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  إختبار آدوم
  
  ٤الفصل 

  ٧٧الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

  .استیعاب التحذیر الذي تتضمنھ رسالة عوبدیا: الھدف 

ا، فَیُْشِعلُونَھُْم َویَأُْكلُونَھُْم َوالَ ١٨  یَُكوُن َویَُكوُن بَْیُت یَْعقُوَب َناًرا، َوبَْیُت یُوُسَف لَِھیبًا، َوبَْیُت ِعیُسو قَّشً
بَّ تََكلَّمَ    )١٨عوبدیا .(»بَاق ِمْن بَْیِت ِعیُسو، ألَنَّ الرَّ

  
وحِ ھَُو َحیَاةٌ َوَسالَمٌ ألَنَّ اْھتَِماَم اْلَجَسِد ھَُو َمْوٌت، َولِكنَّ ٦   )٦:٨رومیة .(اْھتَِماَم الرُّ

وتوعد هللا على لسان . تكلم هللا من خالل عوبدیا لیدین شعب أدوم ألنھم فرحوا في شماتة لسقوط یھوذا
وأثبت التاریخ صحة ھذه النبؤة، فقد حلت الھزائم المتتالیة على . عوبدیا بإبادة ھذا الشعب لصلفھ وكبریائھ

وفي تعاملھ مع أدوم، ذكر هللا عھده مع إبراھیم عندما حدثھ . مة واندثر األدومیون في یومنا ھذاھذه األ
  ). ٣: ١٢تك"(  .والعنك ألعنھ وأبارك مباركیك، :"قائالً 

سعى یعقوب إلى البركات الروحیة وصار أبًا . ترجع العداوة بین إسرائیل وأدوم إلى زمن یعقوب وعیسو
یمثل ھذان األخوان لنا الفارق بین الروحیین . قد باع بكوریتھ بأكلة عدس فرفضھ هللاأما عیسو ف. إلسرائیل

  . الذین یرنون إلى هللا ویطیعون سبلھ، وبین أولئك الذین ینغمسون في العالم المادي ورغباتھم األنانیة
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  .أفضل إجابة اختر
 أم خطأ؟ سفر عوبدیا أصغر أسفار العھد القدیم؟ صواب -١
 . أم خطأ؟ ال تحدد نبؤة عوبدیا الزمان والسیاق التاریخي التي ُكتبت فیھصواب  -٢
  . أم خطأ؟ ُعرف عن األدومیین أنھم غزاة عدوانیین صواب -٣
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر غیر ذلك
  

 أین نجد قصة األدومیین في أسفار الكتاب المقدس؟  -٤
 سفر التكوین -أ

 عددسفر ال -ب
 أخبار األیام الثاني -ج
  عوبدیا  -د
 

 من أین ینحدر األدومیین؟  -٥
 یعقوب -أ

 عیسو -ب
 موسى -ج
  داود -د
 

 كیف كانت مشاعر األدومیین تجاه الیھود؟  -٦
 أحبوھم كإخوة -أ

 اعتراھم شعور بالدونیة بالنسبة للیھود -ب
 أبغضوھم -ج
  لم یكن ھناك تعامل بینھم البتة -د
 

 ور الذي لعبھ األدومیین في سقوط أورشلیم؟ ما ھو الد -٧
 . ساعدوا بابل في تدمیر المدینة -أ

 .ساعدوا الیھود في الدفاع عن المدینة -ب
 .حاولوا إدارة مفاوضات للسالم -ج
  .تجاھلوا األمر تماًما -د
 

 ماذا كان محتوى رسالة عوبدیا ألدوم؟  -٨
 . باركھم رغم تورطھم في تدمیر أورشلیم -أ

 . دھم بمساعدة الیھود لھم إذا ما تعرضوا لھجوم ماوع -ب
 . دعا كل سعب هللا لمحاربتھم -ج
  . تنبأ بتعرض األمة للعقاب وبمحو الشعب من على وجھ األرض -د
  
 

 ماذا حدث ألدوم بعد سقوط أورشلیم؟  -٩
 ازدھر جًدا -أ

 تعرض للتدمیر السریع -ب
 .الرومانانھزم ثالث مرات من البابلیین، والیھود، و -ج
  . احتل شعبھ أرض إسرائیل إلى ھذا الیوم -د
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 ): اختر كل ما تجده مناسبًا( أٌي من ھذه الحقائق الروحیة تجده في سفر عوبدیا  - ١٠
 .البد أن یواجھ المرء تبعات حیاتھ -أ

 .تُطبَّق دینونة هللا على َمن ھم خارج شعبھ فقط -ب
 .ال ینبغي أن نحسد أو نغار من األشرار -ج
 .هللا أمین في وعده بمباركة الذین یباركون مختاریھ وجلب اللعنة على َمن یلعنھم -د
 . سوف تتصالح شعوب یعقوب وعیسو في نھایة المطاف - ه
   .سوف یعمل هللا كل األشیاء لخیر شعبھ في نھایة األمر - و
  
  

  
  
  

منھما لھا الغلبة في  أيٌ . الروح والجسد -یمثل كٌل من یعقوب وعیسو الطبیعتین اللتین نمتلكھما
  حیاتك؟ ومالذي یجب علیك فعلھ لتؤكد على انتصار طبیعتك الروحیة في كل معركة؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

واطلب معونتھ لكي ما تسعى دائًما . أشكر هللا على أمانتھ وروحھ الذي أعطاه لكل َمن یحبھ
  . لنوال البركات الروحیة قبل تلك المادیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بُوَن فَْوَق َما تَْستَِطیُعوَن، بَْل َسیَْجَعُل  َولِكنَّ هللاَ أَِمیٌن، الَِّذي. لَْم تُِصْبُكْم تَْجِربَةٌ إِالَّ بََشِریَّةٌ ١٣ الَ یََدُعُكْم تَُجرَّ
 )١٣:١٠كو١( .َمَع التَّْجِربَِة أَْیًضا اْلَمْنفََذ، لِتَْستَِطیُعوا أَْن تَْحتَِملُوا
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عوبدیا استیائھ منھ؟ َمن ھو أدوم ولماذا أظھر -١
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

في أصغر أسفار العھد القدیم؟......"یجب أن ال"كم مرة قیلت عبارة  -٢
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

مفتاًحا لفھم ھذا السفر؟ "الالءات"وكیف تعتبر ھذه  -٣
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

.واربطھ بنبؤة عوبدیا"بترا"راجع تاریخ الصخرة الحمراء لمدینة  -٤
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

اإلنسان الروحي واإلنسان الجسدي؟ )أدوم(كیف یمثل یعقوب وعیسو  -٥
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

رأیت كیف تحققت نبؤة عوبدیا  عن أدوم انطباًعا عمیقًا فيَّ عندما "بترا"تركت زیارتي لمدینة  -٦
على وجھ التحدید، بماذا تنبأ عوبدیا عن شعب أدوم؟ .حرفیًا

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

 .اشرح كیف تظھر صفات یعقوب وصفات عیسو مًعا في الشخص الواحد منا -٧
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

الذھاب إلى العمق


