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  الكتاب المقدس مدرسةقائد صدیقي 
 
  .ات؟ ھذا سؤال كان قد سألھ الرب یسوع والرسول بولسوالنبھل تصدق "
  

 ،رمیاأ ،أشعیاء: نبیاء الكبارألا رحلھ روحیة لندرس مع أسبوع القادمین سنكون في ١٣على مدار ال
یام معظم المسیحیین ال یعرفون إال القلیل عن ھذه األسفار النبویة ألھذه ا .نیالدا ،حزقیال ،رمیاأمراثي 

 من الكتاب المقدس تمثل الجزء األكبر - كتب النبویة ١٧باإلضافة إلى ال -  القدیمة بالرغم من أنھا
تنبئ عند دراسة ھذه األسفار سنكتشف إنھا تعلم وتنذر من مخالفة األحكام و .نبي ١٦ بواسطة  والمكتوبة

   .بقدوم المسیا ومملكتھ وھم تنبئوا بأحداث المستقبل كراصدین روحیین
  

ء الذین یدرسون الكتاب المقدس معك إلى نمو عالقتھم مع المسیا الأنت لدیك مسئولیھ كبیره لتقود ھؤ
أرید أن أقول لك بعض الكلمات التشجیعیة التي قالھا الرسول بولس إلى تیموثاوس ابنھ ". یسوع المسیح"

 "ْیًضاَوَما َسِمْعتَھُ ِمنِّي بُِشھُوٍد َكثِیِریَن، أَْوِدْعھُ أُنَاًسا أَُمنَاَء، یَُكونُوَن أَْكفَاًء أَْن یَُعلُِّموا آَخِریَن أَ ٢": یمانإلا في
  ). ٢:٢تیمو ٢(
  

ولننظر خاصة إلى التطبیقات التعبدیة في ھذه الكتب . ھذه النبوات نستطیع أن نتعلم ونعرف الكثیر من 
  :سئلة التالیة ألالدراسة دائما تسأل نفسك والمجموعة التي معك ا ھذه تذكر أنھ بینما تتنقل خالل. النبویة

  ماذا یقول ھذا الجزء ؟*
 كثر أھمیة الذي یعنیھ ھذا الجزء؟ألما الشئ ا*
ماذا ؟ وحیاتي الیوم فيبدي ألماذا یعنى ھذا الجزء بالنسبة لي شخصیا وكیف استطیع تطبیق مبادئ هللا ا*

  تعنى بالنسبة لمن أقودھم؟
 

ھذه الكتب یمكن فھمھا بصعوبة؛ صالتي وصلواتكم تكون لنطلب من هللا أن یتكلم إلى قلوبكم وتكون ھذه 
الثالث أسئلة في أذھانكم وتبحثوا عن أجوبتھا عندھا ھذه الدراسة سیكون لھا نفع وفائدة لحیاتكم ولحیاة 

نبیاء الكبار أن ننمو في معرفة نعمة ألسفار عن األقوم بدراسة ھذه اانھ بینما ن صليأأنا أثق و .الدارسین
  .مع ابنھ یسوع المسیح عالقتكهللا ورحمتھ وفى 

  
تتعلمھا من ھذا الجزء لتساعدك لتكون فعال  التيفكار ألا لتصلك بعض ةلمقدمااقض بعض الدقائق لقراءة 

 ةمتى كان ھناك مشكل النبوة أعطىهللا  إن ةتتعلمھ من المقدم إنكر واحد یجب ف .دراستك وقیادتك في
والتي تعطل عمل  النبوةعنھا ھذه  التي تعبر المشكلةما  :دائما اسأل سؤاال .تعطل تقدم ونجاح عمل هللا

  ؟هللا
مسیرتكم  فيتستمر لتساعدكم  ةمن ھذه الدراس ةن معكم وان الخبروبركاتھ تكو إلھناغنى  أننصلى 

  .الروحينموھم  فيوتقود آخرین  الروحیةحیاتكم  فيستكملوا النمو بینما ت إیمانكم في وتنشئتكم
  

 دیك وودوارد
  صغرةالقس والكاتب لمدرسة الكتاب المقدس الم
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  قیادة مجموعة دراسة الكتاب المقدس
دورك كقائد ھو . العملیة والتأملیة ألسفار الكتاب المقدسأعدت مدرسة الكتاب المقدس المصغرة ھذه الدراسة 

ومساعدة أفراد مجموعتك من خالل الدورات الدراسیة والتمارین على فھم الحقیقة، واكتشاف المبادئ  توجیھ
على مثال الدورات الدراسیة السابقة للعھد القدیم والعھد . الخالدة، واألھم ھو تطبیقھا على حیاتھم وأسرھم

ین أو أولئك الذین یخططون الجدید، ھذه مجرد دراسة استطالعیة موضوعة في أحد عشر أسبوعا للمتزوج
للزواج في المستقبل القریب، وكدراسة استطالعیة سوف توفر لك بعض األدوات الكتابیة لتغذیتك ونموك أنت 

وبناء على ذلك صیغت . شخصیا ولمساعدة األسر الخاص بك في الكنیسة لتنمو سواء روحیا أو في عالقاتھم
  .یناألسئلة مع األخذ في االعتبار ھؤالء المتزوج

 
  :األدوات التالیة نوفر لك لمساعدتك

 ھذا الدلیل للقائد  
 نماذج للتقاریر  
  ٧٣- ٦١الدروس الصوتیة (إشعیاء إلى دانیال سلسلة من التسجیالت الصوتیة (  
 مجموعة من كراسات التمارین للطالب 

  
 

  قبل الدرس
  ا إِلَى َمَفاِرِق الطُُّرِق، َوُكلُّ َمْن فَاْذھَبُو". بدعوة الناس للحضور إلى ھذه الولیمة الروحیةابدأ أنت شخصیا

. فََخَرَج أُولئَِك اْلَعبِیُد إِلَى الطُُّرِق، َوَجَمُعوا ُكلَّ الَِّذیَن َوَجُدوھُْم أَْشَراًرا َوَصالِِحینَ  .َوَجْدتُُموهُ فَاْدُعوهُ إِلَى اْلُعْرسِ 
  ).١٠- ٩:٢٢متى "(فَاْمتَألَ اْلُعْرُس ِمَن اْلُمتَِّكئِینَ 

 كذلك سیكون من األفضل أن یحضر الزوج والزوجة معا . سك بالصالة ألولئك الذین سوف یحضرونعد نف
إذا كان ذلك ممكناً، صلي . ولكن إذا كان أحدھما فقط یمكنھ الحضور فمن األفضل أن یأتي واحد من ال أحد

َوقَاَل لَھُْم أَْیًضا َمثَالً فِي  .هللا فقط یستطیع تغییر قلوب الناس، والصالة ھي أقوى أداة لذلك. من أجلھم باالسم
إذا كان ھناك رغبة في الحضور لدى رجال ونساء  ).١:١٨لوقا (أَنَّھُ یَْنبَِغي أَْن یَُصلَّى ُكلَّ ِحیٍن َوالَ یَُملَّ 

 .  أزواجھم ال یرغبون في الحضور یمكن بدء مجموعة فقط للنساء وأخرى للرجال
  ادع شخص أو اثنین لمساعدتك في التسبیح والموسیقى . مفردكشيء بال تحاول أن تفعل كل . المساعدةأطلب

 .والترحیب والتسجیل
 راجع الدرس وافھم ھدفھ. 
 الدرس المسموع، والقراءات الكتابیة، وادرس كل درس على حدا متذكرا : كن على درایة بكل األدوات

 . النصوص الكتابیة قبل الفصل الدراسي
  جاھزةیجب التأكد من أن جمیع األدوات. 
 تأكد أن مكان االجتماع مالئم ومریح للمجموعة   . 

  
  

  أثناء الدرس
  ) ساعة ونصف: تذكر أن تحافظ على وقت الدرس(

 تذكر كیف كان لطیفا عندما تم الترحیب بك؟ خصص شخص لیرحب بالناس . تحیة الجمیع فور وصولھم
  .  ویعرفھم بعضھم ببعض إذا كانوا ال یعرفون بعض

 لعبادة والصالة، واسأل هللا أن یساعدك ویساعد كل واحد لیفھم ویطبق كلمة هللا على حیاتھالبدایة بوقت ل.  
 تسمیع اآلیة المحفوظة.  
 االستماع إلى الدرس المسجل.  
 ونحن نثق أن األسئلة سوف تجعل المناقشة . استخدام كتیب الطالب، دعوة للمناقشة مع التركیز على التطبیق
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، حاول )١٠أكثر من (إذا كانت المجموعة كبیرة . الذي سیؤدي إلى التطبیق مثیرة وسوف تقود إلى الفھم
تأكد من رصد الوقت وكن حذراً . تقسیمھا إلى مجموعات أصغر من ثالثة أو أربعة أشخاص لتشجیع المناقشة

  .من أن المحادثة ال تحید عن مضمون الدرس، ودراسة كلمة هللا
 ضور في المرة القادمةاشكر الجمیع على حضورھم وشجعھم على الح.  
 تحدى الدارسین لدعوة آخرین لالنضمام إلى دراسة الكتاب المقدس.  
 تشجیع الدارسین على حفظ المقاطع الكتابیة من الدروس كل أسبوع.  

 
  بعد الدرس

 جمع جمیع األدوات .  
 ترك المكان أكثر تنظیماً مما كان علیھ. اعد غرفة االجتماع إلى الترتیب الصحیح.  
 التقریر امأل ملف.  
 إذا كان االجتماع في منزل شخص ما، تأكد من أن تشكرھم على كرم ضیافتھم.  

 
 غیر القراء –تعلیمات خاصة لتدریس المتعلمین سمعیا 

من المھم أن نتذكر أن أولئك الذین ال یعرفون القراءة والكتابة یحتفظون بالمعلومات بطریقة مختلفة عن 
. فالتعلم عن طریق االستماع والمناقشة والمشاركة بما تعلموه أفضل بكثیر حتى بالنسبة للمتعلمین. المتعلمین

فمن الجید أن نتذكر وحتى أن نقول لمجموعة الدارسین أن معظم التالمیذ . األمیة لم تكن عقبة في أیام یسوع
  .  وأغلبیة الناس الذین أوال ساھموا في انتشار اإلنجیل لم یكونوا یعرفون القراءة والكتابة

ن نواح عدیدة، إن المتعلمین سمعیا لدیھم قدرة على تعلم ما یسمعون أكثر مننا نحن الذین یجب أن نكتب كل م
وقت الكافي لالستماع الجید، یمكنك أن توقف التسجیل وأن ترجعھ إلى الوراء اللذلك امنح .  شيء لنتذكره

على األسئلة، أو أن یتلوا القصة التي  ثم اسمح لھم بالرد. لالستماع مرة أخرى إلى جزء إذا كان غیر مفھوم
ثم اطرح األسئلة بصوت عال، . سمعوھا وتعلموھا باسلوبھم، إذا فعلوا ذلك فھذا دلیل على معرفتھم الجیدة

، یسوع "ابنھ"وشجع الجمیع على المشاركة فھذا سوف یقودھم إلى فھم أعمق لتعالیم هللا وعالقة أقوى مع 
 .المسیح
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  مواصفات األنبیاء
  
  ١الفصل 

  ٦١الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

    .الكتاب المقدس  العھد القدیم لنفھم كیف كانوا متفقین مع باقي أنبیاءتقدیم دور  :الھدف

هُ لَِعبِیِدِه األَْنبِیَاءِ ٧ بَّ الَ یَْصنَُع أَْمًرا إِالَّ َوھَُو یُْعلُِن ِسرَّ یَِّد الرَّ   )٧:٣عاموس.(إِنَّ السَّ
الً َعالِِمیَن ھ ِة اْلِكتَاِب لَْیَسْت ِمْن تَْفِسیٍر َخاصٍّ : َذا أَوَّ ةٌ قَطُّ بَِمِشیئَِة إِْنَساٍن، بَْل تََكلََّم . أَنَّ ُكلَّ نُبُوَّ ألَنَّھُ لَْم تَأِْت نُبُوَّ

وحِ اْلقُُدسِ  یُسوَن َمُسوقِیَن ِمَن الرُّ  )٢١-٢٠:١بطرس٢.(أُنَاُس هللاِ اْلقِدِّ
من منظور العھد الجدید كتب  .منھم فقط كتبوا كتب ١٦یرین ولكن كث نبیاءأإسرائیل والیھود عندھم 

  .محبة هللا ناحیة شعبھ قلبتعتبر جوھر العھد القدیم فھم عرضوا  ھذه األنبیاء
عادة كلمات تصحیح لجماعة  -  یتكلموا عن هللالدعوا  ة،خلفیات مختلف مننبیاء؟ ھم رجال كان ألمن ھم ا

  .والناس المشردین ةالكھن
  .المیالدسنھ قبل  ٤٠٠ إلى ٨٠٠، من سنھ ٤٠٠تقریبا  ةعاشوا في فتر أسفارنبیاء الذین كتبوا ألكل ا

یسمعوا  أن في وارغبن وأناس قلیل ةالرسال نقدمووھم ینھم أل التھكم والسخریة یعانون منكانوا غالبا و 
  .ةالرسال

 تأتي دینونة هللانبیاء ألائل معظم ارس في .ةمألا سیدینهللا  أنومعارضتھا حذروا من  ةعند رفض الرسال
. الجنوبیةمملكة یھوذا  أسرتوبابل  ،ةإسرائیل الشمالی أشور قد سبت مملكةف ،صورة سبي لشعب هللا في
یكون  أنبد ال ملئ الزمان  فينھ أشعبھ  عرفیُ  اف. رسالة رجاء أیضا نبیاء توجدألكل تحذیرات ا في

عن الرجاء  العظیمةورسالتھم یاء یعظون الشعب في أصعب أیامھم، األنب .ةإحیاء بعد التوب وأھناك تجدید 
 .المسیح يءمن نبوءتھم عن مج أتت
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  .أفضل إجابة اختر
 .نبیاءألوا ةالشریع:العھد القدیم  فيمھمین  یوجد جزئین ؟خطأ أم صح -١
 .أسفارالعھد القدیم كتبوا  فينبیاء العظام ألكل ا ؟خطأ أمصح  -٢
 .أیضانبیاء كانوا كھنھ أللب اغأ خطأ؟ أمصح  -٣

 . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 الذي یمكن أن یصبح نبیا؟من  -٤
 أي شخص ولد في عائلة من األنبیاء -أ

 أولئك الذین تدربوا لسنوات في مجال الفنون النبویة -ب
 كھنة فقطال -ج
 هللا من یختارهأیا  -د
  
 ؟ءما الحاجة إلى األنبیا -٥
 . عرافینھناك أنبیاء ، لذلك اختار أن یكون هللا یرید أن یعرف الجمیع مستقبلھم -أ

 . و عصوا هللا الشعب بما في ذلك الكھنة فاسدا أصبح -ب
 .یتصل بھ مباشرة، لذلك كان عیًن ھؤالء الرجال المقدسین لتمثیل الشعب أمام هللاشعبھ أن لم یشأ هللا  -ج
 . لھم ھاقولیالمزید من األشیاء للدیھ كان ال یزال هللا ، ولكن ھ تماماارسمناموس وتعلم ال الشعب- د
  
