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هًاك زَجتاى فاشلتاى هها زواج هوشع وي الساٌٍة جوور  والثاٌٍة العالقة بٍي العالقة بٍي 

عتبرها الرب عروسه . وقذ تعلن هوشع وي هللا و وهلمة إسرائٍل العًٍذة و الهتصلبة و التً ا

خالل ألهه  ) بسبب ووقفه ( ، وذى عهق ورقة وحبة هللا لشعبه . وقذ دفعت نل وي 

العروسٍي ثهي زٌاهها ، فجوور  أصبحت عبذة ، ووهلمة إسرئٍل الشهالٍة وقعت ٌف َذ أشور 

. م تعرعت وهلمة ق  597وٌُفً أهلها  واحتلت األرض . وٌف سًة قبل الهٍالد ،  727سًة 

سهح للٍهود أى َعودوا بعذ فترة   -وثل الشهال  -َهورا ) الجًوبٍة ( لهصٍر وثل هزا وع أٌه  

 ٌفٍهن ٌف بابل .   

هوشع ووجهة أساًسا لههلمة الشهالٍة ، ولمًها ناٌت وًاسبة لههلمة َهورا أًَظا    ناٌت ٌبوة 

ور سًجذها وتوازَة وع عالقة هللا بإسرائٍل ( وإرا ٌظرٌا إلى عالقة هوشع و جو 72:  77) اٌظر 

 . وعالقة الهسٍح بالمًٍسة 

،          ارسن ٌف نراستل ثالثة أعهذة َحهل نل وًها أحذ العًاوَي اآلتٍة : 

نتب   ،   وٌف خالل األسبوع أو ٌف ٌهاَة األسبوع ا

 قذ تموى وتوازَة بٍي هزه الهوعوعات الثالثة .  بعط الًقاغ التً
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لقذ نلن الرب هوشع أى َأخز لًفسه جوور اورأة ، و ناٌت جوور زاٌٍة ٌف رلل الوقت . وناى 

ا لهوشع ، ولمي ربها  ًً لن َمي باٌق األؽفال الزَي أٌجبتهن أبًاء لهوشع أول ؽفل أٌجبته اب

          ٌف الشهال . ٌتٍجة لسٌاها ، وأصبحت حٍاة هوشع العائلٍة وثاالً وؤلها لحٍاة شعب إسرائٍل 

 ؟ وارا تذل أسهاء األبًاء عي العالقة التً ناٌت بٍي العروس وزوجها، هوشع وهللا ٌفسه   

 ( .  71،  9ول 2وزبحة دواء ٌف هزه الهذًَة ) ( َسراعٍل  :  لقذ سبب َاهو  4:  7)     

، هل   وارا ترى وي حب هللا  ؟ ٌف عوء هزه األعذاد وا هو رد فعل هللا تجاه الخؼٍة   

 ولهارا ؟  ؟ نٍف    ؟ َختلف رد فعل هللا للخؼٍة عي رد فعل اإلٌساى بوجه عام 

 تأول ٌف أههٍة أواٌتل ٌف عالقتل بالهسٍح .   

ذوته بذالً وي ( تقول لًا إًٌا ٌستؼٍع أى ٌعبذ هللا بأى ٌقذم له أجسادٌا الحٍة ٌف خ 7:  72) رو 

 .  أى ٌقذم جسذ حٍواى وٍت نها ناى ٌف أَام هوشع 
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بالرغن وي أى الهوقف َبذو وستحٍالً  ٌف نال   العالقتٍي ، هًاك إوماٌٍة للصلح إرا أراد 

           الؼرفاى  ، فالله ال ًَسى وعوده . 

نتب قائهة بها َذل على الرجاء ٌف      هزه األعذاد ، على أي أساس بًى هزا الرجاء ؟ ا

وا الزي تستؼٍع أى تتعلهه اآلى عي عهق وحبة هللا لًا ٌحي   تََزنَّر دراسة أوس ،  

 الخؼاة، ووي ثن الرجاء الزي لًا ؟ 

.        ( احفظ الجسء األخٍر نتزنرة لل بحب هللا  4 - 7:  27تأول وواعٍذ هللا الهزنورة ٌف ) رؤ 

 ستساعذك هزه األعذاد على أى تمهل األعهذة الثالثة التً نًت قذ رسهتها ٌف نراستل . 
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جًسٍة تتسن حٍاة جوور  و إسرائٍل ٌف هزا الًص بالفساد األخالٌق وعادة وا تقود الحرَة ال

            فالرجال و الًساء لٍسوا وختلفٍي اآلى عي رلل الوقت .  ،   فاألزوًة لن تتغٍر   -إلى وهن  

           هًا ٌجذ أى حالة جوور تشٍر إلى حالة شعب إسرائٍل . 

