
13 
 

  یوم الرب والجراد
  
  ٣الفصل 

  ٧٦الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

   .فھم الرسالة التي یتضمنھا سفر عاموس ومدى مالئمتھا لیومنا ھذا: الھدف 

بُّ إِلھُ اْلُجنُوِد َمَعُكْم ١٤ . َكَما قُْلتُمْ اُْطلُبُوا اْلَخْیَر الَ الشَّرَّ لَِكْىْ◌ تَْحیَْوا، فََعلَى ھَذا یَُكوُن الرَّ
بَّ إِلھَ اْلُجنُوِد یَتََراَءُف ١٥ ، َوأَِحبُّوا اْلَخْیَر، َوثَبِّتُوا اْلَحقَّ فِي اْلبَاِب، لََعلَّ الرَّ َعلَى بَقِیَِّة اُْبُغُضوا الشَّرَّ

 )١٥- ١٤:٥عاموس .(یُوُسفَ 
اِرقُوَن َویَْسِرقُونَ الَ تَْكِنُزوا لَُكْم ُكنُوًزا َعلَى اَألْرِض َحْیُث یُْفِسُد السُّوُس وَ « َدأُ، َوَحْیُث َیْنقُُب السَّ بَِل ٢٠. الصَّ

َماِء، َحْیُث الَ یُْفِسُد ُسوٌس َوالَ َصَدأٌ، َوَحْیُث الَ یَْنقُُب َساِرقُوَن َوالَ یَسْ  ألَنَّھُ ٢١ِرقُوَن، اْكنُِزوا لَُكْم ُكنُوًزا فِي السَّ
  )٢١-١٩:٦متى.(َك أَْیًضاَحْیُث یَُكوُن َكْنُزَك ھُنَاَك یَُكوُن قَْلبُ 

كرز . كان عاموس مواطنًا من المملكة الجنوبیة دعاه هللا لیتنبأ للمملكة الشمالیة بالسبي األشوري الوشیك
لكن كلماتھ ضد المملكة الشمالیة كانت . عاموس في زمن رخاء المملكة الجنوبیة إبان حكم الملك عزیا

وطالت الدینونة كل شعب هللا في المملكتین بسبب . أیًضا) وذاأو یھ(تنطبق على مستقبل المملكة الجنوبیة 
وفي واقع األمر فإن االمتیاز الروحي الممنوح لھم سینتج عنھ دینونة أعظم من دینونة . عصیان الجمیع

  .الشعوب الوثنیة، فأولئك الذین عرفوا كلمة هللا وتمردوا علیھا، تقع علیھم مسئولیة أكبر من غیرھم
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  .أفضل إجابة راخت
 . ؟ كان عاموس كاھنًا بارًزا وینحدر من عائلة ذات نفوذخطأصواب أم  -١
 . أم خطأ؟ اثنان فقط من األنبیاء الصغار ھما اللذان ُدعیا للكرازة للمملكة الشمالیة صواب -٢
في ال یمثل السیاق التاریخي الذي عاصره األنبیاء وكرزوا فیھ أي أھمیة تُذكر  خطأ؟صواب أم  -٣

 . دراستنا لرسائلھم
  . أم خطأ؟ رسائل األنبیاء الروحیة أھم بكثیر من دراسة األحداث التاریخیة بالنسبة لنا صواب -٤
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 لماذا اختار هللا فالًحا من المملكة الجنوبیة لیحمل رسالة إلى المملكة الشمالیة؟  -٥

 .اع بین المملكتینلیدور نز -أ
 . ألن أنبیاء المملكة لشمالیة لم یكرزوا بكالم هللا ورسالتھ -ب
 .ألن المملكة الجنوبیة كانت دائًما أفضل من المملكة الشمالیة -ج
  . لحمایة عاموس في المملكة الشمالیة عندما یدمر هللا المملكة الجنوبیة -د
 

 متى بدأ عاموس في كرازتھ؟ -٦
 .دإبان حكم داو -أ

 .قبیل میالد المسیح مباشرةً  -ب
 .أثناء السبي البابلي -ج
  . إبان حكم عزیا، وقریبًا من زمن أشعیاء -د
 

