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 يوئيل سفر عن قدمةُم

I-يوئيل؟ سفر ندرس ملاذا 

القريي العصررفر إسررائيلوحررو الجررادضرراا أهمية ومايوئيلسفردراسةأهميةعنكثيراًسؤلت -أ

 ؟القيي العهيأسفارمنالسفرهذاليراسةطاقةونعط وقتنقض أنيجبلماذاهذا؟يومناف 

أناأليرا خررآفر الطرير يعريوالك هللارسله ي الذيناألشخاصكنم ي ألنهيوئيلسفردراسةعلينايجب - 

التر النبرو هذهنيرسنحن. المسيحمجئقبلاليينامكيةالتطورا أجلمنمجهزينالغيراويعيويجهزوا

أجرلمرناأليرا خرآكنيسةتعيلك خصيصاًالنبو هذهرسالةصم قيهللاألنإصحاحا ثالثمنكونتت

دليل"إنهالر ،مجئيو إطارف تحيثسوفالت األزمةوأيضاًستعلني سوفالذيسب م الغيرالمجي

 .هذامثللوقتالعروسعيي لك م ص "تعليما ال

II-يوئيل هبا تنبأ اليت الرسالة حول عامة نظرة 
 (وزراعيةإقتصاديةأزمة)طبيعيةكارثة:١يوئيل -أ

 (المسيحضيروحهجو منكنوعإسرائيلعلىتهج ااال)عسكريةأزمة:١١-٢:١يوئيل - 

 واركاتهحمايتهطل ي لك هللاينتظرهالذيالفعلرد:١١-٢:١٢يوئيل . -ج

 (روحياًسياسياً،زراعياً،) ابركاتهيخترقهللا -د

 (هز ست المسيحالضيجيوشجميع)األعياءعلىهللاقضاء -ه

III- ٢يوئيل لنا يفسر ٢ صحاحإ الرسل أعمال - األول اإلفتراض 
منأتباعيسوعكانوامجتمعيناشغفمنتظررينموعريالرروحكمراأوصراه يسروع١٢١ف يو الخمسين -أ

يرا لرلا ١١لمري  (١١-١:١٢أع ،٢٢:٢٤لرو)مرناألعرال قرو  الوااأنينتظرروافر أورشرلي حترىينر

 . مستمرويذيطلبونهللااصال وشفاعةوصالتالم

 )٢٢:٢٤لو) ".فاقيموا في مدينة اورشليم الى ان تلبسوا قوة من االعالي. وها انا ارسل اليكم موعد ابي"

 ."وكان قدد ججممدن ن دو هدلا اليدو  ن دو مردة وع د ين...وكانوا جميعاً يداومون على الصالة بقلب واحد"

 (١١-١:١٢أع)

ستقر علرىرووسره والجميرعألسنةمننارم اوكانصو عظي كهبو ريحمألالبيتوالجميعرأو .1

 .(٢-٢:١ أع)منالروحالقيسكماتنبأالنب يوئيلواإمتأل
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ددَماَّل َكََن دد   " دَن الس  ددْوَن مل َْ دد َة  َوفَْجدََةً َحددَدَص  ْل ٍ  َعا ديَن فليدد ل َدوليُّ رليد َ اْلبَْيدَا ال ددللي َكددان وا َجاللسل ََ  ث ددم  . ، فََمدد

َعْا  ظََهَ نْ  ْن نَار ، َوقَْد تََوز  نَةَ َكََن َها مل دْنه ْم،لَه ْم أَْلسل دد  مل لِّ َواحل و ل  َوَحل ْا َعلَى ك  دَن الد ُّ يعداً مل وا َجمل
 ََ فَداْممَ

ق وااْلق د سل  و   أَْن يَْنطل ْثلََما َمنََ ه م  ال ُّ وَن بلل َغان  أ ْخَ ى، مل  (٢-٢:٢أع)".، َوأََخل وا يَمََكل م 

الرغ منأنهكانهناكلغا عييي ممثلةلكنكلواحيكانيستمعلعجائربهللاتنطر الغترهعرنفر وا .2

 .مورالت كانيسمعونهاويرونهاجميعكانوف حير ودهشةاسبباالوال!هؤالءالرجالالجليليون

وع ، َوقَْد " م  ، تََوافََدْن جللَْيهلمل اْلج  ْون  ى الص  ا َدو  دوَن  أََخَلْته م  اْلَ ْيدَ ة  فَلَم  دد  َكداَن يَْسدَمع ه ْم يَمََكل م  دل  َواحل ألَن  ك 

