
1

الكباراألنبياء

رقم ٦كتيب

التلميذ كتاب



3 
 

  .أفضل إجابة اختر
 .نبیاءألوا ةالشریع:العھد القدیم  فيیوجد جزئین مھمین  خطأ؟ أمصح  -١
 .أسفارالعھد القدیم كتبوا  فينبیاء العظام ألكل ا طأ؟خ أمصح  -٢
 .أیضانبیاء كانوا كھنھ ألغلب اأ خطأ؟ أمصح  -٣
 

 . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 من الذي یمكن أن یصبح نبیا؟ -٤
 أي شخص ولد في عائلة من األنبیاء -أ

 لنبویةأولئك الذین تدربوا لسنوات في مجال الفنون ا -ب
 الكھنة فقط -ج
 أیا من یختاره هللا -د
  
 ما الحاجة إلى األنبیاء؟ -٥
 . هللا یرید أن یعرف الجمیع مستقبلھم، لذلك اختار أن یكون ھناك أنبیاء عرافین -أ

 . أصبح الشعب بما في ذلك الكھنة فاسدا و عصوا هللا -ب
 .الء الرجال المقدسین لتمثیل الشعب أمام هللالم یشأ هللا أن شعبھ یتصل بھ مباشرة، لذلك كان عیًن ھؤ -ج
 . الشعب تعلم الناموس ومارسھ تماما، ولكن هللا كان ال یزال لدیھ المزید من األشیاء لیقولھا لھم- د
  
 إلى أي مدى امتد عصر األنبیاء؟ -٦
 سنة ٤٠٠حوالي  -أ

 سنة ٥٠أقل من  -ب
 سنة على األقل ١٠٠٠ -ج
 .قبل المیالد ٧٨٧أربعة أسابیع في سنة  -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(إلى ماذا كان أنبیاء هللا مدعوین في المقام األول أن یفعلوا؟  -٧
 التنبؤ بالمستقبل -أ

 المتحدث باسم هللا -ب
 حث شعب هللا على طاعة وتطبیق كلمة هللا في حیاتھم -ج
 جعل أولویات الناس تتماشى مع أولویات هللا -د
 ل هللالوعظ ضد مشكلة تعطل عم -ه
 إعطاء األمل للجمیع وجعلھم یشعرون باإلرتیاح -و

 
 خدمة األنبیاء متعلقة أساسا بأي أحداث تاریخیة؟ -٨
 أوقات النھایة -أ

 قضاء هللا عن طریق الغزو والسبي -ب
 الخروج وأرض المیعاد - ج
 الزالزل والمجاعات - د
  
 ؟ماذا یحدث عادة عندما یبشر األنبیاء برسائل توبة ونھضة -٩
 . كل من یسمعھم یتوب ویرجع -أ

 . تغیر األمة مسارھا نحو األفضل -ب
 . یتم تكریم األنبیاء ألمانتھم -ج
  .یتم تجاھل رسالتھم ورفضھا، وكانوا في كثیر من األحیان یضطھدون -د
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 ما ھي المشكلة التي یتناولھا األنبیاء في معظم األحیان؟ -١٠
 الظلم االجتماعي -أ

 الغضب -ب
 یةالوثن -ج
 الغیرة – د
  

 )اختر كل ما ینطبق(ما ھي الحلول التي یعد بھا األنبیاء؟  - ١١
 .هللا سیعیدھم إلى األرض -أ

 . هللا سیرسل لھم المخلص -ب
 .هللا سوف یعقابھم بحیث لن یخطؤا مرة أخرى -ج
 . هللا في النھایة سیعاقب أعدائھم -د
  

 )اختر كل ما ینطبق(ما ھي أدوار األنبیاء؟  - ١٢
 یقول مشیئة هللا في الوقت الحاضر -أ

 شرح تفاصیل الناموس -ب
 ینبئ بخطة هللا للمستقبل -ج
 حمایة إسرائیل من أعدائھا -د
 یصرخ ضد عقبات التي أمام إرادة هللا -ه
 مساعدة الناس على التغلب على الشدائد - و
  

 ما ھو نوع الكتابة الذي یأخذ المساحة األكبر في الكتاب المقدس؟ - ١٣
 القانون -أ

 الرسائل -ب
 األنبیاء -ج
 التاریخ– د
  

 النبویة تاریخیا مع بقیة العھد القدیم؟ سفاركیف تتناسب األ -١٤
 . تشرح أساس و بدایات إسرائیل -أ

 . إلسرائیل" العصر الذھبي"ُكتبت أثناء  -ب
 . یخبرون عن سقوط ممالك إسرائیل و یھوذا -ج
 .تاریخ العھد القدیم ولكنھم یشیروا إلى وقت العھد الجدید غرضھم األساسي لیس لھ عالقة تذكر مع -د

 

ھل ھناك أي عقبات أمام ما یرید هللا أن یفعل في حیاتك؟ إذا كان األمر كذلك، ما ھي؟ إذا كنت ال 
 . تعرف، صلي واسأل هللا أن یكشفھم لك و یساعدك على التعامل معھم

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

صلي من أجل أن  .ة إلي ذلكحاج نكون فيأشكر هللا ألنھ یتحدث إلى شعبھ وإنھ یصححنا عندما 
أسأل هللا أن یعطیك  .اسألھ أن یزیل أي عقبات أو مشاكل تعوق عملھ في حیاتك .تكون حساسا لصوتھ

  .الفرص و الشجاعة للحدیث عن مشیئتھ لشعبھ
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ألن الروح القدس، الذي كتب الكتاب المقدس، یدل على أھمیة أي موضوع في الكتاب المقدس بواسطة  -١

مساحة الممنوحة لھذا الموضوع، ماذا یخبرنا هللا عن حقیقة أن أكبر أقسام الكتاب ھي أسفار مقدار ال
  األنبیاء؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 لماذا أسفار األنبیاء ھي األسفار األقل قراءة وأقل فھما من شعب هللا الیوم؟ -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ما ھو تعریف النبي؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ما ھو دور ووظیفة النبي؟ -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ماذا كانت الرسالة األساسیة لألنبیاء؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھو نوع الناس المدعوین لیكونوا أنبیاء؟ -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ن الشعب بالرسائل التي أعطاھا لھم هللا؟ كیف كان األنبیاء عاملون عندما یخبرو -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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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
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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
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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
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 مسلسل النحیب
  ٥الفصل 

  ٦٥العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم وقت ورسالة إرمیاء: الھدف

، أَْفَكاَر َسالٍَم الَ َشّر، ألُ ١١ بُّ ْعِطیَُكْم آِخَرًة ألَنِّي َعَرْفُت األَْفَكاَر الَّتِي أَنَا ُمْفتَِكٌر بِھَا َعْنُكْم، یَقُوُل الرَّ
. َوتَْطلُبُونَنِي فَتَِجُدونَنِي إِْذ تَْطلُبُونَنِي بُِكلِّ قَْلبُِكمْ ١٣. فَتَْدُعونَنِي َوتَْذھَبُوَن َوتَُصلُّوَن إِلَيَّ فَأَْسَمُع لَُكمْ ١٢. َوَرَجاءً 

، َوأَُردُّ َسْبیَُكْم َوأَْجَمُعُكْم ِمْن كُ ١٤ بُّ لِّ األَُمِم َوِمْن ُكلِّ اْلَمَواِضعِ الَّتِي طََرْدتُُكْم إِلَْیھَا، یَقُوُل فَأُوَجُد لَُكْم، یَقُوُل الرَّ
ُكْم إِلَى اْلَمْوِضعِ الَِّذي َسبَْیتُُكْم ِمْنھُ  ، َوأَُردُّ بُّ   )١٤-١١:٢٩إرمیاء .(الرَّ

  
  

كتب  انھالواقع، و في .الرثاءو الدموع مع النبوءات تمتلئ بسبب كم "البكاءالنبي " ارمیا كان یسمى
 .على ید البابلیین القدس من الخراب ویصف ."الرثاء" یسمى ب ارمیا بعد كتاب قصیدة
 لما مجموعھ خدم أرمیا .عاما ٢٠ما یقرب من  على مدى فترة من التي امتدت كارثة سقوط القدس وكان
 من قبل علیھ كان یكره .بابل من ثالثة الغزوات جمیع شھد ثم كارثة وشیكة وحذر من خاللھا عاما، 41

 شعب هللا أن أیضا تنبأ .عن الحقیقة لكنھ تحدث، قاسیة جدا كانت رسالتھ ألناألنبیاء الكذبة الملوك و
 .عاما 70 بعد من األسر سیعود

لیس فقط  أن یكون رسالة أمل وھذا من شأنھ .القادمة المسیح نبوءات كتب العدید من أشعیاء، وإرمیا مثل
 .معرفة هللا في إال أن تكون موجودة یمكنفاء معنى و كان یعلم بأن .للعالم بأسرهیھوذا، ولكن أیضا ل
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   .أفضل إجابة اختر
  .صحیحة أوخاطئة؟ سفر إرمیا منظم جدا -١
  . صحیحة أوخاطئة؟ إرمیا كتب بطریقة غیر شخصیة، كأنھ شخص بعید عن األحداث التي كتب عنھا -٢
  .، حوالي سبع سنوات  صحیحة أوخاطئة؟ أرمیا خدم في عھد ملك واحد فقط -٣
  .صحیحة أوخاطئة؟ كان شعب هللا متعاطف جدا تجاه إرمیا بسبب بكائھ -٤
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
  
  في عھد یوشیا، عندما إرمیا المخدومین ، ما تم اكتشافھا عندما المعبد كان یجري تشكیلھا ؟.  ٥
  تابوت العھد المفقود -أ

  ا معبد آخر تحت الجدیدبقای -ب
  الكثیر من ثروة سلیمان المخفیة -ج
  لفائف من كلمة هللا، التي كانت قد نسیت -د

  
  لماذا سقوط القدس أخذ مثل ھذا الوقت الطویل؟ -٦
  .كانت جیوش هللا قویة جدا واستمرت تصد الھجمات -أ

