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  إختبار آدوم
  
  ٥الفصل 

  ٧٨الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  .فھم دعوة یونان النبي ورسالتھ: الھدف 
  

، فََجاَءْت إِلَْیَك َصالَتِي إِلَى ھَْیَكِل قُْدِسكَ ِحیَن أَْعیَْت فِيَّ نَْفِسي ذَ  بَّ اَلَِّذیَن یَُراُعوَن ٨. َكْرُت الرَّ
ا أَنَا فَبَِصْوِت اْلَحْمِد أَْذبَُح لََك، َوأُوفِي بَِما نََذْرتُھُ ٩. أَبَاِطیَل َكاِذبَةً یَْتُرُكوَن نِْعَمتَھُمْ  بِّ اْلَخالَصُ . أَمَّ یونان .(»لِلرَّ

٩-٧:٢(  
 

لذا . نت نینوى عاصمة أللّد أعداء إسرائیل في أیام یونان، ومكان محفوف بالمخاطر بالنسبة ألي یھوديكا
فعندما دعا هللا یونان للذھاب إلى ھناك لیحمل لھم رسالة هللا بالدینونة القادمة في حالة عدم توبتھم، الذ 

  . جھتھا عكس اتجاه نینوىالنبي بالفرار وحاول االختباء من هللا، فاعتلى سطح سفینة كانت و
لكن هللا ساق یونان إلى التوبة عن عصیانھ من خالل ریح شدیدة داھمت السفینة، وعندما أدرك طاقمھا أن 
ھذه العاصفة بسبب یونان، أوصاھم ھذا األخیر بأن یلقوا بھ في المیاة الصاخبة، حیث أعد هللا حوتًا كبیًرا 

لَّى یونان من ھناك وأعلن توبتھ واستعداده للذھاب حیثما أراد لھ ص. ابتلع یونان وظل في بطنھ ثالثة أیام
  . هللا أن یذھب
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  .أفضل إجابة اختر
 . ال أحد یصدق أن حوتًا كبیًرا ابتلع یونان لمدة ثالثة أیام خطأ؟صواب أم  -١
 . لیس ھناك أھمیة تُذَكر لسفر یونان بالنسبة لنا الیوم  خطأ؟صواب أم  -٢
 . یمدنا سفر یونان بتفصیالت واضحة عن زمان ومكان كتابتھ خطأ؟صواب أم  -٣
 . أم خطأ؟ أولئك الذین یخرجون من أجل هللا علیھم أن یأتوا إلیھ ھو أوالً  صواب -٤
  

  : اختر إجابة واحدة لألسئلة التالیة، ما لم یُذَكر غیر ذلك
  
لھا هللا لیونان؟              -٥  ما ھي الرسالة التي حمَّ

 .أن نینوى سوف تسود على العالم بأسره -أ
                                      .    أن الدینونة سوف تقع على نینوى بسبب خطایاھا -ب
 .أن إسرائیل سوف تخوض حربًا ضد نینوى -ج
  . أن نینوى سوف تدمر إسرائیل -د
 

 كیف یمكن للمرء أن یثبت صحة الكتاب المقدس؟  -٦
 .تحاق بكلیات الالھوت وتعلُّم اللغات األصلیة التي ُكتِب بھا الكتاب المقدسمن خالل االل -أ

 .من خالل البحث فیھ عن الحق والرغبة في الخضوع لما یرد بھ -ب
 . من خالل دراسة البراھین األثریة والتاریخیة لھ -ج
  . ال یمكننا الجزم بصحتھ -د
 

 بم اتصف األشوریون؟  -٧
 بالقسوة الشدیدة -أ

 ِرفوا بمشاعر العطف والشفقةعُ  -ب
 أرادوا االنعزال عن بقیة العالم -ج
  . امتألوا حماسةً لحمایة إسرائیل -د
 

 لماذا ھرب یونان من دعوة هللا؟ -٨
 .لم یعي شیئًا عن محبة هللا -أ

 لم یثق في حمایة هللا لھ -ب
 .لم یرد لنینوى أن تنال الغفران -ج
  . كان نبیًا مزیفًا -د
 

 موقفنا عندما نواجھ حقًا صعب التحقیق؟  كیف یكون -٩
 .نقبلھ بسرور إلدراكنا أنھ خیر لنا -أ

 .نشكر هللا من أجلھ ونشارك بھ آخرین -ب
 .نحاول فھمھ وتطبیقھ في حیاتنا -ج
  . نحاول الھروب منھ -د
 

 لماذا لم یجبر هللا یونان على طاعتھ؟ - ١٠
 .إنھ ال ینتھك حقنا في االختیار -أ

 .قراراتنالتأثیر على ھو یرفض ا -ب
 .كان یدرك مشاعر الخوف التي مألت یونان -ج
  . وجد آخر یقوم بالمھمة -د

إِْن َشاَء أََحٌد أَْن یَْعَمَل َمِشیئَتَھُ ١٧
ِمَن هللاِ، أَْم یَْعِرُف التَّْعلِیَم، ھَْل ھَُو 

١٧: ٧یو. أَتََكلَُّم أَنَا ِمْن نَْفِسي  
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 ماذا حدث بعدما ذھب یونان إلى نینوى في نھایة المطاف؟  - ١١
 .صار شھیًدا من أجل هللا -أ

 . فرح لكونھ مرسل من هللا -ب
 . أعلنت المدینة توبتھا ونجت من دینونة هللا -ج
 . الفرصة للتوبة لكنھم رفضوا ونالوا العقاب اإللھيأعطاھم  -د

 

ھل شعرَت یوًما أن هللا كلَّفك بواجب ثقیل؟ ما ھو؟ وھل اخنرت طاعتھ؟ ولماذا؟ ھل یطلب منك  
  هللا أن تحمل رسالة محبتھ لشخص ما؟ من ھو ھذا الشخص؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

إن أطلب منھ أن یوضح لك . أشكر هللا على طول أناتھ في قیادة شعبھ بما فیھم أنت شخصیًا 
أسألھ عمن  . كانت ھناك جوانب في حیاتك لم تطیعھ فیھا، واسألھ أن یعینك على فعل كل ما یطلبھ منك

  . یریدك أن تحمل لھم رسالة محبتھ حتى وإن كانوا أعدائك، واطلب معونتھ لتفعل ذلك
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  ـ) ٢: ٤تأمل في یون( لماذا رفض یونان الذھاب إلى نینوى على وجھ التحدید؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھي المسافة بین ترشیش ونینوى بحسب معلوماتك؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بما أن یونان قرر عدم الذھاب إلى نینوى، لماذا حاول الفرار من وجھ هللا؟ ھل في اإلمكان االختباء  -٣

  ). ١٣٩تأمل في مز ( من هللا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ھل اختبرت المثول الجاد أمام هللا، والخروج المثمر من أجلھ؟ وضح  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . أذكر بعض األمثلة للمثول الجاد أمام هللا -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . المثمر والھادف من أجل هللا وعملھ أذكر بعض األمثلة للخروج -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ما ھي العقبة التي كان یونان النبي یعالجھا وكانت تعیق عمل هللا في أیامھ؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  

  الذھاب إلى العمق


