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  رؤیة المستقبل اآلن
  
  ١٤الفصل 

  ٨٧الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 
  

  . تقدیم رسالة زكریا النبي: الھدف
  

بُّ َغَضبًا َعلَى آبَائُِكمْ «  ، یَقُوُل َربُّ : ھَكَذا قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ : فَقُْل لَھُمْ ٣. قَْد َغِضَب الرَّ اْرِجُعوا إِلَيَّ
  )٣-٢:١زكریا.(اْلُجنُوِد، فَأَْرِجَع إِلَْیُكْم، یَقُوُل َربُّ اْلُجنُودِ 

أْیَْینِ . لَى هللاِ فَیَْقتَِرَب إِلَْیُكمْ اِْقتَِربُوا إِ ٨   )٨:٤یعقوب .(نَقُّوا أَْیِدیَُكْم أَیُّھَا اْلُخطَاةُ، َوطَھُِّروا قُلُوبَُكْم یَا َذِوي الرَّ
  

وكان یعتقد . یحتوي سفر زكریا على ثماني رؤى شاھدھا النبي وشارك بھا المسبیین العائدین إلى أورشلیم
ن من السبي یحتاجون إلى رؤیة عن هللا كلي القدرة الذي یدافع عنھم، ویحارب جازًما أن ھؤالء الناجی

كانت رسالتھ األولى لھم أنھم إذا رجعوا إلى هللا، فسوف . عنھم، ویحقق لھم وعوده، ویغمرھم ببركاتھ
ة ومن خالل كرازة زكریا، لم یدعو هللا شعبھ إلى مجرد مدینة أو ھیكل، لكنھ دعاھم إلى عود. یرجع لھم

ویُعتبر سفر زكریا من أھم الكتب النبویة الحتوائھ . روحیة لمكانھم بالقرب من هللا في عالقة قویة معھ
ویتنبأ زكریا بأن . على نبوات تفصیلیة عن مجئ المسیح الثاني أكثر من أي سفر آخر بخالف سفر أشعیاء

  .  هللا سوف یعطي شعبھ روحھ وسوف یباركھم إلى األبد
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  .إجابة أفضل اختر
      

 . أم خطأ؟ كان زكریا أصغر كثیًرا من حجي ومع ذلك كرزا في نفس الوقت تقریبًا صواب -١
 . مھموم ومثقَّل بإعادة بناء الھیكل -مثل حجي-طأ؟ كان زكریا خأم  صواب -٢
أم خطأ؟ كانت الروح المعنویة  للمسبیین الراجعین إلى أورشلیم أوالً في الحضیض، كما  صواب -٣

 . یكن لھم سوى البصیص من الرجاءلم 
 . زكریا اسم غیر مألوف البتة في الكتاب المقدس خطأ؟صواب أم  -٤

 
  : اختر إجابة واحدة لكل سؤال، ما لم یُذَكر غیر ذلك

  
 ما معنى اسم زكریا؟  -٥
 .هللا یدین -أ

 . هللا یذكر -ب
 . هللا تخلَّى -ج
  . مملوء بالفرح -د
 
 مرة في سفر زكریا؟  ٥٣كرر أٌي من ھذه العبارات ت -٦
 ". رب الجنود"  -أ

 ".لیسوا شعبي" -ب
 ". خطایا اآلباء" -ج
  ". بروحي" -د
 
 ): واحدة لكل منھما یمكنك استخدام كلمة ( أٌي من الكلمات التالیة تستخدمھا لوصف ھذین النبیین  -٧
  
  
  
  
  
  

   .عملي، متفائل، مباشر، موجز، مشجع، من السھل أن نفھمھ:  حجي
   .حالم، متفائل، أدبي، مشجع، مسیاني، ُملِھم، من الصعب فھمھ :زكریا

  
 ماذا كان موقف أھل أورشلیم بصفة عامة من الظروف الصعبة التي كانت تعصف بھم؟  -٨
 . اتسموا بالشجاعة في مواجھتھا -أ

 .مألھم التفاؤل -ب
 . كانوا محبطین -ج
  . امتألوا غضبًا -د
 
 لمن یتكلم هللا؟  -٩
 .فقط لألنبیاء -أ

 . للكھنة فقط -ب
 . لجیوش مالئكتھ فقط -ج
  . لكل شعبھ، إن كانوا یسمعون -د

 حالم      واقعي
  مباشر      متفائل

 موجز      أدبي
 مسیاني      مشجع

  ھمن السھل أن نفھم      ملھِ مُ 
 من الصعب أن نفھمھ
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 كیف كانت رؤى زكریا مالئمة لحالة الشعب؟  - ١٠
 . احنوت على تعلیمات بخصوص تصمیم الھیكل -أ

 . تناولت المشكالت الصعبة التي كانت تواجھ الشعب -ب
 .احتوت على استراتیجیات لھزیمة أعدائھم -ج
 . مكنت الشعب من التخلص من كل أزماتھم -د
  

ھل تواجھ مشكلة تقودك لإلحباط؟ كیف تساعدك حقیقة أن هللا یعمل من وراء المشھد في احتمال 
المشكالت الصعبة؟ كیف ساعدك هللا على المثابرة والثبات؟ وكیف تساعد َمن یجتازون أزمات شدیدة؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

اسألھ أن یعلمك كیف تعتمد . ئ باإلحباطأشكر هللا ألنھ یتكلم إلى شعبھ، وألنھ یشجعنا عندما نتمل
وصلِّي لكي ما تفھم كیف یعمل هللا في حیاتك، ولكي ما یمنحك اإلیمان . على قوة روحھ في كل ما تفعلھ

  . حتى تثق فیھ تماًما
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 رغم أن زكریا وحجي كانا شریكین في العمل وخدما مًعا، لكن ما ھي الفروق بینھما؟ -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  دت اختالفاتھما إلى تعضید وتكمیل بعضھما البعض، كما ھو الحال مع عزرا ونحمیا؟    كیف أ -٢
!) لو أننا متماثلین تماًما، فواحد منا ال لزوم لھ : قال أحدھم(  

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھو أسلوب زكریا في الكرازة وما ھو الشكل األدبي الذي استعان بھ؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
تعادة عالقتھم بإلھھم؟ ما ھي االستراتیجیة التي استعان بھا  زكریا في دعوة شعب هللا الس -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
) ٦: ١٤راجع یو(في ھذا السیاق، لماذا أشار للمسیا باعتباره الغصن؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
من ھذا السفر والتي تجعل من زكریا النبي الثاني  ١٤ما ھي الموضوعات العظمى الواردة في أصحاح  -٦

فقط بعد أشعیاء؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھو العائق لعمل هللا الذي تناولھ النبي زكریا في رسالتھ؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  
  
  

   

  الذھاب إلى العمق