  .ألن الملوك كانوا متمردین، وقضاء هللا زاد في شدتھ مع مرور الوقت -ب
  .أورشلیم و بابل استمرا في محاولة للتفاوض على السالم، لكن لم یكن ممكنا أبدا أن یتصالحا -ج
  .هللا لم یستطع أن یقرر ما إذا كان یدین أم یغفر لشعبھ -د

  
  أي من العبارات التالیة تلخص رسالة إرمیا؟ -٧
  "لقد رفض هللا إسرائیل و اختار اآلن البابلیون لیكونوا شعبھ" -أ

  "إذا بنیت جیشك، سوف تكون قادرا على ھزیمة بابل" -ب
  "عام ٧٠الھزیمة و األسر مؤكدین، ولكن هللا سوف یرجعك مرة أخرى بعد "  -ج
  "هللا لم یتخذ بعد قراره في ما یجب أن یفعلھ، لذلك لن یدینك إذا تبت"  -د

  
  ماذا نصح إرمیا قادة أورشلیم عندما ھجمت بابل؟ب -٨
  االستسالم -أ

  ل وسطح -ب
  الھروب إلى مصر -ج
  الثقة با و أن یكونوا شجعانا ویناضلوا -د

  
  ما التوضیح المرئیة الذي استخدمھ إرمیا لیمثل األسر والعودة؟ -٩
  زھرة في الربیع  -أ

  الھجن العائدون من الصحراء -ب
  قطعة من الفخار تم كسرھا و إصالحھا -ج
  مرضھ الخاصة وشفائھ -د

  
  ي على عبادة األصنام في یھوذا؟ما تأثیر السب.  ١٠

  .قرروا عبادة األصنام ألن هللا قد تخلى لھم  -أ
  .وجدوا أصناما أفضل للعبادة في بابل  -ب
  .رأوا أن لكل ثقافة آلھة خاصة بھا  -ج
  .لم یعودوا لعبادة األصنام أبدا مرة أخرى -د
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  كیف كان إرمیا یشعر عندما أعطاه هللا الرسالة؟ - ١١
  .بالضجر من الوعظ بھا كان یشعر -أ

  .أعرب عن امتنانھ بأن هللا قد وثق بھ وأعطاه ھذه الرسالة المھمة  -ب
  .لم یسبق لھ أن إشتكى من المشقة التي جلبتھا علیھ ھذه الرسالة  -ج
  .كان سعیدا ألنھ أصبح مفیدا  -د

  
  بماذا وعد إرمیا عندما كان شعب هللا یجر بالسالسل واقتید إلى السبي؟ - ١٢

  .أن هللا لن یغفر لھم ما ارتكبوه من جرائم -أ
  .كان  خطط جیدة لمنحھم األمل واستعادتھم -ب
  .هللا سوف یختفي عنھم حتى وقت المسیح -ج
  .إنھم سوف یكونوا سعداء وناجحین في بابل -د

  
  ما ھو الفرق بین النبي الحقیقي والنبي الكذاب؟ - ١٣

  .لنبي الكذاب یعظ األخبار السیئةالنبي الحقیقي یعظ أخبار جیدة، وا -أ
  .النبي الحقیقي دائما لھ شعبیة، والنبي الكاذب دائما مكروه -ب
  .النبي الحقیقي یجب أن یموت شھیدا -ج
  .كالم النبي الكاذب ال یتحقق في أغلب األحیان. كالم النبي الحقیقي یتحقق دائما -د

  

وع إلى إرادتھ؟ بماذا وعد هللا أولئك الذین ھل سبق لك أن عاقبك هللا؟ كیف كان األمر صعب للخض
  اختبروا تأدیبھ بمحبة؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أشكر هللا أنھ یھتم جدا بأوالده . أشكر هللا ألن لدیھ خطة رائعة لحیاتك لیعطیك األمل والمستقبل
  .أطلب منھ أن یعلمك إرادتھ و یدربك في طرقھ. لتصحیحھم و تأدیبھم
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  ل الجیوش البابلیة على الساحة؟ ماذا كان جوھر رسالة إرمیا قبل وصو -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  كیف جوھر ھذه  الرسالة تغیر عندما وصلت الجیوش البابلیة ؟  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
و " االسر"ھل واجھت في أي وقت مضى تطبیق شخصي للرسالة األساسیة لسفر إرمیا بخصوص  -٣

  . الترمیم لتطھیر الخطیئة من حیاتك؟ اشرح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
وكان ذلك جزءا ال " مة االستثمار مرة أخرى بكرا"في أصلھا الالتیني تعني " إعادة التأھیل"كلمة  -٤

ھل لدیك حاجة إلى تطبیق ھذا الجزء من رسالتھ على حیاتك الیوم؟ وبعبارة . یتجزأ من رسالة من إرمیا
  . اشرح ) ١٤- ١١:  ٢٩انظر إرمیا (أخرى، ھل لدیك حاجة شخصیة ألي نوع من إعادة التأھیل؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  لماذا كان إرمیا مكروھا بشدة من قبل أولئك الذین كان یبشرھم؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
لماذا كان یعظ بأننا ال ینبغي أن نثق في الحكمة، . ٢٤- ٢٣:  ٩لخطب إلرمیا في األصحاح أحد أعظم ا -٦

والغنى ، أو القوة البدنیة ، لكن في معرفة هللا؟ ما صفات هللا التي ذكرھا إرمیا التي یمكن أن تؤدي بنا إلى 
؟    معرفة شخصیة 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
مكن تطبیق ھذه الخطبة الرائعة إذا كنت نجد معنى للحیاة في أي شيء آخر غیر معرفة هللا، وكیف ی -٧

؟    إلرمیا وأنت تسعى 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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 مرنم السبي
  ٦الفصل 

  ٦٦العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  .أن نفھم مفاتیح رسالة إرمیا: الھدف

ُرھَا لِیُثَبِّتَھَا، یَْھَوهُ اْسُمھُ «٢ بُّ ُمَصوِّ بُّ َصانُِعَھا، الرَّ َك بَِعظَائَِم اُْدُعنِي فَأُِجیبََك َوأُْخبِرَ ٣: ھَكَذا قَاَل الرَّ
  )٣- ٢:٣٣إرمیا .(َوَعَوائَِص لَْم تَْعِرْفھَا

عندما كان شعب یھوذا على وشك أخذھم إلى األسر، أعطاھم إرمیا كلمات تعطیھم أمل لتشجیعھم أثناء 
على الرغم أنھم تجردوا من القوى اإلنسانیة، والثورة، وعلى الرغم أنھم كانوا في حالة ذھول . السبي

في الواقع . یمكنھم أن یعرفوه من محبتھ، وبره، وعدلھ. إرمیا قال لھم أن هللا سیظل معھمورعب، إال أن 
  .    في بابل سیكون اعتمادھم الوحید علیھ، وھناك سیعرفونھ بشكل أفضل

عظاتھ كانت تعلم . إرمیا بشر العدید من الرسائل، بعض منھم عن طریق الوسائل التوضیحیة البصریة
نا الیوم كیف نثق في هللا، وكیف یمكن أن نظل عندنا أمل في خضم المأساة، وكیف شعب هللا، وھي تعلم

 . یمكن أن قلوبنا تتغیر إن كنا نسعى  ونطلب منھ التغییر
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   .أفضل إجابة اختر
 . صحیحة أو خاطئة؟ معظم رسائل األنبیاء جاءت في شكل عظة -١
 .والشؤم؛ لكنھ ألقى أیضا رسائل عن األملصحیحة أو خاطئة؟ لم یبشر ارمیا فقط عن الكآبة   -٢
صحیحة أو خاطئة؟ بعد ھزیمة أورشلیم وبعد أن خسر شعب هللا ثرواتھم وبیوتھم، ووظائفھم،   -٣

  .وقوتھم، لم یكن لدیھم أي أمل لتحقیق الذات
 

 . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 )اختر كل ما ینطبق(لى األرض ؟ وفقا ل إرمیا، كیف یمكن أن نعرف هللا ع -٤
 من خالل حبھ -أ

 من خالل بره -ب
 من خالل التعلیمنا -ج
 من خالل عدلھ -د
 من خالل ثرواتنا -ه
  
 أي مما یلي ھو طریقة إرمیا الشائعة للكرازة؟ -٥
 یقف على منصة ویلقي رسالة -أ

 كتابة الرسائل وإرسالھا لجمیع أنحاء المملكة -ب
 وضیحیة البصریةیستخدم الرسوم الت -ج
 یغني رسالتھ في المعبد -د
  
ارمیا مزرعة أحد األقارب؟ -٦  لماذا شتر
 .كان یرید إثبات أن األسرى سیعودون إلى األرض -أ

 . كان یرید الحصاد األخیر قبل السبي -ب
 .كان یعتقد انھ یمكن بیعھ لجني األرباح -ج
 .وھمأراد أن یكون قادرا على إطعام البابلیین عندما یغز - د
  
 ، ماذا وعد هللا أن یفعل عندما ندعوه؟٣٣في أرمیا  -٧
 . یعطینا بالضبط ما نطلبھ -أ

 . یحل جمیع مشاكلنا -ب
 .النظر في ما إذا كان سوف یجیب لنا أم ال -ج
 . یبین لنا أشیاء عظیمة وقویة لم نرھا أبدا من قبل -د
  
 ماذا یخبرنا إرمیا عن كیفیة تغییر طرقنا؟ -٨
 . ننسى الماضي وأن نبدأ من جدید بطریقتنانحتاج أن  -أ

 .إذا حاولنا أن نفعل ما ھو أفضل، سوف نستطیع -ب
 . هللا فقط یمكن أن یغیرنا -ج
 . مع المساعدة النفسیة المناسبة، یمكننا تحسین أنفسنا -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(؟  ٢ما ھما الخطایا التي بشر ضدھا إرمیا في األصحاح  -٩
 . عاصیة تجول بال راع كانوا أغنام -أ

