
25 

نبي األحكام المسبقة
٦الفصل 

٧٩الدرس الصوتي رقم القدیمالعھد 

 .إدراك الرسالة عن محبة هللا الواردة في سفر یونان:الھدف

بُّ َعْن َوْعِدِه َكَما یَْحسِ  ُب قَْوٌم التَّبَاطَُؤ، لِكنَّھُ یَتَأَنَّى َعلَْینَا، َوھَُو الَ یََشاُء أَْن یَْھلَِك أُنَاٌس، الَ یَتَبَاطَأُ الرَّ
 )٩:٣بطرس ٢.(بَْل أَْن یُْقبَِل اْلَجِمیُع إِلَى التَّْوبَةِ 

ْحَمِة َونَاِدمٌ   )٢:٤یونان (َعلَى الشَّرِّ ألَنِّي َعلِْمُت أَنََّك إِلھٌ َرُؤوٌف َوَرِحیٌم بَِطيُء اْلَغَضِب َوَكثِیُر الرَّ

، فكانت لھم االختبارات في كیفیة االقتراب إلیھ، ثم  سلك أنبیاء العھد القدیم نموذًجا محدًدا في عالقتھم با
یونان یعطینا ھذا النموذج بشكل معكوس، ففي .التجارب المثمرة الناجحة في الخروج لخدمتھ لكن 

إال أنھ في األصحاح الثاني، یأتي إلى هللا مردًدا .خرج من أجلھاألصحاح األول لم یقترب من هللا أو ی
وبعد ھذه المقابلة مع .وھو في بطن الحوت....."جاءت إلیك صالتي، أذبح لك، أوفي بما نذرتھ"القول

 .٣هللا، یذھب إلى نینوى من أجلھ في أصحاح 
ورغم .ألشوریین الساكنین نینوىالموضوع الرئیسي في سفر یونان ھو محبة هللا لجمیع الناس، حتى ا

أحكام یونان المسبقة وغیظھ الشدید من احتمال غفران هللا ألھل نینوى، إال أن هللا أظھر لھ بأناة جمة 
 .محبتھ العمیقة لسكان ھذه المدینة
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  .أفضل إجابة اختر
 .جنیبھم الدینونةأم خطأ؟ عرف یونان قوة هللا القادرة على قیادة أھل نینوى للتوبة وتصواب  -١
 .هللا یجبرنا على تحقیق مشیئتھ خطأ؟صواب أم  -٢
 . أم خطأ؟ عزم یونان على إطاعة أمر هللا وھو في بطن الحوت صواب -٣
 

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

 ): أذكر المناسب منھا(اختر األمور التي صنعھا یونان وھو في بطن الحوت -٤
 .لوم هللا بسبب مشكالتھأخذ ی -أ

 . سأل هللا أن یدین أھل نینوى من أجل خطایاھم -ب
  .أخذ یردد مقطتفات من الكتاب المقدس -ج
  .وردد الترانیم -د
 صلى -ه
 . طلب الموت لنفسھ - و
 . أقسم أن یطیع هللا - ز
  . حاول الھروب من خالل السباحة -ح
 

 ظروف صعبة؟  لماذ یسمح هللا عادةً لعبیده أن یجتازوا في -٥
 .إلحباطھم -أ

 . لیشیر بانتفاء محبتھ لھم -ب
 . لیدفعھم لإلعتماد على إمكاناتھم الشخصیة -ج
  . لیرى ردود أفعالھم الصحیحة -د
 

 كیف یكون رد فعل هللا عندما یرى تجاوب عبیده الصحیح مع ظروفھم المعاكسة؟  -٦
 . سیتركھم وشأنھم فترات طویلة من الزمن لیتعلموا الدر -أ

 . یعود بھم مرة أخرى إلى نعمتھ وإحسانھ -ب
 . إنھ ینقذھم ویستردھم إلیھ -ج
  . یسھِّل لھم كل األمور مرة أخرى -د
 

