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یونان , ملوك الثاني عوبدیا , أسفار :   

أشعیاءمیخا , ھوشع , عاموس ,   
 رحلة في سفر عوبدیا  :  

 
. على آدوموھو عبارة عن نبوة نطق بھا النبى عوبدیا بل أصغر أسفار العھد القدیم  عوبدیا أصغراسفار األنبیاءسفر +    

المدون بامتیاز في أسفارذا المصطلح الكتابي ھ عن "یوم الرب" ویستطرد النبى فیھا من الكالم عن آدوم إلى التنبؤ       

األنبیاء الصغار      

وھو اسم متداول بكثرة في العھد سوى اسمة یئا وال نعرف عن عوبدیا شإسم یعني "عبد أو خادم یھوة " +  "عوبدیا"   

ومع ذلك ال نعرف الكثیر عن خلفیة ھذا النبيالقدیم       

وقبل سفر أرمیا الذي بل  الصغاروبھذا یكون من أوائل األنبیاء ق م  850انة عاش تقریبا اعتبر بعض المفسرین +    

(من جھة المعنى)   7 –  16:   49وإر  2-6ووجود بعض التشابة بین عو كتب في القرن السادس ق.م        

یمكن تقسیم األنبیاء الصغار إلى أربعة أقسام : +    

میخاھوشع و عاموس و        وھم :تركزت نبواتھم بمملكة الشمال (إسرائیل) ثالثة انبیاء       

یوئیل و صفنیا و حبقوق        : الجنوب (یھوذا) وھم   ثالثة انبیاء تركزت نبواتھم بمملكة       

عوبدیا و یونان و ناحوم        :    ألمم الغیر یھودیة وھمإلى أتركزت نبواتھم ثالثة انبیاء       

مالخى و زكریا و حجي     ثالثة انبیاء تركزت نبواتھم بعد العودة من السبي البابلي وھم :       

, إلى الجنوب موضوع النبوة ھو "آدوم" وھى مملكة صغیرة في منطقھ شرق وجنوب األردن عند جبل سعیر+    

وفي  وبقیت قائمة طوال فترة الملكیة )36(تك وتعود في التاریخ الكتابى إلى عصر األباء الشرقي من البحر المیت       

كانت متوترة في اكثر األحیانولكن العالقة بین الدولتین خضعت إلسرائیل عصر الملك داود       

إحساسا  أعطى ھذة المملكھ الصغیرة وھذا المكان المحصن  تقع آدوم على جبل صخرى عال (منطقة بترا حالیا) +    

فكان ذلك سبب لكبریاء ھذا الشعب  تنجح معظم الغزوات التي قامت علیھاولم  ألمان والطمأنینةبا      

   محطة للقوافل التجاریةوكونھا كانت  عبادة األصنام  یمارس أھلھاآدوم مملكة صحراویة من الناحیة الدینیھ كانت +  

فیھا كانوا یمرون الذین  الشعوبفقد تعرف أھلھا إلى آلھة        

فيولھم تاریخ طویل األستخفاف ببركات اللة واحتقار وصایاة عیسو وھى مشكلة الشعب اآلدومي ھى نفس مشكلة +    

وكان  المشتتشمت اآلدومیون بشعب یھوذا وعندما سقطت أورشلیم  من مصرمنذ خروجھم  العداء لشعب اسرائیل      

ومن ھنا یرسل الرب نبیة لیتنبأ بخراب آدوم كعقاب لھاوربما ساعدت ھي نفسھا فیة مشجعا لسقوط أورشلیم آدوم       

ما فعلت بشعب یھوذا  على       

بني عمون أو عن  49 كمثال أرمیاثم تنتھي ببعض البركات بالقضاء أو العقاب تبدأ النبوة عادة في كل النبوات +    

  حالة آدوم فلم تكن ھناك أي بركات بل عقاب وقضاء بالفناءأو غیرھم من الشعوب أما في عن مصر   19إشعیاء     
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 رحلة في سفر یونان :    

 
من قریة  وھو خرج من منطقة الجلیلمثلما كان عوبدیا و ناحوم وكانت رسالتة إلى األمم ھو أحد األنبیاء الصغار +    

یونان النبي . والبقعة الجغرافیة التي یتحرك فیھا ) 13 : 19( یش  التي تقع في نصیب سبط زبولونجت حافر        

العراق علي الضفة الشرقیة لنھر دجلة. شمال شرق بالد  حتى نینوىشمال مملكة إسرائیل ، من الجلیل كبیرة جدا      

والذین كانوا. فیستحضر الرب قصة یونان أمام الذین لم یصدقوا رسالتة في العھد الجدیدلسفر یونان حضور مھم +    

تحقیق الكلمة التي  ئ ھو وقبل كل شإن معنى معجزاتة أن یقول بذلك . فأراد یسوع یطلبون المعجزات والخوارق       

)  29 –  30:   11؛ لو   4:   16( مت أوال  ترافقھا والتي تدعوا إلى التوبة      

الحوت صورة إلقامة . فقصة یونان في جوف یستحضر یسوع آیة یونان لیتكلم عن قیامتة) 40:   12ثم في ( مت +    

من یدخلة ولكنة الیستطیع وتبدو مملكة الموت وحشا نھما یبلع حیث قضى ثالثة أیام. المسیح من "جوف األرض"        

الیوم الثالث.فیردة عند القیامة في ظ بیسوع وإفساد جسدة ااألحتف      

رفض أوال أن یكون وسیلة إال أنة ، والمعروف عن الحمام البساطة والسالمیعني (حمامة) أن األسم یونان على الرغم +    

بسبب كراھیة الیھود لتلك الشعوب.السالم لشعوب األمم الغیر یھودیة        

، واعتبروا أن یونان شخصیة المسیحیین الجھالتعرض السفر لنقد وھجوم من غیر المسیحیین بل وحتى من بعض +    

نفسھ تكلم عن یونان و. ولكن الرب یسوع ثقافة شعوب أخرىأسطورة مقتبسة من أو خیالیة وأن السفر كلة مزیة ر      

) 12و حقیقي ( مت قصتة كواقع تاریخي       

، ومنرسالة اللة إلى النبي یونان ، بل ھو أسفار األنبیاءكسائر لیس رسالة من اللة إلى الشعب بأنة یتمیز سفر یونان +    

ولكنھا تنطوي على أحداثا عن حیاة نبي تروي بأنة روایة . كما یتمیز أیضا الشعب ومن ثم إلى إلى كل األنبیاء خاللة       

لیونان ، ولكن الرسائل اإللھیة في السفر ھي األھم البارز في القصة ھو ابتالع الحوت . والحدث رسالة اللة لھذا النبي      

الحالي لكنھا رسالة لكل أسقف أو كاھن أو خادم في الزمان  في العھد القدیم  نبي  إليمن اللة  السفر لیس مجرد رسالة +    

یتحدد دور خادم الرب بالنطق بالدینونة على الخطاة ، أو لیس بالضرورة أن     1: وھذة الرسالة تشمل عدة دروس       

، بل من مھامة أیضا أن یحمل بشارة الخالص المفرحة لكل الناسبتأنیب األشرار على شرورھم        

