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  تنظیف من أعلى إلى أسفل
  

  ١١صل الف
  ٨٤الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  

  . فھم التحذیرات لیھوذا ولنا أیًضا الواردة في رسالة النبي صفنیا: الھدف
  

، یَا َجِمیَع بَائِِسي األَْرِض الَِّذیَن فََعلُوا ُحْكَمھُ ٣ بَّ لََعلَُّكْم . اْطلُبُوا التََّواُضعَ . اْطلُبُوا اْلبِرَّ . أُْطلُبُوا الرَّ
بِّ تُْستَ    )٣:٢صفنیا .(ُروَن فِي یَْوِم َسَخِط الرَّ

  
كِ ١٥ بُّ األَْقِضیَةَ َعلَْیِك، أََزاَل َعُدوَّ بُّ فِي َوَسِطكِ . قَْد نََزَع الرَّ ا. َملُِك إِْسَرائِیَل الرَّ فِي ١٦. الَ تَْنظُِریَن بَْعُد َشّرً

بُّ إِلھُِك فِي َوَسِطِك َجبَّارٌ ١٧. الَ تَْرتَخِ یََداكِ . نُ الَ تََخافِي یَا ِصْھیَوْ «: ذلَِك اْلیَْوِم یُقَاُل ألُوُرَشلِیمَ  . یَُخلِّصُ . الرَّ
  )١٧- ١٥:٣صفنیا .(»یَْبتَِھُج بِِك بِتََرنُّمٍ . یَْسُكُت فِي َمَحبَّتِھِ . یَْبتَِھُج بِِك فََرًحا

  
والمستقبل،  وبینما شملت نبوءة یوئیل عن یوم الرب الزمن الماضي والحاضر. تنبأ صفنیا عن یوم الرب

انحصرت رسالة صفنیا في الیوم األخیر عندما یأتي المسیح ثانیةً ویدین هللا األرض كلھا، ووصف أحداثًا 
ونظًرا ألن ما سوف یحدث ھو نتیجة مباشرة لشر األمم، . تؤثر على كل إنسان وحیوان على وجھ األرض

ذا الیوم، لكن هللا كعادتھ دائًما سوف لن تنجو أمة شریرة من ھ. فنجد صفنیا یحض على التوبة واألمانة
وفي نھایة المطاف، سوف یعترف كل إنسان على األرض بأن الرب ھو . یحمي األمناء لھ ویعتني بھم

  . هللا
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  .أفضل إجابة اختر
  
 . ال أحد یعرف بالتحدید متى عاش صفنیا أم خطأ؟صواب  -١
 . ر المقدسة العبریة أم خطأ؟ في أیام صفنیا ظھر االھتمام باألسفا صواب -٢
 . أكثر من أي نبي آخر" یوم الرب"أم خطأ؟ استخدم صفنیا تعبیر  صواب -٣
 . بخالف أنبیاء آخرین كثیرین، لم یتنبَّأ صفنیا قط لقادة شعب هللا الدینیین أو السیاسیین خطأ؟صواب أم  -٤

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

  
 الذي یتحدث عنھ صفنیا مراًرا كثیرة؟ " لربیوم ا"ما ھو  -٥

 .السبي البابلي -أ
 . وبأ الجراد -ب
 .مجئ الرب الثاني -ج
  .رجوع المسبیین من بابل -د
 

 ما ھي رسالة صفنیا الرئیسیة؟  -٦
 . سوف یكون یوم الرب نھائیًا وكارثیًا -أ

 . لن یؤثر یوم الرب إال على أورشلیم فحسب -ب
 .وم یمر بالبشریةیوم الرب ھو كل ی -ج
  . سنوات من الیوم ٧سوف یأتي یوم الرب بعد  -د
 

 ما ھي نبوءة صفنیا عن الذین یعبدون آلھة وثنیة؟  -٧
 .سوف یقدِّر هللا لھم إخالصھم الدیني -أ

 . سوف یعاقبھم هللا ویبید آلھتھم -ب
 . سوف یلقون نفس المعاملة التي یتعامل بھا هللا مع األمناء لھ -ج
  . یتیح لھم هللا السنوات الممتدة الطویلة لیدركوا خطئھمسوف  -د
 

 عالم یحث صفنیا شعب هللا؟  -٨
 . على التوبة مادام الوقت لم یفت -أ

 . مھاجمة البابلیین قبل أن یبدأوا غزوھم -ب
 . إحضار أوثانھم للھیكل لالحتفال باالختالفات الدینیة -ج
  . الصالة من أجل توسیع رقعة أرضھم -د
 

