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  مرنم السبي
  ٦الفصل 

  ٦٦الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  .أن نفھم مفاتیح رسالة إرمیا: الھدف

ُرھَا لِیُثَبِّتَھَا، یَْھَوهُ اْسُمھُ «٢ بُّ ُمَصوِّ بُّ َصانُِعَھا، الرَّ اُْدُعنِي فَأُِجیبََك َوأُْخبَِرَك بَِعظَائَِم ٣: ھَكَذا قَاَل الرَّ
  )٣- ٢:٣٣إرمیا .(لَْم تَْعِرْفھَا َوَعَوائِصَ 

عندما كان شعب یھوذا على وشك أخذھم إلى األسر، أعطاھم إرمیا كلمات تعطیھم أمل لتشجیعھم أثناء 
على الرغم أنھم تجردوا من القوى اإلنسانیة، والثورة، وعلى الرغم أنھم كانوا في حالة ذھول . السبي

في الواقع . یمكنھم أن یعرفوه من محبتھ، وبره، وعدلھ. معھمورعب، إال أن إرمیا قال لھم أن هللا سیظل 
  .    في بابل سیكون اعتمادھم الوحید علیھ، وھناك سیعرفونھ بشكل أفضل

عظاتھ كانت تعلم . إرمیا بشر العدید من الرسائل، بعض منھم عن طریق الوسائل التوضیحیة البصریة
وكیف في خضم المأساة،  أملكیف یمكن أن نظل عندنا شعب هللا، وھي تعلمنا الیوم كیف نثق في هللا، و

 . إن كنا نسعى  ونطلب منھ التغییرتتغیر  یمكن أن قلوبنا
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   .أفضل إجابة اختر
 . معظم رسائل األنبیاء جاءت في شكل عظةأو خاطئة؟  صحیحة -١
 .ن األملعل ألقى أیضا رسائلكنھ ؛ یبشر ارمیا فقط عن الكآبة والشؤمأو خاطئة؟ لم  صحیحة  -٢
أورشلیم وبعد أن خسر شعب هللا ثرواتھم وبیوتھم، ووظائفھم،  ھزیمة؟ بعد خاطئةصحیحة أو   -٣
  .لدیھم أي أمل لتحقیق الذات لم یكنقوتھم، و

 . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 )قاختر كل ما ینطب(عرف هللا على األرض ؟ ن، كیف یمكن أن وفقا ل إرمیا -٤
 من خالل حبھ -أ

 من خالل بره -ب
 نامن خالل التعلیم -ج
 من خالل عدلھ -د
 من خالل ثرواتنا -ه
  
 ؟ةزاكرالشائعة للإرمیا أي مما یلي ھو طریقة  -٥
 رسالة ویلقيمنصة یقف على  -أ

 جمیع أنحاء المملكةل ھاإرسالكتابة الرسائل و -ب
 الرسوم التوضیحیة البصریة یستخدم -ج
 في المعبد تھیغني رسال -د
  
ارمیا مزرعة أحد األقاربلماذا  -٦  ؟شتر
 .إثبات أن األسرى سیعودون إلى األرضكان یرید  -أ

 . قبل السبي كان یرید الحصاد األخیر -ب
 .یعتقد انھ یمكن بیعھ لجني األرباح كان -ج
 .یغزوھمن عندما یعلى إطعام البابلی اكون قادریأراد أن  - د
  
 ؟عد هللا أن یفعل عندما ندعوهو ، ماذا٣٣في أرمیا  -٧
 . عطینا بالضبط ما نطلبھی -أ

 . حل جمیع مشاكلنای -ب
 .النظر في ما إذا كان سوف یجیب لنا أم ال -ج
 . لم نرھا أبدا من قبل قویةبین لنا أشیاء عظیمة وی -د
  
 إرمیا عن كیفیة تغییر طرقنا؟خبرنا یماذا  -٨
 . د بطریقتناوأن نبدأ من جدیالماضي نحتاج أن ننسى  -أ

