟  -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 في تطبيقنا لمبدأ صنع العدل،كيف لنا أن نؤيد العدل ونقف ضد الظلم؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ة تعني المحبة غير المشروطة، كيف يتسنَّى لنا أن نطبق تعليم ميخا الذي ينادي بحب بما أن الرحم -5

 الرحمة؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

حيث أن هللا عادل وهو جوهر المحبة غير المشروطة، ما هي التطبيقات العملية للسير بتواضع مع  -1

 إلهنا؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

باإلضافة إلى ميالد المسيح في بيت لحم، متى رأى ميخا  الحل اإللهي لفساد الحكومات وهو يحدث في  -7

 األرض؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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 ناحوم
 

 9الفصل 

 82العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 

 الهدف: إدراك قداسة هللا ومحبته من خالل رسالة ناحوم. 

7
لِيَن َعلَْيِه.  يِق، َوهَُو يَْعِرُف اْلُمتََوكِّ . ِحْصٌن فِي يَْوِم الضَّ بُّ َصالٌِح هَُو الرَّ

8
َولِكْن بِطُوفَاٍن َعابٍِر 

ا لَِمْوِضِعهَا،   (8-7:1َوأَْعَداُؤهُ يَْتبَُعهُْم ظاَلٌَم. )ناحوم يَْصنَُع هاَلًَكا تَاّمً
23

ا ِهبَةُ هللاِ فَِهَي َحيَاةٌ أَبَِديَّةٌ بِاْلَمِسيِح يَُسوَع َربِّنَا. )رو  (23:1مية ألَنَّ أُْجَرةَ اْلَخِطيَِّة ِهَي َمْوٌت، َوأَمَّ

 

ا أكبر إمبراطورية في هزم األشوريون كل دول العالم واستعبدوهم بقسوة ال يمكن وصفها. وإذ صارو

العالم، فقد وقع رعبهم على كل العالم الذي خاف من وحشيتهم المفرطة. وكانت نينوى هي عاصمة هذه 

اإلمبراطورية. ورغم أن هذه المدينة تابت بمناداة يونان، إال أن األشوريين هزموا المملكة الشمالية 

عاًما أخرى، هددوا يهوذا أو المملكة الجنوبية، إلسرائيل بعد ذلك بستين عاًما. وبعد هذا الغزو بستين 

وعند ذاك بادر النبي ناحوم بقول هذه الكلمات المطمئنة ليهوذا: سوف يتم تدمير مدينة نينوى عاصمة 

العدو عن قريب. ومن أجل قداسة هللا وعدله، يتعامل بحزم وقسوة مع األشوريين ويعاقبهم على قسوتهم 

 وخطاياهم.
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 .إجابةأفضل  اختر
 
 صواب أم خطأ؟ مثل يونان، حمل ناحوم رسالة بخصوص نينوى.  -1

 صواب أم خطأ؟ امتدت توبة نينوى الي حدثت في أيام يونان لعدة قرون.  -2

 صواب أم خطأ؟ كانت نينوى المدينة المسيطرة على العالم في أيام ناحوم.  -3

 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال ما لم يُذكر غير ذلك: 
 

 وم بالموضوع المناسب لها: حِصل كل أصحاح من أصحاحات سفر نا -7

 ( تبرير سبب هالك نينوى (i                        األصحاح األول 

 ( إعالن هالك نينوىiiاألصحاح الثاني                        )

 ( وصف لهالك نينوىiii)        األصحاح الثالث               

 

 متى سقطت نينوى بعد نبؤة ناحوم؟  -5

 بعد أسبوعين -أ

 بعد ثالثة سنوات ونصف -ب

 سنة 23بعد  -ج

 سنة 121بعد  -د

 

 ما هو الزمن الذي عاش فيه ناحوم النبي؟  -1

 بعد لنبي إيليا مباشرةً  -أ

 قبل السبي البابلي، في وقت أشعياء النبي تقريبًا. -ب

 في وقت قريب من المسيح -ج

 بالتحديد أية تفصيالت عن حياته. ال نعرف  -د

 

 يُطلَق على األسفار النبوية أحيانًا " سقوط المدن األربعة". ما هي هذه المدن؟ ) اختر أكثر من إجابة(:  -7

 روما  -أ

 أورشليم -ب

 دمشق -ج

 سوسة -د

 أثينا -ه

 نينوى -و

 بابل -ز

 جت  -ح

 السامرة -ط

 

 ماذا كانت رسالة ناحوم  ألهل يهوذا؟  -8

 عليهم أال ينزعجوا أو يخافوا من غزو نينوى لبلدهم.  -أ

 سوف يهلكوا مع نينوى.  -ب

 عاًما.  71سوف يتم إنقاذهم بعد أن تحتلهم نينوى لمدة  -ج

 سوف يتم أسرهم وتشتيتهم من قِبل نينوى مثل المملكة الشمالية.  -د

 

 



36 

 

 لماذا صب هللا جام غضبه على نينوى؟  -9

 لم تعلن توبتها وأقدمت على فعل أعمال وفظائع وحشية.  -أ

 اشتد بأسها وزادت قوتها أكثر مما يمكنه التعامل معها.  -ب

 لم تكن بأهمية باقي الشعوب.  -ج

 أراد هللا أن يُظهر قوته من خاللها.  -د

 

 ماذا كتب ناحوم عن شخص هللا؟  -11

 أنه محب فحسب وال يغضب البتة.  -أ

 الغضب وال يعرف المحبة. أنه دائم  -ب

 هو قدوس ومحب، لكنه يغضب بسبب الخطية.  -ج

 هو ال يلقي باالً بأمور البشر.  -د

 

 لماذا يكتسب سفر ناحوم أهمية خاصة لنا في هذه األيام؟  -11 

 ألنه يخبرنا أن هللا يحب  شعوب معينة فقط.  -أ

 ألنه يحثنا على الصالة من أجل الهالك التام ألعدائنا.  -ب

 ألنه يتنبأ بإعادة بناء نينوى في أيامنا لكي ما تعاود الحرب ضد شعب هللا.  -ج

ألنه دراسة توضح كيف يُظهر هللا محبته من خالل غضبه، وهذا يساعدنا على إدراك سبب بغضه  -د

 للخطية. 

 

ضح محبته لنا من خالل غضبه من الخطية؟ هل هناك قريب أو لماذا يكره هللا الخطية؟ وكيف تت

 صديق لك لم ينل بعد هبة الحياة األبدية؟ كيف تحدثه عن محبة هللا؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا ألنه يحبك إلى الحد الذي معه ال يتجاهل الخطية في حياتك. أطلب منه قوة على الغواية 

مل رسالة محبته لكل َمن يحتاج والتجربة، ويمأل قلبك بالمشاعر الدافئة نحوه، واطلب معونته لكي تح

 لذلك. 
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 كيف مثلت نبؤات ناحوم عن هالك نينوى أخباًرا سارة لشعب هللا؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

عند مقارنتك لسفر ناحوم بسفر يونان، ما الذي البد أن تستنتجه عن الخالص الخارق للطبيعة الذي تم  -2

 لنينوى من خالل يونان؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما هي التطبيقات الروحية والعملية لسفر ناحوم في حياتنا اليوم؟  -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 كيف يدافع ناحوم عن فكرة هالك نينوى؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

عندما تتأمل جيًدا في قسوة األشوريين المرعبة، هل يعني هذا السفر أن هللا يحتمل إجرام إمبراطورية  -5

 شريرة لحدود معينة ثم بعد ذلك يمحوها من الوجود؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 عاًما من هذه النبؤة؟ قيِّم ناحوم كنبي واثبت مصداقيته.  23كيف تم غزو نينوى بعد  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما هو العائق لعمل هللا الذي تناوله ناحوم النبي؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

  

 الذهاب إلى العمق
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 حوار مع هللا
 

 11الفصل 

 83العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 الهدف: فهم مضمون رسالة سفر حبقوق.  

