
5 
 

  قصة رمزیة مؤلمة
  
  ١الفصل 

  ٧٤الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

     .لنبي ھوشع وكیف یقف مثاالً لمحبة هللافھم رسالة ا: الھدف 

بِّ ألَنَّھُ ھَُو اْفتََرَس فَیَْشفِینَا، َضَرَب فََیْجبُِرنَا١ فِي اْلیَْوِم . یُْحیِیَنا بَْعَد یَْوَمْینِ ٢. ھَلُمَّ نَْرجُع إِلَى الرَّ
بَّ لِنَْعِرْف فَْلنَتَتَبَّْع لِنَْعرِ ٣. الثَّالِِث یُقِیُمَنا فَنَْحیَا أََماَمھُ  َكَمَطٍر . یَأِْتي إِلَْیَنا َكاْلَمطَرِ . ُخُروُجھُ یَقِیٌن َكاْلفَْجرِ . َف الرَّ

ٍر یَْسقِي األَْرضَ    )٣-١:٦ھوشع . (ُمتَأَخِّ
بُّ َمْلَجأً لِْلُمْنَسِحقِ ٩ یقِ . َویَُكوُن الرَّ نََّك لَْم تَْتُرْك َویَتَِّكُل َعلَْیَك اْلَعاِرفُوَن اْسَمَك، ألَ ١٠. َمْلَجأً فِي أَْزِمنَِة الضِّ

  )١٠- ٩:٩مزمور .(طَالِبِیَك یَا َربُّ 
 

ومن المفید معرفة . وقد ُعرفوا بھذا االسم لصغر كتبھم. نبدأ اآلن في دراسة األنبیاء الصغار االثنى عشر
) ١: یمكن تقسیم التاریخ العبري الكتابي إلى سبعة حقب رئیسیة. الزمن الذي عاش وكرز فیھ كل منھم

السبي ) ٥انقراض المملكة الشمالیة، ) ٤انقسام المملكة، الغزو األشوري للمملكة الشمالیة، ) ٢المملكة، 
  . رجوع یھوذا من السبي) ٧الغزو األشوري لبابل، ) ٦البابلي لیھوذا، 

. أخذ ھوشع تكلیفًا من هللا لیصیر نبیًا یعلن محبة هللا ألسباط المملكة الشمالیة العشرة بعد انقسام المملكة
أمر هللا ھوشع بأن . حول شعب إسرائیل عن هللا وكانوا یعبدون األوثان، واعتبر هللا ذلك زنى روحيت

فما كان من ھوشع إال أنھ یبقى على حبھا غیر . یتزوج زانیة، التي تعود لزناھا بعد إنجابھا ألطفال ھوشع
  . المشروط ، ممثالً بذلك محبة هللا وقبولھ لشعبھ

ورغم أن ھذه األسباط . حیة وعبادتھم لألوثان واآللھة األخرى، قُضى علیھم بالسبيونتیجةً لخیانتھم الرو
ومثل زوج وفِّي . العشرة لم ترجع لتصیر أمة مرة أخرى، إال أن ھوشع یتنبأ برجوعھم إلى هللا یوًما ما

عن یحب زوجتھ، یتجاوب هللا معھم بالرحمة وبغفران خطایاھم، تماًما كما یفعل معنا عندما نتوب 
  .خطایانا
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  .أفضل إجابة اختر
األنبیاء " یُطلق على الكتب النبویة االثنى عشر الموجودة في نھایة العھد القدیم  خطأ؟صواب أم  -١

 . ألنھا ال ترقى لدرجة أھمیة األسفار األخرى" الصغار
 . أدرك ھوشع تماًما قصد هللا من زواجھ بزانیة خطأ؟صواب أم  -٢
 . بخالف معظم األنبیاء، كرز ھوشع للمملكة الشمالیة أم خطأ؟ صواب -٣