دْن أَْهدلل اْلَجلليدلل »: يَمََساََّل ونَ  فََََخل وا. َعلَْيهلمْ  الد ْهَ ة  َواْسمَْولَال . بلل َغمل ل  يعداً مل دوَن َجمل مََكلِّم  الََّل اْلم   ُ أَلَْيَس َهد

يددن  يَْسددََل و دده ْم بَْعضدداً فلددي َدْهَ ددة  َوَحْيددَ ة  َوأََخددَل اْلَجمل لِّدد ل »: َن بَْعض  «َمددا َمْعنَددى َهددَلا ك 
 

دده ْم فَقَددال وا  ددا بَْعض  أَم 

َكاَرى»: ينَ َساخل ل   (١١-٢:٦أع)." «َما ه ْم جلال  س 

يوضحله أنماكانيحيثل يكناسببخمٍرلكنليرت مراقيرلعرنأاطرستحتتأثيرالروحالقيسإاتي - 

 .(٢:٢٤يوئ)علىكلاشرسيسكبهللاروحهخراأليا آأنهف -ف النب يوئيل

:َولَكلْن َهَلا َما قليَل بلللَسانل الن بليِّ ي وئليلَ "
 

  ُ  ُ يدنل اْلبََ د ل، : يَق دو دي َعلَدى َجمل وحل يدَ ةل َسََْسدك ب  ر  فلدي األَي دا ل األَخل

ْم  ْم، َويََ ى َشبَاب ك  ْم َوبَنَات ك  ْم أَْحالَماً ر  فَيَمَنَبَ   بَن وك  ك  ي وخ   (١١-٢:١٦يوئ)".ؤى، َويَْ ل م  ش 

،اطرسعررفأنهرذاهرومراالروحالقيسستمر وإنسكا أنهناكإرتباطاينالصال الم عرفاطرس -ج

 .قالهالنب يوئيل

طلقرهامرلءفر الجيرلالرذيسروفيعرودفيرهعلرىمراوعريهللاأني عرارونماحيثف يو الخمسرينكران -د

 .اشركلحتىيلمس-فشخصكانليمتيإلىالعال كلهالآةف يو الخمسيناثالثاتيأإما.يسوع

:٢يروئ)تبعوامراقيرلفر إالتالميذ. الروحالقيسانسكإيةكانليؤخذنموذجعنكيف٢-١الرسلأعمال -ه

.سرريخلصآمررنالررروحالقرريسينسرركبوكررلمررنعنرريمايجتمررعالنرراسللصررال والصررو (١٢-١١،٢٢-١٢

وهذاماحيثعنيماإنسكبالروح(٢:٢١أع)جذ ناسمنكلاألم يوئيلتنبأأنالروحالقيسسوفي

 .القيسف سفرأعمالالرسل

ي َعلَى" وحل يَ ةل َسََْسك ب  ر  ينل اْلبََ  ل  فلي األَي ا ل األَخل و بلاْسدمل الد   ِّ  ،َجمل دل  َمدْن يَدْدع  :٢أع)".يَْخل د    َولَكلدن  ك 

٢١-١١)

ُ  الدد   ُّ " ع ددوا جللَددي  : َواآلَن، يَق ددو ْم بلَصددْو   َوب َكدداَّ  َونَددْو   اْرجل ددلِّ ق ل ددوبلك  ددْن ك  ... مل
 

ددْهيَْوَن،  ْل ِل فلددي  ددوا بلدداْلب و اْن  خ 

قَد س   ْوماً، َونَاد وا للَمْ  َل  م  َْ .. .َوقَدِّس وا 
 

دلِّ بََ د   ث م  أَسْ  ي َعلَدى ك  وحل ديمل ...  ك ب  ر  ِل ديَّل يَدْو ل الد   ِّ اْلَع قَْبدَل َمجل

يفل  خل و بلاْسمل ال   ِّ يَْخل    جلن مَ  ... اْلم  لُّ َمْن يَْدع   (١٢-١١،٢٢-٢:١٢يوئ)."ا ك 

تحيثالنب يوئيلعنأزمةعظيمةسوفتأت علىجميعاألم ف سفروجنباًإلىجانبمعهذهالنهضة، -و

ٍ علرىجميرعاألمر فر الجيرلالرذيسريعودفيرهالرر آإلرىقضراء١يشيرأيضاًيوئيل.١يوئيلاصحاح

