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  ركز إیمانك
  
  ١٣الفصل 

  ٨٦الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

 إدراك كیفیة التغلب على مخاوفنا وإتمام عمل هللا بشجاعة وحماسة وذلك من خالل: الھدف
  .رسالة حجي النبي

   

ْحَر : ألَنَّھُ ھَكَذا قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ ٦  َماَواِت َواألَْرَض َواْلبَ ةٌ، بَْعَد قَلِیٍل، فَأَُزْلِزُل السَّ ِھَي َمرَّ
ةُ ٨. ا، قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ َویَأْتِي ُمْشتَھَى ُكلِّ األَُمِم، فَأَْمألُ ھَذا اْلبَْیَت َمْجدً . َوأَُزْلِزُل ُكلَّ األَُممِ ٧َواْلیَابَِسةَ،  لِي اْلفِضَّ

ِل، قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ ٩. َولِي الذَّھَُب، یَقُوُل َربُّ اْلُجنُودِ  َوفِي . َمْجُد ھَذا اْلبَْیِت األَِخیِر یَُكوُن أَْعظََم ِمْن َمْجِد األَوَّ
 )٩-٦:٢حجي .(»ھَذا اْلَمَكاِن أُْعِطي السَّالََم، یَقُوُل َربُّ اْلُجنُودِ 

  
ُكْم َعلَْیِھ، ألَنَّھُ ھَُو یَْعتَنِي بُِكمْ ٧  )٧:٥بطرس ١(.ُمْلقِیَن ُكلَّ ھَمِّ

  
ویقول حجي لكل َمن یجتاز في جفاف روحي أو . یوضح لنا النبي حجي كیفیة ترتیب أولویاتنا في الحیاة

 یریدنا أن نمعن النظر هللا. ، وأیًضا تأملوا طرق هللا"تأملوا طرقكم:" یرى أن بركة الرب بعیدة عما یفعلھ
علینا أن نرتب أولویاتنا، ودوافعنا، ومفاھیمنا، ومخاوفنا . فیما یفعلھ ھو الیوم وما یخطط لھ في المستقبل

  .بإیمان ثابت فیھ ھو وحده
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  .أفضل إجابة اختر
       

 . ؟ وفقًا لكالم حجي، لیس لإلیمان تأثیر واضح في حیاتناخطأصواب أم  -١
 . خطأ؟ أحد میولنا كبشر أننا نسمح للماضي أن یؤثر سلبیًا على حیاتنا أم صواب -٢
هللا یریدنا معرفة مشیئتھ من خالل مقارنة أنفسنا باآلخرین والرغبة في أن نصبح  خطأ؟صواب أم  -٣

 . مثلھم
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر غیر ذلك
  
 ): اختر كل ما یناسب( حیاتنا من قِبل هللا؟ كیف یمنعنا الشیطان من نوال األفضل ل -٤
 یجربنا لعمل الشر -أ

 . یجربنا بعمل أمور حسنة ولیس أفضل ما عندنا -ب
  یحاول بث اإلحباط فینا -ج
 یحاول أن یجعلنا مشوشین -د
  . یحاول أن یجرنا للتركیز على فشل الماضي -ه
 
 ن بنیھ؟ ما ھو أھم جوانب الھیكل الذي كان شعب هللا مزمًعا أ -٥
 الذھب والفضة -أ

 أساسھ من الحجارة المتینة -ب
 حجمھ الكبیر -ج
  . قیمتھ الروحیة كمكان یملؤه مجد هللا -د
 
 لماذا لم یبارك هللا محاولة بناء الھیكل في بدایة األمر؟  -٦
 .لم یعد الشعب قدًرا كافیًا من الذھب -أ

 . كان دافع الشعب شریًرا ومواقفھم خاطئة -ب
 .لھم االنتظار مدة أطول أراد -ج
  . لم یكن محتاًجا لھیكل -د
 
 كیف شجع حجي الشعب لیستمر في البناء؟  -٧
 . أكد لھم وطمأنھم أن هللا سوف یبارك عملھم ألنھم أعلنوا توبتھم -أ

 . أنذرھم بأن هللا سوف یُنزل عقابھ الصارم علیھم إن ھم توقفوا عن العمل لمجرد التقاط األنفاس -ب
 . لھم رشوة من الذھب والفضةقدم  -ج
  .  من البھائم ١٠٠٠أخبرھم بأن هللا سیحسن إلیھم إذا ھم قدموا ذبیحة من  -د
 
