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المسابمة
األصحاح السابع و العشرون
" .1فً ذلن الٌوم ٌعالب الرب بسٌفه الماسً العظٌم الشدٌد لوٌاثان (اٌة ) "1اشار
اشعٌاء النبً الً ان العماب سٌكون للشٌطان (لوٌاثان هً رمز للشٌطان) ..عن طرٌك سٌف
الرب الذي ٌشٌر الً كلمته  ..ألن المدٌس ٌوحنا رأي الرب ٌسوع فً رإٌاه فً األصحاح
األول "و سٌف ماض ذو حدٌن ٌخرج من فمه ووجهه كالشمس و هً تضئ فً لوتها
" ..ولمد اطلك علً الشٌطان الذي كان عمابه بالصلٌب بؤربعة الماب ...............
أ .لوٌاثان ،الحٌة المدٌمة ،الحٌة الهاربة ،التنٌن.
ب .لوٌاثان ،الحٌة الهاربة ،الحٌة المتحوٌة  ،التنٌن.
ج .لوٌاثان ،الحٌة المدٌمة ،الحٌة الهاربة ،ابلٌس.

 .2نصلً فً مزمور( )121من صالة الغروب او ()121من الكتاب الممدس "ألنه ال
ٌدع رجلن تزل ال ٌنعس حافظن ألنه ال ٌنعس وال ٌنام حافظ اسرائٌل الرب حافظن الرب
ٌظلل علً ٌدن الٌمنً"  ...نجد فً اصحاحنا حراسة الرب لنا لٌال و نهارا فً االٌة أكتب
االٌة مع الشاهد ...............................................................................
).......(............................................................................................

توجوه به وهو
 .3الشون حمله الرب ٌسوع علً رأسه كحامل لعموبة خطاٌانا حٌنما ّ
علً الصلٌب لكً ٌصالحنا مع أبٌه السماوي ولذلن ٌصرخ المدٌس بولس الرسول منبها
إٌانا "تصالحوا مع هللا" 2كو  ... 22 : 5أٌن نجد مخاطبة الرب لنا علً فم اشعٌاء النبً
مطالبا اٌانا بؤن نصنع هذا الصلح و سٌتم رفع عموبة خطاٌانا بؤن ٌحمل هو الشون
الحسن؟  ...اكتب االٌة مع الشاهد ........................................................
).......(............................................................
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 .4فً المستمبل ٌتؤصل ٌعموب ٌزهر و ٌفرع اسرائٌل و ٌمألون وجه المسكونة
ثمارا(اٌة ")6اشار اشعٌاء النبً لكنٌسة العهد الجدٌد المستمبلٌة انه كً تنموٌ ..جب أن
تمد أصولها الً اسفل اوال باألتضاع فبالتالً تستطٌع أن تزهر وتكثر فروعها و تمأل كل
المسكونة بالثمار..أٌن نجد ثمار الروح المدس؟
أ .غل 5 - 4 : 3

ب .غل 21- 19 : 4

ج .غل 23 – 22 :5

ٌمول ٌشوع النبً فً نهاٌة اٌامه "فاالن اخشوا الرب و اعبدوه بكمال و أمانة و
.5
انزعوا االلهه الذٌن عبدهم اباإكم فً عبر النهر و فً مصر و اعبدوا الرب (ٌش : 24
 .. ")14نزع الخطٌة و االثم هو ما ٌتمناه الرب لنا  ،و هذا هو الثمر الذي ٌرجوه... .
أكتب االٌة الدالة علً ذلن مع ذكر الشاهد ...................................................
)........(...........................................................................................

" .6ألن المدٌنة الحصٌنة متوحدة .المسكن مهجور و مترون كالمفر .هنان ٌرعً
العجل و هنان ٌربض و ٌتلف اغصانها(اٌة  ... ")12كما رأي أشعٌاء النبً ،اسرائٌل
المدٌم كزوجة متروكة  ...هكذا راها مدٌنة خربة و اغصانها تالفة  ...أما نحن ابناء المسٌح
لال عنا "و هذه مشٌئة االب الذي ارسلنً ان كل ما اعطانً ال أتلف منه شٌئا"
أٌ .و 17 : 5

بٌ .و 39 : 6

جٌ .و 17 : 7

"ألنه لٌس شعبا ذا فهم لذلن ال ٌرحمه صانعه و ال ٌتراءف علٌه جابله(اٌة ")11
.7
 ...الحكمة و الفهم عناصر أساسٌة و لذان أشار الٌها سلٌمان الحكٌم لائال "التن الحكمة
التن الفهم ال تنسى و ال تعرض عن كلمات فمً .ال تتركها فتحفظن احببها فتصونن.
الحكمة هً الرأس فالتنً الحكمة و بكل ممتنان التنً الفهم"
ا .أم 16 – 13 : 3

ب .أم 7 - 5 : 4
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ج .أم 3 – 1 : 5
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" .8و الخراف تسمع صوته فٌدعو خرافه الخاصة بؤسماء و ٌخرجها( ٌو ")3 :12
مفهوم أن الرب ٌعرفنا كل واحد بؤسمه نجده فً االٌة ...أكتب االٌة مع الشاهد..........
)........(..........................................................................................

 .9نصلً مع الكنٌسة من سفر اشعٌاء (من  12: 27الً  ) 15 : 28نبوات الجمعة
العظٌمة
ا.الساعة التاسعة لٌلة الجمعة العظٌمة.
ب .الساعة الحادٌة عشر لٌلة الجمعة العظٌمة .
ج .الساعة السادسة ٌوم الجمعة العظٌمة.

االصحاح الثامن و العشرون

" .1وٌل الكلٌل فخر سكاري افراٌم و للزهر الذابل جمال بهائه الذي علً راس وادي
سمائن المضروبٌن بالخمر (اٌة  ... ")1لمد فمد شعب اسرائٌل (افراٌم) الحس و الوعً
الروحً و غرتهم األباطٌل الكاذبة و لذلن ٌمول الرب ٌسوع لنا "احترزوا ألنفسكم لئال
تثمل للوبكم فً خمار و سكر وهموم الحٌاة .فٌصادفكم ذلن الٌوم بغتة"
ا .لو 41 : 19

ب .لو 25 :22

ج .لو 34 :21

 .2أعلن اشعٌاء النبً انه فً ٌوم دٌنونة الخطٌة و ٌوم أن ٌداس اكلٌل فخر السكاري ...
ٌستعلن فً الولت نفسه المجد األبدي  ..و فً ذلن الٌوم ٌكون رب الجنود هو اكلٌل المجد
و أٌضا روح المضاء للجالس علً المضاء و اٌضا بؤسا (لوة) للذٌن ٌحاربون بعالمة
الصلٌب و ٌردونه الً الباب و اٌضا ................
ا .جوهر العزة للشعب

ب .فخر الشعوب
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ج .تاج البهاء لبمٌة الشعب
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 .3بعد أن تحدث بالوٌل المادم علً مملكة اسرائٌل (افراٌم  -السامرة) تحدث عن مملكة
 ...............و لال "و لكن هإالء اٌضا (اٌة .")7
ب .مملكة بابل

ا .مملكة أشور

ج .مملكة ٌهوذا

" .4الكاهن و النبً ترنحا بالمسكر ابتلعتهما الخمر تاها من المسكر (اٌة ")7
..........اذا "من ٌظن انه لائم فلٌنظر أن ال ٌسمط"
ب1 .كو 12 : 12

ا1 .كو 13 : 9

ج1 .كو 24 : 11

" .5فؤن جمٌع الموائد امتألت لٌئا و لذرا .لٌس مكان (اٌة  ... ")8انها أشٌاء لبٌحة
و مكروهة  ...لٌس مكان للحك و لٌس مكان للروح و الحٌاة و المداسة و أن صح التعبٌر
"ابن األنسان لٌس له أٌن ٌسند رأسه"
ب .مت 22 : 8

ا .مت 12 : 7

ج .مت 12 : 9

 .6استهزأ الشعب و تهكم علً أشعٌاء النبً و أعلنوا انهم أكبر وأعلى من تعالٌمه
المكررة و المملة  ،و هم أصحاب معرفة وعلم ،فلٌذهب الً المفطومٌن من اللبن و الرضع
غٌر الناضجٌن و ٌمدم لهم اوامره و فروضه و لالوا فً أنفسهم ...................
أ .لمن ٌعلم تعلٌما و لمن ٌفهم فهما.
ب .لمن ٌفهم فهما و لمن ٌعلم علما.
ج .لمن ٌعلم معرفة و لمن ٌفهم تعلٌما.

.7

أعلن أشعٌاء النبً ببساطة ان الراحة و السكون هو فً ............................

أ .اراحة المتعبٌن

ب .األبتعاد عن الكذب و الغش

4

ج .الرحمة و العدل

5

.8

الذي ٌتحالف مع العالم و غروره و غناه فؤنه لد ألام .................

أ .عهدامع الهاوٌة و مٌثالا مع الكذب و ملجؤه هو الموت و ستره هو الغش.
ب .عهدا مع الكذب و مٌثالا مع الغش و ملجؤه هو الموت و ستره هو الهاوٌة.
ج .عهدا مع الموت و مٌثالا مع الهاوٌة و ملجؤه هو الكذب و ستره هو الغش.

ٌ .9مول الرسول بطرس فً رسالته األولً"لذلن ٌتضمن أٌضا فً الكتاب هانذا أضع
فً صهٌون حجر زاوٌة مختاراكرٌما و الذي ٌإمن به لن ٌخزي (1بط ")6 : 2
أٌن نجد فً اصحاحنا هذا تلن النبوة عن السٌد المسٌح مع ذكر الشاهد..................
)........(.........................................................................................

" .12و أجعل الحك خٌطا و العدل مطمارا فٌخطف البرد ملجؤ الكذب و ٌجرف الماء
الستارة (اٌة  ")17و هكذا لال  ...............................عن الرب "الذي كل أعماله
حك و طرله عدل"
أ .داود النبً (2صم )7

ب .أرمٌا النبً (ار ) 2

ج .نبوخذنصرالملن فً (دا )4

" .11ال توجد راحة وال ٌوجد حماٌة اٌضا" نجد هذا المفهوم فً اٌة .......
ا .اٌة 15

ب .اٌة 18

5

ج .اٌة 21

6

" .12وكما فً الوطاء عند جبعون ٌسخط لٌفعل فعله فعله الغرٌب ولٌعمل عمله عمله
الغرٌب(اٌة ... ")21عمل غرٌب وفعل غرٌب النه "ال ٌشاء موت الخاطئ مثل ما ٌرجع
و ٌحٌا .الداعً الكل إلى الخالص الجل الموعد بالخٌرات المنتظرة".
ا .تحلٌل صالة باكر.
ب .صالة ارحمنا ٌا هللا ثم ارحمنا.
ج .تحلٌل صالة النوم.