2
 ، ، قَْد َسِمْعُت َخبََرَك فََجِزْعُت. يَا َربُّ نِيَن يَا َربُّ نِيَن أَْحيِِه. فِي َوَسِط السِّ َعَملََك فِي َوَسِط السِّ

ْحَمةَ.)حبقوق  ْف. فِي اْلَغَضِب اْذُكِر الرَّ  (2:3َعرِّ
11

ِي هللاَ، ألَنِّي بَْعُد أَْحَمُدهُ، َخالََص وَ  ؟ تََرجَّ ْجِهي لَِماَذا أَْنِت ُمْنَحنِيَةٌ يَا نَْفِسي؟ َولَِماَذا تَئِنِّيَن فِيَّ

 (11:72ِهي.)مزمورَوإِل

كان حبقوق كاهنًا وقائًدا لخدمة التسبيح والعبادة وعاصر الفترة السابقة للسبي البابلي مباشرةً عندما كان 

التهديد بالغزو البابلي واضًحا وال تخطئه عين. لكن بينما كان حراس أبراج سور أورشليم يراقبون الجيش 

برج روحي يسمع ما يقوله هللا. واشتهر حبقوق بسؤاله الزاحف نحو المدينة، كان حبقوق قابًعا في 

المتكرر هلل:" لماذا؟" وهو يصارع مع التساؤالت التي ازدحمت بها رؤوس كل أهل يهوذا. ويتحدث هللا 

معه حول خططه، فيشجع شعب يهوذا لكي ما يعيشوا باإليمان وال يفقدوا رجائهم. ويختتم رسالته بترنيمة 

 رائعة لتمجيد هللا.
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 .أفضل إجابة اختر
 

 صواب أم خطأ؟ ُعِرف حيقوق بإجاباته الجاهزة على التساؤالت العسيرة.  -1

صواب أم خطأ؟ رغم أن سفر حبقوق يأتي بعد سفر ناحوم في الكتاب المقدس، إال أن حبقوق  -2

 عاش على األقل قرنًا من الزمان قبل ناحوم. 

 صواب أم خطأ؟ كرز حبقوق في زمن السبي البابلي.  -3

 صواب أم خطأ؟ كان حبقوق كاهنًا مسئوالً عن خدمة التسبيح.  -7
 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم يُذَكر غير ذلك: 
 

 كم مرة اٌقتبست أشهر آيات سفر حبقوق في العهد الجديد؟  -5

 مرة واحدة -أ

 مرات 3 -ب

 مرة17  -ج

 مرة 22-د
 

 لماذا كتب حبقوق رسالته في صورة أسئلة؟  -1

 ألنه لم يمتلك إجابات فهو لم يعرف كيف يستمع لصوت هللا.  -أ

 أراد للشعب أن يستنبط اإلجابات بنفسه. -ب

كانت وسيلة مبتكرة وخالقة لتقديم الحقائق الصعبة بدون الكشف الصريح عنها والذي كان من  -ج

 الممكن أن يتسبب ذلك في قتله. 

 ربما ظن أن رسالته يمكن أن تُربك البابليين في غزوهم ألورشليم.  -د
 

 يناسب()اختر كل ما بحسب نموذج حبقوق، ماذا ينبغي علينا فعله عندما نتعرض ألزمة ما؟  -7

 نبني برًجا من الحجارة.  -أ

 ننفرد باهلل. -ب

 . نطرح كل تساؤالتنا على هللا -ج

 نعتمد على إمكانياتنا في مواجهتها.  -د

 . نرقب هللا وننتظر كالمه -ه

 نلجأ إلى الحلول المنطقية من وجهة نظرنا.  -و

 . نختار اإليمان والثقة في هللا -ز

 نعبد هللا ونسبحه.  -ح
 

 يُختتم سفر حبقوق ؟كيف  -8

 بإعدام حبقوق.  -أ

 بانتصار بابل على أورشليم. -ب

 بنبوءة عن نهاية الزمان. -ج

 بترنيمة حمد وتسبيح. -د
 

 ما هو الهدف األساسي من االستشهاد ؟ -9

 ليكون الشهيد شهادة للعالم. -أ

 ليموت في أقرب فرصة.  -ب

 ليموت الشهيد بوسيلة ال تعيق عمل هللا. -ج

 لكي ما يفوز بمكافأة أكبر في السماء.  -د

َواْلبَارُّ بِإِيَمانِِه يَْحيَا. 

 (7:2)حب
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 أين نجد القوة والمعونة عندما نتعرض ألزمة ما؟  -11

 في أعمالنا. -أ

 لدي حكومتنا. -ب

 من خالل المال الذي ندخره.  -ج

 . عند هللا فحسب -د

 

هل لديك تساؤالت كثيرة توجهها هلل؟ ما هي بعضها؟ هل لديك مكانًا خاًصا تلتقي فيه باهلل 

 حادث معه وتنتظر حديثه لك؟ وكيف حدَّثك هللا؟ لتت

 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا ألنه يسمح لنا بطرح تسلؤالتنا، وألنه يريد الحديث مع شعبه، واشكره ألنه كلي 

القوة ويدعونا ألن نلجأ له ليقودنا. اسأله أن يحدثك بوضوح عندما تجلس صامتًا أمامه. واسأله أن 

 يزيد إيمانك ويساعدك لكي ما تعبده وتسبحه باستمرار خاصة في األوقات الصعبة. 
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 ما هو الشكل األدبي الخالق الذي اختاره حبقوق، ولماذا اختار أن يقدم رسالته بهذا الشكل؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

هل كانت التساؤالت التي طرحها تخصه هو أم أنها كانت تساؤالت شعب هللا الذي كان على وشك  -2

 مواجهة الغزو البابلي؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 والبار بإيمانه يحيا." أن يطبقها الشعب الذي سمع أسئلته واإلجابات عليها؟ ي بعبارة" كيف قصد النب -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كان سؤاله الرئيسي هلل: لماذا يستخدم شعبًا أكثر شًرا منهم لتأديبهم؟ وعندما أجابه هللا، ماذا كان رده  -7

 من حيث عالقته بشعب هللا؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ماذا كان جواب هللا له عندما ذكر األشرار الذين كانوا على وشك غزو بلدهم؟  -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

( بما يُعَرف اليوم بالهوت الوفرة واالزدهار المنتشر 19 -11: 3كيف ترتبط ترنيمة حبقوق الختامية ) -1

 هذه األيام، خاصةً أننا ال نعرف إن كان حبقوق قد نجا آنذاك؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما هو العائق لعمل هللا الذي تناوله حبقوق في رسالته؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
  

 الذهاب إلى العمق
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 تنظيف من أعلى إلى أسفل
 

 11الفصل 

 87العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 

 : فهم التحذيرات ليهوذا ولنا أيًضا الواردة في رسالة النبي صفنيا. الهدف

 

3
. اْطلُبُوا التََّواُضَع. لَ  ، يَا َجِميَع بَائِِسي األَْرِض الَِّذيَن فََعلُوا ُحْكَمهُ. اْطلُبُوا اْلبِرَّ بَّ َعلَُّكْم أُْطلُبُوا الرَّ

.)صفنيا  بِّ  (3:2تُْستَُروَن فِي يَْوِم َسَخِط الرَّ

 
15

بُّ فِي َوَسِطِك. الَ تَْنظُِريَن بَعْ  ِك. َملُِك إِْسَرائِيَل الرَّ بُّ األَْقِضيَةَ َعلَْيِك، أََزاَل َعُدوَّ ا. قَْد نََزَع الرَّ ُد َشّرً
11

فِي 

الَ تََخافِي يَا ِصْهيَْوُن. الَ تَْرتَِخ يََداِك. »ذلَِك اْليَْوِم يُقَاُل ألُوُرَشلِيَم: 
17

بُّ إِلهُِك فِ  ي َوَسِطِك َجبَّاٌر. يَُخلُِّص. الرَّ

 (17-15:3صفنيا «.)يَْبتَِهُج بِِك فََرًحا. يَْسُكُت فِي َمَحبَّتِِه. يَْبتَِهُج بِِك بِتََرنُّمٍ 

 

تنبأ صفنيا عن يوم الرب. وبينما شملت نبوءة يوئيل عن يوم الرب الزمن الماضي والحاضر والمستقبل، 

عندما يأتي المسيح ثانيةً ويدين هللا األرض كلها، ووصف أحداثًا  انحصرت رسالة صفنيا في اليوم األخير

تؤثر على كل إنسان وحيوان على وجه األرض. ونظًرا ألن ما سوف يحدث هو نتيجة مباشرة لشر األمم، 

فنجد صفنيا يحض على التوبة واألمانة. لن تنجو أمة شريرة من هذا اليوم، لكن هللا كعادته دائًما سوف 

ناء له ويعتني بهم. وفي نهاية المطاف، سوف يعترف كل إنسان على األرض بأن الرب هو يحمي األم