 بم یتنبأ صفنیا عن األمم المحیطة بأورشلیم؟  -٩
 . سوف یتباركون بلعنة یھوذا -أ

 . سوف تصیبھم اللعنة بینما یتبارك یھوذا -ب
 . سوف یسبیھم یھوذا -ج
  . سوف یُدانون ویتم خرابھم -د
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 )اختر كل ما یناسب( بحسب أقوال صفنیا، ما ھي العناصر التي تقود إلى یوم الرب؟  -١٠ 
 .الزدھار الماديا -أ

 الغیرة -ب
 الالمباالة -ج
 التمرد -د
 الحرب النوویة - ه
 عدم اإلیمان - و
 األزمة المالیة -ز
  العصیان -ح
 

 بحسب ما ورد في صفنیا، ما ھي خطة هللا النھائیة بالنسبة للسلطة الحاكمة؟   - ١١
 الدیقراطیة -أ

 النزعة الوطنیة -ب
 .مطاقم جدید من الحكام یحل محل القدی -ج
  . حكم المسیا وسیادتھ وسلطانھ -د
 

 ما ھي نتائج یوم الرب؟  - ١٢
 مجاعة عالمیة -أ

 سماء جدیدة وأرض جدیدة -ب
 تحسن حالة المجتمع -ج
 . إبادة تامة -د

  

ھل ھناك مساحات في قلبك لم تسلمھا بالكامل للرب حتى اآلن؟ ما ھي؟ ماذ یكون رد فعل هللا 
  حیال ذلك؟ وماذا تنوي فعلھ؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

واسألھ أن یؤسس ملكوتھ . سوف یخلق سماًء جدیدة وأرًضا جدیدة یسكن فیھا البرأشكر هللا ألنھ 
 . فیك حتى عندما یأتي المسیح، ال تخجل بل تكون جزًءا من ملكوتھ األبدي

  
  
 
  
  
  
  
  
  
  

وا قَائِلِینَ ٣١ ألَنَّ أَبَاُكُم . فَإِنَّ ھِذِه ُكلَّھَا تَْطلُبُھَا األَُممُ ٣٢؟ أَْو َماَذا نَْشَرُب؟ أَْو َماَذا نَْلَبُس؟ َماَذا نَأُْكلُ : فَالَ تَْھتَمُّ
َماِويَّ یَْعلَُم أَنَُّكْم تَْحتَاُجوَن إِلَى ھِذِه ُكلِّھَا هُ، َوھِذِه ُكلُّھَا تَُزادُ ٣٣. السَّ الً َملَُكوَت هللاِ َوبِرَّ . لَُكمْ  لِكِن اْطلُبُوا أَوَّ

وا لِْلَغِد، ألَنَّ اْلَغَد یَْھتَمُّ بَِما لِنَْفِسھِ ٣٤ هُ . فَالَ تَْھتَمُّ   ) ٣٤ - ٣١: ٦مت( .یَْكفِي اْلیَْوَم َشرُّ
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  بھذه األحداث؟ " یوم الرب"المسیح الثاني یتضمن سلسلة من األحداث، كیف یرتبط  مجيءبما أن  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یتفق وصف یوم الرب في . حاح الثاني من رسالة بطرس الثانیةاربط بین سفر صفنیا واألص -٢

  ھذین النصین من حیث أحداثھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عندما یكتب صفنیا بأنھ لن ینجو إنسان أو حیوان في یوم الرب، كیف یتفق ھذا مع حدیث یسوع على  -٣

  ؟ )٢٤مت (جبل الزیتون عن الضیقة العظیمة حیث لن ینجو جسد من المصیر اإللھي 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . عن یوم الرب، وبین تقدیم كل منھما لھذا الحدث العظیمقارن بین حدیث صفنیا وحدیث یوئیل  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في كل مرة یحدثنا الكتاب المقدس عن مجئ المسیح الثاني ونھایة العالم یكون لھذا الحدیث تطبیقات  -٥

ما ھي التطبیقات الروحیة والعملیة لرسالة صفنیا . روحیة وأخرى عملیة تعلل سبب ذكر ھذه األحداث
  الخاصة بیوم الرب؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  الخراب الذي سوف یصیب األرض؟  بحسب كلمات صفنیا، ما ھو مدى -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  

   

  الذھاب إلى العمق