ً به من لبل
" .13فاالن ال تكونوا متهكمٌن لئال تشدد ربطكم النً سمعت فناء لض ّ
السٌد رب الجنود على كل االرض (اٌة ")22النه"سٌاتً فً اخر االٌام لوم مستهزإن
سالك ٌن بحسب شهوات انفسهم و لائلٌن اٌن هو موعد مجٌئه النه من حٌن ركض االباء
كل شئ باق هكذا من بدء الخلٌمة"
ا2 .بط15 ،14 :1

ج2 .بط4، 3:3

ب2 .بط12 ،9 : 2

 .14من (اٌة  23إلى اٌة ٌ )29شٌر اشعٌاء النبً إلى ان كل نوع من انواع المزروعات
لها طرٌمة معٌنة فً زراعتها وفً حصادها و فً التعامل معها بعد حصادها لكً تنتج
األنتاج الجٌد المناسب لها  ..ألن تعامالت هللا معنا هً بحكمة ولمنفعتنا ..أشار هنا الً
خمسة أنواع من الحبوب:
أ .الشونٌز الذي هو حبة البركة و الكمون والمرفة و اللٌمون و المطانً
ب .الشونٌز الذي هو حبة البركة و المرفة و الكمون و الشعٌر و العدس
ج .الشونٌز الذي هو حبة البركة و الكمون و الحنطة و الشعٌر و المطانً

 .15نمرأ فً نبوات أسبوع األالم من  29 – 16 : 28فً الساعة الحادٌة عشر
أ .اثنٌن البصخة

ب .ثالثاءالبصخة

6

ج .أربعاء البصخة

7

" .16وأما متً جاء ذان روح الحك فهو ٌرشدكم الً جمٌع الحك( ٌو ...")13 :16
نجد هنا أٌضا أن هللا ٌعمل باألرشاد و الحك فً .........
أ .اٌة 24

ب .اٌة 26

ج .اٌة 28

األصحاح التاسع و العشرون

"وٌل ألرٌئٌل ألرٌئٌل لرٌة نزل علٌها داود (اٌة  ")1أطلك اشعٌاء هذا األسم علً
.1
مدٌنة  ...........و بالرغم من عظمتها لال عنها "لرٌة" تحمٌرا من شؤنها و تعبٌر عن
انحطاطها .الروحً.
أ .أورشلٌم

ب .السامرة

ج .أرٌحا

" .2زٌدوا سنة علً سنة لتدر األعٌاد و أنا أضاٌك ارٌئٌل فٌكون نوح وحزن(اٌة -1
 ")2من سنة الً سنة سٌضٌك الرب و من عٌد الً عٌد تتحك ألوال هللا نحو دٌنونة الخطاة
و لكن مع طول أناة و صبر كثٌر "ألنه رإوف و رحوم بطئ الغضب و كثٌر الرأفة و
ٌندم علً الشر"
أٌ .وئٌل 14 :1

بٌ .وئٌل 14 : 2

جٌ .وئٌل 12 : 3

ٌ .3مول المرنم فً المزمور لصمت بالتراب نفسً (مز  )25 :119نجد هذا المعنً فً اٌة
........
أ .اٌة 3

ب .اٌة 4

ج .اٌة 5

 .4أكتب االٌة التً تدل علً خٌبة أمل األمم المتجندٌن علً شعب هللا و الذٌن
ٌضاٌمونها فهم ت ّمنوا ألنفسهم أن ٌحصلوا علً اورشلٌم و لكن كان ذلن كحلم ألن هللا ٌحمً
شعبه فمن ٌمدر علٌها أكتب االٌة مع الشاهد...................................
)......(............................................................................................
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ٌ .5مول الرسول بولس فً رسالته الً أهل رومٌة متحدثا عن المساوة التً لشعب
أسرائٌل فً رفضهم لرسالة الخالص الممدمة من الرب ٌسوع "كما هو مكتوب أعطاهم هللا
روح سبات و عٌونا حتً ال ٌبصروا و أذانا حتً ال ٌسمعوا(رو  ")8 : 11ألتبس بولس
الرسول هذه االٌة من هذا األصحاح أكتب االٌة مع الشاهد ......................
).......(............................................................................................

اشار اشعٌاء النبً فً اٌة واحدة ان اسباب الضٌك الذي ٌعانً منه شعب ٌهوذا هو
.6
التوانً المإدي إلى بهتان الرإٌا ،والسكر من العالم ولٌس من الخمر المإدي إلى الترنح ،
واٌضا .........
ا.

الرعونة المإدٌة إلى الهالن

ب.

التلذذ الذي ٌإدي إلى العمى

ج.

المٌوعة المإدٌة إلى التلف

" .7وصارت لكم رإٌا الكل مثل كالم السفر المختوم الذي ٌدفعونه لعارف الكتابة
لائلٌن الرأ هذا فٌمول ال استطٌع النه مختوم(اٌة ")11هذا اٌضا صار مع كتابنا الممدس
بالنسبة لكثٌرٌن منا كالسفر المختوم حتى اننا ندعً لائلٌن اننا ال نفهمه وكذلن لغة كنٌستنا
ولغة صلواتنا  ...ولذلن لال الرب ٌسوع للتلمٌذٌن "فمال لهما اٌها الغبٌان و البطٌئا الملوب
فً االٌمان بجمٌع ما تكلم به االنبٌاء"
ا .لو43 :22

ج .لو 25 :24

ب .لو12 :23

 .8لال الرب ٌسوع للكتبة و الفرٌسٌٌن "ٌا مراإون حسنا تنبؤ عنكم اشعٌاء لائال
ً هذا الشعب بفمه وٌكرمنً بشفتٌه واما للبه فمبتعد عنً بعٌدا وباطال ٌعبدوننً
ٌمترب إل ّ
وهم ٌعلّمون تعالٌم هً وصاٌا الناس(مت .")9 -7 :15اكتب من هذا االصحاح االٌة التً
...............................................
تحمل هذا النص مع ذكر الشاهد
)........(..........................................................................................
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 .9مظهرٌة العبادة اشار الٌها بولس الرسول حٌنما لال لتلمٌذه تٌطس "ٌعترفون بانهم
ٌعرفون هللا ولكنهم باالعمال ٌنكرونه"
ا .تٌطس12::

ب .تٌطس 13 :1

ج .تٌطس16 :1

 .12لال الرب ٌسوع لنٌمودٌموس "احب الناس الظلمة اكثر من النور الن اعمالهم كانت
شرٌرة الن كل من ٌعمل السٌئات ٌبغض النور وال ٌاتً إلى النور لئال توبخ اعماله (ٌو:3
 ")22 ،19هذا المعنى موجود فً اٌة ..........
ا .اٌة 15

ج .اٌة 17

ب .اٌة 16

 .11لال الرسول بولس ألهل رومٌة "العل الجبلة تمول لجابلها لماذا صنعتنً
هكذا(رو ")22:9أكتب من هذا االصحاح االٌة التً تحمل هذا المعنى مع ذكر الشاهد:
......................................................................................................
)........(...........................................................................................

 .12بعد أن أخبرنا أشعٌاء النبً بسوء حال الشعب من معرفة ظاهرٌة للرب ومن حب
للظلمة أعلن انه فً "مدة ٌسٌرة جدا" ٌتم الخالص ألنه "ال ٌتباطؤ الرب عن وعده كما
بحسب لوم التباطإ لكنه بتؤنً علٌنا و هو ال ٌشاء أن ٌهلن أناس بألن ٌمبل الجمٌع الً
التوبة"
أ2 .بط 19 :1

ج2 .بط 9 :3

ب2 .بط 15 :2
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أثمار
 .13هذا الخالص الممدم من الرب من (اٌة  17الً اٌة ٌ )24تمٌز باالتً:
(البستان) و استماع (ألوال السفر) و رإٌة (تنظر من المتام) فرح و هتاف و تحطٌم
الشٌطان و إبطال العثرات و نزع الخجل و الخوف و معرفة الرب و تعالٌمه و اٌضا .....
أ .انتشار البشارة بالملكوت

ب .المساواة و العدل

ج .تمدٌس اسم الرب

األصحاح الثالثون

 .1من أول سفر اشعٌاء و هو ٌإكد علً ضرورة عدم التحالف مع أي شعب اخر
لمواجهة األعداء ،بل أن ٌكون اتكالهم الوحٌد هو الرب و لذلن وصف فً اصحاحنا هذا
علً فم أشعٌاء النبً الذٌن ٌرٌدون أن ٌتحالفوا مع مصر انهم ........................
أ .عصاة

ب .متمردٌن

ج .بائسٌن

 .2و ٌمول الرب علً فم ارمٌا النبً "ألن شعبً عمل شرٌن تركونً أنا ٌنبوع المٌاه
الحٌة لٌنمروا ألنفسهم ابارا ابارا ال تضبط ماء(أر  ")13 :2أخطؤوا بتركهم الرب و
أخطؤوا اٌضا بإرتمائهم فً أحضان العالم .أكتب االٌة التً اشار فٌها أشعٌاء النبً بؤن
الشعب زاد خطٌة علً خطٌة مع ذكر الشاهد..................................................
).........(.........................................................................................

" .3الذٌن ٌذهبون الً مصر و لم ٌسؤلوا فمً لٌلتجئوا الً حصن فرعون و ٌحتموا بظل
مصر ( اٌة  ")2ألنه "ملعون الرجل الذي ٌتكل علً األنسان و ٌجعل البشر ذراعه و عن
الرب ٌحٌد للبه"
أ .أر 16 :15

ب .أر 5 :17

11

ج .أر 5 :18

11

 .4أشار الرب علً فم أشعٌاء النبً فً اصحاحنا هذا من آٌة  5الً اٌة  7الً ان
األلتجاء الً مصر هو ........
أ .خزي و خجل و لتام و دمار.
ب .خزي و خجل و ظالم و لتام.
ج .خزي و خجل و باطل و عبث.

 .5كلم ة (رهب) تعنً رعب أو متسع أو متكبر و لذلن دعى أشعٌاء علً مملكة مصر
فً عدم اعاناتها لشعب ٌهوذا نتٌجة عدم  .....و عدم تحركها لحماٌتهم بؤنها .............
أ .رهب الكسل

ب .رهب الجلوس

ج .رهب الخزي

ٌ .6مول الرسول بولس "ألنه سٌكون ولت ال ٌحتملون فٌه التعلٌم الصحٌح بل حسب
شهواتهم الخاصة ٌجمعون لهم معلمٌن مستحكة مسامعهم (2تً  ")3 :4هكذا اٌضا فعل
شعب ٌهوذا فً طلب الكالم الناعم المخادع  .أكتب االٌة مع الشاهد ....................
.)........(..........................................................................................

ٌ .7مول الرب علً فم أرمٌا النبً "هكذا أكسر هذا الشعب و هذه المدٌنة كما ٌكسر
وعاء الفخاري ار  "11 :19و أشار اشعٌاء النبً فً اصحاحنا هذا الً هذه الصورة
اٌضا ،و أضاف الٌها بؤن الوعاء سٌتم كسره و سحمه حتً أنه ال ٌوجد فٌه شمفة ألخذ نار
أو لغرف ماء (النار أو الماء هما رمزان للروح المدس) أكتب االٌة مع الشاهد ......
)........(...........................................................................................