 ؟إلى أي مدى امتد عصر األنبیاء -٦
 سنة ٤٠٠حوالي  -أ

 سنة ٥٠أقل من  -ب
 على األقل سنة ١٠٠٠ -ج
 .قبل المیالد ٧٨٧ سنة أربعة أسابیع في -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(؟ وافعلیفي المقام األول أن  مدعوینأنبیاء هللا  ذا كانماإلى  -٧
 التنبؤ بالمستقبل -أ

 المتحدث باسم هللا -ب
 حث شعب هللا على طاعة وتطبیق كلمة هللا في حیاتھم -ج
 أولویات هللاتتماشى مع أولویات الناس  جعل -د
 عمل هللا تعطلالوعظ ضد مشكلة  -ه
 باإلرتیاحلجمیع وجعلھم یشعرون لإعطاء األمل  -و
 
 تاریخیة؟اء متعلقة أساسا بأي أحداث خدمة األنبی -٨
 أوقات النھایة -أ

 السبيقضاء هللا عن طریق الغزو و -ب
 أرض المیعادالخروج و - ج
 المجاعاتالزالزل و - د
  
 ؟برسائل توبة ونھضةاألنبیاء بشر یحدث عادة عندما ی ذاما -٩
 . كل من یسمعھم یتوب ویرجع -أ

 . األمة مسارھا نحو األفضل تغیر -ب
 . مانتھمیتم تكریم األنبیاء أل -ج
  .یضطھدون، وكانوا في كثیر من األحیان رفضھایتم تجاھل رسالتھم و -د
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 ؟یتناولھا األنبیاء في معظم األحیانما ھي المشكلة التي  -١٠
 الظلم االجتماعي -أ

 غضبال -ب
 الوثنیة -ج
 غیرةال – د
  

 )نطبقاختر كل ما ی(؟ ما ھي الحلول التي یعد بھا األنبیاء - ١١
 .األرض إلى سیعیدھمهللا  -أ

 . المخلصلھم  سیرسلهللا  -ب
 .مرة أخرى بحیث لن یخطؤاعقابھم سوف ی هللا -ج
 . سیعاقب أعدائھمفي النھایة هللا  -د
  

 )اختر كل ما ینطبق(ما ھي أدوار األنبیاء؟  - ١٢
 مشیئة هللا في الوقت الحاضریقول  -أ

 ناموسشرح تفاصیل ال -ب
 هللا للمستقبلخطة ینبئ ب -ج
 حمایة إسرائیل من أعدائھا -د
 إرادة هللالتي أمام  عقباتیصرخ ضد  -ه
 الشدائد على مساعدة الناس على التغلب - و
  

 المساحة األكبر في الكتاب المقدس؟ الذي یأخذما ھو نوع الكتابة  - ١٣
 القانون -أ

 رسائلال -ب
 األنبیاء -ج
 تاریخال– د
  

 ؟تاریخیا مع بقیة العھد القدیمنبویة ال سفاراألتناسب تكیف  -١٤
 . س و بدایات إسرائیلاشرح أست -أ

  .سرائیلإل" العصر الذھبي" أثناء ُكتبت -ب
 . سقوط ممالك إسرائیل و یھوذاخبرون عن ی -ج
 .العھد الجدید ھم یشیروا إلى وقتولكنالقدیم العھد تاریخ األساسي لیس لھ عالقة تذكر مع  ھمغرض -د

فعل في حیاتك؟ إذا كان األمر كذلك، ما ھي؟ إذا كنت ال یعقبات أمام ما یرید هللا أن ھل ھناك أي 
 . ك على التعامل معھمهللا أن یكشفھم لك و یساعد سألاتعرف، صلي و

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

ن أجل أصلي من  .حاجة إلي ذلك نكون فينا عندما وإنھ یصحح شعبھنھ یتحدث إلى أل هللا أشكر
أسأل هللا أن یعطیك  .في حیاتك ھمشاكل تعوق عملأي عقبات أو  أن یزیلسألھ ا .صوتھل تكون حساسا

  .الفرص و الشجاعة للحدیث عن مشیئتھ لشعبھ
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بواسطة موضوع في الكتاب المقدس  أي، یدل على أھمیة ألن الروح القدس، الذي كتب الكتاب المقدس -١

 أسفارالكتاب ھي ن حقیقة أن أكبر أقسام عهللا یخبرنا  ذاھذا الموضوع، مامقدار المساحة الممنوحة ل
  األنبیاء؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟من شعب هللا الیوم فھماأقل ھي األسفار األقل قراءة واألنبیاء  أسفارلماذا  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ النبيما ھو تعریف  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 النبي؟ما ھو دور ووظیفة  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ألنبیاء؟ ماذا كانت الرسالة األساسیة ل -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھو نوع الناس المدعوین لیكونوا أنبیاء؟ -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ؟ هللالھم الرسائل التي أعطاھا ب یخبرون الشعبعندما  ونعاملاألنبیاء  كیف كان -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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  ذھاب وإیاب إشعیاء
  
  ٢الفصل 

  ٦٢س الصوتي رقم الدر القدیمالعھد 

  أن نفھم حیاة وخدمة النبي إشعیاء: الھدف

یِِّد قَائِالً ٨ . »ھأَنََذا أَْرِسْلنِي«: فَقُْلتُ » َمْن أُْرِسُل؟ َوَمْن یَْذھَُب ِمْن أَْجلِنَا؟«: ثُمَّ َسِمْعُت َصْوَت السَّ
  )٨:٦إشعیاء(

منھ في العھد الجدید ویعطي  تبساُقإن شفر إشعیاء ھو أطول سفر نبوي في الكتاب المقدسوأكثر سفر 
إشعیاء خدم مع العدید من الملوك وربما كانت تربطھ صلة . نبوات عن المسیح أكثر من أي نبي آخر

رت قبائل إسرائیل العشرة سفي الفترة التي كانت فیھا آشور قد أ إشعیاء عاش. ببعض منھم من بعید
  .عودة المملكة الجنوبیة من األسر من بابلوتنبأ عن . الشمالیة، وكانت القوة الحاكمة العالمیة

وھو یعطینا واحدة من أعظم األمثلة في الكتاب . عاما ٦٠إشعیاء واعظا عظیما، خدم ما یقرب من  نكا
فلقد تنبأ أن شعب هللا سوف یُأخذون إلى األسر، وأثناء وجودھم في بابل . المقدس عن خدمة التنبؤ للنبي

لك الفارسي كورش سوف یحرر األسرى وسوف یعودون إلى أراضیھم بالد الفرس سوف تقھر بابل والم
  .ولقد تحققت ھذه النبوة بالضبط كما قال. إلعادة بناء الھیكل

. إصحاح فیھم تحذیر من الدینونة ٣٩األول : إصحاح لسفر إشعیاء ینقسمون إلى قسمین رئیسیین ٦٦ال
سفرا في العھد  ٣٩سم الكتاب المقدس إلى تماما كما ینق. إصحاح فیھم رسالة شفاء وراحة ٢٧والثاني 
نا على بینة من حاجتنا ب المقدس ككل، فقسمي إشعیاء یجعلمثل الكتا. سفرا في العھد الجدید ٢٧القدیم و

بر عن مجيء المسیا عت ٥٧-٤٩اإلصحاحات . ي سیأتيذإلى مخلص ومن ثم یعرض لنا المخلص ال
بعض األصحاحات . كملك ن مجيء الثاني للمسیحتنبؤ ع تخبر ٦٦-٥٨واإلصحاحات . المخلص القادم

  .٦١، و٥٥، ٥٣، ٤٠، ١١، ٥: المفضلة ھي
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  .أفضل إجابة اختر
  .عھد القدیم ال أھمیة فيمن أقل األنبیاء  ؟ إشعیاء ھي واحدخاطئةصحیحة أو  -١
  .مجيء یسوع ؟ إشعیاء تنبأ كثیرا عنأو خاطئة صحیحة -٢
  .الجنوبیة مملكةدو السرائیل، وكذلك عدوا للأو خاطئة؟ كان آشور أسوأ ع صحیحة -٣
  .بعد اآلن  ولیس لھا عالقة بنابالفعل  تمت إشعیا كل نبوات؟ خاطئةصحیحة أو  -٤

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
  ؟اآلشوريالملك ن ھجوم ململك حزقیا عندما كان قلقا یعطیھا لشعیاء أن إما ھي الرسالة التي أراد هللا  -٥
  .االستسالم -أ

  .دة مع االشوریینمعاھ یعمل -ب
  .لمساعدة في مكافحة اآلشوریینأطلب من المصریین ا -ج
  "نفسھباآلشوریین  یھزمهللا سوف یرعاك و " -د

  
  ؟ما المدة التي تنبأ فیھا إشعیاء -٦
  عاما ٦٠ -أ

  عشر سنوات -ب
  عشرة أشھر -ج
  فقط أثناء الغزو اآلشوري -د

  
   ؟طویلة مجیئھ إلى السلطة بمدة قبلإشعیاء  عنھتنبأ سم الملك الفارسي الذي اما ھو  -٧
  عزرا -أ

  كورش -ب
  نبوخذ نصر -ج
  دانیال -د

  
  )اختر كل ما ینطبق(؟ " الصغیرالكتاب المقدس "سفر إشعیاء یسمى أحیانا لماذا  -٨
  .سفرا ٦٦ یتكون من، و الكتاب المقدس إصحاح ٦٦ یتكون من -أ

الخالص من خالل عن الخبر السار ب، والجزء الثاني یتنبأ ول یخبر عن حاجتنا لمخلصالجزء األ -ب
  المسیح 

  .الكتاب المقدس أسفارمن  ھو أصغر و أقل شأنا من غیره -ج
  . أصغر من غیره من األنبیاءلفائف على  ُكتبشعیا إ سفر -د
  .دھرالمجيء الثاني لیسوع في نھایة ھذا البإنھ یتنبأ  -ه

  
  ؟في حیاة إشعیاء نقطة تحول التي أصبحتتجربة ما ال -٩
  .شھد وفاة عزیا الملك -أ

  .بابلاقتید أسیرا من  -ب
  .رأى هللا جالسا في ھیكلھ -ج
  .حصل على وظیفة في قصر الملك -د

  
  ء عندما رأى هللا ؟شعیاإكان رد  ذاما - ١٠

  .دعوة هللالأجاب رأى إثمھ و. أ
  .ركض ألنھ كان خائفا -ب
  .هللا خدمةاب في ورفض للذھ -ج
  .ھنبوءاتیجعل هللا یھوذا یعتقد ب بشرط أن التنبؤوافق على  -د
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  ؟ءشعیاإأكثر من هللا رید یماذا  - ١١
  ثماراإل -أ

  اإلخالص -ب
  ةالعسكری ةالنصر -ج
  وفاة شھید -د

  
  )اختر كل ما ینطبق(لنا؟  ءشعیاإحیاة تثبت ماذا  - ١٢

  اعتراف المتواضع -أ
  طاعة هللا -ب
  هللا زام بدعوةااللت -ج
  ھناك أسلوب حیاة ناجحة -د

  

 كیف. كانت خدمتك فیھ تبدو غیر مثمرةر في وقت ؟ فكبخطایاك ت؟ ھل اعترفھل دعاك هللا
  ؟في الطاعة واإلخالصعن مسؤولیتك  مشجعة لك؟ ماذا یقول هللا لك ءشعیاإ شخصیة وخدمة

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

  

ساعدك على ھ أن یأطلب من. المخلصوأرسل لنا أشكر هللا أنھ قد كشف لنا الحقیقة حول خطایانا 
ھ بإخالص أینما تخدمسوف كون مطیعا وتسوف  كل لھ أن، قإذا كنت على استعداد. إلرادتھ تكون وفیاأن 

 .كیرسل
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  ؟ ادعوتھ لیكون نبی مصف تحولھ أء تشعیاإالسادس من  صحاحھل اآلیات الثمانیة األولى من األ -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ عمیقوالخارق الالخبرات الروحیة لدیھم  ءاشعیإالروحیین مثل  قادةمن ال الكثیرلماذا  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ أسفار الكتاب المقدسطریقة تنظیم ل سفر إشعیاء موازیاكیف یتم تنظیم  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ " أمیر األنبیاء" ء ھوشعیاأن إ الكثیرونیعتبر لماذا  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  . یةالنبو األسفارشعیاء كل األنبیاء اآلخرین الذین كتبوا فیھا إیتجاوز أربعة طرق على األقل  أذكر -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟صغیرنبي كبیر ونبي ما ھو الفرق بین  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  . كل من العبرانیین و التاریخ القدیمإشعیاء على  تأثیروصف  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  إعالن المسیا
  
  ٣الفصل 

  ٦٣الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

   فھم نبوات إشعیاء المسیانیة: الھدف

بُّ َوَضَع َعلَْیِھ إِْثَم َجِمیِعنَا. ُكلُّنَا َكَغنٍَم َضلَْلنَا٦   )٦:٥٣إشعیاء .(ِمْلنَا ُكلُّ َواِحٍد إِلَى طَِریقِِھ، َوالرَّ
  
بَّ َما َداَم یُوَجدُ ٦ یُر طَِریقَھُ، َوَرُجُل اِإلْثِم أَْفَكاَرهُ، َوْلیَتُْب إَِلى ٧. اْدُعوهُ َوھَُو قَِریبٌ . اُْطلُبُوا الرَّ لِیَْتُرِك الشِّرِّ

بِّ فَیَْرَحَمھُ، َوإِلَى إِلِھنَا ألَنَّھُ یُْكثُِر اْلُغْفَرانَ  ْیَسْت أَْفَكاَرُكْم، َوالَ طُُرقُُكْم طُُرقِي، یَقُوُل ألَنَّ أَْفَكاِري لَ «٨. الرَّ
بُّ  َماَواُت َعِن األَْرِض، ھَكَذا َعلَْت طُُرقِي َعْن طُُرقُِكْم َوأَْفَكاِري َعْن ٩. الرَّ ألَنَّھُ َكَما َعلَِت السَّ

  )٩-٦:٥٥إشعیاء .(أَْفَكاِرُكمْ 
  

وقد أدلى إشعیاء بوضوح أن المسیا . ي آخریوجد في سفر إشعیاء نبوات مسیانیة أكثر من أي سفر نبو
إن . سوف یكون هللا في جسد بشري، وأخبرنا أیضا عن جوھر الروح الذي سیُعبر عنھ كم خالل المسیا

  . وحیاتھ ستصبح النموذج الذي ینبغي علینا جمیعا أن نعیشھ. یسوع سیكون التعبیر المیثالي لروح هللا
ھذا الطریق السریع ھو ). ٥- ٣:٤٠(لیأتي إلى ھذا العالم " ریق سریعط"إشعیاء تنبأ أن هللا في حاجة إلى 

كما أن بناء طریق سریع یتطلب تسویة الجبال، وملء الودیان، واستقامة األماكن الملتویة، . حیاة ابنھ
وتمھید األماكن الوعرة؛ كذلك االبن یسوي جبال الفخر، ویمأل األماكن الفارغة في حیاتنا، ویصوب 

