
مسابقة فى 

سفر عاموس



العهد القديم

العهد الجديد

:يقع سفر عاموس فى



العهد القديم

العهد الجديد

:يقع سفر عاموس 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

:فىمالخى يقع سفر 



األنبياء الكبار

االنبياء الصغار

:فىمالخى يقع سفر 



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

:فى الفترة بينعاموسكتب سفر 



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

:فى الفترة بينعاموسكتب سفر 



:وبالتحديد قبل المسيح بـ
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سنه3-760



:وبالتحديد قبل المسيح بـ

سنة1-360

سنة2-1060
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"حامل الثقل"أو " ثقل"-2

:كلمة عبرية تعنيعاموس كلمة 

"محب الناموس "-1

"المولود فى عمون "-3



"حامل الثقل"أو " ثقل"-2

:كلمة عبرية تعنيعاموس كلمة 

"محب الناموس "-1

"المولود فى عمون "-3



نبوات عن مجيئ المسيح-2

:بـعاموس يبدأ سفر 

الدعوة الى التوبة-1

رةعقوبات لشعب هللا و الشعوب المجاو-3

االصحاحين األول والثانى



نبوات عن مجيئ المسيح-2

:بـعاموس يبدأ سفر 

الدعوة الى التوبة-1

رةعقوبات لشعب هللا و الشعوب المجاو-3

االصحاحين األول والثانى



آرام

عمون

أدوم

صور

فلسطين

يهوذا

إسرائيل

مؤاب



هكذذذذا قذذذال الذذذرب مذذذن اجذذذل ذنذذذوب 

الثالثذذذذة و االربعذذذذة ال ..............

ارجذذذذذذذذذذذذذذذذع عنذذذذذذذذذذذذذذذذ  النهذذذذذذذذذذذذذذذذم 

.......................................