11
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 .8بداٌة توبة األبن الضال كانت برجوعه الً نفسه "فرجع الً نفسه و لال كم من
أجٌر ألبً ٌفضل عنه الخبز و انا أهلن جوعا ألوم و أذهب الً أبً و ألول له ٌا أبً
أخطؤت الً السماء و لدامن لولا  "18-17 :15و كذلن وصف الرب لدوس اسرائٌل
للشعب بؤن كٌفٌة خالصه و لوته هً بالرجوع و السكون أكتب االٌة مع الشاهد .......
)........(....................................................................................... ...

ٌ .9مول سلٌمان الحكٌم فً أمثاله بؤرشاد الروح المدس"انتظر الرب فٌخلصن(أم :22
 ")22أكتب االٌة التً تحمل نفس المعنً من هذا األصحاح مع ذكر الشاهد...............
).......(...........................................................................................

 .11لال الرب لموسً "ان لم تسمع لصوت الرب الهن ٌجعلن الرب منهزما أمام اعدائن
فً طرٌك واحد تخرج علٌهم و فً سبع طرق تهرب أمامهم و تكون للما فً حمٌع ممالن
األرض (تث  ")25، 15 :28هذا ٌشابه ما لاله الرب أٌضا علً فم أشعٌاء النبً للشعب
الشاهد
مع
االٌة
أكتب
علٌه
المتمرد
...................................................................
).....(.............................................................................................

 .11نجد هنا أن منتظروا الرب ٌمول لهم "ال تبكً بكاء ٌتراءف علٌن عند صوت
صراخن حٌنما ٌسمع ٌستجٌب اٌة  "19ألن دموع التوبة تغلب تحنن هللا بشكل عجبٌب
لذلن لال عرٌس النشٌد لعروسه "حولً عٌنٌن فؤنهما لد غلبتانً"
أ .نش 6 :5

ب .نش 5 :6

12

ج .نش 1 :7

13

ٌ" .12تراءف علٌن عند صوت صراخن (اٌة  ")19و لذلن استجاب الرب لصوت
 .........عند مرضه و لال له "لد سمعت صالتن لد رأٌت دموعن".
أ .موسً النبً (تث .)26 :3
ب .حزلٌا الملن (2مل .)5 :22
ج .أرمٌا النبً (ار .)22 :16
" .13و ٌعطٌكم السٌد خبزا فً الضٌك و ماء فً الشدة (اٌة  ")22ألن الرب ٌسوع
نفسه هو خبز الحٌاة  ،و الماء الذي ٌعطٌه هو الروح المدس "فمال لهم ٌسوع انا هو خبز
الحٌاة من ٌمبل الً فال ٌجوع من ٌإمن بً فلن ٌعطش ابدا"
أٌ .و 22 :6

جٌ .و35 :6

بٌ .و 27 :6

ٌ .14مول المرنم "اعلمن وارشدن الطرٌك التً تسلكها انصحن عٌنً علٌن (مز:32
 .")8هات اٌة من هذا االصحاح تحمل نفس المعنى فً ان الرب هو الذي ٌرشدنا فً
طرٌمنا ان ملنا ٌمٌنا او ٌسارا ،مع ذكر الشاهد ............................................
).......(...........................................................................................

 .15من (اٌة  23إلى اٌة  )27نجد لمة استعالن الخالص بعمل الصلٌب الذي ٌختتم "ٌوم
ٌجبر كسر شعبه وٌشفً رض ضربه"  ...ومن مالمحه اعطاء المطر ( الروح المدس)
والزرع ( كلمة هللا) والدسم والسمٌن ( الشبع) والمرعى الواسع (الكنٌسة) البمر والحمٌر
(الجسد) سموط االبراج ( االتضاع) نور الممر(صورة الخالك) ونور الشمس
ا .ثالثة اضعاف

ب .سبعة اضعاف

13

ج .عشرة اضعاف
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 .16من (اٌة 27إلى اٌة  )33نجد صورة منالضة للصورة السابمة تماما ،كالخالص
الذي حدث ٌوم عبور البحر االحمر  ..نجاة الوالد هللا وغرق لفرعون ومركباته  ..او ٌوم
الطوفان  ..نجاة داخل الفلن وهالن خارجة  ..أو بالمعمودٌة  ..بنوة للمعمد وجحد للشٌطان
 ..والنار المعدة هنا هً اشارة للنار المعدة االبدٌة البلٌس ومالئكته  ..الن الهنا هو نار اكلة
 ..اكتب االٌتٌن اللتٌن بهما عبارة " نار اكلة " من هذه الفمرة مع ذكر الشاهد ...
......................................................................................................
).......(............................................................................................

االصحاح الحادي و الثالثون

 " .1وٌل للذٌن ٌنزلون إلى مصر للمعونة وٌستندون على الخٌل وٌتوكلون على
المركبات النها كثٌرة وعلى الفرسان النهم الوٌاء جدا وال ٌنظرون إلى لدوس اسرائٌل
وال ٌطلبون الرب (اٌة ")1بالرغم ان المرنم لال فً المزمور "باطل هو الفرس الجل
الخالص وبشدة لوته ال ٌنجً"
ا .مزمور 5 :32

ب .مزمور 17 :33

ج .مزمور 12 :34

ٌ .2مول المثل الشعبً "جبتن ٌا عبد المعٌن تعٌننً  ,لمٌتن ٌا عبد المعٌن عاوز
تتعان" اٌن نجد هذا المعنى مع ذكراالٌة الشاهد
......................................................................................................
).......(......................................

 .3وصف اشعٌاء النبً فً( االٌتٌن  ) 5 ،4محاربة الرب عنا وحماٌته لنا وكؤنه اسد أو
شبل واٌضا ......
ا .نهر غامر

ج .طٌور مرفّة

ب .فرس لوي
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 .4فً االٌة ( )5نجد ان الرب ٌفعل اربعة افعال جمٌلة تبٌن حبه لشعبة فانه ٌحامً
وٌدافع عن شعبه وٌنمذهم وٌخلصهم من اعدائهم .لكن طبٌعً ان نجد فٌهم اخطاء ولذلن
ٌاتً الفعل (ٌعفو) اي ٌغفر  ...وعلى هذا االساس ٌنجً .له كل المجد  ..ولذلن لال الرب
على فم اشعٌاء النبً انه ......
اٌ .حامً فٌنجً ٌعفو فٌنمذ.
بٌ .حامً فٌعٌن ٌعفو فٌشفً.
جٌ .حامً فٌنمذ ٌعفو فٌنجً.

.5
فٌها:

فً اصحاحنا هذااشار اشعٌاء النبً إلى ان طرٌمة رجوعنا للرب ٌجب ان نكون

ا .فاهمٌن

ب .متعممٌن

ج .مطمئنٌن

" .6وٌسمط اشور بسٌف غٌر رجل وسٌف غٌر انسان ٌاكله فٌهرب من امام السٌف
(اٌة .")8وهذا ما حدث فعال الن سنحارٌب ملن اشور رجع والام فً نٌنوى وضربه ابناه،
اما جٌشه فضربه مالن الرب ...........
ا 175 .الف منهم

ب 185 .الف منهم

ج 195 .الف منهم

االصحاح الثانً والثالثون

 .1فً االٌتٌن ( ) 2، 1نجد سبعة صفات غاٌة فً الدلة واالحكام ٌصف بها اشعٌاء
النبً الرب ٌسوع (بجانب اننا به نرأس نفوسنا بالحك المسٌحً) حٌث انه ملن  ،عادل ،
انسان ،مخبؤ (مستتر فً جسده)  ،ستارة ( مظلة لنا)  ،سوالً ( ٌروٌنا بروحه المدوس )
واٌضا:
ا .راعً

ب .سراج

15

ج .صخرة
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 " .2وستارة من السٌل (اٌة  ... ")2النه " عند غمارة المٌاه الكثٌرة اٌاه ال تصٌب
انت ستر لً من الضٌك تحفظنً"
ا .مزمور5 ،4 :32

ب .مزمور7 ، 6 :32

ج .مزمور16 ،15 :34

" .3وال تحسر عٌون الناظرٌن واذان السامعٌن تصغً (اٌة ... ")3هذه الرإٌا الرائعة
التً الشعٌاء النبً بها ٌعلن انفتاح لعٌون المإمنٌن النها تبصر واذانهم النها تسمع "
طوبى لعٌونكم النها تبصر والذانكم النها تسمع(متى...")16 :13
ا .صالة الصلح

ب .اوشٌة االنجٌل

ج .صالة ختام المسمة

ٌ .4مول الرب لنا على فم اشعٌاء النبً فً االصحاح االربعون انه "ٌعطً المعًٌ لدرة
ولعدٌم الموة ٌكثر شدة (اٌة  ")29اكتب من هذا االصحاح االٌة التً تشٌر بان الرب
ٌعطً لنا الفهم و العلم و الفصاحة بالرغم من اعٌائنا  ...مع ذكر الشاهد ..................
......................................................................................................
.)........(..........................................................................................

ٌ .5مول بولس الرسول لتلمٌذه تٌموثاوس"خطاٌا بعض الناس واضحة تمدم إلى المضاء
واما البعض فتتبعهم  .كذلن اٌضا االعمال الصالحة واضحة والتً هً خالف ذلن ال ٌمكن
ان تخفى (1تً ... ")25 ،24 :5تحدث الرب هنا على فم اشعٌاء النبً مظهرا اللئٌم الماكر
و الكرٌم  ...وكٌف اننا بنعمة الرب ٌسوع لنا نمدر ان نفرق بٌنهما  ...نجد هذا المعنى فً:
ا .من اٌة  5إلى اٌة 8
ب .من اٌة  6إلى اٌة 11
ج .من اٌة  7إلى اٌة 11

16

17

ٌ .6ناشد أشعٌاء النبً فً هذا األصحاح كل النساء الالئً ٌطمئنن و ٌثمن بالعالمٌات و
الزٌنة الخارجٌة فمط كما فً األصحاح الثالث .بؤنه ٌمكن أن ٌنمو بالشون و الحسن ما
دامت هنان خطٌة األتكال علً غٌر الرب و أبراجهم صارت مرعً للمطعان ..الً أن ٌتم
شئ معٌن ٌبدل األحوال  ،فتصٌر البرٌة بستانا  ...ما هو هذا الشئ؟
أٌ .ملن ملن الحك.
بٌ .سكب علٌنا روح من العالء.
جٌ .كون العدل راٌة للشعب.

األصحاح الثالث و الثالثون

ٌ .1مول المثل الشعبً"علً الباغً (الظالم) تدور الدائرة" أكتب االٌة التً تحمل نفس
المعنً من هذا األصحاح مع ذكر الشاهد................................................
)........(...........................................................................................

 .2أكتب الصالة التً صالها أشعٌاء فً هذا األصحاح التً ٌطلب فٌها من الرب أن
ٌت راءف علً الشعب و ٌكون خالص لهم فً ولت الشدة و أن فً ارتفاعه تتبدد أمم األعداء
مع ذكر الشاهد ........................................................................
).......(............................................................................................

