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 أورشلٍم لمذَوة البابلٍٍه تذمٍر عقب كتبت شعر قصائذ  5  عه عبارة إرمٍا مراٌث سفر إن

 التً األسباب لوا َوضح وأَضا ، هللا شعب به شعر الزي األسى َصف فهو ، م.ق 585 سوة

  . هللا مذَوة األممً األستعمار دمر أجلها مه

 تتسلسل( 4 ،2 ،1 اإلصحاحات) وٌف ، بالعبرَة كتبت قصٍذة هو السفر هزا مه أصحاح فكل

 أعذاد 3 كل بذاَة تتسلسل الثالث األصحاح ٌف بٍوما ، العبرَة األبجذَة حسب األعذاد بذاَة

 . الوتٍرة هزه على َسٍر ال فهو الخامس األصحاح وأما العبرَة األبجذَة حسب

 ؟ ومذَوته هٍكله دمر عوذما إلهوا كان أَه:  هو السفر كاتب َواجه الزي المحٍر السؤال إن

 كل خالل مه هللا َصوع مارا َروا أن هللا شعب تساعذ لكً السفر كاتب إجابة وجاءت

 . تحذث التً األحذاث
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  َ                . و َصف حالتها ٌف ( 1ع شبه وذًَو أورشلٍن بأرولة وحٍذة بال أصذقاء )هزا األصحاح 

  . (11-11ٌفسها ٌف ) األعذاد ( ثن تتحذث هزة األرولة عي  11-1األعذاد  )

 

 سرَعة وبًـرة ، أورشلٍن وذًَة لسقوغ تارَخً وصف َوجذ حٍث( 11-5: 12ول 1) اقرأ  

  . أورشلٍن سقوغ على حسٌها عي عبرت وكٍف األرولة حسى عالوات دوى كله إروٍا وراٌث سفر إلى

 

 عع( 11-11 ،16-11 ،6 األعذاد) خاصة اٌـر وقعت التً لألحذاث الهعؼاة األسباب وا  

 الثاٌٍة وٌف ، الهذًَة سقوغ ٌف وتسببت الشعب فعلها التً األشٍاء األولى ٌف وسجل قائهتٍي

 . الهذًَة لتسقػ هللا فعلها التً األشٍاء

 ٌف َتحذث هللا كاى هل.  تعرفهن وي حٍاة أو حٍاتك ٌف حذثت ووحسٌة وؤلهة أحذاث ٌف فكر  

 لهًاؽق وساهر َقؿ أٌت هل ؟ دًَوٌتة عي لًا وَكشف خؼٍة على لٍوبخ الهواقف هزه وثل

 عي حقٍقٍة وتوبة هادىء تفكٍر ٌف وقتا اقط   ؟ اآلى هللا عًها َتحذث التً حٍاتك ٌف الخؼٍة

 .الخؼاَا هزه
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 كل والحؿ(  6 - 1األعذاد ) اقرأ ، الهذًَة تذوٍر ٌف هللا َفعله وا على األصحاح هزا َركس  

 ٌف تفكر هل ؟ هللا شخصٍة عي األعذاد هزه تـهر وارا. األعذاد هزه ٌف هللا فعلها التً األشٍاء

 ؟ الصورة هزه بًفس دائها هللا

 

            .  ( 14 - 11 األعذاد ) ٌف الًاس على االحذاث هزه كل أثر والحؿ(  11 -11 األعذاد ) اقرأ 

 خؼٍة كاٌت ووارا ؟ الهذًَة سقوغ ٌف الرئٍسً السبب لتكوى الكاتب اختارها األسباب أي

 ؟ (11 ع) بالتحذَذ األٌبٍاء

 

 مه خائفٍه غٍر لٍكوىوا مجموعتك أو كوٍستك ٌف التعلٍم مسئولٍة علٍهم الزَه ألجل صل  

 . للسامعٍه إرتٍاح عذم مه رلك سبب مهما الكامل هللا حق تعلٍم

 

 وي األصحاح بقٍة وع األعذاد هزه تبٍي وارا  . لله صالة هً األصحاح هزا وي أعذاد ثالثة آخر  

 ؟ الرب وقصذها سبق التً اآلثار تًتج بذأت العقاب كارثة أى إلى إشارة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



4 
 

 

( َتحذث الكاتب كههثل عي الشعب كله واصفاً الهعاٌاة التً جلبها هللا  11 -1ٌف ) األعذاد    

( و الحؿ أساس الرجاء الزي 16-11. اقرأ ) األعذاد  ( َتغٍر جو السفر كله11)ع، إال أٌه ٌف  علٍهن

  . وجذه الكاتب ٌف وواجهة الهأساة

 

 فمارا.  الثاٌي األصحاح ٌف أمس وجذتها التً لتلك مكملة بالطبع هً هوا هللا صفات إن

 كذَان؟ معوا هللا َتعامل عوذما العصٍبة واألوقات الشذائذ مواجهة كٍفٍة عه إرا ىتعلم

 

 ٌف ثن خؼاَاهن، عي التوبة إلى وَذعوهن الشعب إلى الكاتب َتحذث(  11 - 11 األعذاد) ٌف  

 عًًٍ ٌف الشعب لخؼاَا الهتعذدة اآلثار الحؿ  . خؼاَاهن ٌتائج عي َتحذث( 21 - 11 األعذاد)

 ؟ هللا وع عالقتك على خؼٍتك آثار وا.  هللا

 

