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َػطًٍا هصا األصحاح ٌبصة رائػة ؼي كٍفٍة كتابة بػض ٌبوات إروٍا . غالًبا وا َكوى هصا السرج 

( حاالً  9،  1اآلى . الحظ توقٍت هصا الحسث ) ؼسزي هو أول ورحلة ٌف كتابة سفر إروٍا كها ٌراه 

 ( .  05بػس ؼظة الهٍكل وها وضح سبب حرواى إروٍا الًبً وي بٍت الرب ) ع 

ق . م ( قس بسأت بػس وقت قصٍر وي  556/  550كاٌت السًة الرابػة وي حكن َهوَاقٍن ) 

(  9الصوم الهصكور ٌف ) ع هشَهة الهصرٍَي وي البابلٍٍي ٌف ووقػة قرقاوٍش ، و ربها َكوى 

 هو استجابة للذطر القووً ألى بابل قس هسوت أشقلوى إحسى جٍراى َهوشا . 

 ( .  60،   5 - 2:  62،       15 -  13:  23)  اٌظر باروخ هو الرفٍق القرَب إلروٍا إى   

 وارا تجذ ٌف هزا األصحاح ؼي وحتوَات الَذرج ؟ و وا هً رسالته األساسٍة ؟   

 ( كاٌت الذروج تكتب بالػرض ٌف ؼواوٍذ رأسٍة .  32) ع  

ا ، كٍف   اٌظر كٍف تجاوبت شخصٍات هزا األصحاح وغ الرسالة .   ًٍ إرا كًت وػلًقا سٍاس

 تشرح الحالة السٍاسٍة ٌف َهورا ؟ 

(  فهن البسَل الهػاصر لوزراء الذساٌة -كاٌوا شوي أههٍة  13 - 15) الهسئولوى ٌف أؼساز 

َهكًك وحاولة كتابة وقالة صحفٍة لتقٍن الوضغ . ٌحي ٌرى هًا أوحلة أررى لرزوز أفػال 

َُقاَرتوى بٍوشٍا . هل وا تػلهته وقتها أخر ؼلى اتجاهك للسراسات  الًاس لكلهة هللا ، كٍف 

  التالٍة . 
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( ٌف  السًة الرابػة وي حكن صسقٍا  23 - 36ربها جاءت هصه الرسالة و الرز ؼلٍها ) اؼساز 

ا ٌف بابل و ربها جاءت هصه  092 - 096الهلك )  ًٍ ق . م ( حٍج كاى جسء وي الشػب وسب

 الرسالة بػس فترة اضطراب حلت بهن . 

 ( َكًٍا هو اسن آرر لٍهوَاكٍي .  3) ع  

( ؼي رطة هللا وي أجل الهسبٍٍي  36( تأٌت اإلشارة للتٍي وي وحً إروٍا ٌف ) أصحاح  11) ع 

 و وي أجل الباقٍي ٌف أورشلٍن . 

 وا هً الرسالة التً كاى َػظ بها األٌبٍاء الكزبة للهسبٍٍي ٌف رأَك ؟  

كثر تصذًَقا لهن ؼي تصذَقهن إلروٍا ؟     لهارا كاى الشػب أ

 ا الهسبٍوى ) ٌف اؼتقادك ( ؟ واهً جواٌب رسالة إروٍا التً قذ وجذه  

) تزكر أى فكر الٍهود هو أى استجابة هللا لصالتهن كاى ورتبًطا بػهل الهٍكل و ٌظام الزبائح ٌف 

 أورشلٍن ( . 

   ال بس أى الهسبٍٍي قس شػروا بالحٍرة ألٌهن حاولوا تحقٍق وقاصس هللا وسط كل وا حسث . 

هل حسث وػك وحل هصا الهوقف الهحٍر ؟ كٍف سارت األوور ؟ واشا َهكي أى تتػلن لكً 

 تتػاول وغ وحل هصه الهواقف وستقبالً ؟ 

 ( وفًٍسا للتأول و الحفظ و أٌت تفكر ٌف هصا األور .   38:  8قس تجس ) رو 
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( ؼلى وجهوؼة وي األحازَج ؼي رجاء بًً إسرائٍل للهستقبل و  21،  25وي ) أصحاحً َحت

أًَضا ( و كاى اسهه سفر  22،  23غالًبا كاٌت ووجوزة كسرج وًفصل ) ربها وغ أصحاحً 

التػشَة . بًٍها تقرأ هصا الجسء حاول أى تضغ ٌفسك وكاى هؤالء الهسبٍٍي و فكر ٌف رز فػلهن 

 لهصه الوؼوز . 

( الجبل الهقذس هو جبل صهٍوى حٍث كاى الهٍكل ٌف أورشلٍن .                                   32:  23 ) 

( هزا القول الشائغ َػكس شػوًرا كاى ووجوًدا بٍي الهسبٍٍي و هو أٌهن           32:  23) 

 َػاقبوى ظلًها ؼلى خطاَا آبائهن . 