ٌ .3شٌر أشعٌاء النبً فً (اٌة  )4الً ان هروب أشور(الشٌطان) كهروب الجراد  .أما
فً (االٌتٌن  5و ٌ )6علن أن الرب العالً ٌمألنا بالحك و العدل و األمان و وفرة الخالص
و المعرفة و أٌضا  ...................ثم ٌختتم فً اخر (اٌة  )6بؤن مخافة الرب هً الكنز
الحمٌمً.
أ .السالم

ب .الفرح

17

ج .الحكمة

18

ٌ .4ستعرض أشعٌاء ما حل بٌهوذا (شعبه) بسبب البعد عن الرب (من اٌة  7الً اٌة )9
بان ابطالهم صرخوا ،رسل السالم ٌبكون ،سكن خالٌة ،اختفاء عابري السبٌل ،عهود
منكوثة ،عدم األعتداد باألنسان ،حتً األرض ناحت و ذبلت ،خجل و تلف بالمدن الجمٌلة،
و أٌضا .................
ب .المدن مرذولة

أ .انعدام المطر

ج .األشجار ٌابسة

" .5من اغتصاب المساكٌن من صرخة البائسٌن االن ألوم ٌمول الرب (مز .")5 :12
هذا عٌنه الذي ذكره الرب علً فم أشعٌاء النبً عن مواعٌده التً ال تتؤخر  ...أذكر االٌة
..............................................................................
مع الشاهد
).........(..........................................................................................

 .6من(اٌة 13إلى اٌة ٌ )16علن اشعٌاء النبً للبعٌدٌن والمرٌبٌٌن كٌف ٌرتعب الخطاه و
المنافمٌن من إلهنا وفً نفس الولت كٌف ٌكون ملجؤ للمتمٌن السالكٌن بالحك " ...النه بنار
ٌستعلن وستمتحن النار عمل كل واحد ما هو إن بمى عمل احد لد بناه علٌه فسٌؤخذ اجرة
ان احترق عمل احد فسٌخسر"
ا1 .كو32،31 :1

ب1 .كو12، 9 :2

ج1 .كو14، 13 :3

 .7اشار اشعٌاء النبً فً (االٌة )15إلى ان متمً الرب ٌباركونه بخمس اعضاء من
جسدهم ..الخمس اعضاء هً المدمٌن (السالن بالحك) ،الفم (المتكلم باستمامة) االذنٌن (
ٌسد اذنه عن سمع الدماء) العٌنٌن (ٌغمض عٌنٌه عن النظر للشر) ...واٌضا ...........
ا .سواعده (المموي سواعده بالخٌر).
ب .الٌدٌن (النافض ٌدٌه من لبض الرشوة).
ج .االنف (ٌتشمم طرٌمه بالعدل).
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" .8هو فً االعالً ٌسكن حصون الصخور ملجؤه ٌعطً خبزه ومٌاهه مؤمونة (اٌة
 ")16كل هذه الخٌرات النه شبعان باالفخارستٌا ومٌاه الروح المدس تروٌه  ...وٌرنم
بالمزمور " الرب راعً فال ٌعوزنً شئ"
ب .مز2، 1 :27

ا .مز2 ،1 :23

ج .مز2 ،1 :34

" .9طوبى لالنمٌاء الملب النهم ٌعاٌنون هللا(مت ")8 :5أكتب االٌة التً تحمل نفس
المعنً من هذا األصحاح مع ذكر الشاهد .....................................................
)......(.............................................................................................

" .12للبن ٌتذكر الرعب اٌن الكاتب .اٌن الجابً .اٌن الذي عد االبراج الشعب الشرس
ال ترى (اٌة 18و .. ")19عندما صنع الرب خالصه العجٌب  ،فال اثر للشدة و ال
لالوجاع وال للمخاوف  ...حما كتب الروح المدس لنا " اٌن اوباإن ٌا موت اٌن شوكتن ٌا
هاوٌة" او " اٌن شوكتن ٌا موت اٌن غلبتن ٌا هاوٌة".
ا .هو1 + 6 :12كو8 :13
ب .هو1 + 4 :13كو5 :14
ج .هو1 + 14 :13كو55 :15

 " .11النن للت انت ٌا رب ملجؤي جعلت العلً مسكنن ال ٌاللٌن شر وال تدنو ضربة
من خٌمتن (مز 9 :91و ")12أكتب االٌة التً تحمل نفس المعنً من هذا األصحاح مع
ذكر الشاهد ......................................................................... .......
)......(............................................................................................

 " .12فإن الرب لاضٌنا الرب شارعنا الرب ملكنا هو ٌخلصنا(اٌة ")21الن "لٌس باحد
غٌره الخالص".
ا .اع12 :4

ج .اع8 :6

ب .اع32 :5
19
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 " .13وال ٌمول ساكن-انا مرضت -الشعب الساكن فٌها مغفور االثم (اٌة ")24اي كما
ٌمول المرنم فً المزمور " الذي ٌغفر جمٌع ذنوبن الذي ٌشفً كل امراضن"
ا .مز2 :123

ب .مز3 :123

ج .مز4 :123

االصحاح الرابع و الثالثون
" -1التربوا اٌها االمم لتسمعوا واٌها الشعوب اصغوا لتسمع االرض و ملإها
المسكونة وكل نتاجها (اٌة  ")1ان كان الرب ٌنادي كل االمم و كل الشعوب لتسمع و
تصغً لتتؤمل اعمال الدٌنونة هذه  ..اذا فهً لٌست حدثا زمنٌا فمط ٌختص بخالص
اورشلٌم من جٌش سنحارٌب ،بل ٌتخطى الزمن " الن كل ما سبك فكتب كتب الجل
تعلٌمنا"
ا .رومٌة7 :14

ب .رومٌة4 : 15

ج .رومٌة 6:16

" -2إذ محا الصن الذي علٌنا فً الفرائض الذي كان ضدا لنا ولد رفعه من الوسط
مسمرا اٌاه على الصلٌب إذ جرد الرٌاسات و السالطٌن اشهرهم جهارا ظافرا بهم فٌه
(كولوسً ")15 ،14 :2تنبؤ اشعٌاء فً نبوة لرٌبة عن هالن اعداء مملكة ٌهوذا بان
ٌسخط الرب وٌدفعهم إلى الذبح .واٌضا فً نبوة بعٌدة عن السخط الذي على الشٌطان
وجنود الشر التً فً السموات التً سوف تتم هزٌمتها فً الصلٌب .اذكر االٌات التً
تدل على هالن جند السموات مع ذكر الشاهد ...............................................
......................................................................................................
).....(..............................................................................................
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 " -3للرب سٌف لد امتأل دما اطلً بشحم بدم خراف و تٌوس (اٌة .")6سٌف الرب
ٌحمل معنٌٌن ،المعنى االول :النه لٌس سٌفا مادٌا ولكنه سٌف كلمة هللا الذي ٌكون لاطعا ،
النهاء الشرور فً نفس االنسان وطرد الظلمة من الملب والعمل والفكر "الن كلمة الرب
حٌة وفعالة وامضى من كل سٌف ذي حدٌن وخارلة إلى مفرق النفس و الروح و
المفاصل و المخاخ و ممٌزة افكار الملب ونٌاته"
ا .عب8 :2

ب .عب8 :3

ج .عب12 :4

 -4المعنى الثانً هو سٌف الدٌنونة الذي فً الٌوم االخٌر  ...ال نمرأ ان الرب ٌضع ٌده
على اعداءه ،ولكنه ٌصدر كلمته فتكون الدٌنونة العادلة على الجمٌع " من رذلنً ولم
ٌمبل كالمً فله من ٌدٌنه .الكالم الذي تكلمت به هو ٌدٌنه فً الٌوم االخٌر(ٌو.")48 :12
الن ٌوحناالرائً كتب عن ما راه لائال " ومعه فً ٌده الٌمنى سبعة كواكب وسٌف ماض
ذو حدٌن ٌخرج من فمه".
ا .رإ12 :1

ب .رإ14 :1

ج .رإ16 :1

ٌ -5مول الرب على فم اشعٌاء النبً " روح السٌد الرب علً الن الرب مسحنً البشر
المساكٌن ارسلنً الغضب منكسري الملب النادي للمسبٌن بالعتك و للمؤسورٌن باالطالق
النادي بسنة ممبولة للرب وبٌوم انتمام اللهنا العزي كل النائحٌن(اش .")2 ،1 :61اكتب
من هذا الاصحاح مع ذكر الشاهد االٌة التً تشٌر لٌوم انتمام الرب كنبوة لرٌبة العداء
.......................................
صهٌون ،وكنبوة بعٌدة عن هالن الشٌطان
......................................................................................................
).........(..........................................................................................
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22

 -6نالحظ انه فً (لو )4والرب ٌسوع فً مجمع الٌهود دفع الٌه سفر اشعٌاء النبً
ولرأ منه نفس هذا الجزء (اش )2 ،1 : 61ولكنه تولف عن المراءة عند عبارة "واكرز
بسنة هللا الممبولة" دون ان ٌذكر عبارة "ٌوم انتمام اللهنا" النه جاء لخالص البشرٌة
ولذلن لال " وان سمع احد كالمً ولم ٌإمن فانا ال ادٌنه النً لم ات الدٌن العالم بل
الخلص العالم"
اٌ .و24 :12

بٌ .و35 :12

جٌ .و47 :12

 .7كتب ٌوحنا الرائً فً رإٌاه "وٌصعد دخان عذابهم الً أبد االبدٌن و ال تكون راحة
نهارا و لٌال للذٌن ٌسجدون للوحش و صورته و لكل من ٌمبل سمة اسمه (رإ :14
 ")11أكتب االٌة التً تحمل نفس الصورة من دخان الً األبد كنبوة بعٌدة عن هالن
الشٌطان فً النار األبدٌة المعدة له ولمالئكته ...............................................
).........(..........................................................................................

