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  مواصفات األنبیاء
  
  ١الفصل 

  ٦١العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

    .الكتاب المقدس  العھد القدیم لنفھم كیف كانوا متفقین مع باقي أنبیاءتقدیم دور : الھدف

بَّ الَ یَْصنَُع أَْمًرا إِالَّ َوھُوَ ٧ یَِّد الرَّ هُ لَِعبِیِدِه األَْنبِیَاءِ  إِنَّ السَّ   )٧:٣عاموس.(یُْعلُِن ِسرَّ
الً  ِة اْلِكتَاِب لَْیَسْت ِمْن تَْفِسیٍر َخاصٍّ : َعالِِمیَن ھَذا أَوَّ ةٌ قَطُّ بَِمِشیئَِة إِْنَساٍن، بَْل تََكلََّم . أَنَّ ُكلَّ نُبُوَّ ألَنَّھُ لَْم تَأِْت نُبُوَّ

یُسوَن َمُسوقِ  وحِ اْلقُُدسِ أُنَاُس هللاِ اْلقِدِّ  )٢١-٢٠:١بطرس٢.(یَن ِمَن الرُّ
من منظور العھد الجدید كتب  .منھم فقط كتبوا كتب ١٦كثیرین ولكن  أنبیاءإسرائیل والیھود عندھم 

  .محبة هللا ناحیة شعبھ قلبتعتبر جوھر العھد القدیم فھم عرضوا  ھذه األنبیاء
عادة كلمات تصحیح لجماعة  -  یتكلموا عن هللال دعوا ة،خلفیات مختلف مننبیاء؟ ھم رجال كان ألمن ھم ا

  .والناس المشردین ةالكھن
  .المیالدسنھ قبل  ٤٠٠ إلى ٨٠٠سنھ، من  ٤٠٠تقریبا  ةعاشوا في فتر أسفارنبیاء الذین كتبوا ألكل ا

یسمعوا  أن في رغبوان وأناس قلیل ةالرسال نقدمووھم ینھم أل التھكم والسخریة یعانون منوكانوا غالبا  
  .ةرسالال

 تأتي دینونة هللانبیاء ألرسائل معظم ا في .ةمألا سیدینهللا  أنومعارضتھا حذروا من  ةعند رفض الرسال
. الجنوبیةمملكة یھوذا  أسرتوبابل  ة،إسرائیل الشمالی أشور قد سبت مملكةف ،صورة سبي لشعب هللا في
یكون أن بد ال ملئ الزمان  فينھ أشعبھ  یُعرف اف. رسالة رجاء أیضا نبیاء توجدألكل تحذیرات ا في

عن الرجاء  العظیمةورسالتھم األنبیاء یعظون الشعب في أصعب أیامھم،  .ةإحیاء بعد التوب أوھناك تجدید 
 .المسیح يءمن نبوءتھم عن مج أتت
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  .أفضل إجابة اختر
 .نبیاءألوا ةالشریع:العھد القدیم  فيیوجد جزئین مھمین  خطأ؟ أمصح  -١
 .أسفارالعھد القدیم كتبوا  فينبیاء العظام ألكل ا طأ؟خ أمصح  -٢
 .أیضانبیاء كانوا كھنھ ألغلب اأ خطأ؟ أمصح  -٣
 

 . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 من الذي یمكن أن یصبح نبیا؟ -٤
 أي شخص ولد في عائلة من األنبیاء -أ

 لنبویةأولئك الذین تدربوا لسنوات في مجال الفنون ا -ب
 الكھنة فقط -ج
 أیا من یختاره هللا -د
  
 ما الحاجة إلى األنبیاء؟ -٥
 . هللا یرید أن یعرف الجمیع مستقبلھم، لذلك اختار أن یكون ھناك أنبیاء عرافین -أ

 . أصبح الشعب بما في ذلك الكھنة فاسدا و عصوا هللا -ب
 .الء الرجال المقدسین لتمثیل الشعب أمام هللالم یشأ هللا أن شعبھ یتصل بھ مباشرة، لذلك كان عیًن ھؤ -ج
 . الشعب تعلم الناموس ومارسھ تماما، ولكن هللا كان ال یزال لدیھ المزید من األشیاء لیقولھا لھم- د
  
 إلى أي مدى امتد عصر األنبیاء؟ -٦
 سنة ٤٠٠حوالي  -أ

 سنة ٥٠أقل من  -ب
 سنة على األقل ١٠٠٠ -ج
 .قبل المیالد ٧٨٧أربعة أسابیع في سنة  -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(إلى ماذا كان أنبیاء هللا مدعوین في المقام األول أن یفعلوا؟  -٧
 التنبؤ بالمستقبل -أ

