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ا أي شذص َتكلن و َذبر بكلهة هللا و شلك ٌف وقت كاٌت بلسته َهوشا  ًٍ ُزؼً إروٍا أى َكوى ٌب

ا . إال أٌه رالل أربػٍي ؼاًوا وي رسوته قس تغٍر كل شًء وي حوله و قس ًٍ كاٌت  وسزهرة ٌسب

لسَه وههة ال َحسس ؼلٍها ٌف تحصَر الًاس وي وجًء زًَوٌة هللا ؼلٍهن ٌف سلسلةوي 

الهصائب التً ستؤزي ٌف الًهاَة إلى رراب أورشلٍن . َػطًٍا هصا  السفر الكحٍر وي وواؼظ 

 الًبً و وا حسث له و رزوز أفػاله لها َحسث وي حوله . 

ب السوًً لألحساث حٍج إى بػض وي أجسائه ورتب قس َبسو سفر إروٍا وحًٍرا بالًسبة للترتٍ

( هً رسائل وي  25 - 1فًجس أى ) األصحاحات   . وفًقا للهواضٍغ و البػض اآلرر وفًقا للسوي 

( هً أحساث ٌف حٍاة إروٍا ساؼسه ٌف تسجٍلها  45 - 26هللا إلى َهوشا و ولوكها ، و وي ) 

( فٍصف سقوط  52ون أررى أوا ) أصحاح ( ٌبوات ؼي أ 51 - 46و وي )  ،   وساؼسه باروخ

 أورشلٍن .
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كحر وي ورة باحًحا ؼي تفاصٍل وههة إروٍا . اق  رأ األصحاح أ

ا لتضٍف  3 - 1:  1و َػتٍر )  ًٍ ( فاتحة السفر و َلذص وضهوى ؼهل إروٍا . ارسن جسوالً زوً

التوارَد حتى ترى كٍف تًسجن األحساث ٌف حٍاة إروٍا . كاٌت السًة الحالحة ؼشرة وي حكن 

ق . م و كاى َهوَاقٍن ولكًا حتى           608ت ٌف ق . م  وقس وا 627َوشٍا الهلك هً سًة 

 ( .  3ق . م ) ع  587ق . م  وقس ُسبً شػب أورشلٍن ٌف  597

َوجذ ولماى آخراى ولل نل وًها ثالثة شهور ستػرف وشًَذا ؼي رلل ٌف دراسة الٍوم 

 الخاوس وي هزا األسبوع . 

ا .  ًٍ  َخبرٌا باٌق األصحاح ؼي األحذاث التً جػلت إروٍا َذرك أى هللا َذؼوه لٍموى ٌب

 وارا تستطٍغ أى تمتشف ؼي شخصٍة إروٍا ؟  

  نٍف أؼذه هللا للهههة ؟ وا التأنٍذات التً أؼطاها هللا إلروٍا ؼي إوماٌٍته ألداء الهههة ؟  

  ( قذ ساؼذت إروٍا لٍفهن وههته بطرَقة أفضل ؟ 15 - 11نٍف تػتقذ أى الرؤى ) اؼذاد   

( أى الماتب َستخذم نلهات ؼبرَة وتشابهة ٌف الًطق و لمًها  11 - 11ٌف ؼذدي )  

 .  " ساهر "  لها ٌفس ٌطق الملهة  " لوز "  لهػًى فالملهةوختلفة ٌف ا

لن َقبل إروٍا زؼوة هللا وباشرة . هل برر  رفضه ؟ هل ُوضػت ٌف ووقف لن ترز فٍه أى تفػل 

 وا طلبه هللا وًك ؟ وا الهساؼسة التً تجسها هًا لهحل هصا الهوقف ؟ 
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َُردى لها ، و كاٌت ؼبازة األوخاى و الظلن االجتهاؼً  ؼًسوا أصبح َوشٍا ولكًا كاٌت أحوال َهوشا 

أشٍاء ؼازَة . وقس كاى هصا وها ال شك فٍه وحاولة جسئٍة لكسب رضى األشورٍَي 

ٌب ؼبازتهن للرب . ولن تكوى أشور قوَة لصلك الهضطهسَي لهن ؼي طرَق ؼبازة آلهتهن بجا

 ٌجح َوشٍا ٌف أرص رطوات إلؼازة األوور لوضػها الصحٍح .