" .8و ٌرثها الموق و المنفذ و الكركً و الغراب ٌسكنان فٌها و ٌمدا علٌها خٌط
الخراب و مطمار الخالء اٌة  "11هذه صورة لما تفعله الخطٌة حٌث السكنً مع كل
الحٌوانات النجسة التً أشار الٌها أشعٌاء النبً ،و لذلن نجد انه فً مثل األبن الضال أشار
الرب ٌسوع الً انه كان ٌرعً الخنازٌر (لولا  )15بالرغم من كونها حٌوانات نجسة  ..و
لذلن"سمطت سمطت بابل العظٌمة و صارت مسكنا لشٌاطٌن و محرثا لكل روح نجس و
محرثا لكل طائر نجس"
أ .رإ 14 :16

ب .رإ 14 :17

ج .رإ 2 :18

" .9و هذه هً الدٌنونة أن النور لد جاء الً العالم و أحب الناس الظلمة أكثر من
النور ألن أعمالهم كانت شرٌرة ٌو  "19 :3أكتب من هذا االصحاح االٌة التً تشٌر الً
أن الللٌل (الظالم) ٌستتب و ٌجد لنفسه موضع  ،مع ذكر الشاهد .......................
).........(..........................................................................................
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 .12لال الرب ٌسوع "و لكن زوال السماء و األرض أٌسر من أن تسمط نمطة واحدة
من الناموس لو  "17 :16أكتب من هذا األصحاح االٌة التً  .....ما لاله الرب علً فم
أشعٌاء النبً بؤن نفتش فً سفر الرب و ان واحدة مما كتبه لنا ال ٌفمد أبدا  ،مع ذكر
الشاهد ......................................................................................
)........(..........................................................................................
األصحاح الخامس و الثالثون

 .1علً عكس األصحاح السابك فؤن هذا األصحاح هو من أجمل أصحاحات هذا المسم
من سفر أشعٌاء فهو .......................
أٌ .بدأ بالفرح و األبتهاج و انفتاح العٌون وٌختم أٌضا بالسلون بالحك و هروب الحزن و التنهد
بٌ .بدأ بالفرح و األبتهاج و األزهار وٌختم أٌضا بالسلون بالفرح و هروب الحزن و التنهد
جٌ .بدأ بالفرح و السرور و األزهار وٌختم أٌضا بالترنم و هروب الحزن و التنهد

" .2هم ٌرون مجد الرب بهاء إلهنا اٌة  "2ألننا نراه كل ٌوم علً المذبح و نراه وهو
ٌحملنا و ٌحمل همومنا و أتعابنا  ...ألنه"هو بهاء مجده و رسم جوهره و حامل كل
األشٌاء بكلمة لدرته"
أ .عب 2 :1

ب .عب 8 :2

ج .عب 14 :3

" .3شددوا األٌادي المسترخٌة و الركب المرتعشة اٌة  ... "3التبسها الرسول بولس
فً عبرانٌٌن  ... 12و أكد بعدها مباشرة و لال................... :
ا .اصحوا للصلوات ما دام نهار
ب .سٌروا فً النور ما دام لكم النور
ج .اصنعوا ألرجلكم مسالن مستمٌمة
23
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 .4أشار أشعٌاء النبً فً لوله "لولوا لخائفً الرب تشددوا و ال تخافوا (اٌة ... ")4
بان األسباب التً تجعلنا ال نخاف هً ..................
أ .هوذا الهكم األنتمام ٌؤتً جزاء هللا.
ب .هو ٌؤتً و ٌخلصكم.
ج .اإلجابتان صحٌحتان.

 .5أجاب الرب ٌسوع لتالمٌذ ٌوحنا المعمدان لائال "العمً ٌبصرون و العرج ٌمشون
و البرص ٌطهرون و الصم ٌسمعون و الموتً ٌمومون و المساكٌن ٌبشرون مت :11
 .... "5اكتب من اصحاحنا هذا ما لاله الرب اٌضا علً فم اشعٌاء النبً و ٌشٌر الً نفس
الموضوع مع ذكر الشاهد ............................................................
)......... (........................................................................................

 .6لال الرب ٌسوع فً الٌوم األخٌر العظٌم لعٌد المظال "من امن بً كما لال الكتاب
تجري من بطنه أنهار ماء حً لال هذا عن الروح المدس الذي كان المإمنون به مزمعٌن
أن ٌمبلوه ( ٌو ... ")39- 38 :7وفً نبوة رائعة ذكرها أشعٌاء النبً مسولا من الروح
المدس  ...تنبؤ فٌها عن انفجار المٌاه و األنهار فً المفر أو البرٌة كنبوة عن حلول الروح
المدس أذكر االٌة مع الشاهد ................................................................
)........(...........................................................................................

 .7لال الرب ٌسوع "أنا هو الطرٌك و الحك و الحٌاة لٌس أحد ٌؤتً الً االب إال بً
(ٌو  ... ")6 :14نجد هنا نبوة رائعة عن (الطرٌك) الذي هو الطرٌك الوحٌد الذي ٌجب أن
نسلن فٌه لكً ال نضل ..اكتب االٌة مع الشاهد
....................................................................................................
).........( .........................................................................................

24

25

 .8الطرٌك هذا هو المسٌح نفسه الذي اخبرنا به بولس الرسول لائال "فإذ لنا اٌها
االخوة ثمة بالدخول إلى االلداس بدم ٌسوع طرٌما كرسه لنا حدٌثا حٌا بالحجاب اي
جسده"
ا .عب23 ،22 :9

ب .عب22 ،19 :12

عب7 ،6 :11

 .9وضح لنا اشعٌاء النبً هذا الطرٌك ولال ان العابرٌن فٌه ممكن ان ٌكونوا
 .............وبالرغم من ذلن فانهم لن ٌضلوا ...
ا .نجسٌن

ب .جهال

ج .حزانى

" .12ومفدٌو الرب ٌرجعون وٌاتون إلى صهٌون بترنم وفرح ابدي على روإسهم.
ابتهاج و فرح ٌدركانهم (اٌة ")12ولذلن بعد ان لال  ............................المعمودٌة
كتب عنه الكتاب الممدس انه "ذهب فرحا"
ا .سجان فٌلبً(اع.)16
ب .كرنٌلٌوس (أع.)11
ج .الخصً الحبشً (اع.)8

" .11إبتهاج وفرح ٌدركانهم  ...وٌهرب الحزن والتنهد" هذا ما نصلً به فً
 " .....................علهم فً موضع خضرة  ...على ماء الراحة ...الموضع الذي هرب
منه الحزن و الكؤبة والتنهد فً نور لدٌسٌن
ا .اوشٌة االباء

ب .أوشٌة الرالدٌن

25

ج .االجابتٌن صحٌحتٌن
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االصحاح السادس و الثالثون

 .1من اول هذا االصحاح إلى االصحاح  39هو جزء تارٌخً ٌحدثنا عن ما حدث مع
حزلٌا الملن  ...ونجده اٌضا فً ............
سفر الملون الثانً 13 :15إلى اصحاح  21 :19واٌضا من سفر اخبار اٌام ثانً
ا.
االصحاح .31
ب .سفر الملون الثانً 13 :18إلى اصحاح  19 :21واٌضا من سفر اخبار اٌام ثانً
االصحاح .32
ج .سفر الملون الثانً 3 :21إلى اصحاح  18 :22واٌضا من سفر اخبار اٌام ثانً
االصحاح .32

 .2بماذا وصف ربشالً ملن اشور  ...ملن البلد التً ٌنتمً الٌها  ...اكتب االٌة مع
ذكر الشاهد ..........................................................................
).........(..........................................................................................

.3

بماذا وصف ربشالً االتكال على مصر  ...اكتب االٌة مع ذكر الشاهد ............

).........(.........................................................................................

 " .4و االن هل بدون الرب صعدت على هذه االرض الخربها ،الرب لال لً اصعد
إلى هذه االرض واخربها (اٌة  ... ")12هذه العبارة لالها ربشالً رسول ورئٌس جٌش
سنحارٌب ...
ماذا ٌمصد هنا بعبارة الرب

................................................................

ومن هو الرب الذي ٌشٌر إلٌه.................................................................

26
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.5

ماذا ٌمصد ربشالً بعبارة "هل إلى سٌدن و إلٌن ارسلنً سٌدي لكً اتكلم بهذا

الكالم(اٌة....................................................................................")12
......................................................................................................

 .6اكتب االٌة التً تشٌر إلى ان ربشالً اعتبر حزلٌا الملن ٌخدع سعبه مع ذكر الشاهد
......................................................................................................
).........(..........................................................................................

 .7كان ملون االمم فً ذلن الولت ٌعتبروا أن الحروب هً حروب اساسا لنصرة الهتهم
 ...فالذي ٌنتصر ٌعتبر ان االلهه التً ٌعبدها فمط هً التً جعلته ٌنتصر ...اكتب
االٌة الدالة على ذلن مع ذكر الشاهد

........................................................

).........(.........................................................................................

ٌ .8مول ٌوحنا الرسول فً رسالته االولى "اٌها االوالد ال ٌضلكم احد (ٌ1و... ")8 :3
اكتب من هذا االصحاح االٌات التً تشٌر بان ربشالً كان ٌرٌد ان ٌضل الشعب فمال
لهم بلغتهم ان ٌعمدوا صلحا معه  ...مع ذكر
الشاهد..............................................................................................
)..........( ...................................................................

ٌ .9مول الحكٌم "الذكً ٌبصر الشر فٌتوارى والحممى ٌعبرون فٌها (ام... )3 :22
اذكر االٌة التً اشار فٌها اشعٌاء النبً بان رسل الملن حزلٌا الثالثة لم ٌردوا على
ربشالً رسول الملن سنحارٌب مع ذكر الشاهد

...........................................

......................................................................................................
)..........( .....
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االصحاح السابع و الثالثون

 .1لال الرسل الذٌن ارسلهم حزلٌا الملن إلى اشعٌاء النبً ان هذا هو ٌوم شدة (ضٌك
االمر تجاه الظالم) و تؤدٌب (االحساس بالخطاٌا) واهانة ( نظرا لكلمات التجدٌف والتعٌٌر
التً لالها ربشالً) ثم اضافوا إلى هذا مثال كان شائعا فً تلن االٌام وهو ..............
ا.

الملن اكل الحصرم واسنان الشعب ضرست.

ب.

االٌام ثمٌلة و الرإٌا معتمة.

ج.

االجنة دنت إلى المولد وال لوة للوالدة.

 -2ماذا لال الرب علً فم اشعٌاء النبً لعبٌد الملن حزلٌا حٌنما ذهبوا الٌه  ..اكتب اآلٌتٌن
مع ذكر الشاهد
......................................................................................................
....................................................................................................

 .3لما رجع ربشالً وجد ان ملن اشور سنحارٌب ٌحارب ملن اخر هو (لبنة) ووجد
اٌضا ان ملن كوش خرج لٌحاربه  ...و بالرغم من ذلن ارسل سنحارٌب خطابات تجدٌف
على اسم هللا الحً اله ٌهوذا ومن هذه الكلمات "ال ٌخدعن الهن"  ...ماذا فعل الملن حزلٌا
حٌنما تستلم هذه الرسائل .اكتب االٌة الدالة على ذلن مع ذكر الشاهد ...........
)..........( .......................................................................................

28

29

.4

نالحظ فً صالة حزلٌا الملن انه فً بداٌات صالته إلى هللا ونهاٌتها ٌمول له..... :

ا.

انت هو سٌدنا كلنا وٌنتهً بعبارة انت هو مخلصنا كلنا.

ب.

انت هو مخلصنا كلنا وٌنتهً بعبارة حما علمتنا كٌف نحٌا .

ج.

انت هو االله وحدن وٌنتهً بعبارة انت الرب االله وحدن.

ٌ .5مول الرب على فم عاموس النبً " ان السٌد الرب ال ٌصنع امرا إال وهو ٌعلن
سره لعبٌده االنبٌاء (عا ")7 :3اكتب االٌة الدالة على ان اشعٌاء النبً علم فٌها ان حزلٌا
الملن صلى إلى الرب من جهه سنحارٌب مع ذكر الشاهد ...............................
)..........( ........................................................................................

 .6الخزامة هً التً توضع فً انف البمر وتربط إلى االرض فتذلل لوته وال ٌستطٌع
معها حران ،اما الشكٌمة توضع للحصان الجامح فٌساق عنوة وتضبط حركته باحكام .هذا
هو ملن اشور لدام رب الجنود .اكتب االٌة التً تحمل كلمتً (الخزامة و الشكٌمة) مع
ذكر الشاهد ......................................................................................
)..........(....................................................................