 المتحدث باسم هللا -ب
 حث شعب هللا على طاعة وتطبیق كلمة هللا في حیاتھم -ج
 جعل أولویات الناس تتماشى مع أولویات هللا -د
 ل هللالوعظ ضد مشكلة تعطل عم -ه
 إعطاء األمل للجمیع وجعلھم یشعرون باإلرتیاح -و

 
 خدمة األنبیاء متعلقة أساسا بأي أحداث تاریخیة؟ -٨
 أوقات النھایة -أ

 قضاء هللا عن طریق الغزو والسبي -ب
 الخروج وأرض المیعاد - ج
 الزالزل والمجاعات - د
  
 ؟ماذا یحدث عادة عندما یبشر األنبیاء برسائل توبة ونھضة -٩
 . كل من یسمعھم یتوب ویرجع -أ

 . تغیر األمة مسارھا نحو األفضل -ب
 . یتم تكریم األنبیاء ألمانتھم -ج
  .یتم تجاھل رسالتھم ورفضھا، وكانوا في كثیر من األحیان یضطھدون -د
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 ما ھي المشكلة التي یتناولھا األنبیاء في معظم األحیان؟ -١٠
 الظلم االجتماعي -أ

 الغضب -ب
 یةالوثن -ج
 الغیرة – د
  

 )اختر كل ما ینطبق(ما ھي الحلول التي یعد بھا األنبیاء؟  - ١١
 .هللا سیعیدھم إلى األرض -أ

 . هللا سیرسل لھم المخلص -ب
 .هللا سوف یعقابھم بحیث لن یخطؤا مرة أخرى -ج
 . هللا في النھایة سیعاقب أعدائھم -د
  

 )اختر كل ما ینطبق(ما ھي أدوار األنبیاء؟  - ١٢
 یقول مشیئة هللا في الوقت الحاضر -أ

 شرح تفاصیل الناموس -ب
 ینبئ بخطة هللا للمستقبل -ج
 حمایة إسرائیل من أعدائھا -د
 یصرخ ضد عقبات التي أمام إرادة هللا -ه
 مساعدة الناس على التغلب على الشدائد - و
  

 ما ھو نوع الكتابة الذي یأخذ المساحة األكبر في الكتاب المقدس؟ - ١٣
 القانون -أ

 الرسائل -ب
 األنبیاء -ج
 التاریخ– د
  

 النبویة تاریخیا مع بقیة العھد القدیم؟ سفاركیف تتناسب األ -١٤
 . تشرح أساس و بدایات إسرائیل -أ

 . إلسرائیل" العصر الذھبي"ُكتبت أثناء  -ب
 . یخبرون عن سقوط ممالك إسرائیل و یھوذا -ج
 .تاریخ العھد القدیم ولكنھم یشیروا إلى وقت العھد الجدید غرضھم األساسي لیس لھ عالقة تذكر مع -د

 

ھل ھناك أي عقبات أمام ما یرید هللا أن یفعل في حیاتك؟ إذا كان األمر كذلك، ما ھي؟ إذا كنت ال 
 . تعرف، صلي واسأل هللا أن یكشفھم لك و یساعدك على التعامل معھم

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

صلي من أجل أن  .ة إلي ذلكحاج نكون فيأشكر هللا ألنھ یتحدث إلى شعبھ وإنھ یصححنا عندما 
أسأل هللا أن یعطیك  .اسألھ أن یزیل أي عقبات أو مشاكل تعوق عملھ في حیاتك .تكون حساسا لصوتھ

  .الفرص و الشجاعة للحدیث عن مشیئتھ لشعبھ
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ألن الروح القدس، الذي كتب الكتاب المقدس، یدل على أھمیة أي موضوع في الكتاب المقدس بواسطة  -١

مساحة الممنوحة لھذا الموضوع، ماذا یخبرنا هللا عن حقیقة أن أكبر أقسام الكتاب ھي أسفار مقدار ال
  األنبیاء؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 لماذا أسفار األنبیاء ھي األسفار األقل قراءة وأقل فھما من شعب هللا الیوم؟ -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ما ھو تعریف النبي؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ما ھو دور ووظیفة النبي؟ -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ماذا كانت الرسالة األساسیة لألنبیاء؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھو نوع الناس المدعوین لیكونوا أنبیاء؟ -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ن الشعب بالرسائل التي أعطاھا لھم هللا؟ كیف كان األنبیاء عاملون عندما یخبرو -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق


