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 مسلسل النحیب
  ٥الفصل 

  ٦٥العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم وقت ورسالة إرمیاء: الھدف

، أَْفَكاَر َسالٍَم الَ َشّر، ألُ ١١ بُّ ْعِطیَُكْم آِخَرًة ألَنِّي َعَرْفُت األَْفَكاَر الَّتِي أَنَا ُمْفتَِكٌر بِھَا َعْنُكْم، یَقُوُل الرَّ
. َوتَْطلُبُونَنِي فَتَِجُدونَنِي إِْذ تَْطلُبُونَنِي بُِكلِّ قَْلبُِكمْ ١٣. فَتَْدُعونَنِي َوتَْذھَبُوَن َوتَُصلُّوَن إِلَيَّ فَأَْسَمُع لَُكمْ ١٢. َوَرَجاءً 

، َوأَُردُّ َسْبیَُكْم َوأَْجَمُعُكْم ِمْن كُ ١٤ بُّ لِّ األَُمِم َوِمْن ُكلِّ اْلَمَواِضعِ الَّتِي طََرْدتُُكْم إِلَْیھَا، یَقُوُل فَأُوَجُد لَُكْم، یَقُوُل الرَّ
ُكْم إِلَى اْلَمْوِضعِ الَِّذي َسبَْیتُُكْم ِمْنھُ  ، َوأَُردُّ بُّ   )١٤-١١:٢٩إرمیاء .(الرَّ

  
  

كتب  انھالواقع، و في .الرثاءو الدموع مع النبوءات تمتلئ بسبب كم "البكاءالنبي " ارمیا كان یسمى
 .على ید البابلیین القدس من الخراب ویصف ."الرثاء" یسمى ب ارمیا بعد كتاب قصیدة
 لما مجموعھ خدم أرمیا .عاما ٢٠ما یقرب من  على مدى فترة من التي امتدت كارثة سقوط القدس وكان
 من قبل علیھ كان یكره .بابل من ثالثة الغزوات جمیع شھد ثم كارثة وشیكة وحذر من خاللھا عاما، 41

 شعب هللا أن أیضا تنبأ .عن الحقیقة لكنھ تحدث، قاسیة جدا كانت رسالتھ ألناألنبیاء الكذبة الملوك و
 .عاما 70 بعد من األسر سیعود

لیس فقط  أن یكون رسالة أمل وھذا من شأنھ .القادمة المسیح نبوءات كتب العدید من أشعیاء، وإرمیا مثل
 .معرفة هللا في إال أن تكون موجودة یمكنفاء معنى و كان یعلم بأن .للعالم بأسرهیھوذا، ولكن أیضا ل
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   .أفضل إجابة اختر
  .صحیحة أوخاطئة؟ سفر إرمیا منظم جدا -١
  . صحیحة أوخاطئة؟ إرمیا كتب بطریقة غیر شخصیة، كأنھ شخص بعید عن األحداث التي كتب عنھا -٢
  .، حوالي سبع سنوات  صحیحة أوخاطئة؟ أرمیا خدم في عھد ملك واحد فقط -٣
  .صحیحة أوخاطئة؟ كان شعب هللا متعاطف جدا تجاه إرمیا بسبب بكائھ -٤
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
  
  في عھد یوشیا، عندما إرمیا المخدومین ، ما تم اكتشافھا عندما المعبد كان یجري تشكیلھا ؟.  ٥
  تابوت العھد المفقود -أ

  ا معبد آخر تحت الجدیدبقای -ب
  الكثیر من ثروة سلیمان المخفیة -ج
  لفائف من كلمة هللا، التي كانت قد نسیت -د

  
  لماذا سقوط القدس أخذ مثل ھذا الوقت الطویل؟ -٦
  .كانت جیوش هللا قویة جدا واستمرت تصد الھجمات -أ

  .ألن الملوك كانوا متمردین، وقضاء هللا زاد في شدتھ مع مرور الوقت -ب
  .أورشلیم و بابل استمرا في محاولة للتفاوض على السالم، لكن لم یكن ممكنا أبدا أن یتصالحا -ج
  .هللا لم یستطع أن یقرر ما إذا كان یدین أم یغفر لشعبھ -د

  
  أي من العبارات التالیة تلخص رسالة إرمیا؟ -٧
  "لقد رفض هللا إسرائیل و اختار اآلن البابلیون لیكونوا شعبھ" -أ

  "إذا بنیت جیشك، سوف تكون قادرا على ھزیمة بابل" -ب
  "عام ٧٠الھزیمة و األسر مؤكدین، ولكن هللا سوف یرجعك مرة أخرى بعد "  -ج
  "هللا لم یتخذ بعد قراره في ما یجب أن یفعلھ، لذلك لن یدینك إذا تبت"  -د

