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  هللا أوال
  
  ١٢الفصل 

  ٨٥الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  . فھم رسالة حجي النبي حول أھمیة ترتیب األولویات بطریقة صحیحة: الھدف
  

ا أَْدَخْلتُُموهُ الْ . اْنتَظَْرتُْم َكثِیًرا َوإَِذا ھَُو قَلِیلٌ ٩ . لَِماَذا؟ یَقُوُل َربُّ اْلُجنُودِ . بَْیَت َنفَْخُت َعلَْیھِ َولَمَّ
َماَواُت ِمْن فَْوقُِكُم النََّدى، ١٠. ألَْجِل بَْیتِي الَِّذي ھَُو َخَراٌب، َوأَْنتُْم َراِكُضوَن ُكلُّ إِْنَساٍن إِلَى بَْیتِھِ  لِذلَِك َمنََعِت السَّ

بِاْلَحرِّ َعلَى األَْرِض َوَعلَى اْلِجبَاِل َوَعلَى اْلِحْنطَِة َوَعلَى اْلِمْسطَاِر َوَعلَى  َوَدَعْوتُ ١١. َوَمنََعِت األَْرُض َغلَّتَھَا
ْیِت َوَعلَى َما تُْنبِتُھُ األَْرُض، َوَعلَى النَّاِس َوَعلَى اْلبَھَائِِم، َوَعلَى ُكلِّ أَْتَعاِب اْلیََدْینِ    )١١- ٩:١حجي .(»الزَّ

  
كرز ھذا النبي لمجموعة المسبیین . ة الذین قدموا رسالتھم بعد السبي البابليكان حجي أحد األنبیاء الثالث

وجدت ھذه المجموعة من المسبیین الراجعین شعبًا غریبًا في أرضھم ال . األولى التي عادت إلى أورشلیم
ف وبسبب كراھیة ھؤالء المحیطین بھم، توق. یخاف هللا ویقاوم بضراوة مجھوداتھم إلعادة بناء الھیكل

عاًما، وتحولوا إلى إعادة بناء بیوتھم الخاصة في  ١٥شعب یھوذا العائد عن مشروعھم لبناء الھیكل لمدة 
وصاح في شعب هللا أن یتذكروا أولویاتھم، . ھكذا خاطبھم حجي" انتبھوا إلى طرقكم. " أنانیة شدیدة

ف من األمم التي ویستعیدوا منظورھم الصحیح، وحماستھم في استكمال مھمتھم، والكف عن الخو
  . تذكرنا كلماتھ بأننا نحتاج إلى االلتزام بدعوتنا اإللھیة فھو كفیل بضمان سالمتنا. ترھبھم
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  .أفضل إجابة اختر
  

 .اختار حجي البقاء في بابل بینما رجع شعب هللا من سبیھم إلى أورشلیم خطأ؟صواب أم  -١
ى أورشلیم بعد ھزیمة بابل على ید مادي أم خطأ؟ تم السماح للممسبیین بالرجوع إلصواب  -٢

 . وفارس
  . أم خطأ؟ دفع االضطھاد والتھدیدات أبناء هللا إلى التخلي عن مھمتھم صواب -٣
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 كیف كانت حالة شعب یھوذا عندما عادوا من السبي؟  -٤

 .أقویاء وشجعان -أ
 أغنیاء وكسالى -ب
 فقراء ومعدمین -ج
  . مثل البابلیین تماًما -د
 

 مذا كان الھدف الرئیسي من رجوع الفوج األول من المسبیین؟  -٥
 .إعادة بناء الھیكل -أ

 . طرد األشرار من أرض الموعد -ب
 .جعل أورشلیم مدینة قویة حصینة -ج
  . الھروب من غضب فارس -د
 

 ود من بابل؟ ماذا كان رد فعل سكان األرض نحو رجوع الیھ -٦
 .رحبوا بھم بحرارة -أ

 .شرعوا في تجھیز السالح لمحاربتھم -ب
 . ھربوا خوفًا منھم -ج
 . تحرشوا بھم واضطھدوھم -د
 