هذه اآليات؟4و 3ما هو تفسير 

:مرات يبدأ الرب بقول 8



هللايشير إلى الخطايا تجاه ( 3) رقم -2

.اإلنسانضد إلى الخطايا( 4)ورقم 

ر يشي( رقمين متتاليين)عبري أسلوب -1

بها كأسالشعب امتأل أي خطايا هذا . للتمام

.العقابغضب الرب للتمام، مماّ استوجب 

خطايا الروحيشير إلى ( 3) رقم -3

.خطايا الجسدإلى ( 4)ورقم 



هللايشير إلى الخطايا تجاه ( 3) رقم -2

.اإلنسانضد إلى الخطايا( 4)ورقم 

ر يشي( رقمين متتاليين)عبري أسلوب -1

بها كأسالشعب امتأل أي خطايا هذا . للتمام

.العقابغضب الرب للتمام، مماّ استوجب 

خطايا الروحيشير إلى ( 3) رقم -3

.خطايا الجسدإلى ( 4)ورقم 



مدينة في بليةهل تحدث 6

و الرب لم يصنعها

االصحاح الثالث

:معنى هذه االية أن

هللا صانع الخيرات والشرور-1

الشر هنا هو الضيق الذي يسمح-2

.  به هللا للتنقية والتأديب

هاهذه االية اضيفت ومشكوك في–3



مدينة في بليةهل تحدث 6

و الرب لم يصنعها

االصحاح الثالث

:معنى هذه االية أن

هللا صانع الخيرات والشرور-1

الشر هنا هو الضيق الذي يسمح-2

.  به هللا للتنقية والتأديب

هاهذه االية اضيفت ومشكوك في–3



إنذذذي : ال يقذذذل أحذذذد إذا جذذذرب

، ألن هللا«أجذذرب مذذن قبذذل هللا

غير مجرب بالشرور، وهو ال

.يجرب أحدا

13: 1يعقوب 



هلذذذم الذذذى بيذذذت ايذذذل و اذنبذذذوا 4

الى الجلجال و اكثروا الذنوب و

احضذذروا كذذل صذذباح ذبذذائحكم و

كل ثالثة ايام عشوركم

االصحاح الرابع



هللا يرفض العبادة المظهرية-1

يحضروا كان المطلوب من الشعب ان –2

همعشورو كل ثالثة ايام ذبائحهم كل صباح 

مادام هناك ذبائح وعشور فالذنوب –3

ليست بمشكلة 

:معنى هذه االية أن



هللا يرفض العبادة المظهرية-1

يحضروا كان المطلوب من الشعب ان –2

همعشورو كل ثالثة ايام ذبائحهم كل صباح 

مادام هناك ذبائح وعشور فالذنوب –3

ليست بمشكلة 

:معنى هذه االية أن



اجذذل انذذي اصذذنع بذذ  هذذذا فمذذن 12

فاستعد للقاء اله  يا اسرائيل

االصحاح الرابع

:االستعداد للقاء هللا فى هذه االية يشمل

التوبة وطلب معونة هللا للتغيير-1

كرمة االلتصاق بالمسيح كالغصن بال–2

النمو فى النعمة بالصالة وباقى –3

الممارسات الروحية



اجذذل انذذي اصذذنع بذذ  هذذذا فمذذن 12

فاستعد للقاء اله  يا اسرائيل

االصحاح الرابع

:االستعداد للقاء هللا فى هذه االية يشمل

التوبة وطلب معونة هللا للتغيير-1

كرمة االلتصاق بالمسيح كالغصن بال–2

النمو فى النعمة بالصالة وباقى –3

الممارسات الروحية



النذذذذ  هكذذذذذا قذذذذال الذذذذرب لبيذذذذت 4

اسرائيل اطلبوني فتحيوا

االصحاح الخامس

:طلب هللا فى هذه االية معناه

االطلب من هللا فقط لكل احتياجاتن-1

طلب التوبة و الروحيات فقط من هللا–2

تى طلب هللا نفسه ان يملك على حيا–3

وان يكون لذتى وفرحتى وكل حياتى



النذذذذ  هكذذذذذا قذذذذال الذذذذرب لبيذذذذت 4

اسرائيل اطلبوني فتحيوا

االصحاح الخامس

:طلب هللا فى هذه االية معناه

االطلب من هللا فقط لكل احتياجاتن-1

طلب التوبة و الروحيات فقط من هللا–2

تى طلب هللا نفسه ان يملك على حيا–3

وان يكون لذتى وفرحتى وكل حياتى



لذذذل  يصذذمت العاقذذل فذذي ذلذذ  13

الزمان الن  زمان رديء

االصحاح الخامس

ه من القديسين الذين اشتهروا بتطبيق هذ

:االية

بولس الرسول-1

القديس أرسانيوس معلم اوالد الملوك–2

دينالقديس االنبا شنودة رئيس المتوح–3



لذذذل  يصذذمت العاقذذل فذذي ذلذذ  13

الزمان الن  زمان رديء

االصحاح الخامس

ه من القديسين الذين اشتهروا بتطبيق هذ

:االية

بولس الرسول-1

القديس أرسانيوس معلم اوالد الملوك–2

دينالقديس االنبا شنودة رئيس المتوح–3



و حدث لما فرغ مذن اكذل عشذب 2

االرض انذذي قلذذت ايهذذا السذذيد الذذرب

اصذذذفح كيذذذ  يقذذذوم يعقذذذوب فانذذذ 

صغير

االصحاح السابع



ية أى العبارات االتية يصلح لتطبيق هذه اال

(:صغيركي  يقوم يعقوب فان  )

انا ضعيف توبنى يارب فاتوب-1

المشاكلانا صغير امام -2

الكثيرةانا صغير امام عطاياك -3

اذكر يارب فالن فانه صغير -4



ية أى العبارات االتية يصلح لتطبيق هذه اال

(:صغيركي  يقوم يعقوب فان  )