 هللا.
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 .أفضل إجابة اختر
 

 صواب أم خطأ؟ ال أحد يعرف بالتحديد متى عاش صفنيا.  -1

 صواب أم خطأ؟ في أيام صفنيا ظهر االهتمام باألسفار المقدسة العبرية .  -2

 صواب أم خطأ؟ استخدم صفنيا تعبير "يوم الرب" أكثر من أي نبي آخر.  -3

 صواب أم خطأ؟ بخالف أنبياء آخرين كثيرين، لم يتنبَّأ صفنيا قط لقادة شعب هللا الدينيين أو السياسيين.  -7

 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم يُذكر غير ذلك: 
 

 ما هو "يوم الرب" الذي يتحدث عنه صفنيا مراًرا كثيرة؟  -5

 السبي البابلي. -أ

 وبأ الجراد.  -ب

 .مجئ الرب الثاني -ج

 رجوع المسبيين من بابل. -د

 

 ما هي رسالة صفنيا الرئيسية؟  -1

 سوف يكون يوم الرب نهائيًا وكارثيًا.  -أ

 لن يؤثر يوم الرب إال على أورشليم فحسب.  -ب

 الرب هو كل يوم يمر بالبشرية.يوم  -ج

 سنوات من اليوم.  7سوف يأتي يوم الرب بعد  -د

 

 ما هي نبوءة صفنيا عن الذين يعبدون آلهة وثنية؟  -7

 سوف يقدِّر هللا لهم إخالصهم الديني. -أ

 . سوف يعاقبهم هللا ويبيد آلهتهم -ب

 سوف يلقون نفس المعاملة التي يتعامل بها هللا مع األمناء له.  -ج

 سوف يتيح لهم هللا السنوات الممتدة الطويلة ليدركوا خطئهم.  -د

 

 عالم يحث صفنيا شعب هللا؟  -8

 على التوبة مادام الوقت لم يفت.  -أ

 مهاجمة البابليين قبل أن يبدأوا غزوهم.  -ب

 تفال باالختالفات الدينية. إحضار أوثانهم للهيكل لالح -ج

 الصالة من أجل توسيع رقعة أرضهم.  -د

 

 بم يتنبأ صفنيا عن األمم المحيطة بأورشليم؟  -9

 سوف يتباركون بلعنة يهوذا.  -أ

 سوف تصيبهم اللعنة بينما يتبارك يهوذا.  -ب

 سوف يسبيهم يهوذا.  -ج

 سوف يُدانون ويتم خرابهم.  -د
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 صفنيا، ما هي العناصر التي تقود إلى يوم الرب؟ ) اختر كل ما يناسب(بحسب أقوال  -11 

 االزدهار المادي. -أ

 الغيرة -ب

 الالمباالة -ج

 التمرد -د

 الحرب النووية -ه

 عدم اإليمان -و

 األزمة المالية -ز

 العصيان -ح

 

 بحسب ما ورد في صفنيا، ما هي خطة هللا النهائية بالنسبة للسلطة الحاكمة؟   -11

 الديقراطية -أ

 النزعة الوطنية -ب

 طاقم جديد من الحكام يحل محل القديم. -ج

 حكم المسيا وسيادته وسلطانه.  -د

 

 ما هي نتائج يوم الرب؟  -12

 مجاعة عالمية -أ

 سماء جديدة وأرض جديدة -ب

 تحسن حالة المجتمع -ج

 إبادة تامة.  -د

 

ب حتى اآلن؟ ما هي؟ ماذ يكون رد فعل هللا هل هناك مساحات في قلبك لم تسلمها بالكامل للر

 حيال ذلك؟ وماذا تنوي فعله؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا ألنه سوف يخلق سماًء جديدة وأرًضا جديدة يسكن فيها البر. واسأله أن يؤسس ملكوته 

 فيك حتى عندما يأتي المسيح، ال تخجل بل تكون جزًءا من ملكوته األبدي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31
وا قَائِلِيَن: َماَذا نَأُْكُل؟ أَْو َماَذا نَْشَرُب؟ أَْو َماَذا نَْلبَُس؟  فاَلَ تَْهتَمُّ

32
فَإِنَّ هِذِه ُكلَّهَا تَْطلُبُهَا األَُمُم. ألَنَّ 

أَبَاُكُم السََّماِويَّ يَْعلَُم أَنَُّكْم تَْحتَاُجوَن إِلَى هِذِه ُكلِّهَا. 
33

الً َملَكُ  هُ، َوهِذِه ُكلُّهَا لِكِن اْطلُبُوا أَوَّ وَت هللاِ َوبِرَّ

تَُزاُد لَُكْم. 
37

هُ. وا لِْلَغِد، ألَنَّ اْلَغَد يَْهتَمُّ بَِما لِنَْفِسِه. يَْكفِي اْليَْوَم َشرُّ  ( 37 -31: 1)مت فاَلَ تَْهتَمُّ
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 المسيح الثاني يتضمن سلسلة من األحداث، كيف يرتبط "يوم الرب" بهذه األحداث؟  مجيءبما أن  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

اربط بين سفر صفنيا واألصحاح الثاني من رسالة بطرس الثانية. كيف يتفق وصف يوم الرب في  -2

 هذين النصين من حيث أحداثه؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

عندما يكتب صفنيا بأنه لن ينجو إنسان أو حيوان في يوم الرب، كيف يتفق هذا مع حديث يسوع على  -3

 (؟ 27الزيتون عن الضيقة العظيمة حيث لن ينجو جسد من المصير اإللهي )مت جبل 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 قارن بين حديث صفنيا وحديث يوئيل عن يوم الرب، وبين تقديم كل منهما لهذا الحدث العظيم.  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

في كل مرة يحدثنا الكتاب المقدس عن مجئ المسيح الثاني ونهاية العالم يكون لهذا الحديث تطبيقات  -5

األحداث. ما هي التطبيقات الروحية والعملية لرسالة صفنيا روحية وأخرى عملية تعلل سبب ذكر هذه 

 الخاصة بيوم الرب؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 بحسب كلمات صفنيا، ما هو مدى الخراب الذي سوف يصيب األرض؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما هو العائق لعمل هللا الذي تناوله صفنيا في رسالته؟ -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

  

 الذهاب إلى العمق
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 هللا أوال
 

 12الفصل 

 85العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 : فهم رسالة حجي النبي حول أهمية ترتيب األولويات بطريقة صحيحة. الهدف

 

9
ا أَْدَخْلتُُموهُ اْلبَْيَت نَفَْخُت َعلَْيِه. لَِماَذا؟ يَقُوُل َربُّ الْ  ُجنُوِد. اْنتَظَْرتُْم َكثِيًرا َوإَِذا هَُو قَلِيٌل. َولَمَّ

ألَْجِل بَْيتِي الَِّذي هَُو َخَراٌب، َوأَْنتُْم َراِكُضوَن ُكلُّ إِْنَساٍن إِلَى بَْيتِِه. 
11

اُت ِمْن فَْوقُِكُم النََّدى، لِذلَِك َمنََعِت السََّماوَ 

َوَمنََعِت األَْرُض َغلَّتَهَا. 
11

َوَدَعْوُت بِاْلَحرِّ َعلَى األَْرِض َوَعلَى اْلِجبَاِل َوَعلَى اْلِحْنطَِة َوَعلَى اْلِمْسطَاِر َوَعلَى 

ْيِت َوَعلَى َما تُْنبِتُهُ األَْرُض، َوَعلَى النَّاِس َوَعلَى اْلبَهَائِِم، َوَعلَ   (11-9:1حجي «.)ى ُكلِّ أَْتَعاِب اْليََدْينِ الزَّ

 

كان حجي أحد األنبياء الثالثة الذين قدموا رسالتهم بعد السبي البابلي. كرز هذا النبي لمجموعة المسبيين 

األولى التي عادت إلى أورشليم. وجدت هذه المجموعة من المسبيين الراجعين شعبًا غريبًا في أرضهم ال 

بضراوة مجهوداتهم إلعادة بناء الهيكل. وبسبب كراهية هؤالء المحيطين بهم، توقف يخاف هللا ويقاوم 

عاًما، وتحولوا إلى إعادة بناء بيوتهم الخاصة في  15شعب يهوذا العائد عن مشروعهم لبناء الهيكل لمدة 

اتهم، أنانية شديدة. " انتبهوا إلى طرقكم" هكذا خاطبهم حجي. وصاح في شعب هللا أن يتذكروا أولوي

ويستعيدوا منظورهم الصحيح، وحماستهم في استكمال مهمتهم، والكف عن الخوف من األمم التي 

 ترهبهم. تذكرنا كلماته بأننا نحتاج إلى االلتزام بدعوتنا اإللهية فهو كفيل بضمان سالمتنا. 
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 .أفضل إجابة اختر
 

 هللا من سبيهم إلى أورشليم.صواب أم خطأ؟ اختار حجي البقاء في بابل بينما رجع شعب  -1

صواب أم خطأ؟ تم السماح للممسبيين بالرجوع إلى أورشليم بعد هزيمة بابل على يد مادي  -2

 وفارس. 

