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  حوار مع هللا
  
  ١٠الفصل 

  ٨٣الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

   .فھم مضمون رسالة سفر حبقوق: الھدف 

، قَْد َسِمْعُت َخبََرَك فََجِزْعتُ ٢ ، َعَملََك فِي َوَسِط . یَا َربُّ نِیَن أَْحیِھِ یَا َربُّ نِیَن . السِّ فِي َوَسِط السِّ
فْ  ْحَمةَ . َعرِّ   )٢:٣حبقوق .(فِي اْلَغَضِب اْذُكِر الرَّ

ِي هللاَ، ألَنِّي بَْعُد أَْحَمُدهُ، َخالََص وَ ١١ ؟ تََرجَّ ْجِھي لَِماَذا أَْنِت ُمْنَحنِیَةٌ یَا نَْفِسي؟ َولَِماَذا تَئِنِّیَن فِيَّ
  )١١:٤٢مزمور.(َوإِلِھي

حبقوق كاھنًا وقائًدا لخدمة التسبیح والعبادة وعاصر الفترة السابقة للسبي البابلي مباشرةً عندما كان  كان
لكن بینما كان حراس أبراج سور أورشلیم یراقبون الجیش . التھدید بالغزو البابلي واضًحا وال تخطئھ عین

واشتھر حبقوق بسؤالھ . هللا الزاحف نحو المدینة، كان حبقوق قابًعا في برج روحي یسمع ما یقولھ
ویتحدث هللا . وھو یصارع مع التساؤالت التي ازدحمت بھا رؤوس كل أھل یھوذا" لماذا؟:" المتكرر 

ویختتم رسالتھ بترنیمة . معھ حول خططھ، فیشجع شعب یھوذا لكي ما یعیشوا باإلیمان وال یفقدوا رجائھم
  .رائعة لتمجید هللا
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  .أفضل إجابة اختر
  
 . ؟ ُعِرف حیقوق بإجاباتھ الجاھزة على التساؤالت العسیرةخطأصواب أم  -١
رغم أن سفر حبقوق یأتي بعد سفر ناحوم في الكتاب المقدس، إال أن حبقوق  خطأ؟صواب أم  -٢

 . عاش على األقل قرنًا من الزمان قبل ناحوم
 . أم خطأ؟ كرز حبقوق في زمن السبي البابليصواب  -٣
  . خطأ؟ كان حبقوق كاھنًا مسئوالً عن خدمة التسبیحأم  صواب -٤
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر غیر ذلك
  
 كم مرة اٌقتبست أشھر آیات سفر حبقوق في العھد الجدید؟  -٥

 مرة واحدة -أ
 مرات ٣ -ب
 مرة١٤  -ج
  مرة ٢٢-د
 

 لماذا كتب حبقوق رسالتھ في صورة أسئلة؟  -٦
 . لك إجابات فھو لم یعرف كیف یستمع لصوت هللاألنھ لم یمت -أ

 .أراد للشعب أن یستنبط اإلجابات بنفسھ -ب
كانت وسیلة مبتكرة وخالقة لتقدیم الحقائق الصعبة بدون الكشف الصریح عنھا والذي كان من  -ج

 . الممكن أن یتسبب ذلك في قتلھ
  . ورشلیمربما ظن أن رسالتھ یمكن أن تُربك البابلیین في غزوھم أل -د
 
 )اختر كل ما یناسب(بحسب نموذج حبقوق، ماذا ینبغي علینا فعلھ عندما نتعرض ألزمة ما؟  -٧
 . نبني برًجا من الحجارة -أ

 .ننفرد با -ب
 . نطرح كل تساؤالتنا على هللا -ج
 . نعتمد على إمكانیاتنا في مواجھتھا -د
 . نرقب هللا وننتظر كالمھ -ه
 . منطقیة من وجھة نظرنانلجأ إلى الحلول ال - و
 . نختار اإلیمان والثقة في هللا - ز
  . نعبد هللا ونسبحھ -ح
 
 كیف یُختتم سفر حبقوق ؟ -٨
 . بإعدام حبقوق -أ

 .بانتصار بابل على أورشلیم -ب
 .بنبوءة عن نھایة الزمان -ج
  .بترنیمة حمد وتسبیح -د
 
 ما ھو الھدف األساسي من االستشھاد ؟ -٩
 .د شھادة للعالملیكون الشھی -أ

 . لیموت في أقرب فرصة -ب
 .لیموت الشھید بوسیلة ال تعیق عمل هللا -ج
  . لكي ما یفوز بمكافأة أكبر في السماء -د

. َواْلبَارُّ ِبإِیَمانِِھ یَْحیَا
 )٤:٢حب(
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 أین نجد القوة والمعونة عندما نتعرض ألزمة ما؟  - ١٠
 .في أعمالنا -أ

 .لدي حكومتنا -ب
 . من خالل المال الذي ندخره -ج
 . عند هللا فحسب -د

  

؟ ما ھي بعضھا؟ ھل لدیك مكانًا خاًصا تلتقي فیھ با ھل  لدیك تساؤالت كثیرة توجھھا 
  لتتحادث معھ وتنتظر حدیثھ لك؟ وكیف حدَّثك هللا؟ 

  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا ألنھ یسمح لنا بطرح تسلؤالتنا، وألنھ یرید الحدیث مع شعبھ، واشكره ألنھ كلي 
واسألھ أن . ندما تجلس صامتًا أمامھاسألھ أن یحدثك بوضوح ع. القوة ویدعونا ألن نلجأ لھ لیقودنا

  . یزید إیمانك ویساعدك لكي ما تعبده وتسبحھ باستمرار خاصة في األوقات الصعبة
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  ما ھو الشكل األدبي الخالق الذي اختاره حبقوق، ولماذا اختار أن یقدم رسالتھ بھذا الشكل؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كانت تساؤالت شعب هللا الذي كان على وشك  ھل كانت التساؤالت التي طرحھا تخصھ ھو أم أنھا -٢

  مواجھة الغزو البابلي؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  أن یطبقھا الشعب الذي سمع أسئلتھ واإلجابات علیھا؟ ." والبار بإیمانھ یحیا" كیف قصد النبي بعبارة -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لماذا یستخدم شعبًا أكثر شًرا منھم لتأدیبھم؟ وعندما أجابھ هللا، ماذا كان رده : كان سؤالھ الرئیسي  -٤

   من حیث عالقتھ بشعب هللا؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  واب هللا لھ عندما ذكر األشرار الذین كانوا على وشك غزو بلدھم؟ ماذا كان ج -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بما یُعَرف الیوم بالھوت الوفرة واالزدھار ) ١٩ -١٦: ٣(كیف ترتبط ترنیمة حبقوق الختامیة  -٦

  المنتشر ھذه األیام، خاصةً أننا ال نعرف إن كان حبقوق قد نجا آنذاك؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھو العائق لعمل هللا الذي تناولھ حبقوق في رسالتھ؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


