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 عودة للحديث المتبادل
 

 11الفصل 

 89العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 

 : فهم رسالة سفر مالخي. الهدف

 

 17
ةً، َوأُْشفُِق َعلَْيِهْم َكَما يُْشفُِق » َويَُكونُوَن لِي، قَاَل َربُّ اْلُجنُوِد، فِي اْليَْوِم الَِّذي أَنَا َصانٌِع َخاصَّ

اإِلْنَساُن َعلَى اْبنِِه الَِّذي يَْخِدُمهُ. 
18

يِر، بَْيَن َمْن يَْعبُدُ  رِّ يِق َوالشِّ دِّ هللاَ َوَمْن الَ  فَتَُعوُدوَن َوتَُميُِّزوَن بَْيَن الصِّ

 (18-17:3يَْعبُُدهُ.)مالخي 
 

سفر مالخي هو آخر أسفار األنبياء في العهد القديم. كرز بعد زمن نحميا، عندما كان لشعب هللا مظهر 

التدين لكنه افتقر لجوهر العبادة، وأنكر حقيقة العالقة مع هللا. وكانت مشكلتهم الحقيقية أنهم تمسكوا 

العالقة الحقيقية باهلل. وكانت رسالة مالخي أن هللا يريد عالقة محبة مع شعبه، لكن  بالفرائض الدينية دون

الكهنة وشعب يهوذا عزفوا عن معرفة هللا وعن محبته. أدوا الفرائض التي ظنوا أن هللا أوصى بها، لكنهم 

خطية الزنا كانوا يعيشون في المباالة وجفاف روحي. ومثل هوشع، اعتبر مالخي أن شعب هللا يرتكبون 

الروحي مع هذا العالم. وصار رسول التوبة، إذ استخدمه هللا لجذب شعبه نحوه مرة ثانية. كانت نبوءته 

بمثابة رسالة تحذير للقادة الروحيين في يهوذا بأن الممارسات الدينية الخارجية بدون حياة داخلية من 

 ن منطلق محبته العظيمة. اإليمان الصحيح هي أبعد ما يكون عما يريده هللا أن يفعله م
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 .أفضل إجابة اختر
 

 صواب أم خطأ؟ تنبأ مالخي بعد مائة عام من زمن حجي وزكريا.  -1

 صواب أم خطأ؟ تناول كل من نحميا ومالخي الكثير من المشكالت المشتركة.  -2

صواب أم خطأ؟ بعد رجوع اليهود من سبي بابل، عادوا ثانيةً للوثنية والالأخالقيات التي عاشوا فيها  -3

 قبل السبي. 
 

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

 ماذا كانت المشكلة الرئيسية لليهود في زمن مالخي؟  -7

 عبادة األوثان.  -أ

 الفجور الصارخ.  -ب

 اد. االرتد -ج

 الهرطقة أو التعاليم الزائفة.  -د
 

 وفقًا ألسلوب مالخي األدبي، كيف كان تجاوب الناس مع رسالته؟  -5

 تجادلوا معه.  -أ

 قبلوا كل ما قاله لهم.  -ب

 ندموا على خطاياهم.  -ج

 تناولوا حجارة ليرجموه.  -د
 

 ما هي الرسالة األولى في سفر مالخي؟  -1

 . هللا يحب شعبه -أ

 هللا غاضب جًدا.  -ب

 هللا ال يهمه كيف نعبد أو َمن نعبد.  -ج

 سوف يطيح يهوذا بحكومة فارس.  -د
 

 ما أهمية معرفتنا بمحبة هللا لنا؟  -7

 إذا عرفنا محبته لن نخطئ أبًدا.  -أ

 إذا عرفنا محبته لن يؤدبنا أبًدا.  -ب

 إذا عرفنا محبته نصير أثرياء وذوي نفوذ.  -ج

  يوجد لنا أي رجاء. بدون محبته ال -د
 

 كيف أهان شعب يهوذا اسم الرب؟  -8

 أذاعوا بين األمم أن الرب أساء معاملتهم.  -أ

 قدموا ذبائح ومحرقات معيبة هلل.  -ب

 علموا أوالدهم أن هللا غير موجود.  -ج

 قالوا أن إبراهيم هو أبوهم وليس هللا.  -د
 

 ما هو موقف هللا من الطالق؟  -9

 الطالق ألنه مخالف لخطته نحو الزوجين واألوالد.  هللا يكره -أ

 يُسِّر هللا ألنه يتيح لنا تغيير شركاء الحياة، وهو يريدنا سعداء.  -ب

 الطالق يغضب هللا أشد الغضب حتى أنه لن يغفر أبًدا  لمن يُقدم عليه.  -ج

 هللا يفضل أن نتزوج شريًكا آخر من أن نستبدل الشريك الذي لنا.  -د
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 كيف يمكن أن نسلب هللا؟  -11

 باالستيالء على شئ من الهيكل.  -أ

 بأكل الذبائح التي تُقدَّم له.  -ب

رة له.  -ج  باالمتناع عن تقديم العشور المقرَّ

 بسرقة الكتب المقدسة.  -د

 

دار معرفتك بمحبة هللا؟ هل تؤمن أنه يعرفك بصفة شخصية؟ ولماذا؟ كيف يجب أن تؤثر ما مق

معرفتك عن محبة هللا في حياتك؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا ألنه يعرفك معرفة تامة ويحبك محبة كاملة. واسأله أن يعلن لك المزيد عن هذه 

أطلب منه أن يحفظك من ممارسة المحبة، ويمنحك الفرص التي يمكنك أن تشارك اآلخرين بمحبة هللا. 

 الطقوس الدينية بدون عالقة حقيقية معه، وأن يساعدك لكي ما تعبده دائًما بالروح والحق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كان هللا قد أحبنا هكذا، ينبغي لنا  أيها األحباء، إن

 77: 4يو 7. أيضا أن يحب بعضنا بعضا
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ما هو األسلوب األدبي الذي استخدمه مالخي النبي؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف تناول مالخي النبي ونحميا القائد العظيم نفس مشكالت شعب هللا؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ما هي الرسالة االفتتاحية والرئيسية لمالخي النبي؟  -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف تجاوب شعب هللا مع هذه الرسالة؟ وكيف كان رد فعل مالخي على هذا التجاوب؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

إذا كنت تعلم أن هللا القدير يحبك بصفة شخصية، كيف تتحقق من ذلك؟  -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ما هو موقف هللا من الطالق؟ ولماذا؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

الذي كان يعرقل عمل هللا وتناوله مالخي النبي؟  ما هو العائق -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

  

 الذهاب إلى العمق