 .7دائما بركات الرب تكون بالتدرٌج الطبٌعً لها  ...اكتب االٌة التً تدل على بركات
الرب التدرٌجٌة من سنة إلى سنة  ...مع ذكر الشاهد ....................................
)..........(.........................................................................................

 .8لال دانٌال النبً بعد ان انمذه الرب " الهً ارسل مالكه وسد افواه االسود فلم
تضرنً (دا ... ")22 :6اكتب االٌة التً تشٌر إلى ان الرب ارسل مالكه اٌضا ُ ولتل 185
الفا من جٌش سنحارٌب ،مع ذكر الشاهد ......................................................
)..........(.........................................................................................
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.9

من هو الذي لتل سنحارٌب الملن وهو فً نٌنوى ( فً عمر داره)  ...اكتب االٌة

مع ذكر الشاهد .............................................................................
)..........(........................................................................................

االصحاح الثامن و الثالثون

.1

اكتب الصالة التً صلى بها حزلٌا الملن حٌنما علم من اشعٌاء النبً انه سوف

ٌموت ولن ٌعٌش ...............................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

.2

بعد صالة حزلٌا الملن نجد ان الرب سمع هذه الصالة واطال عمره  ...حما لال

المرنم فً المزمور " كثٌرة هً بالٌا الصدٌك ومن جمٌعها ٌنجٌه الرب".
ا .مزمور9 :34

.3

ب .مزمور 19 :34

ج .مزمور 21 :34

وجه حزلٌا الملن وجهه للحائط وبكى بكاء عظٌما(اي باتضاع و انكسار)  ...لال

المدٌس ٌوحنا الدرجً "ٌستحٌل ان ٌترن هللا للبا منسحما بدون عزاء" وحما لال الكتاب "
الملب المنكسر والمنسحك ٌا هللا ال حتمره" المزمور الخمسون فً ممدمة كل صالة أو
المزمور  51فً الكتاب الممدس.
ا .مزمور 8 :51

ب .مزمور12 :51

31

ج .مزمور17 :51

31

.4

ذكر حزلٌا الملن فً صالته كٌف عاش فً خوف هللا  ...وهذا امر طبٌعً إذ انه فً

لحظات الموت ٌتوارد امام نظر االنسان شرٌط الحٌاة ومشوارها عابرا امام عٌنه ولذلن لنا
المدٌس ٌوحنا الرائً " طوبى لالموات الذٌن ٌموتون فً الرب منذ االن نعم ٌمول الروح
المدس لكً ٌسترٌحوا من اتعابهم واعمالهم تتبعهم"
ا .رإ 7 :14

.5

ج .رإ22 :14

ب .رإ13 :14

ما هً العالمة التً لالها الرب الشعٌاء النبً لكً ٌمولها لحزلٌا الملن بان الرب لد

اطال عمره خمس عشر سنة  ...كعالمة على صدق وعده  ...اكتب االٌة مع ذكر الٌة
الشاهد

..................................................................................

......................................................................................................
)..........(.........................................................................................

.6

بعد ان شفً حزلٌا الملن من مرضه وبعد ان اطال هللا فً عمره...كتب لائال "فً

عز اٌامً اذهب إلى الهاوٌة" النه كان ثابتا فً ضمٌر الناس فً العهد المدٌم انه
 .......................الظلمة فهو مصٌره الهالن والهاوٌة  ،اما فً العهد الجدٌد فمد خلصنا
الرب ٌسوع .ولذلن نصلً مع االب الكاهن فً المسمة " الذي من لبل صلٌبه نزل إلى
الجحٌم ورد ابنا ادم وبنٌه إلى الفردوس"
ا.

لسمة "اٌها الكائن الذي كان الذاتً االزلً لبل االكوان".

ب.

لسمة المٌامة التً تبدأ "اٌها المسٌح رئٌس كهنة الخٌرات العتٌدة وملن الدهور".

ج.

لسمة الخمسٌن الممدسة التً تبدأ " اٌها السٌد الرب االله ضابط الكل ابو ربنا والهنا

ومخلصنا ٌسوع المسٌح".
31
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.7

لال حزلٌا الملن فً صالته "للت ال ارى الرب .الرب فً ارض االحٌاء .ال انظر

انسانا بعد مع سكان .........................................
ا .الخاوٌة

.8

ب .الفانٌة

ج .المستوحشة

صلى المدٌس بطرس لبل انتماله وكتب فً رسالته الثانٌة "عالما انه خلع مسكنً

لرٌب كما اعلمنً ربنا ٌسوع المسٌح (2بط .")14 :1اكتب من هذا االصحاح االٌة التً
عبر حزلٌا الملن على ان حٌاته فً جسده ما هً اال مسكن فمط مع ذكر الشاهد ..........
).........(..........................................................................................

.9

ٌمول المرنم فً المزمور "كن ضامنا عبدن للخٌر(مز ...")121 :119اكتب من هذا

االصحاح االٌة التً صلى بها حزلٌا الملن وطلب من الرب ان ٌكون ضامنا له ،مع
ذكر الشاهد ...................................................................................
).........(...................................................................

 .12الخطٌة هً اصل داء االنسان النه بالخطٌة صار الموت وهكذا اجتاز الموت إلى
جمٌع الناس ،وبالمسٌح الحٌاة  ...ولذلن ٌكون الشفاء هو بغفران الخطٌة  ...حما لال المرنم
"كبعد المشرق عن المغرب ابعد عنا معاصٌنا (مز .")12 :123واٌضا لال مٌخا النبً
"ٌعود ٌرحمنا ٌدوس اثامنا وتطرح فً اعماق البحر جمٌع خطاٌاهم (مٌخا ")19 :7اكتب
من هذا االصحاح  ...كٌف ان الرب من اجل سالمنا ٌطرح كل خطاٌانا ،مع ذكر
الشاهد...(..........................................................................................
)......
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 .11صلً ٌونان وهو فً جوف الحوت متمنٌا النظر إلى هٌكل لدس الرب "فملت لد
طردت من امام عٌنٌن .ولكنً اعود انظر إلى هٌكل لدسن (ٌو ...")4 :2وكذلن اٌضا
حزلٌا الملن كانت عالمة شفاإه هو ان ٌصعد إلى بٌت الرب  ...اكتب االٌة الدالة على ذلن
......................................................................................................
......................................................................................................

االصحاح التاسع و الثالثون

 .1فً االصحاحات من ( )38 – 36نجد عدة صلوات لحزلٌا الملن ولكن هنا فً هذا
االصحاح لم ٌصلً مثلما كان ٌصلً دائما  ...وهنا نجد انه ولع ضحٌة إغراء كاذب من
رسل ملن بابل  ...ولمد تبرهن انه " امٌنة هً جروح المحب وغاشة هً لبالت العدو".
ا .امثال6 :27

ا .امثال8 :27

ا .امثال12 :27

 .2كانت غلطة الملن مزدوجة فهو لم ٌمابل خٌرات الرب بالشكر ،واالمر الثانً انه
تكبر النه انشغل بما عنده وبما لممتلكاته  ...من اخبار االٌام الثانً االصحاح الثانً و
....................
الثالثون اكتب االٌة التً تدل على انشغاله بنفسه مع ذكر الشاهد
.)........(..........................................................................................

 .3كثٌرا ما نمع فً نفس الخطؤ إذ ننشغل بما اعطاه الرب لنا ونستخدمه لمجد ذواتنا بدال
من استخدام العطاٌا لمجد هللا نفسه  ...حما لال بولس الرسول " اي شئ ن ان تاخذه  .وان
كنت لد اخذت .فلماذا تفتخر كؤنن لم تاخذ".
ا .اكو2 :4

ا .اكو7 :4

33

ا .اكو16 :4

34

 .4نفهم من سفر دانٌال (االصحاح االول اٌة3و )4ان الفتٌة الثالثة ودانٌال نفسه كانوا
من نسل الملن  ...وبهذا تحممت النبوة التً لالها اشعٌاء النبً لحزلٌا الملن فً ان من نسل
الملن اشخاصا سٌكونون خصٌانا لملن بابل  ...اكتب من هذا االصحاح تلن النبوة
......................................................................................................
......................................................................................................

 .5حٌنما سمع عالً الكاهن بمضاء هللا علٌه وعلى نسله لال "هو الرب ما ٌحسن فً
عٌنٌه ٌعمل (1صم ...")18 :3وكذلن هنا ماذا كان رد حزلٌا الملن على المضاء الذي
سمعه من اشعٌاء النبً علٌه  ...اكتب االٌة مع ذكر الشاهد …………………………………….
.)........(..........................................................................................
األصحاح األربعون

 1ـ وإن وجدت إنسانآ مدٌونآ بعشرة آالف  .فإن أعطٌته هذا المبلغ فإنه ٌسدد دٌنه وٌبمى
فمٌرآ أما الرب فمد لدم ضعفٌن إذ سدد الدٌن وأغنانا بدم صلٌبه  ..وفى لصة شفاء المفلوج
لال له مغفورة لن خطاٌان وأٌضآ لم احمل سرٌرن وامشى  .اكتب األٌة التى تشٌر إلى أن
ٌد الرب أعطتنا ضعفٌن عوض خطاٌانا  ..مع ذكر الشاهد ……………………………………..
......................................................................................................

ب .ل ّ ِو ُموا فًِ ا ْلم ْف ِر سبٌِال ِإلل ِهنا "  ..هذه
ارخ فًِ ْالبَ ِ ّرٌَّ ِة« :أ ِعدُّوا ط ِرٌك َّ
الر ّ ِ
ص ْوتُ َ
2ـ َ
ص ِ
النبوة من أهمٌتها ومن وضوحها الشدٌد كنبوة عن ٌوحنا  ..أخذها البشٌرون األربعة
ووضعوها فى أناجٌلهم
أ ـ مت  ، 2: 2مر  ، 3 :1لو ٌ ، 4 :2و 17 : 1
ب ـ مت  ، 3: 3مر  ، 3 :1لو ٌ ، 4: 3و 23 :1
ج ـ مت  ، 4: 4مر  ، 17 :1لو ٌ ، 15 : 3و 28 : 1
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 3ـ شرح المدٌس كٌفٌة إعالن مجد الرب ٌسوع حٌنما لال أ َّن هللا الَّذِي لال« :أ ْن ٌُش ِْرق
ور ِم ْن ظُ ْلمة» ،هُو الَّذِي أشْرق فًِ لُلُو ِبناِ ،إلنار ِة م ْع ِرف ِة مجْ ِد ِ
سوع ا ْلم ِ
هللا فًِ وجْ ِه ٌ ُ
نُ ٌ
سٌحِ
" "2كو .." 4:6اكتب األٌة من اصحاحنا هذا التى تشٌر إلى إعالن مجد الرب ورإٌة
البشر له أجمعٌن مع ذكر الشاهد
......................................................................................................
......................................................................................................
.....