وصرف.إنهيرار/عبرالتاريختكل أنبيراءهللاعرنسراعةترأت علرىكرلاألر تكرونسراعةكارثرة.يسوع

 .(٢٢:٢١،مت١١:١،أر١٢:١دا)الساعةاأنهاالضيقةالعظيمةالر يسوعهذه



FORERUNNER CHRISTIAN FELLOWSHIP – MIKE BICKLE  
STUDIES IN THE BOOK OF JOEL                    PAGE 3 

 

www.IHOP.org KC Missions Base–IHOP 
 www.MikeBickle.org Free Teaching Library 

 .تيةسوفتفوقاكثيرماحيثف سفرأعمالالرسلآهناكنهضة -ز

سوفينسكبالروحالقيس.ثير ف تاريخالبشريةكاملةعنأكثرساعةم عطيناسفريوئيلصور نبويةي  -ح

هرذا.(٢٤-١٢:٢٦عرب)تزعزعاطريقةغيرمسبوقةف نفسالوقتسوفيزعزعهللاكلمايمكنأني 

 .نبو يوئيلمحورهو) ٢:١١يوئ)اإلطالقالمزدوجلكلمناألحياثاإلجاايةوالسلبية

َُ أّما اآلَن فَقَْد " ُ  ال األْرَض َوحَدها، بَلل الس ماََّ أيضداً : قَطََن َهلا الَوعَد فَقا ةً أ ْخَ ى، َسَ َزلزل .َم  
 

ةً : فَقَول د    َمد  

  ُ ُُّ َعلَدى أن  األشدياََّ َريدَ  الثّاَبلمَدةل َسدم زا َوَهدلا يَعنلدي أن  األشدياََّ ال ملدي ال . جْذ هلدَي أشدياََّ َمخل وقَدةَ . أ ْخَ ى، يَدد 

َُ َسمَبقَىي مكل  (٢١-١٢:٢٦عب) ".ن  أْن ت َزلَز

 .النبوية لرسالةيوئيلأساس أنينموجسيالمسيحف فه وإدراكأمرإنه -ط

IV- املستقبل يف هو يوئيل لنبوات والنهائي الكامل التحقيق  
والتتمري األكبررالغرر فرننذلر ومرع الوقرت،ذلر فر يعيشرونكرانواذينالرلالشرخاصيوئيرلسفرتبك  -أ

هر يوئيرلرسرالةأهميرةإن.ثانيرةًيسوعالر فيهيعودسوفالذيالجيل ف هوالسفرهذالنبوا الكامل

السرنينفر سرتحيثالتر الخاصرةوالرييناميكيا المحوريرةللتغيررا عيينم يكونواأنالمؤمنينتأهيلف 

إن.مجرازيأورمرزيسرفرمجرردكأنرهسرفراهرذامرعنتعاملالأنعلينا.يسوعالر مج ءقبلاألخير 

 .فقيي قيرسالةلاهذهقلوث فأهميةهذافعلنا

يقولرهمراشررحهرواليراسرةهرذههريف.النبرو هرذهحرولختلفةالم راءاآلنناقشأنليساليراسة هذههيف - 

إسرتثنائ ،أوجييريلريسيوئيرللسرفرشررح  .المختلفرةهوتيهالالاآلراءنقاشمنايلالمقيسالكتا نص

الجيرلفر هرويوئيرللنبرو الكامرلالتتمي أنيؤييونذينالالمقيسالكتا علمينم منكثيررأيأيضاًلكنه

 .يسوعالر فيهيعودسوفالذي

أومرنان .المستقبلف أحياثف حرفيةاطريقةسيكونيوئيللسفرواألعظ الكاملالتحقي أنأومنان  -ج

 .ق ١٢٦فر ااارلغرزوأثنراءجزئيرةاطريقرةتحققرت(٤-٢:١يروئ)فر الموصروفةالسرلبيةاألحياثأن

 .ثانيةًيسوعالر فيهيعودسوفالذيالجيلف سيكونواألعظ األكملالتحقي أنأومنولكن 

V- (م.ق ٦٨٦-٦٠٦) بابل غزوعن  سبقًاُم تنبأ يوئيل 
سرفرأنيقروليوئيرلفيهتنبأالذيالتاريخحولقنعم رأيأكثر.النبو لهذهاليقي التاريخحولجيالهناك -أ

