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 إعالن المسیا
  
  ٣الفصل 

  ٦٣العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  فھم نبوات إشعیاء المسیانیة : الھدف

بُّ . ُكلُّنَا َكَغنٍَم َضلَْلنَا٦   )٦:٥٣إشعیاء .(َوَضَع َعلَْیِھ إِْثَم َجِمیِعنَا ِ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  ألَنَّ أَْفَكاِري لَْیَسْت أَْفَكاَرُكْم، َوالَ طُُرقُُكْم طُُرقِي، یَقُوُل «٨. اْلُغْفَرانَ 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 . یاء نبوات مسیانیة أكثر من أي سفر نبوي آخریوجد في سفر إشع
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 " طریق سریع"إشعیاء تنبأ أن هللا في حاجة إلى 

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

عندما یصنع هللا ھذا الطریق السریع في حیاتنا، فسیرى هللا . طرقنا الخاطئة، ویذیل البقع من حیاتنا
  .خالص هللا ومجده في حیاتنا

أتى بالخبر السار للمنكوبین، شفى منكسري . عندما وصف یسوع خدمتھ، اقتبس كثیرا من سفر إشعیاء
  . علن أن وقت الرب المقبول قد حانالقلب، حرر األسرى، وأ
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  .أفضل إجابة اختر
 . صحیحة أو خاطئة؟ تحدث إشعیاء عن الطعام ألنھ یشعر بالقلق من جھة تغذیة الیھود -١
 .صحیحة أو خاطئة؟ كلمة هللا دائما تتمم ما یرید هللا أن یتممھ -٢
 . ظر عما إذا كان هللا قد تحدث لھصحیحة أو خاطئة؟ اشعیاء بشر أساسا بآرائھ الخاصة، بغض الن -٣
 . صحیحة أو خاطئة؟ ھناك العدید من أوجھ التشابھ بین طریقة تبشیر إشعیاء وتعلیم یسوع -٤

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

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

 ملالع -ب
 الزراعة -ج
 الخطیئة - د
 التوبة - ه
 الطقوس المناسبة - و
 الصفح واستعادة -ز
 العبادة -ح
  نكران الذات -ط
 
 ما ھو الفرق بین المعرفة والحكمة؟  -٦
 . المعرفة عملیة؛ الحكمة نظریة -أ

 .المعرفة تجعلنا عظماء؛ حكمة یجعلنا أذكیاء -ب
 .عرفة ماذا یجب أن نفعل بالحقیقةالمعرفة ھي معرفة الحقیقة؛ الحكمة ھي م -ج
  . لیس ھناك فرق، وھي تعني الشيء نفسھ - د

 
 ما التشبیھ الذي استخدمھ إشعیاء لوصف دخول هللا في ھذا العالم؟ -٧
 حفر بئر -أ

 إعداد الطریق عام رئیسي -ب
 بناء جسر - ج
 تسلق الجبال - د

 

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

 . هللا یرید یرفع جبال الفخر من حیاتنا -ب
 . هللا یرید أن یمأل الودیان واألماكن الفارغة باإلكتفاء -ج
 .هللا یرید أن یجعل الطرق الملتویة والخاطئة في حیاتنا مستقیمة -د
  .د المناطق الوعرة في حیاتنا ویجعلھا على سلسةهللا یرید أن یمھ - ه
  
 )اختر كل ما ینطبق(أي مما یلي قال إشعیاء أن المسیح سیفعلھا؟  ٢-١:٦١اقرأ أشعیا  -٩
 اإلطاحة بالحكومة الرومانیة -أ

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

َر اْلَمَساِكیَن،  ُروحُ ١ بَّ َمَسَحنِي ألُبَشِّ ، ألَنَّ الرَّ بِّ َعلَيَّ یِِّد الرَّ السَّ
أَْرَسلَنِي ألَْعِصَب ُمْنَكِسِري اْلقَْلِب، ألُنَاِدَي لِْلَمْسبِیِّیَن بِاْلِعْتِق، 

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

 .یظھر لنا ما أراد یسوع أن یفعلھ إذا عاش لفترة أطول -ب
 . یظھر ما نطلبھ من قادتنا السیاسیین -ج
  . یصف ما یجب علینا أن نفعلھ، ألننا ینبغي أن نكون مثل یسوع -د

 
 كیف یمكننا أن نفعل األعمال التي دعانا یسوع أن نفعلھا؟ -١١

 فقط من خالل قوة روحھ -أ
 بأن نكون مثالیین وبال خطیئة كما كان ھو -ب
 من خالل معرفة الكلمات الصحیحة للصالة -ج
  . ال نستطیع أن نفعل أعمالھ ألننا لسنا آلھة مثلھ -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(د یسوع أن یفعل من خاللنا ؟ وإذا كنا قد اختبرنا الخالص، ماذا یری - ١٢

 . استنارة روحیة ألولئك العمى روحیا -أ
 . بتحریر المقیدین روحیا

 .جعل الفقراء أغنیاء -ج
  . جلب شفاء هللا للمكسورین والمرضوضین -د

 

ودیان التي إذا أراد هللا تمھید الطریق لنفسھ في حیاتك، ما الجبال التي في حاجة إلى تسویة؟ ما ال 
في حاجة إلى ملء؟ ما األماكن الملتویة التي في حاجة إلى تصویب، وما البقع الخشنة التي في حاجة إلى 

 إذالة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

إذا كنت تضررت، منكسر القلب، أعمى روحیا، أو أسیر، أشكر هللا أنك أنت المقصود بخدمة  
تكون الطریق السریع صلي أیضا لیساعدك على أن  .المسیا، وأسأل هللا أن یحررك، ویشفیك ویریحك

 . الذي یسافر علیھ في ھذا العالم الكبیر حتى یراه الناس من خاللك
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 باإلضافة إلى الشفاء الحرفي لبعض الناس العمى، كیف المسیح یعطي البصر للعمیان؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كیف یطلق سراح األسرى؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كیف المسیح یشفي منكسري القلب؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
سیح یعیش فینا ومن خاللنا الیوم و نحن حرفیا منذ ھذه الحقیقة األكثر دینامیكیة في العھد الجدید أن الم -٤

 جسده، كیف یرید المسیح أن یفعل تلك األشیاء نفسھا خاللنا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أعظم نبي وأعظم رجل ولد من امرأة، كما قال یسوع، جاء لیعظ عظة رائعة من إشعیاء عن حیاة  -٥

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف ستكون حالتك إذا طلبت من هللا أن یجعل حیاتك طریقا سریعا، من خاللك المسیح الذي یعیش في  -٦

 داخلك، سیسافر إلى ھذا العالم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

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

 الروحیة  في حیاتك؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
  

  الذھاب إلى العمق