هللا
ٌ. 4مول الرسول بطرس “ م ْولُودٌِن ثانٌِة ،ال ِم ْن ز ْرع ٌ ْفنى ،ب ْل ِم َّما ال ٌ ْفنى ،بِك ِلم ِة ِ
ْب ٌ ِبس
ا ْلح ٌَّ ِة ا ْلبا ِلٌ ِة ِإلى األب ِد.أل َّنُ « :ك َّل جسد كعُشْب ،و ُك َّل مجْ ِد ِإ ْنسان كز ْه ِر ُ
عشْب .ا ْلعُش ُ
ش ْرتم بها ""
ب فتثْبُتُ إِلى األب ِد» .وه ِذ ِه ِهً ا ْلك ِلمةُ الَّتًِ بُ ِ ّ
وز ْهره سمط وأ َّما ك ِلمةُ َّ
الر ّ ِ
1بط23 : 1ـ .."25مشٌرآ إلى النبوة التى ذكرها اشعٌاء النبى  .اكتب من اصحاحنا هذه
النبوة مع ذكر الشاهد ..........................
......................................................................................................

 5ـ ألن الرب ٌسوع هو الراعى الصالح  ..رآه ٌوحنا الرائى " أل َّن ا ْلخ ُروف الَّذِي فًِ
ٌع ماء حٌَّة ،وٌ ْمس ُح هللاُ ُك َّل د ْمعة ِم ْن
وس ِط ا ْلع ْر ِ
ش ٌ ْرعاهُ ْم ،وٌ ْمتا ُدهُ ْم إِلى ٌنابِ ِ
عٌُونِ ِه ْم»".رإٌا 17 :7
ُ
.اكتب من اصحاحنا هذا ماٌشٌر كنبوة عن كونه الراعى الصالح الذى ٌرعى لطٌع شعبه مع
ذكر الشاهد
......................................................................................................
......................................................................................................

الرٌح فً ح ْفنت ٌْ ِه؟
سماوا ِ
 6ـ ٌتساءل الحكٌم فى أمثاله “م ْن ص ِعد إِلى ال َّ
ت ونزل؟ م ْن جمع ِ ّ
اف األ ْرض " " أم  .. " 4 : 32اكتب الثالثة
م ْن ص َّر ا ْل ِمٌاه فً ث ْوب؟ م ْن ثبَّت ج ِمٌع أ ْطر ِ
آٌات التى تبدأ بتساإل " من " مع ذكر الشاهد
......................................................................................................
......................................................................................................
......
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 7ـ ٌمول الرب على فم اشعٌاء النبى سفر إشعٌاء " 5 ... 46بِم ْن تُشبِّ ُهوننًِ وتُس ُّووننًِ
وتُمثِّلُوننًِ ِلنتشابه ؟ " توجد آٌتٌن فى هذا االصحاح ٌحمالن نفس المعنى  ..اكتب هاتان
اآلٌتان مع ذكر الشاهد
......................................................................................................
......................................................................................................

 -8ل ْد هلن ش ْعبًِ ِم ْن عد ِم ا ْلم ْع ِرف ِة " " )هو  " (6 :4أصل المشكلة دائمآ فى نمص
المعرفة و العلم بتدابٌر هللا  ..أكتب االٌة التً ٌتسائل فٌها الرب علً فم اشعٌاء النبً عن ان
شعبه ال ٌعلم و ال ٌسمع و لم ٌخبر و لم ٌفهم  ..مع ذكر الشاهد
...................................................................................................

ٌ -9مول المرنم فً المزمور "ٌحصً عدد الكواكب ٌدعو كلها باسماء " (مز ) 4 : 147
اكتب من اصحاحنا هذا اآلٌة التً تحمل نفس المعنً مع ذكر الشاهد
......................................................................................................
...................................................................................................

 – 11لال الرب للمدٌس بولس الرسول " :تكفٌن نعمتً ألن لوتً فً الضعف تكمل " (2
كو  .. ) 9 : 12اكتب االٌات من اصحاحنا التً تحمل نفس المفهوم مع ذكر الشاهد لكل آٌه
......................................................................................................
......................................................................................................

األصحاح الحادى واألربعون

ً أٌَّتُها ا ْلجزائِ ُر و ْلتُج ِّد ِد ا ْلمبائِ ُل لُ َّوةِ .لٌ ْمت ِربُوا ث ُ َّم ٌتكلَّ ُمواِ .لنتم َّد ْم معا ِإلى
 1ـ"«ا ُ ْن ُ
صتًِ ِإل َّ
ا ْل ُمحاكمة( ".إش  )1 :41آٌة  .. 1من محبة الرب لنا ٌدخل معنا فى محاكمة ولذلن لال
الر ُّب "
الرب على فم اشعٌاء فى األصحاح األول أٌضآ "هلُ َّم نتحاججٌْ ،مُو ُل َّ
ج ـ اش 24 : 1
ب ـ اش 18 : 1
أ ـ اش 13 : 1
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ق الَّذِي ٌُاللٌِ ِه النَّص ُْر ِع ْند ِرجْ ل ٌْ ِه؟ دفع أمامهُ أُمما وعلى
 2ـ " م ْن أ ْنهض ِمن ا ْلمش ِْر ِ
سه طردهُ ْم .م َّر سا ِلما فًِ
ب ِبس ٌْ ِف ِه ،وكا ْلم ِّش ا ْل ُم ْنذ ِري ِبم ْو ِ
ُملُون سلَّطهُ .جعل ُه ْم كالتُّرا ِ
سلُ ْكهُ بِ ِرجْ ل ٌْ ِه " آٌة ٌ .. 3 , 2مصد بهذا الذى من المشرق وله سلطة على
ط ِرٌك ل ْم ٌ ْ
الملون حتى ٌجعلهم كالتراب
أ ـ كورش ملن مادى وفارس كرمز للسٌد المسٌح
ب ـ ملن آشور كرمز للشٌطان
ج ـ اإلجابتٌن صحٌحتٌن

ار الصَّائِغ .الصَّا ِل ُل
احد ٌُسا ِع ُد ص ِ
 3ـ " ُك ُّل و ِ
احبهُ وٌمُو ُل أل ِخٌ ِه« :تشدَّد فشدَّد النَّ َّج ُ
بِا ْل ِم ْطرل ِة ال َّ
امٌر حتَّى ال
اإل ْلح ِام« :هُو جٌِّ ٌد» .فمكَّنهُ بِمس ِ
ض ِارب على ال َّ
ان ،لائِال ع ِن ِ
س ْند ِ
ٌتم ْلمل ".آٌة  .. 7 , 6هنا ٌتحدث اشعٌاء النبى عن
أ ـ مساعدة الشخص ألخٌه كفرٌك واحد ألن هللا ٌهمه أن ٌساعد بعضنا بعضآ
ب ـ تهكم من اشعٌاء النبى من صانعى األوثان ألن عبادتهم لها أدت بهم للفشل
ج ـ إشارة إلى أهمٌة الجدٌة فى العمل حتى ال ٌتململ أى عمل نإدٌه

الر َّب ِإلهن سا ِئ ٌر معن .ال
 4ـ " تش َّددُوا وتش َّجعُوا .ال تخافُوا وال ت ْرهبُوا ُو ُجوه ُه ْم ،أل َّن َّ
ٌُه ِْملُن وال ٌتْ ُركُن» .تث  .. 6 : 31اكتب من هذا األصحاح الثالثة آٌات التى تحتوى على
كلمة " ال تخف " مع ذكر الشواهد
......................................................................................................
......................................................................................................

ض ش ْعبهُ ،وال ٌتْ ُرنُ ِمٌراثهُ ".مز : 94
الر َّب ال ٌ ْرفُ ُ
 5ـ ٌمول المرنم فى المزمور " أل َّن َّ
. 14اكتب من هذا األصحاح اآلٌة التى تشٌر إلى أن الرب ال ٌرفض شعبه  ..مع ذكر
الشاهد
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
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 6ـ ٌمول المرنم فى المزمور " ألنً بن التحمت جٌشا  ،وبإلهً تسورت أسوارا"
مز  .. 29 : 18فى هذا األصحاح نجد بالرغم من وصفه ٌعموب أو اسرائٌل بؤنه دودة أو
شرذمة ولكنه بالفادى ٌجعله نورجآ وٌسحك األكام ولذلن ٌبتهج بالرب وٌفتخر به  ..حمآ لال
ب"
الرسول «م ِن ْافتخر ف ْلٌ ْفت ِخ ْر ِب َّ
الر ّ ِ
أ ـ 2كو 7 : 4

ج ـ 2كو 17 : 12

ب ـ 2كو 15 : 8

ب فًِ ٌ ْو ِم ال ِ ّ
ٌك " مز ) 1 :22اكتب
 7ـ ٌمول المرنم فى المزمور " ِلٌ ْ
الر ُّ
ست ِج ْب لن َّ
ض ِ
اآلٌة من هذا األصحاح التى تشٌر إلى إستجابة الرب وعدم تركه لنا  ..مع ذكر الشاهد
......................................................................................................
......................................................................................................

ً»".
 8ـ لال الرب ٌسوع "م ْن آمن بًِ ،كما لال ا ْل ِكت ُ
اب ،تجْ ِري ِم ْن ب ْطنِ ِه أ ْنها ُر ماء ح ّ
( ٌو  ) 38 : 7كإشارة للروح المدس المزمع أن ٌمبله المإمنون به  ..وهنا أشار الرب على
فم اشعٌاء النبى عن األنهار والٌنابٌع ومفاجر المٌاه التى ٌرتوى بها الذٌن ٌبس لسانهم من
العطش اكتب اآلٌة مع ذكر الشاهد
........................................................................
......................................................................................................

 9ـ ٌمول ا لرب على فم اشعٌاء النبى هنا أنه ٌجعل فى البرٌة خٌرات األرز والسنط واآلس
وشجرة الزٌت وأٌضآ فى البادٌة خٌرات اخرى ألربعة أسباب متسلسلة تسلسل رائع تشٌر
إلى أن الرب هو الذى أبدع ذلن
أ ـ لكى ٌنظروا وٌتنبهوا وٌعرفوا وٌتؤملوا معآ
ب ـ لكى ٌنظروا وٌتنبهوا وٌتؤملوا وٌعرفوا معآ
ج ـ لكى ٌنظروا وٌعرفوا وٌتنبهوا وٌتؤملوا معآ
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 11ـ من آٌة  21إلى آٌة  .. 24نجد أن الرب ٌرٌد أن ٌمدم الشعب البعٌد عنه دعواهم
وٌحضروا حججهم وكؤنه ٌمول لهم
أ ـ الرب طرٌمه كامل لول الرب نمى ترس هو لجمٌع المحتمٌن به
ب ـ إرتعدت وإرتجفت الجبال  .سبلن ٌارب فى المٌاه الكثٌرة
ج ـ إن كان هللا هو هللا فؤعبدوه وإن كان البعل هو هللا فؤعبدوه

 11ـ ٌمول المدٌس ٌوحنا ذهبى الفم " ال ٌمدر أحد أن ٌإذٌن "  ..اكتب من هذا
األصحاح ماٌشٌر إلى آلهة األشرار ال تمدر أ ن تفعل خٌرآ أو شرآ مع ذكر الشاهد
......................................................................................................
......................................................................................................

