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 ركز إيمانك
 

 13الفصل 

 81العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 

هللا بشجاعة وحماسة وذلك من خالل : إدراك كيفية التغلب على مخاوفنا وإتمام عمل الهدف

 رسالة حجي النبي.

  

 1
َماَواِت َواألَْرَض َواْلبَْحَر  ةٌ، بَْعَد قَلِيٍل، فَأَُزْلِزُل السَّ ألَنَّهُ هَكَذا قَاَل َربُّ اْلُجنُوِد: ِهَي َمرَّ

َواْليَابَِسةَ، 
7

َوأَُزْلِزُل ُكلَّ األَُمِم. َويَأْتِي ُمْشتَهَى ُكلِّ األَُمِم، فَأَْمألُ هَذا اْلبَْيَت َمْجًدا، قَاَل َربُّ اْلُجنُوِد. 
8

ةُ  لِي اْلفِضَّ

َولِي الذَّهَُب، يَقُوُل َربُّ اْلُجنُوِد. 
9

ِل، قَ  اَل َربُّ اْلُجنُوِد. َوفِي َمْجُد هَذا اْلبَْيِت األَِخيِر يَُكوُن أَْعظََم ِمْن َمْجِد األَوَّ

 (9-1:2حجي «.)هَذا اْلَمَكاِن أُْعِطي السَّالََم، يَقُوُل َربُّ اْلُجنُودِ 
 

7
ُكْم َعلَْيِه، ألَنَّهُ هَُو يَْعتَنِي بُِكْم.  (7:5بطرس 1)ُمْلقِيَن ُكلَّ هَمِّ

 

جتاز في جفاف روحي أو يوضح لنا النبي حجي كيفية ترتيب أولوياتنا في الحياة. ويقول حجي لكل َمن ي

يرى أن بركة الرب بعيدة عما يفعله:" تأملوا طرقكم"، وأيًضا تأملوا طرق هللا. هللا يريدنا أن نمعن النظر 

فيما يفعله هو اليوم وما يخطط له في المستقبل. علينا أن نرتب أولوياتنا، ودوافعنا، ومفاهيمنا، ومخاوفنا 

 بإيمان ثابت فيه هو وحده.
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 .أفضل إجابة اختر
      

 صواب أم خطأ؟ وفقًا لكالم حجي، ليس لإليمان تأثير واضح في حياتنا.  -1

 صواب أم خطأ؟ أحد ميولنا كبشر أننا نسمح للماضي أن يؤثر سلبيًا على حياتنا.  -2

صواب أم خطأ؟ هللا يريدنا معرفة مشيئته من خالل مقارنة أنفسنا باآلخرين والرغبة في أن نصبح  -3

 لهم. مث

 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم يُذَكر غير ذلك: 
 

 كيف يمنعنا الشيطان من نوال األفضل لحياتنا من قِبل هللا؟ ) اختر كل ما يناسب(:  -7

 يجربنا لعمل الشر -أ

 يجربنا بعمل أمور حسنة وليس أفضل ما عندنا.  -ب

 يحاول بث اإلحباط فينا -ج

 يحاول أن يجعلنا مشوشين -د

 يحاول أن يجرنا للتركيز على فشل الماضي.  -ه

 

 ما هو أهم جوانب الهيكل الذي كان شعب هللا مزمًعا أن بنيه؟  -5

 الذهب والفضة -أ

 أساسه من الحجارة المتينة -ب

 حجمه الكبير -ج

 قيمته الروحية كمكان يملؤه مجد هللا.  -د

 

 لماذا لم يبارك هللا محاولة بناء الهيكل في بداية األمر؟  -1

 لم يعد الشعب قدًرا كافيًا من الذهب. -أ

 كان دافع الشعب شريًرا ومواقفهم خاطئة.  -ب

 أراد لهم االنتظار مدة أطول. -ج

 لم يكن محتاًجا لهيكل.  -د

 

 كيف شجع حجي الشعب ليستمر في البناء؟  -7

 هللا سوف يبارك عملهم ألنهم أعلنوا توبتهم.  أكد لهم وطمأنهم أن -أ

 أنذرهم بأن هللا سوف يُنزل عقابه الصارم عليهم إن هم توقفوا عن العمل لمجرد التقاط األنفاس.  -ب