ااارلغرزوأناعتقراديفر .( .ق١٢٦-٦١٦) فر قليرلاوقتأورشلي وتيميرااالغزوقبلتبك يوئيل

مرر الوقرتهرذافر . ق ١٢٦هروالقريي العهريترواريخأهر مرن .يوئيرلتنبرأمرااعريقليلةعقودف حيث

إسررائيلنبوخذنصررملر اقيراد ااارلجيشأهل .القيي العهيتاريخعبروميمرمظل وقتااكثرإسرائيل

؛١٢-٢١:٤أر) سرنة١١لمري ااارلفر عمرلمخيمرا فر ليعملرواحرر كأسرىاليهودمنالكثيرأخذو

٢٤:١١). 

جيرروشطريرر عررنوإسرررائيلاأورشررلي سرريلح الررذياالرريمارموسررىتنبررأ٦٦-٢٢:٢١التثنيررةسررفرفرر  - 

موسرى نبروتتحقر لر ذل مناالرغ  . ١١ف الرومانيةاإلمبراطوريةوالجيوش ١٢٦ف ااالمملكة
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عرننبرو وهروالباالالروماناهأتىالذياليمار .األيا خرآف تتحق سوفاالكامل،تيةاآلالكوارثعن

 .األيا خرآف المسيحالضيييعلىيأت سوفذيالاليمار

َك َوبَنات َك " ِل انل َعوَدتَه مْ للَ عب  آَخ َ َسي عطَى أوالد  يَن فلعدَل َشديَّ  . ، فَمَكللُّ َعيناَك َوه ما تَنمَ .. .لَكلن َك لَْن تَسمَطل
 

ن ه ْم  ب وَن أبناًَّ َوبَنان  َوال تَْ مَ ِل وَن بلهلْم ألل دْبيل ت ْنجل وَن جلَدى الس 
َخل  ُْ ... َسدي 

 
يدد  َوَسديَجللب  ُ   دْن بَعل دةً مل ْم أ م  دد ك   ضل

ْن أْقَصى األْرضل  ْم َكالن س ل . مل م  َعلَيك  ةً ال تَْع لف وَن ل َغمَها، فَمَْهج  ديَةً ال تَْ مَد ل   الكلبداَر، َوال  ... أ م  دةً قاسل َوتَك ون  أ م 

ددغارَ  مْ  ... تَددْ َحم  الصِّ نلك  ددد  ددلِّ م  ْم فلددي ك  ك  م  ْم َوت هدداجل ك  دد   ْل ددلِّ جلَدد َوَسم  ا ددينَة  فلددي ك  ددد نل الَ صل ى أْن تَسددق  َ أسددوار  الم 

دمْ  دْم لَك  يهدا جلَه ك  م  ال ملدي ي عطل نلك  د  ْم َوم  ك  ... أْرضل
 

م  وَ  دْن ََدَ ألل األْرضل جلَدى َََ فلهدا اآلَخد ل  َسي َ دمِّم ك  ُ  بَديَن األ َمدمل مل

ْم، آللَهدةً  وَن آللَهةً أ ْخَ ى لَدْم تَع لف وهدا أندم ْم َوال آبداؤك  م  دْن َخَ دب  َوَحَجد  َحيث  َسمَعب د وَن َوتَخدل  ... َمصدن وَعةً مل

ْم َسالَ ، َولَْن  د وا َمكاناً َوفلي َوَس ل تللَك األ َممل لَْن يَك وَن لَك  مْ تَجل للك   (٦١-٢٢:١٢تث) ".لل اَحةل أرج 

معظر .القريي العهريأنبيراءنفهر لكر السرب فر فيهاإسرائيلكانتالت سنةالسبعيننفه أنجياًالمه من -ج

إلىينظرونكانواأوالمستقبلف يحيثسوفالذيااالللسب إلىالشعبيهيئوناكانوالقيي العهيأنبياء

