
مسابقة فى 

سفر يوئيل



العهد القديم

العهد الجديد

:يقع سفر يوئيل فى



العهد القديم

العهد الجديد

:يقع سفر يوئيل فى



أسفار موسى

الكتب التاريخية

االسفار الشعرية

اسفار االنبياء

انيةاالسفار القانونية الث

:وهو من



أسفار موسى

الكتب التاريخية

االسفار الشعرية

اسفار االنبياء

انيةاالسفار القانونية الث

:وهو من



األنبياء الكبار

االنبياء الصغار

:يقع سفر يوئيل فى



األنبياء الكبار

االنبياء الصغار

:يقع سفر يوئيل فى



هوشع-1

يوئيل-2

عاموس-3

عوبديا-4

يونان-5

ميخا-6

ناحوم-7

حبقوق-8

صفنيا-9

حجى-10

زكريا-11

مالخى-12



هوشع-1

يوئيل-2

عاموس-3

عوبديا-4

يونان-5

ميخا-6

ناحوم-7

حبقوق-8

صفنيا-9

حجى-10

زكريا-11

مالخى-12



داود
حوالى سنه 

ق م1000

السبى 

البابلى
حوالى سنه     

500

ق م

المسيح

ابراهيم
حوالى سنه 

2000

ق م

موسى
حوالى سنه 

1500

ق م

:بينكتب سفر يوئيل فى الفترة



داود
حوالى سنه 

ق م1000

السبى 

البابلى
حوالى سنه     

500

ق م

المسيح

ابراهيم
حوالى سنه 

2000

ق م

موسى
حوالى سنه 

1500

ق م

:بينكتب سفر يوئيل فى الفترة



:الىوبالتحديد قبل المسيح بـحو

سنة800-أ

سنة1500-ب

سنه200-ج



:الىوبالتحديد قبل المسيح بـحو

سنة800-أ

سنة1500-ب

سنه200-ج



الملك

سليمان

الملك

داود 

1000

ق م

الملك

شاول 

ابراهيماالباء 

مق 2000

واسحق ويعقوب

العبودية فى مصر

موسى النبى 

والخروج

ق م1500

يشوع ثم عصر 

يلالقضاة الى صموئ



(1
ن
ما
لي
س
ن 
 ب
ام
بع
ح
ر

(2
م 
يا
أب

(
يا
أب

 )
بع
ح
 ر
ن
ب

ام

(3
يا
أب
ن 
 ب
سا
آ

(4
سا
 آ
ن
 ب
ط
فا
شا
هو
ي

(5
ط
فا
شا
هو
 ي
ن
 ب
ام
ور
يه

(6
ا 
زي
خ
أ

(
از
ح
وا
يه

  )

