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  الخطوات السبع لإلنھاك 
  
  ١٧الفصل 

  ٩٠الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

  . میز بھا قلب انتفى منھ حب هللا، وكیفیة العودة إلیھلمعرفة األعراض التي یت: الھدف
  

بُّ «  ْبُت : َوقُْلتُمْ . أَْحَبْبتُُكْم، قَاَل الرَّ ، َوأَْحبَ بُّ بَِم أَْحبَْبَتنَا؟ أَلَْیَس ِعیُسو أًَخا لِیَْعقُوَب، یَقُوُل الرَّ
ا، َویُْحِرقُھُُم فَھَُوَذا یَأْتِي اْلیَْوُم اْلُمتَّقُِد َكالتَّنُّوِر، وَ «" یَْعقُوَب  ُكلُّ اْلُمْسَتْكبِِریَن َوُكلُّ فَاِعلِي الشَّرِّ یَُكونُوَن قَّشً

 .اْلیَْوُم اآلتِي، قَاَل َربُّ اْلُجنُوِد، فَالَ یُْبقِي لَھُْم أَْصالً َوالَ فَْرًعا
فَاُء فِي أَ «٢ یَرةِ َولَُكْم أَیُّھَا اْلُمتَّقُوَن اْسِمي تُْشِرُق َشْمُس اْلبِرِّ َوالشِّ . ْجنَِحتِھَا، فَتَْخُرُجوَن َوتَْنَشأُوَن َكُعُجوِل الصِّ
  ). ٢ - ١: ٤، ٢: ١خيمال(

وحِ اْلقُدُ ٢٠ ا أَْنتُْم أَیُّھَا األَِحبَّاُء فَاْبنُوا أَْنفَُسُكْم َعلَى إِیَمانُِكُم األَْقَدسِ، ُمَصلِّیَن فِي الرُّ َواْحفَظُوا أَْنفَُسُكْم ٢١ِس، َوأَمَّ
  )٢١ - ٢٠ وذایھ(. ِة هللاِ، ُمْنتَِظِریَن َرْحَمةَ َربِّنَا یَُسوَع اْلَمِسیحِ لِْلَحیَاِة األَبَِدیَّةِ فِي َمَحبَّ 

  
فیعلن النبي عن حقیقة بعینھا، ویكتب حجج . اتخذ مالخي أسلوب السؤال والجواب كشكل أدبي لرسالتھ

سبعة أمثلة لمجادالت شعب هللا ھناك . ومقوالت الناس، ثم یجیبھم عن ھذه الحجج ویوضح إجاباتھ لھم
على ھذه الحوارات السبعة، " سبعة ھمسات لقلب جامد وجاف تجاه هللا:" لمالخي، ویمكن إطالق عبارة

ویُختتم السفر . وكانت إرسالیة مالخي أن یعید ھذه العالقة. ألنھا تصف حالة شعب فقد عالقة الحب مع هللا
هللا أعلن توبتھ من حالة جمود المشاعر وفتور المحبة نحو بإعالمنا أن مالخي نجح في مھمتھ ألن شعب 

  . هللا
ویقدم مالخي المجئ . ویسجل آخر أصحاحات العھد القدیم أیًضا تجاوب هللا مع توبة شعبھ ونھضتھم

. الثاني للمسیح، عندما یقوم االبن ویجلب الشفاء في أجنحتھ لألمناء، ودینونة مخیفة لذوي القلوب الحجریة
  . یقدم یوحنا المعمدان، النبي الذي سوف یتقدم المسیح ویعلنھ أنھ ھو المسیا المنتظركما أنھ 
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  .أفضل إجابة اختر
  
 . أم خطأ؟ تتناول رسالة مالخي الرئیسیة الفتور الروحي صواب -١
 ). لكن العكس ھنا ھو الفتور وجفاف المشاعر( ؟ عادةً ما یكون عكس المحبة البغضة خطأصواب أم  -٢
  . هللا أكثر اھتماًما بسلوكنا عنھ بمقدار معرفتنا بھ ومحبتنا لھ خطأ؟صواب أم  -٣
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال من التالي ما لمیُذَكر غیر ذلك
  
