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  حل هللا النھائي
  
  ٨الفصل 

  ٨١الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  .إدراك الرجاء الموجود في سفر میخا: الھدف 

ْنِب لِبَقِیَِّة ِمیَراِثھِ  لَى األَبَِد َغَضبَھُ، فَإِنَّھُ یَُسرُّ الَ یَْحفَظُ إِ ! َمْن ھَُو إِلھٌ ِمْثلَُك َغافٌِر اِإلْثَم َوَصافٌِح َعِن الذَّ
أْفَةِ    )١٩-١٨:٧میخا . (یَُعوُد یَْرَحُمنَا، یَُدوُس آثَاَمنَا، َوتُْطَرُح فِي أَْعَماقِ اْلبَْحِر َجِمیُع َخطَایَاھُمْ ١٩. بِالرَّ

بُّ َخِطیَّةً، َوالَ فِي ُروِحِھ طُوبَى لَِرُجل الَ یَْحِسُب ٢. طُوبَى لِلَِّذي ُغفَِر إِْثُمھُ َوُستَِرْت َخِطیَّتُھُ ١ لَھُ الرَّ
  )٢-١:٣٢مزمور .(ِغشٌّ 

ًرا إیاھم برعایتھ لھم فیما مضى . في عظة میخا الثالثة، یواجھ هللا شعبھ كما لو كانوا في قاعة محكمة، مذكِّ
 یرید وماذا یطلب منھم مقابل أعمالھ العظیمة نحوھم؟ ما ھو أعظم بكثیر من مجرد الذبائح والتقدمات، هللا

  . شعبھ أن یقیموا العدل، ویحبوا الرحمة، ویسیروا معھ في اتضاع
بعد أن ذكر میخا فشل حكومات إسرائیل ویھوذا، قدم رسالة رجاء لشعب هللا وكل شعوب العالم من خالل 

نبؤة مسیانیة، فما فشلت فیھ الحكومة البشریة في أورشلیم والسامرة، لن یفشل الرب یسوع المسیح في 
  . السالم الحقیقي لشعبھ، فھو سوف یكون المثال الكامل للنبي، والكاھن، والملكمنح 
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  .أفضل إجابة اختر
 . أم خطأ؟ میخا ھو النبي الوحید الذي ذكر مكان میالد المسیح صواب -١
 . ؟ ال تكتسب رسالة میخا أھمیة كبیرة ألنھ أحد األنبیاء الصغارخطأصواب أم  -٢
 . تنبأ میخا بأن المسیا سوف یحكم بقوة الرب أم خطأ؟صواب  -٣
  . ؟ الكتاب المقدس محدد جًدا بخصوص میعاد ومكان مجئ المسیح الثانيخطأصواب أم  -٤
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یُذَكر غیر ذلك
  
 متى یُفترض أن یسود المسیح على حكومة إسرائیل؟  -٥

 .بعد قیامتھ مباشرةً  -أ
 .العھد الجدیدفي نھایة  -ب
 . حاول ذلك فعالً لكنھ فشل -ج
  . في مجیئھ الثاني -د
  

 عندما یحكم المسیح، َمن الذي سیأتي إلى جبل الرب؟  -٦
 .كل األمم -أ

 .كل الشرق األوسط -ب
 . إسرائیل ویھوذا -ج
  .بعض المؤمنین فحسب -د
  

 ع شعبھ؟ ما ھو المشھد الذي یصفھ میخا في عظتھ الثالثة حول حوار هللا م -٧
 .مشھد حدیقة -أ

 . مشھد وادي العظام الیابسة -ب
 .قاعة محكمة -ج
  . مشھد أنھار بابل -د
 
 ما الذي یریده هللا من شعبھ في المقام األول؟  -٨
 . ذبائح حیوانیة -أ

 .ھبات مادیة -ب
 . الطاعة والحج -ج
  . قلب نقي -د
 
 كیف تنتھي نبؤة میخا؟  -٩
 . بقضاء قاسي من هللا -أ

 .برسالة  رجاء  إیجابیة -ب
 . بتخلي هللا عن شعبھ -ج
  . بتوبة إسرائیل المباغتة -د
 
 من أین سوف یحكم المسیا العالم؟ -١٠ 
 . من السماء القاصیة البُعد -أ

 . من أورشلیم -ب
 . من روما -ج
  . من مدینة تمتلئ بسكانھا المؤمنین -د
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 ما ھي رسالة الرجاء لمیخا الختامیة ؟  - ١١
 .تُدار الحكومات  برجال أتقیاء سوف -أ

 . سوف یصبح كل القادة الروحیین مؤمنین -ب
 . سوف یرسل هللا خالصھ، المسیا، الذي سوف یحكم بالعدل -ج
 . ال یوجد رجاء، فسوف یدین هللا العالم بأسره -د

  

منك بصفة ھل من األسھل لك أن تقدم ذبائح  أم أن یكون لك قلبًا نقیًا؟ وما الذي یطلبھ هللا 
  رئیسیة؟ ولماذا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا ألنھ أرسل ابنھ الذي تنبأ بھ میخا، كما وعد تماًما، وأنھ یوًما ما سوف یعود المسیح 
اسألھ أن یمأل قلبك بالحب لھ، . أشكر هللا من أجل ھبة الخالص التي تشتمل على قلب جدید. ثانیةً لیحكم

ي لنا بأن یسوع سوف یأتي ثانیةً وأنھ أشكر هللا على الرجاء الذ. ولآلخرین، وبرغبة في تحقیق مشیئتھ
  . سوف یحكم األرض بالعدل
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  بناًء على رسالة میخا، ھل یتحتم على أتباع المسیح أن یشاركوا في العملیة السیاسیة؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
تأمل ما ورد ( بحسب رسالة میخا، ما ھي األمور الثالثة التي یطلبھا الرب من المؤمن الذي یحب هللا؟  -٢

  ) ٨: ٦ميفي 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  المقصود بصناعة الحق، ومحبة الرحمة، والسلوك بتواضع مع هللا؟ ما  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  في تطبیقنا لمبدأ صنع العدل،كیف لنا أن نؤید العدل ونقف ضد الظلم؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بما أن الرحمة تعني المحبة غیر المشروطة، كیف یتسنَّى لنا أن نطبق تعلیم میخا الذي ینادي بحب  -٥

  الرحمة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یة للسیر بتواضع مع حیث أن هللا عادل وھو جوھر المحبة غیر المشروطة، ما ھي التطبیقات العمل -٦

  إلھنا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
باإلضافة إلى میالد المسیح في بیت لحم، متى رأى میخا  الحل اإللھي لفساد الحكومات وھو یحدث  -٧

 في األرض؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
   

  الذھاب إلى العمق