(7
ب
خآ
 أ
ت
بن
ا 
لي
عث

(8
يا
خز
 أ
ن
 ب
ش
وآ
ي

(9
ش
وآ
 ي
ن
 ب
يا
ص
أم

(1
0

ا 
زي
ع

يا
ص
أم
ن 
ب

(1
1

يا
ُعّز
ن 
 ب
ام
وث
ي

(1
2

ام
وث
 ي
ن
 ب
از
ح
أ

(1
3

از
ح
 آ
ن
 ب
يا
زق
ح

(1
4

يا
زق
ح
ن 
 ب
ى
س
من

(1
5

ى
س
من
ن 
 ب
ن
مو
آ

(1
6

ن
مو
 آ
ن
 ب
يا
ش
يو

(1
7

يا
ش
يو
ن 
 ب
از
ح
وآ
يه

(1
8

شي
يو
ن 
 ب
يم
اق
وي
يه

ا

(1
9

اق
وي
يه
ن 
 ب
ن
كي
يا
هو
ي

يم

(2
0

يا
ش
يو
ن 
 ب
يا
دق
ص

مملكة يهوذا

ملك من اسرة داود 20

مملـــكة اسرائيل

الملكأسر9ملك من 19

سليمان

السبى الى 

أشور



هللا حنان-أ

يهوه هو هللا-ب

هللا القوى-ج

:معنى اسم يوئيل



هللا حنان-أ

يهوه هو هللا-ب

هللا القوى-ج

:معنى اسم يوئيل



و ----اكلهلللللا ----فضللللللة 4

لة و فض----اكلها ----فضلة 

----اكلها ----

االصحاح األول

الزحاف-الغوغاء –القمص –الطيار 



هو = القََمْص 

الجراد عندما يخرج 

من بيضه عاجًزا 

.عن الحركة

هو = والزحاف 

الجراد عندما يبدأ 

في الحركة فيزحف



هو = والغوغاء 

عندما ينبت له 

.جناحان صغيران

عندما = والطيار 

ي ينطلق ليطير ف

الجو





و ----اكلهلللللا ----فضللللللة 4

لة و فض----اكلها ----فضلة 

----اكلها ----

االصحاح األول

الزحاف-الغوغاء –القمص –الطيار 



:الىهذه المراحل من الجراد تشير 

تسلل الخطية الى القلب والفكر -أ

تدرج تأديبات هللا حتى نتوب-ب

أ و ب إجابات صحيحة-ج

فضللللة القملللا اكلهلللا الزحلللا  و 4

فضلللللة الزحللللا  اكلهللللا الغو للللاء و 

فضلة الغو اء اكلها الطيار



:الىهذه المراحل من الجراد تشير 

تسلل الخطية الى القلب والفكر -أ

تدرج تأديبات هللا حتى نتوب-ب

أ و ب إجابات صحيحة-ج

فضللللة القملللا اكلهلللا الزحلللا  و 4

فضلللللة الزحللللا  اكلهللللا الغو للللاء و 

فضلة الغو اء اكلها الطيار



تسلل الخطية -أ

الى القلب والفكر 



للللب   الث،  للللغ ار  ُخللللذُوا ل ن للللا الث،ع ال  للللب  الّص  ع ال 

د ة   اْلُمْفس 

اْلُكُروم  

سفر نشيد 

األنشاد

2 :15



ْعتُْم أ ن،للللُ ق يلللل  ق لللْد  لللم  اء  س  ْلقُلللد م    ْقتُللللْ ال  ت  :  ل 