برنامج بشري ناتج عن ھو الذي یدخل في برنامج اللة ویتأقلم معة ولیس العكس . فاللة ال یدخل في خادم الرب   2       

ملؤھا الضعف و الكبریاء رؤیة بشریة         

 +   تأمالت : 

.. یوم ) ( وھذا شيء الیحدث كل.. فیونان وجد سفینة مسافرة من یافا معناھا أن الطریق صحیح لیست السكة السھلة   1         

كان خارج عن .. ولكن الموضوع كلة أیضا أجرة سفرة على السفینة لنفسة مكان فیھا .. ووجد ووجد أیضا             

  الرب . ینبغي أن یكون لنا التمییز الروحي .. فلیست كل األمور المتیسرة في حیاتنا معناھا أنھا توافق مشیئةمشیئة اللة            

سیستمر في انحدارة وإال .. علیة أن یتوقف ویعید ترتیب أمورة وزلت قدمیة إلى الطریق الخطأ ینتبة األنسان لحیاتة إن لم   2         

نزل أوال لیافا ومن ھناك نزل إلى سفینة مسافرة وفي السفینة نزل إلى جوفھا ونام وأخیرا نزل   ونزولة .. ھكذا رأینا یونان             

رحلة نزول مستمرة. جوف الحوت ..  إلى            

ھل فكرنا ماذا نحن لمن حولة في بیت فرعون .. سبب مصیبة ومتاعب لمن حولة في السفینة بینما كان یوسف سبب بركة كان   3         
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   !؟ راحة وتعزیةأم مصدر متاعب وأحزان .. مصدر ..  لمن یحتك بنا في الحیاة !؟بالنسبة               

) .. وفي الحالتین كانتا لتعلیم یونان درسا نافعا ..7:  4اللة أیضا دودة صغیرة في ( ) وأعد 17:   1( في اللة أعد حوتا عظیما    4           

ولكنة أبدا لن یتركنا   اللة سیستخدم أي شئ على األطالق مھما كان كبیرا أو صغیرا حتى یفھم األنسان مقاصد اللة في حیاتة                

  وجھلنا.ألفكارنا سھلة فریسة               

 

 رحلة في سفر عاموس 

 
كاھن أو أبن نبيولم یكن أبن .. وھو رجل بسیط جدا ظھروا في المملكة الجنوبیة (یھوذا) ھو أحد األنبیاء الصغار الذین عاموس النبي   +  

.. قال یا النبي في مملكة الشمال (اسرائیل)  جدا مثلما كان إیل ، متحمس وجرئ الرجل فقد كان نبي ناريوعلى الرغم من بساطة ھذا        

دون خوف. ونادى بالعدالة األجتماعیة الحقیقة في وجة الحكام القساة      

بنفس األسم في باقي أسفار الكتاب المقدسنبي آخر .. ولیس ھناك الیعطینا سفر عاموس معلومات كثیرة عن حیاة عاموس النبي وعائلتة +    

). والندري1:1( یمارس تربیة المواشىھي ان عاموس كان من بلدة (تقوع) في یھوذا . وكان السفر  یعطینا إیاھاالقلیلة التي والمعلومات       

ھى قلب  من ھذا نرى أن كل مؤھالت ھذا الرجل .  )4:  7(  فالح یزرع الجمیزوكان أیضا  أو مجرد راع أجیرإذا كان ھو صاحبھا       

   أو مؤھالتة ھى للة ولیست لحكمة األنسان أو ثقافتة دائما ألن فضل القوةفا ستخدمة اللة  لخالص النفوسوغیرة مقدسة  بالربمشغول      

أي دخل لنجاح الخدمة .        

وكان أھلھا  إلى الجنوب من أورشلیم وتقع على بعد ثمانیة كم جنوب بیت لحم ھي قریة صغیرة بلدة (تقوع) التي عاش فیھا عاموس   +   

) 26:  23؛   9:   14صم 2( ذكرت في اماكن متعددة في الكتاب المقدس وقد  حیاة البساطة المعتمدة على الرعى و الزراعھیعیشون        

)  6:   11أخ 2؛  28:   11أخ 1(        

في  ، ملك إسرائیلویربعام الثاني  ق.م.) 740 –  781( عزیا وتنبأ في عھد ملك یھوذا ق.م. عاش عاموس في أواسط القرن الثامن +    

وسبق لكنة عاصر النبي أشعیاء  .اسرائیل وھما إیلیا و ألیشعوكان ظھورة بعد فترة اثنین من أعظم أنبیاء ق.م. )  743_   783الشمال (        

ي عشرة سنوات لالنبي ھوشع بحوا       

والھدوء كانت بسبب أن مملكة آرام التي . ھذة الراحة ) 1:  6(عا  دھارزواألتتمتع بفترة من الراحة الشمال في تلك الفترة كانت مملكة +     

الذي   للمملكة الحیاة األقتصادیة والتجاریة. وبسبب الراحة ازدھرت انھیاركانت تھدد اسرائیل دائما كانت تمر وقتھا بفترة انحطاط و        

تسبب في عدم التوازن األجتماعي وتوزیع الشعب على طبقتین واحدة فاحشة الغنى وثانیة في غایة الفقر  بدورة        

حیث كان معبد العجل الذھبي الذي بناة یربعام، فقد تنبأ في اسرائیل في منطقة السامرة وبجوار بیت إیل رغم أن عاموس من یھوذا +    

متھما إیاة بأنة یھبط وسبي اسرائیل. واشتكى علیة الكاھن أمصیا تنبأ عاموس عن موت الملك یربعام الثاني وھناك في معبد بیت إیل       

ھناكویتنبأ  یذھب إلى بیت إیلان الرب ھو الذي طلب منة ان وكان رد عاموس وطلب منة أن یرجع إلى بلدة یھوذا  عزیمة الشعب      

تم طرد عاموس من السامرة ولم نعد نعرف شیئا من أخبارة .) وبعدھا  10 –  15:   7( عا        

وتحدى الكھنة والحكام  +   تضامن عاموس مع الطبقة العاملة و الضعفاء و المھمشین فركز في رسالتة على العدالة األجتماعیة و المساواة   

كل . ودعا عاموس یجب أن ینتج أعمال رحمة و محبة ، مظھرا أن التدین الحقیقي بسبب الظلم الذي وقع على ھذة الطبقات األجتماعیة        

وبھذة ، والیتیم ، واألرملةارتكبت بحق الفقیر المملكة الشمالیة إلى التوبة وطلب الغفران عن المظالم األجتماعیة التي طبقة الغنیة في ال      

یرضى اللة عن شعبة . الطریقة        
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عبارات معینة مثل ( ھكذا قال الرب )تكررت فیة ولذلك على شرور األنسان یحمل رسالة إنذار وقضاء من اللة ھو سفر  سفر عاموس+    

مرة .  14حوالي       

لھم صلة دم وقرابة ثالثة من ھذة الشعوب ، في نبوة عاموس مذكورین في أول إصحاحین ثمانیة شعوب ضد  ھناك ثمانیة أقوال نبویة +    

والشعبان  وھم ( دمشق و غزة و صور )وثالثة شعوب ال عالقة لھم بشعب إسرائیل  آدوم و عمون و موآب ) ، لشعب إسرائیل وھم (       

. المتبقیان ھما یھوذا في الجنوب و إسرائیل في الشمال       

توضیح حقیقةوالغرض منھا في رؤیا عاموس ضد الشعوب الثمانیة في االصحاحین األول والثاني رقمي الثالثة و األربعة نالحظ تكرار +    

قد فاض الكیل ولم یعد فيفمعناة أما رقم (أربعة)  أي أتضحت معالم شرورھمالتحدید و الوضوح یقصد بة  )ثالثة(.. رقم كتابیة معینة       

وحان الوقت لتوقیع  یشیر إلى أن الكأس قد فاضورقم (اربعة) رقم (ثالثة) یشیر إلى إمتالء الكأس ن نقول . أو یمكن ا األمكان السكوت       

اللة للتأدیبات أو العقوبات .      

