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 ذھاب وإیاب إشعیاء
  
  ٢الفصل 

  ٦٢العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم حیاة وخدمة النبي إشعیاء: الھدف

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

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

بائل إسرائیل العشرة عاش إشعیاء في الفترة التي كانت فیھا آشور قد أسرت ق. ببعض منھم من بعید
  .وتنبأ عن عودة المملكة الجنوبیة من األسر من بابل. الشمالیة، وكانت القوة الحاكمة العالمیة

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

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

. یر من الدینونةإصحاح فیھم تحذ ٣٩األول : إصحاح لسفر إشعیاء ینقسمون إلى قسمین رئیسیین ٦٦ال
سفرا في العھد  ٣٩تماما كما ینقسم الكتاب المقدس إلى . إصحاح فیھم رسالة شفاء وراحة ٢٧والثاني 
مثل الكتاب المقدس ككل، فقسمي إشعیاء یجعلنا على بینة من حاجتنا . سفرا في العھد الجدید ٢٧القدیم و

تعبر عن مجيء المسیا  ٥٧-٤٩اإلصحاحات . إلى مخلص ومن ثم یعرض لنا المخلص الذي سیأتي
بعض األصحاحات . تخبر تنبؤ عن مجيء الثاني للمسیح كملك ٦٦-٥٨واإلصحاحات . المخلص القادم

  .٦١، و٥٥، ٥٣، ٤٠، ١١، ٥: المفضلة ھي
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  .أفضل إجابة اختر
  .صحیحة أو خاطئة؟ إشعیاء ھي واحد من أقل األنبیاء أھمیة في العھد القدیم  -١
  .ة؟ إشعیاء تنبأ كثیرا عن مجيء یسوعصحیحة أو خاطئ -٢
  .صحیحة أو خاطئة؟ كان آشور أسوأ عدو السرائیل، وكذلك عدوا للمملكة الجنوبیة -٣
  .صحیحة أو خاطئة؟ كل نبوات إشعیا تمت بالفعل ولیس لھا عالقة بنا بعد اآلن  -٤
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
  ي أراد هللا أن إشعیاء یعطیھا للملك حزقیا عندما كان قلقا من ھجوم الملك اآلشوري؟ما ھي الرسالة الت -٥
  .االستسالم -أ

  .یعمل معاھدة مع االشوریین -ب
  .أطلب من المصریین المساعدة في مكافحة اآلشوریین -ج
  "هللا سوف یرعاك و یھزم اآلشوریین بنفسھ" -د

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

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

  
  ما ھو اسم الملك الفارسي الذي تنبأ عنھ إشعیاء قبل مجیئھ إلى السلطة بمدة طویلة؟  -٧
  عزرا -أ

  كورش -ب
  نبوخذ نصر -ج
  دانیال -د
  
  
  )قاختر كل ما ینطب(؟ " الكتاب المقدس الصغیر"لماذا سفر إشعیاء یسمى أحیانا  -٨
  .سفرا ٦٦إصحاح، و الكتاب المقدس یتكون من  ٦٦یتكون من  -أ

الجزء األول یخبر عن حاجتنا لمخلص، والجزء الثاني یتنبأ بالخبر السار عن الخالص من خالل  -ب
  المسیح 

  .ھو أصغر و أقل شأنا من غیره من أسفار الكتاب المقدس -ج
  . نبیاءسفر إشعیا ُكتب على لفائف أصغر من غیره من األ -د
  .إنھ یتنبأ بالمجيء الثاني لیسوع في نھایة ھذا الدھر - ه

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

  .اقتید أسیرا من بابل -ب
  .رأى هللا جالسا في ھیكلھ -ج
  .حصل على وظیفة في قصر الملك -د
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  هللا ؟ ماذا كان رد إشعیاء عندما رأى - ١٠

  .رأى إثمھ وأجاب لدعوة هللا. أ
  .ركض ألنھ كان خائفا -ب
  .ورفض للذھاب في خدمة هللا -ج
  .وافق على التنبؤ بشرط أن یجعل هللا یھوذا یعتقد بنبوءاتھ -د

  
  ماذا یرید هللا أكثر من إشعیاء؟ - ١١

  اإلثمار -أ
  اإلخالص -ب
  النصرة العسكریة -ج
  وفاة شھید -د

  
  )اختر كل ما ینطبق(اة إشعیاء لنا؟ ماذا تثبت حی - ١٢

  اعتراف المتواضع -أ
  طاعة هللا -ب
  االلتزام بدعوة هللا -ج
  ھناك أسلوب حیاة ناجحة -د

  

كیف . ھل دعاك هللا؟ ھل اعترفت بخطایاك؟ فكر في وقت كانت خدمتك فیھ تبدو غیر مثمرة
  الطاعة واإلخالص؟ شخصیة وخدمة إشعیاء مشجعة لك؟ ماذا یقول هللا لك عن مسؤولیتك في

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أطلب منھ أن یساعدك على . أشكر هللا أنھ قد كشف لنا الحقیقة حول خطایانا وأرسل لنا المخلص
إذا كنت على استعداد، قل لھ أنك سوف تكون مطیعا وسوف تخدمھ بإخالص أینما . أن تكون وفیا إلرادتھ

 .یرسلك
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  شعیاء تصف تحولھ أم دعوتھ لیكون نبیا؟ ھل اآلیات الثمانیة األولى من األصحاح السادس من إ -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  لماذا الكثیر من القادة الروحیین مثل إشعیاء لدیھم الخبرات الروحیة الخارق والعمیق؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  كیف یتم تنظیم سفر إشعیاء موازیا لطریقة تنظیم أسفار الكتاب المقدس؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ؟ " أمیر األنبیاء"لماذا یعتبر الكثیرون أن إشعیاء ھو  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  . الذین كتبوا األسفار النبویةأذكر أربعة طرق على األقل یتجاوز فیھا إشعیاء كل األنبیاء اآلخرین  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ما ھو الفرق بین نبي كبیر ونبي صغیر؟ -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  . وصف تأثیر إشعیاء على كل من العبرانیین و التاریخ القدیم -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


