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 بدیلنا المتألم
  
  ٤ الفصل

  ٦٤العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  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. تَأِْدیُب َسَالِمنَا َعلَْیِھ، َوبُِحبُِرِه ُشفِینَا. ْسُحوٌق ألَْجِل آثَاِمنَاَمْجُروٌح ألَْجِل َمَعاِصینَا، مَ 

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

واحد من أجمل اإلصحاحات . تنبأ أیضا إشعیاء عن موتھباإلضافة إلى التنبؤ عن مجيء وطبیعة المسیح، 
، 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"
وصف إشعیاء صلب یسوع مئات السنین . فحمل یسوع عقاب خطایانا. االخاصة فوضع هللا علیھ إثم جمیعن

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

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

  .أسفارا
  .بیاء فوق الطبیعيصحیحة أو خاطئة؟ مصدر كتابات األن -٢
  .صحیحة أو خاطئة؟ وظیفة النبي ھو أن یصرخ ضد عقبة تمنع إرادة هللا أن تتم حتى یزیل ھذه العقبة -٣
  .صحیحة أو خاطئة؟ نادرا ما یحذر هللا شعبھ قبل أن یجلب الدینونة علیھم -٤
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
  ا أنبیاء مثل إشعیاء یبشرون؟كیف لنا أن نعرف عندم -٥
  .كان المؤرخون حذرین للغایة وقد كتبوا تاریخ خدمتھم -أ

  .عادة ما حددوا أي ملك كان یحكم عندما تنبأوا -ب
  .نحن ال نعرف ألنھم لم یكتبوا أي شيء عن األوقات التي عاشوا فیھا -ج
  .دین حقاال یمكننا أن نعرف ألنھم شخصیات أسطوریة وربما لم یكونوا موجو -د

  
  وفقا للتقالید، كیف مات إشعیاء؟ -٦
  . الملك منسى وضعھ في جزع شجرة أجوف ثم نشره من المنتصف -أ

  .اآلشوریین قتلوه ألنھ تنبأ ضدھم -ب
  .توفي من الجذام  -ج
  .سنة ٩٧توفي ألسباب طبیعیة عندما كان  -د

  
  :رتب المقاطع الثالثة التالیة من إشعیاء -٧
   ٣٥- ١لتاریخیة                          الفصول فاصلة ا -أ

   ٣٩-٣٦الراحة ، والخالص ، واالستعادة                  -ب
   ٦٦- ٤٠عظات عن قضاء هللا                              -ج
  
  أي مقطع ھو حقا قلب رسالة إشعیاء؟ -٨
  ٣٥-١الفصول  -أ

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

  
  )اختر كل ما ینطبق(أي من التالي صحیحا عن سفر إشعیاء؟  -٩
  .السفر الوحید النبوي الذي لم یُقتبس منھ  على اإلطالق في العھد الجدید  إنھ -أ

  .یحتوي على نبوءات مسیانیة أكثر من كل األنبیاء اآلخرین -ب
  .اًقتبس منھ في العھد الجدید أكثر من أي سفر آخر في العھد القدیم -ج
  .ھو أقصر سفر بین أسفار األنبیاء الكبار -د
 .ھو أول سفر نبوي في الكتاب المقدس، ولكنھ ُكتب بعد كل األسفار اآلخرین - ه
  

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

  .علینا أن نعطیھا إلى اآلخرین -ب
  .نحن نحصل علیھا ونعطیھا على حد سواء -ج
  .نحن نتعلم عنھا فقط. ا وال نعطیھانحن ال نحصل علیھ -د
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  ؟٥٣عما یتحدث اشعیاء  - ١١
  كیف بابل استولت على إسرائیل -أ

  لماذا یسمح هللا بالمعاناة في العالم -ب
  متى سیتم والدة یسوع من عذراء -ج
  كیف مات یسوع من أجل خطایانا -د

  
  ؟٥٣ما ھو الحیوان الذي قارننا بھ إشعیاء  - ١٢

  اآلخرین الذئاب التي تھدد-أ
  األغنام الذین ضللوا -ب
  النسور التي تطیر أعلى من أي شخص آخر -ج
  الدیدان التي ال تستحق االحترام -د

  

  ماذا تحتاج أن تتلقى من یسوع الیوم؟ ماذا لدیك من خدمتھ  یمكن أن تعطیھ للناس الیوم؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

اجھھا الیوم، مھما كانت الصعوبات التي تو. نشكر الرب من أجل رحمتھ التي توفر الشفاء الحقیقي
  .وقل لھ أنك ترید أیضا أن تشعر بالرأفة على اآلخرین. اسألھ أن یساعدك على التغلب علیھا
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  كیف اإلصحاح الثالث والخمسین من إشعیاء قدم معنى موت المسیح على الصلیب؟  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ماذا یعني عندما یكتب إشعیاء أن تأدیب سالمنا كان علیھ؟  - ٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
" كل"ماذا یعنیك لو أن كلمة " كل"تبدأ وتنتھي بكلمة ) الملك جیمس الجدیدةفي نسخة (اآلیة السادسة  - ٣

  التي في البدایة تشملك؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  التي في النھایة تشملك؟ " كل"ما ماذا یعنیك لو أن كلمة  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
من ھذا  ١٠وفقا لل آیة . یقول البعض أن الرومان قتلوا المسیح، في حین یقول آخرون أنھم الیھود -٥

  ؟ ١٦:٣مسیح؟ كیف یمكن أن تربطھا بیوحنا اإلصحاح، من الذین صلبوا یسوع ال
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، ھل كانت التفاصیل الجسدیة للموت بالصلب كافیة لتقتنع العدل ٥٣من إشعیاء ١١استنادا إلى اآلیة  -٦

اإللھي، أم كانت المعاناة والعذاب روحي؟ ولذلك ھل ینبغي أن نؤكد على األبعاد المادیة من معاناتھ أم 
  الروحیة؟  األبعاد الروحیة؟ ما سبب ھذه المعاناة

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  كیف العدید من نبوءات إشعیاء في ھذا اإلصحاح تمت؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