 . توقفوا عن شرب من ینبوع الماء الحي، وتخلوا عن هللا - ب
 . كانوا فخورین ولم یفكروا أن هللا سوف یسمح لشعبھ أن یعاني - ج
 . حفروا آبار الخاصة بھم لم تصمد، وسمعوا وآمنوا بحكمتھم اإلنسانیة الخاصة - د
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 ماذا قال إرمیا عن قلب اإلنسان؟  - ١٠
 . في طبیعتنا الساقطة، قلوبنا مخادعة وشریرة ویائسة -أ

 . عمیق في داخلنا، كل واحد یملك قلبا طیبا -ب
 .ال توجد وسیلة لتغییر القلب -ج
 .القلب أقل أھمیة بكثیر من العق  - د
  

 من یمكن أن یعرف حقا ما ھو في قلب اإلنسان؟ - ١١
 اإلنسان نفسھ -أ

 علماء النفس -ب
 نفسیةتلك الھدایا مع  -ج
 هللا -د
  

كیف حاولت أن تتغیر في الماضي؟ ھل كانت محاوالتك ناجحة؟ ھل اختبرت قوة هللا لتغییر قلبك؟ 
 ما ھو الشيء الوحید الذي كنت ترید هللا أن یغییره في قلبك؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أطلب منھ أن یظھر لك  .أشكر هللا على وعده أن یقیمك عندما تفشل ویغیر قلبك عندما تخضع لھ
  .تكن تعرفھا قبال، كما وعدك أن یفعلأشیاء عظیمة وقویة لم 
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ما ھما الشیئان اللذان یخبرنا بھما إرمیا عن قلب اإلنسان، وقبل كل شيء، ما ھو صحیح عن قلب  - ١ 

 )١٠-٩:١٧ارمیا  (اإلنسان وفقا إلرمیا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 في اآلیات أعاله، ما ھو السؤال الذي یسألھ إرمیا عن قلب اإلنسان، وكیف أجاب على ھذا السؤال؟   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، وإلى الطریقة التي تفھم بھا نفسك أو ١٣٩ا لھ عالقة بصالة داود في آخر آیتین من مزمور كیف ھذ -٣

  أشخاص آخرین؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یمكن لھذه اآلیة أن تكون لھا ). ٣:٣٣إرمیا ( اُْدُعنِي فَأُِجیبََك َوأُْخبَِرَك بَِعظَائَِم َوَعَوائَِص لَْم تَْعِرْفھَا٣ -٤

 معك سنة بعد سنة في حیاتك وفي خدمتك؟  عالقة بك عندما تكون محبط أو منھك، مما یحدث
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ما ھي األسرار الروحیة؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عندما كتب في األصحاح الثاني أن الناس تركوا الماء الحي و بنوا ألنفسھم أبار مشققة ال یمكن أن  -٦

  .تضبط ماء، إعط بعض األمثلة على ما یعنیھ ارمیا بأبار مشققة ال یمكن أن تضبط ماء
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أن الوضع میؤوس منھ و أنھ ال یوجد شيء یمكننا ھل كان إرمیا یقصد ٢٣:١٣مع  ٣٦:٢قارن ارمیا  -٧

   . القیام بھ حیال حالة من قلوبنا؟ اشرح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
   

  الذھاب إلى العمق
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  الحزینةأخبار هللا
  ٧الفصل 

  ٦٧العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم أكثر عن رسالة هللا من خالل إرمیا وكیف هللا استخدم ھذا النبي: الھدف

بُّ ٣٣ ِریَعتِي فِي أَْجَعُل شَ : بَْل ھَذا ھَُو اْلَعْھُد الَِّذي أَْقطَُعھُ َمَع بَْیِت إِْسَرائِیَل بَْعَد تِْلَك األَیَّاِم، یَقُوُل الرَّ
  )٣٣:٣١إرمیا .(َداِخلِِھْم َوأَْكتُبُھَا َعلَى قُلُوبِِھْم، َوأَُكوُن لَھُْم إِلھًا َوھُْم یَُكونُوَن لِي َشْعبًا

  
أولءك الذین أدركوا أن السبي كان : كان في یھوذا نوعان من الناس أثناء وقوع المدینة في السبي البابلي

إلى أولئك الذین كانوا على . ین رفضوا اإلعتراف بأنھ إرادة هللا وتمردواتأدیب من هللا فقبلوه، وأولئك الذ
استعداد للذھاب إلى بابل للتأدیب والتوبة، وعد هللا بمساعدتھم وقال أنھم سوف یعاملون معاملة حسنة، 

أما ألولئك الذین رفضوا رسالة إرمیا ولن یتوبوا، . وسوف یمنحھم قلوب جدیدة یمكن أن تستجیب لھ
  .ھم هللا أنھم سوف یواجھون الھزیمة، والمجاعة، والمرض حتى یتدمرواحذر

إرمیا وعظ كثیرا حول ھذین النوعین من الناس، وكان الناس یسخرون منھ دائما ألنھ یقول أخبارا 
ولكن كرازتھ كانت المل الوحید للیھود الذین سمعوھا، ونبواتھ عن الخالص والمسیا تعطینا المل . محزنة

  . الیوم
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   .أفضل إجابة اختر
صحیحة أو خاطئة؟ على الرغم أن هللا دائما على استعداد أن یغفر لنا، إال أن أحیانا عواقب خطایانا ال   -١

 . رجعة فیھا
 . صحیحة أو خاطئة؟ إرمیا بشر أننا المسئولین عن نھایة مصیرنا -٢
 . قدرتھم على توجیھ وإنقاذ أنفسھمصحیحة أو خاطئة؟ تكلم إرمیا بقسوة عن أولئك الذین یثقون في  -٣
  .صحیحة أو خاطئة؟ سفر إرمیا ینتھي بابتھاج النبي واالحتفال بصالح هللا  -٤
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 ما التوضیح الذي استخدمھ إرمیا لیصف للناس الذین لم یقبلوا رسالتھ أن األسر كان تأدیبا من هللا؟ -٥
 لمالبس القذرةا -أ
 التین الفاسد - ب 

 الماعز الشارد -ج
  النبیذ المسكوب -د

 
 إرمیا لم یكن الشخص الوحید في الكتاب المقدس الذي استخدام توضیح الزراعة في األرض المحروثة -٦
 من أیضا فعل ؟ .
 موسى -أ

 داود -ب
 إیلیا -ج
  یسوع - د

 
 وع؟إلى ماذا ترمز أنواع التربة األربعة في مثل یس -٧
 .أربعة أنواع من التجاوب عن الخبر السار -أ

 ممالك هللا األربعة  -ب
 الطرق األربعة للخالص - ج
  أربعة أنواع من الفاكھة التي كانت متوفرة في إسرائیل -د

 
 عندما حث أرمیا الشعب حرث أرضھم البور، ماذا كان یرید منھم أن یفعلوا؟ -٨
 محصول أفضلممارسة تقنیات زراعیة أفضل لزراعة  -أ

 نبش األرض حول القدس حتى یستطیع البابلیون من بذر بذورھم -ب
 یكونوا مستعدین الستقبال بذور كلمة هللا -ج 
  دفن كل من نسخھم من الكتاب المقدس وبالتالي فإن العدو ال یمكن أن یأخذھا -د

 
 ؟"الخبر الحزین"كیف رد إرمیا عندما سخر منھ الشعبھ بسبب   -٩
 . إنھم ھم أنفسھم الخبر المحزن ووبخھم لسخرھم من كلمة هللاقال لھم  -أ

 .حاول أن یجد شیئا أكثر سعادة للحدیث عنھا - ب
 . قال  انھ لن یعظ بعد اآلن - ج
 . التقط الحجارة لیرمي علیھم -د

 
 كیف لنا أن نعرف أن إرمیا نبي صحیح؟ -١٠

 .كان شكلھ مثل نبي -أ
 .لیكون نبیا أیضاكان والده نبي ودرب إرمیا  -ب
 . نبوءاتھ عن المحنة والخالص تحققت  - ج
  . كان یعمل العدید من المعجزات - د
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 لماذا نصح إرمیا الناس بعدم الزواج؟ - ١١
 .التبتل ھو أكثر روحانیة من الزواج -أ

 . عاما ٧٠كجزء من حكمھ، نھى هللا الزواج لمدة  - ب
 . قدس لحفالت الزفافتدمر المعبد، لذلك لم یكن ھناك مكان م - ج
  .في زمن السبي واالضطھاد، الزواج وإنجاب األطفال یؤدي إلى تمزق العائالت  - د

 
 بماذا تنبأ إرمیا عن قلوب شعب هللا؟ - ١٢

 . هللا سوف یعطي شعبھ قلبا جدیدا ویكتب قوانینھ على قلوبھم -أ
 .إنھم لن یقبلوا هللا في قلوبھم مرة أخرى -ب
 .ة إلى هللا ثم یسقط مرة أخرىكان الناس العود -ج
 . كانت قلوبھم الشریرة حتى ان هللا لن تكون قادرة على االستفادة منھا -د

 

؟ إذا كان األمر كذلك، ما الذي تغیر في حیاتك منذ أن قبلت ھذه ھل اختبرت ھبة هللا من قلب جدید
 الھدیة ؟ إذا كنت لم تقبلھا، ھل تعتقد أنك بحاجة إلى قلب جدید؟ لماذا أو لماذا ال؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

 .أطلب منھ أن یعمل دائما في قلبك وقلوب الناس الذین تعرفھم  .أشكر هللا على ھبة القلب الجدید
  .المتنان والحمد لھصلي أن قلبك وحیاتك یفیضوا دائما با
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" أخبار هللا السارة في اإلنجیل"، أم ھل ترى هللا "أخبار هللا المحزنة"عندما تنظر في المرآة، ھل ترى  -١
  خلیقة جدیدة بفضل نعمة هللا؟ لماذا؟  -

