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  أخبار هللا الحزینة
  ٧الفصل 

  ٦٧الدرس الصوتي رقم  لقدیماالعھد 

  أن نفھم أكثر عن رسالة هللا من خالل إرمیا وكیف هللا استخدم ھذا النبي: الھدف

بُّ ٣٣ أَْجَعُل َشِریَعتِي فِي : بَْل ھَذا ھَُو اْلَعْھُد الَِّذي أَْقطَُعھُ َمَع بَْیِت إِْسَرائِیَل بَْعَد تِْلَك األَیَّاِم، یَقُوُل الرَّ
  )٣٣:٣١إرمیا .(أَْكتُبُھَا َعلَى قُلُوبِِھْم، َوأَُكوُن لَھُْم إِلھًا َوھُْم یَُكونُوَن لِي َشْعبًاَداِخلِِھْم وَ 

  
أولءك الذین أدركوا أن السبي كان : كان في یھوذا نوعان من الناس أثناء وقوع المدینة في السبي البابلي

إلى أولئك الذین كانوا على . تأدیب من هللا فقبلوه، وأولئك الذین رفضوا اإلعتراف بأنھ إرادة هللا وتمردوا
م وقال أنھم سوف یعاملون معاملة حسنة، للتأدیب والتوبة، وعد هللا بمساعدتھاستعداد للذھاب إلى بابل 

أما ألولئك الذین رفضوا رسالة إرمیا ولن یتوبوا، . وسوف یمنحھم قلوب جدیدة یمكن أن تستجیب لھ
  .حذرھم هللا أنھم سوف یواجھون الھزیمة، والمجاعة، والمرض حتى یتدمروا

ھ دائما ألنھ یقول أخبارا إرمیا وعظ كثیرا حول ھذین النوعین من الناس، وكان الناس یسخرون من
ولكن كرازتھ كانت المل الوحید للیھود الذین سمعوھا، ونبواتھ عن الخالص والمسیا تعطینا المل . محزنة

  . الیوم
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   .أفضل إجابة اختر
عواقب خطایانا ال إال أن أحیانا ، أن هللا دائما على استعداد أن یغفر لنا ؟ على الرغمأو خاطئة صحیحة  -١

 . فیھارجعة 
 . ناالمسئولین عن نھایة مصیرإرمیا بشر أننا  ؟خاطئةصحیحة أو  -٢
 . إنقاذ أنفسھمذین یثقون في قدرتھم على توجیھ و؟ تكلم إرمیا بقسوة عن أولئك الأو خاطئةصحیحة  -٣
 .هللاح صالبواالحتفال النبي ابتھاج بسفر إرمیا ینتھي  ؟خاطئةصحیحة أو   -٤

  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر ما لم یذكر خالف ذلك،
 
 هللا؟ ا منسر كان تأدیبن األألناس الذین لم یقبلوا رسالتھ ل لیصفإرمیا  ھماستخد الذيما التوضیح  -٥
 المالبس القذرة -أ
 التین الفاسد - ب 

 دارالماعز الش -ج
  النبیذ المسكوب -د

 
 األرض المحروثة وضیح الزراعة فيلم یكن الشخص الوحید في الكتاب المقدس الذي استخدام تإرمیا  -٦
 فعل ؟ أیضامن  .
 موسى -أ

 داود -ب
 إیلیا -ج
  یسوع - د

 
 ؟في مثل یسوعربعة األأنواع التربة  ترمزماذا إلى  -٧
 .السار أنواع من التجاوب عن الخبرأربعة  -أ

 ربعة األ هللا ممالك -ب
 الطرق األربعة للخالص - ج
  نت متوفرة في إسرائیلأربعة أنواع من الفاكھة التي كا -د

 
 ؟وافعلیأن  یرید منھم ذا كان، ماث أرمیا الشعب حرث أرضھم البورعندما ح -٨
 ممارسة تقنیات زراعیة أفضل لزراعة محصول أفضل -أ

 من بذر بذورھمالبابلیون یستطیع نبش األرض حول القدس حتى  -ب
 الستقبال بذور كلمة هللا ینمستعد واكونی -ج 
  أخذھایخھم من الكتاب المقدس وبالتالي فإن العدو ال یمكن أن دفن كل من نس -د