عندما یصنع هللا ھذا الطریق السریع في حیاتنا، فسیرى هللا . طئة، ویذیل البقع من حیاتناطرقنا الخا
  .خالص هللا ومجده في حیاتنا

ي أتى بالخبر السار للمنكوبین، شفى منكسر. من سفر إشعیاءكثیرا عندما وصف یسوع خدمتھ، اقتبس 
   .الرب المقبول قد حانوقت القلب، حرر األسرى، وأعلن أن 
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  .أفضل إجابة اختر
 . الیھود من جھة تغذیة؟ تحدث إشعیاء عن الطعام ألنھ یشعر بالقلق خاطئةصحیحة أو  -١
 .أن یتممھ ما یرید هللا تتمم خاطئة؟ كلمة هللا دائماة أو صحیح -٢
 . ما إذا كان هللا قد تحدث لھ، بغض النظر عآرائھ الخاصةب؟ اشعیاء بشر أساسا خاطئةصحیحة أو  -٣
 . م یسوعیعلوتشعیاء إر یبشت أو خاطئة؟ ھناك العدید من أوجھ التشابھ بین طریقة یحةصح -٤

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 

 )اختر كل ما ینطبق(وعظ إشعیاء ؟ ھي المواضیع الرئیسیة ل أي مما یلي -٥
 یسوع المسیح -أ

 عملال -ب
 زراعةال -ج
 الخطیئة - د
 التوبة - ه
 طقوس المناسبةال - و
 الصفح واستعادة -ز
 عبادةال -ح
  نكران الذات -ط
 
 ؟ما ھو الفرق بین المعرفة والحكمة  -٦
 . نظریةالمعرفة عملیة؛ الحكمة  -أ

 .اءیذكأحكمة یجعلنا عرفة تجعلنا عظماء؛ الم -ب
 .الحقیقةب أن نفعلیجب  ذا؛ الحكمة ھي معرفة ماالمعرفة ھي معرفة الحقیقة -ج
  . یس ھناك فرق، وھي تعني الشيء نفسھل - د

 
 ؟في ھذا العالمهللا  دخوللوصف  ءشعیاإ ھستخدمالذي اما التشبیھ  -٧
 حفر بئر -أ

 عام رئیسيإعداد الطریق  -ب
 بناء جسر - ج
 تسلق الجبال - د

 

 )اختر كل ما ینطبق(؟ " یق الجیدطر"یستخدم حیاتنا ك یرید هللا أن  كیف -٨
 . رسالتھ إلى العالم من خالل حیاتنا لیوصهللا یرید أن  -أ

 . حیاتنا منجبال الفخر یرفع یرید  هللا -ب
 . باإلكتفاء ةفارغالن اكماألالودیان و هللا یرید أن یمأل -ج
 .في حیاتنا مستقیمة الملتویة والخاطئةطرق ال أن یجعلیرید  هللا -د
  .سلسةى جعلھا علیالمناطق الوعرة في حیاتنا و أن یمھدیرید  هللا -ه
  
 )اختر كل ما ینطبق(؟ ھاالمسیح سیفعل أنشعیاء إ قالأي مما یلي  ٢-١:٦١أشعیا  اقرأ -٩
 اإلطاحة بالحكومة الرومانیة -أ

 یطلق األسرى -ب
 بدء دین جدید -ج
 توفیر السكن أفضل - د
 الرب عن صالح یعلن  -ه
 شفاء منكسري القلب -و
  بالخبر السار بشری -ز

َر اْلَمسَ ١ بَّ َمَسَحنِي ألُبَشِّ ، ألَنَّ الرَّ بِّ َعلَيَّ یِِّد الرَّ اِكیَن، ُروُح السَّ
أَْرَسلَنِي ألَْعِصَب ُمْنَكِسِري اْلقَْلِب، ألُنَاِدَي لِْلَمْسبِیِّیَن بِاْلِعْتِق، 

، َوبِیَْوِم ٢. َولِْلَمأُْسوِریَن بِاِإلْطالَقِ  بِّ ألُنَاِدَي بَِسنٍَة َمْقبُولٍَة لِلرَّ
َي ُكلَّ النَّائِِحینَ . اْنتِقَاٍم ِإللَِھنَا  )٢- ١:٦١إشعیاء ( ألَُعزِّ
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 ؟نطبق على المسیحیینیسیا الم" بیان"كیف  - ١٠
 . ھذا یثبت فقط لنا أن یسوع ھو المخلص -أ

 .لفترة أطول عاشإذا  ھفعلیظھر لنا ما أراد یسوع أن ی -ب
 . من قادتنا السیاسیین ھبنطلیظھر ما  -ج
  . نكون مثل یسوع یجب علینا أن نفعلھ، ألننا ینبغي أنما  یصف -د

 
 ؟ھایسوع أن نفعل نادعاكیف یمكننا أن نفعل األعمال التي  -١١

 فقط من خالل قوة روحھ -أ
 ھو بال خطیئة كما كانبأن نكون مثالیین و -ب
 من خالل معرفة الكلمات الصحیحة للصالة -ج
  . آلھة مثلھال نستطیع أن نفعل أعمالھ ألننا لسنا  -د

 
 )ما ینطبقاختر كل (من خاللنا ؟  أن یفعلیسوع رید ی ذا، مااختبرنا الخالصوإذا كنا قد  - ١٢

 . روحیا العمىولئك استنارة روحیة أل -أ
 . تحریر المقیدین روحیاب

 .أغنیاءالفقراء جعل  -ج
  . ینرضوضین والمروكسجلب شفاء هللا للم -د

 

التي ؟ ما الودیان التي في حاجة إلى تسویة، ما الجبال  تمھید الطریق لنفسھ في حیاتكإذا أراد هللا 
التي في حاجة إلى خشنة البقع التصویب، وما  التي في حاجة إلىملتویة الكن ؟ ما األماملء في حاجة إلى

  إذالة؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

بخدمة  ك أنت المقصود أنهللا أشكر، القلب، أعمى روحیا، أو أسیر ، منكسرإذا كنت تضررت 
ساعدك على أن تكون الطریق السریع لیصلي أیضا  .ویشفیك ویریحك، المسیا، وأسأل هللا أن یحررك

 . من خاللكالناس حتى یراه ھذا العالم الكبیر  يعلیھ فالذي یسافر 
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 ؟ یعطي البصر للعمیانكیف المسیح العمى، بعض الناس ل الحرفيشفاء الباإلضافة إلى  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ كیف یطلق سراح األسرى -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ كیف المسیح یشفي منكسري القلب -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
حرفیا  نا الیوم و نحنالمسیح یعیش فینا ومن خاللأن  كثر دینامیكیة في العھد الجدیدالحقیقة األھذه منذ  -٤

 ؟ خاللناأن یفعل تلك األشیاء نفسھا المسیح یرید  كیف، جسده
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عن حیاة  ءشعیاإرائعة من  عظة لیعظ، جاء كما قال یسوع، ولد من امرأةرجل وأعظم  نبيأعظم  -٥

على حیاتك  ھذه العظةتطبیقات ما ھي   .ھذا العالم إلى فیھ المسیح كونھ الطریق السریع الذي سیسافر هللا
 ؟ الیوم

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یعیش في  الذي المسیح ك، من خاللاسریعا طریقطلبت من هللا أن یجعل حیاتك إذا  كحالتكون كیف ست -٦

 ؟ داخلك، سیسافر إلى ھذا العالم
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
جرافات هللا حیاتك إذا ظھرت كون كان لدیك اإلیمان و الشجاعة لتصلي ھذه الصالة، ماذا ستإذا  -٧

 ؟ ة  في حیاتكالروحی
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

  ذھاب إلى العمقال
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  بدیلنا المتألم
  
  ٤الفصل 

  ٦٤الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  أن نفھم رسالة الخالص الموجودة في سفر إشعیاء: الھدف

لَھَا٤ َوھَُو ٥. َونَْحُن َحِسْبنَاهُ ُمَصابًا َمْضُروًبا ِمَن هللاِ َوَمْذلُوالً . لِكنَّ أَْحَزانَنَا َحَملَھَا، َوأَْوَجاَعنَا تََحمَّ
ِمْلنَا . ُكلُّنَا َكَغنٍَم َضلَْلنَا٦. َسَالِمنَا َعلَْیِھ، َوبُِحبُِرِه ُشفِینَا تَأِْدیبُ . َمْجُروٌح ألَْجِل َمَعاِصینَا، َمْسُحوٌق ألَْجِل آثَاِمنَا

بُّ َوَضَع َعلَْیِھ إِْثَم َجِمیِعنَا   )٦- ٤:٥٣إشعیاء .(ُكلُّ َواِحٍد إِلَى طَِریقِِھ، َوالرَّ
  

مل اإلصحاحات واحد من أج. باإلضافة إلى التنبؤ عن مجيء وطبیعة المسیح، تنبأ أیضا إشعیاء عن موتھ
، الذي یصف یسوع كخادم یعاني والذي سوف یدفع ثمن خطایا الناس ٥٣في الكتاب المقدس ھو إشعیاء 

من أجل جمیع الناس الذین ضللوا الطریق مثل الغنم وتحولوا إلى طرقھم .  الذین ضللوا" الخراف"
ء صلب یسوع مئات السنین وصف إشعیا. فحمل یسوع عقاب خطایانا. الخاصة فوضع هللا علیھ إثم جمیعنا

فبل حدوثھ، عندما كتب أن ھذا العبد المتألم سوف یعاني من االحتقار والرفض وسوف یطعن من أجل 
  . ولكن بجراحھ نحن سوف نُشفى. خطایانا

ویعتقد  ،أن الملطم نسى قتلھ بوحشیة لتقلیدیقول ا. إشعیاء نفسھ اختبر المعاناة التي یمر بھا خدام هللا
   .سفر العبرانیین یصف استشھاده كمثال على اإلیمان العظیمكثیرون أن 
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  .أفضل إجابة اختر
، فإنھ یشیر إلى أنبیاء العھد القدیم الذین كتبوا "األنبیاء"أو خاطئة؟ عندما یذكر العھد الجدید  صحیحة -١

  .أسفارا
  .مصدر كتابات األنبیاء فوق الطبیعي ؟أو خاطئة صحیحة -٢
  .ھذه العقبةیل زحتى یتتم  أن إرادة هللا تمنععقبة  ضدیصرخ أن نبي ھو الوظیفة  ؟أو خاطئة صحیحة -٣
  .دینونة علیھمنادرا ما یحذر هللا شعبھ قبل أن یجلب ال خاطئة؟صحیحة أو  -٤

  .إجابة واحدة لكل سؤال ما لم یذكر خالف ذلك، اختر
  
  ؟ونبشریشعیاء إنبیاء مثل كیف لنا أن نعرف عندما أ -٥
  .تاریخ خدمتھم واكتبقد حذرین للغایة ون لمؤرخوا كان -أ

  .عادة ما حددوا أي ملك كان یحكم عندما تنبأوا -ب
  .فیھا عاشواأي شيء عن األوقات التي  وانحن ال نعرف ألنھم لم یكتب -ج
  .ین حقاموجود وانوكیربما لم وأسطوریة ال یمكننا أن نعرف ألنھم شخصیات  -د

  
  ؟إشعیاءمات ، كیف وفقا للتقالید -٦
  . ف ثم نشره من المنتصفأجو جزع شجرةفي  ھالملك منسى وضع -أ

  .نھ تنبأ ضدھماآلشوریین قتلوه أل -ب
  .توفي من الجذام  -ج
  .سنة ٩٧ألسباب طبیعیة عندما كان  توفي -د

  
  :لثالثة التالیة من إشعیاءالمقاطع ا رتب -٧
  )ج( ٣٥- ١                          الفصول فاصلة التاریخیة -أ

  )أ( ٣٩-٣٦                 ستعادةاحة ، والخالص ، واالالر -ب
  )ب( ٦٦- ٤٠                             هللاقضاء  عظات عن -ج
  
  ؟ءشعیاإمقطع ھو حقا قلب رسالة أي  -٨
  ٣٥-١الفصول  -أ

  ٣٩- ٣٦الفصول  -ب
  ٦٦-٤٠الفصول  -ج
  ٨٠- ٦٧الفصول  -د

  
  )اختر كل ما ینطبق(؟ ءشعیاإ سفرن أي من التالي صحیحا ع -٩
  .على اإلطالق في العھد الجدید  الذي لم یُقتبس منھ  يالوحید النبو سفرال إنھ -أ

  .أكثر من كل األنبیاء اآلخریننیة یحتوي على نبوءات مسیا -ب
  .سفر آخر في العھد القدیمفي العھد الجدید أكثر من أي  اًقتبس منھ -ج
  .باریاء الكاألنبأسفار بین  سفرھو أقصر  -د
 .تب بعد كل األسفار اآلخرینكُ ھ ، ولكني في الكتاب المقدسنبو سفرأول ھو  - ه
  

  ؟خدمة یسوع تنطبق علیناكیف  - ١٠
  .علیھا علینا أن نحصل -أ

  .إلى اآلخرین علینا أن نعطیھا -ب
  .على حد سواءنحصل علیھا ونعطیھا نحن  -ج
  .فقطا عنھعلم تنحن ن. اعطیھنل علیھا وال نحن ال نحص -د
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  ؟٥٣یتحدث اشعیاء ما ع - ١١
  إسرائیل استولت علىكیف بابل  -أ

  المعاناة في العالمبلماذا یسمح هللا  -ب
  یسوع من عذراء ةدمتى سیتم وال -ج
  كیف مات یسوع من أجل خطایانا -د

  
  ؟٥٣ء شعیاإ بھ ناقارن الذي ما ھو الحیوان - ١٢

  اآلخرین تھدد تيالذئاب ال-أ
  للوااألغنام الذین ض -ب
  ي تطیر أعلى من أي شخص آخرتالنسور ال -ج
  االحترام تستحقال  تيالدیدان ال -د

  

  ؟للناس الیوم ھیمكن أن تعطی خدمتھ ؟ ماذا لدیك من ذا تحتاج أن تتلقى من یسوع الیومما
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

، تواجھھا الیوممھما كانت الصعوبات التي . التي توفر الشفاء الحقیقي من أجل رحمتھنشكر الرب 
  .على اآلخرین أفةالربشعر وقل لھ أنك ترید أیضا أن ت. على التغلب علیھاك ساعدیسألھ أن ا
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  ؟ دم معنى موت المسیح على الصلیبقء شعیاإالثالث والخمسین من  كیف اإلصحاح -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟إشعیاء أن تأدیب سالمنا كان علیھماذا یعني عندما یكتب  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
" كل"كلمة لو أن  كیعنی ذاما" كل"كلمة بنتھي تبدأ وت) في نسخة الملك جیمس الجدیدة(اآلیة السادسة - ٣