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  )١٤- ١١:  ٢٩إرمیا  ما ھو األمل الذي شاركھ إرمیا مع شعب هللا بشأن تجربة األسر؟   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  .عض النكسات التي مررت بھا أثناء رحلة حیاتك في اإلیمانأربط ھذا األمل بب -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 وفقا للنص المشار إلیھ أعاله، كیف یمكنك تطبیقھ؟    -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، بشأن اإلناء الذي تلف على عجلة ١٨كیف یمكنك تطبیق المبدأ من عظة إرمیا في األصحاح   -٥

   .)١٨انظر في األصحاح (الفخاري وأعاد صنعھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 . سبي من خالل شراء أرض بالقرب من القدس قبل سبیھأظھر إرمیا إیمانھ في وعد هللا بالعودة من ال  -٦

 كیف في أي وقت مضى أظھرت إیمانك من خالل تصرف ضد كل الصعاب كما فعل إرمیا؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف یمكنك أن تبین للناس أن إیمانكم أصیل، بالطریقة التي أظھر الملك انھ یؤمن في وعظ ارمیا عندما  -٧

 ذروتھ؟  زاره في الجب حین كان الحصار المفروض على القدس في
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

  الذھاب إلى العمق
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 هللا یحبك مھما كنت
  ٨الفصل 

  ٦٨العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 
  

  أن نفھم ھدف سفر المراثي: الھدف

ُد ھَذا فِي قَْلبِي، ِمْن أَْجِل ذلَِك أَْرُجو٢١ بِّ أَنَّنَا لَْم نَْفَن، ألَنَّ َمَراِحَمھُ الَ ٢٢: أَُردِّ إِنَّھُ ِمْن إِْحَسانَاِت الرَّ
، قَالَْت َنْفِسي، ِمْن أَْجِل ذلَِك أَْرُجوهُ ٢٤. َكثِیَرةٌ أََماَنتُكَ . ةٌ فِي ُكلِّ َصبَاحٍ ِھَي َجِدیدَ ٢٣. تَُزولُ  بُّ . نَِصیبِي ھَُو الرَّ

ْونَھُ، لِلنَّْفِس الَّتِي تَْطلُبُھُ ٢٥ بُّ لِلَِّذیَن یَتََرجَّ ُكوٍت َخَالَص َجیٌِّد أَْن یَْنتَِظَر اِإلْنَساُن َویَتََوقََّع بِسُ ٢٦. طَیٌِّب ھَُو الرَّ
بِّ    )٢٦-٢١:٣مراثي إرمیا .(الرَّ

  
سفر المراثي ھو تتمة لسفر إرمیا، ھو رثاء على األرض التي تم غزوھا والناس الذین تعرضوا للذبخ أو 

كما یعبر عن حزنھ إزاء حقیقة أن شعب هللا قد انفصلوا عن مدینتھم المقدسة، وأنھم لن یكونوا . األسر
  . بالقرب من ھیكل هللا

إنھ یحتوي على خمس قصائد، . لیس الرثاء ھو فقط تعبیر عن قلب هللا لشعبھ، وإنما ھو أیضا تحفة شعریة
أربع منھا في لغتھا األصلیة، والقصائد لھا ترتیب خاص أفقیا، كل سطر یبدأ بحرف من الحروف 

حى بھا جعلتھا تكسب على الرغم من أنھا قطعة جمیلة من األدب، إال أن رسالتھا المو. األبجدیة بالترتیب
في منتصف ھذا السفر الحزین، . حتى في غمرة الیأس، إرمیا یوصل رسالة من األمل. مكانا في كلمة هللا

تأدیبھ عالمة أننا أوالده، ورحمتھ ھي جدیدة في كل . ھو یذكرنا بحب هللا العظیم ومراحمھ التي ال تزول
 .   صباح
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   .أفضل إجابة اختر
 . ألن هللا أحب إرمیا  بسبب أمانتھ، جعلھ بمنأى من مشاھدة رعب سقوط المدینة صحیحة أو خاطئة؟  -١
صحیحة أو خاطئة؟ عندما تمت كتابة المراثي، كانت المدینة أساسا كومة من األنقاض مع عدد قلیل   -٢

 .جدا من الناس موجود فیھا
نفس التل الذي صلب علیھ  صحیحة أو خاطئة؟ كثیر من الناس یعتقدون أن ارمیا كتب المراثي على -٣

  . یسوع بعد عدة قرون
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 ما ھي القصیدة التي تقرؤھا أفقیا؟  -٤
 قصیدة فیھا كل سطر قافیة مع السطر السابق -أ

 قصیدة عن الموت والدمار - ب
 . قصیدة یبدأ كل سطر بالحرق األبجدي الخاص بھ -ج
  صیدة النبویة التي تتنبأ عن المستقبلالق - د

 
 ما ھي أھم سمة للرثاء؟ -٥
 نوعیتھ األدبیة -أ

 رسالة من الوحي -ب
 لھا أوصاف الرسم - ج
  لیس فیھا أمل – د

 
 كیف یشبھ سفر المراثي سفر أیوب؟  -٦
 . في منتصف ما فیھا من حزن، ھناك رسالة أمل -أ

 .أنھما بنفس الطول -ب
 . قصیدة قراءتھا افقیا سفر أیوب ھو أیضا -ج
  . ال تعترف ھذه األسفار بأمانة هللا . د

 
 ماذا یعني أن رحمة هللا لم تفشل؟ -٧
 .هللا ال یسمح أبدا لشعبھ أن یعاني -أ

 . عندما یؤدب هللا شعبھ، ھو یجد شخص آخر لیشفق علیھ -ب
 .لھ ھو یسمح لشعبھ دائما بنوع من المشقة حتى یتمكن من التعبیر عن تعاطفھ -ج
  .هللا دائما یحبنا، حتى عندما نفشل -د

 
 ؟" هللا محبة"ماذا یعني الكتاب المقدس عندما یقول   -٨
 .أینما نرى أي نوع من الحب، فا ھو المصدر -أ

هللا ھو التعبیر المثالي عن الحب الذي ھو الصبر، واللطف، ونكران الذات ، والتسامح، غیر مشروط  -ب
 . ، وال یسقط أبدا

 .ھو مجرد كلمة أخرى للحب" هللا  "-ج
 . وهللا ال عاقب أبدا شعبھ . د

 
 كیف كان إرمیا یبرر تدمیر أورشلیم؟  -٩
 .النبوءات كانت تتحقق -أ

 . أوفت رغبتھ في أن ملك بابل یملك -ب
 . أرضى غضبھ -ج
  . أعطى العدو لھ ثروة كبیرة وفام بترقیتھ إلى مرتبة عالیة جدا - د
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 ن شخصیة هللا الذي أدى إلى تأدیب شعبھ والسماح لھم بالمعاناة؟ما الجانب م - ١٠
 صاحب مزاج سيء -أ

 إنھ دائما یغیر فكره -ب
 معاییره غیر معقولة -ج
  حبھ الكبیر ألوالده -د

 
 ؟١٢ما ھي رسالة ارمیا التي تؤكدھا عبرانیین  -١١

 . هللا یعاقب كل شخص بنفس الطریقة -أ
 . أبدا أولئك الذین یحبھم هللا یحب الجمیع وال یعاقب -ب
 .محبة هللا ال یمكن أن نفھم -ج
 . هللا یؤدب أولئك الذین یحبھم -د

 

ماذا یعني أن محبة هللا غیر مشروطة؟ كیف أن ھذا الحب مصدر إلھام لكم؟ ھل لدیك ھذا النوع من 
 الحب لشخص آخر ؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

ن محبتھ ال تسقط أشكر هللا أنھ حتى في أشد الصعوبات الخاصة بك، یمكنك أن تعتمد على حبھ أل
  . أطلب منھ أن یساعدك على تجربة ھذا الحب وإثبات ذلك أیضا لآلخرین .أبدا
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كیف یمكنك أن تطبق ھذه اآلیات على حیاتك  . ٢٦ - ٢١:  ٣أعظم نص في المراثي ھو األصحاح  -١

 ورحلة إیمانك الشخصي؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 تنطبق ھذه الحقیقة علیك شخصیا؟ جوھر ھذا المقطع یقول أن محبة هللا ال تتوقف أبدا، كیف   -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في ھذا المقطع ینطبق في المقام األول على عودة شعب هللا إلى أرضھم، كیف یمكن  إذا كان األمل  -٣

 لرسالة األمل وانتظار الرب تنطبق علیك شخصیا وخصوصا في أوقات الشدة، عندما یؤدبك هللا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
زید من البكاء؟ وأنت تجیب على ھذا ، مع م"سلسلة من البكاء"لماذا تبع إرمیا نبوتھ، والتي أطلق علیھا  -٤

وبعبارة أخرى، وضح كیف أن ھذا السفر من  .السؤال ، بین كیف یصف الرثاء مضمون رسالة إرمیا
  .الرثاء یبین مالمح الرعب الذي رآه إرمیا مقبال

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
بین كیف أن إرمیا وھو یكتب ھذا الرثاء على تلة الجمجمة یعني أن هللا كان یقول إسرائیل من خالل  -٥

أنھ كان یصب حبھ غیر المشروط على إسرائیل ھناك، و في یوم من األیام سوف یصب حبھ الكامل إرمیا 
  . على العالم كلھ من تلك البقعة

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
من العبرانیین مع ھذه الرسالة األساسیة من سفر المراثي أن هللا یحبنا لذلك ھو  ١٢اربط األصحاح   -٦

 یؤدبنا 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كیف غزو أورشلیم وإسرائیل تثبن أن إرمیا نبي أصیل؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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وغریبة روایة عجیبة  
  ٩الفصل 

  ٦٩العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  تقدیم وفھم شخصیة النبي حزقیال: الھدف

بِّ َصاَرْت إِلَيَّ قَائِلَةً ١٦ ْبَعِة األَیَّاِم أَنَّ َكلَِمةَ الرَّ َیا اْبَن آَدَم، قَْد َجَعْلتَُك َرقِیبًا «١٧: َوَكاَن ِعْنَد تََماِم السَّ
ِه ١٩ ...اْسَمعِ اْلَكلَِمةَ ِمْن فَِمي َوأَْنِذْرھُْم ِمْن قِبَلِيفَ . لِبَْیِت إِْسَرائِیلَ  یَر َولَْم یَْرجْع َعْن َشرِّ رِّ َوإِْن أَْنَذْرَت أَْنَت الشِّ

