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إى السؤال الطبٍعً عًسوا ًَظر الًاس إلى حال العالن الٍوم هو لهاشا ال َفعل هللا شٍئاً تجاه هصا 

 ؟ الوؼع

 لقس سأل حبقوق الًبً سؤاالً وهاخالً عًسوا ٌظر الوؼع الهحٍط به ٌف الٍهوزَة، األوة التً كاى

 . َفترع فٍها أى تكوى شعب هللا الذاص

كاٌت اإلجابات التً حطل علٍها وفاجئة و وسببة للطسوة وعاً، و للوهلة األولى كاٌت تبسو وحٍرة 

كحر وي كوٌها تقسم حلوالً .لل  هشاكل أ

ً َبسو هللا فٍها كها لو كاى َعهل بطورة غٍر  على العسَس وي الهؤوًٍي الٍوم أى َواجهوا أوقاتا

على الطعٍس العام أو ٌف حٍاتهن الذاظة. قس َساعسٌا رز فعل و بطرق وحٍرة، سواء وتوقعة 

 .حبقوق أى ٌتواءم وع هصه األوؼاع 

الصَي قس هسووا بعػاً وي جٍراى عاش حبقوق ٌف زوي كاٌت َهوشا وهسزة وي جاٌب البابلٍٍي. 

بعشرَي عاواً أرصوا الكحٍرَي وي َهوشا ، و أوشكوا أى َهاجهوا و َغسوا َهوشا. و بعس هصا التارَد 

    ( 21 - 11  : 36 أخ2 شعبه بعٍساً إلى األسر. َهكًك أى تقرأ قطة هصه الحازخة ٌف )

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

( كن وي 4-2أعس قائهة بالشرور التً اشتكى حبقوق الًبً وي اٌتشارها ٌف الٍهوزَة )أعساز  

 ؟ وجتهعًاهصه الشرور ووجوزة ٌف 

حاول أى تلذض رز فعل حبقوق الًبً لهصا الوؼع ٌف جهلتٍي. هل سبق لك أى فكرت بهصا 

 ؟ األسلوب وي قبل

على أَسي البابلٍٍي (؟ وا الصي كاى تتوقعه َهوشا 11-5واشا كاٌت إجابة هللا )أعساز  

  ؟ )الكلساٌٍٍي(

 

هللا على َهوذا آتٍاً عبر حدث ما هً األوضاع التً تجعلك تتجه بالتساؤل لله؟ كان قصاص 

قد ىترجمه ىحه أىه أمر دىٍوي بحت. وبأي أسلوب تتوقع معامالت هللا ٌف حٍاتك الشخصٍة، 

  ؟ و حٍاة الرَه هم مه حولك
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. َبسو أى رز اقرأ هصا الهقطع، وحاوالَ أى تطل إلى رز فعل حبقوق الًبً الهحسز تجاه هصا الوؼع

ٌٍ، سواء ٌف تصكر وا قس عرفه بالفعل عي هللا، أو ٌف 12-1فعل حبقوق الًبً ) ( هو رز فعل إَها

  .  تقبل وا قس قاله هللا له اآلى

 

أعس قائهة باأللقاب التً استذسوها حبقوق الًبً عي هللا ٌف هصا العسز و لهاشا ٌجسها    

 ؟ وًاسبة للهشكلة التً َواجهها الًبً

 

ن وي إَهاى حبقوق الًبً، كاٌت لسَه أسئلة عسَسة عي استذسام هللا للبابلٍٍي كً الرغب

 ؟ (17-13على الٍهوزَة. ولهاشا أشعر بالفسع )أعساز ًَسل القطاص 

 ؟ (1: 2كٍف تحرك إلَجاز إجابة )اٌظر   

 

لحظات . فكر ٌف  َبسو أى هللا َتحرك ٌف بعغ األحٍاى و َتطرف بطورة غٍر وألوفة بالًسبة لًا

وحسزة ٌف حٍاتك الشذطٍة كاى هصا هو حالك. كٍف َهكي لرز فعل حبقوق الًبً أى َساعس ٌف 

 . رابطؼع أوام هللا أَة أوؼاع تسبب لك أو لهي تعرفهن بعغ االؼ  ؟ هصا األور
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 .  أن تلتقط الفكر العام لما كان َقوله هللا –و أىت تقرأ هرا المقطع  –حاول 

 هل َهكًك تلذٍض إجابة هللا على حبقوق الًبً ٌف جهلة واحسة أو اخًتٍي ؟  

( و كاٌت بالتأكٍس ستتحق ٌف الوقت 2كاى َجب أى تُكتب إجابة هللا أوام الجهٍع لٍقرأوها )ع

بًٍها سٍحٍا   ، ٌتاج شرورهن(. َهكي تلذٍض وا قرأته بأى البابلٍٍي سٍحطسوى 3الهعٍي )ع

 . ( 4ع األبرار بسبب خقتهن ٌف هللا )