 وا هً الوؼود التً َػطٍها هللا هًا ؟   

 كٍف َتأكذ بًو إسرائٍل أى هزه الوؼود سُتحقق ؟   

وا االختالفات التً تجذها هًا بٍي الشكل القذَن للتذَي ) الزي تكلن إروٍا ضذه كها هو   

 ( ؟     23وزكور ٌف أصحاح ( و الوؼذ الجذَذ الهزكور هًا  ) ع 

إى وفهوم هصا الوؼس الجسَس وهن جًسا ٌف أسفار الػهس الجسَس . و قس ظهر ٌف كلهات التػلٍن    

( و قس استذسام بولس الرسول هصا الهفهوم  30:  11كو  1،    35:  33الػشاء األرٍرة ) لو ٌف 

( . و ٌف رسالة الػبراٌٍٍي ٌجس اقتباًسا وي كلهات إروٍا الًبً                 5:  2كو  3ٌف وكاى آرر ) 

هوقف جسَس ٌف ( لتوضٍح أى الرب َسوع الهسٍح قس جاء  ب 11 - 5:  15،     31 - 15:  8) ؼب 

 وفهوم ؼالقة اإلٌساى بالله .  
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ا تهرز ؼلى رؤسائه بالرغن  088 - 089َرجغ تارَد هصه األحساث إلى  ًٍّ ق . م  و َبسو أى صسق

( . و ٌتٍجة لصلك حاصر  35:  36ول  3وي أى ٌبورص ٌصر خبته كهلك بال سلطة حقٍقٍة ) اٌظر 

( ٌف شرح الحصار و الصي كاى سببه  21البابلٍٍوى ) الكلساٌٍوى ( أورشلٍن . َبسأ ) أصحاح 

الجٍش الهصري ٌاحٍة الهسًَة . ) تذٍل وشاؼر الفرحة و الراحة ( . و كاى ؼلى إروٍا  زحف

وههة إبالؽ الشػب أى هصا لٍس ٌهاَة األور . فسٍػاوز البابلٍوى الهجوم و ؼًسوا ٌصل إلى      

 (  َبسو أى الحصار قس استؤٌف .  11:  21) 

 

 (  31 - 3:  23( قذ َكوى هزا حقالً اشتراه إروٍا . اٌظر )  33:  23)   

وارا تتػلن ؼي شخصٍة صذقٍا وي هزه اإلصحاحات ؟ وا هً الػواول التً أثرت ٌف حكُهه   

 السٍاسً ؟ 

وارا تتػلن ؼي شخصٍة إروٍا الًبً ٌف خالل دراستك ٌف األسبوع الهاضً . كٍف تطورت   

 شخصٍته خالل خذوته ؟ 

( و شلك ال َػًً أٌه  19 - 11:  1إى قوة شذصٍة الًبً إروٍا زلٍل ؼلى وفاء هللا بوؼوزه ) 

ا رأًَا ٌف هصه األصحاحات . وا البرهاى الصي تجسه ؼي أواٌة هللا ٌف وجس الحٍاة سهلة كه

ا ؟  ًٍ  حٍاتك حال
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( لقس سقطت  15 - 12:  1الحسَج الصي تًبأ به إروٍا الًبً وًص أربػٍي ؼاًوا قس تحقق أرًٍرا ) 

تشرح إقاوة حكووة ؼسكرَة (  2:  29أورشلٍن ٌف َس البابلٍٍي و أصبحت راضػة لحكههن ) 

( كتصٍَل  03( هصا الشكل وكرر ٌف ) إر  13 - 1:  30ول  3و لقس قرأٌا شرًحا أشهل لهصا ٌف ) 

 للسفر . 

              ارجغ إلى األسبوع السابغ و الذراسة الخاوسة و ابحث ؼي أسباب سقوط َهورا .  

 هل ترَذ إضافة شًء ٌف ضوء قراءتك السابقة ؟ 

      ب ظلًها ٌف ظل الذًَوٌة الػاوة اآلتٍة ؼلى َهورالقذ تزور الهسبٍوى ألى بػضهن قذ ُؼوق  

( و إروٍا ٌفسه  31 - 31:  22( كٍف َساؼذك وثال ؼبذ ولك الكوشً ) إر  23 - 32:  23) إر 

 ( ؟  31:  22ؼلى فهن وا كاى َحذث ؟ كٍف أظهر ؼبذ ولك الكوشً ثقته ٌف هللا ) 

ًًا ألٌهن اؼتقذوا أٌه كاى صذًَقا للبابلٍٍي .                  وي الواضح أٌهن ؼاولوا إروٍا الًبً حس

 الكتاٌب و وا قراته سابًقا . وا هو ٌف رأَك ووقفه تجاه بلذه وي هزا الجزء 

. إلى أي وسى ًَطبق هصا التػرَف  إى التػرَف الشائغ للًبً 

 ؼلى إروٍا ؟ 

 ٌف قاووس الكتاب الهقسس لترى كل الهالوح الرئٍسٍة .    ابحج ؼي كلهة
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كهلت قراءته ستجذ وا حذث إلروٍا الًبً ٌف ووقف  ا لكً تقرأه . إى أ ًٍ َوجذ الكثٍر ٌف السفر باق

 وهلكة َهورا الهضطرب بػذ سقوط أورشلٍن . 

( وي أجزاء وختلفة  13 - 64َتبغ رلك سلسلة وي أقوال الرب ؼي األون األجًبٍة ) أصحاحات 

 ٌف حٍاة إروٍا . 

بًٍها تقرأ تزكر أى هزه الهادة لٍست حسب الترتٍب الزوًً و ابحث ؼي اإلشارات إلى توارَخ 

 ٌبوات أو أحذاث أخرى قذ دوٌت . 

 

 

 

 

 

 

 

 


