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  ي األحكام المسبقةنب
  
  ٧الفصل 

  ٨٠الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  .فھم الرسائل الواردة في سفر میخا: الھدف 

ا أَْنِت َیا بَْیَت لَْحِمَ◌ أَْفَراتَةَ، َوأَْنِت َصِغیَرةٌ أَْن تَُكونِي بَْیَن أُلُوِف یَھُوَذا، فَِمْنِك یَْخُرُج لِي«٢ الَِّذي  أَمَّ
، بَِعظََمِة ٤...»طًا َعلَى إِْسَرائِیَل، َوَمَخاِرُجھُ ُمْنُذ اْلقَِدیِم، ُمْنُذ أَیَّاِم األََزلِ یَُكوُن ُمتََسلِّ  بِّ َویَقُِف َویَْرَعى بِقُْدَرِة الرَّ

بِّ إِلِھِھ، َویَْثبُتُونَ  ، أَْصبُِر ِإللِھ َولِكنَّنِي أَُراقُِب الرَّ ... ألَنَّھُ اآلَن یَتََعظَُّم إِلَى أَقَاِصي األَْرضِ . اْسِم الرَّ بَّ
  )٧:٧؛ ٤، ٢:٥میخا.(یَْسَمُعنِي إِلِھي. َخالَِصي

  
یسجل سفر میخا ثالثة عظات رائعة للنبي میخا، الذي ُولد وتربَّى في منطقة ریفیة لكنھ ُدعي لیكرزبكلمة 

اللوم واشترك مع باقي األنبیاء في طرح . هللا للقادة السیاسیین والروحیین في عواصم إسرائیل  ویھوذا
  . لفساد شعب هللا األخالقي والدیني على قادة المملكتین

فنظًرا ألنھم لم یعلنوا . في عظتھ األولى، یدعو میخا األرض كلھا لترى عقاب هللا لشعبھ إسرائیل ویھوذا
ثم یظھر مجده یوًما ما عندما یرجع شعبھ . مجد هللا في أعمالھم، فسوف یُظھر هللا عدلھ من حالل عقابھم

والوسیلة الوحیدة . وفي عظتیھ الثانیة الثالثة، یخاطب میخا قادة شعب الرب ویوضح لھم مدى فسادھم. إلیھ
  . أي المسیا: لنجاتھم من سقطتھم كانت من خالل إرسال هللا لحاكم كامل وعادل
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  .أفضل إجابة اختر
 . ؟ بخالف سائر األنبیاء، لم یكن میخا واعظًا قدیًراخطأصواب أم  -١
 . أم خطأ؟ عاش میخا قبل السبي البابلي، معاصًرا تقریبًا لزمن أشعیاء النبي صواب -٢
 . أم خطأ؟ كرز میخا في عاصمتي المملكتین الشمالیة والجنوبیة صواب -٣
؟ یختار هللا دائًما المتعلمین لیكرزوا لذوي الثقافة والعلم، بینما یختار غیر المتعلمین خطأصواب أم  -٤

  . المتعلمین أیًضا لیكرزوا لغیر
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر غیر ذلك
  

ھ لھم میخا اللوم في عظاتھ؟ -٥  َمن ِمن الناس وجَّ
 الفالحین -أ

 الرؤساء والقادة -ب
 أعداء شعب هللا -ج
  القادة الدینیین -د
 

 ما ھو محتوى عظة میخا األولى؟  -٦
 .سوف یدمر هللا األرض یوًما ما -أ

 . هللا یرید أن یُعلن عن ذاتھ للعالم من خالل شعبھ -ب
 .اقترب زمن مجئ المسیا  -ج
  . سوف تتعرض نینوى للعقاب بسبب خطایاھا -د
 

 ماذا یفعل هللا لشعبھ عندما ال یعكسون صفاتھ للعالم؟  -٧
 یفنیھم -أ

 .یتغاضى عن خطایاھم ویباركھم في كل األحوال -ب
 . اتھم لیصبحوا مستحقین إلحسانھیضاعف من واجباتھم ومسئولی -ج
  . یتلمذھم لیوضحوا بره وعدلھ -د
 

 ما ھو الھدف الرئیسي  لعظة میخا الثانیة؟  -٨
 الحكومات -أ

 األشوریین -ب
 الجفاف والمجاعة -ج
  نھایة الزمان -د
 

 من ھم القادة الثالثة الذین ذكرھم میخا في عظتھ الثانیة؟  -٩
 .الضرائبالرؤساء، والمشرعون، وجباة  -أ

 .العلمون، واآلباء، والشیوخ -ب
 . األنبیاء، والكھنة، والسلطة المدنیة -ج
  . الملوك، والقادة العسكریین، والشرطة -د
 

 ماذا قال میخا عن قادة إسرائیل؟   - ١٠
 .یقومون بمھمتھم على خیر وجھ -أ

 .فاسدین وظالمین -ب
 .سوف یلفظھم الشعب من مراكزھم -ج
 . والحسم في قیادتھم للشعبیحتاجون للحزم  -د
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 بماذا أدان میخا  القادة الروحیین إلسرائیل؟  - ١١
 .بممارسة السحر والشعوذة من أجل المال -أ

 .التماسھم للدعم المادي لیقوموا بمھمتھم الروحیة -ب
 .محاولتھم اإلطاحة بالحكومة -ج
  . تقدیم األخالقیات الصارمة التي لم یتمكن الشعب من تحقیقھا -د

 

ھل تعتقد أنھ بإمكان البشر إظھار ماھیة شخص هللا آلخرین؟ وكیف یمكننا ذلك؟ ھل تذكر أمثلة 
  ألناس استطاعوا فعل ذلك معك؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

. أشكر هللا أنھ صنعنا على صورتھ وكشبھھ بحیث یمكن أن  نعكس صورتھ إلظھار شخصھ
  . واطلب منھ أن یُبرز صفاتھ فیك یوًما بعد اآلخر
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  على ًمن وضع میخا اللوم لفساد شعب هللا األخالقي؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ماذا كانت الرسالة لقادة شعب هللا المدنیین ؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  وماذا كانت الرسالة للكھنة الذین كانوا معلمین لشعب هللا؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ماذا كانت الرسالة لألنبیاء المنوط بھم حث الشعب على إطاعة كلمة هللا؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ) ٧: ٧؛ ٤، ٤: ٥تأمل في مي(كیف تنبأ عن حكومة هللا الكاملة المثالیة؟ -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  لمسیا اآلتي؟ ما وجھ التفرد في نبؤتھ عن ا -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھو العائق الذي تناولھ ھذا النبي والذي عرقل عمل هللا؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  
  

   

  الذھاب إلى العمق