ْن ق ت ل  ي ُكوُن ُمْست   م  ب  اْلُحْكم  و  .ْوج 

للا  أ م، للْن : أ ن للا ف للو قُوُل ل ُكللمْ و  للبُ ي غْ إ ن، ُكللل، م  ض 

الً ي ُكونُ  يل  ب اط  ب  الْ ع ل ى أ خ  ُحْكلم    ُمْسلت ْوج 

يلل   ْن ق ال  أل خ  م  ق لا: و  ب  ُكلوُن ُمْسلت وْ ي    *ر  ج 

لللْن ق لللال   م  لللع   و  ْجم  لللقُ ي لللا أ  : اْلم    ي ُكلللوُن ْحم 

ن،م   ه  ب  ن ار  ج  .ُمْست ْوج 
22-21: 5متى  تافل* 



ِ  ال  ت ْغُرب  الش،ْمسُ  ْي ُكمْ  ع ل ى   

26: 4افسس 



ْعتُْم أ ن، » ْلقُ ق ْد س م  اء  لُ ق يل  ل  : د م 

.ت ْزن  ال  

ا  أ م، لْن إ ن، ُكل: ل ُكلمْ أ ن ا ف و قُولُ و  ل، م 

أ ة   ُُِر إ ل ى اْملر  ي ه  ي ْن ي ْشلت ه    ف ق لْد ال 

ا ف ي ق ْلب   ن ى ب ه  .ل  ز 

28-27: 5متى 



تدرج تأديبات هللا -ب

حتى نتوب



ي وعمورة فقبل خرابها النهائسدوم 

ثم سقطوا تحت الجزية فترة طويلة

هزموا في حرب وأخذوا أسرى، ثم 

.ضربوا بالعمى

ما حدث مع يهوذا فقد سقطوا في يد بابل ثم وهذا 

م على فارس ثم اليونان ثم أتى خرابهم النهائي ونهايته

يد الرومان



:االية تشير الىهذه 

أهمية الصوم-أ

أهمية الصالة-ب

أهمية إقتران الصوم بالصالة-ج

قدسللللوا صللللوما نللللادوا باعتكللللا  14

اجمعللوا الشلليوي جميللع سللكان االر  

الللى بيللت الللرب الهكللم و اصللرخوا الللى 

.  الرب



:االية تشير الىهذه 

أهمية الصوم-أ

أهمية الصالة-ب

أهمية إقتران الصوم بالصالة-ج

قدسللللوا صللللوما نللللادوا باعتكللللا  14

اجمعللوا الشلليوي جميللع سللكان االر  

الللى بيللت الللرب الهكللم و اصللرخوا الللى 

.  الرب



:فى حديث الرب يسوع عن مجيئه ذكر انه

سيرتعد الجميع ومعهم المؤمنين -أ

وأما المؤمنين فيفرحون سيرتعد الجميع -ب

لن يكون هناك خوف على االطالق-ج

وم ليرتعد جميع سكان االر  الن يل1

.قريبالرب قادم النل 

االصحاح الثانى



:فى حديث الرب يسوع عن مجيئه ذكر انه

سيرتعد الجميع ومعهم المؤمنين -أ

وأما المؤمنين فيفرحون سيرتعد الجميع -ب

لن يكون هناك خوف على االطالق-ج

وم ليرتعد جميع سكان االر  الن يل1

.قريبالرب قادم النل 

االصحاح الثانى



بوا ومتلى ابتللدأت هللذن تكللون  فانتصلل

رب وارفعوا رؤوسكم ألن نجاتكم تقت
28: 21لوقا 

والنلللاس يغشلللى علللليهم ملللن خلللو  

وانتِللار مللا يللوتي علللى المسللكونة  

ألن قوات السماوات تتزعزع 
26: 21لوقا 



:هذه االية تتحدث عن

بهللا ال يريد المظاهر الشكلية بل تغيير القل-أ

دعوة الى النسك الشديد مهما كان الضرر -ب

ابطال عادة تمزيق المالبس عند الحزن-ج

و مزقلللللللوا قللللللللوبكم ال ثيلللللللابكم و 13

ارجعللوا الللى الللرب الهكللم النللل رؤو  

.رحيم بطيء الغضب و كثير الرافة



:هذه االية تتحدث عن

بهللا ال يريد المظاهر الشكلية بل تغيير القل-أ

دعوة الى النسك الشديد مهما كان الضرر -ب

ابطال عادة تمزيق المالبس عند الحزن-ج

و مزقلللللللوا قللللللللوبكم ال ثيلللللللابكم و 13

ارجعللوا الللى الللرب الهكللم النللل رؤو  

.رحيم بطيء الغضب و كثير الرافة



و مزقوا قلوبكم ال ثيابكم

يوشيا 

الملك

عالمة 

الغضب 

و الحزن 

والتوبة



رق قلبك  وتواضعتمن أجل أنل قد 

ت ومزقت ثيابك وبكي..... أمام الرب

قد سمعت أنا أيضا  يقول . أمامي

الرب 

19: 22سفر الملوك الثاني 



فآمن أهل نينوى باهلل ونادوا بصوم 

هم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغير

.....