 ما ھي حالة إسرائیل ویھوذا في زمن عاموس؟  -٧
 . كانتا في حالة ازدھار وفي مأمن من األعداء -أ

 . للھجوم من كل ناحیة معرضتان -ب
 . في خضم المجاعات والفقر -ج
  . یزا بالعدوانیة والشراسةتتم -د
 

 كیف كان عاموس لبقًا؟  -٨
 .نادى بالدینونة على أعداء إسرائیل فقط -أ

 .أسعدت رسالتھ قادة إسرائیل السیاسیین -ب
 . قدم األخبار السارة على األخبار المؤلمة -ج
 . لم یكن لبقًا البتة، فقد اعتاد أن یحمل رسائل الدینونة القاسیة فحسب -د

  
 ا نادى عاموس بدینونة أعظم على إسرائیل ویھوذا من تلك التي على األمم الوثنیة المحیطة بھم؟ لماذ -٩

 . ألنھم نالوا امتیاًزا روحیًا یتمثل في معرفة هللا وكلمتھ -أ
 . ألنھم اقترفوا خطایا أعظم من األمم األخرى -ب
 . األمم األخرى كانت أكثر طاعة  -ج
  . استحسانًا من هللا مثلما فعلت بقیة األمم لم تنل یھوذا وإسرائیل -د
 

؟ -١٠   ما ھو أھم العناصر في عالقتنا با
 .ما الذي نسمعھ -أ

 .حقیقة مشاعرنا -ب
 . ما الذي نعرفھ -ج
  . تجاوبنا مع ما نعرفھ -د
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 أٌي من الصور التالیة رآھا عاموس؟  - ١١
 . لوحي الشریعة الخاصین بالوصایا العشرة -أ

 . درایة تامة بالشریعة كاھن على -ب
 . موسى وإیلیا مًعا -ج
  ). أي میزان للبناء للتأكد من استقامة الحائط( زیج  -د
  

 َمن الذي رآه عاموس واقفًا بجوار المذبح یعلن حكم القضاء؟   - ١٢
 . الرب نفسھ -أ

 . النبي یوئیل -ب
 .عزیا الملك -ج
  . داود الملك -د
 

 ). اختر أكثر من واحدة( موس ؟ أٌى مما یلي تمثل رسائل عا -١٣ 
 . القضاء قادم -أ

 .لن ینقطع السالم -ب
 . الرجوع للرب سوف یلي القضاء -ج
 .  سیبقى مع إسرائیل لألبد -دا
 . هللا األمل في شعبھ حتى عندما یخطئون لن یفقد -ه
 . لن یُقھر كل من إسرائیل ویھوذا ولن تتعرضا للدینونة - و

  

كان هللا قد تخلَّى عن خطتھ لك، أو أنك لست كفًؤا لخدمتھ؟ وكیف تشجعك  ھل تسائلت یوًما إن
  رسالة عاموس؟ وما ھو الرجاء الذي یعد بھ هللا شعبھ وأنت أیًضا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكره وسبحھ ألنھ یُسّر باألكثر جًدا أن . أشكر هللا ألنھ یستطیع ویرید أن یستخدم أي شخص
  . انك، ومدینتك، وبلدكواسأل رحمتھ لك، وألسرتك، وجیر. یسترد شعبھ عن أن یعاقبھم
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  ما ھي أوجھ التشابھ بین المجتمع الروحي الذي یخاطبھ عاموس وبین الكنیسة الیوم في أمریكا؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ماذا كانت رسالة عاموس لمجتمع ذي حظ وفیر روحیًا ومادیًا؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما الغرض وراء ارتحال جاني جمیز من المملكة الجنوبیة إلي المملكة الشمالیة لینادي ویحذر من  -٣

   اآلتي ؟ قضاء هللا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  یف یُظھر عاموس مؤھالت النبي ودعوتھ؟ ك -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ، كیف یوضح ھذا النبي الفرق بین العالقة مع هللا وبین خدمتھ؟ ٣: ٣في عا -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  متى تحققت األحكام التي أعلنھا عاموس؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھو العائق الذي أوضحھ ھذا النبي وكان یعرقل عمل هللا؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
   

  الذھاب إلى العمق