ْیَت نَْفَسكَ  ا أَْنَت فَقَْد نَجَّ ِدیئَِة، فَإِنَّھُ یَُموُت بِإِْثِمِھ، أَمَّ   )١٩؛ ١٧-١٦:٣حزقیال .(َوالَ َعْن طَِریقِِھ الرَّ
  

 شعبھأن  لم یشأ هللا .بابل في الرقیق معسكرات عملبشر في و شابا عندما كان إلى السبي حزقیال لقد أُخذ
وھو یعني ، الرؤوي األدب حزقیال نبوءات تسمى .كان یؤدبھم على خطیتھم عندما حتى، دون نبیایكون ب

نبوءات ب حزقیال متلئ سفری .غیر مرئي عادة معرفة ما ھو حتى نتمكن من "الحجاب وراء" تأخذنا أنھا
  .تاریخ البشریةحدا ل هللا یضع سیحدث عندما ما، وخاصة المستقبل عن
 

 .الھالك شعبھ من من اجل الحفاظ على ھذه الرؤیة لقد أعطى هللا .هللا من رؤیة عظیمةب یبدأ حزقیال سفر
 وقد دعي الرب مجد في الواقع رأى حزقیال . رؤیتھملقد فقدوا و، المقدسة یعد لدیھم الھیكل والمدینة لم

 هللا جودو -عمل الروح یؤكد على حزقیال، سفره طوال .وقت ومكان صعب للغایة فيشعب هللا لخدمة 
 .شعبھیوجد  حیثما
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   .أفضل إجابة اختر
 . صحیحة أو خاطئة؟ وكان حزقیال النبي الوحید الذي خدم مباشرة األسرى في بابل  -١
 . قیال فورا بعد وفاة ارمیاصحیحة أو خاطئة؟ ولد حز -٢
  . صحیحة أو خاطئة؟ كانت خدمة حزقیال ھي الوقوف في الفجوة بین هللا و شعبھ األسیر -٣
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 )اختر كل ما ینطبق(أي من ھؤالء الكتاب للكتاب المقدس كانوا منفیین عندما كتبوا؟  -٤
 حزقیال -أ

 عیشو -ب
 دانیال -ج
  لوقا - د
  یوحنا - ه

 
 . الذي یمثلھمن الثالوث  شخصكل نبي مع  وصل -٥
 اآلب .األول      أشعیا  -أ

 االبن .الثاني      إرمیا  -ب
  الروح .الثالث      حزقیال  -ج
 
 ما ھي عالقة الروح القدس بنا إذا كنا أوالده؟ -٦
 . وھو فینا -أ

 .فھو فوقنا -ب
 . فھو معنا -ج
  قكل ما سب - د

 
 كیف حزقیال یشبھ إرمیا؟ -٧
 . كالھما یستخدم العدید من الرسوم التوضیحیة البصریة -أ

 . حزقیال كتب سفرا عن المراثي -ب
 . كالھما عاش في بابل مع األسرى -ج
  . كانوا في نفس السن -د

 
 الیھ؟ جاءتكیف العدید من خطب حزقیال  -٨
 على ألواح ذھبیة-أ

 من كتابات إرمیا -ب
 لرؤىفي ا -ج
  من خالل أبحاثھ الشخصیة . د

 
 أي كاتب في العھد الجدید استخدم العدید من نفس الرموز والصور التي استخدمھا حزقیال؟ -٩
 بولس -أ

 یوحنا -ب
 لوقا -ج
 بطرس -د
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 بماذا قارن حزقیال دوره ومسؤولیتھ؟ - ١٠
 حارس -أ

 نسر -ب
 الفخار المكسور -ج
  عجلة- د

 
 یستطیع أن یفعل ما دعاه هللا لكي یفعلھ؟لماذا آمن حزقیال أنھ  - ١١

 . كان متحدث موھوب جدا -أ
 . عرف الكتاب المقدس بشكل جید للغایة و یمكن ان یعلم بھ لآلخرین -ب
 .كان أذكى من األسرى اآلخرین -ج
 . اعتمد علي الروح القدس -د

 

حتاج لھا مساعدة من كیف اختبرت قوة الروح القدس؟ ما ھي المسؤولیات التي لدیك حالیا والتي ت
 الروح القدس ؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أطلب . أشكر هللا أن روحھ لن یتركك أو یتخلى عنك ومن أجل وعوده أنھ یقویك ویعززك لتخدمھ
  .منھ أن یقودك و یعطیك الحكمة، والقوة، والمحبة
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  . إعط العدید من األمثلة للطریقة الرمزیة التي استخدمھا حزقیال لتوصیل رسائلھ  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
خطاب " استخدم یسوع ھذا األسلوب نفسھ عندما بدأ أطول خطاب مسجل، والمعروفة باسم بین كیف   -٢

 ) ١٦- ١٣یوحنا " (الغرفة العلیا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ماذا ستفتكر ثقافتنا عن رجل مثل حزقیال لو كان یبشر بخطبھ الرمزیة الیوم؟   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ماذا كان موضوع رسالة حزقیال الثابت والمتكرر، ولماذا كان یؤكد علیھ باستمرار؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
) بمعنى ما وراء الحجاب(  انیال، یوحنا الرسول، وحزقیال بشروا بطریقة الرؤىلماذا تعتقد أن د  -٥

 حقائق عن المستقبل، خاصة أنھم كتبوا أثناء وجودھم في المنفى؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  .اذكر كیف أنت بحاجة إلى االتكال على عمل الروح القدس وأنت مدعو لخدمة هللا في ھذا العالم  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
عنھ حزقیال أن یساعدك في تفسیر نبوءات كیف یجب علیك أن تسأل نفس الروح القدس الذي وعظ   -٧

   )١٦- ٩:  ٢كورنثوس  ١( حزقیال الغامضة والرائعة؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق



38 
 

 عظام یابسة
  ١٠الفصل 

  ٧٠العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم من إحدى عظات حزقیال أن هللا فقط ھو القادر أن یعطي حیاة: الھدف

بِّ : لَھَاتَنَبَّأْ َعلَى ھِذِه اْلِعظَاِم َوقُْل «: فَقَاَل لِي٤ ھكَذا قَاَل ٥: أَیَّتُھَا اْلِعظَاُم اْلیَابَِسةُ، اْسَمِعي َكلَِمةَ الرَّ
بُّ لِھِذِه اْلِعظَامِ  یُِّد الرَّ َوأََضُع َعلَْیُكْم َعَصبًا وأَْكِسیُكْم لَْحًما َوأَْبُسطُ ٦. ھأَنََذا أُْدِخُل فِیُكْم ُروًحا فَتَْحیَْونَ : السَّ

بُّ َعلَْیُكْم ِجْلًدا َوأَجْ    )٦- ٤:٣٧حزقیال .(»َعُل فِیُكْم ُروًحا، فَتَْحیَْوَن َوتَْعلَُموَن أَنِّي أَنَا الرَّ
  

عندما تنبأ حزقیال على العظام، كما قال . حزقیال وعظ عظة التي جاءت من رؤیتھ لوادي العظام الجافة
یاكل حیث واصل الوعظ، وأضیف عصب ولحم إلى الھ. الرب لھ أن یفعل، وتجمعت العظام معا

وحِ ثم قال الرب لحزقیال أن ی. العظمیة لقد كانت . بحیث الھیاكل ستأتي إلى الحیاة" روح هللا" تَنَبَّأْ لِلرُّ
رسالة هللا للیھود أنھم حتى لو شعروا أن لیس لدیھم حیاة، مثل العظام الجافة، فانھ سیعیدھم من األسر 

  .یرجع بھم الى اسرائیل
  

بدون الروح القدس، الناس الذین یكرزون باإلنجیل للبعیدین : ذه الخطبةھنا درس مھم بالنسبة لنا في ھ
مثل إعطاء العظام . في الواقع، أي شيء نحاول القیام بھ بدون الروح ھو مستحیل. یفعلون المستحیل
یجب إحیاء الكنیسة بواسطة الروح القدس لتنفیذ المأموریة العظمى وأخذ إنجیل الحیاة . المیتة حیاة جدیدة

 .قوة هللا فقط یمكن أن تعطي الناس الموتى حیاة جدیدة. ى عالم الموتى روحیاإل
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   .أفضل إجابة اختر
 . ان الناس لم یموتوا منذ زمن بعید جدا .صحیحة أو خاطئة؟ رأى حزقیال عظام جدیدة -١
 . صحیحة أو خاطئة؟ حزقیال بشر بعد فترة طویلة من عودة شعب هللا من السبي -٢
  .خاطئة؟ كان المنفیون موتى روحیا مثل العظام الجافة صحیحة أو -٣
 

 . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 كیف حصل حزقیال على فكرة التبشیر إلى العظام الجافة؟  -٤
 .كان ال یعتقد أنھم موتى حقیقیون، ولكنھا كانت مجرد وھم -أ

 . الممكن أن تفبل المسیحظن أن أرواح أولئك الذین ماتوا ال تزال من  -ب
 .أراد أن أرواح الموتى أن تتكلم إلیھ ثانیة -ج
 .قال لھ هللا -د
  
 ماذا كانت خدمة حزقیال األساسیة؟ -٥
 . الوعظ وخدمة األسرى في بابل -أ

 . جمع عظام الموتى من المنفیین ودفنھا -ب
 . قت الحقحساب عدد الوفیات بسبب بابل حتى یتمكن یھوذا من االنتقام في و .- ج
 . تعلیم الناس أن الموت والدمار یرضي غضب هللا -د
  
وحِ ماذا یعني هللا عندما قال لحزقیال  -٦  ؟ تَنَبَّأْ لِلرُّ
 . كان حزقیال یتجول ویتنفس على كل جثة -أ