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر خالف ذلك
  
 ما ھو موضوع رسالة ھوشع الرئیسي؟  -٤

 .تدمیر آسیا -أ
 .دینونة هللا القادمة -ب
 .محبة هللا -ج
 .المسیا اآلتي -د

  
 متى كرز ھوشع؟  -٥

 .قبل السبي األشوري إلسرائیل -أ
 .بعد السبي األشوري إلسرائیل -ب
 .بعد السبي البابلي لیھوذا -ج
 . أثناء حكم داود -د

  
  ما وجھ الشبھ بین شعب إسرائیل والمرأة الزانیة؟ . ٦

  . االستخفاف بعھد  الزواج -أ        
  .خیانتھم  من خالل عبادة األوثان  - ب        
  .دولة أخرىخیانتھم لملكھم من خالل خدمة   - ج        
  . بغضة هللا لھم  - د        

  
  كم نبي آخر كرز بمحبة هللا الراسخة غیر المشروطة؟ . ٧

 . كان ھوشع الوحید الذي فعل ذلك. ال أحد -أ
 . واحد فقط ھو أرمیا -ب
 . اثنان أو ثالثة -ج
 . معظم األنبیاء األخرین -د

 
  كیف یصف الكتاب المقدس محبة ھوشع لجومر؟ . ٨   

 . بھا بال شروط، كما أحب هللا شعبھأح -أ
 . أحبھا حین كانت مخلصة لھ فقط -ب
 . لم یحبھا قط ألنھ علم بخیانتھا لھ فیما بعد -ج
 . أحبھا عندما رجعت إلیھ فقط -د

 
  َمن المسئول عن مشكلة الشعب الروحیة في نظر ھوشع ؟. ٩

 هللا -أ      
 ھوشع نفسھ -ب
 الملك -ج
 الكھنة -د
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  ل ھوشع عن مستقبل إسرائیل؟ ماذا قا. ١٠
 .لن یرغبوا في الرجوع إلى الرب مرة أخرى -أ

 .لن یقبلھم هللا ثانیةً  -ب
 .سوف یرجعون مرة أخرى  -ج
 . سوف یرجعون  في التو -د

 
  ما الذي طلبھ هللا من شعب إسرائیل؟ . ١١

 .ذبائحھم -أ
 .تقدماتھم -ب
 .أعمالھم -ج
 . محبتھم -د

 

أنك لست كفًؤا لمحبة هللا؟ وكیف تجد تشجیًعا في رسالة ھوشع؟ وكیف أعلن هللا ھل شعرت یوًما 
 لك عن محبتھ؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكر هللا على محبتھ غیر المشروطة، واسأل معونتھ لكي تكون مخلًصا في محبتك لھ، ولكي 
  . ما تحب اآلخرین بنفس المحبة التي أظھرھا لك
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یة أو خیالیة، بحیث یحمل فیھا الناس واألماكن واألشیاء معاٍن الرمزیة یمكن أن تكون حقیق القصة -١

أن تتحدث  -مثل ھوشع- اشرح كیف سمح لك هللا باجتیاز موقف شخصي رمزي بحیث أمكنك . أعمق
 . برسالة بعثھا هللا على لسانك  لتبني بھا شعبھ وتباركھ

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كم كتابًا لدیك یتحدث عن محبة هللا؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 س من سفر ھوشع تعبیًرا بلیًغا عن محبة هللا؟ كیف تعبِّر األعداد الثالثة األولى في األصحاح الساد -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ما ھي الوسائل العدیدة التي أوضح بھا ھوشع الزنى الروحي لشعب إسرائیل؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عندما تقرأ العظات شدیدة ). أو أیة ترجمة أكثر وضوًحا( حاول قراءة سفر ھوشع من كتاب الحیاة  -٥

ل؟  اللھجة لھذا النبي العظیم بأسلوب أكثر وضوح، أیھا تفضِّ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
. ، إلى أن یزول ھذا العائق ویعاود عمل هللا مسیرتھ مرة أخرىیتناول كل نبي عائق ما یعطل كلمة هللا -٦

 ما ھو العائق الذي تحدث عنھ النبي ھوشع وكان یعرقل عمل هللا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ماذا یعني لك سفر ھوشع بصفة شخصیة؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