  ك؟ تشمل التي في البدایة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ك؟ تشمل التي في النھایة" كل"كلمة لو أن  كیعنی ذاماما  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
من ھذا  ١٠وفقا لل آیة . الیھود میقول البعض أن الرومان قتلوا المسیح، في حین یقول آخرون أنھ -٥
  ؟ ١٦:٣وحنا یب تربطھا؟ كیف یمكن أن من الذین صلبوا یسوع المسیح، صحاحاإل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
لتقتنع العدل  كافیةموت بالصلب جسدیة للكانت التفاصیل الھل ، ٥٣ ءشعیاإ من١١استنادا إلى اآلیة  -٦

م ینبغي أن نؤكد على األبعاد المادیة من معاناتھ أھل ؟ ولذلك يالعذاب روحالمعاناة و تكان م، أاإللھي
  ؟ ما سبب ھذه المعاناة الروحیة؟ األبعاد الروحیة

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  إلصحاح تمت؟ شعیاء في ھذا انبوءات إ كیف العدید من -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  مسلسل النحیب
  ٥الفصل 

  ٦٥الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  أن نفھم وقت ورسالة إرمیاء: الھدف

، أَْفَكاَر َسالٍَم الَ َشّر، ألُْعِطیَ ١١ بُّ ُكْم آِخَرًة ألَنِّي َعَرْفُت األَْفَكاَر الَّتِي أَنَا ُمْفتَِكٌر بِھَا َعْنُكْم، یَقُوُل الرَّ
. َوتَْطلُبُونَنِي فَتَِجُدونَنِي إِْذ تَْطلُبُونَنِي بُِكلِّ قَْلبُِكمْ ١٣. فَتَْدُعونَنِي َوتَْذھَبُوَن َوتَُصلُّوَن إِلَيَّ فَأَْسَمُع لَُكمْ ١٢. َوَرَجاءً 

، َوأَُردُّ َسْبیَُكْم َوأَْجَمُعُكْم ِمْن ُكلِّ األَُمِم َوِمْن ُكلِّ ا١٤ بُّ ْلَمَواِضعِ الَّتِي طََرْدتُُكْم إِلَْیھَا، یَقُوُل فَأُوَجُد لَُكْم، یَقُوُل الرَّ
ُكْم إِلَى اْلَمْوِضعِ الَِّذي َسبَْیتُُكْم ِمْنھُ  ، َوأَُردُّ بُّ   )١٤-١١:٢٩إرمیاء .(الرَّ

  
  

انھ كتب الواقع، و في .الرثاءو الدموع مع النبوءات تمتلئ بسبب كم "البكاءالنبي " ارمیا كان یسمى
 .على ید البابلیین القدس من الخراب ویصف ."الرثاء" سمى بی ارمیا بعد كتاب قصیدة
 لما مجموعھ خدم أرمیا .عاما ٢٠ما یقرب من  على مدى فترة من التي امتدت كارثة سقوط القدس وكان
 علیھ من قبل كان یكره .بابل من ثالثة الغزوات جمیع شھد ثم كارثة وشیكة وحذر من خاللھا عاما، 41

 شعب هللا أن أیضا تنبأ .عن الحقیقة لكنھ تحدث، قاسیة جدا كانت رسالتھ ألنكذبة األنبیاء الالملوك و
 .عاما 70 بعد من األسر سیعود

لیس فقط  أن یكون رسالة أمل وھذا من شأنھ .القادمة المسیح نبوءات كتب العدید من أشعیاء، وإرمیا مثل
 .معرفة هللا في إال أن تكون موجودة كنیمفاء معنى و كان یعلم بأن .للعالم بأسرهیھوذا، ولكن أیضا ل
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   .أفضل إجابة اختر
  .سفر إرمیا منظم جدا ؟خاطئةأوصحیحة  -١
  . عن األحداث التي كتب عنھا بعیدشخص كأنھ ، بطریقة غیر شخصیة رمیا كتب؟ إخاطئةصحیحة أو -٢
  .، حوالي سبع سنوات  فقط ؟ أرمیا خدم في عھد ملك واحدخاطئةوصحیحة أ -٣
  .بسبب بكائھجدا تجاه إرمیا  ؟ كان شعب هللا متعاطفخاطئةحة أوصحی -٤

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
  
  ، عندما إرمیا المخدومین ، ما تم اكتشافھا عندما المعبد كان یجري تشكیلھا ؟في عھد یوشیا.  ٥
  تابوت العھد المفقود -أ

  جدیدالبقایا معبد آخر تحت  -ب
  مخفیةالسلیمان ثروة ن كثیر مال -ج
  تقد نسی تي كانت، اللفائف من كلمة هللا -د

  
  ؟ذ مثل ھذا الوقت الطویلخلماذا سقوط القدس أ -٦
  .صد الھجماتت استمرتجدا و ةجیوش هللا قویانت ك -أ

  .في شدتھ مع مرور الوقت قضاء هللا زاد، وألن الملوك كانوا متمردین -ب
  .اتصالحممكنا أبدا أن یكن في محاولة للتفاوض على السالم، لكن لم یاستمرا و بابل  أورشلیم -ج
  .لشعبھیغفر  مأ یدینأن یقرر ما إذا كان  یستطع هللا لم -د

  
  ؟لخص رسالة إرمیاالتالیة ت لعباراتأي من ا -٧
  "شعبھ وایكونلاآلن البابلیون  لقد رفض هللا إسرائیل و اختار" -أ

  "ادرا على ھزیمة بابلك، سوف تكون قجیشبنیت إذا " -ب
  "عام ٧٠بعد مرة أخرى  یرجعك، ولكن هللا سوف مؤكدینالھزیمة و األسر "  -ج
  "لن یدینك إذا تبت، لذلك أن یفعلھهللا لم یتخذ بعد قراره في ما یجب "  -د

  
  ؟عندما ھجمت بابل أورشلیمقادة إرمیا  ذا نصحماب -٨
  ستسالماال -أ

  حل وسط -ب
  الھروب إلى مصر -ج
  نا ویناضلواعاوا شجیكونأن الثقة با و  -د

  
  العودة؟و األسرمثل الذي استخدمھ إرمیا لیمرئیة الما التوضیح  -٩
  الربیع في زھرة  -أ

  ن من الصحراءوالھجن العائد -ب
  اقطعة من الفخار تم كسرھا و إصالحھ -ج
  شفائھمرضھ الخاصة و -د

  
  ؟اعلى عبادة األصنام في یھوذسبي التأثیر ما .  ١٠

  .قرروا عبادة األصنام ألن هللا قد تخلى لھم  -أ
  .أفضل للعبادة في بابل  اأصناموجدوا  -ب
  .كل ثقافة آلھة خاصة بھا أن لرأوا  -ج
  .األصنام أبدا مرة أخرى لم یعودوا لعبادة -د
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  ؟الرسالةأعطاه هللا  دمایشعر عنإرمیا  كان كیف - ١١
  .بھابالضجر من الوعظ  كان یشعر -أ

  .مھمة الرسالة الھذه  وأعطاهبھ  تنانھ بأن هللا قد وثقرب عن امأع -ب
  . التي جلبتھا علیھ ھذه الرسالةشتكى من المشقة إن ألم یسبق لھ  -ج
  . امفید سعیدا ألنھ أصبحكان  -د

  
  ؟وعد إرمیا عندما كان شعب هللا یجر بالسالسل واقتید إلى السبي ذاماب - ١٢

  .ارتكبوه من جرائمأن هللا لن یغفر لھم ما  -أ
  .كان  خطط جیدة لمنحھم األمل واستعادتھم -ب
  .یختفي عنھم حتى وقت المسیح سوفهللا  -ج
  .ین في بابلوناجح اءسعد وف یكونواس إنھم -د

  
  ؟ما ھو الفرق بین النبي الحقیقي والنبي الكذاب - ١٣

  .یئةیعظ األخبار السالنبي الكذاب و النبي الحقیقي یعظ أخبار جیدة، -أ
  .مكروه بي الحقیقي دائما لھ شعبیة، والنبي الكاذب دائماالن -ب
  .النبي الحقیقي یجب أن یموت شھیدا -ج
  .یتحقق في أغلب األحیان كاذب الالنبي الكالم . یتحقق دائماحقیقي النبي الكالم  -د

  

الذین أولئك  وعد هللا ذامابإلى إرادتھ؟  للخضوع كیف كان األمر صعب؟ هللا أن عاقبكسبق لك  ھل
  اختبروا تأدیبھ بمحبة؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أوالده ب جداهللا أنھ یھتم أشكر . المستقبلوعطیك األمل ألن لدیھ خطة رائعة لحیاتك لی هللا أشكر
  .ك في طرقھأطلب منھ أن یعلمك إرادتھ و یدرب. ھم و تأدیبھملتصحیح
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  ة؟ كان جوھر رسالة إرمیا قبل وصول الجیوش البابلیة على الساح ذاما -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  الجیوش البابلیة ؟  تصلعندما ویر تغرسالة ھذه  الف جوھر كی -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
و " االسر"لسفر إرمیا بخصوص رسالة األساسیة أي وقت مضى تطبیق شخصي للفي جھت ھل وا -٣

   .اشرحتطھیر الخطیئة من حیاتك؟ لالترمیم 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
وكان ذلك جزءا ال " االستثمار مرة أخرى بكرامة "ي تعن أصلھا الالتینيفي " إعادة التأھیل"كلمة  -٤

لى حیاتك الیوم؟ وبعبارة عھل لدیك حاجة إلى تطبیق ھذا الجزء من رسالتھ . من رسالة من إرمیا یتجزأ
  . اشرح ) ١٤- ١١:  ٢٩إرمیا  نظرا(؟ أخرى، ھل لدیك حاجة شخصیة ألي نوع من إعادة التأھیل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ ھممن قبل أولئك الذین كان یبشر بشدة اھوكرمإرمیا  كانلماذا  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، في الحكمة أن نثق بأننا ال ینبغيماذا كان یعظ ل. ٢٤- ٢٣:  ٩ صحاحرمیا في األإلالخطب  أحد أعظم -٦

ن تؤدي بنا إلى یمكن أ التيإرمیا  التي ذكرھاوالغنى ، أو القوة البدنیة ، لكن في معرفة هللا؟ ما صفات هللا 
  ؟ معرفة شخصیة 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ة ، وكیف یمكن تطبیق ھذه الخطبة الرائعاة في أي شيء آخر غیر معرفة هللامعنى للحی نجدإذا كنت  -٧
  ؟ وأنت تسعى رمیا إل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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  مرنم السبي
  ٦الفصل 

  ٦٦الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  .أن نفھم مفاتیح رسالة إرمیا: الھدف

ُرھَا لِیُثَبِّتَھَا، یَْھَوهُ اْسُمھُ «٢ بُّ ُمَصوِّ بُّ َصانُِعَھا، الرَّ اُْدُعنِي فَأُِجیبََك َوأُْخبَِرَك بَِعظَائَِم ٣: ھَكَذا قَاَل الرَّ
  )٣- ٢:٣٣إرمیا .(لَْم تَْعِرْفھَا َوَعَوائِصَ 

عندما كان شعب یھوذا على وشك أخذھم إلى األسر، أعطاھم إرمیا كلمات تعطیھم أمل لتشجیعھم أثناء 
على الرغم أنھم تجردوا من القوى اإلنسانیة، والثورة، وعلى الرغم أنھم كانوا في حالة ذھول . السبي

في الواقع . یمكنھم أن یعرفوه من محبتھ، وبره، وعدلھ. معھمورعب، إال أن إرمیا قال لھم أن هللا سیظل 
  .    في بابل سیكون اعتمادھم الوحید علیھ، وھناك سیعرفونھ بشكل أفضل

عظاتھ كانت تعلم . إرمیا بشر العدید من الرسائل، بعض منھم عن طریق الوسائل التوضیحیة البصریة
وكیف في خضم المأساة،  أملكیف یمكن أن نظل عندنا شعب هللا، وھي تعلمنا الیوم كیف نثق في هللا، و

 . إن كنا نسعى  ونطلب منھ التغییرتتغیر  یمكن أن قلوبنا
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   .أفضل إجابة اختر
 . معظم رسائل األنبیاء جاءت في شكل عظةأو خاطئة؟  صحیحة -١
 .ن األملعل ألقى أیضا رسائلكنھ ؛ یبشر ارمیا فقط عن الكآبة والشؤمأو خاطئة؟ لم  صحیحة  -٢
أورشلیم وبعد أن خسر شعب هللا ثرواتھم وبیوتھم، ووظائفھم،  ھزیمة؟ بعد خاطئةصحیحة أو   -٣
  .لدیھم أي أمل لتحقیق الذات لم یكنقوتھم، و

 . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 )قاختر كل ما ینطب(عرف هللا على األرض ؟ ن، كیف یمكن أن وفقا ل إرمیا -٤
 من خالل حبھ -أ

 من خالل بره -ب
 نامن خالل التعلیم -ج
 من خالل عدلھ -د
 من خالل ثرواتنا -ه
  
 ؟ةزاكرالشائعة للإرمیا أي مما یلي ھو طریقة  -٥
 رسالة ویلقيمنصة یقف على  -أ

 جمیع أنحاء المملكةل ھاإرسالكتابة الرسائل و -ب
 الرسوم التوضیحیة البصریة یستخدم -ج
 في المعبد تھیغني رسال -د
  
ارمیا مزرعة أحد األقاربلماذا  -٦  ؟شتر
 .إثبات أن األسرى سیعودون إلى األرضكان یرید  -أ

 . قبل السبي كان یرید الحصاد األخیر -ب
 .یعتقد انھ یمكن بیعھ لجني األرباح كان -ج
 .یغزوھمن عندما یعلى إطعام البابلی اكون قادریأراد أن  - د
  
 ؟عد هللا أن یفعل عندما ندعوهو ، ماذا٣٣في أرمیا  -٧
 . عطینا بالضبط ما نطلبھی -أ

 . حل جمیع مشاكلنای -ب
 .النظر في ما إذا كان سوف یجیب لنا أم ال -ج
 . لم نرھا أبدا من قبل قویةبین لنا أشیاء عظیمة وی -د
  
 إرمیا عن كیفیة تغییر طرقنا؟خبرنا یماذا  -٨
 . د بطریقتناوأن نبدأ من جدیالماضي نحتاج أن ننسى  -أ

 .سوف نستطیعنفعل ما ھو أفضل، إذا حاولنا أن  -ب
 . نارغییهللا فقط یمكن أن  -ج
 . مع المساعدة النفسیة المناسبة، یمكننا تحسین أنفسنا -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(؟  ٢ صحاحفي األإرمیا  ھاما ھما الخطایا التي بشر ضد -٩
 . تجول بال راع عاصیةأغنام كانوا  -أ

 . عن هللا واتخل، ووقفوا عن شرب من ینبوع الماء الحيت - ب
 . یعاني أن شعبھلسمح ی سوفهللا  وا أنكانوا فخورین ولم یفكر - ج
  .الخاصة یةاإلنسان تھمحكمب آمنواو سمعوا، وحفروا آبار الخاصة بھم لم تصمد - د
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 إرمیا عن قلب اإلنسان؟ل اق ذاما  - ١٠
 . ةیائسمخادعة وشریرة وفي طبیعتنا الساقطة، قلوبنا  -أ