 صواب أم خطأ؟ دفع االضطهاد والتهديدات أبناء هللا إلى التخلي عن مهمتهم.  -3

 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم يُذكر غير ذلك: 
 

 كيف كانت حالة شعب يهوذا عندما عادوا من السبي؟  -7

 أقوياء وشجعان. -أ

 أغنياء وكسالى -ب

 فقراء ومعدمين -ج

 مثل البابليين تماًما.  -د

 

 مذا كان الهدف الرئيسي من رجوع الفوج األول من المسبيين؟  -5

 إعادة بناء الهيكل. -أ

 طرد األشرار من أرض الموعد.  -ب

 مدينة قوية حصينة.جعل أورشليم  -ج

 الهروب من غضب فارس.  -د

 

 ماذا كان رد فعل سكان األرض نحو رجوع اليهود من بابل؟  -1

 رحبوا بهم بحرارة. -أ

 شرعوا في تجهيز السالح لمحاربتهم. -ب

 هربوا خوفًا منهم.  -ج

 تحرشوا بهم واضطهدوهم.  -د

 

 يناسب( ماذا كان رد فعل اليهود تجاه أعدائهم؟ )اختر كل ما -7

 . توقفوا عن بناء الهيكل -أ

 حاربوا أعدائهم ببسالة. -ب

 فقدوا حماستهم وغيرتهم. -ج

 توجهوا إلى بناء بيوتهم الخاصة.  -د

 عظموا هللا لتلك الفرصة التي لهم إلظهار إيمانهم. -ه

 تجاهلوا الماضي وتقدموا نحو رؤية مستقبلية.  -و

 

 ما هو ملخص رسالة حجي؟  -8

 الدينونة القادمة. -أ

 الخطايا السالفة. -ب

 . هللا أوالً  -ج

 االنتظار.  -د
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 ماذا فعل هللا ليعلِّم شعبه أال يضعوا أنفسهم أو أي شئ قبله في حياتهم؟   -9

 أعادهم إلى السبي مرة أخرى.  -أ

 لم يمنحهم كفايتهم من االحتياجات إلى أن يعطوه هو األولوية في حياتهم.  -ب

 إليهم الوبأ.أرسل  -ج

 تخلَّى تماًما عنهم.  -د

 

 ماذا كان رد فعل الشعب نحو كرازة حجي؟  -11

 تجاهلوه -أ

 رجموه -ب

 أعلنوا توبتهم، وصححوا ترتيب أولوياتهم، وشرعوا في بناء الهيكل من جديد.  -ج

 امتألت قلوبهم غيرة من األشرار وتركوا هللا.  -د

 

 بم وعد الرب عندما أعلن الشعب توبته وأعادوا ترتيب أولوياتهم بالصواب؟  -11

 باركهم بالوفرة الكثيرة -أ

 أعطاهم ما أرادوا من القوة والثروة والصحة الجيدة.  -ب

 امتدح ما عملوه. -ج

 قلَّل من قسوة عقابهم.  -د

 

التصرف في أموالك، كيف تنعكس القيم التي تعتنقها على سلوكك وطريقة قضائك لوقتك، و

ومهاراتك ومواهبك؟ وماذا يمكنك أن تفعل لتجعل هللا هو األول في حياتك؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا ألنه من منطلق محبته يوضح لنا ما هو األهم في حياتنا. اسأل معونته لتجعله األول 

في حياتك، فتحبه أكثر من أي شخص ومن أي شئ آخر، وتكون وكيالً أمينًا على مواهبه التي 

 . واسأل معونته لكي تحيا محدًدا أولوياتك الصحيحة وليس حسب أهوائك الشخصية.  يمنحك
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عندما نادي حجي قائالً" اجعلوا قلبكم على طرقكم"، ماذا كان يقصد بذلك؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

وعندما قال الرب على فم حجي: تأملوا طرقي، ماذا كان يقصد بذلك، وما الذي أراد أن يقوله للشعب؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف يمكنك تطبيق الحقيقة المؤلمة التي أعلنها هذا النبي والمبنية على طريقة قضاء الشعب ألوقاتهم،  -3

ض أنه والتصرف في مواهبهم، وفي أموالهم لصالح إعمار بيوتهم الشخصية وليس بيت الرب الذي يُفتر

األول في حياتهم؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

هل يمكنك بصفة شخصية  تطبيق طرق هللا التي وصفها حجي ببالغة وبصور بيانية مثل " الكيس  -7

"؟ -ويقصد المال -المنقوب"، "نفخت فيه
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ا. من األصحاح األول أن هللا يأمر أحيانًا بالجفاف والبوار للزرع والناس أيضً  11يقول حجي في اآلية  -5

إذا كنَت اختبرت مثل هذه األوقات الجافة في حياتك تكلم عنها وقم بوصفها. 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف تطبق رسالة هذا النبي بصفة شخصية في جوانب أخرى من حياتك؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ما هو العائق الذي تناوله حجي وكان يعرقل عمل هللا؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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 ركز إيمانك
 

 13الفصل 

 81العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 

هللا بشجاعة وحماسة وذلك من خالل : إدراك كيفية التغلب على مخاوفنا وإتمام عمل الهدف

 رسالة حجي النبي.

  

 1
َماَواِت َواألَْرَض َواْلبَْحَر  ةٌ، بَْعَد قَلِيٍل، فَأَُزْلِزُل السَّ ألَنَّهُ هَكَذا قَاَل َربُّ اْلُجنُوِد: ِهَي َمرَّ

َواْليَابَِسةَ، 
7

َوأَُزْلِزُل ُكلَّ األَُمِم. َويَأْتِي ُمْشتَهَى ُكلِّ األَُمِم، فَأَْمألُ هَذا اْلبَْيَت َمْجًدا، قَاَل َربُّ اْلُجنُوِد. 
8

ةُ  لِي اْلفِضَّ

َولِي الذَّهَُب، يَقُوُل َربُّ اْلُجنُوِد. 
9

ِل، قَ  اَل َربُّ اْلُجنُوِد. َوفِي َمْجُد هَذا اْلبَْيِت األَِخيِر يَُكوُن أَْعظََم ِمْن َمْجِد األَوَّ

 (9-1:2حجي «.)هَذا اْلَمَكاِن أُْعِطي السَّالََم، يَقُوُل َربُّ اْلُجنُودِ 
 

7
ُكْم َعلَْيِه، ألَنَّهُ هَُو يَْعتَنِي بُِكْم.  (7:5بطرس 1)ُمْلقِيَن ُكلَّ هَمِّ

 

جتاز في جفاف روحي أو يوضح لنا النبي حجي كيفية ترتيب أولوياتنا في الحياة. ويقول حجي لكل َمن ي

يرى أن بركة الرب بعيدة عما يفعله:" تأملوا طرقكم"، وأيًضا تأملوا طرق هللا. هللا يريدنا أن نمعن النظر 

فيما يفعله هو اليوم وما يخطط له في المستقبل. علينا أن نرتب أولوياتنا، ودوافعنا، ومفاهيمنا، ومخاوفنا 

 بإيمان ثابت فيه هو وحده.
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 .أفضل إجابة اختر
      

 صواب أم خطأ؟ وفقًا لكالم حجي، ليس لإليمان تأثير واضح في حياتنا.  -1

 صواب أم خطأ؟ أحد ميولنا كبشر أننا نسمح للماضي أن يؤثر سلبيًا على حياتنا.  -2

صواب أم خطأ؟ هللا يريدنا معرفة مشيئته من خالل مقارنة أنفسنا باآلخرين والرغبة في أن نصبح  -3

 لهم. مث

 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم يُذَكر غير ذلك: 
 