خررآفر يحريثسروفالرذيوالخرالصهللالقضراءترمزنبويةكصور الماض ف حيثتالت السب أيا 

 (١٦أر،١٢-١٤حز،١٢-١٢زك.)األيا 

 .حيوثهاقبلعقيينعقياوأتت(٤-٢:١يوئ)ورشلي ألااالجيوشإقتحا عنيوئيلنبو  -د

هرذالكرنالماضر ف حيثتتاريخيةكارثةعنعرفناي أنفقطليس(٤-٢:١يوئ)منالقيسالروحقصي -ه

ااارلجيوشإحتالل.األيا خرآف إلسرائيلتحيثسوفالت الزلزلةعننبويةصور يعطيناصحاحاإل

-١٢ريازك)ومملكتهالمسيحالضيييعلىيحيثسوفمالناتروينبويةصور أيضاًه ق ١٢٦ف 

١٢) 

تر هرذا.أعددائها علدى تدياآل الهدالكوأيضراً جسد ائيل ونجداة خالصلنايصفأنهو١يوئيلمنهللاقصي -و

١٤رو)المسريحضريوروحالمسريحالضريمملكةتسقطعنيمانهائياًيكتملسوفولكنااالاسقوطجزئياً

:٢١-١١) 

 ق١٢٦فر ااارلجيروشإلحرتاللشريري كمرالخالصرهكصرور مصررمرنالخرروجإلىتكراراًهللاشيري  -ز

يرأت سروفالرذيوالقضراءالخرالصعنالقيي العهيف نبويتانصورتانهمااإلثنان.هللالقضاءكصور 

 .األيا خرآف إسرائيلعلى

(٢:٤-١:١يروئ)هللالرحمرةورفضرهاتمردهرااسببإسرائيلعلىهللاقضاء:أوالً الرسالتانيحمليوئيل -ح

موسررىأيرا فعرلكمراشرعبهخلررصي سروفهللا(١يوئيرل)إسررائيلنجر ي لكرر العريوعلرىهللاقضراء:ثانيداً 

 .نبوخزنصرإستخي كماالمسيحالضيكلال قاض أخرىمر يستخي وسوف

خررآالتر سروفتحريثفر ،العسركرية،االقتصادية،الزراعيرةلألزمةإنسفريوئيللهتطبي  .1

.األم اطريقةغيرمسبوقةاأليا ولكنأيضاًسوفينسكبالروحالقيسعلىجميع
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كمرراجرراءفرر (٢ارويرر)إنالتتمرري الكامررللنبررو يوئيررلسرروفيشررملأزمررةإقتصرراديةوزراعيررة .2

،وأيضراً(١٢-١٢زكريرا)إستعمارعسركري(٢يوئيل)كماجاءف و،اواأالجراد(1ليوئي)

(.٢يوئيل)انسكا الروحالقيسعلىكلاشرالذيجاءف 

ضرررغطالأصرررعبوقرررتمرررنجهرررةفررر نصرررر المسرررتويا أعلرررىهللاأوالديختبررررسررروفاأليرررا خررررآفررر  -ط

 .ضطهادإلاو

IV- بابل جيش بقدوم يتنبآن أيضًا وصفنيا حبقوق 
اسرببليوئيرلنامعاصرركانراوصرفنياحبقروقأنأعتقريانر .يوئيرلوقرتفر آخرونأنبياءإستخي هللاإن -أ

القضراءأننبرهي كرانمرنه كرلإسررائيل،تمرردمرنجهرةهللاقضراءعرنالرسرالةونفساللغةنفسإستخيا 

 .وصال اصو ويرجعالشعبيتبل إنيأت سوف

مزدهرر أمرةتنبيرهفر الصرعبةالمهمرةهرذهفر يشراركمرنه كلأصيقاءكانواالثالثهؤالءأنأعتقيان  - 

 .الشعبمنكثيرله يستمعل ذل مناالرغ  و.األمةعلىضي أزمنةتأت سوفأنهومتيينة

سروفامراأنتنبرأيضراًيخراواشرعياء.ااارلجيروشقريو عنأيضاًنأتنبوالحقاًجاءاأيضاًوحزقياُ أرميا -ج

 .حيوثهقبلعا مئةاعييحيث

وغيررخاطئرةالنبرو تل أنيظنالشعبكانالشعب،مناهارحبم القيي العهيف األنبياءرسائلتكنل  -د

 .الرفضنفسسيواجهونالمسيحمجئقبلالطري يعيونسوفالذينهؤالءكذل  .مهمة

المسريحمجر ءيسب الذيالشيييالضي وأيضاًالمجيانسكا يشهيسوفالذيللجيلاأليا ايايةف نحن -ه