 . یملك قلبا طیبا كل واحد، عمیق في داخلنا -ب
 .لقلباتغییر لال توجد وسیلة  -ج
 . من العقبكثیر أھمیة القلب أقل  - د
  

 ؟یعرف حقا ما ھو في قلب اإلنسانیمكن أن  من - ١١
 اإلنسان نفسھ -أ

 علماء النفس -ب
 تلك الھدایا مع نفسیة -ج
 هللا -د
  

قوة هللا لتغییر قلبك؟  اختبرت؟ ھل ةحاجنمحاوالتك  تكان ھلیر في الماضي؟ تتغ أنحاولت  كیف
 في قلبك؟ هغییری أنما ھو الشيء الوحید الذي كنت ترید هللا 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

ظھر لك یأطلب منھ أن  .لھ عندما تخضعیر قلبك یغعندما تفشل و یقیمكهللا على وعده أن  أشكر
  .فعلین أ ك، كما وعدقبالتعرفھا  قویة لم تكنأشیاء عظیمة و
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عن قلب إرمیا عن قلب اإلنسان، وقبل كل شيء، ما ھو صحیح  بھما یخبرنا اللذان شیئانالما ھما  -١
 )١٠-٩:١٧ارمیا  (رمیا؟ اإلنسان وفقا إل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ أجاب على ھذا السؤالعن قلب اإلنسان، وكیف إرمیا  ھیسألالذي في اآلیات أعاله، ما ھو السؤال   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
نفسك أو بھا فھم تإلى الطریقة التي ، و١٣٩ر آیتین من مزمور في آخ داودصالة ھذا لھ عالقة بكیف  -٣

  أشخاص آخرین؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أن تكون لھا ھذه اآلیة لكیف یمكن  .)٣:٣٣إرمیا ( اُْدُعنِي فَأُِجیبََك َوأُْخبَِرَك بَِعظَائَِم َوَعَوائَِص لَْم تَْعِرْفھَا٣ -٤

 ؟ في خدمتكمعك سنة بعد سنة في حیاتك ویحدث  مما، تكون محبط أو منھكعندما  عالقة بك
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 األسرار الروحیة؟ ما ھي  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
م أبار مشققة ال یمكن أن ألنفسھ بنواالثاني أن الناس تركوا الماء الحي و  األصحاحعندما كتب في  -٦

  .بأبار مشققة ال یمكن أن تضبط ماءارمیا  ھبعض األمثلة على ما یعنی تضبط ماء، إعط
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ا یوجد شيء یمكنن میؤوس منھ و أنھ ال یقصد أن الوضعإرمیا  ھل كان٢٣:١٣مع  ٣٦:٢قارن ارمیا  -٧

   . شرحا؟ القیام بھ حیال حالة من قلوبنا
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

  الذھاب إلى العمق



29 
 

  أخبار هللا الحزینة
  ٧الفصل 

  ٦٧الدرس الصوتي رقم  لقدیماالعھد 

  أن نفھم أكثر عن رسالة هللا من خالل إرمیا وكیف هللا استخدم ھذا النبي: الھدف

بُّ ٣٣ أَْجَعُل َشِریَعتِي فِي : بَْل ھَذا ھَُو اْلَعْھُد الَِّذي أَْقطَُعھُ َمَع بَْیِت إِْسَرائِیَل بَْعَد تِْلَك األَیَّاِم، یَقُوُل الرَّ
  )٣٣:٣١إرمیا .(أَْكتُبُھَا َعلَى قُلُوبِِھْم، َوأَُكوُن لَھُْم إِلھًا َوھُْم یَُكونُوَن لِي َشْعبًاَداِخلِِھْم وَ 

  
أولءك الذین أدركوا أن السبي كان : كان في یھوذا نوعان من الناس أثناء وقوع المدینة في السبي البابلي

إلى أولئك الذین كانوا على . تأدیب من هللا فقبلوه، وأولئك الذین رفضوا اإلعتراف بأنھ إرادة هللا وتمردوا
م وقال أنھم سوف یعاملون معاملة حسنة، للتأدیب والتوبة، وعد هللا بمساعدتھاستعداد للذھاب إلى بابل 

أما ألولئك الذین رفضوا رسالة إرمیا ولن یتوبوا، . وسوف یمنحھم قلوب جدیدة یمكن أن تستجیب لھ
  .حذرھم هللا أنھم سوف یواجھون الھزیمة، والمجاعة، والمرض حتى یتدمروا

ھ دائما ألنھ یقول أخبارا إرمیا وعظ كثیرا حول ھذین النوعین من الناس، وكان الناس یسخرون من
ولكن كرازتھ كانت المل الوحید للیھود الذین سمعوھا، ونبواتھ عن الخالص والمسیا تعطینا المل . محزنة

  . الیوم
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   .أفضل إجابة اختر
عواقب خطایانا ال إال أن أحیانا ، أن هللا دائما على استعداد أن یغفر لنا ؟ على الرغمأو خاطئة صحیحة  -١

 . فیھارجعة 
 . ناالمسئولین عن نھایة مصیرإرمیا بشر أننا  ؟خاطئةصحیحة أو  -٢
 . إنقاذ أنفسھمذین یثقون في قدرتھم على توجیھ و؟ تكلم إرمیا بقسوة عن أولئك الأو خاطئةصحیحة  -٣
 .هللاح صالبواالحتفال النبي ابتھاج بسفر إرمیا ینتھي  ؟خاطئةصحیحة أو   -٤

  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر ما لم یذكر خالف ذلك،
 
 هللا؟ ا منسر كان تأدیبن األألناس الذین لم یقبلوا رسالتھ ل لیصفإرمیا  ھماستخد الذيما التوضیح  -٥
 المالبس القذرة -أ
 التین الفاسد - ب 

 دارالماعز الش -ج
  النبیذ المسكوب -د

 
 األرض المحروثة وضیح الزراعة فيلم یكن الشخص الوحید في الكتاب المقدس الذي استخدام تإرمیا  -٦
 فعل ؟ أیضامن  .
 موسى -أ

 داود -ب
 إیلیا -ج
  یسوع - د

 
 ؟في مثل یسوعربعة األأنواع التربة  ترمزماذا إلى  -٧
 .السار أنواع من التجاوب عن الخبرأربعة  -أ

 ربعة األ هللا ممالك -ب
 الطرق األربعة للخالص - ج
  نت متوفرة في إسرائیلأربعة أنواع من الفاكھة التي كا -د

 
 ؟وافعلیأن  یرید منھم ذا كان، ماث أرمیا الشعب حرث أرضھم البورعندما ح -٨
 ممارسة تقنیات زراعیة أفضل لزراعة محصول أفضل -أ

 من بذر بذورھمالبابلیون یستطیع نبش األرض حول القدس حتى  -ب
 الستقبال بذور كلمة هللا ینمستعد واكونی -ج 
  أخذھایخھم من الكتاب المقدس وبالتالي فإن العدو ال یمكن أن دفن كل من نس -د

 
 ؟"الخبر الحزین"ھ بسبب شعبال ھعندما سخر منإرمیا  ردكیف   -٩
 . كلمة هللا لسخرھم منبخھم الخبر المحزن ووقال لھم إنھم ھم أنفسھم  -أ

 .جد شیئا أكثر سعادة للحدیث عنھایحاول أن  - ب
 . د اآلنعظ بعیقال  انھ لن  - ج
 . رمي علیھمالتقط الحجارة لی -د

 
 نبي صحیح؟كیف لنا أن نعرف أن إرمیا  -١٠

 .كان شكلھ مثل نبي -أ
 .یكون نبیا أیضانبي ودرب إرمیا لكان والده  -ب
 . تحققت ھ عن المحنة والخالصنبوءات  - ج
  . كان یعمل العدید من المعجزات - د
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 ج؟الناس بعدم الزواإرمیا  نصحلماذا  - ١١
 .التبتل ھو أكثر روحانیة من الزواج -أ

 . عاما ٧٠زواج لمدة ال، نھى هللا حكمھكجزء من  - ب
 . دمر المعبد، لذلك لم یكن ھناك مكان مقدس لحفالت الزفافت - ج
  .ب األطفال یؤدي إلى تمزق العائالت إنجافي زمن السبي واالضطھاد، الزواج و - د

 
 ؟ب هللاعن قلوب شعإرمیا تنبأ  ذاماب - ١٢

 . قوانینھ على قلوبھم یكتبیعطي شعبھ قلبا جدیدا و سوفهللا  -أ
 .هللا في قلوبھم مرة أخرى واقبلیلن  إنھم -ب
 .كان الناس العودة إلى هللا ثم یسقط مرة أخرى -ج
 . كانت قلوبھم الشریرة حتى ان هللا لن تكون قادرة على االستفادة منھا -د

 

 ھذه أن قبلت، ما الذي تغیر في حیاتك منذ دید؟ إذا كان األمر كذلكاختبرت ھبة هللا من قلب جھل 
 ؟ لماذا أو لماذا ال؟ھل تعتقد أنك بحاجة إلى قلب جدید، كنت لم تقبلھاالھدیة ؟ إذا 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

 .قلوب الناس الذین تعرفھمفي قلبك و أن یعمل دائماأطلب منھ   .الجدید القلبأشكر هللا على ھبة 
  .باالمتنان والحمد لھ یفیضوا دائماحیاتك ك وقلبن أصلي 
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 "أخبار هللا السارة في اإلنجیل"ھل ترى هللا  م، أ"أخبار هللا المحزنة"، ھل ترى عندما تنظر في المرآة -١
  ؟ نعمة هللا؟ لماذاخلیقة جدیدة بفضل  -

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  )١٤- ١١:  ٢٩إرمیا  األسر؟  تجربةبشأن  شعب هللاإرمیا مع ھو األمل الذي شاركھ  ما  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  .التي مررت بھا أثناء رحلة حیاتك في اإلیمانبعض النكسات ب ھذا األمل أربط -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  لنص المشار إلیھ أعاله، كیف یمكنك تطبیقھ؟ وفقا ل  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
على عجلة  تلف يناء الذ، بشأن اإل١٨ صحاحفي األإرمیا  عظةمن  المبدأتطبیق  كیف یمكنك  -٥

   .)١٨ صحاحنظر في األا(؟ صنعھعاد أالفخاري و
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 . سبیھل قب السبي من خالل شراء أرض بالقرب من القدس العودة منبإرمیا إیمانھ في وعد هللا  أظھر  -٦

 كما فعل إرمیا؟ ضد كل الصعاب تصرفإیمانك من خالل  تأي وقت مضى أظھر فيكیف 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
وعظ ارمیا عندما ؤمن في أظھر الملك انھ یالتي الطریقة ببین للناس أن إیمانكم أصیل، تكیف یمكنك أن  -٧

 في ذروتھ؟  الحصار المفروض على القدس كانفي الجب حین  هزار
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
  

  الذھاب إلى العمق
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  هللا یحبك مھما كنت
  ٨الفصل 

  ٦٨الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

  أن نفھم ھدف سفر المراثي: الھدف

ُد ھَذا فِي قَْلبِي، ِمْن أَْجِل ذلَِك أَْرُجو٢١ بِّ أَنَّنَا لَْم نَْفَن، ألَنَّ َمَراِحَمھُ الَ ٢٢: أَُردِّ إِنَّھُ ِمْن إِْحَسانَاِت الرَّ
، قَالَْت َنْفِسي، ِمْن أَْجِل ذلَِك أَْرُجوهُ ٢٤. َكثِیَرةٌ أََماَنتُكَ . یَدةٌ فِي ُكلِّ َصبَاحٍ ِھَي َجدِ ٢٣. تَُزولُ  بُّ . نَِصیبِي ھَُو الرَّ

ْونَھُ، لِلنَّْفِس الَّتِي تَْطلُبُھُ ٢٥ بُّ لِلَِّذیَن یَتََرجَّ بُِسُكوٍت َخَالَص َجیٌِّد أَْن یَْنتَِظَر اِإلْنَساُن َویَتََوقََّع ٢٦. طَیٌِّب ھَُو الرَّ
بِّ    )٢٦-٢١:٣مراثي إرمیا .(الرَّ

  
سفر المراثي ھو تتمة لسفر إرمیا، ھو رثاء على األرض التي تم غزوھا والناس الذین تعرضوا للذبخ أو 

كما یعبر عن حزنھ إزاء حقیقة أن شعب هللا قد انفصلوا عن مدینتھم المقدسة، وأنھم لن یكونوا . األسر
  . بالقرب من ھیكل هللا

إنھ یحتوي على خمس قصائد، . لیس الرثاء ھو فقط تعبیر عن قلب هللا لشعبھ، وإنما ھو أیضا تحفة شعریة
، كل سطر یبدأ بحرف من الحروف أفقیا أربع منھا في لغتھا األصلیة، والقصائد لھا ترتیب خاص

لموحى بھا جعلتھا تكسب على الرغم من أنھا قطعة جمیلة من األدب، إال أن رسالتھا ا. األبجدیة بالترتیب
في منتصف ھذا السفر الحزین، . حتى في غمرة الیأس، إرمیا یوصل رسالة من األمل. مكانا في كلمة هللا

تأدیبھ عالمة أننا أوالده، ورحمتھ ھي جدیدة في كل . ھو یذكرنا بحب هللا العظیم ومراحمھ التي ال تزول
  . صباح
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  .أفضل إجابة اختر
  
 . مدینةرعب سقوط المشاھدة بمنأى من جعلھ ؟ ألن هللا أحب إرمیا  بسبب أمانتھ، ئةخاطصحیحة أو   -١
أساسا كومة من األنقاض مع عدد قلیل  مدینة، كانت المراثي؟ عندما تمت كتابة الأو خاطئة صحیحة  -٢

 .موجود فیھاجدا من الناس 
علیھ على نفس التل الذي صلب  مراثين ارمیا كتب الأ؟ كثیر من الناس یعتقدون أو خاطئة صحیحة -٣

 . بعد عدة قرونیسوع 
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر ما لم یذكر خالف ذلك،
 
 ؟أفقیا ھاالتي تقرؤما ھي القصیدة   -٤
 مع السطر السابق سطر قافیة قصیدة فیھا كل -أ

 قصیدة عن الموت والدمار - ب
  .بالحرق األبجدي الخاص بھقصیدة یبدأ كل سطر  -ج
  المستقبلعن تنبأ تقصیدة النبویة التي ال - د

 
 ؟للرثاءأھم سمة  يما ھ -٥
 نوعیتھ األدبیة -أ

 وحيالرسالة من  -ب
 لھا أوصاف الرسم - ج
  لیس فیھا أمل – د

 
 ؟كیف یشبھ سفر المراثي سفر أیوب  -٦
 . حزن، ھناك رسالة أملما فیھا من في منتصف  -أ

 .نفس الطولبا مأنھ -ب
 . یضا قصیدة قراءتھا افقیاھو أ سفر أیوب -ج
  . أمانة هللاب ھذه األسفارعترف تال  . د

 
 ؟ماذا یعني أن رحمة هللا لم تفشل -٧
 .یعانيأن شعبھ لأبدا ال یسمح هللا  -أ

 . یھشفق علخص آخر لیجد شی ھو، عندما یؤدب هللا شعبھ -ب
 .لھطفھ من المشقة حتى یتمكن من التعبیر عن تعا ھو یسمح لشعبھ دائما بنوع -ج
  .نفشل، حتى عندما هللا دائما یحبنا -د