أعمالهم أنهم رجعوا عن رأى هللا فلما 

لذي   ندم هللا على الشر اطريقهم الرديئة

تكلم أن يصنعل بهم  فلم يصنعل 

10-5: 3يونان 



و يا بني صلهيون ابتهجلوا و23

كم افرحوا بلالرب الهكلم النلل يعطلي

المطللر المبكللر علللى حقللل و ينللزل 

عللليكم مطللرا مبكللرا و متللاخرا فللي

اول الوقت

ما هو المطر المبكر والمتأخر ؟-2

الى ماذا يرمز المطر هنا ؟-1



الماء والمطر -1

كرمز للروح القدس



3: 44اشعياء 

عللللللللى أسلللللللكب ملللللللاءألنلللللللي 

العطشلللللللان  وسللللللليوال عللللللللى 

علللى أسللكب روحللي. اليابسللة

نسلك وبركتي على ذريتك



39-37: 7يوحنا 

إن عطلللش : يسلللوع ونلللادى قلللائالوقللل  

ي  آملن بلملن . أحد فليقبل إلي ويشلرب 

أنهلاركما قال الكتاب  تجلري ملن بطنلل 

الذي كلان هذا عن الروحقال . ماء حي

المؤمنللون بللل مللزمعين أن يقبلللون  ألن

الللروح القللدس لللم يكللن قللد أعطللي بعللد  

ألن يسوع لم يكن قد مجد بعد 



المطر المبكر -2

و المطر المتأخر



المتأخرالمطر المطر المبكر

النضاج 

المحصول

النبات البذار  ً ماديا

عمل الروح 

ة القدس فى كنيس

العهد الجديد

عمل الروح 

ياءالقدس فى االنب
 ً روحيا

على مستوى 

الكنيسة

اإلمتالء بالروح

القدس واألثمار

الميرون و بذرة

االيمان

فى حياتى



:هذا الوعد هو

لشعب يهوذا لتوبتهم بعد ضربة الجراد-أ

ائعة لنا جميعاً كتعويض عن السنين الض-ب

االجابتين أ و ب صحيحتان-ج

و اعللو  لكللم عللن السللنين التللي 25

.اكلها الجراد 



:هذا الوعد هو

لشعب يهوذا لتوبتهم بعد ضربة الجراد-أ

ائعة لنا جميعاً كتعويض عن السنين الض-ب

االجابتين أ و ب صحيحتان-ج

و اعللو  لكللم عللن السللنين التللي 25

.اكلها الجراد 



:هذه النبوءة استخدمها

بولس الرسول فى مجلس اريوس باغوس-أ

يعقوب الرسول فى مجمع اورشليم-ب

بطرس الرسول فى عظته يوم الخمسين-ج

و يكللللون بعللللد ذلللللك انللللي اسللللكب 28

م و روحللي علللى كللل بشللر فيتنبللا بنللوك

رى بناتكم و يحلم شليوخكم احالملا و يل

.رؤىشبابكم 



:هذه النبوءة استخدمها

بولس الرسول فى مجلس اريوس باغوس-أ

يعقوب الرسول فى مجمع اورشليم-ب

بطرس الرسول فى عظته يوم الخمسين-ج

و يكللللون بعللللد ذلللللك انللللي اسللللكب 28

م و روحللي علللى كللل بشللر فيتنبللا بنللوك

رى بناتكم و يحلم شليوخكم احالملا و يل

.رؤىشبابكم 



الضعي  بطل اناليقل 10

االصحاح الثالث

:هذه االية

الكبرياء واالعتداد بالذاتعلى تشجع -أ

عفاءتعلن اننا اقوياء فى المسيح مهما كنا ض-ب

ضد فضيلة التواضع-ج



الضعي  بطل اناليقل 10

االصحاح الثالث

:هذه االية

الكبرياء واالعتداد بالذاتعلى تشجع -أ

عفاءتعلن اننا اقوياء فى المسيح مهما كنا ض-ب