 .ثانيةً

 .ستعيم الشعبيكونلك اعيي اأزمنةتحيثأنقبلانبوا الشعبنبهي هللاإن -و

وأنهللا،إلررىيتضررعلكر الشرعبويجمعرواالبروقيرفعرواأنهرروالطرير عرييم ارهيقرو الرذيالريورإن -ز

 .األر ف هللامجيانستعالنيتنبأواأنوأيضاًقادمةاأزما الشعبينبهوا

الغرا يسرتمتعارالكثيرمرنحريرةالعبراد واإلزدهراراإلقتصراديولكرنسروفيتغيرركرلإنالعال  .1

.شئ

الشعبيرىأعنيماإاتييصيقمنقبلالشعبإال(يؤيلوحبقوقوصفنيا)ل يكنمايقولهاألنبياء .2

حررياثعررييالطريرر عنرريمايرررواتزايرريلألهكررذاسرروفيصرريقالنرراسرسررالةم .قرريو جيرروشاااررل

.السلبية

VII- عسكري وإحتالل ظلم قادة يستخدم أن يقدر اهلل - الثالث اإلفتراض 

 (١حبقوق)الشعبلتأديبييهف كآال وجيوشأشرارملوكيستخي هللاكانالقيي العهيف  -أ

 .أمةيؤد ك عسكريةاأزمةيأت هللاأنف نفكرعنيمانعثراألحياناعضف  - 
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الرذيالحييتخطىأنيقيرالأيضاًالشيطان.األشراراألرضيينالقاد يتخطاهأنيقيرالحييضعهللالكن -ج

حريودوضرعهللاولكرنوإيمانهأيو يقتلأنالشيطانأرادأيو ،حيا ف المبيأذل نرىنحن.هللاوضعه

 .يتخطاهاأنيمكنالللشيطان

 .أكثروابركا أكثرشتعلم اقلبأيو خرجالتجراةمنموس اعي -د

هللاإلررىيرجعررونحتررىأخرررىشررعو اهررايررؤد كررأدا يسررتخيمه لكرر للرر روسرراءاوجرروديسررمحهللا -ه

 .وخالصهلرحمتهويصرخوا

يرؤداه لكر الشرريرااارلجريشيرسرلسروفهللاأن:رسرالتهمرنتعثروايوئيلجيلف الشعبأناالتأكيي -و

 .كأمة

IIIV- صعبة اسئلة ٣ - القادمة الالهوتية األزمة - الرابع اإلفتراض 

َب الَوثَنليُّوَن، لَكلن  َرَضبََك قَْد أتَى"  (١١:١٢رو)" .َرضل

(١١:٦مت) ."فلي   يعث   َوَ وبَى للَمْن الَ "

َد قَْلبل ل ال ملي " ْل َز َمقَا و   فلي آخل ل األَي ا ل فََغَضب  ال   ِّ لَْن يَْ تَد  َحم ى ي ْنجل ض   (٢١:٢١أر) ".َسم ْدرلك ونََها بلو 
اسررئلةثررالثهنرراك .خلنرراادفرر األسررئلةوتتزايرريالهوتيررةأزمررةتنفجررراألر ،علررىهللاقضرراءيررأت عنرريما -أ

 .دائماًالمسيحجسيف هللارجالفيهاسألي رئيسية

 ؟اهذايسمحلماذامحبةإلههللاكانإن:األوُ السُاُ - 

كران.إنكانهللاإلهمحبةكيفيسمحالويستخي أمةشرير كعصراتأديرب:إنتشاراًهذاأكثرسؤال .1

.ااالاسببقيو جيوشحبقوقعنيماصرخهللواجهههذاهوالصراعالذي

َ داَهدَ " دل  م  ، فََكْيدَف تَْ مَمل ُِّْلدمل ْؤيَدةَ ال يدؤ  ر  ، َوأَْندَا الَ ت طل د   دْن أَْن تَْ دَهَدا ال   ََْه   مل ةَ األَثََمدةل، جلن  َعْينَْيَك أَ

ْنه مْ  نَافلق وَن َمْن ه ْم أَبَ ُّ مل ْنَدَما يَْبمَللن  اْلم  ا  عل (١:١١حب)" َوتَْصم 

ي أمةشرير كبااللتأديبإسررائيلخاألصلهوكيفتقولأن إلهااروتستمعنىصال حبقوقف  .2

؟وه أمةأشرمنا

.إنمحبةهللاالتتعار معتأديبهوقضاوهألمةمتمررد لكر يوقظهراروحيراًحترىتخلرص:١ججابة  .3