تقسیم السفر : +    

ھو قضاء من الرب على ثمانیة شعوب                2اصحاح  –  1اصحاح                      

ب ( اسمعوا ھذا القول الذي تكلم بة الرب ) ثالثة رسائل كلھا تبدأ                6_ اصحاح   3اصحاح                      

خمسة رؤیات متتالیة                 9اصحاح  –  6اصحاح                      

ثم تختم النبوة بالبركة و المجد                                                                

 +  تأمالت :  

ویھز كیاننا ویغربلنا  .. أو بغیرھاسواء كان ھذا بإرادتنا أو غیر مریحة على األطالق  یسمح اللة أن نتواجد في مواقف صعبةأحیانا              

بدون السماح .. وننسى أنة الشيء یتم تحت السماء ان نلوم الحیاة القاسیة والظروف الصعبة  ویكون رد فعلنا ھو إلى الیمین و الیسار       

المظاھر) في حیاتنا .. التخلص من القشور ( القضاء على الشوائب (عدم النقاوةمنھا كثیر من الفوائد الغربلة لھا ...  من اللة وبإذنة       

... ) الحصوات المندسة ( األفكار والمبادئ الغریبةأو ( الھیافات التي امتزجت بحیاتنا ) مثل  لة وزنأو كل ما لیس الخارجیة )       

وھو ان یزعزع .. بھدف واحد مثلما حدث مع أیوب وبشروط وضوابط ) ( بسماح من اللة  تى الشیطان نفسة قد یقوم بھذة الغربلةح      

  "   ... " وقال الرب سمعان سمعان ھوذا الشیطان طلبكم لكي یغربلكم كالحنطة ولكني طلبت من أجلك لكي ال یفنى إیمانكاألیمان     

يلیست بالضرورة عقوبات بقدر ماھإذن الغربلة التي یسمح بھا اللة أحیانا في حیاتنا سواء ظروف صعبة أو أزمات ... )   22( لوقا        

وحتى تؤدى إلى إیمان قوي وعالقة قویة مع اللة. إال وسیلة اللة معنا للتنقیة أو لتغییر المسیرة أو طریقة التفكیر        

 

   الذي قال عنالبسیط عي اوھذا المعنى كان ینطبق تماما على حیاة ھذا الر ( المحمل بثقل عظیم ) أخیرا كلمة عاموس تعني في العبریة     

.. ما أعظمة ھذا  ) 15:   7( عا وقال لي الرب اذھب تنبأ لشعبي إسرائیل " " انا راع وجاني جمیز فاخذني الرب من وراء الضأن نفسة       

ویسمع بأذنیة ویرى بعینیة وقضاة ظالمین ویتصادم مع كھنة فاسدین عندما یتواجة ھذا الراعي البسیط مع ملوك مستبدین الحمل الثقیل       

.. ھذا الحمل الثقیل عبر عنة بولس  حمل ثقیل جدا... إنة بالحقیقة وفقراء الشعبالمظلومین  أنینوصراخ األیتام ودموع األرامل كل یوم       

محروما من المسیح ألجل إخوتي كنت أود لو أكون أنا نفسي ووجعا في قلبي ال ینقطع فإني إن لي حزنا عظیما حین قال " الرسول       

) 29:  11كو 2"  (  . من یعثر وأنا ال ألتھب.. أو عندما قال " من یضعف وأنا ال أضعف ) 9" ( رو  أنسبائي حسب الجسد      

ال أصعد على سریرلخصھا داود قائال " ..    الربأنھا خدمة ... واستمر حتى یومنا ھذاالذي بدأ من عصر األنبیاء ھو نفس الحمل الثقیل       

    ) 132( مز  إللة یعقوب " موضعا للرب ومسكنا راحة لصدغي إلى أن أجد وال نعاسا ألجفاني والفراشي وال أعطي نوما لعیني     
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 رحلة في سفر ھوشع  : 

 

مكتوب فیھا  تقلیل من شأن ھؤالء األنبیاء ولكن بسبب قلة ما ھونبي) وھذة التسمیة لیست  12مجموعة األنبیاء الصغار (أحد أسفار ھو   +  

عدد إصحاحات في سفر) یساوي تقریبا 67(.. جمیع عدد إصحاحات جمیع األنبیاء الصغار فعلى سبیل المثال باألنبیاء الكبار بالمقارنة       

األثنا عشر )یدعى سفر (  في سفر واحدیتم وضع جمیع األنبیاء الصغار حتى أنة في التوراة العبریة ) 66بمفردة ( النبيإشعیاء       

. وھم ( مالخى وزكریا وحجى ) السبي الرجوع من  ینقسمون إلى تسعة أنبیاء قبل السبي وثالثة بعدھؤالء األنبیاء        

والنصوص تحمل في طیاتھا رسالة روحیة وھو أیضا من األدب الرومانسي رفیع المستوى كتب في األدب الدیني من أروع ما ھذا السفر +    

. وخلقیة عمیقة       

أما المعلومات من داخل السفر یئاعن خلفیة ھذا النبي ونحن النعرف ش" خالص " ویعني (یشوع)  السم(ھوشع) ھوالشكل القدیم األسم +    

تاریخ وكان یعرف جیدا  وأماكن أخرى )15:  4وبیت إیل والجلجال ( ) 1:   7وتركز عملة في السامرة ( انة من مملكة الشمال فتوضح        

المملكة وأحداثھا السیاسیة وأوضاعھا الدینیة المعاصرة لة .       

