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  عودة للحدیث المتبادل
  
  ١٦الفصل 

  ٨٩الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

  . فھم رسالة سفر مالخي: الھدف
  

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

  )١٨-١٧:٣مالخي .(یَْعبُُدهُ 
  

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

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

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

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

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

 . قبل السبي
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

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

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

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

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھي الرسالة االفتتاحیة والرئیسیة لمالخي النبي؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھو موقف هللا من الطالق؟ ولماذا؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  
  
  
  
  

   

  الذھاب إلى العمق