 . أن الریاح تأتي و ترفع القتلى -ب
 . الموتى یمكن أن یقوموا فقط بعمل روح هللا ومن خالل الصالة -ج
 . ظ حزقیال ھو بال جدوى كما لو كان یتحدث في الھواء، ألن الجمیع في الوادي كانوا موتىوع -د
  
 ما الرسالة التي تعطیھا رؤیا حزقیال عن العظام للمنفیین؟ -٧
 . أنھم في نھایة المطاف سیموتون في بابل -أ

 .هللا سیدمر البابلیین ویبعثرھم عبر الوادي -ب
 . وطنھم في یوم من األیامهللا سوف یعید األسرى إلى  -ج
 . علیھم أن یتجنبوا األنبیاء الذین یبشرون رؤى غریبة- د
  
 كیف یمكن رؤیة حزقیال للعظام الجافة تنطبق علینا الیوم؟ -٨
 .ھي تخبرنا أن كثیر من الناس قتلى ومفقودین وأن ال شيء یمكن انقاذھم -أ

 . أن نفعل ذلك اعتمادا على قوة الروح القدسإنھا تعلمنا التبشیر برسالة الحیاة للموتى روحیا و -ب
 . إنھا تظھر لنا أن ال أحد سوف یموت إن كان لدینا ما یكفي من اإلیمان -ج
 . لیس لھا أي تطبیق بالنسبة لنا الیوم -د
  
 على حد سواء؟ " ذھاب ورجوع"ماذا یعني أن األنبیاء لھم تجارب  -٩
 . ویلة جداأنھم ال یبقوا ابدأ في مكان واحد لفترة ط -أ

 . دائما تتغیر عقولھم -ب
 .كان من الصعب اإلمساك بھم ألنھم دائما یذھبون ویجیؤن -ج
 . كان لدیھم تجارب الذھاب إلى هللا ثم الرجوع إلى الناس -د
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 ؟" القادمة " ما كان تجربة حزقیال  -١٠
 . رحلتھ إلى بابل لتكون مع المنفیین -أ

 . رؤیة هللا -ب
 . ي العظام الیابسةمغامرتھ في واد -ج
 . عاما ٧٠عودتھ إلى القدس بعد  -د
  

 كیف یعتبر حزقیال مثال جید لنا؟ - ١١
 . یجب أن نكرز رسائل غریبة ورائعة -أ

 . یجب أن نكون ملتزمین بطاعة وتنفیذ كلمة هللا -ب
 . یجب أن تكون لنا رؤى -ج
 . یجب ان نذھب دائما لخدمة هللا، حتى لو أننا لم نأت إلى هللا -د
  

 ماذا كشفت رؤیا حزقیال لھ عن هللا؟ - ١٢
 أن هللا ھو كلي المعرفة-أ

 أن هللا موجود في كل مكان -ب
 أن هللا قادر على كل شيء - ج
 كل ما سبق - د

 

ھل حاولت من أي وقت مضى أن تكرز باإلنجیل دون أن تطلب من روح هللا أن یبث الحیاة في 
لماذا من المستحیل أن تأتي بثمار روحیة بدون عون روح  الشخص الذي كرزت لھ؟ ماذا كانت النتائج؟

 هللا؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

إذا لم تكن مؤمنا بیسوع، وكنت تشعر  .إذا كنت مؤمنا بیسوع، أشكر هللا انھ قد نفخ روحھ فیك
اسأل هللا . أنك میت روحیا مثل العظام الجافة، ضع ثقتك فیھ اآلن واسألھ أن یمنحك روحھ والحیاة األبدیة

 . عون لتفعل مشیئتھ
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ما ھو معنى االستعارة من العظام الجافة وكیف كانت حالة  .حزقیال كان یخدم الیھود في األسر  -١

 حزقیال؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أظھر كیف أن عظة حزقیال للعظام الجافة توضح عدم جدوى أي نوع من الخدمة، سواء كان التبشیر  -٢

  .واحد إلى و احد أو الوعظ إلى مجموعات كبیرة من الناس، دون عمل الروح القدس
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
یسا، أو مدرس مدارس األحد، أو قائد مجموعة صغیرة أو أي نوع آخر من القیادة الروحیة، إذا كنت قس -٣

 كیف یمكن لھذه العظة أن تلھمك أن تنظر إلى أولئك الذین تخدمھم، وتدرك عجزك الشخصي نحوھم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كیف ینبغي أن نطبق الفرق عندما تنبأ حزقیال للروح؟   -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ن ذاھبون إلى هللا والخبرات التي نحتاجھا ونحن  ما ھي االختالفات بین الخبرات التي نحتاج إلیھا ونح -٥

 ذاھبون إلى خدمة هللا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
على سبیل المثال ، حضوره وعملھ داخلنا، (كیف ینبغي أن نطلب الروح ونحن نصلي ألجل الخدمة؟   -٦

  . )ومعنا ، وعلینا ومن خاللنا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
، ماذا إذا نظرت بجدیة لرؤیة حزقیال عن استعادة الھیكل في المكان الذي یوجد فیھ المعبد األصلي -٧

موجود اآلن ) األقصى ( یجب أن یحدث حتى تتحقق ھذه الرؤیا، مع العلم أن أھم ثالث جامع للمسلمین 
  على تلك البقعة؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق



42 
 

  

 مؤمنون مقابل بابلیین
  ١١الفصل 

  ٧١العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم سفر دانیال وكیف إیمانھ خلصھ ومجد هللا: الھدف

. ِلیَُكِن اْسُم هللاِ ُمبَاَرًكا ِمَن األََزِل َوإِلَى األَبَِد، ألَنَّ لَھُ اْلِحْكَمةَ َواْلَجبَُروتَ «: أََجاَب َدانِیآُل َوقَالَ ٢٠
ُب ُملُوًكا. َوھَُو یَُغیُِّر األَْوقَاَت َواألَْزِمنَةَ ٢١  .یُْعِطي اْلُحَكَماَء ِحْكَمةً، َویَُعلُِّم اْلَعاِرفِیَن فَْھًما. یَْعِزُل ُملُوًكا َویُنَصِّ
 )٢٢- ٢٠:٢دانیال .(یَْعلَُم َما ھَُو فِي الظُّْلَمةِ، َوِعْنَدهُ یَْسُكُن النُّورُ . ھَُو یَْكِشُف اْلَعَمائَِق َواألَْسَرارَ ٢٢

لقد أُخذ دانیال وشركاءه الثالثة إلى بابل ألنھم كانوا أذكیاء جدا، . سفر دانیال ھو رابع سفر لألنبیاء الكبار
استخدم هللا مرسوم الملك لیضع ھذا النبي في مكان . الجامعات البابلیةوأراد الملك أن یربیھم في 

كان دانیال مخلصا  في المواقف . استراتیجي في بابل لتھیئتھ لخدمة األسرى اآلخرین عندما یصلوا
ولقد صنع هللا معجزات من خالل . الصعبة جدا في ھذه األرض الغریبة، حتى لو أدت طاعتھ إلى قتلھ

  حیاة دانیال تعتبر مثال رائع . صدقائھ شھدت للبابلیین أن هللا حق وقويدانیال وأ
حزقیال . ١٢-٧، ورؤى نبویة في األصحاحات ٦- ١تاریخ في اإلصحاحات : سفر دانیال ینقسم إلى قسمین

یة حیاة دانیال كانت مثال رائع للحیاة القو. ودانیال ویوحنا تنبؤا عن أوقات النھایة وكانوا أیضا في المنفى
 . سنة ١٤والنقیة في خضم بیئة معادیة حتى عندما كان فقط 
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   .أفضل إجابة اختر
صحیحة أو خاطئة؟ أُخذ دانیال الى بابل أثناء السقوط األول ألورشلیم، عندما أُخذ فقط عدد قلیل من  -١

 .الناس في األسر
 . صحیحة أو خاطئة؟ كان دانیال رجال بالغا عندما ذھب إلى بابل  -٢
  . حیحة أو خاطئة؟ سقوط أورشلیم أظھر أنھ حتى هللا ال یمكن أن یھزم البابلیینص -٣
 

 . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 ماذا ورد في سفر دانیال؟ -٤
 فقط الروایات التاریخیة -أ

 فقط توقعات عن أوقات النھایة -ب
 فقط أساطیر قدیمة حول بطل یدعى دانیال  -ج
 . اث التاریخیة أثناء السبي والنبوءات حول األحداث الحالیة والمستقبلیةاألحد -د
  
 لماذا دانیال رفض تناول الطعام من البابلیین؟ -٥
 .یعتقد أنھ ربما یكون مسموما -أ

 .أراد أن یكون مطیعا لقوانین هللا الغذائیة -ب
 .أضرب عن الطعام احتجاجا على األسر -ج
 . یكن لدیھ شھیةكان محبطا لدرجة أنھ لم  . د
  
 . وصل أسماء دانیال وأصدقائھ الثالثة مع معانیھا في الكتاب المقدس  -٦
 هللا مفضل -األول      دانیال  -أ

 هللا عوني -الثاني      حننیا  -ب
 هللا ھو القاضي  -الثالث      میشائیل  -ج
 من ھو مثل هللا -الرابع      عزریا  -د
  
 ل وأصدقائھ ھویة جدیدة؟كیف حاول الملك نبوخذ ناصرإعطاء دانیا -٧
 . أعطاھم أسماء جدیدة أن لھا صلة بآلھة البابلیین -أ

 . قتل أسرھم بالكامل بحیث لن یكون لھم أي صلة بالماضي -ب
 . إعتمدھم في العائلة المالكة -ج
 . أقنعھم أن ثقافة بابل كانت متفوقة على الیھودیة -د
  
 ؟لماذا األصحاح الرابع من دانیال ملحوظا جدا -٨
 . ھذا ھو األصحاح الوحید الذي كتبھ دانیال بنفسھ -أ

