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 هللا یحبك مھما كنت
  ٨الفصل 

  ٦٨العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 
  

  أن نفھم ھدف سفر المراثي: الھدف

ُد ھَذا فِي قَْلبِي، ِمْن أَْجِل ذلَِك أَْرُجو٢١ بِّ أَنَّنَا لَْم نَْفَن، ألَنَّ َمَراِحَمھُ الَ ٢٢: أَُردِّ إِنَّھُ ِمْن إِْحَسانَاِت الرَّ
، قَالَْت َنْفِسي، ِمْن أَْجِل ذلَِك أَْرُجوهُ ٢٤. َكثِیَرةٌ أََماَنتُكَ . ةٌ فِي ُكلِّ َصبَاحٍ ِھَي َجِدیدَ ٢٣. تَُزولُ  بُّ . نَِصیبِي ھَُو الرَّ

ْونَھُ، لِلنَّْفِس الَّتِي تَْطلُبُھُ ٢٥ بُّ لِلَِّذیَن یَتََرجَّ ُكوٍت َخَالَص َجیٌِّد أَْن یَْنتَِظَر اِإلْنَساُن َویَتََوقََّع بِسُ ٢٦. طَیٌِّب ھَُو الرَّ
بِّ    )٢٦-٢١:٣مراثي إرمیا .(الرَّ

  
سفر المراثي ھو تتمة لسفر إرمیا، ھو رثاء على األرض التي تم غزوھا والناس الذین تعرضوا للذبخ أو 

كما یعبر عن حزنھ إزاء حقیقة أن شعب هللا قد انفصلوا عن مدینتھم المقدسة، وأنھم لن یكونوا . األسر
  . بالقرب من ھیكل هللا

إنھ یحتوي على خمس قصائد، . لیس الرثاء ھو فقط تعبیر عن قلب هللا لشعبھ، وإنما ھو أیضا تحفة شعریة
أربع منھا في لغتھا األصلیة، والقصائد لھا ترتیب خاص أفقیا، كل سطر یبدأ بحرف من الحروف 

حى بھا جعلتھا تكسب على الرغم من أنھا قطعة جمیلة من األدب، إال أن رسالتھا المو. األبجدیة بالترتیب
في منتصف ھذا السفر الحزین، . حتى في غمرة الیأس، إرمیا یوصل رسالة من األمل. مكانا في كلمة هللا

تأدیبھ عالمة أننا أوالده، ورحمتھ ھي جدیدة في كل . ھو یذكرنا بحب هللا العظیم ومراحمھ التي ال تزول
 .   صباح
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   .أفضل إجابة اختر
 . ألن هللا أحب إرمیا  بسبب أمانتھ، جعلھ بمنأى من مشاھدة رعب سقوط المدینة صحیحة أو خاطئة؟  -١
صحیحة أو خاطئة؟ عندما تمت كتابة المراثي، كانت المدینة أساسا كومة من األنقاض مع عدد قلیل   -٢

 .جدا من الناس موجود فیھا
نفس التل الذي صلب علیھ  صحیحة أو خاطئة؟ كثیر من الناس یعتقدون أن ارمیا كتب المراثي على -٣

  . یسوع بعد عدة قرون
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 ما ھي القصیدة التي تقرؤھا أفقیا؟  -٤
 قصیدة فیھا كل سطر قافیة مع السطر السابق -أ

 قصیدة عن الموت والدمار - ب
 . قصیدة یبدأ كل سطر بالحرق األبجدي الخاص بھ -ج
  صیدة النبویة التي تتنبأ عن المستقبلالق - د

 
 ما ھي أھم سمة للرثاء؟ -٥
 نوعیتھ األدبیة -أ

 رسالة من الوحي -ب
 لھا أوصاف الرسم - ج
  لیس فیھا أمل – د

 
 كیف یشبھ سفر المراثي سفر أیوب؟  -٦
 . في منتصف ما فیھا من حزن، ھناك رسالة أمل -أ

 .أنھما بنفس الطول -ب
 . قصیدة قراءتھا افقیا سفر أیوب ھو أیضا -ج
  . ال تعترف ھذه األسفار بأمانة هللا . د