 كيف يمنعنا الشيطان من نوال األفضل لحياتنا من قِبل هللا؟ ) اختر كل ما يناسب(:  -7

 يجربنا لعمل الشر -أ

 يجربنا بعمل أمور حسنة وليس أفضل ما عندنا.  -ب

 يحاول بث اإلحباط فينا -ج

 يحاول أن يجعلنا مشوشين -د

 يحاول أن يجرنا للتركيز على فشل الماضي.  -ه

 

 ما هو أهم جوانب الهيكل الذي كان شعب هللا مزمًعا أن بنيه؟  -5

 الذهب والفضة -أ

 أساسه من الحجارة المتينة -ب

 حجمه الكبير -ج

 قيمته الروحية كمكان يملؤه مجد هللا.  -د

 

 لماذا لم يبارك هللا محاولة بناء الهيكل في بداية األمر؟  -1

 لم يعد الشعب قدًرا كافيًا من الذهب. -أ

 كان دافع الشعب شريًرا ومواقفهم خاطئة.  -ب

 أراد لهم االنتظار مدة أطول. -ج

 لم يكن محتاًجا لهيكل.  -د

 

 كيف شجع حجي الشعب ليستمر في البناء؟  -7

 هللا سوف يبارك عملهم ألنهم أعلنوا توبتهم.  أكد لهم وطمأنهم أن -أ

 أنذرهم بأن هللا سوف يُنزل عقابه الصارم عليهم إن هم توقفوا عن العمل لمجرد التقاط األنفاس.  -ب

 قدم لهم رشوة من الذهب والفضة.  -ج

 من البهائم.   1111أخبرهم بأن هللا سيحسن إليهم إذا هم قدموا ذبيحة من  -د

 

 ؟ كيف نتقدس -8

 بااللتصاق بقديسين وبالوجود في أماكن مقدسة. -أ

 بارتداء تعويذة دينية. -ب

 بارتياد الكنائس والهياكل كل يوم.  -ج

 بنعمة هللا عندما نكرس ونخصص نفوسنا له.  -د
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 كيف يؤثر اإليمان على مخاوفنا؟  -9

 اإليمان يدفعنا إلى النظر نحو هللا والتمسك بخطته ومشيئته.  -أ

 يدفعنا للخوف من غضب هللا ومن ثم نخضع له خضوع العبيد.  -ب

 يضخم من مخاوفنا من الحروب واألزمات االجتماعية. -ج

 يرفعنا روحيًا بحيث ال يعترينا الخوف أبًدا من أي شئ.  -د

 

ه حجي رسالته بالدرجة األولى؟   -11  لمن وجَّ

 ألصدقائه المقربين. -أ

 المضايقين لشعب هللا.  -ب

 دة البالد. قا -ج

 عمال بناء الهيكل.  -د

 

هل يبارك هللا عملك؟ ما هي دوافعك لخدمة هللا؟ هل تخدمه ألنك تحبه وألن هذا هو الصواب؟ 

 عندما تجتاحك دوافع أنانية في خدمتك للرب، ماذا تفعل لكي تتخلص منها؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

أشكر هللا ألنه أقوى من أي مشكلة أو تهديد يمكن أن يواجهنا. اسأله أن يستبدل خوفك بإيمان 

 راسخ و أن يساعدك لتخدمه وتحبه من قلب نقي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
َّنَا نَْحُن  أَْحبَْبنَا هللاَ، بَْل أَنَّهُ هَُو أََحبَّنَا، َوأَْرَسَل اْبنَهُ َكفَّاَرةً لَِخطَايَانَا.فِي هَذا ِهَي اْلَمَحبَّةُ: لَْيَس أَن  

18
ا َمْن الَ َخْوَف فِي اْلَمَحبَِّة، بَِل اْلَمَحبَّةُ اْلَكاِملَةُ تَْطَرُح اْلَخْوَف إِلَى َخاِرٍج ألَنَّ اْلَخْوَف لَهُ َعَذاٌب. وَ  أَمَّ

(18؛11:7يوحنا 1ْل فِي اْلَمَحبَِّة.)َخاَف فَلَْم يَتََكمَّ   
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كيف يمكنك تطبيق دعوة حجي التي تحدَّت الشعب لكي ما يتغلب على مخاوفه من خالل اإليمان؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف تطبق دعوة حجي للشعب لكي ما يتغلبوا على إحباطهم الناتج عن صغر أساسات الهيكل الثاني  -2

بحيث أنهم لم يمكنهم مقاَرنته بمجد الهيكل 

األول؟
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

الشخصي لعظة حجي التي أعلن فيها نبوئته عن زلزلة هللا لكل شئ في العالم إلى أن  ما هو تطبيقك -3

(. 7 -1: 2يبقى الثابت الذي ال يمكن زحزحته؟ )حج
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

دائرة تحيط بالمركز، ما هي األولوية  12إذا تخيلت أولوياتك وكأنها لوحة إلصابة الهدف تحتوي على  -7

لنبي العظيم األولى؟ التي تمثل نقطة التسديد المركزية بناًء على رسالة هذا ا
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف تطبق بصفة شخصية رسالة حجي التي تعلن عن سهولة العدوى بالخطية وسهولة انتقالها  -5

بالمقارنة بصعوبة انتقال القداسة واألمور الروحية؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ما هي الدالئل في هذين األصحاحين القصيرين التي تشير إلى قوة اإلقناع والحجة اللذين يتميز بهما  -1

حجي؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف يظهر حجي كنموذج للنبي الذي يعالج العائق المانع المتداد عمل هللا، بحيث يعاود عمل هللا فعاليته  -7

نتيجةً لجهود النبي؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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 رؤية المستقبل اآلن
 

 17الفصل 

 87العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 

 : تقديم رسالة زكريا النبي. الهدف

 

بُّ َغَضبًا َعلَى آبَائُِكْم. »  قَْد َغِضَب الرَّ
3

، يَقُوُل َربُّ  فَقُْل لَهُْم: هَكَذا قَاَل َربُّ اْلُجنُوِد: اْرِجُعوا إِلَيَّ

 (3-2:1اْلُجنُوِد، فَأَْرِجَع إِلَْيُكْم، يَقُوُل َربُّ اْلُجنُوِد.)زكريا
8

ْأيَْيِن.)يعقوب  اِْقتَِربُوا إِلَى هللاِ فَيَْقتَِرَب إِلَْيُكْم. نَقُّوا أَْيِديَُكْم أَيُّهَا اْلُخطَاةُ، َوطَهُِّروا  (8:7قُلُوبَُكْم يَا َذِوي الرَّ

 

يحتوي سفر زكريا على ثماني رؤى شاهدها النبي وشارك بها المسبيين العائدين إلى أورشليم. وكان يعتقد 

جازًما أن هؤالء الناجين من السبي يحتاجون إلى رؤية عن هللا كلي القدرة الذي يدافع عنهم، ويحارب 

وده، ويغمرهم ببركاته. كانت رسالته األولى لهم أنهم إذا رجعوا إلى هللا، فسوف عنهم، ويحقق لهم وع

يرجع لهم. ومن خالل كرازة زكريا، لم يدعو هللا شعبه إلى مجرد مدينة أو هيكل، لكنه دعاهم إلى عودة 

الحتوائه روحية لمكانهم بالقرب من هللا في عالقة قوية معه. ويُعتبر سفر زكريا من أهم الكتب النبوية 

على نبوات تفصيلية عن مجئ المسيح الثاني أكثر من أي سفر آخر بخالف سفر أشعياء. ويتنبأ زكريا بأن 

 هللا سوف يعطي شعبه روحه وسوف يباركهم إلى األبد.  
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 .أفضل إجابة اختر
     

 صواب أم خطأ؟ كان زكريا أصغر كثيًرا من حجي ومع ذلك كرزا في نفس الوقت تقريبًا.  -1

 مهموم ومثقَّل بإعادة بناء الهيكل.  -مثل حجي-طأ؟ كان زكريا خأم  صواب -2

صواب أم خطأ؟ كانت الروح المعنوية  للمسبيين الراجعين إلى أورشليم أوالً في الحضيض، كما  -3

 يص من الرجاء. لم يكن لهم سوى البص

 صواب أم خطأ؟ زكريا اسم غير مألوف البتة في الكتاب المقدس.  -7

 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم يُذَكر غير ذلك: 
 

 ما معنى اسم زكريا؟  -5

 هللا يدين. -أ

 . هللا يذكر -ب

 هللا تخلَّى.  -ج

 مملوء بالفرح.  -د

 