 
 ؟" محبةهللا "یعني الكتاب المقدس عندما یقول ماذا   -٨
 .مصدرالا ھو فأینما نرى أي نوع من الحب،  -أ

، غیر والتسامح، ونكران الذات ، اللطف، والصبرمثالي عن الحب الذي ھو التعبیر الهللا ھو  -ب
 . یسقط أبدا المشروط ، و

 .ھو مجرد كلمة أخرى للحب" هللا  "-ج
 . شعبھأبدا عاقب  ال وهللا . د
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 ؟أورشلیمتدمیر  یبرررمیا إكیف كان   -٩
 .كانت تتحققالنبوءات  -أ

 . ملكیملك بابل أن  أوفت رغبتھ في -ب
 . غضبھ أرضى -ج
  . بترقیتھ إلى مرتبة عالیة جدا فامأعطى العدو لھ ثروة كبیرة و - د

 
 ؟بالمعاناةالسماح لھم الذي أدى إلى تأدیب شعبھ وب من شخصیة هللا ما الجان - ١٠

 صاحب مزاج سيء -أ
 فكرهر یغیھ دائما إن -ب
 ةمعاییره غیر معقول -ج
  حبھ الكبیر ألوالده -د

 
 ؟١٢عبرانیین  التي تؤكدھاارمیا  ما ھي رسالة -١١

 . بنفس الطریقةهللا یعاقب كل شخص  -أ
 . أولئك الذین یحبھم أبدا اقبعی الهللا یحب الجمیع و -ب
 .محبة هللا أن نفھمال یمكن  -ج
 . أولئك الذین یحبھم یؤدبهللا  -د

 

؟ ھل لدیك ھذا النوع من الحب مصدر إلھام لكمھذا ماذا یعني أن محبة هللا غیر مشروطة؟ كیف أن 
 شخص آخر ؟الحب ل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

 ال تسقطن محبتھ أل ھ حتى في أشد الصعوبات الخاصة بك، یمكنك أن تعتمد على حبھ أنهللا أشكر
  . إثبات ذلك أیضا لآلخرینیساعدك على تجربة ھذا الحب وأطلب منھ أن  .أبدا
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حیاتك  ھذه اآلیات علىكیف یمكنك أن تطبق  . ٢٦ - ٢١:  ٣ صحاحھو األ مراثيفي ال نصأعظم  -١
 ؟ إیمانك الشخصيرحلة و

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 یف تنطبق ھذه الحقیقة علیك شخصیا؟ یقول أن محبة هللا ال تتوقف أبدا، ك جوھر ھذا المقطع  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
إلى أرضھم، كیف یمكن  شعب هللا عودةعلى في ھذا المقطع ینطبق في المقام األول  إذا كان األمل  -٣
 ؟ یؤدبك هللانتظار الرب تنطبق علیك شخصیا وخصوصا في أوقات الشدة، عندما األمل ورسالة ل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
على ھذا وأنت تجیب ع مزید من البكاء؟ م ،"سلسلة من البكاء" اي أطلق علیھتتبع إرمیا نبوتھ، وال لماذا -٤

من  سفركیف أن ھذا ال وضح، وبعبارة أخرى .إرمیا مضمون رسالةالسؤال ، بین كیف یصف الرثاء 
  .رآه إرمیا مقبالمالمح الرعب الذي یبین الرثاء 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
إسرائیل من خالل الرثاء على تلة الجمجمة یعني أن هللا كان یقول  وھو یكتب ھذابین كیف أن إرمیا  -٥

لكامل احبھ  من األیام سوف یصبفي یوم  حبھ غیر المشروط على إسرائیل ھناك، وصب ین اكیا أنھ إرم
  . تلك البقعة من كلھ العالمعلى 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لذلك ھو  أن هللا یحبنا مراثيال سفرھذه الرسالة األساسیة من  معمن العبرانیین  ١٢ صحاحاأل اربط  -٦

  یؤدبنا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ أصیلنبي أن إرمیا  تثبنوإسرائیل  أورشلیم غزوكیف  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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  یبة وغریبةروایة عج
  ٩الفصل 

  ٦٩الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  تقدیم وفھم شخصیة النبي حزقیال: الھدف

بِّ َصاَرْت إِلَيَّ قَائِلَةً ١٦ ْبَعِة األَیَّاِم أَنَّ َكلَِمةَ الرَّ َیا اْبَن آَدَم، قَْد َجَعْلتَُك َرقِیبًا «١٧: َوَكاَن ِعْنَد تََماِم السَّ
ِه ١٩ ...فَاْسَمعِ اْلَكلَِمةَ ِمْن فَِمي َوأَْنِذْرھُْم ِمْن قِبَلِي. لِبَْیِت إِْسَرائِیلَ  یَر َولَْم یَْرجْع َعْن َشرِّ رِّ َوإِْن أَْنَذْرَت أَْنَت الشِّ

ْیَت نَْفَسكَ  ا أَْنَت فَقَْد نَجَّ ِدیئَِة، فَإِنَّھُ یَُموُت بِإِْثِمِھ، أَمَّ   )١٩؛ ١٧-١٦:٣حزقیال .(َوالَ َعْن طَِریقِِھ الرَّ
  

 شعبھأن  لم یشأ هللا .بابل في الرقیق عملمعسكرات بشر في و شابا عندما كان السبي إلى حزقیال أُخذلقد 
یعني  وھو، رؤويال األدب حزقیال نبوءات تسمى .خطیتھم كان یؤدبھم على عندما حتى، دون نبیایكون ب

 نبوءاتب حزقیال سفریمتلئ  .غیر مرئي عادة معرفة ما ھو حتى نتمكن من "الحجاب وراء" تأخذنا أنھا
  .تاریخ البشریةحدا ل هللا ضعی سیحدث عندما ما، وخاصة المستقبل عن
 

 .الھالك شعبھ من من اجل الحفاظ على ھذه الرؤیة لقد أعطى هللا .هللا من رؤیة عظیمةب یبدأ حزقیال سفر
 وقد دعي الرب مجد في الواقع أىر حزقیال . رؤیتھمفقدوا  لقدو، المقدسة الھیكل والمدینة یعد لدیھم لم

 هللا جودو -عمل الروح یؤكد على حزقیال، سفره طوال .صعب للغایةومكان وقت  فيشعب هللا  لخدمة
 .شعبھیوجد  حیثما
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   .أفضل إجابة اختر
 . في بابلاألسرى خدم مباشرة وكان حزقیال النبي الوحید الذي  ؟أو خاطئة صحیحة  -١
 . بعد وفاة ارمیا فوراحزقیال  ولد ؟خاطئةصحیحة أو  -٢
  . لوقوف في الفجوة بین هللا و شعبھ األسیرھي احزقیال  خدمة تكان؟ أو خاطئة صحیحة -٣
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
 
 )اختر كل ما ینطبق(؟ كانوا منفیین عندما كتبوالكتاب المقدس لأي من ھؤالء الكتاب  -٤
 حزقیال -أ

 یشوع -ب
 دانیال -ج
  لوقا - د
  یوحنا - ه

 
 .الذي یمثلھمن الثالوث  شخصكل نبي مع  وصل -٥
 اآلب .األول                   ]الثاني[ أشعیا  -أ

 االبن .الثاني                 ]األول[ إرمیا  -ب
  الروح .الثالث              ]الثالث[ حزقیال  -ج
 
 أوالده؟ كناا نا إذبما ھي عالقة الروح القدس  -٦
 . وھو فینا -أ

 .فوقنافھو  -ب
 . فھو معنا -ج
  كل ما سبق - د

 
 ؟یشبھ إرمیاحزقیال كیف  -٧
 . كالھما یستخدم العدید من الرسوم التوضیحیة البصریة -أ

 . مراثيال سفرا عنكتب حزقیال  -ب
 . كالھما عاش في بابل مع األسرى -ج
  . كانوا في نفس السن -د

 
 ؟الیھ جاءتخطب حزقیال ن كیف العدید م -٨
 على ألواح ذھبیة-أ

 من كتابات إرمیا -ب
 في الرؤى -ج
  من خالل أبحاثھ الشخصیة . د

 
 ؟رموز والصور التي استخدمھا حزقیالالعدید من نفس ال استخدمالعھد الجدید في كاتب أي  -٩
 سبول -أ

 یوحنا -ب
 لوقا -ج
 بطرس -د
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 ؟دوره ومسؤولیتھ حزقیال قارنماذا ب - ١٠
 حارس -أ

 نسر -ب
 الفخار المكسور -ج
  عجلة- د

 
 ؟ھیفعل هللا لكي هطیع أن یفعل ما دعاحزقیال أنھ یست آمن لماذا - ١١

 . كان متحدث موھوب جدا -أ
 . علم بھ لآلخرینیعرف الكتاب المقدس بشكل جید للغایة و یمكن ان  -ب
 .كان أذكى من األسرى اآلخرین -ج
 . اعتمد علي الروح القدس -د

 

 من مساعدة تحتاج لھاحالیا والتي ك قوة الروح القدس؟ ما ھي المسؤولیات التي لدی كیف اختبرت
 الروح القدس ؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أطلب . أنھ یقویك ویعززك لتخدمھ هوعودأشكر هللا أن روحھ لن یتركك أو یتخلى عنك ومن أجل 
  .، والقوة، والمحبةیعطیك الحكمةقودك و یمنھ أن 
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  . رسائلھ لتوصیلحزقیال  الرمزیة التي استخدمھامن األمثلة للطریقة إعط العدید   -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
خطاب " مسجل، والمعروفة باسم خطاب بدأ أطول ھذا األسلوب نفسھ عندما یسوع ستخدم ابین كیف   -٢

 ) ١٦- ١٣یوحنا " (العلیاالغرفة 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ الیوم ةرمزیالخطبھ بر یبشرجل مثل حزقیال لو كان  عنثقافتنا  ذا ستفتكرما  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ علیھ باستمراریؤكد  كان ولماذا، الثابت والمتكررحزقیال  رسالة كان موضوع ذاما -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
) وراء الحجاب ما معنىب(  بطریقة الرؤى وادانیال، یوحنا الرسول، وحزقیال بشرأن لماذا تعتقد   -٥

 أثناء وجودھم في المنفى؟  خاصة أنھم كتبواحقائق عن المستقبل، 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  .لخدمة هللا في ھذا العالموأنت مدعو على عمل الروح القدس  أنت بحاجة إلى االتكالكیف  اذكر  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
نبوءات أن یساعدك في تفسیر حزقیال  وعظ عنھكیف یجب علیك أن تسأل نفس الروح القدس الذي   -٧

   )١٦- ٩:  ٢كورنثوس  ١( ؟ الرائعةو الغامضة حزقیال
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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  عظام یابسة
  ١٠الفصل 

  ٧٠الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  ن یعطي حیاةأن نفھم من إحدى عظات حزقیال أن هللا فقط ھو القادر أ: الھدف

بِّ : تَنَبَّأْ َعلَى ھِذِه اْلِعظَاِم َوقُْل لَھَا«: فَقَاَل لِي٤ ھكَذا قَاَل ٥: أَیَّتُھَا اْلِعظَاُم اْلیَابَِسةُ، اْسَمِعي َكلَِمةَ الرَّ
بُّ لِھِذِه اْلِعظَامِ  یُِّد الرَّ ْم َعَصبًا وأَْكِسیُكْم لَْحًما َوأَْبُسطُ َوأََضُع َعلَْیكُ ٦. ھأَنََذا أُْدِخُل فِیُكْم ُروًحا فَتَْحیَْونَ : السَّ

بُّ    )٦- ٤:٣٧حزقیال .(»َعلَْیُكْم ِجْلًدا َوأَْجَعُل فِیُكْم ُروًحا، فَتَْحیَْوَن َوتَْعلَُموَن أَنِّي أَنَا الرَّ
  

العظام، كما قال  علىعندما تنبأ حزقیال . وادي العظام الجافةلالتي جاءت من رؤیتھ عظة  وعظ حزقیال
ھیاكل العصب ولحم إلى  حیث واصل الوعظ، وأضیف. عظام معاال تجمعتھ أن یفعل، والرب ل

وحِ ی أن ثم قال الرب لحزقیال. عظمیةال لقد كانت . أتي إلى الحیاةتس اكلبحیث الھی "روح هللا" تَنَبَّأْ لِلرُّ
 األسرمن  سیعیدھمانھ فالعظام الجافة، مثل حیاة،  ملدیھ وا أن لیسشعر حتى لو مرسالة هللا للیھود أنھ

  .الى اسرائیل یرجع بھم
  

للبعیدین اإلنجیل ب یكرزونالروح القدس، الناس الذین  بدون: درس مھم بالنسبة لنا في ھذه الخطبة ھنا
العظام  مثل إعطاء .الروح ھو مستحیل بدونفي الواقع، أي شيء نحاول القیام بھ . یفعلون المستحیل
إنجیل الحیاة  أخذنیسة بواسطة الروح القدس لتنفیذ المأموریة العظمى والك إحیاءیجب . المیتة حیاة جدیدة

 .جدیدةحیاة الناس الموتى  أن تعطيقوة هللا فقط یمكن . إلى عالم الموتى روحیا
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   .أفضل إجابة اختر
 . منذ زمن بعید جدا یموتواان الناس لم  .عظام جدیدةرأى حزقیال  ؟خاطئةصحیحة أو  -١
 . شعب هللا من السبيعودة حزقیال بشر بعد فترة طویلة من  ة؟خاطئصحیحة أو  -٢
 .العظام الجافة یا مثلحموتى رو ن؟ كان المنفیوأو خاطئة صحیحة -٣
  

 . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
  
 لتبشیر إلى العظام الجافة؟فكرة احزقیال على ل حصكیف   -٤
 .وھم كانت مجرد ھا، ولكنونحقیقیى موتھم ال یعتقد أن كان -أ

 . المسیح أن تفبلزال من الممكن تأن أرواح أولئك الذین ماتوا ال  ظن -ب
 .أن تتكلم إلیھ ثانیةأراد أن أرواح الموتى  -ج
 .هللالھ قال  -د
  
 ؟ساسیةاألحزقیال  خدمة تكان ذاما -٥
 . ألسرى في بابلخدمة االوعظ و -أ

 . امن المنفیین ودفنھالموتى عظام جمع  -ب
 . االنتقام في وقت الحق من حتى یتمكن یھوذابابل سبب بحساب عدد الوفیات  .- ج
 . رضي غضب هللایتعلیم الناس أن الموت والدمار  -د
  
وحِ حزقیال لماذا یعني هللا عندما قال  -٦  ؟ تَنَبَّأْ لِلرُّ
 . یتجول ویتنفس على كل جثةكان حزقیال  -أ

 . رفع القتلىتأن الریاح تأتي و  -ب
 . من خالل الصالةوروح هللا  بعملفقط  یقوموایمكن أن  موتىال -ج
  . موتى وایتحدث في الھواء، ألن الجمیع في الوادي كان لو كان جدوى كما ھو بالوعظ حزقیال  -د
 منفیین؟العظام لل عنرؤیا حزقیال  تعطیھاما الرسالة التي  -٧
 