أن یكون للدین أي تأثیر على  س الدینیة من دون  ، یتحدى الكھنة الذین اقتصرت عباداتھم على ممارسة الطقوھوشع كان نبي جرئ+    

فكان صوت ھوشع ینزل علیھم كالصاعقة  ؛ فبینما كانوا متممین واجباتھم الدینیة كانوا یرتكبون المظالم الكبیرة بحق الضعفاء السلوك       

منھج المحبةفي إتباع وتھاون شدید جدا في تنفیذ طقوس العبادة . كانت ھناك حرفیة   . ) 6:   6ھو  .. ( "  إني أرید رحمة ال ذبیحة"       

حتى في طقوس العبادة التي تخص اللة وحدةوالرحمة        

   )ةوھي   –ت إ   –و ( د ع ث تعبیرات مثل ( ح س د ) الذي یعني المحبة أو الرحمة أو اإلحسان لھذا السبب كثرت في ھذا السفر +  

رحمتة وإحسانة نفسة یسكب على اسرائیل الخائنة . فاللةیصبغان السفر بطابع خاصوتكرار ھذة التعبیرات ..  الذي یعني معرفة اللة      

یعرف الكھنة اللة وطبیعتة المشبعة وعندما ، ویطلب من الكھنة والقادة أن یفعلوا ذلك تجاة الضعفاء والمھمشین.  النابعین من محبتة      

صطبغ حیاتھم كلھابطابع الرحمة والمحبة واإلحسان معرفة اختباریة ستبالمحبة والرحمة       

نعرف الظروف األجتماعیة التي مرت بھا ھذة ولكننا عائلة أو العشیرة أو السبط نة سواء الكاتب السفرھو ھوشع وال نعرف أي شئ ع+    

والتي سارت موضوع النبوة في ھذا السفر . العائلة الصغیرة       

بسبب أن محبتة لم تلق األستجابة أو رد الفعل وكم كان مجروحا زوجتة جومر كثیرا كیف أحب نرى في السفر  ھو نبي المحبة ھوشع  +  

متدفقة من اللة یقابلھا.. محبة وھذا یعكس تماما وضع الشعب قدیما .. للزنا في المعابد الوثنیة كرست حیاتھا من زوجة خائنة الصحیح       

. خیانة مستمرة من الشعب       

اقسام السفر :  +    

عالقة ھوشع العائلیة                       3اصحاح  –  1اصحاح                      

ثالثة مواضیع رئیسیة ویحتوي القسم النبوي من السفر                    14اصحاح  –  4اصحاح                      

ذة األمة قضاء األمة .. ثم رد ھذنب األمة ..                                                                      

من عدد وزمان حكم سنة . ویمكن فھم ھذا  60حوالي وقد تكون مدة استمرار النبوة  ق.م.  047كتابة ھذا السفر ھو حوالي زمن +    

ق.م.) 715 –  735وآحاز ( ق.م.)،  735 –  742، ویوثام ( ق.م.) 742 –  783... عزیا (  الملوك المذكورین في بدایة السفر      

ھو أن ذكر وما یلفت األنتباة  ق.م.) 746 –  786وفي أیام یربعام الثاني ملك اسرائیل ( ملوك یھوذا  ق.م.) 686 –  715وحزقیا (       

وقت كتابة النبوة كانت قد ذھبت إلي السبي اآلشوريربما ألن مملكة الشمال أوال رغم ان ھوشع خدم في الشمال یأتي ملوك یھوذا       
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 + تأمل :

یرغب في : ال یوجد رجل ألنة أوال أو تطبیقھا بغرض األقتداء بھا ذلك فھي لم تكتب ومع ولیست رمزیة ھ ھوشع ھي قصة حقیقیقصة      

إذا ثبت خیانة. ثانیا : الغالبیة العظمى من الناس الیستمرون في العالقة الزوجیة یئة السیرة زانیة أو سبعالقة زوجیة مع إمرأة األرتباط      

) وغیر طبیعیة (بمفھومنا البشري..وھى عالقة غیر عادیة طبیعة عالقة اللة بالنفس البشریة .. إذن القصة مكتوبة لكي نفھم أحد أطرافھا      

مبدأ أنة من م أعماقھا . وقد استخدم اللة الحیاة الشخصیة لعبدة ھوشع كوسیلة إیضاح لنا وال تستطیع العقلیة البشریة أن تستوعبھا أو تفھ      

شعب اسرائیل بصفة خاصة ومع النفس البشریة  حتى نفھم ولو بعض الشئ عن مقاصد اللة في عالقتة مع ( لیس العبد أفضل من سیدة)       

وحبة العمیق لھا بصفة عامة .       

 +  بعض المالحظات حول األصحاح الثالث :  

" أذھب للمرة الثانیة ".. في األصل العبري مكتوبة   دقیقةترجمة عربیة غیر " قال الرب لي اذھب أیضا "       

لة وھي أیضا كانت متعلقة بة .ألنة كان مازال یحبھا رغم خیانتھا  .. ھنا المقصود بصاحب ھو ھوشع نفسة" حبیبة صاحب "       

 

أما الكلمة المكتوبة في األصل العبري ( ق ن ى ) ( اشترى) = .. في العبریة الفعل .. ترجمة عربیة غیر صحیحة " فاستریتھا لنفسي "       

. زوجتة مرة أخرىكبیرا لیسترجع  امع البائع وھذا یعني أن ھوشع بذل مجھودك ر ى ) وتعني المفاصلة المجھدة ھو (        

 

فترة السبيسنة  70ولذلك ال یمكن أن تعني وتعني كثیرة العدد أو عظیمة القیمة ب ي م )  – ( ر ا ب في اللغة العبریة "  كثیرة" أیام        

الذي بعد أن تشرد .. لكنھا في الواقع تنطبق على الوضع الحالي لشعب اسرائیل سنة في الغربة في مصر 400، وكذلك ال تعني البابلي          

.. ھذة بالحقیقة أیام كثیرة .سنة حتى أآلن 2000ألكثر من باللة والھیكل والمذبح  ، أنقطعت صلتة  70سنة   من أرضة        

 

كلمة أما  أي ملك إلسرائیلاآلن لیس ھناك حتى ق.م.  587منذ أیام صدقیا الملك .. "  وبال تمثالوبال رئیس وبال ذبیحة " بال ملك        

.  1948تكون  حاكم أو قائد عسكري فھذا بدأ فقط منذ  رئیس ( س ا ر ) فقد        

 

لك تمثاال منحوتا ) ( ال تصنع  20مثلما استخدمت في خروج لم یتم استخدامھا فى اآلیة ) في العبریة ( ب ي س ل " تمثال" كلمة         

  )الترجمة السبعینیة ( مذبح، وقد ترجمتھا  وھي تعني ما یتم نصبة أو إیقافةس ب ا) م ا ت س ت ولكن الكلمة التي استخدمت ھى (       

) مبنى الھیكل( لیست تمثال أو مذبح ولكنھا لكنھا في الحقیقة          

 

.. كما نقرأ.. األفود على أي شخص یعني رسامتة كاھنا  وھي من مستلزمات الزي الكھنوتيھذة كلمة واحدة .. "  بال أفود وترافیم"          

بنیة فصار لة كاھنا " ید واحد من " عمل أفودا وترافیم ومأل   5:  17في قضاة          

رأي اللة في أي مسألة . ي الكھنوتي لمعرفة زاألفود في الالترافیم ھنا المقصود بة ( األوریم والتمیم ) الذي كان یثبت على           

 

ألحد ولكننا نعیشھا اآلنوھو أیضا تعبیر نبوي عن مدة زمنیة غیر معروفة ھذا تعبیر كتابي یرتبط مع نھایة العالم " األیام الكثیرة "          

وأیضا 8:   38.. أیضا موجود في حزقیال  24عبیر في اشعیاء . وقد سمعنا ھذا التوفي نفس الوقت تمثل زمان كنیسة العھد الجدید          