نتب أفعال جوور الهلٍئة بالفساد واقترح وا تموى ردود أفعال هوشع الهلٍئة باأللن .      ا

وا الزي توعحة لل هزه الفقرة عي ووقف أو رد فعل هللا تجاه بًً إسرائٍل و االهتهام   

حهة هللا و إحساٌه ؟ نٍف بهن ؟ ناى العقاب حقٍقة  .  إلى أي وذى اعتهذ إسرائٍل على ر 

 َهمي أى َموى هزا ووازًَا لتعاول هللا وع نًٍسته ؟ 

تسذد ، وفمر ٌف بعط األشٍاء األخرى التً تذل على فمر ٌف بعط احتٍاجات الٍووٍة ونٍف 

( و تستخذوه نصالة ولٍئة بالشمر  و العرفاى  67.   تستؼٍع أى تقرأ  ) وس  إحساى هللا علٍل 

 نل احٍتاجاتل .  لله على أٌه َوفر
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لمً َعؼً وثالً أو ٌهًؼا لهوشع  إسرائٍل ثاٌٍة وهو بهزاَتملن هللا عي وغازلة شعب 

. نن َبذو نالم هللا نأغًٍة حب ! وهزا هو الشعور الزي ناى عًذ هللا تجاه  َستعٍذ جوور 

 إسرائٍل وهو ٌفس الشعور الزي َحهله تجاهل االى . 

. هل شعرت قػ أٌه َتعاول  انتب قائهة بالؼرق التً ًَوي هللا أى َجزب بها إسرائٍل    

 ؟  وعل بؼرَقة وهاثلة 

 ( عي عالقة هللا وع شعبه ؟  21،  79وارا توعح لل األعذاد )   

ور  على الفقرة والحظ استخذام الظهائر  أٌا و أٌت وهً . . . .  الخ                                              

  لشعبه ٌف  القذَن  ولًا  ؟ واالزي تتعلهه عي حب هللا

( ٌف  العهذ القذَن توجهًا إلى  27‘  78،  76" وَموى ٌف رلل الٍوم "  :  ) األعذاد     

نثر بهجٍئه رلل الٍوم العظٍن  ٍُمشف أ َوم الرب . وبذأ هزا الٍوم بهجًء الهسٍح األول . وس

 . ٌٍ  الثا

 ( .  27 - 25:  5تأول حب الرب َسوع الهسٍح لعروسه  ) المًٍسة (  ) أف 
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اشترى  هوشع  جوور  لًفسه  وبزلل  أٌقز زواجها .  البذ أٌها ناٌت وحبوبة جًذا .                             

ا  إال أٌها لن تمي هً أوًٍة  .ناٌت اوة  إسرائٍل أًَظا وحبوبة  ووع أى زوجها  ًً  ناى أوٍ

ا لعهذ السواج ؟  3ٌف عوء  ) ع   ًٍ ( ووي الذراسات السابقة ،وا الزي َبٍي أى هوشع ناى أوً

 عالقة ؟  هزا بالًسبة لالحتٍاجات ، أى ٌظل ٌعهل وٌجاهذ ٌف أي وارا َوعح 

نتب األشٍاء الهتوازَة ٌف    ئٍل  وعاولة هوشع لجوور  ورد  فعل هللا تجاه بًً إسرا ا

 وأعٍف هزه األشٍاء  للثالثة  أعهذة التً  نًت  قذ بذأتها .   

 تزنر الثهي الزي دفعه الرب َسوع الهسٍح لخالصل اجعل هزا أساًسا لتسبٍحل لله .  
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إى سفر هوشع َعذ أحذ  أوثلة العهذ القذَن لتعلٍن  نتاٌب  َهمي  أى َهثل ٌف عهل دراوً .      

ء  بأوثلة  أخرى     َهمًل أًَظا اى  تًظر إلى  سفر إروٍا  الزي درسًاه ٌف  ٌٍ ،  فهو وٌل الجسء الثا

(  واٌفمر ٌف لٍقٍي استخذام  هللا لصور تصورَة لٍعلي عي  73 - 71:  79نهزه  ،  وثال  ) إر 

 غظبه وي  شعبه إسرائٍل .

لتوصٍل  هزه األجساء  و القصص المتابٍة إلى  هل تستؼٍع الٍوم استخذام وسائل حذَثة 

  البعٍذَي  وثل األراعة و الهسرح أو التهثٍل عهوًوا  . 

 


