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 يوم الرب والجراد
 

 3الفصل 

 71العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 الهدف: فهم الرسالة التي يتضمنها سفر عاموس ومدى مالئمتها ليومنا هذا.  

17
بُّ إِلهُ اْلُجنُوِد َمَعُكْم َكَما قُْلتُْم.  ْْ تَْحيَْوا، فََعلَى هَذا يَُكوُن الرَّ اُْطلُبُوا اْلَخْيَر الَ الشَّرَّ لَِكْى

15
بَّ إِلهَ اْلُجنُوِد يَتََراَءُف  ، َوأَِحبُّوا اْلَخْيَر، َوثَبِّتُوا اْلَحقَّ فِي اْلبَاِب، لََعلَّ الرَّ َّةِ اُْبُغُضوا الشَّرَّ َعلَى بَقِي

 (15-17:5يُوُسَف.)عاموس 

اِرقُوَن َويَْسِرقُ » َدأُ، َوَحْيُث يَْنقُُب السَّ وُس َوالصَّ وَن. الَ تَْكنُِزوا لَُكْم ُكنُوًزا َعلَى األَْرِض َحْيُث يُْفِسُد السُّ
21

بَِل 

َماِء، َحْيُث الَ يُْفِسُد ُسوٌس َوالَ َصدَ  أٌ، َوَحْيُث الَ يَْنقُُب َساِرقُوَن َوالَ يَْسِرقُوَن، اْكنُِزوا لَُكْم ُكنُوًزا فِي السَّ
21

ألَنَّهُ 

 (21-19:1َحْيُث يَُكوُن َكْنُزَك هُنَاَك يَُكوُن قَْلبَُك أَْيًضا.)متى

كان عاموس مواطنًا من المملكة الجنوبية دعاه هللا ليتنبأ للمملكة الشمالية بالسبي األشوري الوشيك. كرز 

لمملكة الجنوبية إبان حكم الملك عزيا. لكن كلماته ضد المملكة الشمالية كانت عاموس في زمن رخاء ا

تنطبق على مستقبل المملكة الجنوبية )أو يهوذا( أيًضا. وطالت الدينونة كل شعب هللا في المملكتين بسبب 

دينونة عصيان الجميع. وفي واقع األمر فإن االمتياز الروحي الممنوح لهم سينتج عنه دينونة أعظم من 

 الشعوب الوثنية، فأولئك الذين عرفوا كلمة هللا وتمردوا عليها، تقع عليهم مسئولية أكبر من غيرهم.
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 .أفضل إجابة اختر
 صواب أم خطأ؟ كان عاموس كاهنًا بارًزا وينحدر من عائلة ذات نفوذ.  -1

 صواب أم خطأ؟ اثنان فقط من األنبياء الصغار هما اللذان ُدعيا للكرازة للمملكة الشمالية.  -2

صواب أم خطأ؟ ال يمثل السياق التاريخي الذي عاصره األنبياء وكرزوا فيه أي أهمية تُذكر في  -3

 دراستنا لرسائلهم. 

 داث التاريخية بالنسبة لنا. صواب أم خطأ؟ رسائل األنبياء الروحية أهم بكثير من دراسة األح -7
 

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

 لماذا اختار هللا فالًحا من المملكة الجنوبية ليحمل رسالة إلى المملكة الشمالية؟  -5

 ليدور نزاع بين المملكتين. -أ

 ألن أنبياء المملكة لشمالية لم يكرزوا بكالم هللا ورسالته.  -ب

 ألن المملكة الجنوبية كانت دائًما أفضل من المملكة الشمالية. -ج

 لحماية عاموس في المملكة الشمالية عندما يدمر هللا المملكة الجنوبية.  -د
 

 متى بدأ عاموس في كرازته؟ -1

 إبان حكم داود. -أ

 قبيل ميالد المسيح مباشرةً. -ب

 أثناء السبي البابلي. -ج

 . من زمن أشعياء إبان حكم عزيا، وقريبًا -د
 

 ما هي حالة إسرائيل ويهوذا في زمن عاموس؟  -7

 كانتا في حالة ازدهار وفي مأمن من األعداء.  -أ

 للهجوم من كل ناحية.  معرضتان -ب

 في خضم المجاعات والفقر.  -ج

 تتميزا بالعدوانية والشراسة.  -د
 

 كيف كان عاموس لبقًا؟  -8

 إسرائيل فقط.نادى بالدينونة على أعداء  -أ

 أسعدت رسالته قادة إسرائيل السياسيين. -ب

 قدم األخبار السارة على األخبار المؤلمة.  -ج

 لم يكن لبقًا البتة، فقد اعتاد أن يحمل رسائل الدينونة القاسية فحسب.  -د
 

 طة بهم؟ لماذا نادى عاموس بدينونة أعظم على إسرائيل ويهوذا من تلك التي على األمم الوثنية المحي -9

 ألنهم نالوا امتياًزا روحيًا يتمثل في معرفة هللا وكلمته.  -أ

 ألنهم اقترفوا خطايا أعظم من األمم األخرى.  -ب

 األمم األخرى كانت أكثر طاعة هلل.  -ج

 لم تنل يهوذا وإسرائيل استحسانًا من هللا مثلما فعلت بقية األمم.  -د
 

 باهلل؟ما هو أهم العناصر في عالقتنا  -11 

 ما الذي نسمعه. -أ

 حقيقة مشاعرنا. -ب

 ما الذي نعرفه.  -ج

 . تجاوبنا مع ما نعرفه -د
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 أٌي من الصور التالية رآها عاموس؟  -11

 لوحي الشريعة الخاصين بالوصايا العشرة.  -أ

 كاهن على دراية تامة بالشريعة.  -ب

 موسى وإيليا مًعا.  -ج

 ن استقامة الحائط(. زيج ) أي ميزان للبناء للتأكد م -د

  

 َمن الذي رآه عاموس واقفًا بجوار المذبح يعلن حكم القضاء؟   -12

 الرب نفسه.  -أ

 النبي يوئيل.  -ب

 عزيا الملك. -ج

 داود الملك.  -د

 

 أٌى مما يلي تمثل رسائل عاموس ؟ ) اختر أكثر من واحدة(.  -13 

 القضاء قادم.  -أ

 لن ينقطع السالم. -ب

 الرجوع للرب سوف يلي القضاء.  -ج

 هلل سيبقى مع إسرائيل لألبد.  -دا

 . هللا األمل في شعبه حتى عندما يخطئون لن يفقد -ه

 لن يُقهر كل من إسرائيل ويهوذا ولن تتعرضا للدينونة.  -و

 

هل تسائلت يوًما إن كان هللا قد تخلَّى عن خطته لك، أو أنك لست كفًؤا لخدمته؟ وكيف تشجعك 

 الة عاموس؟ وما هو الرجاء الذي يعد به هللا شعبه وأنت أيًضا؟ رس
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا ألنه يستطيع ويريد أن يستخدم أي شخص. أشكره وسبحه ألنه يُسّر باألكثر جًدا أن 

 يسترد شعبه عن أن يعاقبهم. واسأل رحمته لك، وألسرتك، وجيرانك، ومدينتك، وبلدك. 
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 ما هي أوجه التشابه بين المجتمع الروحي الذي يخاطبه عاموس وبين الكنيسة اليوم في أمريكا؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ماذا كانت رسالة عاموس لمجتمع ذي حظ وفير روحيًا وماديًا؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ما الغرض وراء ارتحال جاني جميز من المملكة الجنوبية إلي المملكة الشمالية لينادي ويحذر من  -3

 قضاء هللا اآلتي ؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 موس مؤهالت النبي ودعوته؟ كيف يُظهر عا -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ، كيف يوضح هذا النبي الفرق بين العالقة مع هللا وبين خدمته؟ 3: 3في عا -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 متى تحققت األحكام التي أعلنها عاموس؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما هو العائق الذي أوضحه هذا النبي وكان يعرقل عمل هللا؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

  

 الذهاب إلى العمق


