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  یوم الرب والجراد
  
  ٢الفصل 

  ٧٥الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  .اإلدراك الشخصي والروحي لرسالة النبي یوئیل: الھدف 

ُض لَكُ « نِیَن الَّتِي أََكلَھَا اْلَجَراُد، اْلَغْوَغاُء َوالطَّیَّاُر َواْلقََمُص، َجْیِشي اْلَعِظیُم الَِّذي َوأَُعوِّ ْم َعِن السِّ
بِّ إِلِھُكُم الَِّذي َصنََع َمَعُكْم َعَجبًا، َوالَ ٢٦. أَْرَسْلتُھُ َعلَْیُكمْ   یَْخَزى فَتَأُْكلُوَن أَْكالً َوتَْشبَُعوَن َوتَُسبُِّحوَن اْسَم الرَّ

بُّ إِلھُُكْم َولَْیَس َغْیِري٢٧. َشْعبِي إِلَى األَبَدِ  َوالَ یَْخَزى . َوتَْعلَُموَن أَنِّي أَنَا فِي َوْسِط إِْسَرائِیَل، َوأَنِّي أَنَا الرَّ
  )٢٧- ٢٥:٢یوئیل .(َشْعبِي إِلَى األَبَدِ 

وتعتبر ھذه الحادثة أحد . كل وباء ثقیلتنبأ یوئیل بعد وقت قصیر من اجتیاح الجراد للمملكة الجنوبیة في ش
الذي ورد مراًرا في السفر، لكن نبؤة یوئیل كانت تعني بھ  أیًضا السبي " یوم الرب"األمثلة لمصطلح 

ومثل الكثیر من النبوات، تمزج رسالة . البابلي الوشیك عندئذ، وكذلك المجئ الثاني المنتظر للرب یسوع
  . حداث التاریخیة القادمة، وأخیًرا أحداث نھایة الزمانیوئیل بین األحداث المعاصرة، واأل

كما یسجلھ یوئیل، أن یشیر إلى مجموعة من األحداث التي یعمل هللا من " یوم الرب" یمكن لمصطلح 
هللا دائم العمل من خالل ظروفنا، حتى في أسوئھا، لتؤول . الدینونة، الخالص، البركة، وغیرھا: خاللھا

ھو كل یوم من أیام حیاتنا الماضیة أو الحالیة " یوم الرب"یحثنا یوئیل على اعتبار أن و. لخیر َمن یحبونھ
وكما قال .ویضع أمامنا تحدیًا بإدراك أن ید الرب وراء كل ما یحدث في حیاتنا. أو القادمة ھو یوم الرب

: ٨رو"(قصده أن كل األشیاء تعمل معا للخیر للذین یحبون هللا، الذین ھم مدعوون حسب:"الرسول بولس
٢٨ .(  
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  .أفضل إجابة اختر
 . یصعب تأریخ سفر یوئیل، وھو بال مضمون تارخي، ورسالتھ بال معنى خطأ؟صواب أم  -١
 . أم خطأ؟ یعتقد بعض العلماء أن یوئیل كان معاصًرا إلیلیا أو ألیشعصواب  -٢
  . یة الزمانیتفق كل المسیحیین على التسلسل الزمني ألحداث نھا خطأ؟صواب أم  -٣
 

  . اختر إجابة واحدة لكل سؤال من اآلتي، ما لم یُذكر خالف ذلك
  
 ما االسم الذي أطلقھ یوئیل على وباء الجراد الذي اجتاح یھوذا؟  -٤
 ".ھجوم الشیطان" -أ

 ".كارثة طبیعیة" -ب
 ".یوم الرب" -ج
 ". عالمة انتصار موسى على فرعون" -د
  
 بم قارن یوئیل الجراد؟  -٥
 .لفیضانا -أ

 .العاصفة -ب
 .الخروج -ج
  .جیش -د
  
 بم نادى یوئیل لشعب یھوذا أن یفعلھ؟  -٦
 .أن یتوب -أ

 . أن یھرب -ب
 أن یزرع محصوالت جدیدة -ج
 . أن یعبد الجراد -د
  
 إلى جانب الجراد؟ " یوم الرب"ماذا كان یعني یوئیل بمصطلح  -٧
 .السبي البابلي القادم -أ

 . ئیلأھم أعیاد بني إسرا -ب
 .السبت -ج
 .معجزة یوم الخمسین -د
 . یوم میالد الرب یسوع - ه
 . الیوم األخر - و
  
 ما ھي الرسالة الروحیة لنبؤة یوئیل؟  -٨
 . بالنسبة لنا" یوم الرب" أي ظرف نمر بھ في حیاتنا یمكن أن یكون  -أ

 .دائًما ما یدین هللا شعبھ بوباء الجراد -ب
 .ال یدین هللا شعبھ البتة -ج
 . ال یمكن تغییر بعض الظروف التي نمر بھا في حیاتنا -د
  
 ؟        ١٢ -١١: ٣بط ٢ما  ھو مصیر األرض وفقًا لما ورد في  -٩
 . ستبقى لألبد -أ

 . سوف تذوب محترقة -ب
 . سوف تنفجر  -ج
 . ستنعدم فیھا الحیاة تدریجیًا -د

فبما أن ھذه كلھا تنحل، أي أناس یجب 
تكونوا أنتم في سیرة مقدسة  أن

منتظرین وطالبین سرعة . وتقوى
مجيء یوم الرب، الذي بھ تنحل 
السماوات ملتھبة، والعناصر محترقة 

  . ١٢ - ١١: ٣بط٢. تذوب 
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؟ وكیف وعد هللا بأن یعمل كل شئ "بیوم الر" ما ھي أحداث حیاتك التي یمكن أن تطلق علیھا 
لراحتك وخیرك؟ وما ھي الظروف التي تمر بھا الیوم وتحتاج فیھا للثقة في الرب؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

   

واطلب منھ أن یعینك على إدراك أن ھذا . أشكر هللا ألنھ یسیطر على كل ما تمر بھ في حیاتك
  . العالم سوف یزول بمجیئھ الثاني الذي ننتظره
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." تحققت نبؤة یوئیل مبدئیًا في یوم الخمسین، وسوف تتحقق في نھایة الزمان:" اشرح ھذه العبارة -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
؟ "یوم الرب"ماذا قصد یوئیل بقولھ بأن وباء الجراد كان بمثابة  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عندما شبَّھ یوئیل الجراد بجیش، ما ھو المعنى األعمق الذي یكمن وراء ھذا التشبیھ؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
. قولكیف تشعر حیال السنین التي أكلھا الجراد في حیاتك؟ اشرح ما ت -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ت بك في حیاتك ویمكنك أن تطلق علیھا عندما ت -٥ رجع بذاكرتك إلى الوراء، ما ھي األحداث التي مرَّ
؟ "یوم الرب"

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 اإلصحاحو وبین ما ورد عنھ في رسالة بطرس الثانیة" یوم الرب"قارن بین ما یكتبھ یوئیل عن  -٦

في ضوء ما سجلھ االثنان، ما ھو موقفك الشخصي في الحیاة الذي یجب أن تتخذه أنت؟ . الثالث
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ي تناولھا یوئیل في رسالتھ؟ ما ھي المشكلة الت -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   

  الذھاب إلى العمق