 . تم إضافتھ بعد قرون الحقة من قبل الكتبة -ب
 . یتنبأ بموعد دقیق لعودة یسوع -ج
 .ھو اعتراف بإیمان الملك نبوخذ ناصر، الذي في الواقع كتب جزءا منھ -د
  
 لماذا كان طلب نبوخذ ناصر لتفسیر الحلم غیر معقول؟ -٩
 .لب أي ملك في أي وقت مضى أن تفسر أحالمھلم یط -أ

 .طلب نبوخذ ناصر من رجالھ الحكماء أن یقولوا لھ الحلم قبل أن یفسروه -ب
 . لم یكن الحكماء قد أخذوا أبدا دورة في تفسیر األحالم -ج
 . كان یعلم أن األحالم ال تعني أي شيء حقا -د
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 )اختر كل ما ینطبق(نھا، ومستحیلة؟ كیف رد دانیال على، تحدیات صعبة ، ال مفر م  - ١٠
 .لجأ إلى هللا في الصالة و طلب من أصدقائھ أن یصلوا -أ

 .أثبت إیمانھ بثقتھ المطلقة في هللا  -ب
 . اعترف أن هللا ھو المصدر الوحید لألمل وأعطاه كل المجد -ج
 . فھم أن هللا كان لھ غرض من وضعھ في تلك األزمة -د
  

 ملك من تفسیر دانیال؟ماذا كان رد فعل ال - ١١
 .أمر بإعدامھ -أ

 . قرر الملك أن الحلم لیس لھ معنى كبیر -ب
 " . أن هللا حقا یسكن فیھ"دعا دانیال  -ج
 . كافأ دانیال عن طریق إعادتھ إلى أورشلیم -د
  

 ما ھو القانون البابلي الذي رفضھ دانیال؟   - ١٢
 لكالقانون الذي یحظر الصالة إلى هللا بدال من الم -أ

 قانون یفرض الضرائب التي تدفع للملك -ب
 شرط أن الجمیع یجب أن یكون لھم اسم بابلي -ج
 مطلب بتكریم وتألیھ األسد -د
  

 ماذا یعلمنا دانیال عن حاالت المستحیل؟ - ١٣
 . ال یمكننا أبدا أن نفھم حقا ما ھي مشیئة هللا -أ

 . النسبة لناهللا یستخدم الحاالت المستحیلة إلغالق أبواب الفرص ب -ب
 .قوة هللا محدودة في بعض الحاالت -ج
 . ال شيء مستحیل بالنسبة ألولئك الذین یسكن فیھم روح هللا -د
  

ھل تؤمن بسلطة هللا المطلقة في حاالت المستحیل؟ لماذا أو لماذا ال؟ عندما تمر بأزمة أو بتحدي، 
 وكیف ینبغي أن توجھ صالتك؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

، أطلب منھ أن یثبت قوتھ ومحبتھ "مستحیال"اجھ وضعا إذا كنت تو .أشكر هللا ألنھ إلھ المستحیل
  .صلي من أجل أن تكون مثل دانیال وفیا و أن إیمانك في هللا ینمو أقوى كل یوم .لك ومن خالل ھذه الحالة
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 .اشرح لماذا وضع هللا دانیال ورفاقھ في مكان استراتیجي في بابل قبل السبي العام  -١

______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 انیال طریقة العیش لحیاة المؤمن في ثقافة مثل بابل؟ كیف بین لنا د -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھي التطبیقات الواضحة  بالنسبة لك، كمؤمن یعیش في ثقافة علمانیة مثل بابل؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
كیف للمطلقات الروحیة بالنسبة لدانیال والتي جعلتھ یعیش مؤمنا في وسط الساحة السیاسة لبابل تنطبق  -٤

 !)درة هللا وفي الصالة، بطریقة مطلقةوأعرب عن إیمانھ في قوة هللا ، وفي ق(علیك الیوم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كیف یمكنك أن تطبق موقف دانیال عندما رفض تناول األطعمة غیر الطاھرة من بابل؟  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھو التطبیق الواضح إلیمان دانیال عندما طلب من المسؤولین تحدید موعد لھ مع الملك وانھ   -٦

 ك؟ سیكشف عن تفسیر حلم الملك، وھو في الواقع لیس لدیھ أي فكرة عما حلم المل
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
دما قال حكماء بابل أن اآللھة ال یعیشون في الناس بینما قال دانیال للملك أن هللا الذي یعیش فیھ قد عن -٧

كیف . كشف لھ عن الحلم وتفسیره، بعد ذلك أشار الملك دائما إلى دانیال بوصفھ الرجل الذي یعیش فیھ هللا
حدث مثل ھذا الفارق؟ یمكنك أن تطبق إیمان دانیال، أن هللا الذي یعیش في داخلنا ینبغي ی

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  

  الذھاب إلى العمق
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 بابل تؤمن
  ١٢الفصل 

  ٧٢العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  أن نفھم السیاق التاریخي لخدمة دانیال وتأثیره على بابل: الھدف

، َحُسَن ِعْنِدي أَْن أُْخبَِر بِھَا٢ ا، آیَاتُھُ َما أَْعظََمھَ ٣. اَآلیَاُت َواْلَعَجاِئُب الَّتِي َصنََعَھا َمِعي هللاُ اْلَعلِيُّ
  )٣- ٢:٤دانیال .(َملَُكوتُھُ َملَُكوٌت أَبَِديٌّ َوُسْلطَانُھُ إِلَى َدْوٍر فََدْورٍ ! َوَعَجائِبُھُ َما أَْقَواھَا

كانت  األكثر قوة التي اإلمبراطوریة حكمت، لكنھا الرئیسیة في العالم المدینة بابل لم تكن، دانیال في وقت
 دانیال شھادة ولكن من خالل. فخورو حاكم قوي، ناصرنبوخذ ، ملكھا وكان . في ذلك الوقت موجودة

 أبرز واحدة من . قوة هللا مثال علىبابل و نبوخذ ناصرأعطى األحالم،  تفسیرخدمتھ في و التقوىبحیاة 
أن یلجؤا  في العالم األقل احتماال الحكام من واحد، نبوخذ ناصر  ھي تحویل في الكتاب المقدس المعجزات

البابلیون الملك و تحول، أصال الملك، حیث كان البابلیین إلى یتحولون الیھودأن   منبدال. هللا الحي إلى
ھو الملك  اعترف أن هللا، ناصر من اعتزازه نبوخذ بعد تجرید. اإللھ الواحد الحق، دانیال إلھبمؤمنین  إلى

 .ھذا العالمجمیع ممالك على 
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   .أفضل إجابة اختر
 . سفر دانیال یمكن أن یُقرأ على أنھ مسرحیة درامیة ،بطرق عدیدةصحیحة أو خاطئة؟  -١
 . صحیحة أو خاطئة؟ كانت بابل مجرد مدینة صغیرة و نائیة في وقت دانیال -٢
 . صحیحة أو خاطئة؟ البابلیون لم یكونوا متدینین جدا، وبالكاد یتم العثور على معابد في مدنھم -٣
یخشوا من إلقائھم في الفرن ألنھم كانوا یعرفون أن هللا صحیحة أو خاطئة؟ أصدقاء دانیال الثالثة لم  -٤

 .سوف یحمیھم
  . صحیحة أو خاطئة؟ ظلت اإلمبراطوریة البابلیة مھیمنة طوال عمر دانیال -٥
 

 . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
 أي مما یلي أفضل لوصف رؤى دانیال؟ -٦
 . ھي سھلة الفھم -أ

 .قلیل جدا من الرموزتحتوي على عدد  -ب
 . أنھا تحتوي على العدید من الصور والرموز الغامضة -ج
 . من المستحیل تفسیرھا -د
  
 ماذا حدث للثالثة شبان الذین رفضوا عبادة التمثال الذھبي العمالق للملك نبوخذ ناصر؟ -٧
 .تم إعدامھم علنا شنقا -أ

 . بتم إلقائھم في فرن، ولكن هللا حماھم -ب
 .في نھایة المطاف عقولھم و سجدوا لھغیروا  -ج
 . تم سجنھم لبقیة حیاتھم -د
  
 أي مما یلي أفضل وصف لحكم الملك نبوخذ ناصر؟ -٨
 . كان یستطیع أن یفعل ما یرید . ملكھ كان على نطاق واسع جدا، ولھ السلطة المطلقة -أ

 . كان ملكاا ضعیفا وكان قلقا دائما من اإلطاحة بھ -ب
 . جدا وسخیا طوال فترة حكمھلقد كان طیبا  -ج
 . ال أحد في مملكتھ كان یحترم سلطتھ -د
  
 إلى ماذا ترمز األربعة أجزاء من التمثال في حلم الملك؟ -٩
 حكم الملك على كل شيء في الشمال، والجنوب، والشرق ، والغرب -أ

 دانیال وشركائھ الثالثة  -ب
 أربع سنوات أخرى فقط متبقیة في عھده -ج
 . بابل وبالد فارس و الیونان، و روما: الك بالتتابعأربع مم -د
  

 بمن كان یؤمن نبوخذ ناصر؟  - ١٠
 .لم یكن یؤمن بأي إلھ -أ

 .كان یؤمن أنھ ھو هللا -ب
 . كان یؤمن في هللا الواحد الصحیح -ج
 . ، ثم تحول إلى اإلیمان با صحیح)و في نفسھ(كان یؤمن باآللھة البابلیة  -د

 
  الملك من كبریائھ وعلمھ أن یعترف بمجد هللا؟كیف جرد هللا  - ١١

 . سمح أن یكون الملك مجنونا لمدة سبع سنوات -أ
 . سمح للیھود بالنھوض وإلحاق الھزیمة بھ -ب
 . أصاب الملك بالجذام -ج
  . نفي الملك إلى أورشلیم -د
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أولئك الذین ال  كیف عمل هللا في حیاتك لمساعدتك على اإلیمان بھ؟ كیف تراه یعمل في حیاة
 یعرفونھ حتى اآلن؟ كیف یمكنك أن تصلي لھم وتشاركھم إیمانك؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