.  26:   8في دانیال          
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 رحلة في سفر میخا  :  

 

   8:   22  مل1میخا النبي في على سبیل المثال من األسماء المتداولة في التاریخ العبري فھو على عدد كبیر من األنبیاء میخا اسم أطلق +  

قریة  . وتقع مھما كانت مراكزھم في المجتمع تمیز بعمقة وجرأتة في مواجھة الظالمین ھو میخا المورشتي ولكن صاحب ھذا السفر       

للمدینة وتدعى حالیا ( تل الجدیدة )في الجنوب الغربي في السھل المجاور ألورشلیم  مورشت      

)  5:  113( مز مثلما فى  في احتفال طقسي ھذا بھتافوقد یوحي " : " من ھو مثل الرب ؟ سوآل في العبریة اسم میخا ھو +    

وكان معاصرا ألشعیا تقریبا ق.م.)  700 –  740( وحزقیا في أیام الملوك یوثام وآحاز مثل عاموس وھوشع في مملكة یھوذا وقد تنبأ +    

في مملكة اسرائیل النبي       

اجتیاح سنحاریب والحدث الثاني ھو )  6 –  7:  1( وتكلم عنھا ق.م.  721سقوط السامرة سنة حدثان مھمان : جرى في عصر میخا +    

) 8  –  9:  1( أمرا محتما ان الكارثة تقترب واعتبر سقوط المدینة رأى میخا ق.م.  701أورشلیم في سنة  للسھل وحصارة مدینة      

اقسام السفر : +    

خطایا الشعب ضد اللة وضد بعضھم                      2اصحاح  –  1اصحاح                      

بر اللة وقضائة العادل على الشعب                   5اصحاح  –  3اصحاح                      

المستقبلفي وبركاتة محبة الرب                    7اصحاح  –  6اصحاح                      

ان مدینتھم في مأمن من كل اعتداء. لكن في بلدان الشرق األدنى أعتقد أھل أورشلیم ق.م. في القرن الثامن عندما تقدم الزحف اآلشوري    +  

الكبار قد  ولم توف بالتزاماتھا تجاة المحتل . وكانت الرشوة عند خانت عھد إلھھا  ألن یھوذامیخا یستنكر ھذا الشعور الكاذب باألمان        

. فاتسعت اتخذت حجما مخیفا . وكان األنبیاء والقضاة والحكام یسعون وراء منافعھم الشخصیة أكثر مما كانوا یطلبون الحق واألنصاف        

، . وكان الكھنة یقیمون احتفاالت دینیة عظیمةكبیراماعیة تدھورا الھوة بین المالك والفالحین الفقراء .وتدھورت أحوال الفقراء األجت       

   ) 5: 1مي یئة .. انظر ( أصبحتا شبة تجسید للخطوقد استفحل ھذا الشر حتى إن السامرة وأورشلیم لكن قلوبھم كانت بعیدة عن اللة.      

ص. والثاني : اللة یعد شعبة بالخال) 1:   6) ( مي  3:  1( مي یدین شعبة ویعاقبة في نبوة میخا ھناك تعلیمان متشابكان ، األول : +    

)  1 –  4:  5ة تحت قیادة رئیس من نسل داود ( مي ، حین یعیدة إلى حالة السابقة في أرض  ) 8 –  20:  7( مي )  5:  4( مي       

ولكن من ناحیة أخرى  فیجعلة أداة عقاب ومجازاة لمن یستحق ، ھو الذي یحرك التاریخ  من ناحیة میخا یرى ان اللة من وراء الستار      

یأتي الملك حین ولكن العقاب سینقلب إلى دعوة للتوبة ویوم الرب المظلم التھدید والوعید بالخراب والدمار على  التقتصر فقط نبوة میخا       

كفاتحة سالم شامل سیمتد إلى أقاصي األرض ویجمع شمل األسباط المشتتة الخارج من ذریة داود       

م السید ) أنھا تتكلم عن آال 1:  5( مي ... وواضح من اآلیة التي تسبقھا نبوة مسیانیة عن میالد المسیح المنتظر )  2:   5( مي في +    

)1:   5اآلیة األولى من األصحاح الخامس ( مي فقد ضمت النسخة العبریة تتكلمان عن نفس الشخصیة .. وحتى ال تكون اآلیتین المسیح       

وتزییف متعمد ألن صدقیا كان  ھذا غیر صحیح .. وبالطبع الرابع وقالوا أنھا تتكلم عن (صدقیا) آخر ملوك یھوذا إلى نھایة األصحاح       

   .  ) 3:  4ملك .. وصفة القاضي ھي من اختصاص اللة وحدة كما ىتضح من ( مي     

 +  مقارنة بسیطة بین میخا النبي وبین متى البشیر تظھر لنا التالي : 

     كتب میخا (5 : 2) : "  أما أنت یابیت لحم أفراتة، وأنت صغیرة أن تكوني بین ألوف یھوذا، فمنك یخرج لي الذي یكون متسلطا على 

    إسرائیل ومخارجة منذ القدیم منذ أیام األزل "  بینما اقتباس متى ( 2 :  5 ) یقول :" وأنت یا بیت لحم أرض یھوذا لست الصغرى بین

    رؤساء یھوذا ألن منك یخرج  مدبر یرعى شعبي إسرائیل"  .. فبیت لحم میخا صغیرة ولكن بیت لحم متى لیست الصغرى ألن المسیح ولد 
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بقیت صغیرة حتى ولد فیھا یسوع  فقد فیھا .      

.. فارق كبیر  لیرعىوالمدبر ال یحكم لمجرد الحكم بل  فھو مدبر أما مسیح متى ( م و ش ي ل  =  حاكم ) مسیح میخا یدعى " المتسلط "     

              : " مخارجة منذ القدیم ، منذ أیام األزل " لكن للمسیح ھذا مصدر آخر بینما یتفق متى ومیخا على اسم مسقط رأس المسیح و  
 

 تأمالت : 

تغییر في مشاعرنا عیبا .. أما عندما یتحول ھذا األختالف إلى أي  في وجھات النظر ، وھذا لیس فیة قد نختلف أحیانا مع اآلخرین            

نحوھم من محبة إلى بغضة فھذا لیس لة أى تفسیر إال شئ واحد .. وھو أن عالقتنا نحن مع اللة لم تكن سلیمة تماما .. لننظر إلى           

.. ولكن في ذات الوقت كان قلبة یعتصر حبان اللة علیھم میخا الرجل القوي الجرئ الذي سلم إلى الشعوب الوثنیة رسائل قضاء م          

. )8:  1(عال النعام رریانا ، أصنع نحیبا كبنات آوى ونوحا كأمشي حافیا و ع  و شفقة على ھذا الشعب " من أجل ذلك أنوح وأولول ،           

ولكنة كان یدافع بقوة عن حق اللة . یكن مجرد إختالف في وجھات النظر بینة وبین الشعب الوثني لم مع العلم أنة           

 

 رحلة في سفر الملوك الثاني  : 

 