 12ـ توجد آٌتٌن متشابهتٌن تحمالن نفس المعنى فى هذا األصحاح
أ ـ آٌة  , 23آٌة 27
ب ـ آٌة  , 24آٌة 28
ج ـ آٌة  , 25آٌة 28

األصحاح الثانى واألربعون

ً ِ ْالمَائِ ِل:
 1ـ كتب المدٌس متى فى بشارته ِل َك ًْ ٌَتِ َّم َما لٌِ َل بِإِ َ
ش ْعٌَا َء النَّبِ ّ
«هُوذا فتاي الَّذِي ْ
وحً عل ٌْ ِه فٌُ ْخ ِب ُر األُمم
سً .أض ُع ُر ِ
س َّرتْ ِب ِه ن ْف ِ
اخت ْرتُهُ ،ح ِبٌ ِبً الَّذِي ُ
سم ُع أح ٌد فًِ الشَّو ِارعِ ص ْوتهُ.لصبة م ْرضُوضة ال
اص ُم وال ٌ ِصٌحُ ،وال ٌ ْ
ك.ال ٌُخ ِ
بِا ْلح ّ ِ
س ِم ِه ٌكُونُ رجا ُء
ئ ،حتَّى ٌُ ْخ ِرج ا ْلحكَّ إِلى النُّصْر ِة.وعلى ا ْ
ف ،وف ِتٌلة ُمد ِ ّخنة ال ٌُ ْط ِف ُ
ٌ ْم ِص ُ
األُم ِم " ( مت  17 : 12ـ  .. ) 21اكتب من هذا األصحاح اآلٌات التى تشٌر إلٌها هذه
النبوة مع ذكر الشاهد ……………………………………………………………………………….
......................................................................................................
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سً " .آٌة  .. 1اكتب من أناجٌل متى ومرلس
س َّرتْ بِ ِه ن ْف ِ
 2ـ " ُم ْخت ِاري الَّذِي ُ
ولولا  ..اآلٌات التى تشٌر إلى الرب ٌسوع هو موضع سرور اآلب مع ذكر الشاهد
أ ـ من متى
...........................................................................................
ب ـ من مرلس
......................................................................................
ج ـ من لولا
........................................................................................

وحً عل ٌْ ِه " آٌة  .. 1لمد حبل بالرب ٌسوع فى البطن البتولى من
 3ـ " وضعْتُ ُر ِ
ُّوس ا ْلم ْولُو ُد
لرو ُ
الروح المدس «ا ُّ
ً ِ تُظ ِلّلُ ِن ،ف ِلذ ِلن أٌْضا ا ْلمُد ُ
ح ا ْلمُد ُ
ُس ٌ ِح ُّل علٌ ِْن ،ولُ َّوةُ ا ْلع ِل ّ
ِم ْن ِن ٌُدْعى ابْن هللاِ" .
أ ـ لو 31 : 1

ج ـ لو 41 : 1

ب ـ لو 35 : 1

هللا ل ْد جاء وأعْطانا ب ِصٌرة
 4ـ لال المدٌس ٌوحنا فى رسالته األولى "ون ْعل ُم أ َّن ابْن ِ
اإللهُ ا ْلحكُّ وا ْلحٌاةُ األب ِدٌَّةُ.
سوع ا ْلم ِ
ِلن ْع ِرف ا ْلحكَّ .ونحْ نُ فًِ ا ْلحكّ ِ فًِ ا ْبنِ ِه ٌ ُ
سٌحِ .هذا هُو ِ
" ( ٌ 1و  .. ) 22 : 5كم مرة من آٌة "  " 1إلى آٌة "  " 4فكر أنه ٌخرج الحك أو
ٌصنع الحك
أ ـ  3مرات

ج ـ  5مرات

ب ـ  4مرات

 5ـ " فؤحْ ف ُ
يِ( "،إش :49
ظن وأجْ علُن عهْدا ِلل َّ
ض ِ ،لت ْم ِل ِ
بِ ،إللام ِة األ ْر ِ
ش ْع ِ
ٌن أ ْمال ِن ا ْلبر ِار ّ
 )8العهد الجدٌد هو عهد النعمة والمسٌح بدمه صار هو العهد الجدٌد بٌن هللا و اإلنسان ..
هو صار ذبٌحة لادرة على إلامة مٌثاق ووسٌط بٌن اآلب و اإلنسان  ..اكتب اآلٌة من هذا
األصحاح التى تحوى نبوة أن الرب ٌسوع هو عهد للشعب مع ذكر الشاهد
......................................................................................................
......................................................................................................
......
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سٌن فًِ
ورٌنِ ،م ْن ب ٌْ ِ
 6ـ " ِلت ْفتح ُ
سِجْ ِن ا ْلجا ِل ِ
ت ال ّ
ْس ا ْلمؤْ ُ
عٌُون ا ْلعُ ْمًِِ ،لت ُ ْخ ِرج ِمن ا ْلحب ِ
س ِ
ال ُّظ ْلم ِة ".آٌة "  .. " 7حمآ ألنه "ف ِإ ْن ح َّرر ُك ْم اال ْبنُ ف ِبا ْلح ِمٌم ِة تكُونُون أحْ رارا".
أ ـ ٌو 22 : 8

ج ـ ٌو 52 : 8

ب ـ ٌو 36 : 8

ٌحً ِل ْلم ْن ُحوتاتِ ".آٌة ""8
س ِب ِ
س ِمً ،ومجْ دِي ال أُع ِْطٌ ِه آلخر ،وال ت ْ
ب هذا ا ْ
الر ُّ
 7ـ "«أنا َّ
ألن اآلب ٌحب اإلبن ودفع كل شئ إلٌه كل سلطان  ..وأخضع كل شئ تحت لدمٌه وأمسن
بٌده وجعله عهدآ للشعب ونورآ لألمم  ..فلٌكن معلومآ إن هللا ال ٌعطى مجده آلخر ٌل إن
اإلبن واحد مع أبٌه والروح المدس فى الجوهر والربوبٌة والمجد والكرامة فكل أعمال اإلبن
هى أعمال أبٌه الصالح بالروح المدس "ألنَّهُ كما أ َّن اآلب ٌُ ِمٌ ُم األ ْموات وٌُحْ ًٌِ ،كذ ِلن اال ْبنُ
أٌْضا ٌُحْ ًٌِ م ْن ٌشا ُء".
أ ـ ٌو 12 : 5

ج ـ ٌو 21 : 5

ب ـ ٌو 17 : 5

ح النُّبُ َّو ِة» ( ".رإ  .. ) 12 : 19ألنه هو الذى ٌفن
سوع ِهً ُرو ُ
 8ـ " ف ِإ َّن شهادة ٌ ُ
رموز العهد المدٌم وٌكملها فى شخصه  ..ألن األولٌات لد تمت فى المسٌح أما المستمبل
" الحدٌثات " فمد أنار بروحه المدوس ظالم المستمبل " ٌخبركم بؤمور آتٌة "
اكتب اآلٌة من اصحاحنا هذا التى تشٌر إلى هذا مع ذكر الشاهد
......................................................................................................
......................................................................................................

ب( ".مز .. ) 1 :117
ب ٌا ُك َّل األُم ِم .ح ِّمدُوهُ ٌا ُك َّل ال ُّ
الر َّ
 9ـ "سبِّ ُحوا َّ
شعُو ِ
سنُوا ا ْلع ْزف بِ ُهتاف( ".مز  ) 3 :33من آٌة "  " 8إلى آٌة
"غنُّوا لهُ أ ُ ْغنٌِة جدٌِدة .أحْ ِ
"" 13
كم مرة نجد عبارات تحمل معنى التسبٌح أو الغناء أو الترنم أو الهتاف
أ ـ  4مرات

ج ـ  12مرة

ب ـ  8مرات
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ص ُر ُ
خ وٌ ْموى على
 11ـ
ف وٌ ْ
ب كا ْلجبَّ ِار ٌ ْخ ُرجُ .كر ُج ِل ُح ُروب ٌُ ْن ِه ُ
"الر ُّ
ض غٌْرتهُْ ٌ .هتِ ُ
َّ
أعْدا ِئ ِه ".آٌة  .. 13خروج الرب هوفى تجسده وكرجل حرب ٌنهض غٌرته ألن
تالمٌذه تذكروا أنه لٌل عنه " غٌرة بٌتن أكلتنى " ( ٌو  ) 17 : 2وٌموى على أعدائه
س ْلطا ُن ا ْلم ْوتِ ،أ ْي ِإ ْب ِلٌس"،
بجبروت لٌامته " ِلك ًْ ٌُ ِبٌد ِبا ْلم ْو ِ
ت ذان الَّذِي لهُ ُ
أ ـ عب 9: 1

ب ـ عب 14 : 2

ج ـ عب 7 : 3

 11ـ "«ل ْد صمتُّ ُم ْنذُ ال َّد ْه ِر .سكتُّ  .تجلَّدْتُ " آٌة  .. 14أى أن هللا إختار ولتآ محددآ
ٌسمٌه الكتاب ملء الزمان وهو الولت الذى ٌراه مناسبآ لٌتم الخالص "ول ِك ْن ل َّما جاء ِم ْل ُء
َّ
وس"،
امرأة ،م ْولُودا تحْ ت النَّا ُم ِ
ان ،أ ْرسل هللاُ ابْنهُ م ْولُودا ِم ِن ْ
الزم ِ
أ ـ غل 4 :3

ب ـ غل 4 : 4

ج ـ غل 4: 5

 12ـ " كا ْلوا ِلد ِة أ ِصٌحُ .أ ْنفُ ُخ وأن ُخ ُر معا ".آٌة "  .. " 14لمد شبه الرب على فم
اشعٌاء النبى عمل الخالص بالوالدة وما أروعه تشبٌه هذا الذى صنعه الرب بالخلٌمة
سٌحِ ف ُهو خ ِلٌمةٌ جدٌِدةٌ "
الجدٌدة "إِذا إِ ْن كان أح ٌد فًِ ا ْلم ِ
أ ـ 2كو 17 : 5

ج ـ 2كو 6 : 7

ب ـ 2كو 7 : 6

 13ـ ٌمول الرب ٌسوع لنا " ال أترككم ٌتامى " ( ٌو  .. ) 18 : 14اكتب من اصحاحنا
هذا أن الرب ٌمول علٌنا ال اتركهم اكتب اآلٌة مع الشاهد
......................................................................................................
 "-14الرب لد سر من أجل بره ٌعظم الشرٌعة و ٌكرمها " اٌه  .. 21النً عجزت عن
تكمٌل ناموسه و شرٌعته و أكملها هو نٌابة عنً فسر للب اآلب و أرضاه و صار هو ذاته
الطرٌك الً حضن اآلب و لذلن نصلً مع الكاهن فً المداس الغرٌغوري "أكملت ناموسن
عنً "..
أ -فً صالة "انت ٌا سٌدي " ..بعد عبارة "اعطٌتنً الناموس عونا " مباشرة
ب -فً صالة " انت الكائن فً كل زمان"  ..بعد عبارة "باركت طبٌعتً فٌن" مباشرة
ج -فً صالة " اتٌت الً الذبح "  ..بعد عبارة " أصعدت بكورتً الً السماء "مباشرة
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