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 ناحوم
 

 9الفصل 

 82العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 

 الهدف: إدراك قداسة هللا ومحبته من خالل رسالة ناحوم. 

7
لِيَن َعلَْيِه.  يِق، َوهَُو يَْعِرُف اْلُمتََوكِّ . ِحْصٌن فِي يَْوِم الضَّ بُّ َصالٌِح هَُو الرَّ

8
َولِكْن بِطُوفَاٍن َعابٍِر 

ا لَِمْوِضِعهَا،   (8-7:1َوأَْعَداُؤهُ يَْتبَُعهُْم ظاَلٌَم. )ناحوم يَْصنَُع هاَلًَكا تَاّمً
23

ا ِهبَةُ هللاِ فَِهَي َحيَاةٌ أَبَِديَّةٌ بِاْلَمِسيِح يَُسوَع َربِّنَا. )رو  (23:1مية ألَنَّ أُْجَرةَ اْلَخِطيَِّة ِهَي َمْوٌت، َوأَمَّ

 

ا أكبر إمبراطورية في هزم األشوريون كل دول العالم واستعبدوهم بقسوة ال يمكن وصفها. وإذ صارو

العالم، فقد وقع رعبهم على كل العالم الذي خاف من وحشيتهم المفرطة. وكانت نينوى هي عاصمة هذه 

اإلمبراطورية. ورغم أن هذه المدينة تابت بمناداة يونان، إال أن األشوريين هزموا المملكة الشمالية 

عاًما أخرى، هددوا يهوذا أو المملكة الجنوبية، إلسرائيل بعد ذلك بستين عاًما. وبعد هذا الغزو بستين 

وعند ذاك بادر النبي ناحوم بقول هذه الكلمات المطمئنة ليهوذا: سوف يتم تدمير مدينة نينوى عاصمة 

العدو عن قريب. ومن أجل قداسة هللا وعدله، يتعامل بحزم وقسوة مع األشوريين ويعاقبهم على قسوتهم 

 وخطاياهم.
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 ( إعالن هالك نينوىiiاألصحاح الثاني                        )
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 قبل السبي البابلي، في وقت أشعياء النبي تقريبًا. -ب

 في وقت قريب من المسيح -ج

 بالتحديد أية تفصيالت عن حياته. ال نعرف  -د

 

 يُطلَق على األسفار النبوية أحيانًا " سقوط المدن األربعة". ما هي هذه المدن؟ ) اختر أكثر من إجابة(:  -7

 روما  -أ

 أورشليم -ب

 دمشق -ج

 سوسة -د
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 عليهم أال ينزعجوا أو يخافوا من غزو نينوى لبلدهم.  -أ

 سوف يهلكوا مع نينوى.  -ب

 عاًما.  71سوف يتم إنقاذهم بعد أن تحتلهم نينوى لمدة  -ج

 سوف يتم أسرهم وتشتيتهم من قِبل نينوى مثل المملكة الشمالية.  -د
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 لم تكن بأهمية باقي الشعوب.  -ج

 أراد هللا أن يُظهر قوته من خاللها.  -د

 

 ماذا كتب ناحوم عن شخص هللا؟  -11

 أنه محب فحسب وال يغضب البتة.  -أ

 الغضب وال يعرف المحبة. أنه دائم  -ب

 هو قدوس ومحب، لكنه يغضب بسبب الخطية.  -ج

 هو ال يلقي باالً بأمور البشر.  -د
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ألنه دراسة توضح كيف يُظهر هللا محبته من خالل غضبه، وهذا يساعدنا على إدراك سبب بغضه  -د

 للخطية. 

 

ضح محبته لنا من خالل غضبه من الخطية؟ هل هناك قريب أو لماذا يكره هللا الخطية؟ وكيف تت

 صديق لك لم ينل بعد هبة الحياة األبدية؟ كيف تحدثه عن محبة هللا؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا ألنه يحبك إلى الحد الذي معه ال يتجاهل الخطية في حياتك. أطلب منه قوة على الغواية 

مل رسالة محبته لكل َمن يحتاج والتجربة، ويمأل قلبك بالمشاعر الدافئة نحوه، واطلب معونته لكي تح

 لذلك. 
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_______________________________________________________________________________ 
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