أخزیایبدأ بوصول  سنة 280حوالي یغطي فأن سفر الملوك الثاني ، سنة 120الملوك األول إلى حوالى   رلسفالفترة الزمنیة بینما أمتدت  +   

ق.م.  586في السبي البابلي ستة م بسقوط أورشلیوتنتھي أیضا شریرا أخاب الذي كان بعد موت أبیة الملك الشریر لحكم مملكة الشمال       

بابل بخروج الملك یھویاكین مقیدا أسیرا إلى سفر الملوك الثاني ، ینتھي لك عظیم جدا وحكیم وھو سلیمانبمسفر الملوك األول بینما یبدأ +    

ھذا الھیكلفي سفر الملوك الثاني بدمار وخراب ینتھي بمجد ھیكل سلیمان وكما بدأ       

أما في  أبرار في مملكة الجنوب ( یھوذا )فقط ، كان حوالي ثمانیة ملوك المملكتین ملكا في كال من  19تناوب حوالي +  بعد انقسام المملكة   

فكان جمیع الملوك بال استثناء أشرارمملكة الشمال ( اسرائیل)       

،  ق.م.  722سبي األشوري سنة السامرة في المنھا : خراب المملكة الشمالیة وسقوط العاصمة  ببعض األحداث تمیز سفر الملوك الثاني +    

ق.م.   586ثة مراحل وكان آخرھا في سنة على ثالفي السبي البابلي وسقوط العاصمة أورشلیم  خراب المملكة الجنوبیة       

قام وقد ثم استالم ألیشع العمل النبوي من بعدة . في مركبة ناریة إلى السماء صعود أیلیا النبي بقصة كما تمیز سفر الملوك الثاني أیضا +    

الشمال  على األخص في مملكة الفاسدین   في تبكیت وانتھار الملوك والقادة بدور كبیر ورئیسي ھذان النبیان       

 +  تأمالت :  

     في  2ملو 4 : 42   من عشرین رغیف أكل (100) رجل خبز فأكلوا وفضل  عنھم . وعندما لم یتوفر غیر سبعة أرغفة فقد كان ھذا كافیا 

     لیأكل حوالي (4000 )  رجل وأیضا أكلوا وشبعوا وفضل عنھم ( متى 15) . وفي النھایة نرى أنة من مجرد خمسة  أرغفة فقط أستطاع 

ھامة في تعامالت اللة  نخرج بقاعدة نستطیع أن ابقة سریعة على األرقام الس. نظرة رجل أن یشبعوا ویفضل عنھم )  5000أكثر من (       

     مع احتیاجاتنا وھي :  كلما زاد األحتیاج ... زادت بركة الرب  . فقط عندما نلقي برجائنا على اللة .. فال داعي من الشكوى المستمرة من 

  ... بیوتنا وفي  وجود بركة الرب في حیاتناھو ئ على األطالق أھم ش..  خل دأو القلق من عدم كفایة ال إرتفاع األسعار غالء المعیشة أو     

.   خمسة آالف من خمسة خبزاتسنفھم كیف یشبع عندھا       

)  22:  10، والیزید معھا تعبا ... ( امثال بركة اللة تغني  
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 رحلة في سفر اشعیاء : 
 

البد أن یتم جمیع ما ھو مكتوب عني في أنة " .. )  44:  24لوقا ( فى نفسة جائت على لسان السید المسیح األقسام الرئیسیة للعھد القدیم  +    

     ناموس موسى و األنبیاء و المزامیر"   .. وھذة المجموعات الثالثة أطلق علیھا ( تناك ) .. وھي الحروف األولى لكل من كلمة التوراة

. ( ك ت و ب ي م ) واألسفار الشعریة واألنبیاء ( ن ب ي م ) ( ت و ر ا ة )       

اخیرا ... سفر نبوي )  17أخبار المستقبل (   2  .اریخي ) ..سفر ت 17( أخبار الماضي    1رئیسیة : +  أو یمكن تقسیمھا إلى ثالثة أقسام   

  أسفار الشعریة )  5( إختبارات الحاضر    3    

ولكنة لم یعاصر أحداث السبي البابليلمملكھ اسرائیل  وقد عاصر أحداث السبي اآلشوري أوائل األسفار النبویة سفر اشعیاء ھو من +    

وقد عاصر الملوك عزیا،مثقف وشاعر وكان مقربا للبالط الملكي وكان أرستقراطیة اشعیاء ابن آموص من عائلة .. وھو لمملكة یھوذا       

حزقیا . قتلة منسى ابن الملك و یوثام ، آحاز و حزقیا       

" وفي سنة وفاة عزیا  العمل النبوي فیھا التي بدأ ) وھي السنة 1:  6فنقرأ في ( ق.م.   701حتى سنة  740استمرت منذ سنة نبوة اشعیاء +    

    ق.م. 740وھذا الملك توفى سنة الملك "     

الذین ھم في السبي البابلي. كما تتحدث عن أھل أورشلیم . ) 529 –  551( تورد اسم كورش ملك فارس  انھا +  لكن المدھش في نبوة اشعیا   

وسوف ق.م.   581؛   586؛   597ثالث مرات وأورشلیم ذا سبوا شعب یھو ق.م. 626ابلیین الذین بدأ حكمھم سنة ومن المعلوم أن الب      

بعد أن سمح لھم كورش بالعودة. من السبي ق.م. لكي تعود األفواج األولى  538سنة ننتظر       

لذلك ال تبقى إال . وبالطبع ھذا لم یحدث سنة 250إلى فالبد أن یطول عمر اشعیاء ویتحدث عنھا اشعیاء وھنا فلكي تتم كل ھذة األحداث +    

أو كما یقول الرب نفسة   أم لم یعلموا.سواء علموا یأتمرون بأمرة ، وأن الملوك أن الرب ھو سید التاریخ وصانعة حقیقة واحدة أال وھي        

یي : رأ، ومنذ القدیم بما لم یفعل، قائالباألخیر . مخبر منذ البدأ اإللة ولیس مثلي آخرللة ولیس ألني أنا امنذ القدیم، أألولیات أذكروا "       

) .  9:  46... ( اشعیا وأفعل كل مسرتي " یقوم        

بعض األباء فرأى فیھا وقرأھا العھد الجدید  ي ثالث مئة سنة حوالإشعیاء ، بل رافقت مملكة یھوذا لم تنحصر في زمن نبوءة إشعیاء +    

وآالم السید  ) 14:   7؛ إش   23:  1( مت تحبل وتلد ابنا " " ھوذا العذراء جعل متى یقرأ : فمیالد الطفل یسوع . الخامس " " األنجیل       

) 8) لھا صدى في ( أعمال 7 – 53نبوات أخرى ( اش كما نقرأ  ) 2 –  5:   53نقرأھا في ( اش المسیح       

على شعب معین . أو رسالة بمصائب قادمةال تعني رسالة سمائیة لكنھا تعني ( حمل ثقیل ) ( و ة ق )   وحي في اللغة العبریةكلمة  +    

على األرض، ودائما ترتبط بفترة  تأتي في نھایة األزمنةأنجیلي یرتبط فقط بأحداث فھذا تعبیر ( في ذلك الیوم ) حینما نقرأ تعبیر +    

