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  ملوك وأنبیاء
  
  ١٣الفصل 

  ٣٩العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

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

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

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

وسوف نجد أیضا أمثلة رائعة . ھذه األسفار سوق نجد تحذیرات رھیبة، خاصة من حیاة الملوك األشرار
لم عن انقسام ھذه المملكة سفر الملوك األول نتع. في حیاة األنبیاء العظام، وخاصة األنبیاء مثل إیلیا وألیشع

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

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

ملوك نتعلم عن سبي المملكة الشمالیة عن طریق ٢في ". قیام وسقوط األمة العبریة"ملوك األول والثاني 
ألننا لم نسمع عنھم مرة أخرى " إسرائیلاألسباط المفقودة من "أشور، غالبا ما نسمي ھذه األسباط العشرة 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  خمسة -ب
  تسعة -ج
  كل منھم -د

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

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

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

  

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

  

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

  ؟ملوك لدیھم 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

  سرائیل و یھوذا؟ إلوالجنوبیة 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

   بابلیین؟بل المن ق غزوھا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  . حقیقيحدد دور وشخصیة نبي  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

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

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

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

 
   

  الذھاب إلى العمق