 كیف یبدأ عادةً الفتور الروحي؟  -٤
 مع الوثنیة الصریحة الواضحة -أ

 .مع العظات المطولة -ب
 مع الكارزین المزیفین -ج
  . في  العبادة مع النقص -د
 
 ): اختر كل ما یناسب( أي من األمور التالیة دلیل على قلب فاتر المحبة نحو هللا؟  -٥
 التواضع -أ

 خدمة اآلخرین -ب
 الشك في محبة هللا -ج
 انعدام الدافع لعمل هللا -د
 كسر االلتزام مع الناس -ه
 االفتقار إلى األخالقیات - و
 التخلي عن اإلیمان - ز
  الزائفالتعلیم  -ح
 
 متى یتحتم على الزوجین  االلتزام نحو بعضھما البعض؟  -٦
 . عندما تزداد مشاعر الحب بینھما فقط -أ

 . عندما تسسیر أمورھما الحیاتیة على ما یرام فقط -ب
 . عندما یتحلَّى أطفالھما بالسلوك الحمید فقط -ج
  . في كل المواقف وتحت أي ظرف من ظروف الحیاة -د
 
 وفقًا لمقاییس هللا؟  - بمعنى صحتھا من وجھة نظر الجمیع -تالي حقائق مطلقةأي من ال -٧
 الكتاب المقدس -أ

 . التقالید الحضاریة -ب
 األخالقیات -ج
 محبة هللا -د
 الخطیةتبعات  -ه
  . اتخاذ قرارات خاصة بالتغذیة - و
 
 أي من األمور التالیة یمقتھا هللا؟  -٨
 األخطاء العفویة -أ

 م واإلدراكغیاب الفھ -ب
 الكبریاء -ج
  الضعف -د
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  كیف ینتھي سفر مالخي؟  -٩
 .بدمار أورشلیم -أ

 بنبوءة مسیانیة -ب
 بتكریس الھیكل الجدید -ج
  . نسب المسیح -د
 

  َمن ھي شخصیة العھد الجدید األخرى التي تنبأ عنھا مالخي؟  - ١٠
 الرسول بولس -أ

 ھیرودس األكبر -ب
 یوحنا المعمدان  -ج
 متى -د
  

یف یمكنك أن تقدِّر مستوى محبة هللا لك؟ ومستوى محبتك أنت لھ؟ ما الذي یمكنك عملھ حتى ك
؟  ؟ وما ھي األمور التي یمكنك عملھا حتى تُظِھر محبتك  تزید من محبتك 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكره على ما . أشكر هللا على كلمتھ، وعلى الفرصة التي أتاحھا لك لدراسة األنبیاء الصغار
أطلب منھ أن یحفظ قلبك من أن یصیبھ . مى لك ھي أن تقیم عالقة محبة معھتعلمتھ عنھ أن رغبتھ العظ

  . جفاف المحبة وأن یساعدك حتى تنمو محبتك لھ كل یوم، وتتمكن من مشاركة اآلخرین بمحبتھ
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التي صورھا مالخي بأسلوبھ " األشكال السبعة لنضوب المحبة" كیف یمكنك بصفة شخصیة أن تطبق  -١
دبي؟ األ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یف یمكن للشك في محبة هللا أن تقود إلى موقف سلبي نحو اسم هللا ونحو عملھ؟ ك -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یمكن للشك في محبة هللا أن تؤثر سلبیًا على التزامنا نحوه؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یمكن لعدم التزامنا نحو هللا یقود لعدم التزامنا نحو شریك الحیاة؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لعشر األول لكل ما لدینا؟ كیف بمكن لغیاب ھذا االلتزام أن یؤثر على تعلیم الكتاب المقدس بإعطاء هللا ا -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف تقود ھذه الحیاة من نضوب المحبة إلى حیاة الحرمان؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھل وضعَت لنفسك یوًما أخالقیات نسبیة بحیث تستطیع أن تنتھج أسلوب حیاة تعرف یقینًا أنھ ال  -٧

أخالقي؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 
 
 

  ھاب إلى العمقالذ