 
 ؟"الخبر الحزین"ھ بسبب شعبال ھعندما سخر منإرمیا  ردكیف   -٩
 . كلمة هللا لسخرھم منبخھم الخبر المحزن ووقال لھم إنھم ھم أنفسھم  -أ

 .جد شیئا أكثر سعادة للحدیث عنھایحاول أن  - ب
 . د اآلنعظ بعیقال  انھ لن  - ج
 . رمي علیھمالتقط الحجارة لی -د

 
 نبي صحیح؟كیف لنا أن نعرف أن إرمیا  -١٠

 .كان شكلھ مثل نبي -أ
 .یكون نبیا أیضانبي ودرب إرمیا لكان والده  -ب
 . تحققت ھ عن المحنة والخالصنبوءات  - ج
  . كان یعمل العدید من المعجزات - د
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 ج؟الناس بعدم الزواإرمیا  نصحلماذا  - ١١
 .التبتل ھو أكثر روحانیة من الزواج -أ

 . عاما ٧٠زواج لمدة ال، نھى هللا حكمھكجزء من  - ب
 . دمر المعبد، لذلك لم یكن ھناك مكان مقدس لحفالت الزفافت - ج
  .ب األطفال یؤدي إلى تمزق العائالت إنجافي زمن السبي واالضطھاد، الزواج و - د

 
 ؟ب هللاعن قلوب شعإرمیا تنبأ  ذاماب - ١٢

 . قوانینھ على قلوبھم یكتبیعطي شعبھ قلبا جدیدا و سوفهللا  -أ
 .هللا في قلوبھم مرة أخرى واقبلیلن  إنھم -ب
 .كان الناس العودة إلى هللا ثم یسقط مرة أخرى -ج
 . كانت قلوبھم الشریرة حتى ان هللا لن تكون قادرة على االستفادة منھا -د

 

 ھذه أن قبلت، ما الذي تغیر في حیاتك منذ دید؟ إذا كان األمر كذلكاختبرت ھبة هللا من قلب جھل 
 ؟ لماذا أو لماذا ال؟ھل تعتقد أنك بحاجة إلى قلب جدید، كنت لم تقبلھاالھدیة ؟ إذا 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

 .قلوب الناس الذین تعرفھمفي قلبك و أن یعمل دائماأطلب منھ   .الجدید القلبأشكر هللا على ھبة 
  .باالمتنان والحمد لھ یفیضوا دائماحیاتك ك وقلبن أصلي 
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 "أخبار هللا السارة في اإلنجیل"ھل ترى هللا  م، أ"أخبار هللا المحزنة"، ھل ترى عندما تنظر في المرآة -١
  ؟ نعمة هللا؟ لماذاخلیقة جدیدة بفضل  -

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  )١٤- ١١:  ٢٩إرمیا  األسر؟  تجربةبشأن  شعب هللاإرمیا مع ھو األمل الذي شاركھ  ما  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  .التي مررت بھا أثناء رحلة حیاتك في اإلیمانبعض النكسات ب ھذا األمل أربط -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  لنص المشار إلیھ أعاله، كیف یمكنك تطبیقھ؟ وفقا ل  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
على عجلة  تلف يناء الذ، بشأن اإل١٨ صحاحفي األإرمیا  عظةمن  المبدأتطبیق  كیف یمكنك  -٥

   .)١٨ صحاحنظر في األا(؟ صنعھعاد أالفخاري و
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 . سبیھل قب السبي من خالل شراء أرض بالقرب من القدس العودة منبإرمیا إیمانھ في وعد هللا  أظھر  -٦

 كما فعل إرمیا؟ ضد كل الصعاب تصرفإیمانك من خالل  تأي وقت مضى أظھر فيكیف 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
وعظ ارمیا عندما ؤمن في أظھر الملك انھ یالتي الطریقة ببین للناس أن إیمانكم أصیل، تكیف یمكنك أن  -٧

 في ذروتھ؟  الحصار المفروض على القدس كانفي الجب حین  هزار
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
  

  الذھاب إلى العمق