  
  ماذا نصح إرمیا قادة أورشلیم عندما ھجمت بابل؟ب -٨
  االستسالم -أ

  ل وسطح -ب
  الھروب إلى مصر -ج
  الثقة با و أن یكونوا شجعانا ویناضلوا -د

  
  ما التوضیح المرئیة الذي استخدمھ إرمیا لیمثل األسر والعودة؟ -٩
  زھرة في الربیع  -أ

  الھجن العائدون من الصحراء -ب
  قطعة من الفخار تم كسرھا و إصالحھا -ج
  مرضھ الخاصة وشفائھ -د

  
  ي على عبادة األصنام في یھوذا؟ما تأثیر السب.  ١٠

  .قرروا عبادة األصنام ألن هللا قد تخلى لھم  -أ
  .وجدوا أصناما أفضل للعبادة في بابل  -ب
  .رأوا أن لكل ثقافة آلھة خاصة بھا  -ج
  .لم یعودوا لعبادة األصنام أبدا مرة أخرى -د
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  كیف كان إرمیا یشعر عندما أعطاه هللا الرسالة؟ - ١١
  .بالضجر من الوعظ بھا كان یشعر -أ

  .أعرب عن امتنانھ بأن هللا قد وثق بھ وأعطاه ھذه الرسالة المھمة  -ب
  .لم یسبق لھ أن إشتكى من المشقة التي جلبتھا علیھ ھذه الرسالة  -ج
  .كان سعیدا ألنھ أصبح مفیدا  -د

  
  بماذا وعد إرمیا عندما كان شعب هللا یجر بالسالسل واقتید إلى السبي؟ - ١٢

  .أن هللا لن یغفر لھم ما ارتكبوه من جرائم -أ
  .كان  خطط جیدة لمنحھم األمل واستعادتھم -ب
  .هللا سوف یختفي عنھم حتى وقت المسیح -ج
  .إنھم سوف یكونوا سعداء وناجحین في بابل -د

  
  ما ھو الفرق بین النبي الحقیقي والنبي الكذاب؟ - ١٣

  .لنبي الكذاب یعظ األخبار السیئةالنبي الحقیقي یعظ أخبار جیدة، وا -أ
  .النبي الحقیقي دائما لھ شعبیة، والنبي الكاذب دائما مكروه -ب
  .النبي الحقیقي یجب أن یموت شھیدا -ج
  .كالم النبي الكاذب ال یتحقق في أغلب األحیان. كالم النبي الحقیقي یتحقق دائما -د

  

وع إلى إرادتھ؟ بماذا وعد هللا أولئك الذین ھل سبق لك أن عاقبك هللا؟ كیف كان األمر صعب للخض
  اختبروا تأدیبھ بمحبة؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أشكر هللا أنھ یھتم جدا بأوالده . أشكر هللا ألن لدیھ خطة رائعة لحیاتك لیعطیك األمل والمستقبل
  .أطلب منھ أن یعلمك إرادتھ و یدربك في طرقھ. لتصحیحھم و تأدیبھم
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  ل الجیوش البابلیة على الساحة؟ ماذا كان جوھر رسالة إرمیا قبل وصو -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  كیف جوھر ھذه  الرسالة تغیر عندما وصلت الجیوش البابلیة ؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
و " االسر"ھل واجھت في أي وقت مضى تطبیق شخصي للرسالة األساسیة لسفر إرمیا بخصوص  -٣

  . الترمیم لتطھیر الخطیئة من حیاتك؟ اشرح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
وكان ذلك جزءا ال " مة االستثمار مرة أخرى بكرا"في أصلھا الالتیني تعني " إعادة التأھیل"كلمة  -٤

ھل لدیك حاجة إلى تطبیق ھذا الجزء من رسالتھ على حیاتك الیوم؟ وبعبارة . یتجزأ من رسالة من إرمیا
  . اشرح ) ١٤- ١١:  ٢٩انظر إرمیا (أخرى، ھل لدیك حاجة شخصیة ألي نوع من إعادة التأھیل؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  لماذا كان إرمیا مكروھا بشدة من قبل أولئك الذین كان یبشرھم؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
لماذا كان یعظ بأننا ال ینبغي أن نثق في الحكمة، . ٢٤- ٢٣:  ٩لخطب إلرمیا في األصحاح أحد أعظم ا -٦

والغنى ، أو القوة البدنیة ، لكن في معرفة هللا؟ ما صفات هللا التي ذكرھا إرمیا التي یمكن أن تؤدي بنا إلى 
؟    معرفة شخصیة 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
مكن تطبیق ھذه الخطبة الرائعة إذا كنت نجد معنى للحیاة في أي شيء آخر غیر معرفة هللا، وكیف ی -٧

؟    إلرمیا وأنت تسعى 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق


