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 يوم الرب والجراد
 

 2الفصل 

 75الدرس الصوتي رقم العهد القديم 

 الهدف: اإلدراك الشخصي والروحي لرسالة النبي يوئيل. 

نِيَن الَّتِي أََكلَهَا اْلَجَراُد، اْلَغْوَغاُء َوالطَّيَّاُر َواْلقََمُص، َجْيِشي اْلَعِظيُم ا» ُض لَُكْم َعِن السِّ لَِّذي َوأَُعوِّ

أَْرَسْلتُهُ َعلَْيُكْم. 
21

بِّ إِلِهُكُم الَِّذي َصنََع َمَعُكْم َعَجبًا، َوالَ يَْخَزى  فَتَأُْكلُوَن أَْكالً َوتَْشبَُعوَن َوتَُسبُِّحوَن اْسَم الرَّ

َشْعبِي إِلَى األَبَِد. 
27

بُّ إِلهُُكْم َولَْيَس َغْيِري. َوالَ   يَْخَزى َوتَْعلَُموَن أَنِّي أَنَا فِي َوْسِط إِْسَرائِيَل، َوأَنِّي أَنَا الرَّ

 (27-25:2َشْعبِي إِلَى األَبَِد.)يوئيل 

تنبأ يوئيل بعد وقت قصير من اجتياح الجراد للمملكة الجنوبية في شكل وباء ثقيل. وتعتبر هذه الحادثة أحد 

األمثلة لمصطلح "يوم الرب" الذي ورد مراًرا في السفر، لكن نبؤة يوئيل كانت تعني به  أيًضا السبي 

عندئذ، وكذلك المجئ الثاني المنتظر للرب يسوع. ومثل الكثير من النبوات، تمزج رسالة  البابلي الوشيك

 يوئيل بين األحداث المعاصرة، واألحداث التاريخية القادمة، وأخيًرا أحداث نهاية الزمان. 

يمكن لمصطلح " يوم الرب" كما يسجله يوئيل، أن يشير إلى مجموعة من األحداث التي يعمل هللا من 

اللها: الدينونة، الخالص، البركة، وغيرها. هللا دائم العمل من خالل ظروفنا، حتى في أسوئها، لتؤول خ

لخير َمن يحبونه. ويحثنا يوئيل على اعتبار أن "يوم الرب" هو كل يوم من أيام حياتنا الماضية أو الحالية 

اء كل ما يحدث في حياتنا.وكما قال أو القادمة هو يوم الرب. ويضع أمامنا تحديًا بإدراك أن يد الرب ور

: 8أن كل األشياء تعمل معا للخير للذين يحبون هللا، الذين هم مدعوون حسب قصده")روالرسول بولس:"

28 .) 
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 .أفضل إجابة اختر
 صواب أم خطأ؟ يصعب تأريخ سفر يوئيل، وهو بال مضمون تارخي، ورسالته بال معنى.  -1

 صواب أم خطأ؟ يعتقد بعض العلماء أن يوئيل كان معاصًرا إليليا أو أليشع.  -2

 صواب أم خطأ؟ يتفق كل المسيحيين على التسلسل الزمني ألحداث نهاية الزمان.  -3
 

 اختر إجابة واحدة لكل سؤال من اآلتي، ما لم يُذكر خالف ذلك. 
 

 ما االسم الذي أطلقه يوئيل على وباء الجراد الذي اجتاح يهوذا؟  -7

 "هجوم الشيطان". -أ

 "كارثة طبيعية". -ب

 "يوم الرب". -ج

 "عالمة انتصار موسى على فرعون".  -د
 

 بم قارن يوئيل الجراد؟  -5

 الفيضان. -أ

 العاصفة. -ب

 الخروج. -ج

  جيش. -د
 

 بم نادى يوئيل لشعب يهوذا أن يفعله؟  -1

 أن يتوب. -أ

 أن يهرب.  -ب

 أن يزرع محصوالت جديدة -ج

 أن يعبد الجراد.  -د
 

 ماذا كان يعني يوئيل بمصطلح "يوم الرب" إلى جانب الجراد؟  -7

 السبي البابلي القادم. -أ

 أهم أعياد بني إسرائيل.  -ب

 السبت. -ج

 .معجزة يوم الخمسين -د

 ميالد الرب يسوع.  يوم -ه

 . اليوم األخر -و
 

 ما هي الرسالة الروحية لنبؤة يوئيل؟  -8

 . أي ظرف نمر به في حياتنا يمكن أن يكون " يوم الرب" بالنسبة لنا -أ

 دائًما ما يدين هللا شعبه بوباء الجراد. -ب

 ال يدين هللا شعبه البتة. -ج

 ال يمكن تغيير بعض الظروف التي نمر بها في حياتنا.  -د
 

   12،11:3بط2وفقًا لما ورد في ما  هو مصير األرض  -9

 ستبقى لألبد.  -أ

 . سوف تذوب محترقة -ب

 سوف تنفجر .  -ج

 ستنعدم فيها الحياة تدريجيًا.  -د

فبما أن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب 

أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى 

منتظرين وطالبين سرعة مجيء  . 

يوم الرب، الذي به تنحل السماوات 

. ملتهبة، والعناصر محترقة تذوب 

 . 12 -11: 3بط2
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ما هي أحداث حياتك التي يمكن أن تطلق عليها " يوم الرب"؟ وكيف وعد هللا بأن يعمل كل شئ 

فيها للثقة في الرب؟  لراحتك وخيرك؟ وما هي الظروف التي تمر بها اليوم وتحتاج
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
   

أشكر هللا ألنه يسيطر على كل ما تمر به في حياتك. واطلب منه أن يعينك على إدراك أن هذا 

 العالم سوف يزول بمجيئه الثاني الذي ننتظره. 
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اشرح هذه العبارة:" تحققت نبؤة يوئيل مبدئيًا في يوم الخمسين، وسوف تتحقق في نهاية الزمان."  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
  

ماذا قصد يوئيل بقوله بأن وباء الجراد كان بمثابة "يوم الرب"؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

عندما شبَّه يوئيل الجراد بجيش، ما هو المعنى األعمق الذي يكمن وراء هذا التشبيه؟  -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

. كيف تشعر حيال السنين التي أكلها الجراد في حياتك؟ اشرح ما تقول -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ت بك في حياتك ويمكنك أن تطلق عليها  -5 عندما ترجع بذاكرتك إلى الوراء، ما هي األحداث التي مرَّ

"يوم الرب"؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 واإلصحاح قارن بين ما يكتبه يوئيل عن "يوم الرب" وبين ما ورد عنه في رسالة بطرس الثانية -1

؟ الثالث. في ضوء ما سجله االثنان، ما هو موقفك الشخصي في الحياة الذي يجب أن تتخذه أنت
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كلة التي تناولها يوئيل في رسالته؟ ما هي المش -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
  

 الذهاب إلى العمق