 . في بابل المطاف سیموتونأنھم في نھایة  -أ

 .عبر الوادي  سیدمر البابلیین ویبعثرھمهللا -ب
 . في یوم من األیام األسرى إلى وطنھم یعیدهللا سوف  -ج
 . علیھم أن یتجنبوا األنبیاء الذین یبشرون رؤى غریبة- د
  
 ؟للعظام الجافة تنطبق علینا الیومكیف یمكن رؤیة حزقیال  -٨
 .يء یمكن انقاذھمأن ال شثیر من الناس قتلى ومفقودین وكتخبرنا أن  ھي -أ

 . قوة الروح القدس اعتمادا علىفعل ذلك نأن الحیاة للموتى روحیا و رسالةبلتبشیر تعلمنا ا إنھا -ب
 . اإلیمانمن كان لدینا ما یكفي  تظھر لنا أن ال أحد سوف یموت إن اإنھ -ج
 . أي تطبیق بالنسبة لنا الیوم اھلیس ل -د
  
 ؟ على حد سواء "ذھاب ورجوع" ماذا یعني أن األنبیاء لھم تجارب -٩
 . ابدأ في مكان واحد لفترة طویلة جدا ال یبقوا أنھم -أ

 . ر عقولھمتتغی دائما -ب
 .دائما یذھبون ویجیؤنألنھم  اإلمساك بھممن الصعب  كان -ج
 . إلى الناس الرجوعإلى هللا ثم  الذھابكان لدیھم تجارب  -د

 



43 
 

 ؟" القادمة " ما كان تجربة حزقیال  -١٠
 . تكون مع المنفیینلرحلتھ إلى بابل  -أ

 . رؤیة هللا -ب
 . مغامرتھ في وادي العظام الیابسة -ج
 . عاما ٧٠عودتھ إلى القدس بعد  -د
  

 حزقیال مثال جید لنا؟یعتبر كیف  - ١١
 . یجب أن نكرز رسائل غریبة ورائعة -أ

 . كلمة هللا تنفیذطاعة وب ینكون ملتزمنیجب أن  -ب
 . ا رؤىیجب أن تكون لن -ج
 . هللا، حتى لو أننا لم نأت إلى هللا لخدمةیجب ان نذھب دائما  -د
  

 ؟ت رؤیا حزقیال لھ عن هللاكشفماذا  - ١٢
 معرفةال يأن هللا ھو كل-أ

 أن هللا موجود في كل مكان -ب
 على كل شيء قادر أن هللا - ج
 كل ما سبق - د

 

الحیاة في  أن یبثروح هللا من  طلبتاإلنجیل دون أن ب أن تكرزھل حاولت من أي وقت مضى 
روح  عونروحیة بدون  ثماربتي أ؟ ماذا كانت النتائج؟ لماذا من المستحیل أن تكرزت لھالشخص الذي 

 هللا؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

 كنت تشعروإذا لم تكن مؤمنا بیسوع،  .كهللا انھ قد نفخ روحھ فی أشكریسوع، بإذا كنت مؤمنا 
اسأل هللا . األبدیة یمنحك روحھ والحیاةسألھ أن اروحیا مثل العظام الجافة، ضع ثقتك فیھ اآلن و أنك میت

 . تفعل مشیئتھل عون
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حالة ت كان كیفمن العظام الجافة و االستعارةما ھو معنى  .لیھود في األسریخدم احزقیال كان   -١

 حزقیال؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، سواء كان التبشیر لخدمةأي نوع من ا عدم جدوىوضح تلعظام الجافة لحزقیال  عظةكیف أن  رأظھ -٢

  .الروح القدس عمللى مجموعات كبیرة من الناس، دون إاحد أو الوعظ  لى وإواحد 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ة، الروحی القیادةمجموعة صغیرة أو أي نوع آخر من  قائد أومدرس مدارس األحد،  أو، قسیساإذا كنت  -٣

 وتدرك عجزك الشخصي نحوھم؟ ، تخدمھمنظر إلى أولئك الذین تأن  كمتلھ ه العظة أنكیف یمكن لھذ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ للروحندما تنبأ حزقیال كیف ینبغي أن نطبق الفرق ع  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ونحن  التي نحتاجھاإلى هللا والخبرات  ونحن ذاھبون یھاإل التي نحتاجما ھي االختالفات بین الخبرات  -٥

 هللا؟  إلى خدمة ونذاھب
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
داخلنا،  وعملھعلى سبیل المثال ، حضوره (؟ كیف ینبغي أن نطلب الروح ونحن نصلي ألجل الخدمة  -٦
  . )ناوعلینا ومن خاللمعنا ، و

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ذاما ،في المكان الذي یوجد فیھ المعبد األصلي الھیكلاستعادة عن رؤیة حزقیال لبجدیة  إذا نظرت -٧

اآلن  موجود)  األقصى(  جامع للمسلمین ثالث، مع العلم أن أھم حتى تتحقق ھذه الرؤیایجب أن یحدث 
  على تلك البقعة؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  مؤمنون مقابل بابلیین
  ١١الفصل 

  ٧١الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  فر دانیال وكیف إیمانھ خلصھ ومجد هللاأن نفھم س: الھدف

. ِلیَُكِن اْسُم هللاِ ُمبَاَرًكا ِمَن األََزِل َوإِلَى األَبَِد، ألَنَّ لَھُ اْلِحْكَمةَ َواْلَجبَُروتَ «: أََجاَب َدانِیآُل َوقَالَ ٢٠
ُب ُملُوكً . َوھَُو یَُغیُِّر األَْوقَاَت َواألَْزِمنَةَ ٢١ . یُْعِطي اْلُحَكَماَء ِحْكَمةً، َویَُعلُِّم اْلَعاِرفِیَن فَْھًما. ایَْعِزُل ُملُوًكا َویُنَصِّ
 )٢٢- ٢٠:٢دانیال .(یَْعلَُم َما ھَُو فِي الظُّْلَمةِ، َوِعْنَدهُ یَْسُكُن النُّورُ . ھَُو یَْكِشُف اْلَعَمائَِق َواألَْسَرارَ ٢٢

ه الثالثة إلى بابل ألنھم كانوا أذكیاء جدا، لقد أُخذ دانیال وشركاء. سفر دانیال ھو رابع سفر لألنبیاء الكبار
استخدم هللا مرسوم الملك لیضع ھذا النبي في مكان . وأراد الملك أن یربیھم في الجامعات البابلیة

كان دانیال مخلصا  في المواقف . استراتیجي في بابل لتھیئتھ لخدمة األسرى اآلخرین عندما یصلوا
ولقد صنع هللا معجزات من خالل . ة، حتى لو أدت طاعتھ إلى قتلھالصعبة جدا في ھذه األرض الغریب

  حیاة دانیال تعتبر مثال رائع  .دانیال وأصدقائھ شھدت للبابلیین أن هللا حق وقوي
حزقیال . ١٢-٧، ورؤى نبویة في األصحاحات ٦- ١تاریخ في اإلصحاحات : سفر دانیال ینقسم إلى قسمین

حیاة دانیال كانت مثال رائع للحیاة القویة . أیضا في المنفىلنھایة وكانوا ودانیال ویوحنا تنبؤا عن أوقات ا
 . سنة ١٤والنقیة في خضم بیئة معادیة حتى عندما كان فقط 
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   .أفضل إجابة اختر
فقط عدد قلیل من  ألورشلیم، عندما أُخذول األسقوط ال أثناءدانیال الى بابل  أُخذ؟ أو خاطئةصحیحة  -١

 .الناس في األسر
 . عندما ذھب إلى بابل ابالغ كان دانیال رجال؟ أو خاطئةصحیحة   -٢
 . البابلیین أن یھزمأنھ حتى هللا ال یمكن  أورشلیم أظھرسقوط  ؟خاطئةأو صحیحة  -٣
  

 . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
  
 ؟سفر دانیالورد في  ذاما -٤
 فقط الروایات التاریخیة -أ

 ن أوقات النھایةعت توقعافقط  -ب
 حول بطل یدعى دانیال  قدیمةساطیر أ فقط -ج
 . السبي والنبوءات حول األحداث الحالیة والمستقبلیة أثناءاألحداث التاریخیة  -د
  
 تناول الطعام من البابلیین؟ لماذا دانیال رفض -٥
 .مسموما یكونربما نھ أیعتقد  -أ

 .یةقوانین هللا الغذائأراد أن یكون مطیعا ل -ب
 .األسرعن الطعام احتجاجا على  أضرب -ج
 . لدیھ شھیة لم یكنلدرجة أنھ  كان محبطا . د
  
 . الكتاب المقدسفي مع معانیھا  وأصدقائھ الثالثةدانیال  وصل أسماء  -٦
 مفضلهللا  -األول                         ] الثالث[دانیال  -أ

 هللا عوني -ثانيال                        ] األول[حننیا  -ب
 هللا ھو القاضي  -الثالث                    ] الرابع[میشائیل  -ج
 ھو مثل هللا من -رابعال                       ] الثاني[عزریا  -د
  
 ؟اصرإعطاء دانیال وأصدقائھ ھویة جدیدةالملك نبوخذ ن حاولكیف  -٧
 . بآلھة البابلیین لھا صلةأعطاھم أسماء جدیدة أن  -أ

 . الماضيب ل أسرھم بالكامل بحیث لن یكون لھم أي صلةقت -ب
 . في العائلة المالكة ھمعتمدإ -ج
 . یةلیھوداثقافة بابل كانت متفوقة على أن  ھمأقنع -د
  
 الرابع من دانیال ملحوظا جدا؟ صحاحاأل لماذا -٨
 . نفسھبدانیال  ھكتبالذي الوحید  صحاحھذا ھو األ -أ

 . من قبل الكتبة ةالحق قرون بعد تم إضافتھ -ب
 . عودة یسوعیتنبأ بموعد دقیق ل -ج
 .كتب جزءا منھفي الواقع صر، الذي اإیمان الملك نبوخذ نبھو اعتراف  -د
  
 ؟غیر معقولحلم التفسیر اصر للماذا كان طلب نبوخذ ن -٩
 .أحالمھتفسر أي وقت مضى أن  فيملك أي طلب لم ی -أ

 .یفسروهلھ الحلم قبل أن  واقولی ء أنارجالھ الحكم منصر الب نبوخذ نط -ب
 . أبدا دورة في تفسیر األحالم قد أخذواالحكماء  لم یكن -ج
 . عني أي شيء حقاتكان یعلم أن األحالم ال  -د



47 
 

 )اختر كل ما ینطبق(؟ ومستحیلة، ا، تحدیات صعبة ، ال مفر منھكیف رد دانیال على  - ١٠
 .واصلین أائھ صدقأإلى هللا في الصالة و طلب من  لجأ -أ

 .هللا المطلقة في  تھثقھ بإیمانأثبت  -ب
 . مل وأعطاه كل المجدأن هللا ھو المصدر الوحید لألاعترف  -ج
 . وضعھ في تلك األزمةمن فھم أن هللا كان لھ غرض  -د
  

 تفسیر دانیال؟ منالملك  ماذا كان رد فعل - ١١
 .بإعدامھ أمر -أ

 . یرلیس لھ معنى كبالحلم الملك أن قرر  -ب
 " . أن هللا حقا یسكن فیھ"دعا دانیال  -ج
 . أورشلیم إلى إعادتھدانیال عن طریق  كافأ -د
  

 ؟ دانیالالذي رفضھ ما ھو القانون البابلي   - ١٢
 صالة إلى هللا بدال من الملكالحظر یي ذال القانون -أ

 ملكقانون یفرض الضرائب التي تدفع لل -ب
 بابلياسم  لھمشرط أن الجمیع یجب أن یكون  -ج
 األسد وتألیھتكریم بمطلب  -د
  

 دانیال عن حاالت المستحیل؟یعلمنا ماذا  - ١٣
 . ال یمكننا أبدا أن نفھم حقا ما ھي مشیئة هللا -أ

 . إلغالق أبواب الفرص بالنسبة لنا ةحاالت المستحیلالهللا یستخدم  -ب
 .قوة هللا محدودة في بعض الحاالت -ج
 . روح هللا یسكن فیھم ألولئك الذینال شيء مستحیل بالنسبة  -د
  

بتحدي، أزمة أو ب تمرالمطلقة في حاالت المستحیل؟ لماذا أو لماذا ال؟ عندما هللا سلطة بھل تؤمن 
 ھ صالتك؟وكیف ینبغي أن توج

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

تھ قوتھ ومحب أن یثبتطلب منھ أ، "مستحیال" اوضعإذا كنت تواجھ  .المستحیل إلھنھ أل هللا أشكر
  .ینمو أقوى كل یوم في هللاو أن إیمانك  امثل دانیال وفیتكون ن أجل أصلي من  .ھذه الحالة لك ومن خالل

  
  
  
  
  
  
  
  



48 
 

  
  
 
 .سبي العامالفي بابل قبل  في مكان استراتیجيدانیال ورفاقھ هللا وضع شرح لماذا ا  -١

______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 حیاة المؤمن في ثقافة مثل بابل؟ للعیش دانیال طریقة ابین لنا كیف  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في ثقافة علمانیة مثل بابل؟  یعیش، كمؤمن نسبة لكا ھي التطبیقات الواضحة  بالم -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لبابل تنطبق ساحة السیاسة وسط الفي  ایعیش مؤمن ھجعلتوالتي دانیال كیف للمطلقات الروحیة بالنسبة ل -٤

 !)بطریقة مطلقةالصالة،  فيهللا و قدرةفي وفي قوة هللا ،  إیمانھوأعرب عن (؟ علیك الیوم
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 من بابل؟  الطاھرةول األطعمة غیر عندما رفض تنادانیال ق موقف أن تطبكیف یمكنك  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
موعد لھ مع الملك وانھ تحدید طلب من المسؤولین یمان دانیال عندما الواضح إلتطبیق الما ھو   -٦

 الملك؟ حلم أي فكرة عما لیس لدیھ في الواقع  وھوتفسیر حلم الملك، سیكشف عن 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
فیھ قد  یعیشهللا الذي  قال دانیال للملك أن بینما ناسحكماء بابل أن اآللھة ال یعیشون في ال قالعندما  -٧

كیف . الرجل الذي یعیش فیھ هللا دائما إلى دانیال بوصفھالملك شار أبعد ذلك ، هتفسیرلھ عن الحلم و كشف
مثل ھذا الفارق؟  یحدثفي داخلنا ینبغي  الذي یعیشإیمان دانیال، أن هللا  تطبقیمكنك أن 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  

  الذھاب إلى العمق
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  بابل تؤمن
  ١٢الفصل 

  ٧٢الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  أن نفھم السیاق التاریخي لخدمة دانیال وتأثیره على بابل: الھدف

