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  الحزینةأخبار هللا
  ٧الفصل 

  ٦٧العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

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

بُّ ٣٣ ِریَعتِي فِي أَْجَعُل شَ : بَْل ھَذا ھَُو اْلَعْھُد الَِّذي أَْقطَُعھُ َمَع بَْیِت إِْسَرائِیَل بَْعَد تِْلَك األَیَّاِم، یَقُوُل الرَّ
  )٣٣:٣١إرمیا .(َداِخلِِھْم َوأَْكتُبُھَا َعلَى قُلُوبِِھْم، َوأَُكوُن لَھُْم إِلھًا َوھُْم یَُكونُوَن لِي َشْعبًا

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

إلى أولئك الذین كانوا على . ین رفضوا اإلعتراف بأنھ إرادة هللا وتمردواتأدیب من هللا فقبلوه، وأولئك الذ
استعداد للذھاب إلى بابل للتأدیب والتوبة، وعد هللا بمساعدتھم وقال أنھم سوف یعاملون معاملة حسنة، 

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

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

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

 . رجعة فیھا
 . صحیحة أو خاطئة؟ إرمیا بشر أننا المسئولین عن نھایة مصیرنا -٢
 . قدرتھم على توجیھ وإنقاذ أنفسھمصحیحة أو خاطئة؟ تكلم إرمیا بقسوة عن أولئك الذین یثقون في  -٣
  .صحیحة أو خاطئة؟ سفر إرمیا ینتھي بابتھاج النبي واالحتفال بصالح هللا  -٤
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 ما التوضیح الذي استخدمھ إرمیا لیصف للناس الذین لم یقبلوا رسالتھ أن األسر كان تأدیبا من هللا؟ -٥
 لمالبس القذرةا -أ
 التین الفاسد - ب 

 الماعز الشارد -ج
  النبیذ المسكوب -د

 
 إرمیا لم یكن الشخص الوحید في الكتاب المقدس الذي استخدام توضیح الزراعة في األرض المحروثة -٦
 من أیضا فعل ؟ .
 موسى -أ

 داود -ب
 إیلیا -ج
  یسوع - د

 
 وع؟إلى ماذا ترمز أنواع التربة األربعة في مثل یس -٧
 .أربعة أنواع من التجاوب عن الخبر السار -أ

 ممالك هللا األربعة  -ب
 الطرق األربعة للخالص - ج
  أربعة أنواع من الفاكھة التي كانت متوفرة في إسرائیل -د

 
 عندما حث أرمیا الشعب حرث أرضھم البور، ماذا كان یرید منھم أن یفعلوا؟ -٨
 محصول أفضلممارسة تقنیات زراعیة أفضل لزراعة  -أ

 نبش األرض حول القدس حتى یستطیع البابلیون من بذر بذورھم -ب
 یكونوا مستعدین الستقبال بذور كلمة هللا -ج 
  دفن كل من نسخھم من الكتاب المقدس وبالتالي فإن العدو ال یمكن أن یأخذھا -د

 
 ؟"الخبر الحزین"كیف رد إرمیا عندما سخر منھ الشعبھ بسبب   -٩
 . إنھم ھم أنفسھم الخبر المحزن ووبخھم لسخرھم من كلمة هللاقال لھم  -أ

 .حاول أن یجد شیئا أكثر سعادة للحدیث عنھا - ب
 . قال  انھ لن یعظ بعد اآلن - ج
 . التقط الحجارة لیرمي علیھم -د

 
 كیف لنا أن نعرف أن إرمیا نبي صحیح؟ -١٠

 .كان شكلھ مثل نبي -أ
 .لیكون نبیا أیضاكان والده نبي ودرب إرمیا  -ب
 . نبوءاتھ عن المحنة والخالص تحققت  - ج
  . كان یعمل العدید من المعجزات - د



28 
 

 لماذا نصح إرمیا الناس بعدم الزواج؟ - ١١
 .التبتل ھو أكثر روحانیة من الزواج -أ

 . عاما ٧٠كجزء من حكمھ، نھى هللا الزواج لمدة  - ب
 . قدس لحفالت الزفافتدمر المعبد، لذلك لم یكن ھناك مكان م - ج
  .في زمن السبي واالضطھاد، الزواج وإنجاب األطفال یؤدي إلى تمزق العائالت  - د

 
 بماذا تنبأ إرمیا عن قلوب شعب هللا؟ - ١٢

 . هللا سوف یعطي شعبھ قلبا جدیدا ویكتب قوانینھ على قلوبھم -أ
 .إنھم لن یقبلوا هللا في قلوبھم مرة أخرى -ب
 .ة إلى هللا ثم یسقط مرة أخرىكان الناس العود -ج
 . كانت قلوبھم الشریرة حتى ان هللا لن تكون قادرة على االستفادة منھا -د

 

؟ إذا كان األمر كذلك، ما الذي تغیر في حیاتك منذ أن قبلت ھذه ھل اختبرت ھبة هللا من قلب جدید
 الھدیة ؟ إذا كنت لم تقبلھا، ھل تعتقد أنك بحاجة إلى قلب جدید؟ لماذا أو لماذا ال؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

 .أطلب منھ أن یعمل دائما في قلبك وقلوب الناس الذین تعرفھم  .أشكر هللا على ھبة القلب الجدید
  .المتنان والحمد لھصلي أن قلبك وحیاتك یفیضوا دائما با
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" أخبار هللا السارة في اإلنجیل"، أم ھل ترى هللا "أخبار هللا المحزنة"عندما تنظر في المرآة، ھل ترى  -١
  خلیقة جدیدة بفضل نعمة هللا؟ لماذا؟  -

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  )١٤- ١١:  ٢٩إرمیا  ما ھو األمل الذي شاركھ إرمیا مع شعب هللا بشأن تجربة األسر؟   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  .عض النكسات التي مررت بھا أثناء رحلة حیاتك في اإلیمانأربط ھذا األمل بب -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 وفقا للنص المشار إلیھ أعاله، كیف یمكنك تطبیقھ؟    -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، بشأن اإلناء الذي تلف على عجلة ١٨كیف یمكنك تطبیق المبدأ من عظة إرمیا في األصحاح   -٥

   .)١٨انظر في األصحاح (الفخاري وأعاد صنعھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 . سبي من خالل شراء أرض بالقرب من القدس قبل سبیھأظھر إرمیا إیمانھ في وعد هللا بالعودة من ال  -٦

 كیف في أي وقت مضى أظھرت إیمانك من خالل تصرف ضد كل الصعاب كما فعل إرمیا؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یمكنك أن تبین للناس أن إیمانكم أصیل، بالطریقة التي أظھر الملك انھ یؤمن في وعظ ارمیا عندما  -٧

 ذروتھ؟  زاره في الجب حین كان الحصار المفروض على القدس في
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

  الذھاب إلى العمق


