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  ما تراه ستحصل علیھ
  
  ١٥الفصل 

  ٨٨الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

  . فھم الرسائل التي تتضمنھا رؤى زكریا وسیاقھا: الھدف
  

بُّ « فَیَتَِّصُل أَُمٌم ١١. َتَرنَِّمي َواْفَرِحي یَا بِْنَت ِصْھیَْوَن، ألَنِّي ھأَنََذا آتِي َوأَْسُكُن فِي َوَسِطِك، یَقُوُل الرَّ
بِّ فِي ذلَِك اْلیَ  ْوِم، َویَُكونُوَن لِي َشْعبًا فَأَْسُكُن فِي َوَسِطِك، فَتَْعلَِمیَن أَنَّ َربَّ اْلُجنُوِد قَْد أَْرَسلَنِي َكثِیَرةٌ ِبالرَّ

  )١١- ١٠:٢زكریا . (إِلَْیكِ 
بِّ إِلَى َزُربَّاِبَل قَائِالً «: فَأََجاَب َوَكلََّمنِي قَائِالً ٦ ِة، بَْل بُِروِحي قَاَل َربُّ الَ بِاْلقُْدَرِة َوالَ بِاْلقُ : ھِذِه َكلَِمةُ الرَّ وَّ

  )٦:٤زكریا .(اْلُجنُودِ 
  

امتلك المسبیین الراجعین ألورشلیم . أعطى هللا ثمان رؤى لزكریا لتشجیع شعب بدا شدید اإلحباط والعجز
تقوقعوا داخل . النذر الیسیر من السالح، والكثیر من األعداء، مع مھمة ھائلة كانت تقع على كاھلھم

ث عجزوا عن الوصول لكیفیة إعادة بناء الھیكل مع ھذا الكم الھائل من العراقیل الذي مشكالتھم بحی
وأعطت نبوئاتھ األمل . لكن رؤى زكریا أزاحت الستار عن عظمة عمل هللا لتحقیق مشیئتھ. یواجھھم

  .والرجاء والقوة لشعب هللا
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  .أفضل إجابة اختر
  

 . التنا ومساعدتنا على النمو الروحيأم خطأ؟ هللا لدیھ القوة لحل كل مشك صواب -١
 . ال یوجد نبي واحد مثل زكریا یستطیع أن یرى هللا وھو یعمل من وراء الستار أم خطأ؟صواب  -٢
 . ھو برھان الثقة في غیر المنظور  - من بین أمور أخرى - أم خطأ؟ اإلیمانصواب  -٣
 

  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذكر غیر ذلك
  
 ھو مصدر قوة شعب هللا؟ ما  -٤
 . شجاعتھم الشخصیة -أ

 . التمویل الحكومي -ب
 . كلمات التشجیع -ج
  . روح هللا -د
 
 ما أھمیة رؤیة خدام الرب لھ؟  -٥
 . عندما نعاین قوتھ، نستطیع أن نعتمد على قدرتھ وسلطانھ -أ

 . برؤیتنا  نشعر بأننا فوق البشر اآلخرین -ب
 . یعود أحد لمعاداتھكل َمن یرى هللا ال  -ج
  . نحن ال نراه ألنھ ال یعلن عن نفسھ -د
 
 ما ھو أسلوب زكریا الطبیعي في اإلعالن عن الرؤى التي شاھدھا؟  -٦
 . وصف الرؤى بلغة ال یفھمھا أحد -أ

 . سجلھا وبعث بھا للكھنة فقط -ب
 . ركَّز على مشكلة ثم أزاح الستار عن كیفیة عمل هللا لحل ھذه المشكلة -ج
  . سلط األنظار نحو  هللا وطلب من الناس أن یصلوا لحالة روحیة عالیة تسمح لھم برؤیة ما رآه ھو -د
 
 ماذا یفعل هللا عندما الیتواجد شعبھ في المكان الذي یریده لھم؟  -٧
 . الشئ سوى إدانتھم لما یسببوه من ارتباك -أ