، َحُسَن ِعْنِدي أَْن أُْخبَِر بِھَا٢ آیَاتُھُ َما أَْعظََمھَا، ٣. اَآلیَاُت َواْلَعَجاِئُب الَّتِي َصنََعَھا َمِعي هللاُ اْلَعلِيُّ
  )٣- ٢:٤دانیال .(انُھُ إِلَى َدْوٍر فََدْورٍ َملَُكوتُھُ َملَُكوٌت أَبَِديٌّ َوُسْلطَ ! أَْقَواھَاَوَعَجائِبُھُ َما 

كانت  التياألكثر قوة  اإلمبراطوریة حكمت، لكنھا الرئیسیة في العالم المدینة بابل نلم تك، دانیال في وقت
 دانیال شھادة ولكن من خالل. فخورو حاكم قوي، رصانبوخذ ن، ملكھا وكان . ذلك الوقت في موجودة

 أبرز واحدة من . قوة هللا على مثالبابل و صرانبوخذ ن أعطىاألحالم،  سیرتف خدمتھ فيو التقوىبحیاة 
 یلجؤا أن في العالم األقل احتماال الحكام من واحد، صرانبوخذ ن  تحویلھي  في الكتاب المقدس المعجزات

ابلیون البالملك و تحول، أصال الملك كان، حیث البابلیین إلى ونتحولی الیھودأن  بدال من. هللا الحي إلى
الملك ھو  أن هللا اعترف، اعتزازهصر من ان نبوخذ بعد تجرید. اإللھ الواحد الحق، دانیال إلھبمؤمنین  إلى

  .ھذا العالمجمیع ممالك على 
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   .أفضل إجابة اختر
 . مسرحیة درامیة یُقرأ على أنھدانیال یمكن أن  سفر، بطرق عدیدة؟ أو خاطئة صحیحة -١
 . بابل مجرد مدینة صغیرة و نائیة في وقت دانیال كانت ؟خاطئةصحیحة أو  -٢
 . معابد في مدنھم یتم العثور علىبالكاد و، وا متدینین جدانوكیالبابلیون لم  ؟خاطئةصحیحة أو  -٣
هللا أن في الفرن ألنھم كانوا یعرفون  إلقائھم وا منیخش مثالثة لالدانیال  أصدقاء ؟خاطئةصحیحة أو  -٤

 .سوف یحمیھم
  . ظلت اإلمبراطوریة البابلیة مھیمنة طوال عمر دانیال خاطئة؟أو  صحیحة -٥

 . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
  
 ؟رؤى دانیالوصف لأي مما یلي أفضل  -٦
 . لفھماھي سھلة  -أ

 .عدد قلیل جدا من الرموز تحتوي على -ب
 . أنھا تحتوي على العدید من الصور والرموز الغامضة -ج
 . ھامن المستحیل تفسیر -د
  
 ؟اصرعمالق للملك نبوخذ نالذھبي التمثال الثالثة شبان الذین رفضوا عبادة ماذا حدث لل -٧
 .شنقا تم إعدامھم علنا -أ

 . حماھمفي فرن، ولكن هللا  تم إلقائھمب -ب
 .نھایة المطاف عقولھم و سجدوا لھ غیروا في -ج
 . تم سجنھم لبقیة حیاتھم -د
  
 ؟اصرحكم الملك نبوخذ نلي أفضل وصف لأي مما ی -٨
  .یستطیع أن یفعل ما یرید كان . السلطة المطلقةلھ ، وملكھ كان على نطاق واسع جدا -أ

 . اإلطاحة بھ منكان قلقا دائما وضعیفا  ااملككان  -ب
 . لقد كان طیبا جدا وسخیا طوال فترة حكمھ -ج
 . سلطتھ كان یحترمال أحد في مملكتھ  -د
  
 ؟ة أجزاء من التمثال في حلم الملكربعاأل ترمزاذا مإلى  -٩
 والشرق ، والغرب ،والجنوب ،حكم الملك على كل شيء في الشمال -أ

 دانیال وشركائھ الثالثة  -ب
 في عھده متبقیةأربع سنوات أخرى فقط  -ج
 . ، و رومابابل وبالد فارس و الیونان: تابعأربع ممالك بالت -د
  

 ؟ صراننبوخذ  كان یؤمن بمن - ١٠
 .لم یكن یؤمن بأي إلھ -أ

 .كان یؤمن أنھ ھو هللا -ب
 . صحیحالواحد الفي هللا  كان یؤمن -ج
 . إلى اإلیمان با صحیح ، ثم تحول)و في نفسھ(اآللھة البابلیة ب كان یؤمن -د

 
 مجد هللا؟بعترف یعلمھ أن من كبریائھ و الملكهللا  دكیف جر  - ١١

 . لمدة سبع سنوات الملك مجنوناأن یكون  سمح -أ
 . إلحاق الھزیمة بھبالنھوض ولیھود لسمح  -ب
 . الجذامبأصاب الملك  -ج
  . أورشلیمنفي الملك إلى  -د
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في حیاة أولئك الذین ال  كیف تراه یعملبھ؟  على اإلیمانهللا في حیاتك لمساعدتك عمل  كیف
 ھم إیمانك؟تشاركصلي لھم وتحتى اآلن؟ كیف یمكنك أن  ھیعرفون

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

معجزة رحمتھ أشكره على . ؤمن بھل كل ما ھو ضروري لیعطینا فرصة لنیفع ھنأل هللا أشكر
نجس تفي قلبك أن ال  وضع ،حیاتك سلم لھمثل دانیال، . الكثیرین إلى ملكوتھیجلب  حتىوصلي وإعالنھ، 

 . حیاتك الكاملة علىسلطة اللھ أن اعتراف ، وھذا العالم التي فياألشیاء بنفسك 
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إلھ دانیال ب آمنصر االرابع، أن نبوخذ ن صحاحتطبیق المعجزة الكبرى المسجلة في األكیف یمكنك  -١

 سنة؟  ١٤عندما كان دانیال  حدث منبسبب ما 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لیون أنك سوف تؤمن بآلھة البابلیین، یمكنك الرد بابال یقررما ھو مستوى إیمانك في االقتراح أنھ عندما  -٢
  سوف یؤمنون باإللھ الحقیقي؟ ن یالبابلی أن

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
تمثال وا لأصدقائھ عندما رفضوا أن یسجدك لما فعلھ دانیال وإلیمانالتطبیق العملي وعلك ما ھو رد ف -٣

 لتمجید نفسھ؟  صنعھ الذيصر اننبوخذ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 )٤-٣:٥ تىنظر ماا(صر؟ اكسر فخر نبوخذ نفي هللا ك شخصیا تطبیق طرق نكیف یمك -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
حظر الصالة؟ بالملك  مراالنصیاع أل ھالمطلق من رفضدانیال  مبدأ كیف یمكن تطبیق -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ھذا القانون؟ انیال برفضھ االنصیاع لبیان دبیق كیف یمكن تط -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھي األولویة للصالة في حیاتك الیوم؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  أولویات الصالة لنبي
  ١٣الفصل 

  ٧٣الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  أن نتعلم بعض المبادئ لتفسیر الرؤى واإلعالنات النبویة عند دانیال: الھدف

َماِء ِمْثُل اْبِن إِْنَساٍن أَتَى َوَجاَء إِلَى اْلقَِدیِم األَیَّاِم، ُكْنُت أََرى فِي ُرَؤى اللَّْیِل َوإَِذا َمَع سُ « ُحِب السَّ
اَمھُ  بُوهُ قُدَّ ُعوِب َواألَُمِم َواألَْلِسنَةِ ١٤. فَقَرَّ ُسْلطَانُھُ ُسْلطَاٌن . فَأُْعِطَي ُسْلطَانًا َوَمْجًدا َوَملَُكوتًا لِتَتََعبََّد لَھُ ُكلُّ الشُّ

  )١٤- ١٣:٧دانیال .(یَُزوَل، َوَملَُكوتُھُ َما الَ یَْنقَِرضُ  أَبَِديٌّ َما لَنْ 
 الذيحلم لل مشابھممالك عن أربعة كان لدیھ حلم . الفھمرمزیة وصعبة الدانیال العدید من الرؤى لكان 
لشعب یھوذا بالعودة التي أشارت إلى أن الوقت قد حان  بوعأس ٧٠لاصر، ورؤیة للملك نبوخذ ن هفسر
رؤى  في هالشيء المھم أن نتذكر. مجيء المسیح بدقة كبیرةعن یضا أ تنبأتھذه الرؤیة  .أورشلیمإلى 

 افكرینتحجر عتمد على الروح القدس لفھمھا، وحتى ذلك الحین، ال ینبغي لنا أن ندانیال ھو أننا یجب أن 
ینبغي أن یعني  یجب أن نسأل بكل تواضع الروح القدس ما یقولھ الكتاب المقدس، ما یعنیھ، وما. تفسیرناب

. كون معلمنا، سوف نبدأ في فھم المزید والمزید من إرادتھ وطرقھیعندما نسمح لروح هللا ل. بالنسبة لنا
عن  ةدقیقھو یعطي نبوة ، ٧٠الاألسابیع ب نبوتھفي . إیجابيبجانب دانیال ینتھي مثل غیره من األنبیاء 

 .نھایة بالتكون سوف مجيء المسیح وبدایة مملكتھ التي 
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   .أفضل إجابة اختر
  .یصعب فھمھاحتى األجزاء التاریخیة من دانیال  ؟خاطئةصحیحة أو  -١
نفھمھ ال یمكن أبدا أن  الذيقدم لنا لمحة عن هللا ت؟ الرؤى في الكتاب المقدس أو خاطئة صحیحة -٢

   .بطریقتنا الخاصة
 التي سوف تسوداألبدیة هللا ة مملكب ینتھيصر عن الممالك األربعة ا؟ حلم نبوخذنأو خاطئةصحیحة  -٣

  .اآلخرین  كلعلى 
  

  .إجابة واحدة لكل سؤال  اخترما لم یذكر خالف ذلك ، 
  
  رؤیة دانیال؟ فيعظیمة الربعة حیوانات األ تمثلماذا   -٤
  أربع ممالك، كما في حلم نبوخذ نصر -أ

  أربعین عاما من األسر -ب
  حول عرش هللاحزقیال  ھارآ التيالمخلوقات الحیة األربعة  -ج
  یناألنبیاء األربعة الرئیسی -د

  
  ؟ ملكوت هللا سیستمر متىإلى ، وفقا ألحالم دانیال ورؤى  -٥
  سبعون عاما -أ

  ألف سنة -ب
  حتى نھایة العالم -ج
  أبد اآلبدینإلى  -د

  
  قرون الحیوانات عادة في نبوءة الكتاب المقدس؟تمثل ماذا   -٦
  هللا إمداد -أ

   هللاحكم ضب والغ -ب
  ممالكالالسلطة أو  -ج
  لبشرلالطبیعة الوحشیة  -د

  
اختر كل ما (دانیال في إیمانھ؟  تمسك بھاالثالثة التي " المطلقات"أي من الخیارات التالیة كانت   -٧

  )ینطبق
  صالةال -أ

  لمسیحل يالفورالمجيء  -ب
  السلطة المطلقة  -ج
  وضعھ في بابل منمقاصد هللا  -د
  قوة األحالم - ه
  فوق بابل على جمیع الممالك األخرىت - و
  
  ؟لماذا ظن دانیال أوال أن وقت األسر قد انتھى  -٨
  .لھ  صوت عالي من السماء أعلن -أ

  .لھ أن الوقت قد حان  قال الملك الفارسي -ب
  .قرأ نبوءة إرمیا  -ج
  .الناس تعلموا الدرس و أصبحوا صالحین تماما -د
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  ا لنا؟نموذج تعتبرلماذا صالة دانیال   -٩
  .تالمیذه لیسوع  علمھا التي صالةالكلمات استخدم نفس  -أ

  . أن یقول  ماذا ینبغي أن یفعلكان قادرا  -ب
  .یبین كیفیة التوبة من أجل الحصول على ما نرید  كان -ج
  .مجد هللا  و لإرادة هللا من أجلكان یصلي  -د

  
  سیح؟المعن نبوءة دانیال  في وصففضل األأي من التالي   - ١٠

  .المسیح في العھد القدیم ھي أدق نبوة عن -أ
  . أن تنطبق على أي شخص آخرغامضة بحیث كان یمكن  ھي -ب
  .تصور المسیح كملك قاسي و غاضب اانھ -ج
  .األسرتنبأ بأن المسیح سیأتي في نھایة ت -د

  
  ؟تمثالال دمرت والتيید إنسان بلم تقطع التي كبیرة الصخرة ال ترمزماذا إلى   - ١١

  قویة البابل مملكة  -أ
  .اإلمبراطوریة الرومانیة التي من شأنھا كسر جمیع الممالك األخرى -ب
  .نستطیع أن نقول ما یعنیھ معقد جدا، ونحن ال األمر -ج
  .جمیععلى الد واألبدیة التي من شأنھا أن تس حمملكة المسی -د

  
  ؟في هللا نثقالذین ن لنا نح ،أوقات النھایةعن  نبوءاتالذي تعطیھ الوعد الما  - ١٢

  في ھذه الحیاة أبدا عانين نا لنأن -أ
  نا على وجھ األرضمعاركفشل أبدا في ن لنأننا  -ب
  العمرحتى نھایة  اءقویأو اءغنیأكون نأننا سوف  -ج
 الجانب المنتصر فيكون نأنھ في نھایة المطاف، سوف  -د

  

 ذانصر النھائي؟ إذا لم یكن كذلك، مافي ال موجوداكون ت حتىفي ملكوت هللا اآلن موجود ھل أنت 
  ؟لتدخل في ملكوت هللا األسبوعیمكن أن تفعلھ ھذا 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

. الجانب المنتصر في نھایة التاریخ فيیكون  سوفشعبھ  أنفي  رجاء األكیدالأشكر هللا على 
نھ یتمجد أو  تتمن مشیئتھ أجل أصلي من . عطیك فرص لخدمتھ بإخالص كما فعل دانیالیأطلب منھ أن 

  .المجد تعطي دائما أن مع اآلخرین، و  الخبر السارشارك تلساعدك یأطلب منھ أن  .في حیاتك
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  مستقبل؟ الدانیال، الذي یحتوي على رؤاه بشأن  سفریجب أن نقترب من النصف الثاني من  كیف  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  نبوة دانیال؟ ل بوعأس ٧٠ بالنسبة للما ھو خاص   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ المسیانیةھذه النبوءة بدانیال للتبشیر  ذا دفعما  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  الكتاب المقدس؟  اتنبوءالمسیانیة أن تعطینا احتراما كبیرا لھذه الرؤیة لمتناھیة الدقة الكیف   -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
التاریخ تساعدنا على تفسیر  ةسادرأن عظیمة في رؤیة دانیال، وكیف ینبغي الممالك  ذا كانت األربعما  -٥

  وتطبیق ھذه الرؤیة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
نظر في یوحنا ا( معلمنا؟ ن الروح القدس بدو ھاتفسیرھذه الرؤى من الصعب أو المستحیل لماذا تعتبر  -٦

  ) ١٦-٩: ٢كورنثوس  ١؛  ١٣:١٦
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  القادمة؟  یةهللا أن نفھم األشیاء المستقبل نالماذا یرید  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 

  الذھاب إلى العمق