 مرة في سفر زكريا؟  53أٌي من هذه العبارات تكرر  -1

 " رب الجنود".  -أ

 "ليسوا شعبي". -ب

 "خطايا اآلباء".  -ج

 "بروحي".  -د

 

 أٌي من الكلمات التالية تستخدمها لوصف هذين النبيين ) يمكنك استخدام كلمة واحدة لكل منهما (:  -7

 

 :  حجي

 

 

  زكريا:

 

 

 ماذا كان موقف أهل أورشليم بصفة عامة من الظروف الصعبة التي كانت تعصف بهم؟  -8

 اتسموا بالشجاعة في مواجهتها.  -أ

 مألهم التفاؤل. -ب

 . كانوا محبطين -ج

 امتألوا غضبًا.  -د

 

 لمن يتكلم هللا؟  -9

 لألنبياء فقط. -أ

 للكهنة فقط.  -ب

 لجيوش مالئكته فقط.  -ج

 لكل شعبه، إن كانوا يسمعون.  -د

 

 

 حالم   واقعي

 مباشر   متفائل

 موجز   أدبي

 مسياني   مشجع

 همن السهل أن نفهم   مله  م  

 من الصعب أن نفهمه
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 كيف كانت رؤى زكريا مالئمة لحالة الشعب؟  -11 

 احنوت على تعليمات بخصوص تصميم الهيكل.  -أ

 . تناولت المشكالت الصعبة التي كانت تواجه الشعب -ب

 استراتيجيات لهزيمة أعدائهم.احتوت على  -ج

 مكنت الشعب من التخلص من كل أزماتهم.  -د

 

هل تواجه مشكلة تقودك لإلحباط؟ كيف تساعدك حقيقة أن هللا يعمل من وراء المشهد في احتمال 

المشكالت الصعبة؟ كيف ساعدك هللا على المثابرة والثبات؟ وكيف تساعد َمن يجتازون أزمات شديدة؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا ألنه يتكلم إلى شعبه، وألنه يشجعنا عندما نتملئ باإلحباط. اسأله أن يعلمك كيف تعتمد 

على قوة روحه في كل ما تفعله. وصلِّي لكي ما تفهم كيف يعمل هللا في حياتك، ولكي ما يمنحك اإليمان 

 حتى تثق فيه تماًما. 
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رغم أن زكريا وحجي كانا شريكين في العمل وخدما مًعا، لكن ما هي الفروق بينهما؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف أدت اختالفاتهما إلى تعضيد وتكميل بعضهما البعض، كما هو الحال مع عزرا ونحميا؟     ) قال  -2

أحدهم: لو أننا متماثلين تماًما، فواحد منا ال لزوم له !( 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

زكريا في الكرازة وما هو الشكل األدبي الذي استعان به؟ ما هو أسلوب  -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ما هي االستراتيجية التي استعان بها  زكريا في دعوة شعب هللا الستعادة عالقتهم بإلههم؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

( 1: 17في هذا السياق، لماذا أشار للمسيا باعتباره الغصن؟ )راجع يو -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

من هذا السفر والتي تجعل من زكريا النبي الثاني  17ما هي الموضوعات العظمى الواردة في أصحاح  -1

فقط بعد أشعياء؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ما هو العائق لعمل هللا الذي تناوله النبي زكريا في رسالته؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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 ما تراه ستحصل عليه
 

 15الفصل 

 88العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 

 : فهم الرسائل التي تتضمنها رؤى زكريا وسياقها. الهدف

 

« . بُّ تََرنَِّمي َواْفَرِحي يَا بِْنَت ِصْهيَْوَن، ألَنِّي هأَنََذا آتِي َوأَْسُكُن فِي َوَسِطِك، يَقُوُل الرَّ
11

فَيَتَِّصُل أَُمٌم 

بِّ فِي ذلَِك اْليَْوِم، َويَُكونُوَن لِي َشْعبًا فَأَْسُكُن فِي َوَسِطِك، فَتَْعلَِميَن أَنَّ َربَّ  اْلُجنُوِد قَْد أَْرَسلَنِي َكثِيَرةٌ بِالرَّ

 (11-11:2إِلَْيِك. )زكريا 
1

ِة، بَْل بُِروِحي قَاَل َربُّ »فَأََجاَب َوَكلََّمنِي قَائاِلً:  بِّ إِلَى َزُربَّابَِل قَائاِلً: الَ بِاْلقُْدَرِة َوالَ بِاْلقُوَّ هِذِه َكلَِمةُ الرَّ

 (1:7اْلُجنُوِد.)زكريا 

 

أعطى هللا ثمان رؤى لزكريا لتشجيع شعب بدا شديد اإلحباط والعجز. امتلك المسبيين الراجعين ألورشليم 

النذر اليسير من السالح، والكثير من األعداء، مع مهمة هائلة كانت تقع على كاهلهم. تقوقعوا داخل 

هائل من العراقيل الذي مشكالتهم بحيث عجزوا عن الوصول لكيفية إعادة بناء الهيكل مع هذا الكم ال

يواجههم. لكن رؤى زكريا أزاحت الستار عن عظمة عمل هللا لتحقيق مشيئته. وأعطت نبوئاته األمل 

 والرجاء والقوة لشعب هللا. 
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 .أفضل إجابة اختر
 

 صواب أم خطأ؟ هللا لديه القوة لحل كل مشكالتنا ومساعدتنا على النمو الروحي.  -1

 صواب أم خطأ؟ ال يوجد نبي واحد مثل زكريا يستطيع أن يرى هللا وهو يعمل من وراء الستار.  -2

 هو برهان الثقة في غير المنظور.   -من بين أمور أخرى -صواب أم خطأ؟ اإليمان -3

 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم يُذكر غير ذلك: 
 

 ما هو مصدر قوة شعب هللا؟  -7

 صية. شجاعتهم الشخ -أ

 التمويل الحكومي.  -ب

 كلمات التشجيع.  -ج

 روح هللا.  -د

 

 ما أهمية رؤية خدام الرب له؟  -5

 عندما نعاين قوته، نستطيع أن نعتمد على قدرته وسلطانه.  -أ

 برؤيتنا هلل نشعر بأننا فوق البشر اآلخرين.  -ب

 كل َمن يرى هللا ال يعود أحد لمعاداته.  -ج

 نحن ال نراه ألنه ال يعلن عن نفسه.  -د

 

 ما هو أسلوب زكريا الطبيعي في اإلعالن عن الرؤى التي شاهدها؟  -1

 وصف الرؤى بلغة ال يفهمها أحد.  -أ

 سجلها وبعث بها للكهنة فقط.  -ب

 . ركَّز على مشكلة ثم أزاح الستار عن كيفية عمل هللا لحل هذه المشكلة -ج

  وطلب من الناس أن يصلوا لحالة روحية عالية تسمح لهم برؤية ما رآه هو. سلط األنظار نحو  هللا -د

 

 ماذا يفعل هللا عندما اليتواجد شعبه في المكان الذي يريده لهم؟  -7

 الشئ سوى إدانتهم لما يسببوه من ارتباك.  -أ

 هو يستطيع أن ينقذهم ويقودهم إلى حيث يريد تماًما.  -ب

 يتملكه اليأس منهم ويختار شعبًا آخر.  -ج

 يخبرهم بأنهم أضاعوا فرصتهم وإلى األبد.  -د

 

 ماذا كان الغرض من رؤية زكريا األولى؟  -8

 إلثارة حماسة شعب هللا للمعركة.  -أ

 . لتشجيع شعب هللا في تلك المرحلة االنتقالية -ب

 إلظهار لشعب هللا مدى الخطر المحدق بهم.  -ج

 

 ما هي رسالة هللا لشعبه من خالل رؤية زكريا المتضمنة القرون األربعة؟  -9

 أنهم سوف يفوقون قوة األمم األربعة.  -أ

 أنهم سوف يصيرون قطعان غنم وماشية.  -ب

 سوف يسكنهم بين جبال أربعة.  -ج

 سوف يطيح باألمم القوية التي شردت يهوذا.  -د
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 ؟ بم تنبأ زكريا عن أورشليم اآلتية -11

 سوف تكون بالغة العظمة وبال أسوار.  -أ

 سوف تُهَزم يوًما ولن تقوم لها قائمة أبًدا.  -ب

 سوف يحكمها زكريا نفسه.  -ج

 لن يخلص سوى ساكني أورشليم.  -د

 