 . ھو یستطیع أن ینقذھم ویقودھم إلى حیث یرید تماًما -ب
 . یتملكھ الیأس منھم ویختار شعبًا آخر -ج
  . یخبرھم بأنھم أضاعوا فرصتھم وإلى األبد -د
 
 ماذا كان الغرض من رؤیة زكریا األولى؟  -٨
 . إلثارة حماسة شعب هللا للمعركة -أ

 . لتشجیع شعب هللا في تلك المرحلة االنتقالیة -ب
  . إلظھار لشعب هللا مدى الخطر المحدق بھم -ج
 
  ھي رسالة هللا لشعبھ من خالل رؤیة زكریا المتضمنة القرون األربعة؟  ما -٩
 . أنھم سوف یفوقون قوة األمم األربعة -أ

 . أنھم سوف یصیرون قطعان غنم وماشیة -ب
 . سوف یسكنھم بین جبال أربعة -ج
  . سوف یطیح باألمم القویة التي شردت یھوذا -د
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  بم تنبأ زكریا عن أورشلیم اآلتیة؟  - ١٠
 . سوف تكون بالغة العظمة وبال أسوار -أ

 . سوف تُھَزم یوًما ولن تقوم لھا قائمة أبًدا -ب
 . سوف یحكمھا زكریا نفسھ -ج
  . لن یخلص سوى ساكني أورشلیم -د
 

  كیف حاول الشیطان بث الخوف في قلوب المسبیین الراجعین؟  - ١١
 . أغواھم بأن یأكلوا من الشجرة المحرمة -أ

 . الكھنة باستمرار تلوثھ بالخطیة أدان رئیس -ب
 . أرسل جیًشا ھائالً لترویعھم والقضاء علیھم -ج
  .نشر مجاعة في األرض -د
 

  ما ذا كانت رسالة الدرج الطائر؟  - ١٢
 . كلمة هللا عسیرة الفھم -أ

 . الكتاب المقدس كتاب خارق للطبیعة -ب
 . هللا یعرف الشریر وسوف یتعامل معھ -ج
 . ل كلمتھ لمن یحتاج إلیھاهللا سوف یرس -د
  

ما ھي المواقف الصعبة التي تعجز عن التعامل معھا في حیاتك؟ َمن الذي یریدك هللا أن تعتمد على 
قوتھ؟ وماذا تقول كلمتھ لتشجیعك؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أطلب منھ أن یعلن لك . أشكر هللا ألنھ دائم العمل في حیاتك، حتى عندما ال ترى ما ھو فاعلھ
 . المزید عن قوتھ ووعوده
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ما ھو التطبیق الروحي والعملي لك أنت بصفة شخصیة من الشكل األدبي الذي یستخدمھ زكریا، عندما  -١

یسلط الضوء على المشكلة، ثم یزیح الستار عن عمل هللا الذي یقوم بھ من وراء المشھد بحیث یوفر الحل 
لھذه 

المشكلة؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
مل من وراء المشھد بغرض معونة شعبھ كیف یمكنك تطبیق الرؤیة األولى لزكریا التي تعلن أن هللا یع -٢

الجتیاز تلك المرحلة االنتقالیة الصعبة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في المرات الثمانیة التي كرر فیھا زكریا ھذا في نبوءتھ، أٌي منھا كان لھا التأثیر البالغ علیك؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
حیث أن حجي تناول نفس المشكلة الخاصة بإنھاء بناء الھیكل الثاني بنجاح، لماذا یؤمن زكریا أنھ ما  -٤

الحاجة إلى تناولھا مرة أخرى؟ زالت ھناك 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف اختلفت رسالة زكریا وأسلوبھ عن ھؤالء اللذین لحجي؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لماذا تنبأ زكریا عن مجئ المسیح الثاني أكثر من أي نبي آخر فیما عدا أشعیاء؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھ بھا زكریا شعب هللا المحبط والعاجز، الذي لم یكن یملك السالح أو العتاد  -٧ ما ھي اآللیة التي وجَّ

). ٦: ٤(أمل في ت( الحربي للدفاع عن نفسھ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  

   

  الذھاب إلى العمق


