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  ناحوم
  
  ٩الفصل 

  ٨٢الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

  .إدراك قداسة هللا ومحبتھ من خالل رسالة ناحوم: الھدف 

بُّ ٧ یِق،. َصالٌِح ھَُو الرَّ لِیَن َعلَْیھِ  ِحْصٌن فِي یَْوِم الضَّ َولِكْن بِطُوفَاٍن َعاِبٍر ٨. َوھَُو یَْعِرُف الُْمتََوكِّ
ا لَِمْوِضِعھَا، َوأَْعَداُؤهُ یَْتبَُعھُْم ظَالَمٌ    )٨-٧:١ناحوم . (یَْصنَُع ھَالًَكا َتاّمً

ا ِھبَةُ هللاِ فَِھَي َحیَاةٌ أَبَِدیَّةٌ ٢٣   )٢٣:٦رومیة . (بِاْلَمِسیحِ یَُسوَع َربِّنَا ألَنَّ أُْجَرةَ اْلَخِطیَِّة ِھَي َمْوٌت، َوأَمَّ
  

وإذ صاروا أكبر إمبراطوریة في . ھزم األشوریون كل دول العالم واستعبدوھم بقسوة ال یمكن وصفھا
وكانت نینوى ھي عاصمة ھذه . العالم، فقد وقع رعبھم على كل العالم الذي خاف من وحشیتھم المفرطة

نة تابت بمناداة یونان، إال أن األشوریین ھزموا المملكة الشمالیة ورغم أن ھذه المدی. اإلمبراطوریة
وبعد ھذا الغزو بستین عاًما أخرى، ھددوا یھوذا أو المملكة الجنوبیة، . إلسرائیل بعد ذلك بستین عاًما

سوف یتم تدمیر مدینة نینوى عاصمة : وعند ذاك بادر النبي ناحوم بقول ھذه الكلمات المطمئنة لیھوذا
ومن أجل قداسة هللا وعدلھ، یتعامل بحزم وقسوة مع األشوریین ویعاقبھم على قسوتھم . عن قریب العدو

  .وخطایاھم
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  .أفضل إجابة اختر
  
 . أم خطأ؟ مثل یونان، حمل ناحوم رسالة بخصوص نینوى صواب -١
 . امتدت توبة نینوى الي حدثت في أیام یونان لعدة قرون خطأ؟صواب أم  -٢
  . خطأ؟ كانت نینوى المدینة المسیطرة على العالم في أیام ناحوم أم صواب -٣
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 : وم بالموضوع المناسب لھاحِصل كل أصحاح من أصحاحات سفر نا -٤

 تبریر سبب ھالك نینوى ) ii                        (i)( األصحاح األول 
 إعالن ھالك نینوى) iii)                       (ii(األصحاح الثاني 
  وصف لھالك نینوى) i)                         (iii(األصحاح الثالث 

 
 متى سقطت نینوى بعد نبؤة ناحوم؟  -٥

 بعد أسبوعین -أ
 بعد ثالثة سنوات ونصف -ب
 سنة ٢٣بعد  -ج
  سنة ١٢٠بعد  -د
 

 ما ھو الزمن الذي عاش فیھ ناحوم النبي؟  -٦
 بعد لنبي إیلیا مباشرةً  -أ

 .قبل السبي البابلي، في وقت أشعیاء النبي تقریبًا -ب
 في وقت قریب من المسیح -ج
  . ال نعرف بالتحدید أیة تفصیالت عن حیاتھ -د
 

 ): اختر أكثر من إجابة( المدن؟ ما ھي ھذه ". سقوط المدن األربعة" یُطلَق على األسفار النبویة أحیانًا  -٧
 روما  -أ

 أورشلیم -ب
 دمشق -ج
 سوسة -د
 أثینا - ه
 نینوى - و
 بابل - ز
 جت  -ح
  السامرة -ط
 

 ماذا كانت رسالة ناحوم  ألھل یھوذا؟  -٨
 . علیھم أال ینزعجوا أو یخافوا من غزو نینوى لبلدھم -أ

 . سوف یھلكوا مع نینوى -ب
 . عاًما ٧٠حتلھم نینوى لمدة سوف یتم إنقاذھم بعد أن ت -ج
 . سوف یتم أسرھم وتشتیتھم من قِبل نینوى مثل المملكة الشمالیة -د
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 لماذا صب هللا جام غضبھ على نینوى؟  -٩
 . لم تعلن توبتھا وأقدمت على فعل أعمال وفظائع وحشیة -أ

 . اشتد بأسھا وزادت قوتھا أكثر مما یمكنھ التعامل معھا -ب
 . ة باقي الشعوبلم تكن بأھمی -ج
  . أراد هللا أن یُظھر قوتھ من خاللھا -د
 

 ماذا كتب ناحوم عن شخص هللا؟  - ١٠
 . أنھ محب فحسب وال یغضب البتة -أ

 . أنھ دائم الغضب وال یعرف المحبة -ب
 . ھو قدوس ومحب، لكنھ یغضب بسبب الخطیة -ج
  . ھو ال یلقي باالً بأمور البشر -د
 
  احوم أھمیة خاصة لنا في ھذه األیام؟ لماذا یكتسب سفر ن -١١ 
 . ألنھ یخبرنا أن هللا یحب  شعوب معینة فقط -أ

 . ألنھ یحثنا على الصالة من أجل الھالك التام ألعدائنا -ب
 . ألنھ یتنبأ بإعادة بناء نینوى في أیامنا لكي ما تعاود الحرب ضد شعب هللا -ج
الل غضبھ، وھذا یساعدنا على إدراك سبب بغضھ ألنھ دراسة توضح كیف یُظھر هللا محبتھ من خ -د

 . للخطیة
  

لماذا یكره هللا الخطیة؟ وكیف تتضح محبتھ لنا من خالل غضبھ من الخطیة؟ ھل ھناك قریب أو 
  صدیق لك لم ینل بعد ھبة الحیاة األبدیة؟ كیف تحدثھ عن محبة هللا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 

منھ قوة على الغوایة أطلب . أشكر هللا ألنھ یحبك إلى الحد الذي معھ ال یتجاھل الخطیة في حیاتك
والتجربة، ویمأل قلبك بالمشاعر الدافئة نحوه، واطلب معونتھ لكي تحمل رسالة محبتھ لكل َمن یحتاج 

 . لذلك
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  كیف مثلت نبؤات ناحوم عن ھالك نینوى أخباًرا سارة لشعب هللا؟  -١
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
خارق للطبیعة الذي تم عند مقارنتك لسفر ناحوم بسفر یونان، ما الذي البد أن تستنتجھ عن الخالص ال -٢

  لنینوى من خالل یونان؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھي التطبیقات الروحیة والعملیة لسفر ناحوم في حیاتنا الیوم؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  كیف یدافع ناحوم عن فكرة ھالك نینوى؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عندما تتأمل جیًدا في قسوة األشوریین المرعبة، ھل یعني ھذا السفر أن هللا یحتمل إجرام إمبراطوریة  -٥

  شریرة لحدود معینة ثم بعد ذلك یمحوھا من الوجود؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . عاًما من ھذه النبؤة؟ قیِّم ناحوم كنبي واثبت مصداقیتھ ٢٣د كیف تم غزو نینوى بع -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ما ھو العائق لعمل هللا الذي تناولھ ناحوم النبي؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   

  الذھاب إلى العمق