 قدم لهم رشوة من الذهب والفضة.  -ج

 من البهائم.   1111أخبرهم بأن هللا سيحسن إليهم إذا هم قدموا ذبيحة من  -د

 

 ؟ كيف نتقدس -8

 بااللتصاق بقديسين وبالوجود في أماكن مقدسة. -أ

 بارتداء تعويذة دينية. -ب

 بارتياد الكنائس والهياكل كل يوم.  -ج

 بنعمة هللا عندما نكرس ونخصص نفوسنا له.  -د
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 كيف يؤثر اإليمان على مخاوفنا؟  -9

 اإليمان يدفعنا إلى النظر نحو هللا والتمسك بخطته ومشيئته.  -أ

 يدفعنا للخوف من غضب هللا ومن ثم نخضع له خضوع العبيد.  -ب

 يضخم من مخاوفنا من الحروب واألزمات االجتماعية. -ج

 يرفعنا روحيًا بحيث ال يعترينا الخوف أبًدا من أي شئ.  -د

 

ه حجي رسالته بالدرجة األولى؟   -11  لمن وجَّ

 ألصدقائه المقربين. -أ

 المضايقين لشعب هللا.  -ب

 دة البالد. قا -ج

 عمال بناء الهيكل.  -د

 

هل يبارك هللا عملك؟ ما هي دوافعك لخدمة هللا؟ هل تخدمه ألنك تحبه وألن هذا هو الصواب؟ 

 عندما تجتاحك دوافع أنانية في خدمتك للرب، ماذا تفعل لكي تتخلص منها؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

أشكر هللا ألنه أقوى من أي مشكلة أو تهديد يمكن أن يواجهنا. اسأله أن يستبدل خوفك بإيمان 

 راسخ و أن يساعدك لتخدمه وتحبه من قلب نقي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11
َّنَا نَْحُن  أَْحبَْبنَا هللاَ، بَْل أَنَّهُ هَُو أََحبَّنَا، َوأَْرَسَل اْبنَهُ َكفَّاَرةً لَِخطَايَانَا.فِي هَذا ِهَي اْلَمَحبَّةُ: لَْيَس أَن  

18
ا َمْن الَ َخْوَف فِي اْلَمَحبَِّة، بَِل اْلَمَحبَّةُ اْلَكاِملَةُ تَْطَرُح اْلَخْوَف إِلَى َخاِرٍج ألَنَّ اْلَخْوَف لَهُ َعَذاٌب. وَ  أَمَّ

(18؛11:7يوحنا 1ْل فِي اْلَمَحبَِّة.)َخاَف فَلَْم يَتََكمَّ   
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كيف يمكنك تطبيق دعوة حجي التي تحدَّت الشعب لكي ما يتغلب على مخاوفه من خالل اإليمان؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف تطبق دعوة حجي للشعب لكي ما يتغلبوا على إحباطهم الناتج عن صغر أساسات الهيكل الثاني  -2

بحيث أنهم لم يمكنهم مقاَرنته بمجد الهيكل 

األول؟
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

الشخصي لعظة حجي التي أعلن فيها نبوئته عن زلزلة هللا لكل شئ في العالم إلى أن  ما هو تطبيقك -3

(. 7 -1: 2يبقى الثابت الذي ال يمكن زحزحته؟ )حج
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

دائرة تحيط بالمركز، ما هي األولوية  12إذا تخيلت أولوياتك وكأنها لوحة إلصابة الهدف تحتوي على  -7

لنبي العظيم األولى؟ التي تمثل نقطة التسديد المركزية بناًء على رسالة هذا ا
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف تطبق بصفة شخصية رسالة حجي التي تعلن عن سهولة العدوى بالخطية وسهولة انتقالها  -5

بالمقارنة بصعوبة انتقال القداسة واألمور الروحية؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ما هي الدالئل في هذين األصحاحين القصيرين التي تشير إلى قوة اإلقناع والحجة اللذين يتميز بهما  -1

حجي؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف يظهر حجي كنموذج للنبي الذي يعالج العائق المانع المتداد عمل هللا، بحيث يعاود عمل هللا فعاليته  -7

نتيجةً لجهود النبي؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

  

 الذهاب إلى العمق