 ماذا كان رد فعل أھل نینوى نحو رسالة یونان  بھالكھم ؟  -٧
 .تابوا وآمنوا با -أ

 .رجموا یونان -ب
 . طردوا یونان من مدینتھم -ج
  . تجاھلوه تماًما -د
 

 كیف كان رد فعل هللا نحو أھل نینوى؟  -٨
 .یوًما ٤٠دمر المدینة بعد  -أ

 . أرسل المزید من األنبیاء لھم -ب
 .غفر لھم خطایاھم ورد عنھم القضاءاإللھي -ج
  .أعطاھم القوة لیھزموا كل أعدائھم -د
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 ماذا كان موقف یونان من توبة أھل نینوى؟  -٩
د هللا على صالحھ -أ  . فرح ومجَّ

 . لم یصدق أن توبتھم جادة -ب
 . اعتقد بضرورة امتنانھم لھ -ج
  . امتأل غیظًا ألن هللا سامحھم نظًرا لكراھیتھ لھم -د
 

 .ذا كان موقف هللا من غضب یونانام -١٠ 
 . أعلن لھ بلطف عن اھتمامھ بالمدینة وخالص أھلھا -أ

 .غضب من یونان وأعاده لبطن الحوت -ب
 . وأعاده إلسرائیل قدم اعتذاًرا لیونان -ج
  . قرر القضاء على نینوى على كل األحوال -د
 

 ما ھي الفئة من الناس التي تحظى بالقدر األعظم من محبة هللا؟  - ١١
 الیھود -أ

 أھل آسیا -ب
 األمریكیون -ج
  .  یحب جمیع الناس، بصرف النظر عن أساسھم  العرقي أو أحوالھم بصفة عامةهللا -د
 

 ). اختر كل اإلجابات المناسبة( األھم في سفر یونان؟ ما ھي الرسالة  - ١٢
 . معجزة ابتالع الحوت للنبي -أ

 .فظاظة أھل نینوى -ب
 .تحیز بني البشر -ج
  . محبة هللا -د
 

ھل أنت غیر حیادي؟ ھل ھناك شخص تجد صعوبة في محبتھ؟ ولماذا؟ وماذا تعتقد عن مشاعر هللا 
  ھھم؟ تجاھھم؟ وكیف یریدك هللا أن تشعر تجا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

واسألھ أن یمنحك الفرص التي توضح فیھا .  ألنھ محبة، ومحبتھ تضم العالم بأسرهأشكر هللا
  . محبتھ لآلخرین، وإن كان ھذا صعبًا علیك، فاطلب منھ الشجاعة الالزمة لتحقیقھ
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 قم ببعض األبحاث عن األشوریین الذین كانوا یمثلون( ما سبب  كراھیة یونان الشدیدة ألھل نینوى؟  -١

  .) ألّد أعداء إسرائیل، مع التركیز على ممارساتھم الوحشیة تجاه الشعوب التي انھزمت أمامھم
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما أھمیة العبارة القائلة بأن كلمة الرب جاءت لیونان للمرة الثانیة؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ماذا تعرف عن التوازن بین اإلرادة الحرة لإلنسان وإرادة هللا الحاسمة ذات السلطان المطلق من خالل  -٣

  . ترف ویقرر عدة قرارات للخضوع صالة یونان وھو في جوف الحوت ویع
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف نعرف َمن الذي غیَّر أھل نینوى فعالً على ضوء تجاوب یونان مع الحملة التبشیریة األعظم في  -٤

  تاریخ العالم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  عنى رسالتھ النبویة وتطبیقاتھا؟ كیف تساعدنا حقیقة أن یونان ھو كاتب ھذا السفر على تفسیر م -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھي المعضلة التي تناولھا یونان في سفره؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  فة شخصیة؟ كیف ترتبط رسالة سفر یونان بك أت بص -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   

  الذھاب إلى العمق