ترتعل البررأنالنراسعنرهإنقضراءهللاينرت .زيلكلمايمنعالمحبةإنهيفهللامنقضاوههوأني 

(٢٦:٤اشعياء)

" َُ َك فلي األَْرضل يَمََعل م  أَْهل َها اْلَعْد ْنَدَما تَس ود  أَْحَكام   (٢٦:٤اش) ."عل

 أمة؟علىت اآلهللاقضاءيقللواوليوقفوا األاراريفعلأنيجبماذا-#٢ الثاني السُاُ -ج
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َدافلعاً َعنل األَْرضل، َحم ى الَ أَخْ  فطلبا" ي م  َداراً َويَقلف  فلي الثُّْغَ ةل أََمامل داً يَْبنلي جل الً َواحل ْن بَْينلهلْم َرج   لبََها فَلَدْم مل

دْ    (٢٢:١١حز) ".أَجل

لُّوا َوََلَب وا " َْ ي َعلَْي ل، َو َي اْسمل ع وا وجهيفلإذا تَواَضَن َشعبلي ال للي د عل يَ ةل، فَدإن نلي ، َوَرجل د ِّ قلهلم  ال ِّ َعْن َ   

ي مَه ْم َوَسَش لي أْرَضه مْ  ، َوأر ل   َخطل  (١:١٢أخ٢) ".َسَْسَمن  مَن الس ماَّل

؟عبهالقييسونف تخفيفقضاءهللاماهواليورالذييل .1

مرنأجرلالشرعبويصرلواأن(١١-٢:١٢يروئ)هللايناديعلىمتشفعينيقفواأمامره# ٢اإلجابة  .2

(١٢-٢:١١يوئ)يزيلهللاأوأنيقللقضاوه

 هللا؟قضاءقيو واعيقبلاألارارويفعليقولأنيجبماذا-٣# السُاُ -د

ماهواألمرتحييياًالذييرييهللاأنيقولهللشعبعنطري الرسلواألنبياء؟ .1

.دراسةسفريوئيلتعط لنااعضهذهاألجواة-٣# ججابة  .2

يقرولاشرعياءأنمعرفرةالرر تكرون.عنطرقهوقلبهإدراك هللايرغبف أنيقويأوالدهافه و .3

(١١:٦اش) .حكمةوخالصف أزمنةالضي 

ْكَمة  َوَمْع لفَة ، َوتَك ون  "  (١١:٦اش)" .َمَخافَة  ال   ِّ َكْنَزه  ه َو َضَمان  أَْزَمانلَك َوَوْفَ ة  َخالَص  َوحل

 XI- اإلفتراض #٦ - خدمة ُمعدي الطريق يف أخر األيام

كاملهللا.هللاقلباحقيقةعليهايردأنيجباإلتهاما هذه.أوالدهقبلمنحتىهللاته ي ،الضي يأت عنيما -أ

 .قلبهنفه عنيماهللامحبةف االثقةنمتلئنحن(٢-١١:١رو)طرقهكلف عادلوهووحكمتهمحبتهف 

د ونَ " يَمدةَ »: قَائلللينَ  َوي ْن ل ِل يبَدةَ  َع لد    الد   ُّ  أَيَُّهدا أَْعَمال دكَ  َوَعجل ر   اإلل دلِّ  َعلَدى اْلقَدادل ، ك  لَدةَ  َشدْيَّ  ْسدمَقليَمةَ  َعادل  َوم 

ق كَ  ه ورل  يَاَمللكَ  َ    يعاً  َواأل َمم   ... الدُّ د ونَ  َسيََْت ونَ  َجمل :١١رو)" .«َجللي دةً  ظََهدَ نْ  قَددْ  أَْحَكاَمدكَ  ألَن   لََك، َويَْسج 

٢-١)

هروهللااهايردالت الطرقإحيى. هللاأوالدقلو داخلف هللاحقيقةعنأكاذيبزرعف الشيطانيرغب - 

أزمنررةتررزدادعنرريماهللاويتهمررونالفررخهررذافرر يقررعالحتررىالشررعبيهيئررونالررذينالطريرر عررييم قرري ي أنرره