 )اختر كل ما یناسب(ماذا كان رد فعل الیھود تجاه أعدائھم؟  -٧
 . توقفوا عن بناء الھیكل -أ

 .حاربوا أعدائھم ببسالة -ب
 .فقدوا حماستھم وغیرتھم -ج
 . توجھوا إلى بناء بیوتھم الخاصة -د
 .عظموا هللا لتلك الفرصة التي لھم إلظھار إیمانھم - ه
  . تجاھلوا الماضي وتقدموا نحو رؤیة مستقبلیة - و
 

  ما ھو ملخص رسالة حجي؟  -٨
 .الدینونة القادمة -أ

  .الخطایا السالفة -ب
 . هللا أوالً  -ج
  . االنتظار -د
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  م شعبھ أال یضعوا أنفسھم أو أي شئ قبلھ في حیاتھم؟  ماذا فعل هللا لیعلِّ  -٩
 . أعادھم إلى السبي مرة أخرى -أ

 . لم یمنحھم كفایتھم من االحتیاجات إلى أن یعطوه ھو األولویة في حیاتھم -ب
 .أرسل إلیھم الوبأ -ج
  . تخلَّى تماًما عنھم -د
 

  ماذا كان رد فعل الشعب نحو كرازة حجي؟  - ١٠
 تجاھلوه -أ

 رجموه -ب
 . أعلنوا توبتھم، وصححوا ترتیب أولویاتھم، وشرعوا في بناء الھیكل من جدید -ج
  . امتألت قلوبھم غیرة من األشرار وتركوا هللا -د
 

  بم وعد الرب عندما أعلن الشعب توبتھ وأعادوا ترتیب أولویاتھم بالصواب؟  - ١١
 باركھم بالوفرة الكثیرة -أ

 . والثروة والصحة الجیدة أعطاھم ما أرادوا من القوة -ب
 .امتدح ما عملوه -ج
 . قلَّل من قسوة عقابھم -د

  

كیف تنعكس القیم التي تعتنقھا على سلوكك وطریقة قضائك لوقتك، والتصرف في أموالك، 
ومھاراتك ومواھبك؟ وماذا یمكنك أن تفعل لتجعل هللا ھو األول في حیاتك؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

اسأل معونتھ لتجعلھ األول . ي حیاتناأشكر هللا ألنھ من منطلق محبتھ یوضح لنا ما ھو األھم ف
في حیاتك، فتحبھ أكثر من أي شخص ومن أي شئ آخر، وتكون وكیالً أمینًا على مواھبھ التي 

  .  واسأل معونتھ لكي تحیا محدًدا أولویاتك الصحیحة ولیس حسب أھوائك الشخصیة. یمنحك
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، ماذا كان یقصد بذلك؟ "طرقكم اجعلوا قلبكم على" عندما نادي حجي قائالً  -١
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
تأملوا طرقي، ماذا كان یقصد بذلك، وما الذي أراد أن یقولھ للشعب؟ : وعندما قال الرب على فم حجي -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یمكنك تطبیق الحقیقة المؤلمة التي أعلنھا ھذا النبي والمبنیة على طریقة قضاء الشعب ألوقاتھم،  -٣

ت الرب الذي یُفترض أنھ والتصرف في مواھبھم، وفي أموالھم لصالح إعمار بیوتھم الشخصیة ولیس بی
األول في حیاتھم؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
الكیس " ھل یمكنك بصفة شخصیة  تطبیق طرق هللا التي وصفھا حجي ببالغة وبصور بیانیة مثل  -٤

؟ "- ویقصد المال -نفخت فیھ"، "المنقوب
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
. من األصحاح األول أن هللا یأمر أحیانًا بالجفاف والبوار للزرع والناس أیًضا ١١یقول حجي في اآلیة  -٥

. وقات الجافة في حیاتك تكلم عنھا وقم بوصفھاإذا كنَت اختبرت مثل ھذه األ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف تطبق رسالة ھذا النبي بصفة شخصیة في جوانب أخرى من حیاتك؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھو العائق الذي تناولھ حجي وكان یعرقل عمل هللا؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  
  
  

   

  الذھاب إلى العمق


