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  أمور منسیة
  
  ١٥الفصل 

  ٤١العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 
  

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

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

 
االسم الیوناني . سفرا أخبار األیام یغطیان نفس الفترة من التاریخ الذي یغطیھ أسفار صموئیل والملوك

ھذه األسفار تسلط الضوء على الملوك الذین كان لھم دور فعال في ". أشیاء تم حذفھا"لسفري أخبار األیام 
ولكن لم . بعض ملوك المملكة الجنوبیة یھوذا كانوا صالحین ومطیعین . بة، وإصالحإحداث نھضة، وتو

أخبار األیام تخبرنا عن الكثیر من التفاصیل . یكن ھناك ملوك صالحین في المملكة الشمالیة إسرائیل
وك ولم یذكر أخبار األیام أیا من المل. للملوك الصالحین والتي لیست موجودة في صموئیل والملوك

  . األشرار، كذلك لم یذكر خطایا داود وسلیمان
طرق هللا لیست طرقنا : سفر أخبار األیام لھذه الفترة من التاریخ العبري ھو ھذاالمفتاح لفھم شرح 

بُّ «: "قول الربی" وأفكاره لیست أفكارنا ألَنَّھُ . ألَنَّ أَْفَكاِري لَْیَسْت أَْفَكاَرُكْم، َوالَ طُُرقُُكْم طُُرقِي، یَقُوُل الرَّ
َماَواُت َعِن األَْرِض، ھَكَذا َعلَْت طُُرقِي َعْن طُُرقُِكْم َوأَْفَكاِري َعْن أَْفَكاِرُكمْ  - ٨:٥٥إشعیاء ." (َكَما َعلَِت السَّ

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

  .والملوك
  

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

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

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

  
  ملكوت هللا اآلن؟ أین یوجد -٦
  آسیا -أ

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

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

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

  العبادة طریقةن یعرف ألنھ لم یك -ب
  الذي سفكھدم البسبب كل  -ج
  ما یكفي من المال أو العمال ھألنھ لم یكن لدی -د

  
  إذا تواضعوا وتابوا وصلوا؟ الناس  ذا وعد هللا ماب -٩
  .أراضیھم یشفيسوف یغفر لھم و -أ

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

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

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

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

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

  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

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

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

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

١٤(  

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

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

  . صموئیل والملوك 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

  . العبري من التاریخ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

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

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

  ؟ عندما تعترف  بھاخطایاك 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