 .سوف نستطیعنفعل ما ھو أفضل، إذا حاولنا أن  -ب
 . نارغییهللا فقط یمكن أن  -ج
 . مع المساعدة النفسیة المناسبة، یمكننا تحسین أنفسنا -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(؟  ٢ صحاحفي األإرمیا  ھاما ھما الخطایا التي بشر ضد -٩
 . تجول بال راع عاصیةأغنام كانوا  -أ

 . عن هللا واتخل، ووقفوا عن شرب من ینبوع الماء الحيت - ب
 . یعاني أن شعبھلسمح ی سوفهللا  وا أنكانوا فخورین ولم یفكر - ج
  .الخاصة یةاإلنسان تھمحكمب آمنواو سمعوا، وحفروا آبار الخاصة بھم لم تصمد - د
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 إرمیا عن قلب اإلنسان؟ل اق ذاما  - ١٠
 . ةیائسمخادعة وشریرة وفي طبیعتنا الساقطة، قلوبنا  -أ

 . یملك قلبا طیبا كل واحد، عمیق في داخلنا -ب
 .لقلباتغییر لال توجد وسیلة  -ج
 . من العقبكثیر أھمیة القلب أقل  - د
  

 ؟یعرف حقا ما ھو في قلب اإلنسانیمكن أن  من - ١١
 اإلنسان نفسھ -أ

 علماء النفس -ب
 تلك الھدایا مع نفسیة -ج
 هللا -د
  

قوة هللا لتغییر قلبك؟  اختبرت؟ ھل ةحاجنمحاوالتك  تكان ھلیر في الماضي؟ تتغ أنحاولت  كیف
 في قلبك؟ هغییری أنما ھو الشيء الوحید الذي كنت ترید هللا 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

ظھر لك یأطلب منھ أن  .لھ عندما تخضعیر قلبك یغعندما تفشل و یقیمكهللا على وعده أن  أشكر
  .فعلین أ ك، كما وعدقبالتعرفھا  قویة لم تكنأشیاء عظیمة و
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عن قلب إرمیا عن قلب اإلنسان، وقبل كل شيء، ما ھو صحیح  بھما یخبرنا اللذان شیئانالما ھما  -١
 )١٠-٩:١٧ارمیا  (رمیا؟ اإلنسان وفقا إل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ أجاب على ھذا السؤالعن قلب اإلنسان، وكیف إرمیا  ھیسألالذي في اآلیات أعاله، ما ھو السؤال   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
نفسك أو بھا فھم تإلى الطریقة التي ، و١٣٩ر آیتین من مزمور في آخ داودصالة ھذا لھ عالقة بكیف  -٣

  أشخاص آخرین؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أن تكون لھا ھذه اآلیة لكیف یمكن  .)٣:٣٣إرمیا ( اُْدُعنِي فَأُِجیبََك َوأُْخبَِرَك بَِعظَائَِم َوَعَوائَِص لَْم تَْعِرْفھَا٣ -٤

 ؟ في خدمتكمعك سنة بعد سنة في حیاتك ویحدث  مما، تكون محبط أو منھكعندما  عالقة بك
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 األسرار الروحیة؟ ما ھي  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
م أبار مشققة ال یمكن أن ألنفسھ بنواالثاني أن الناس تركوا الماء الحي و  األصحاحعندما كتب في  -٦

  .بأبار مشققة ال یمكن أن تضبط ماءارمیا  ھبعض األمثلة على ما یعنی تضبط ماء، إعط
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ا یوجد شيء یمكنن میؤوس منھ و أنھ ال یقصد أن الوضعإرمیا  ھل كان٢٣:١٣مع  ٣٦:٢قارن ارمیا  -٧

   . شرحا؟ القیام بھ حیال حالة من قلوبنا
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

  الذھاب إلى العمق


