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 إختبار آدوم
 

 7الفصل 

 77العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 

 رسالة عوبديا.استيعاب التحذير الذي تتضمنه : الهدف 

18
ا، فَيُْشِعلُونَهُْم َويَأُْكلُونَهُْم َوالَ   يَُكوُن َويَُكوُن بَْيُت يَْعقُوَب نَاًرا، َوبَْيُت يُوُسَف لَِهيبًا، َوبَْيُت ِعيُسو قَّشً

بَّ تََكلَّمَ   (18عوبديا «.)بَاق ِمْن بَْيِت ِعيُسو، ألَنَّ الرَّ

 
1

وِح هَُو َحيَاةٌ َوَسالٌَم.)رومية ألَنَّ اْهتَِماَم اْلَجَسِد هَُو َموْ   (1:8ٌت، َولِكنَّ اْهتَِماَم الرُّ

تكلم هللا من خالل عوبديا ليدين شعب أدوم ألنهم فرحوا في شماتة لسقوط يهوذا. وتوعد هللا على لسان 

ة على عوبديا بإبادة هذا الشعب لصلفه وكبريائه. وأثبت التاريخ صحة هذه النبؤة، فقد حلت الهزائم المتتالي

هذه األمة واندثر األدوميون في يومنا هذا. وفي تعامله مع أدوم، ذكر هللا عهده مع إبراهيم عندما حدثه 

 (. 3: 12") تك .والعنك ألعنه وأبارك مباركيك، قائالً :"

ترجع العداوة بين إسرائيل وأدوم إلى زمن يعقوب وعيسو. سعى يعقوب إلى البركات الروحية وصار أبًا 

ل. أما عيسو فقد باع بكوريته بأكلة عدس فرفضه هللا. يمثل هذان األخوان لنا الفارق بين الروحيين إلسرائي

 الذين يرنون إلى هللا ويطيعون سبله، وبين أولئك الذين ينغمسون في العالم المادي ورغباتهم األنانية. 
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 .أفضل إجابة اختر
 العهد القديم؟صواب أم خطأ؟ سفر عوبديا أصغر أسفار  -1

 صواب أم خطأ؟ ال تحدد نبؤة عوبديا الزمان والسياق التاريخي التي ُكتبت فيه.  -2

 صواب أم خطأ؟ ُعرف عن األدوميين أنهم غزاة عدوانيين.  -3

 

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

 أين نجد قصة األدوميين في أسفار الكتاب المقدس؟  -7

 التكوينسفر  -أ

 سفر العدد -ب

 أخبار األيام الثاني -ج

 عوبديا  -د

 

 من أين ينحدر األدوميين؟  -5

 يعقوب -أ

 عيسو -ب

 موسى -ج

 داود -د

 

 كيف كانت مشاعر األدوميين تجاه اليهود؟  -1

 أحبوهم كإخوة -أ

 اعتراهم شعور بالدونية بالنسبة لليهود -ب

 أبغضوهم -ج

 بتةلم يكن هناك تعامل بينهم ال -د

 

 ما هو الدور الذي لعبه األدوميين في سقوط أورشليم؟  -7

 . ساعدوا بابل في تدمير المدينة -أ

 ساعدوا اليهود في الدفاع عن المدينة. -ب

 حاولوا إدارة مفاوضات للسالم. -ج

 تجاهلوا األمر تماًما. -د

 

 ماذا كان محتوى رسالة عوبديا ألدوم؟  -8

 باركهم رغم تورطهم في تدمير أورشليم.  -أ

 وعدهم بمساعدة اليهود لهم إذا ما تعرضوا لهجوم ما.  -ب

 دعا كل سعب هللا لمحاربتهم.  -ج

 . تنبأ بتعرض األمة للعقاب وبمحو الشعب من على وجه األرض -د
 

 ماذا حدث ألدوم بعد سقوط أورشليم؟  -9

 ازدهر جًدا -أ

 تعرض للتدمير السريع -ب

 .انهزم ثالث مرات من البابليين، واليهود، والرومان -ج

 احتل شعبه أرض إسرائيل إلى هذا اليوم.  -د
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 أٌي من هذه الحقائق الروحية تجده في سفر عوبديا ) اختر كل ما تجده مناسبًا(:  -11 

 البد أن يواجه المرء تبعات حياته. -أ

 تُطبَّق دينونة هللا على َمن هم خارج شعبه فقط. -ب

 ال ينبغي أن نحسد أو نغار من األشرار. -ج

 هللا أمين في وعده بمباركة الذين يباركون مختاريه وجلب اللعنة على َمن يلعنهم. -د

 سوف تتصالح شعوب يعقوب وعيسو في نهاية المطاف.  -ه

  .سوف يعمل هللا كل األشياء لخير شعبه في نهاية األمر -و

 

 

 

 

 

الروح والجسد. أٌي منهما لها الغلبة في  -نمتلكهمايمثل كٌل من يعقوب وعيسو الطبيعتين اللتين 

 حياتك؟ ومالذي يجب عليك فعله لتؤكد على انتصار طبيعتك الروحية في كل معركة؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا على أمانته وروحه الذي أعطاه لكل َمن يحبه. واطلب معونته لكي ما تسعى دائًما 

 لنوال البركات الروحية قبل تلك المادية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13
بُوَن فَْوَق َما تَْستَِطيُعوَن، بَْل لَْم تُِصْبُكْم تَْجِربَةٌ  إاِلَّ بََشِريَّةٌ. َولِكنَّ هللاَ أَِميٌن، الَِّذي الَ يََدُعُكْم تَُجرَّ

 (13:11كو1) َسيَْجَعُل َمَع التَّْجِربَِة أَْيًضا اْلَمْنفََذ، لِتَْستَِطيُعوا أَْن تَْحتَِملُوا.
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 َمن هو أدوم ولماذا أظهر عوبديا استيائه منه؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

." في أصغر أسفار العهد القديم؟ -2  كم مرة قيلت عبارة " يجب أن ال....
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
  

 وكيف تعتبر هذه " الالءات" مفتاًحا لفهم هذا السفر؟  -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 ؤة عوبديا. راجع تاريخ الصخرة الحمراء لمدينة " بترا" واربطه بنب -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 كيف يمثل يعقوب وعيسو )أدوم( اإلنسان الروحي واإلنسان الجسدي؟  -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

تركت زيارتي لمدينة "بترا" انطباًعا عميقًا فيَّ عندما رأيت كيف تحققت نبؤة عوبديا  عن أدوم  -1

 حرفيًا. على وجه التحديد، بماذا تنبأ عوبديا عن شعب أدوم؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 اشرح كيف تظهر صفات يعقوب وصفات عيسو مًعا في الشخص الواحد منا.  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 الذهاب إلى العمق