  فیھا ألن اسرائیل طرف أساسي أطلق علیھا الكتاب اسم " ضیقة یعقوب " وھذة الضیقة العظیمة ، أو ما یلیھا مباشرةالضیقة العظیمة     

. یرسم اشعیاء البوق العظیم یتم جمع المختارین فقط عند ) عن أحداث نھایة الزمان  31:  24تكرار لما قالة السید المسیح في ( متى +    

.. " فیأتي التائھون في ارض "  بني إسرائیل .. وانتم تلقطون واحدا واحدا یا) .. "  12 –  13:  27لھذا الحدث فى ( اش بویة صورة ن      

.. ( وھم من سیھربون من اضطھاد .. " والمنفیون في أرض مصر "  ( وھم الذین لم یرجعوا من السبي اآلشوري حتى اآلن ).. آشور "       

. ضد المسیح لھم خالل فترة الضیقة العظیمة )      

ومنھا أن علمیة بأالف السنین الثورة التحقق اآلن انھا سبقت علمیة  ولكن ما ھو مكتوب فیة من حقائقالكتاب المقدس لیس كتاب علمي +    

معلقة في الفضاء كما قال سفر أیوبعدیمي المعرفة. وأن األرض ) ولیست مسطحة كما ظن الجھال  22:  40األرض كرویة ( اش        

ظن الملحدین حتى وقت قریب .یحملھا شيء مثلما ) وال  7:  26(       
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أو قد تكونزمنیة متعددة أو تحقیق على مراحل یرجع إلى أن بعض النبوات لھا أكثر من تحقیق أحیانا یصغب علینا فھم النبوات وھذا +    

." روح الرب علي ألنة بشرني ألبشر المساكین) 4لوقا (ما قالة السید المسیح في كمثال : اجزاء النبوة الواحدة ھناك فجوة زمنیة تفصل       

وأرسل المنسحقین في الحریة وأكرز بسنة الرب المقبولة " وللعمي بالبصر للمأسورین باألطالق  القلوب ألناديأرسلني ألشفي منكسري        

61 لھا بقیة وھي ( وبیوم أنتقام إللھنا ) أشعلى الرغم أن النبوة "الیوم قد تم ھذا المكتوب في مسامعكم"....وقال ثم طوى السفر وجلس        

ألن میعاد تحقیقھا لم یحن بعد .تعمد عدم قرائة ھذا الجزء وبالطبع السید المسیح        

أو من ھو من غرمائي الذي بعتة إیاكم؟ ھوذا من أجل آثامكم قد بعتم، ومن أجل أین كتاب طالق أمكم التي طلقتھا، +   " ھكذا قال الرب :   

زوجتة ویعطیھا كتاب طالق، وكانت الشریعة تسمح لة أن  قدیما كان یمكن للرجل أن یطلق) . .  1:   50ذنوبكم طلقت أمكم " .. ( اش          

      یتزوج مرة أخرى أي إمرأة  إذا أراد ماعدا الزوجة التي طلقھا ، ( تث 24 )  فلن یستطیع إطالقا الرجوع ألیھا .. أحتراما لشریعة 

ومازالت لھم فرصة ثانیة في  یتخلى عن شعبة إسرائیل ولن .. واآلیة معناھا أن الرب لمالزواج وعدم التسرع فى إتخاذ قرار الطالق        

  لھا ھي ( أبعدت أمكم ) .فى آخر اآلیة فالترجمة العبریة الحقیقیة . أما عبارة (طلقت أمكم) آخر األیام       

 +  تأمالت : في اشعیاء 27 : 3  یقول الكتاب " أنا الرب حارسھا، أسقیھا كل لحظة لئال یوقع بھا. أحرسھا لیال ونھارا ".. ھذة وعود اللة  

.. وعنایة اللة لنا دائمة )  5:  1بط 1أنتم الذین بقوة اللة محروسون " ( وعد وقال " .. وفي العھد الجدید في العھد القدیم للنفس البشریة       

.. .. فلماذا نخاف ؟ اللة متكفل باألعتناء بنا وحراستنا المستمرة ..   ) 121.. " إنة ال ینعس والینام حافظ اسرائیل " ( مز  بال إنقطاع      

) 1  : 43.. " دعوتك باسمك. أنت لي " ( اش من حیاتنا في كل لحظة اللة مشغول بنا ولماذا القلق المستمر؟ .. ولماذا نحمل الھموم ؟..       

.. " ألنة )   15:  49( اش أنا ال أنساك " حتي ھؤالء ینسین ، و؟ : " ھل تنسى المرأة رضیعھا فال ترحم ابن بطنھا  ویكفینا جدا ما قالة      

   دون أن یعلم بھا اللة .. حقا ما أروعة.. !!.. ولن تسقط شعرة واحدة من رأسك  ) 2من یمسكم یمس حدقة عیني " ( زك     

تفسیر مثال : وتحتاج قد تكون غیر مفھومة في سفر اشعیاء ھناك بعض الكلمات أو التعبیرات +    

ما یفعلة البربر والھمج في غزو الشعوب ) : 1انقالب الغرباء (ص      

األحمر الدموي ) : اللون 1القرمز (ص                            عالمة على األنعزال والتوحد) : 1خیمة في مقثاة (ص       

نوع من األصباغ القویة) : 1الدودي (ص                     ) : قارورة الروائح العطرة للسیدات  3(صحناجر الشمامات        

النباتات الصغیرة)  : 9ألسل (صا                                          أجود انواع الكروم) : 5كرم سورق (ص        

  ) : نسبة إلى مادي وفارس21أزواج من الفرسان (ص         )  : ما یتبقى من ثمر بعد انتھاء الحصاد               17خصاصة (ص      

) : كلمة تعبیر عن األستحسان44بخ (ص                            ) : ظل األجنحة والمقصود بھا الحمایة18حفیف األجنحة (ص        

) : آلھة للبابلیین46بیل و نبو (ص     شعب اسرائیل المشتت والمنھوب من الجمیع      ) : 18شعب طویل وأجرد (ص        

) : بذرة حبة البركة 28الشونیز (ص) : تنطقین بكالم غیر مفھوم     29أسد اللة أو أورشلیم      یشقشق قولك (ص:  )29(ص أریئیل       

   ) : قاع وادي ھنوم مكان النار والدود30(صتفتة    ) : أھناسیا قرب الفیوم    30) : محافظةالشرقیة     حانیس (ص19صوعن (ص        

) : مصر50رھب (ص          ) : مسرتي فیھا      62حفصیبة (ص    ) : یندھش    52ینضح (ص    ) : الصین    49سینیم (ص        

ألسفار وتسھیال لدراستة تم وضع عناوین لكل األصحاحات كما یلي : سفر اشعیاء من أطول ا+     

     أوال الجزء النبوي من السفر 

رؤیة ملك الرب في یوم الرب  2اصحاح                 أتھام مملكة یھوذا              1اصحاح       

   أورشلیمالناجون في  4الفوضى في أورشلیم وما یتبعھا من مآسي             3             

دعوة أشعیاء للخدمة  6نشید الكرمةودینونة اللة                                5               
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  اختبر معلومات ك
 