 
 ماذا یعني أن رحمة هللا لم تفشل؟ -٧
 .هللا ال یسمح أبدا لشعبھ أن یعاني -أ

 . عندما یؤدب هللا شعبھ، ھو یجد شخص آخر لیشفق علیھ -ب
 .لھ ھو یسمح لشعبھ دائما بنوع من المشقة حتى یتمكن من التعبیر عن تعاطفھ -ج
  .هللا دائما یحبنا، حتى عندما نفشل -د

 
 ؟" هللا محبة"ماذا یعني الكتاب المقدس عندما یقول   -٨
 .أینما نرى أي نوع من الحب، فا ھو المصدر -أ

هللا ھو التعبیر المثالي عن الحب الذي ھو الصبر، واللطف، ونكران الذات ، والتسامح، غیر مشروط  -ب
 . ، وال یسقط أبدا

 .ھو مجرد كلمة أخرى للحب" هللا  "-ج
 . وهللا ال عاقب أبدا شعبھ . د

 
 كیف كان إرمیا یبرر تدمیر أورشلیم؟  -٩
 .النبوءات كانت تتحقق -أ

 . أوفت رغبتھ في أن ملك بابل یملك -ب
 . أرضى غضبھ -ج
  . أعطى العدو لھ ثروة كبیرة وفام بترقیتھ إلى مرتبة عالیة جدا - د
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 ن شخصیة هللا الذي أدى إلى تأدیب شعبھ والسماح لھم بالمعاناة؟ما الجانب م - ١٠
 صاحب مزاج سيء -أ

 إنھ دائما یغیر فكره -ب
 معاییره غیر معقولة -ج
  حبھ الكبیر ألوالده -د

 
 ؟١٢ما ھي رسالة ارمیا التي تؤكدھا عبرانیین  -١١

 . هللا یعاقب كل شخص بنفس الطریقة -أ
 . أبدا أولئك الذین یحبھم هللا یحب الجمیع وال یعاقب -ب
 .محبة هللا ال یمكن أن نفھم -ج
 . هللا یؤدب أولئك الذین یحبھم -د

 

ماذا یعني أن محبة هللا غیر مشروطة؟ كیف أن ھذا الحب مصدر إلھام لكم؟ ھل لدیك ھذا النوع من 
 الحب لشخص آخر ؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

ن محبتھ ال تسقط أشكر هللا أنھ حتى في أشد الصعوبات الخاصة بك، یمكنك أن تعتمد على حبھ أل
  . أطلب منھ أن یساعدك على تجربة ھذا الحب وإثبات ذلك أیضا لآلخرین .أبدا
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كیف یمكنك أن تطبق ھذه اآلیات على حیاتك  . ٢٦ - ٢١:  ٣أعظم نص في المراثي ھو األصحاح  -١

 ورحلة إیمانك الشخصي؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 تنطبق ھذه الحقیقة علیك شخصیا؟ جوھر ھذا المقطع یقول أن محبة هللا ال تتوقف أبدا، كیف   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في ھذا المقطع ینطبق في المقام األول على عودة شعب هللا إلى أرضھم، كیف یمكن  إذا كان األمل  -٣

 لرسالة األمل وانتظار الرب تنطبق علیك شخصیا وخصوصا في أوقات الشدة، عندما یؤدبك هللا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
زید من البكاء؟ وأنت تجیب على ھذا ، مع م"سلسلة من البكاء"لماذا تبع إرمیا نبوتھ، والتي أطلق علیھا  -٤

وبعبارة أخرى، وضح كیف أن ھذا السفر من  .السؤال ، بین كیف یصف الرثاء مضمون رسالة إرمیا
  .الرثاء یبین مالمح الرعب الذي رآه إرمیا مقبال

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بین كیف أن إرمیا وھو یكتب ھذا الرثاء على تلة الجمجمة یعني أن هللا كان یقول إسرائیل من خالل  -٥

أنھ كان یصب حبھ غیر المشروط على إسرائیل ھناك، و في یوم من األیام سوف یصب حبھ الكامل إرمیا 
  . على العالم كلھ من تلك البقعة

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
من العبرانیین مع ھذه الرسالة األساسیة من سفر المراثي أن هللا یحبنا لذلك ھو  ١٢اربط األصحاح   -٦

 یؤدبنا 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كیف غزو أورشلیم وإسرائیل تثبن أن إرمیا نبي أصیل؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق


