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 مسابقة سفر أشعياء

 عبالجزء الرا

 األصحاح الثالث واألربعون 

لترتيب ـ في اآلية األولى فقط من هذا األصحاح نجد أربعة أفعال رائعة فعلها الرب معنا اكتبها با 1

 . مع كتابة اآلية بعد ذلك ..الى .والحظ ترتيبها الرائع المتت

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

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

ة  »يقول الرب على فم أرميا النبى  ـ 2 ْحَمةَ  َوَمَحبَّ ة  أَْحَبْبُتِك، ِمْن أَْجِل ذلَِك أََدْمُت لَِك الرَّ  "  أََبِديَّ

( ...  أكتب اآلية التي بها عبارة  " أحببتك " من هذا األصحاح مع ذكر الشاهد  3:  31) أر 

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

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

" ...  أكتب اآلية األخرى التي تحمل نفس  " ال تخفـ نجد في اآلية األولى من هذا األصحاح عبارة  3

 العبارة مع ذكر الشاهد 

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

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

 

( ...  اإلنسان بطبيعته  23:  3) رو   أَْعَوَزُهْم َمْجُد هللاِ،""إِِذ اْلَجِميُع أَْخَطأُوا وَ ـ يقول الرسول بولس  4

محتاج دائمآ لمجد هللا في حياته لكى مايشعر بكينونته وأهميته في هذه الحياة ... حتى أننا نصلى مع األب 

" خلقتنى إنسانآ كمحب للبشر ولم تكن أنت محتاجآ إلى عبوديتى   الكاهن في القداس الغريغورى

 أكتب من أصحاحنا هذا اآلية التي تشير إلى أن هللا خلقنا لمجده  "بل أنا المحتاج إلى ربوبيتك 

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

............................................................................................. 
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َماِء، َقْد أُْعِطَي َبْيَن "  ـ قال القديس بطرس  5 َولَْيَس بِأََحٍد َغْيِرِه اْلَخالَُص. ألَْن لَْيَس اْسٌم آَخُر َتْحَت السَّ

اِس، ِبِه َيْنَبِغي   (  ...  أكتب اآلية والشاهد التي بها نفس المفهوم   12:  4) أع    خلص  "أَْن نالنَّ

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

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

 

لَ اْلَبْحَر إِلَى َيَبٍس،  ، َهلُمَّ اْنُظُروا أَْعَمالَ هللاِ. فِْعلَُه اْلُمْرِهَب َنْحَو َبنِي آَدمَ  ـ يقول المرنم في المزمور " 6 َحوَّ

ْجلِ  ْهِر َعَبُروا بِالرِّ ( اكتب اآليه التي تشيرإلى أن الرب جعل في البحر  6ـ   5:  66) مز   " َوفِي النَّ

 ..............................................................................ذكر الشاهد .. طريقا ... مع

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

 

ـ من هذا األصحاح نجد أن هللا يعلن عن أمانته تجاه شعبه وإعالن نفسه شخصيآ لهم ...  كم مرة نجد  7

 " في هذا األصحاح   أنا أن الرب يتحدث عن نفسه بعبارة  "

 مرة 15مرة                 ج ـ  12مرات                  ب ـ  10أ ـ 

 

   أنا هو  " "ـ وكم مرة يدعو نفسه بعبارة   8

 مرات 4مرات               ج ـ  3أ ـ مرتين                         ب ـ 

 

وُح اْلقُُدُس َعلَْيُكْم، " ـ قال الرب يسوع لتالميذه قبل صعوده مباشرة   9 ة  َمَتى َحلَّ الرُّ ُكْم َسَتَنالُوَن قُوَّ لِكنَّ

ا  هو رجاء المسيح فينا كلنا ...   وفى أصحاحنا هذا يقول  ( وهذا 8:  1...  ) أع  "َوَتُكوُنوَن لِي ُشُهود 

 (  10:  43الرب أيضآ على فم أشعياء النبى ) أش 

، َوَعْبِدي الَِّذي اْخَتْرُتُه، لَِكْي َتْعِرفُوا َوُتْؤِمُنوا بِي وَ     بُّ اني انا ................"أَْنُتْم ُشُهوِدي، َيقُولُ الرَّ

  الرب

 ج ـ تفهموا تعرفوا                    ب ـ                     أ ـ تتأكدوا       
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ا. اآلَن َيْنُبُت. أاَلَ َتْعِرفُوَنُه؟" ـ يقول الرب   10 ا َجِديد  الشئ (  ماهو  19:  43"  ) أش   هأََنَذا َصانٌِع أَْمر 

 ....................اكتب اآلية والشاهدوعلى ماذا يشير  الجديد هذا ...........................................

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

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

 " نجد سبعة خطايا للشعب كلها سلبية بكوننا لم نفعلها ...  24" إلى  " آية  22ـ من " آية  11

ولم تكرمنى ) ال تقدير لذبيحته فوق الصليب (  لم تحضر لى شاة) عدم اإلتكال عليه (  ،   لم تدعنى

 لحياته القدسية (  ) ال تقدير لم استخدمك بتقدمة) ال تقدير للشركة معاه ( ،  بذبائحك

  ولم تشتر لى بفضة قصبآ) ال تقدير للسرور الذى أدخله إلى قلب األب ( ،  وال أتعبتك بلبان

 ) ال تقدير للروح القدس الذى مسحنا به ألن هذا هو قصب الزريرة التي في المسحة المقدسة (

  .........................وأيضآ 

 تقدير لسالمتك مع المسيح (أ ـ لم تقدم ذبيحة سالمتك ) ال 

 ( الذبائح ) التقدير ألهمية الذبيحة ب ـ لم تتعب في شراء

 ج ـ بشحم ذبائحك لم ترونى  ) ال تقدير لدوافع الصليب (

 

بَّ بَِكالَِمُكْم. َوقُْلُتْم: "  ـ يقول مالخى النبى  12 رَّ  ُكلُّ »بَِقْولُِكْم: « بَِم أَْتَعْبَناهُ؟»لََقْد أَْتَعْبُتُم الرَّ َمْن َيْفَعلُ الشَّ

، َوُهَو ُيَسرُّ بِِهمْ  بِّ  "  17:   2 خيمال" " أَْيَن إِلُه اْلَعْدلِ ». أَْو: «َفُهَو َصالٌِح فِي َعْيَنيِ الرَّ

أكتب من أصحاحنا هذا أننا أتعبنا الرب مع ذكر الشاهد 

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

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

 

ا ِفي اْلَخَطاَيا َوَغلَِف َجَسِدُكْم، أَْحَياُكْم َمَعُه، مُ بولس " ـ يقول الرسول  13 ا لَُكْم بَِجِميِع َوإِْذ ُكْنُتْم أَْمَوات  َساِمح 

ا اْلَخَطاَيا، ر  ا لََنا، َوَقْد َرَفَعُه ِمَن اْلَوَسِط ُمَسمِّ كَّ الَِّذي َعلَْيَنا فِي اْلَفَرائِِض، الَِّذي َكاَن ِضد   اهُ  إِْذ َمَحا الصَّ إِيَّ

لِيِب،" أيضا و  ذنوبنا( ... أكتب اآلية من هذا األصحاح التي تشير إلى محو  14،  13: 2)كو  بِالصَّ

خطايانا اليذكرها مع ذكر الشاهد 

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

........................................................................................ 
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 حاح الرابع واألربعون األص

: 15)يو  " لَْيَس أَْنُتُم اْخَتْرُتُمونِي َبلْ أََنا اْخَتْرُتُكْم، َوأََقْمُتُكْم لَِتْذَهُبوا َوَتأُْتوا بَِثَمر" ـ يقول الرب يسوع لنا  1

بأن الرب هو الذى إختار شعبه مع ذكر  انتفيد ... أكتب اآليتين المتتاليتين من هذا األصحاح اللتان (16

الشاهد 

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

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

أُ َبُنوُكْم َوَبَناُتُكمْ " ـ  2 ي أَْسُكُب ُروِحي َعلَى ُكلِّ َبَشٍر، َفَيَتَنبَّ  ( 28:  2") يوئيل  َوَيُكوُن َبْعَد ذلَِك أَنِّ

 هدروحه علينا وبالتالي يعطى بركته مع ذكر الشا أكتب من أصحاحنا اآلية التي تشير إلى أن هللا يسكب

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

لُ َوأََنا اآلِخُر، َوالَ إِلَه َغْيِري" ـ هكذا يقول الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود   3   " أََنا األَوَّ

 عبارة إن هللا عبر عن نفسه ...مدار األسفار كلها ( ...  جاء في الكتاب المقدس على  6) آية 

 " مرات أخرى  6" مرات أي رقم الكمال ...  هنا و "  7"   " " أنا األول و اآلخر

  12:  21،       4:  2،        20:  1      ،   13:  1،  رؤيا      12:   48،      4:  41  أ ـ أشعياء

 3:  22،        8: 2    ،    17:  1،        11 :  1،  رؤيا     12:  48،     4:  41   ب ـ اشعياء

      13:  22،       8:  2       ،    17:  1،        11:  1،  رؤيا    12:  48،       4:  41   ج ـ أشعياء 

ا لَِغْيِر َنْفٍع؟ـ "  4 ا َوَسَبَك َصَنم  َر إِله  اِس. َيْجَتِمُعوَن َها ُكلُّ  َمْن َصوَّ اُع ُهْم ِمَن النَّ نَّ أَْصَحابِِه َيْخَزْوَن َوالصُّ

ا ...  في أثناء قراءتنا لسفر أعمال الرسل "  ( 11،  10" ) آية .ُكلُُّهْم، َيقِفُوَن َيْرَتِعُبوَن َوَيْخَزْوَن َمع 

بولس ورفاقه  "  " نجد أن أحد األشخاص إجتمع مع أهل مدينة أفسس وصرخوا أمام القديس 19أصحاح 

"  وليس هذا الصياح سوى تعبير عن رعبهم وخزيهم ...  وأما عظيمة هي ارطاميس آلهة األفسسين 

 نحن فلنا إله يدافع عنا ...  من هو هذا الشخص الذى تزعم هذه المظاهرة 

 النحاس أ ـ تيرانس                      ب ـ ديمتريوس                                ج ـ إسكندر

 

ا لَِغْيِر َنْفعٍ " ـ   5 ا َوَسَبَك َصَنم  َر إِله  لألصنام اآلن هو  (  ...  من الصور الحديثة   10)  آية   "  َمْن َصوَّ

َماَذا َيْنَتفُِع اإلِْنَساُن لَْو َربَح اْلَعالََم  "المال ...  الذى قال عليه الرب يسوع أنه بدون منفعة أيضآ ...  ألنه  

  " َخِسَر َنْفَسُه؟ ُكلَُّه وَ 

  26:  16ج ـ متى                   13:  16ب ـ متى                         7:  16أ ـ  متى 
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في إيجاد المنفذ للتجارب التي    كون تحت مظلة الحماية اإللهيةـ لذلك أوصانا الرسول بولس لكى ن 6

ائِي اهْ "  تحيط بنا ...  قال لنا    "  .ُرُبوا ِمْن ِعَباَدِة األَْوَثانِ لِذلَِك َيا أَِحبَّ

 23:  10كو 1ج ـ                      14:  10كو 1ب ـ                      4:  10كو 1أ ـ 

 

. ِمْن َفِمِه اْلَمْعِرَفُة َواْلَفْهمُ  ـ يقول الحكيم سليمان  " 7 بَّ ُيْعِطي ِحْكَمة   ( 6:  2"  ) أمثال  ألَنَّ الرَّ

من أصحاحنا هذا مايفيد أن الذين يسقطون في عبادة األوثان هم فاقدين للمعرفة والفهم ولذلك أكتب 

... أذكر األية مع الشاهد  فقدت العقل أيضا وقلوبهم

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

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

 