أشكره على معجزة رحمتھ . أشكر هللا ألنھ یفعل كل ما ھو ضروري لیعطینا فرصة لنؤمن بھ
مثل دانیال، سلم لھ حیاتك، وضع في قلبك أن ال تنجس . وإعالنھ، وصلي حتى یجلب الكثیرین إلى ملكوتھ

 . في ھذا العالم، واعتراف أن لھ السلطة الكاملة على حیاتك نفسك باألشیاء التي
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كیف یمكنك تطبیق المعجزة الكبرى المسجلة في األصحاح الرابع، أن نبوخذ ناصر آمن بإلھ دانیال  -١

 سنة؟  ١٤بسبب ما حدث من دانیال عندما كان 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
آلھة البابلیین، یمكنك الرد ما ھو مستوى إیمانك في االقتراح أنھ عندما یقرر البابلیون أنك سوف تؤمن ب -٢

 أن البابلیین سوف یؤمنون باإللھ الحقیقي؟  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ما ھو رد فعلك والتطبیق العملي إلیمانك لما فعلھ دانیال وأصدقائھ عندما رفضوا أن یسجدوا لتمثال  -٣

 نبوخذناصر الذي صنعھ لتمجید نفسھ؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 )٤-٣:٥انظر ماتى (كیف یمكنك شخصیا تطبیق طرق هللا في كسر فخر نبوخذ ناصر؟  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ن تطبیق مبدأ دانیال المطلق من رفضھ االنصیاع ألمر الملك بحظر الصالة؟ كیف یمك -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 كیف یمكن تطبیق بیان دانیال برفضھ االنصیاع لھذا القانون؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ما ھي األولویة للصالة في حیاتك الیوم؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق
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 أولویات الصالة لنبي
  ١٣الفصل 

  ٧٣العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  نات النبویة عند دانیالأن نتعلم بعض المبادئ لتفسیر الرؤى واإلعال: الھدف

َماِء ِمْثُل اْبِن إِْنَساٍن أَتَى َوَجاَء إِلَى اْلقَِدیِم األَیَّ « اِم، ُكْنُت أََرى فِي ُرَؤى اللَّْیِل َوإَِذا َمَع ُسُحِب السَّ
اَمھُ  بُوهُ قُدَّ ُسْلطَانُھُ ُسْلطَاٌن . ُعوِب َواألَُمِم َواألَْلِسنَةِ فَأُْعِطَي ُسْلطَانًا َوَمْجًدا َوَملَُكوتًا لِتَتََعبََّد لَھُ ُكلُّ الشُّ ١٤. فَقَرَّ

  )١٤- ١٣:٧دانیال .(أَبَِديٌّ َما لَْن یَُزوَل، َوَملَُكوتُھُ َما الَ یَْنقَِرضُ 
كان لدیھ حلم عن أربعة ممالك مشابھ للحلم الذي . كان لدانیال العدید من الرؤى الرمزیة وصعبة الفھم

أسبوع التي أشارت إلى أن الوقت قد حان لشعب یھوذا بالعودة  ٧٠ل فسره للملك نبوخذ ناصر، ورؤیة
الشيء المھم أن نتذكره في رؤى . ھذه الرؤیة تنبأت أیضا عن مجيء المسیح بدقة كبیرة. إلى أورشلیم

دانیال ھو أننا یجب أن نعتمد على الروح القدس لفھمھا، وحتى ذلك الحین، ال ینبغي لنا أن نتحجر فكریا 
یجب أن نسأل بكل تواضع الروح القدس ما یقولھ الكتاب المقدس، ما یعنیھ، وما ینبغي أن یعني . بتفسیرنا

. عندما نسمح لروح هللا لیكون معلمنا، سوف نبدأ في فھم المزید والمزید من إرادتھ وطرقھ. بالنسبة لنا
ھو یعطي نبوة دقیقة عن  ،٧٠في نبوتھ باألسابیع ال. دانیال ینتھي مثل غیره من األنبیاء بجانب إیجابي

 .مجيء المسیح وبدایة مملكتھ التي سوف تكون بال نھایة
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   .أفضل إجابة اختر
  .صحیحة أو خاطئة؟ حتى األجزاء التاریخیة من دانیال یصعب فھمھا -١
صحیحة أو خاطئة؟ الرؤى في الكتاب المقدس تقدم لنا لمحة عن هللا الذي ال یمكن أبدا أن نفھمھ  -٢

  . الخاصة بطریقتنا
صحیحة أو خاطئة؟ حلم نبوخذناصر عن الممالك األربعة ینتھي بمملكة هللا األبدیة التي سوف تسود  -٣

  .على كل اآلخرین 
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك ، اختر إجابة واحدة لكل سؤال 
  
  ماذا تمثل األربعة حیوانات العظیمة في رؤیة دانیال؟  -٤
  نصر أربع ممالك، كما في حلم نبوخذ -أ

  أربعین عاما من األسر -ب
  المخلوقات الحیة األربعة التي رآھا حزقیال حول عرش هللا -ج
  األنبیاء األربعة الرئیسیین -د

  
  وفقا ألحالم دانیال ورؤى، إلى متى سیستمر ملكوت هللا ؟  -٥
  سبعون عاما -أ

  ألف سنة -ب
  حتى نھایة العالم -ج
  إلى أبد اآلبدین -د

  
  ن الحیوانات عادة في نبوءة الكتاب المقدس؟ماذا تمثل قرو  -٦
  إمداد هللا -أ

  الغضب وحكم هللا  -ب
  السلطة أو الممالك -ج
  الطبیعة الوحشیة للبشر -د

  
اختر كل ما (الثالثة التي تمسك بھا دانیال في إیمانھ؟ " المطلقات"أي من الخیارات التالیة كانت   -٧

  )ینطبق
  الصالة -أ

  حالمجيء الفوري للمسی -ب
  السلطة المطلقة  -ج
  مقاصد هللا من وضعھ في بابل -د
  قوة األحالم - ه
  تفوق بابل على جمیع الممالك األخرى - و
  
  لماذا ظن دانیال أوال أن وقت األسر قد انتھى؟  -٨
  .صوت عالي من السماء أعلن لھ  -أ

  .الملك الفارسي قال لھ أن الوقت قد حان  -ب
  .قرأ نبوءة إرمیا  -ج
  .اس تعلموا الدرس و أصبحوا صالحین تماماالن -د
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  لماذا صالة دانیال تعتبر نموذجا لنا؟  -٩
  .استخدم نفس كلمات الصالة التي علمھا یسوع لتالمیذه  -أ

  .كان قادرا أن یقول  ماذا ینبغي أن یفعل  -ب
  .كان یبین كیفیة التوبة من أجل الحصول على ما نرید  -ج
  .ة هللا و لمجد هللا كان یصلي من أجل إراد -د

  
  أي من التالي األفضل في وصف نبوءة دانیال عن المسیح؟  - ١٠

  .ھي أدق نبوة عن المسیح في العھد القدیم -أ
  . ھي غامضة بحیث كان یمكن أن تنطبق على أي شخص آخر -ب
  .انھا تصور المسیح كملك قاسي و غاضب -ج
  .تتنبأ بأن المسیح سیأتي في نھایة األسر -د

  
  إلى ماذا ترمز الصخرة الكبیرة التي لم تقطع بید إنسان والتي دمرت التمثال؟  - ١١

  مملكة بابل القویة  -أ
  .اإلمبراطوریة الرومانیة التي من شأنھا كسر جمیع الممالك األخرى -ب
  .األمر معقد جدا، ونحن ال نستطیع أن نقول ما یعنیھ -ج
  .ود على الجمیعمملكة المسیح األبدیة التي من شأنھا أن تس -د

  
  ما الوعد الذي تعطیھ النبوءات عن أوقات النھایة، لنا نحن الذین نثق في هللا؟ - ١٢

  أننا لن نعاني أبدا في ھذه الحیاة -أ
  أننا لن نفشل أبدا في معاركنا على وجھ األرض -ب
  أننا سوف نكون أغنیاء وأقویاء حتى نھایة العمر -ج
 في الجانب المنتصر أنھ في نھایة المطاف، سوف نكون -د

  

ھل أنت موجود في ملكوت هللا اآلن حتى تكون موجودا في النصر النھائي؟ إذا لم یكن كذلك، ماذا 
  یمكن أن تفعلھ ھذا األسبوع لتدخل في ملكوت هللا؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

. أشكر هللا على الرجاء األكید في أن شعبھ سوف یكون في الجانب المنتصر في نھایة التاریخ
صلي من أجل أن مشیئتھ تتم و أنھ یتمجد . متھ بإخالص كما فعل دانیالأطلب منھ أن یعطیك فرص لخد

  .أطلب منھ أن یساعدك لتشارك الخبر السار مع اآلخرین، و أن تعطي دائما المجد . في حیاتك
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  كیف یجب أن نقترب من النصف الثاني من سفر دانیال، الذي یحتوي على رؤاه بشأن المستقبل؟   -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  أسبوع لنبوة دانیال؟  ٧٠بة لل ما ھو خاص بالنس  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ماذا دفع دانیال للتبشیر بھذه النبوءة المسیانیة؟   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  كیف الدقة المتناھیة لھذه الرؤیة المسیانیة أن تعطینا احتراما كبیرا لنبوءات الكتاب المقدس؟   -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
ماذا كانت األربع ممالك العظیمة في رؤیة دانیال، وكیف ینبغي أن دراسة التاریخ تساعدنا على تفسیر   -٥

  ه الرؤیة؟ وتطبیق ھذ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
انظر في یوحنا ( لماذا تعتبر ھذه الرؤى من الصعب أو المستحیل تفسیرھا بدون الروح القدس معلمنا؟  -٦

  ) ١٦-٩: ٢كورنثوس  ١؛  ١٣:١٦
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  لماذا یریدنا هللا أن نفھم األشیاء المستقبلیة القادمة؟   -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 

 

  اب إلى العمقالذھ