 11-9 ،  8 - 6( عبارة عي سلسلة وي رهس وَالت ووجهة للبابلٍٍي ) أعساز 22-6األعساز )   

 . . حاول أى تلذض ٌف بػع كلهات كل الشرور الهساٌة هًا ( 22 - 18،  17 - 15،  14 - 12 ، 

 

 . و أن العقاب مه ىوع الجرَمة ،  بكل واحد مواسالحظ كٍف أن القضاء المعله ضد 

 

 ،  ، و لآلررَي الههاخلٍي له وا هً التشجٍعات الهوجوزة ٌف هصا األظحاح لحبقوق الًبً   

( و بتركٍس  22ع اقغ بعغ الوقت وتأوالً ٌف )  ؟ الصَي َرغبوى أى َظلوا أوًاء لله ٌف عالن شرَر

 . استحػر حٍاتك وحالة العالن تحت فحض و تسقٍق هللا
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، ربما كاىت تستخدم ٌف العبادة ٌف الهٍكل كما َظهر ذلك الوغمات  هرا األصحاح ترىٍمة

متأثرة ... لقد كاىت تعبٍراً عه ثقة حبقوق الوبً ٌف هللا، و هً  ( 9  ، 1عددي  ) الموسٍقٍة ٌف

  . بعمق )بدون شك( بأحداث األصحاحات السابقة

 ( وا الصي كاى َطلبه حبقوق الًبً وي هللا كً َفعله؟2ٌف )ع  

( تكٌوى 15-3حاول أى تكتب هصاا العسز بكلهات تستطٍع أى تستذسوها ٌف الطالة. األعساز )

عاوالت هللا وع ظورة شعرَة لها حسث عًسوا تحرك هللا. و َشهل جسء وًها إشارات إلى و

( هً الهًاطق الهحٍطة بسًٍاء ، و هً إشارة 3شعبه ٌف الهاؼً. فهحالً األواكي الهصكورة ٌف )ع

تصكر جسءاً وي هصه القطة(. بًٍها َبسو أى األجساء  21-18: 22إلى إعطاء الًاووس أخًاء الذروج )رر

 األررى تشٍر إلى أحساث وستقبلٍة.

 أى َعبر عًها؟ أي اٌطباعات َرَس هصا الهقطع 

 (13واشا كاى الغرع وي تحركات هللا )اٌظر باألرض إلى ع
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 . أو خالث ورات حتى َهكًك أى تحس بها اقرأ هصة الفقرة ورتٍي

                 . تصكر الوؼع الصي كاى َواجهه حبقوق الًبً عًسوا قسم هصا اإلعالى عي الحقة ٌف هللا

( ً ( عًسوا شكر وا سوف َحسث عًسوا َغسو  16ع لقس اتذص رز فعله الهبسٌئ تعبٍراً جسسَا

 البابلٍوى َهوشا.

 وجتهع زراعً(." ستكوى بهحابة كارخة ٌف 17) تصكر أى أحساث "ع

 إال أٌه بالرغن وي شلك كاى قازراًعلى أى َعبر عي خقته بل حتى و عي فرحه بالله.

 ؟ واشا كاى أساس خقته

 ؟ كٍف تغٍرت اتجاهاته عي بساَة السفر  

 ؟ وا الصي أجرى هصا الفرق، على وجه التحسَس

 هل َهكًك أى تفكر ٌف أوحلة عي اتجاهاتك الذاظة

 بًفس األسلوب؟ لقس أتى جسء وي خقةو التً تتغٍر 

 . حبقوق الًبً وي تصكروعاوالت هللا وع شعبه ٌف الهاؼً

 وا هً األحساث التارَذٍة أو الشذطٍة التً َهكًك استذساوها

 لتصكر ٌفسك بأواٌة هللا عًسوا تكوى الحٍاة ظعبة؟

 . اقغ بعغ الوقت شاكراً هللا علٍها اآلى
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ً أعس قراءة السفر   . بأكهله و اٌظركٍف تجسه وترابطاً وعا

 . ت عًها ٌف قرائتك األولىو َهكًك أَػاً والحظة األوور التً غفل 

و وا هً رسالته   ؟ هل َهكًك أى تلذض االٌطباع الهتروك لسَك بعس زراسة سفر حبقوق 

 ؟ الهركشَة؟ و هل هًاك أجساء ٌف حٍاتك و اتجاهاتك قس تالوست وعها

ً اقتبس ٌف العهس الجسَس ) رو( عبارة عي 4: 2)حب               ،  11  : 3 غل  ، 17:  1عسز شهٍر جسا

 .  ( 39 - 37: 12 عب

( و اٌظر إى كاى بإوكاٌك أى تجس أسالٍب َتطور بها هصا  ابحج عي هصه الشواهس ) ٌف سٍاقتها

 . الهعًى وع وجًء السٍس الهسٍح

 

 

 