 كیف نتقدس؟  -٨
 .بااللتصاق بقدیسین وبالوجود في أماكن مقدسة -أ

 .بارتداء تعویذة دینیة -ب
 . بارتیاد الكنائس والھیاكل كل یوم -ج
  . وسنا لھبنعمة هللا عندما نكرس ونخصص نف -د
 
 كیف یؤثر اإلیمان على مخاوفنا؟  -٩
 . اإلیمان یدفعنا إلى النظر نحو هللا والتمسك بخطتھ ومشیئتھ -أ

 . یدفعنا للخوف من غضب هللا ومن ثم نخضع لھ خضوع العبید -ب
 .یضخم من مخاوفنا من الحروب واألزمات االجتماعیة -ج
  . ا من أي شئیرفعنا روحیًا بحیث ال یعترینا الخوف أبدً  -د



55 
 

ھ حجي رسالتھ بالدرجة األولى؟   - ١٠  لمن وجَّ
 .ألصدقائھ المقربین -أ

 . المضایقین لشعب هللا -ب
 . قادة البالد -ج
 . عمال بناء الھیكل -د

  

ھل یبارك هللا عملك؟ ما ھي دوافعك لخدمة هللا؟ ھل تخدمھ ألنك تحبھ وألن ھذا ھو الصواب؟ 
  خدمتك للرب، ماذا تفعل لكي تتخلص منھا؟  عندما تجتاحك دوافع أنانیة في

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
 

  
 

 

اسألھ أن یستبدل خوفك بإیمان . أشكر هللا ألنھ أقوى من أي مشكلة أو تھدید یمكن أن یواجھنا
  . راسخ و أن یساعدك لتخدمھ وتحبھ من قلب نقي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  

.َحبَّنَا، َوأَْرَسَل اْبنَھُ َكفَّاَرةً لَِخطَاَیانَالَْیَس أَنَّنَا نَْحُن أَْحبَْبنَا هللاَ، بَْل أَنَّھُ ھَُو أَ : فِي ھَذا ِھَي اْلَمَحبَّةُ ١٠  
ا . الَ َخْوَف فِي اْلَمَحبَِّة، بَِل اْلَمَحبَّةُ اْلَكاِملَةُ تَْطَرُح اْلَخْوَف إِلَى َخاِرجٍ ألَنَّ اْلَخْوَف لَھُ َعَذابٌ ١٨ َوأَمَّ

ْل فِي اْلَمَحبَّةِ  )١٨؛١٠:٤یوحنا ١.(َمْن َخاَف فَلَْم یَتََكمَّ  
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ن خالل اإلیمان؟ كیف یمكنك تطبیق دعوة حجي التي تحدَّت الشعب لكي ما یتغلب على مخاوفھ م -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف تطبق دعوة حجي للشعب لكي ما یتغلبوا على إحباطھم الناتج عن صغر أساسات الھیكل الثاني  -٢

بحیث أنھم لم یمكنھم مقاَرنتھ بمجد الھیكل 
األول؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھو تطبیقك الشخصي لعظة حجي التي أعلن فیھا نبوئتھ عن زلزلة هللا لكل شئ في العالم إلى أن  -٣

). ٧ -٦: ٢حج(یبقى الثابت الذي ال یمكن زحزحتھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
دائرة تحیط بالمركز، ما ھي األولویة  ١٢ت أولویاتك وكأنھا لوحة إلصابة الھدف تحتوي على إذا تخیل -٤

التي تمثل نقطة التسدید المركزیة بناًء على رسالة ھذا النبي العظیم األولى؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف تطبق بصفة شخصیة رسالة حجي التي تعلن عن سھولة العدوى بالخطیة وسھولة انتقالھا  -٥

واألمور الروحیة؟  بالمقارنة بصعوبة انتقال القداسة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھي الدالئل في ھذین األصحاحین القصیرین التي تشیر إلى قوة اإلقناع والحجة اللذین یتمیز بھما  -٦

حجي؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یظھر حجي كنموذج للنبي الذي یعالج العائق المانع المتداد عمل هللا، بحیث یعاود عمل هللا فعالیتھ  -٧

نتیجةً لجھود النبي؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  

   

  الذھاب إلى العمق