 كيف حاول الشيطان بث الخوف في قلوب المسبيين الراجعين؟  -11

 أغواهم بأن يأكلوا من الشجرة المحرمة.  -أ

 يس الكهنة باستمرار تلوثه بالخطية. أدان رئ -ب

 أرسل جيًشا هائالً لترويعهم والقضاء عليهم.  -ج

 نشر مجاعة في األرض. -د

 

 ما ذا كانت رسالة الدرج الطائر؟  -12

 كلمة هللا عسيرة الفهم.  -أ

 الكتاب المقدس كتاب خارق للطبيعة.  -ب

 هللا يعرف الشرير وسوف يتعامل معه.  -ج

 هللا سوف يرسل كلمته لمن يحتاج إليها.  -د

 

ما هي المواقف الصعبة التي تعجز عن التعامل معها في حياتك؟ َمن الذي يريدك هللا أن تعتمد على 

قوته؟ وماذا تقول كلمته لتشجيعك؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا ألنه دائم العمل في حياتك، حتى عندما ال ترى ما هو فاعله. أطلب منه أن يعلن لك 

 ن قوته ووعوده. المزيد ع
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ما هو التطبيق الروحي والعملي لك أنت بصفة شخصية من الشكل األدبي الذي يستخدمه زكريا، عندما  -1

يسلط الضوء على المشكلة، ثم يزيح الستار عن عمل هللا الذي يقوم به من وراء المشهد بحيث يوفر الحل 

لهذه 

المشكلة؟
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

بيق الرؤية األولى لزكريا التي تعلن أن هللا يعمل من وراء المشهد بغرض معونة شعبه كيف يمكنك تط -2

الجتياز تلك المرحلة االنتقالية الصعبة؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

في المرات الثمانية التي كرر فيها زكريا هذا في نبوءته، أٌي منها كان لها التأثير البالغ عليك؟  -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ماذا يؤمن زكريا أنه ما حيث أن حجي تناول نفس المشكلة الخاصة بإنهاء بناء الهيكل الثاني بنجاح، ل -7

زالت هناك الحاجة إلى تناولها مرة أخرى؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف اختلفت رسالة زكريا وأسلوبه عن هؤالء اللذين لحجي؟  -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

لماذا تنبأ زكريا عن مجئ المسيح الثاني أكثر من أي نبي آخر فيما عدا أشعياء؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ه بها زكريا شعب هللا المحبط والعاجز، الذي لم يكن يملك السالح أو العتاد  -7 ما هي اآللية التي وجَّ

(. 1: 7الحربي للدفاع عن نفسه ) تأمل في )
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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 عودة للحديث المتبادل
 

 11الفصل 

 89العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 

 : فهم رسالة سفر مالخي. الهدف

 

 17
ةً، َوأُْشفُِق َعلَْيِهْم َكَما يُْشفُِق » َويَُكونُوَن لِي، قَاَل َربُّ اْلُجنُوِد، فِي اْليَْوِم الَِّذي أَنَا َصانٌِع َخاصَّ

اإِلْنَساُن َعلَى اْبنِِه الَِّذي يَْخِدُمهُ. 
18

يِر، بَْيَن َمْن يَْعبُدُ  رِّ يِق َوالشِّ دِّ هللاَ َوَمْن الَ  فَتَُعوُدوَن َوتَُميُِّزوَن بَْيَن الصِّ

 (18-17:3يَْعبُُدهُ.)مالخي 
 

سفر مالخي هو آخر أسفار األنبياء في العهد القديم. كرز بعد زمن نحميا، عندما كان لشعب هللا مظهر 

التدين لكنه افتقر لجوهر العبادة، وأنكر حقيقة العالقة مع هللا. وكانت مشكلتهم الحقيقية أنهم تمسكوا 

العالقة الحقيقية باهلل. وكانت رسالة مالخي أن هللا يريد عالقة محبة مع شعبه، لكن  بالفرائض الدينية دون

الكهنة وشعب يهوذا عزفوا عن معرفة هللا وعن محبته. أدوا الفرائض التي ظنوا أن هللا أوصى بها، لكنهم 

خطية الزنا كانوا يعيشون في المباالة وجفاف روحي. ومثل هوشع، اعتبر مالخي أن شعب هللا يرتكبون 

الروحي مع هذا العالم. وصار رسول التوبة، إذ استخدمه هللا لجذب شعبه نحوه مرة ثانية. كانت نبوءته 

بمثابة رسالة تحذير للقادة الروحيين في يهوذا بأن الممارسات الدينية الخارجية بدون حياة داخلية من 

 ن منطلق محبته العظيمة. اإليمان الصحيح هي أبعد ما يكون عما يريده هللا أن يفعله م
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 .أفضل إجابة اختر
 

 صواب أم خطأ؟ تنبأ مالخي بعد مائة عام من زمن حجي وزكريا.  -1

 صواب أم خطأ؟ تناول كل من نحميا ومالخي الكثير من المشكالت المشتركة.  -2

صواب أم خطأ؟ بعد رجوع اليهود من سبي بابل، عادوا ثانيةً للوثنية والالأخالقيات التي عاشوا فيها  -3

 قبل السبي. 
 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم يُذَكر غير ذلك: 
 

 ماذا كانت المشكلة الرئيسية لليهود في زمن مالخي؟  -7

 عبادة األوثان.  -أ

 الفجور الصارخ.  -ب

 اد. االرتد -ج

 الهرطقة أو التعاليم الزائفة.  -د
 

 وفقًا ألسلوب مالخي األدبي، كيف كان تجاوب الناس مع رسالته؟  -5

 تجادلوا معه.  -أ

 قبلوا كل ما قاله لهم.  -ب

 ندموا على خطاياهم.  -ج

 تناولوا حجارة ليرجموه.  -د
 

 ما هي الرسالة األولى في سفر مالخي؟  -1

 . هللا يحب شعبه -أ

 هللا غاضب جًدا.  -ب

 هللا ال يهمه كيف نعبد أو َمن نعبد.  -ج

 سوف يطيح يهوذا بحكومة فارس.  -د
 

 ما أهمية معرفتنا بمحبة هللا لنا؟  -7

 إذا عرفنا محبته لن نخطئ أبًدا.  -أ

 إذا عرفنا محبته لن يؤدبنا أبًدا.  -ب

 إذا عرفنا محبته نصير أثرياء وذوي نفوذ.  -ج

  يوجد لنا أي رجاء. بدون محبته ال -د
 

 كيف أهان شعب يهوذا اسم الرب؟  -8

 أذاعوا بين األمم أن الرب أساء معاملتهم.  -أ

 قدموا ذبائح ومحرقات معيبة هلل.  -ب

 علموا أوالدهم أن هللا غير موجود.  -ج

 قالوا أن إبراهيم هو أبوهم وليس هللا.  -د
 

 ما هو موقف هللا من الطالق؟  -9

 الطالق ألنه مخالف لخطته نحو الزوجين واألوالد.  هللا يكره -أ

 يُسِّر هللا ألنه يتيح لنا تغيير شركاء الحياة، وهو يريدنا سعداء.  -ب

 الطالق يغضب هللا أشد الغضب حتى أنه لن يغفر أبًدا  لمن يُقدم عليه.  -ج

 هللا يفضل أن نتزوج شريًكا آخر من أن نستبدل الشريك الذي لنا.  -د



64 

 

 كيف يمكن أن نسلب هللا؟  -11

 باالستيالء على شئ من الهيكل.  -أ

 بأكل الذبائح التي تُقدَّم له.  -ب

رة له.  -ج  باالمتناع عن تقديم العشور المقرَّ

 بسرقة الكتب المقدسة.  -د

 

دار معرفتك بمحبة هللا؟ هل تؤمن أنه يعرفك بصفة شخصية؟ ولماذا؟ كيف يجب أن تؤثر ما مق

معرفتك عن محبة هللا في حياتك؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا ألنه يعرفك معرفة تامة ويحبك محبة كاملة. واسأله أن يعلن لك المزيد عن هذه 

أطلب منه أن يحفظك من ممارسة المحبة، ويمنحك الفرص التي يمكنك أن تشارك اآلخرين بمحبة هللا. 

