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 حوار مع هللا
 

 11الفصل 

 83العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

 الهدف: فهم مضمون رسالة سفر حبقوق.  

2
 ، ، قَْد َسِمْعُت َخبََرَك فََجِزْعُت. يَا َربُّ نِيَن يَا َربُّ نِيَن أَْحيِِه. فِي َوَسِط السِّ َعَملََك فِي َوَسِط السِّ

ْحَمةَ.)حبقوق  ْف. فِي اْلَغَضِب اْذُكِر الرَّ  (2:3َعرِّ
11

ِي هللاَ، ألَنِّي بَْعُد أَْحَمُدهُ، َخالََص وَ  ؟ تََرجَّ ْجِهي لَِماَذا أَْنِت ُمْنَحنِيَةٌ يَا نَْفِسي؟ َولَِماَذا تَئِنِّيَن فِيَّ

 (11:72ِهي.)مزمورَوإِل

كان حبقوق كاهنًا وقائًدا لخدمة التسبيح والعبادة وعاصر الفترة السابقة للسبي البابلي مباشرةً عندما كان 

التهديد بالغزو البابلي واضًحا وال تخطئه عين. لكن بينما كان حراس أبراج سور أورشليم يراقبون الجيش 

برج روحي يسمع ما يقوله هللا. واشتهر حبقوق بسؤاله الزاحف نحو المدينة، كان حبقوق قابًعا في 

المتكرر هلل:" لماذا؟" وهو يصارع مع التساؤالت التي ازدحمت بها رؤوس كل أهل يهوذا. ويتحدث هللا 

معه حول خططه، فيشجع شعب يهوذا لكي ما يعيشوا باإليمان وال يفقدوا رجائهم. ويختتم رسالته بترنيمة 

 رائعة لتمجيد هللا.
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 .أفضل إجابة اختر
 

 صواب أم خطأ؟ ُعِرف حيقوق بإجاباته الجاهزة على التساؤالت العسيرة.  -1

صواب أم خطأ؟ رغم أن سفر حبقوق يأتي بعد سفر ناحوم في الكتاب المقدس، إال أن حبقوق  -2

 عاش على األقل قرنًا من الزمان قبل ناحوم. 

 صواب أم خطأ؟ كرز حبقوق في زمن السبي البابلي.  -3

 صواب أم خطأ؟ كان حبقوق كاهنًا مسئوالً عن خدمة التسبيح.  -7
 

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

 كم مرة اٌقتبست أشهر آيات سفر حبقوق في العهد الجديد؟  -5

 مرة واحدة -أ

 مرات 3 -ب

 مرة17  -ج

 مرة 22-د
 

 لماذا كتب حبقوق رسالته في صورة أسئلة؟  -1

 ألنه لم يمتلك إجابات فهو لم يعرف كيف يستمع لصوت هللا.  -أ

 أراد للشعب أن يستنبط اإلجابات بنفسه. -ب

كانت وسيلة مبتكرة وخالقة لتقديم الحقائق الصعبة بدون الكشف الصريح عنها والذي كان من  -ج

 الممكن أن يتسبب ذلك في قتله. 

 ربما ظن أن رسالته يمكن أن تُربك البابليين في غزوهم ألورشليم.  -د
 

 يناسب()اختر كل ما بحسب نموذج حبقوق، ماذا ينبغي علينا فعله عندما نتعرض ألزمة ما؟  -7

 نبني برًجا من الحجارة.  -أ

 ننفرد باهلل. -ب

 . نطرح كل تساؤالتنا على هللا -ج

 نعتمد على إمكانياتنا في مواجهتها.  -د

 . نرقب هللا وننتظر كالمه -ه

 نلجأ إلى الحلول المنطقية من وجهة نظرنا.  -و

 . نختار اإليمان والثقة في هللا -ز

 نعبد هللا ونسبحه.  -ح
 

 يُختتم سفر حبقوق ؟كيف  -8

 بإعدام حبقوق.  -أ

 بانتصار بابل على أورشليم. -ب

 بنبوءة عن نهاية الزمان. -ج

 بترنيمة حمد وتسبيح. -د
 

 ما هو الهدف األساسي من االستشهاد ؟ -9

 ليكون الشهيد شهادة للعالم. -أ

 ليموت في أقرب فرصة.  -ب

 ليموت الشهيد بوسيلة ال تعيق عمل هللا. -ج

 لكي ما يفوز بمكافأة أكبر في السماء.  -د

َواْلبَارُّ بِإِيَمانِِه يَْحيَا. 

 (7:2)حب
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 أين نجد القوة والمعونة عندما نتعرض ألزمة ما؟  -11

 في أعمالنا. -أ

 لدي حكومتنا. -ب

 من خالل المال الذي ندخره.  -ج

 . عند هللا فحسب -د

 

هل لديك تساؤالت كثيرة توجهها هلل؟ ما هي بعضها؟ هل لديك مكانًا خاًصا تلتقي فيه باهلل 

 حادث معه وتنتظر حديثه لك؟ وكيف حدَّثك هللا؟ لتت

 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

أشكر هللا ألنه يسمح لنا بطرح تسلؤالتنا، وألنه يريد الحديث مع شعبه، واشكره ألنه كلي 

القوة ويدعونا ألن نلجأ له ليقودنا. اسأله أن يحدثك بوضوح عندما تجلس صامتًا أمامه. واسأله أن 

 يزيد إيمانك ويساعدك لكي ما تعبده وتسبحه باستمرار خاصة في األوقات الصعبة. 
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 ما هو الشكل األدبي الخالق الذي اختاره حبقوق، ولماذا اختار أن يقدم رسالته بهذا الشكل؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

هل كانت التساؤالت التي طرحها تخصه هو أم أنها كانت تساؤالت شعب هللا الذي كان على وشك  -2

 مواجهة الغزو البابلي؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 والبار بإيمانه يحيا." أن يطبقها الشعب الذي سمع أسئلته واإلجابات عليها؟ ي بعبارة" كيف قصد النب -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كان سؤاله الرئيسي هلل: لماذا يستخدم شعبًا أكثر شًرا منهم لتأديبهم؟ وعندما أجابه هللا، ماذا كان رده  -7

 من حيث عالقته بشعب هللا؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ماذا كان جواب هللا له عندما ذكر األشرار الذين كانوا على وشك غزو بلدهم؟  -5
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

( بما يُعَرف اليوم بالهوت الوفرة واالزدهار المنتشر 19 -11: 3كيف ترتبط ترنيمة حبقوق الختامية ) -1

 هذه األيام، خاصةً أننا ال نعرف إن كان حبقوق قد نجا آنذاك؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ما هو العائق لعمل هللا الذي تناوله حبقوق في رسالته؟  -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
  

 الذهاب إلى العمق