)  4:   9( ما المقصود بكلمة ( یوم مدیان ) في اشعیاء +    

كیف أنقذ اللة صدقیا الملك من سنحاریب اآلشوري ؟+    

أذكر خمسة من معجزات الیشع النبي ؟ +    

كم مرة نزلت نار من السماء حسب أمر أیلیا النبي ؟ +    

كم كان عمر یھوآش حین ملك ؟+    

؟  ألیشع وأیلیاوكال من أشعیاء في أي الممالك تنبأ +    

یونان ؟ ھل كان على صواب ؟ كم مرة أغتاظ   +  

تمنى وطلب یونان الموت لنفسة ؟لماذا +    

من ھو الشخص الذي طلب من عاموس مغادرة اسرائیل ؟ +    

سفر اشعیاء تتكلم عن سقوط الشیطان ؟ اذكر آیات من +    

كم ھي الفترة الزمنیة التي یغطیھا سفر الملوك الثاني ؟+    

رأة زانیة ؟ أن یتزوج بأمماھو ذنب ھوشع +    

لذین تنبأوا في مملكة الشمال ؟ من ھم األنبیاء الصغار ا+    

ما دفعة ؟ وما ھي رمزیة كم دفع ھوشع لیسترد زوجتة ؟ +    

؟ من ھو الملك الذي تدخل في العمل الكھنوتي فضربة الرب بالبرص+    

. أشرح ھذا ؟ الملوك كانا أصال سفرا واحداتثبت أن سفري طریقة سرد األحداث +    

من یھوذا أبوة وأبنة كانا أتقیاء أما ھو فكان شریرا. من ھو ؟ ملك+    

؟  ) 27:  1استخرج من اشعیاء األصحاح األول ما یقابل المكتوب في ( یع +    

الرب یعطي مھلة للنفس لكي تتوب. أذكر شاھد من سفر یونان ؟   +  

ماذا حدث أثناء دفن جسد ألیشع النبي ؟  +   

؟  )10:  3األنسان . فكیف تفسر (یونان ) أنة ال یندم مثل 19:  23یقول الرب فى (عدد  +   

؟ من ھم العمونیین +   

؟   1:  4من ھم بقرات باشان المذكورین في عاموس +    

؟ ھل تحققت ھذة النبوة ) 12:  2میخا (   +  

وحي وقضاء على موآب . فما ھي خطیتھم الظاھرة ؟ 16&   15في اشعیاء  +   

) ؟  20:  7إلى ماذا یرمز حلق شعر الرأس والرجلین واللحیة في ( اشعیا  +   

) ؟  7:  1عن أي خالص یتكلم الرب في ( ھوشع +    

النبي ؟من ھو الملك الذي قتل اشعیاء +    

   ) ؟ 45في ( اش دعي كورش الوثني مسیح الرب لماذا   +

  لماذا یقول األباء عن سفر اشعیاء " األنجیل الخامس " ؟ + 
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 مسابقة شھر یولیة 

 
؟   ) من ھو الصبي ومن ھم الملوك المذكورین في األیة 16:   7( اشعیا    1    

أحد صعد إلى السماء إال الذي نزل من السماء ابن اإلنسان الذي ھو في السماء . فكیف تفسر) لیس  13:  3قال الرب في ( یو     2    

) ؟  11:  2مل  2إلى السماء ( صعود أیلیا            

ھذة العبارة ( یا أبي یا أبي یا مركبة اسرائیل وفرسانھا ) ... من قالھا ؟ .. أذكر شخصیتین ؟   3    

؟ من قال ولمن قیلت .. من سفر الملوك الثاني) (   4    

  " أسالم لزمري قاتل سیدة ؟ "              وقل لة : شفاء تشفى وقد أراني الرب أنة یموت موتا " أذھب  "         

" أنا عبدك وابنك، أصعد وخلصني من ید ملك آرام ومن ید ملك اسرائیل القائمین علي "           

وال قوة للوالدة " قد دنت إلى المولد ھذا الیوم یوم شدة وتأدیب وإھانة ألن األجنة "          

" دعھا ألن نفسھا مرة فیھا والرب كتم األمر عني ولم یخبرني "         

؟ في العھد القدیم أذكر نبوة لیونان النبي تحققت      5    

اتھم الرب كل ) 5:   24(اش . وفي سیضرب بھا الرب شعوب األرض في النھایةمع سفر الرؤیا في الویالت التي  24اشعیاء یتشابة      6    

.. وكیف نكثوا ھذا العھد األبدي ؟ متى كان ھذا العھد األبدي ؟.. اذكر الشاھد بأنھم نكثوا العھد األبدي. شعوب األرض          

؟   ) ترمزان إلى المسیح وضد المسیح 22 اشعیاءأذكر شخصیتان في (     7    

. اذكر ثالثة تحقیقات لذلك ؟  انة یعلنھا أوال ألنبیائة)  7:  3یقول الرب فى ( عا عظیمة التي یفرضھا اللة على الشعوب األحداث ال    8    

) ؟  3:  5كیف تفھم اآلیة ( میخا      9    

   أو مشیئتة ؟تسببت في تغییر فكر اللة )  38حزقیا في ( اشعیا ھل صالة   10  

؟  خدمتة ) ، ( طریقة موتة )( میالد المسیح من عذراء ) ، ( مكان المیالد ) ، ( طریقة كال من اآلتي : تتكلم عن آیة اذكر    11   

ھل ھناك أي فارق ؟.. یتكلم عن أصل یسى )  10:  11یتكلم عن قضیب من جذع یسى .. بینما ( اشعیا )  1:  11عیا ( اش  12   

مع ذكر الشواھد ؟ الثاني من سفري عاموس والملوك اذكر حادثتین حرق الناس أحیاء أو أموات . أعتاد الموآبیین    13   

؟  من ھمابسنین كثیرة. قبل أن یولدوا تنبأ عنھم الكتاب إثنان من الملوك المذكورین في سفر اشعیاء    14   

) .. القرمز لونة أحمر 18:   1( اش  كانت حمراء كالدودي تصیر كالصوفلقرمز تبییض أكثر من الثلج، وإن كاإن كانت خطایاكم    15   

   المقصود بالتكرار ؟ كذا الدودي صبغة حمراء .. ما و        

... تشیر إلى الثالوث القدوس ؟ من سفر اشعیاء  8،  48،   61اذكر آیات في اصحاحات :    16   

  یسھرون على الخراف بل على أنفسھم ؟) عن القادة العمیان الذین ال  56ذكر آیات من ( اشعیاء ا   17 

عوبدیا . أذكر ثالثة منھا ؟ التي أمسكھا علیة اللة في سفر ماھي خطایا آدوم   18   

؟  ) 3:   63وكیف تفھم ( اش  ؟  63عیاء ماذا یعني ذكر (آدوم) في بدایة أش  19   

   یزراعیل شآریشوب ... مھیرشالل حازبز ... لورحامة ... دبالیم ... ما معني :   20 
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الصندوق المخصص لھا بمكتبة الكنیسة من فضلك ضع ورقة األجابة في    
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