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 نبي األحكام المسبقة
 

 1الفصل 

 79العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 الهدف: إدراك الرسالة عن محبة هللا الواردة في سفر يونان. 

بُّ َعْن َوْعِدِه َكَما يَْحِسُب قَْوٌم التَّبَاطَُؤ، لِكنَّهُ يَتَأَنَّى َعلَْينَا، َوهَُو الَ يََشاُء  أَْن يَْهلَِك أُنَاٌس، الَ يَتَبَاطَأُ الرَّ

 (9:3بطرس 2بَْل أَْن يُْقبَِل اْلَجِميُع إِلَى التَّْوبَِة.)

)يونان  ْحَمِة َونَاِدٌم َعلَى الشَّرِّ  (2:7ألَنِّي َعلِْمُت أَنََّك إِلهٌ َرُؤوٌف َوَرِحيٌم بَِطيُء اْلَغَضِب َوَكثِيُر الرَّ

 

سلك أنبياء العهد القديم نموذًجا محدًدا في عالقتهم باهلل، فكانت لهم االختبارات في كيفية االقتراب إليه، ثم 

التجارب المثمرة الناجحة في الخروج لخدمته. لكن ىيونان يعطينا هذا النموذج بشكل معكوس، ففي 

حاح الثاني، يأتي إلى هللا مردًدا األصحاح األول لم يقترب من هللا أو يخرج من أجله. إال أنه في األص

." وهو في بطن الحوت. وبعد هذه المقابلة مع  القول" جاءت إليك صالتي، أذبح لك، أوفي بما نذرته...

 . 3هللا، يذهب إلى نينوى من أجله في أصحاح 

م الموضوع الرئيسي في سفر يونان هو محبة هللا لجميع الناس، حتى األشوريين الساكنين نينوى. ورغ

أحكام يونان المسبقة وغيظه الشديد من احتمال غفران هللا ألهل نينوى، إال أن هللا أظهر له بأناة جمة 

 محبته العميقة لسكان هذه المدينة. 
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 .أفضل إجابة اختر
 صواب أم خطأ؟ عرف يونان قوة هللا القادرة على قيادة أهل نينوى للتوبة وتجنيبهم الدينونة. -1

 خطأ؟ هللا يجبرنا على تحقيق مشيئته.صواب أم  -2

 صواب أم خطأ؟ عزم يونان على إطاعة أمر هللا وهو في بطن الحوت.  -3

 

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

 

 اختر األمور التي صنعها يونان وهو في بطن الحوت)أذكر المناسب منها(:  -7

 أخذ يلوم هللا بسبب مشكالته. -أ

 سأل هللا أن يدين أهل نينوى من أجل خطاياهم.  -ب

  أخذ يردد مقطتفات من الكتاب المقدس. -ج

 وردد الترانيم. -د

 صلى -ه

 طلب الموت لنفسه.  -و

 . أقسم أن يطيع هللا -ز

 حاول الهروب من خالل السباحة.  -ح

 

 لماذ يسمح هللا عادةً لعبيده أن يجتازوا في ظروف صعبة؟  -5

 إلحباطهم. -أ

 ليشير بانتفاء محبته لهم.  -ب

 ليدفعهم لإلعتماد على إمكاناتهم الشخصية.  -ج

 . ليرى ردود أفعالهم الصحيحة -د
 

 كيف يكون رد فعل هللا عندما يرى تجاوب عبيده الصحيح مع ظروفهم المعاكسة؟  -1

 يتركهم وشأنهم فترات طويلة من الزمن ليتعلموا الدرس.  -أ

 يعود بهم مرة أخرى إلى نعمته وإحسانه.  -ب

 إنه ينقذهم ويستردهم إليه.  -ج

 يسهِّل لهم كل األمور مرة أخرى.  -د

 

 ماذا كان رد فعل أهل نينوى نحو رسالة يونان  بهالكهم ؟  -7

 .تابوا وآمنوا باهلل -أ

 رجموا يونان. -ب

 طردوا يونان من مدينتهم.  -ج

 تجاهلوه تماًما.  -د

 

 كيف كان رد فعل هللا نحو أهل نينوى؟  -8

 يوًما. 71دمر المدينة بعد  -أ

 أرسل المزيد من األنبياء لهم.  -ب

 غفر لهم خطاياهم ورد عنهم القضاءاإللهي. -ج

 أعطاهم القوة ليهزموا كل أعدائهم. -د
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 ماذا كان موقف يونان من توبة أهل نينوى؟  -9

د هللا على صالحه.  -أ  فرح ومجَّ

 لم يصدق أن توبتهم جادة.  -ب

 اعتقد بضرورة امتنانهم له.  -ج

 امتأل غيظًا ألن هللا سامحهم نظًرا لكراهيته لهم.  -د

 

 .ذا كان موقف هللا من غضب يونانام -11 

 . أعلن له بلطف عن اهتمامه بالمدينة وخالص أهلها -أ

 غضب من يونان وأعاده لبطن الحوت. -ب

 عاده إلسرائيل. قدم اعتذاًرا ليونان وأ -ج

 قرر القضاء على نينوى على كل األحوال.  -د

 

 ما هي الفئة من الناس التي تحظى بالقدر األعظم من محبة هللا؟  -11

 اليهود -أ

 أهل آسيا -ب

 األمريكيون -ج

  يحب جميع الناس، بصرف النظر عن أساسهم  العرقي أو أحوالهم بصفة عامة. هللا -د

 

 هم في سفر يونان؟ ) اختر كل اإلجابات المناسبة(. ما هي الرسالة األ -12

 معجزة ابتالع الحوت للنبي.  -أ

 فظاظة أهل نينوى. -ب

 تحيز بني البشر. -ج

 محبة هللا.  -د

 

هل أنت غير حيادي؟ هل هناك شخص تجد صعوبة في محبته؟ ولماذا؟ وماذا تعتقد عن مشاعر هللا 

 تجاههم؟ وكيف يريدك هللا أن تشعر تجاههم؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا ألنه محبة، ومحبته تضم العالم بأسره. واسأله أن يمنحك الفرص التي توضح فيها 

 مة لتحقيقه. محبته لآلخرين، وإن كان هذا صعبًا عليك، فاطلب منه الشجاعة الالز
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ما سبب  كراهية يونان الشديدة ألهل نينوى؟ ) قم ببعض األبحاث عن األشوريين الذين كانوا يمثلون  -1

 ألّد أعداء إسرائيل، مع التركيز على ممارساتهم الوحشية تجاه الشعوب التي انهزمت أمامهم.( 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما أهمية العبارة القائلة بأن كلمة الرب جاءت ليونان للمرة الثانية؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ماذا تعرف عن التوازن بين اإلرادة الحرة لإلنسان وإرادة هللا الحاسمة ذات السلطان المطلق من خالل  -3

 صالة يونان وهو في جوف الحوت ويعترف ويقرر عدة قرارات للخضوع هلل. 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

الذي غيَّر أهل نينوى فعالً على ضوء تجاوب يونان مع الحملة التبشيرية األعظم في  كيف نعرف َمن -7

 تاريخ العالم؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 كيف تساعدنا حقيقة أن يونان هو كاتب هذا السفر على تفسير معنى رسالته النبوية وتطبيقاتها؟  -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما هي المعضلة التي تناولها يونان في سفره؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 كيف ترتبط رسالة سفر يونان بك أت بصفة شخصية؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

  

 الذهاب إلى العمق


