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 الخطوات السبع لإلنهاك 
 

 17الفصل 

 91العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 

 : لمعرفة األعراض التي يتميز بها قلب انتفى منه حب هللا، وكيفية العودة إليه. الهدف

 

، َوأَْحبَْبُت  أَْحبَْبتُُكْم،»  بُّ . َوقُْلتُْم: بَِم أَْحبَْبتَنَا؟ أَلَْيَس ِعيُسو أًَخا لِيَْعقُوَب، يَقُوُل الرَّ بُّ قَاَل الرَّ

َويُْحِرقُهُُم ا، فَهَُوَذا يَأْتِي اْليَْوُم اْلُمتَّقُِد َكالتَّنُّوِر، َوُكلُّ اْلُمْستَْكبِِريَن َوُكلُّ فَاِعلِي الشَّرِّ يَُكونُوَن قَشًّ »يَْعقُوَب " 

 اْليَْوُم اآلتِي، قَاَل َربُّ اْلُجنُوِد، فاَلَ يُْبقِي لَهُْم أَْصالً َوالَ فَْرًعا.
2

فَاُء فِي أَْجنَِحتِهَا، فَتَْخُرُجوَن َوتَْنَشأُوَن كَ » يَرِة. َولَُكْم أَيُّهَا اْلُمتَّقُوَن اْسِمي تُْشِرُق َشْمُس اْلبِرِّ َوالشِّ ُعُجوِل الصِّ

 (. 2 -1: 7، 2: 1)مالخي
21

وِح اْلقُدُ  ا أَْنتُْم أَيُّهَا األَِحبَّاُء فَاْبنُوا أَْنفَُسُكْم َعلَى إِيَمانُِكُم األَْقَدِس، ُمَصلِّيَن فِي الرُّ ِس، َوأَمَّ
21

َواْحفَظُوا أَْنفَُسُكْم 

 (21 -21)يهوذا األَبَِديَِّة.  فِي َمَحبَِّة هللاِ، ُمْنتَِظِريَن َرْحَمةَ َربِّنَا يَُسوَع اْلَمِسيِح لِْلَحيَاةِ 

 

اتخذ مالخي أسلوب السؤال والجواب كشكل أدبي لرسالته. فيعلن النبي عن حقيقة بعينها، ويكتب حجج 

ومقوالت الناس، ثم يجيبهم عن هذه الحجج ويوضح إجاباته لهم. هناك سبعة أمثلة لمجادالت شعب هللا 

ب جامد وجاف تجاه هللا" على هذه الحوارات السبعة، لمالخي، ويمكن إطالق عبارة:" سبعة همسات لقل

ألنها تصف حالة شعب فقد عالقة الحب مع هللا. وكانت إرسالية مالخي أن يعيد هذه العالقة. ويُختتم السفر 

بإعالمنا أن مالخي نجح في مهمته ألن شعب هللا أعلن توبته من حالة جمود المشاعر وفتور المحبة نحو 

 هللا. 

أصحاحات العهد القديم أيًضا تجاوب هللا مع توبة شعبه ونهضتهم. ويقدم مالخي المجئ ويسجل آخر 

الثاني للمسيح، عندما يقوم االبن ويجلب الشفاء في أجنحته لألمناء، ودينونة مخيفة لذوي القلوب الحجرية. 

 لمنتظر. كما أنه يقدم يوحنا المعمدان، النبي الذي سوف يتقدم المسيح ويعلنه أنه هو المسيا ا
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 .أفضل إجابة اختر
 

 صواب أم خطأ؟ تتناول رسالة مالخي الرئيسية الفتور الروحي.  -1

 صواب أم خطأ؟ عادةً ما يكون عكس المحبة البغضة ) لكن العكس هنا هو الفتور وجفاف المشاعر(.  -2

 صواب أم خطأ؟ هللا أكثر اهتماًما بسلوكنا عنه بمقدار معرفتنا به ومحبتنا له.  -3

 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال من التالي ما لميُذَكر غير ذلك: 
 