 هزه وثل ٌف صالته كاٌت فهارا.  (33 -22 أعذاد) صالة ٌف هللا إلى الكاتب َتجه أخٍرا  

 الظغوؾ تحت هن الزَي الهسٍحٍٍي أجل وي للصالة الهواعٍع هزه استخذم  ؟الـروف

 . والهعاٌاة

 

 ألن.  ىفه لم أىوا الرب إحساىات مه إىه

 صباح كل ٌف جذَذة هً. التزول مراحمه

 . ىفسً قالت الرب هو ىصٍبً.  أماىتك كثٍرة

 ( 24 - 22:  3 مرا )  أرجوه رلك أجل مه
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 «وستقبل»و  ، «حاعر»و  ، «واض» أقسام  1  إلى ورقتك قسن ثن كاوال، األصحاح اقرأ 

  . الهستقبل ٌف هللا سٍصًع وارا و الحاعر و الهاعً وي وشاهذ قسن كل ٌف دوى

 

 هزا أسباب هً وا(  11 - 11 األعذاد ) إلى بالًـر خاصة والحاعر الهاعً بٍي فرق وي َاله 

 بالتحذَذ الكاتب إلٍها أشار التً الهجهوعات هً وا ؟ الًاس جاٌب ووي هللا جاٌب وي الفرق

 ٌف والهسئولٍي القادة أجل وي الصالة ٌف الوقت بعط اقط ؟ األعذاد هزه ٌف وسئولة وأعتبرها

 لسهاع الصاغٍة اآلراى لهن تكوى وأى حكٍهة، قٍادة الشعب َقودوا لكً ، الٍوم هللا شعب وسػ

  . لهن هللا َقوله وا

 

 َقول وارا.  أورشلٍن لسقوغ َتهلل(  السوي ور على إسرائٍل عذو ) أدوم شعب كاى  

 ؟ ولهارا ؟ الهستقبل ٌف لألدووٍٍي سٍحذث عها( 11 ، 11 العذداى)
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 الحؿ  . َرحن لكً هللا إلى قوَة صرخة َشكل( 11 ع) إلى األصحاح هزا وي األول الجسء إى  

 هزه جراء وي بشذة الجهٍع تأثر لقذ.  الشعب خؼٍة بسبب عاٌت التً الهختلفة الهجهوعات

 أى ركره هو رلك على دلٍلًا) بوقت أورشلٍن سقوغ بعذ كتب قذ األصحاح هزا أى َبذو. الخؼٍة

 . (4 ع) وات قذ اآلباء جٍل

 

 السفر وي األخٍرة األعذاد هللا على َركس ثن الخؼاَا على الًوح إلى َعود(  15 -12 أعذاد ) ٌف  

ٌٍ الجسء إلى وبالًـر(.  11- 16 )  والرجاء األول هزا الكاتب َعؼً الزي وا ترى األصحاح وي الثا

 ؟ األزوات وواجهة ٌف

 

 . الٍوم العالن ٌف شعبه على بوعوح هللا دًَوٌة أثار ت رى كٍف الحؿ 

 

  إرمٍا مراٌث  سفر دروس مه

 إىسان مساعذة تستطٍع كٍف

 مه اجزء   المعاىاة كاىت مؤمه

 َمكوك طوَل؟ لزمه حٍاته

   . الشخص لهزا موك شخصٍة رسالة كتابة
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كثر أو واحذا تذوَي وحاول أخرى ورة كله السفر اقرأ  :اآلتٍة األشٍاء وي أ

 

 َهكًك هل. ووعاٌاته وشاعره بخصوص هللا وع أوًٍا الكاتب فٍها كاى التً األواكي بعط  

 أٌت وذى أي وإلى ٌف األواٌة هزه وثل تتوافر حٍث الهقذس الكتاب ٌف الشواهذ بعط تجذ أى

 األواٌة عي كذراسة(  15 -4:  11إر ) ٌف الهصلٍة إروٍا حٍاة وثال الحؿ صالتك؟ ٌف هللا وع أوٍي

 . اإلخالص و

 

 أي وإلى وعهن؟ وَتوحذ شعبه ووعاٌاة خؼٍة ٌف ٌفسه َشرك الكاتب أى على الذالئل واهً  

 صالة رجل على آخر كهثال( 1 ٌح) اقرأ وبلذك؟ شعبك أو كًٍستك وعاٌاة ٌف أٌت تشترك وذى

 األصحاح هزا عوء ٌف وبلذك كًٍستك أجل وي تصٌل أى َهكًك كٍف وفكر شعبه، بجاٌب وقف

 . إروٍا وراٌث ودروس

 

 إرا تأول السفر؟ ٌف الهوجودة الصالة أٌواع وا. هللا إلى الكاتب بها صلى التً الهختلفة الؼرق  

 . أٌت حٍاتك ٌف ووجودا الكاتب حٍاة ٌف الصالة أسلوب ٌف التًوع هزا كاى

 

 الشعب على التً الهسئولٍة هً ووا أخرى؟ ورة ٌفسه إلى الشعب َرد كً هللا فعل وارا  

 .الشعب وسئولٍة تؤكذ التً واألعذاد هللا، عهل تؤكذ التً األعذاد دوى لله؟ َستجٍبوا لكً

 وسئولٍة وبٍي لًفسه الشعب رد ٌف هللا وسٍادة سلؼاى بٍي التوازى عي هزا وي تتعلن وارا

 ؟ َتوب أى ٌف الشعب

 