ضد فضيلة التواضع-ج



10-12:9كورنثوس 2

تكفيللللك نعمتللللي  ألن»: فقللللال لللللي

لللتُ قللوتي فلللي الضلللع   بكلللل ف. «لكم 

اتي  سرور أفتخر بالحري في ضعف

ي ألنل...لكي تحل علي قلوة المسليح

ويحينما أنا ضعي  فحينئذ أنا ق



13: 4فيليبى 

يُع  للللللأ ْسللللللت ط  ْيء  ف للللللي ُكللللللل، ش 

ي يُ  يح  ال،ذ  س  ين ياْلم  .ق ّو 



تللنه  و تصللعد االمللم الللى وادي 12

يهوشللافاط النللي هنللاك اجلللس الحللاكم 

جميع االمم من كل ناحية

:لماذا سمى مكان الدينونة وادى يهوشافاط

النه مكان منخفض ومتسع جداً -أ

الن يهوشافاط اكثر ملوك يهوذا قسوةً -ب

يهوه قاضى= الن معنى اسم يهوشافاط -ج



تللنه  و تصللعد االمللم الللى وادي 12

يهوشللافاط النللي هنللاك اجلللس الحللاكم 

جميع االمم من كل ناحية

:لماذا سمى مكان الدينونة وادى يهوشافاط

النه مكان منخفض ومتسع جداً -أ

الن يهوشافاط اكثر ملوك يهوذا قسوةً -ب

يهوه قاضى= الن معنى اسم يهوشافاط -ج



و الرب من صهيون يزمجر و ملن 16

ماء اورشليم يعطي صوتل فترج  السل

و االر  و لكللن الللرب ملجللا لشللعبل و 

:هذه االية تقول انحصن لبني اسرائيل

مجيئ الرب رعب لجميع االشرار-أ

شعب الرب سيفرح عند مجيئه-ب

االجابتين أ و ب صحيحتان-ج



و الرب من صهيون يزمجر و ملن 16

ماء اورشليم يعطي صوتل فترج  السل

و االر  و لكللن الللرب ملجللا لشللعبل و 

:هذه االية تقول انحصن لبني اسرائيل

مجيئ الرب رعب لجميع االشرار-أ

شعب الرب سيفرح عند مجيئه-ب

االجابتين أ و ب صحيحتان-ج



يوئيلمن سفر وعود وايات 
اجمعوا . نادوا باعتكا . قدسوا صوما+

الشيوي  جميع سكان األر  إلى بيت الرب

(1:14)إلهكم واصرخوا إلى الرب  

ولكن اآلن  يقول الرب  ارجعوا إلي بكل +

ومزقوا . قلوبكم  وبالصوم والبكاء والنوح 

نل وارجعوا إلى الرب إلهكم أل. قلوبكم ال ثيابكم

ندم رؤو  رحيم  بطيء الغضب وكثير الرأفة وي

(13-12: 2)على الشر



ويا بني صهيون  ابتهجوا وافرحوا بالرب +

نزل ألنل يعطيكم المطر المبكر على حقل  ويإلهكم  

أل فتم. عليكم مطرا مبكرا ومتوخرا في أول الوقت 

البيادر حنطة  وتفي  حيا  المعاصر خمرا 

اد وأعو  لكم عن السنين التي أكلها الجر. وزيتا
(2 :23-25)

ر  ويكون بعد ذلك أني أسكب روحي على كل بش+

ما  ويرى فيتنبو بنوكم وبناتكم  ويحلم شيوخكم أحال

العبيد أيضا وعلى اإلماء وعلى . رؤىشبابكم 

(29-28: 2)أسكب روحي في تلك األيام 



أنهضوا . قدسوا حربا. نادوا بهذا بين األمم+

ليتقدم ويصعد كل رجال الحرب . األبطال

ل ليق. اطبعوا سكاتكم سيوفا  ومناجلكم رماحا

(10-9: 3)بطل أنا : الضعي 

والرب من صهيون يزمجر  ومن أورشليم +

ولكن. يعطي صوتل  فترج  السماء واألر 

(16: 3)الرب ملجو لشعبل  وحصن لبني إسرائيل  