 الطقوس الدينية بدون عالقة حقيقية معه، وأن يساعدك لكي ما تعبده دائًما بالروح والحق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كان هللا قد أحبنا هكذا، ينبغي لنا  أيها األحباء، إن

 77: 4يو 7. أيضا أن يحب بعضنا بعضا
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ما هو األسلوب األدبي الذي استخدمه مالخي النبي؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف تناول مالخي النبي ونحميا القائد العظيم نفس مشكالت شعب هللا؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ما هي الرسالة االفتتاحية والرئيسية لمالخي النبي؟  -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف تجاوب شعب هللا مع هذه الرسالة؟ وكيف كان رد فعل مالخي على هذا التجاوب؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

إذا كنت تعلم أن هللا القدير يحبك بصفة شخصية، كيف تتحقق من ذلك؟  -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ما هو موقف هللا من الطالق؟ ولماذا؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

الذي كان يعرقل عمل هللا وتناوله مالخي النبي؟  ما هو العائق -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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 الخطوات السبع لإلنهاك 
 

 17الفصل 

 91العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 

 : لمعرفة األعراض التي يتميز بها قلب انتفى منه حب هللا، وكيفية العودة إليه. الهدف

 

، َوأَْحبَْبُت  أَْحبَْبتُُكْم،»  بُّ . َوقُْلتُْم: بَِم أَْحبَْبتَنَا؟ أَلَْيَس ِعيُسو أًَخا لِيَْعقُوَب، يَقُوُل الرَّ بُّ قَاَل الرَّ

َويُْحِرقُهُُم ا، فَهَُوَذا يَأْتِي اْليَْوُم اْلُمتَّقُِد َكالتَّنُّوِر، َوُكلُّ اْلُمْستَْكبِِريَن َوُكلُّ فَاِعلِي الشَّرِّ يَُكونُوَن قَشًّ »يَْعقُوَب " 

 اْليَْوُم اآلتِي، قَاَل َربُّ اْلُجنُوِد، فاَلَ يُْبقِي لَهُْم أَْصالً َوالَ فَْرًعا.
2

فَاُء فِي أَْجنَِحتِهَا، فَتَْخُرُجوَن َوتَْنَشأُوَن كَ » يَرِة. َولَُكْم أَيُّهَا اْلُمتَّقُوَن اْسِمي تُْشِرُق َشْمُس اْلبِرِّ َوالشِّ ُعُجوِل الصِّ

 (. 2 -1: 7، 2: 1)مالخي
21

وِح اْلقُدُ  ا أَْنتُْم أَيُّهَا األَِحبَّاُء فَاْبنُوا أَْنفَُسُكْم َعلَى إِيَمانُِكُم األَْقَدِس، ُمَصلِّيَن فِي الرُّ ِس، َوأَمَّ
21

َواْحفَظُوا أَْنفَُسُكْم 

 (21 -21)يهوذا األَبَِديَِّة.  فِي َمَحبَِّة هللاِ، ُمْنتَِظِريَن َرْحَمةَ َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيِح لِْلَحيَاةِ 

 

اتخذ مالخي أسلوب السؤال والجواب كشكل أدبي لرسالته. فيعلن النبي عن حقيقة بعينها، ويكتب حجج 

ومقوالت الناس، ثم يجيبهم عن هذه الحجج ويوضح إجاباته لهم. هناك سبعة أمثلة لمجادالت شعب هللا 

ب جامد وجاف تجاه هللا" على هذه الحوارات السبعة، لمالخي، ويمكن إطالق عبارة:" سبعة همسات لقل

ألنها تصف حالة شعب فقد عالقة الحب مع هللا. وكانت إرسالية مالخي أن يعيد هذه العالقة. ويُختتم السفر 

بإعالمنا أن مالخي نجح في مهمته ألن شعب هللا أعلن توبته من حالة جمود المشاعر وفتور المحبة نحو 

 هللا. 

أصحاحات العهد القديم أيًضا تجاوب هللا مع توبة شعبه ونهضتهم. ويقدم مالخي المجئ ويسجل آخر 

الثاني للمسيح، عندما يقوم االبن ويجلب الشفاء في أجنحته لألمناء، ودينونة مخيفة لذوي القلوب الحجرية. 

 لمنتظر. كما أنه يقدم يوحنا المعمدان، النبي الذي سوف يتقدم المسيح ويعلنه أنه هو المسيا ا
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 .أفضل إجابة اختر
 

 صواب أم خطأ؟ تتناول رسالة مالخي الرئيسية الفتور الروحي.  -1

 صواب أم خطأ؟ عادةً ما يكون عكس المحبة البغضة ) لكن العكس هنا هو الفتور وجفاف المشاعر(.  -2

 صواب أم خطأ؟ هللا أكثر اهتماًما بسلوكنا عنه بمقدار معرفتنا به ومحبتنا له.  -3

 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال من التالي ما لميُذَكر غير ذلك: 
 

 كيف يبدأ عادةً الفتور الروحي؟  -7

 مع الوثنية الصريحة الواضحة -أ

 مع العظات المطولة. -ب

 مع الكارزين المزيفين -ج

 في  العبادة.  مع النقص -د

 

 أي من األمور التالية دليل على قلب فاتر المحبة نحو هللا؟ ) اختر كل ما يناسب(:  -5

 التواضع -أ

 خدمة اآلخرين -ب

 الشك في محبة هللا -ج

 انعدام الدافع لعمل هللا -د

 كسر االلتزام مع الناس -ه

 االفتقار إلى األخالقيات -و

 التخلي عن اإليمان -ز

 الزائفالتعليم  -ح

 

 متى يتحتم على الزوجين  االلتزام نحو بعضهما البعض؟  -1

 عندما تزداد مشاعر الحب بينهما فقط.  -أ

 عندما تسسير أمورهما الحياتية على ما يرام فقط.  -ب

 عندما يتحلَّى أطفالهما بالسلوك الحميد فقط.  -ج

 . في كل المواقف وتحت أي ظرف من ظروف الحياة -د
 

 وفقًا لمقاييس هللا؟  -بمعنى صحتها من وجهة نظر الجميع -أي من التالي حقائق مطلقة -7

 الكتاب المقدس -أ

 التقاليد الحضارية.  -ب

 األخالقيات -ج

 محبة هللا -د

 الخطيةتبعات  -ه

 اتخاذ قرارات خاصة بالتغذية.  -و

 

 أي من األمور التالية يمقتها هللا؟  -8

 األخطاء العفوية -أ

 غياب الفهم واإلدراك -ب

 الكبرياء -ج

 الضعف -د
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 كيف ينتهي سفر مالخي؟  -9

 بدمار أورشليم. -أ

 بنبوءة مسيانية -ب

 بتكريس الهيكل الجديد -ج

 نسب المسيح.  -د

 

 َمن هي شخصية العهد الجديد األخرى التي تنبأ عنها مالخي؟  -11

 الرسول بولس -أ

 هيرودس األكبر -ب

 يوحنا المعمدان  -ج

 متى -د

 

كيف يمكنك أن تقدِّر مستوى محبة هللا لك؟ ومستوى محبتك أنت له؟ ما الذي يمكنك عمله حتى 

تزيد من محبتك هلل؟ وما هي األمور التي يمكنك عملها حتى تُظِهر محبتك هلل؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا على كلمته، وعلى الفرصة التي أتاحها لك لدراسة األنبياء الصغار. أشكره على ما 

ه أن رغبته العظمى لك هي أن تقيم عالقة محبة معه. أطلب منه أن يحفظ قلبك من أن يصيبه تعلمته عن

 جفاف المحبة وأن يساعدك حتى تنمو محبتك له كل يوم، وتتمكن من مشاركة اآلخرين بمحبته. 
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كيف يمكنك بصفة شخصية أن تطبق " األشكال السبعة لنضوب المحبة" التي صورها مالخي بأسلوبه  -1

األدبي؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف يمكن للشك في محبة هللا أن تقود إلى موقف سلبي نحو اسم هللا ونحو عمله؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف يمكن للشك في محبة هللا أن تؤثر سلبيًا على التزامنا نحوه؟  -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف يمكن لعدم التزامنا نحو هللا يقود لعدم التزامنا نحو شريك الحياة؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف بمكن لغياب هذا االلتزام أن يؤثر على تعليم الكتاب المقدس بإعطاء هللا العشر األول لكل ما لدينا؟  -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف تقود هذه الحياة من نضوب المحبة إلى حياة الحرمان؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

هل وضعَت لنفسك يوًما أخالقيات نسبية بحيث تستطيع أن تنتهج أسلوب حياة تعرف يقينًا أنه ال  -7

أخالقي؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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