انا ضعيف توبنى يارب فاتوب-1

المشاكلانا صغير امام -2

الكثيرةانا صغير امام عطاياك -3

اذكر يارب فالن فانه صغير -4



االصحاح السابع

فقال لذي الذرب مذا انذت راء 8

فقذذالزيجذذايذذا عذذاموس فقلذذت 

فذذيزيجذذاالسذذيد هانذذذا واضذذع 

ود وسط شذعبي اسذرائيل ال اعذ

اصفح ل  بعد



مقياس للوزن كان يستعمل فى زمن عاموس-1

فى زمن عاموسعملة كانت تستعمل –2

أداة تستعمل للتأكد من رأسية المبانى–3

ما هو الزيج ؟



مقياس للوزن كان يستعمل فى زمن عاموس-1

فى زمن عاموسعملة كانت تستعمل –2

أداة تستعمل للتأكد من رأسية المبانى–3

ما هو الزيج ؟



الزيج
PLUMP LINE



؟هل الزيج هنا للبناء ام للهدم



ماذا يمثل

فى الزيج

حياتى؟



ماذا يمثل

فى الزيج

حياتى؟



سالقديس اوغسطينو

يوجد رجاء ألعظم 

خاطئ يقرأ الكتاب 

المقدس ويوجد خطر 

ألعظم قديس يهمل 

قراءة الكتاب المقدس



االصحاح السابع

فاجذذذذذذاب عذذذذذذاموس و قذذذذذذال 14

ابذن المصيا لست انا نبيا و ال انذا

. جميذذزنبذذي بذذل انذذا ران و جذذاني 

فاخذذذذذذني الذذذذذرب مذذذذذن وراء 15

ا الضان و قال لي الرب اذهب تنبذ

.اسرائيللشعبي 



ماذا نتعلم من عاموس النبى فى هذه االية؟

اإلتضاع-1

التأكد انى مرسل من هللا قبل -2

القيام بأى خدمة

هللا قادر على استخدامى مهما -3

كان ضعف امكانياتى



ماذا نتعلم من عاموس النبى فى هذه االية؟

اإلتضاع-1

التأكد انى مرسل من هللا قبل -2

القيام بأى خدمة

هللا قادر على استخدامى مهما -3

كان ضعف امكانياتى



االصحاح الثامن

فقذذذذال مذذذذاذا انذذذذت راء يذذذذا 2

عذذاموس فقلذذت سذذلة للقطذذا 

ايذة فقال لي الرب قد اتت النه

على شعبي اسرائيل



فقال لي الرب قد اتت النهاية . للقطا سلة 

ما هو معنى الرؤيا 

لشعب اسرائيل؟ 



؟لى انا شخصياً الرؤيا ما هو معنى 
ن وبمجرد يفتح القفص ويختار البائع إحدى الدجاجات للذبح فتخاف االخريات ويجري: مثلما يحدث فى محالت الدواجن 

اليس هذا ما يحدث كلما سمعنا بخبر وفاة احد االصدقاء؟. قفل القفص يعود الهدوء



االصحاح الثامن

يذة فقال لي الرب قد اتت النها2

ال اعذذذودعلذذذى شذذذعبي اسذذذرائيل

.بعداصفح ل  

انذذذي لذذذن ... قذذذد اقسذذذم الذذذرب 7

انسى الى االبد جميع اعمالهم



لن كي  يقول هللا فى هذه االيات ان 

يغفر ولن ينسى خطايا الشعب ؟

:أليس هو القائل 

أنا أنا هو الماحي ذنوب  ألجل

نفسي، وخطايا  ال أذكرها
25: 43إشعياء 



بذذل إن : أقذذول لكذذم

لذذذذذذذذذذذم تتوبذذذذذذذذذذذوا 

فجمذذذذذيعكم كذذذذذذل  

تهلكون
3: 13متى 

5: 13متى 



هللانسينا خطايانا يذكرها لنا ن إ

(بالتوبذذذذذة)خطايانذذذذذاذكرنذذذذذا وإن 

ينساها لنا هللا 
األنبا أنطونيوس



االصحاح الثامن

قذذذذائلين متذذذذى يمضذذذذي راس 5

الشذذذهر لنبيذذذع قمحذذذا و السذذذبت

ة و لنعرض حنطة لنصغر االيفذ

نكبر الشاقل
ا ما هى الخطيئة التى يعاتب هللا شعب  عليه

فى هذه االية؟



االصحاح الثامن

قذذذذائلين متذذذذى يمضذذذذي راس 5

الشذذذهر لنبيذذذع قمحذذذا و السذذذبت

ة و لنعرض حنطة لنصغر االيفذ

نكبر الشاقل

اإلزدواجية والرياء



نكبر الشاقلو  االيفةلنصغر 



سائقى التاكسى يمكن ان يشغلوا القرآن وال يشغلوا البنديرة



صايم لكن باكل لحم اخويا 

باالدانة والنميمة و عدم المحبة

سلوكى فى الكنيسة مختل  عن 

سلوكى خارجها

أمين فى العشور 

لكن مش امين فى شغلى وضرايبى

:أمثلة من االزدواجية فى حياتى



االصحاح التاسع

فذذي ذلذذ  اليذذوم اقذذيم م لذذة داود11

م السذذاقطة و احصذذن شذذقوقها و اقذذي

. ردمها و ابنيها كايام الدهر

ع لكذذي يرثذذوا بقيذذة ادوم و جميذذ12

االمذذذم الذذذذين دعذذذي اسذذذمي علذذذيهم 

.هذايقول الرب الصانع 



ما هو وعد هللا فى هذه االيات؟

بعودة مملكة اسرائيل وملوكها -1

من اسرة داود للملك 

عالمبقيام مملكة المسيح فى كل ال-2

بانتصار الملوك من نسل داود -3

على مملكة ادوم



ما هو وعد هللا فى هذه االيات؟

بعودة مملكة اسرائيل وملوكها -1

من اسرة داود للملك 

عالمبقيام مملكة المسيح فى كل ال-2

بانتصار الملوك من نسل داود -3

على مملكة ادوم



االصحاح التاسع

و ارد سذذذذذذبي شذذذذذذعبي اسذذذذذذرائيل 14

فيبنذذذذذون مذذذذذدنا خربذذذذذة و يسذذذذذكنون و 

يغرسون كرومذا و يشذربون خمرهذا و 

يصنعون جنات و ياكلون اثمارها

أذكر مزموراً من مزامير الغروب يحمل 

.نفس المعنى



ا رد الرب سذبي صذهيون، صذرنعندما 

نذذا امذذتألت أفواهحينئذذذ .مثذذل الحذذالمين

الوا حينئذذذ قذذ. ، وألسذذنتنا ترنمذذاضذذحكا

إن الذرب قذد ع ذم العمذذل »: بذين األمذم

الذرب العمذل معنذا، ع ذم .«مع هذؤالء

.وصرنا فرحين

3-1: 126سفر المزامير 