 وقس  كاى السفر الصي ُوجس ٌف الهٍكل هو ٌف الغائب سفر التحًٍة أو جسء كبٍر وًه .

                                                           واهً الخطوات الػهلٍة التً أخزها َوشٍا لٍتهن تػالٍن السفر ؟   

 تحتوي ؼلى وصف وفصل لهذم ؼبادة األوثاى . ( 12 - 4:  12) 

                                                                            وارا َقول الجسء ؼي ٌتائج ؼصٍاى هللا ؟   

 أى وًسى جذ َوشٍا ناى ؼابًذا لألوثاى .  ( 15:  12ولحوظة : ) 

 طاؼة َوشٍا لله ؟واهً ٌتائج   

 .(  12 - 6:  5وا وذى صحة ٌتائج الطاؼة أو الػصٍاى للهؤوًٍي ؟ ) قذ تساؼذك غال   

وا التغٍرات التً حذثت وػل ٌف اتجاهاتل أو تصرفاتل لتتجاوب وغ أوور قذ قرأتها ٌف   

 قذ تساؼذك وراجػة والحظات و التفمٍر فٍها تػلهته ( . المتاب الهقذس ؟ )
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( شرًحا للطرَقة التً ُقسوت بها هصه الػظة و رزوز األفػال التً أخارتها .                             26َػطً ) إر 

 ) اقرأ هصا أًَضا إشا كاى لسَك وقت ( . و قس حسخت ٌف فترة َهوَاقٍن و بػس ووت َوشٍا بقلٍل . 

( ناى شٍلوه وماى لػبادة هللا قبل بًاء الهٍمل ٌف اورشلٍن و قذ هذوه  11:  6)  

 الفلسطًٍٍوى . 

 ( إشارة لتذوٍر الههلمة الشهالٍة ، إسرائٍل ٌف القرى الهاضً .  14:  6) 

 (  23،  22ول  2فكَّر ٌف آخار إصالحات َوشٍا وي رالل هصا األصحاح و وا قراته ٌف ) 

 ٌجازه ؟ وا الزي تن إ  

 وي إٌزارات إروٍا هًا نٍف فشلت هزه اإلصالحات ؟   

وٍر هٍكله أو الهتػبسَي فٍه وي أجل سهػته ألٌه إى كاى الفكر الشائغ أى هللا لي َسهح بتس

 تهسم الهػبس الؼتقس الًاس أى إله األوة الغالبة أشس قوة وي الرب . 

َُضار وي رالل سوء سلوك ؼابسَه  إال أى هصا التحلٍل راطئ ألى صٍت هللا َهكي أَضا اى 

 كها ٌرى هًا . 
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البس أى تكوى تلك واحسة وي أشهر أحساث هصا السفر . و هً وحل ؼظة الهٍكل تأٌت وي أوائل 

أَام حكن َهوَاقٍن . كاى وًظر الفذاري شائػاً و الصورة هًا هً إلٌاء لٍس ٌف هٍئته الهرجوة 

                                                              لصلك حطهه الفذاري إلى كتلة طٍي خن أؼاز تشكٍله .                

كحر وي ورة وحاوالً إزراك كٍف َكوى التشابه بٍي بٍت إسرائٍل و الطٍي   اقرأ القطػة أ

 (  12 -6هللا لشػبه ٌف رلل الوقت ؟ وا هً البذائل التً تًطبق ؼلٍهن) أؼذاد واهً خطط   

وا هو االتجاه الزي اتخزه شػب إسرائٍل ؟ وا هً األشٍاء الهحذدة الهزنورة هًا التً   

 توضح ٌقص التوبة ؟ 

لو لن َتب الشػب وارا ستموى الًتٍجة ؟ حتى ٌف تلل الحالة رأى إروٍا وستقبالً لهزه األوة   

ألى هللا َقذر أى َػٍذ صًغ اإلٌاء . لمي إلى أي وذى تموى هزه رسالة رجاء و إلى أي وذى تموى 

 رسالة تحزَر صارم ؟ 

أظهرت ؼظة الهٍمل التباَي بٍي خطة هللا لهبارنة شػبه و ؼذم استجابتهن له .               

 هن الهشملة ؟ نٍف َساؼذٌا هزا الهقطغ لف

لن تتب إسرائٍل لصلك كاٌت هصه الرسالة تحصًَرا صارًوا . واشا تقول لشذص َتذص الهوقف 

الػكسً و َشػر أٌهن رصلوا هللا وال َوجس رجاء فٍهن ؟ صلِّ ألي شذص قس َكوى ٌف هصه 

  الحالة . 
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 اقرأ القطػة خن اوأل الفراغات الهتبقٍة بالهلوك ٌف الجسول السوًً . 

إى الصراؼات حول القوى الحاكهة الهوصوفة هًا شسَسة التػقٍس . كاٌت أشور هً القوة 

الهتسلطة و وصر أقرب ُوًاظر لها . ولكي تًاقصت قوتها و ظهرت بابل ٌف الهشهس كهًافس 

 قوي . 

( التحالف بٍي اُلهًاظرَي السابقٍي ، وصر و أشور ضس بابل . و أصبحت بابل  29:  23َشرح ) 

 هة تاركة وصر ببػض السطوة و أشور بال قوة . ٌف الق

كاٌت َهوشا الوالَة الصغٍرة واقػة ضحٍةبٍتهن تحت رحهة بابل . و َهكًًا إلحاق سقوط 

 ( .  1:  24َهوشا لصراع القوة الصي زار وي حولها و للقرارات السٍاسٍة الغٍر حكٍهة ) 

 واهو الشرح اُلهػطى هًا ؟   

 هل هًاك تًاقض بٍي هزَي التفسٍرَي ؟ إرا لن َختلفا ، هل َهمًل شرح السبب ؟   

 وارا تتػلن هًا ؼي نٍفٍة تحقٍق هللا أغراضه ٌف التارَخ ؟   

إٌه وي السهل رؤَة وا َفػله هللا ٌف الػالن راصة إشا ٌظرت إلى الوراء ٌف تارَد إسرائٍل 

بهركسها الههٍس كشػب هللا . قس ال تبسو الصراؼات و ٌساؼات القوى التً ٌف الػالن الٍوم 

وًطقٍة . صلِّ لألواكي التً فٍها اضطرابات التً تسهغ ؼًها ٌف ٌشرات األربار اآلى ٌف ضوء 

 ػلهته وي هصه القطػة . وا ت
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ٌحي ٌرنس ٌف هزه السلسلة وي الذراسات ؼلى التارَخ الزي ناى ٌف وقت حٍاة إروٍا َحتوي أًَضا 

ص خاصة صلواته بًٍها َصارع لتحقٍق الهههة التً أؼطاها ؼلى لهحات وزهلة وي حٍاته نشخ

هللا له . لقذ تػلهت قلٍالً ؼي إروٍا وي األصحاح األول حاول أى ترى وا َهمي تتػلهه وي          

 (11  :13  -  11  :5      ،12  :6 - 17 ) 

 (  23:  16،      12 - 15:  6اٌظر أًَضا      ) 

                   (7  :17 - 8  :1 ) 

                    (12  :12 - 14 ) 

                   (13  :12 - 17   ) 

                  (14  :12 - 11  ) 

                  (16  :13 - 17 ) 

                  (17  :17 - 12  . ) 

 

 

 