 كيف يبدأ عادةً الفتور الروحي؟  -7

 مع الوثنية الصريحة الواضحة -أ

 مع العظات المطولة. -ب

 مع الكارزين المزيفين -ج

 في  العبادة.  مع النقص -د

 

 أي من األمور التالية دليل على قلب فاتر المحبة نحو هللا؟ ) اختر كل ما يناسب(:  -5

 التواضع -أ

 خدمة اآلخرين -ب

 الشك في محبة هللا -ج

 انعدام الدافع لعمل هللا -د

 كسر االلتزام مع الناس -ه

 االفتقار إلى األخالقيات -و

 التخلي عن اإليمان -ز

 الزائفالتعليم  -ح

 

 متى يتحتم على الزوجين  االلتزام نحو بعضهما البعض؟  -1

 عندما تزداد مشاعر الحب بينهما فقط.  -أ

 عندما تسسير أمورهما الحياتية على ما يرام فقط.  -ب

 عندما يتحلَّى أطفالهما بالسلوك الحميد فقط.  -ج

 . في كل المواقف وتحت أي ظرف من ظروف الحياة -د
 

 وفقًا لمقاييس هللا؟  -بمعنى صحتها من وجهة نظر الجميع -أي من التالي حقائق مطلقة -7

 الكتاب المقدس -أ

 التقاليد الحضارية.  -ب

 األخالقيات -ج

 محبة هللا -د

 الخطيةتبعات  -ه

 اتخاذ قرارات خاصة بالتغذية.  -و

 

 أي من األمور التالية يمقتها هللا؟  -8

 األخطاء العفوية -أ

 غياب الفهم واإلدراك -ب

 الكبرياء -ج

 الضعف -د
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 كيف ينتهي سفر مالخي؟  -9

 بدمار أورشليم. -أ

 بنبوءة مسيانية -ب

 بتكريس الهيكل الجديد -ج

 نسب المسيح.  -د

 

 َمن هي شخصية العهد الجديد األخرى التي تنبأ عنها مالخي؟  -11

 الرسول بولس -أ

 هيرودس األكبر -ب

 يوحنا المعمدان  -ج

 متى -د

 

كيف يمكنك أن تقدِّر مستوى محبة هللا لك؟ ومستوى محبتك أنت له؟ ما الذي يمكنك عمله حتى 

تزيد من محبتك هلل؟ وما هي األمور التي يمكنك عملها حتى تُظِهر محبتك هلل؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا على كلمته، وعلى الفرصة التي أتاحها لك لدراسة األنبياء الصغار. أشكره على ما 

ه أن رغبته العظمى لك هي أن تقيم عالقة محبة معه. أطلب منه أن يحفظ قلبك من أن يصيبه تعلمته عن

 جفاف المحبة وأن يساعدك حتى تنمو محبتك له كل يوم، وتتمكن من مشاركة اآلخرين بمحبته. 
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كيف يمكنك بصفة شخصية أن تطبق " األشكال السبعة لنضوب المحبة" التي صورها مالخي بأسلوبه  -1

األدبي؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف يمكن للشك في محبة هللا أن تقود إلى موقف سلبي نحو اسم هللا ونحو عمله؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف يمكن للشك في محبة هللا أن تؤثر سلبيًا على التزامنا نحوه؟  -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف يمكن لعدم التزامنا نحو هللا يقود لعدم التزامنا نحو شريك الحياة؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف بمكن لغياب هذا االلتزام أن يؤثر على تعليم الكتاب المقدس بإعطاء هللا العشر األول لكل ما لدينا؟  -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كيف تقود هذه الحياة من نضوب المحبة إلى حياة الحرمان؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

هل وضعَت لنفسك يوًما أخالقيات نسبية بحيث تستطيع أن تنتهج أسلوب حياة تعرف يقينًا أنه ال  -7

أخالقي؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

 

 
 

 الذهاب إلى العمق