 .الضي 

 I- اإلفتراض ٦# - اإلحتياج يف أن نتعمق يف سفر يوئيل

َُ  ث م  " ه   َما ك لْ  آَدَ ، اْبنَ  يَا»: للي قَا د  دبْ  واْمد ل  الد ْرجَ  َهَلا ك لْ . تَجل َل دي فَ َمَْ دا  . جلْسدَ ائليلَ  َشدْعبَ  َوَخا ََْعَمنلي فَمل  َهدَلا فَدََ

َُ  «. الددد ْرجَ  ددمْ »: للددي َوقَددا َْعل ْه   َجْوفَددكَ  أَ ََ يددكَ  ال ددللي الددد ْرجل  بلَهددَلا َواْمدد ددي فلددي فََكددانَ  فَاْلمََهْمم دد  ،. «جلي دداه   أ ْعطل  َحددالََوةل  فلددي فَمل

(١-١:١حز) ".اْلَعَسلل 
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ْند  ، فََََجدابَنلي" دْله  َواْلمَهلْمد   »: فََلَهْبا  جللَْي ل َوََلَْبا  اْلكلمَاَ  مل د  ََْعَمد   فلدي . خ  ْلدواً َكاْلَعَسدلل َسدمَجل دَك ح  ، َولَكلن د   َسديَْجَعل  فَمل

ّ اً  دي، َولَكلدْن َمدا جلنل اْبمَلَْعم د   َحم دى  بَْطنََك م  ْلواً َكاْلَعَسدلل فلدي فَمل هل َواْلمََهْمم   ، َكاَن ح  ْن يَدل ا أََخْلت    مل َ بَْطنلدي َمدَ اَرةً َولَم  ََ  !َمد

ل وكل عَ : َوقليَل للي ع و ل َواأل َممل َواللَُّغانل َواْلم  َن ال ُّ َ أَْيضاً بلَ َْنل َكثلي   مل  (١١-١١:٤رو)".لَْيَك أَْن تَمَنَبَ 

كاملهللا.هللاقلباحقيقةعليهايردأنيجباإلتهاما هذه.أوالدهقبلمنحتىهللاته ي ،الضي يأت عنيما -أ

.قلبرهنفه عنيماهللامحبةف االثقةنمتلئنحن(٢-١١:١رو)طرقهكلف عادلوهووحكمتهمحبتهف 

فهرؤالء.ويوحنراحزقيرالكرانكمراقضراوهوسرطفر حترىمحبترهحقيقةيفهمونالذينالناسهؤالءيقي هللا

الكلمرةأكلرواعنريمااألنبيراءفعرلكمرامررٍوحلرومرنفيهراامراالرسرالةفر اعم ونيتأمل"السفرسيأكلون"

 .أيضاًر وم حلو فكانت

اسرببهوالرسالةف الذيرالم .ورحمتهمحبتهخاللمنمقصيهحق ي سهللاأنف ه الرسالةحالو إن - 

 كثير ناسألأل منسينت ما

فر ونهضرةأزمرةأعظر إن.رهراوم احلوهرااكاملها،الرسالةيهضمونيوئيلمثلونساءرجالقي ي هللاإن -ج

"السرفرأكلرو"والرر محضررف وقفواالذينالطري عييام جهز م الكنيسةستكونو .تأت سوفالتاريخ

يسروعالرر فيرهيعرودسروفالرذيالجيلعنالكتا يقولهل وفه إدراكلييه واالتال الكلمةف ولهجوا

 .ثانيةً

أننقريراهراالتر وحكمترههللامحبرةنحروقلواناف ةثقلنايكونأنهويوئيلسفرف اإلنغماسمنالهيف -د

أننقيرسوفالرسالةيركن عنيماانناهذامنواألكثر.هللاتجاهوإدانةانتها المليئةالعيوسها جميعنهز 

.إاليسزرعهاالت األكاذيبمنايالًاالح ونبنيه خرينلآلهللاحقيقةإعالنف القيسالروحمعنتشارك

 .شخصهف والثقةهللاامحبةاياخله الت العثر فتتبيل

 .الضي أزمنةوسطف للر ومحبةثقةله يكونأنف الناسيساعيونالطري عييم إن -ه

علرىاآلتيرةالضري سراعةوسرطفر "صرو صريى"مجرردولريس"صرارخصو "يكونونهذاوافعله  -و

الررر مجرر ءقبررلالطريرر عرريي الررذيالصررارخالصررو هرر الطريرر عررييم سرريكوناليررو هررذافرر .العررال 

 .لهالتااعةاألحياثو