 اَْلَقْلُب أَْخَدُع ِمْن ُكلِّ َشْيٍء َوُهَو َنِجيٌس، َمْن َيْعِرفُُه؟"  "ـ يقول الرب على فم أرميا النبى   8

تب االية التي تشير إلى ذلك مع ...  حينما يتضرع القلب يكون اإلنسان في ضالل ...  أك (9: 17 )أر

ذكر الشاهد 

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

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

بعد أن محا الرب يسوع خطايانا على الصليب دعانا إلى الرجوع إليه ألنه إفتدانا على الصليب ...  إذآ ـ  9

ْرَنا بِاإلِيَماِن لََنا َسالٌَم َمَع " محو الذنوب والخطايا يسبق هذا الرجوع ...  ألن إلهنا قدوس ...   َفإِْذ َقْد َتَبرَّ

َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح،  أن الرب محا ذنوبنا وخطايانا   ( ...  أكتب اآلية التي تشير إلى 1:  5)  رو   "  هللاِ بَِربِّ

 مع ذكر الشاهد  ...  دعانا أن نرجع إليه ألنه إفتداناثم 

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

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

 

َماَواِت َوْحَدهُ اْلَباِسُط "  ـ يقول أيوب في سفره   10 (  إستخرج من اصحاحنا  8:  9)  أيوب  " السَّ

ناشر السموات وباسط األرض وحده  أن الرب هو هذا اآلية مع كتابة الشاهد التي تشير إلى

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

................................................................................................. 
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 ـ أكتب أربعة آيات من هذا األصحاح تشير إلى أن الرب هو الفادى  11

 ................................................................................................ -أ          

 .................................................................................................-ب

 .................................................................................................. -ج

 ....................................................................................................-د

 

ُه َمْكُتوٌب: ـ يقول الرسول بولس    12   «."َسأُبِيُد ِحْكَمَة اْلُحَكَماِء، َوأَْرفُُض َفْهَم اْلفَُهَماءِ »أَنَّ

( ...  أكتب اآلية التي بها هذه النبوة من أصحاحنا هذا  19:  1كو 1) 

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

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

 

بأ على أن كورش ملك مادى وفارس سوف يكون هو السبب ـ أكتب اآلية التي تشير أن أشعياء النبى تن 13

سنة عن ملكه  200المباشر في إعادة بناء أورشليم وتأسيس الهيكل وهذا قبل حوالى 

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

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

 

 األصحاح الخامس واألربعين 

فأطلب أول كل شيء أن تقام طلبات وصلوات وابتهاالت  "  تيموثاوس  بولس لتلميذهـ يقول الرسول   1

(...ألن الرب  2ـ1: 2تي 1( " وتشكرات ألجل جميع الناس..ألجل الملوك وجميع الذين هم في منصب

(.... وهنا نجد أن كورش الملك بالرغم من  1من خاللهم ) آية  اإلله يمسك بأيديهم ويتمم مقاصده اإللهية

تشيران عدم معرفته للرب معرفة العبادة والحياة ولكنه يتمم مشيئة الرب...أكتب اآليتين المتتاليتين اللتين 

 مع ذكر الشاهد...إلى أن كورش لم يكن يعرف الرب..

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

..................................................................................................................... 
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(  4)آية " ألَْجِل َعْبِدي َيْعقُوَب، َوإِْسَرائِيلَ ُمْخَتاِري، َدَعْوُتَك بِاْسِمكَ  يقول الرب على فم أشعياء النبي " ـ 2

ُه َوَنْحُن َبْعُد ُخَطاةٌ  .. وأيضا  قال الرسول بولس " .. كل هذا كان ألجل عبيده َتُه َلَنا، ألَنَّ َن َمَحبَّ َولِكنَّ هللاَ َبيَّ

 " ِسيُح ألَْجلَِناَماَت اْلمَ 

 8 :6ج ـ رومية                8 :5رومية   ب ـ          8 : 4أـ رومية          

...و الشر هو عدم وجود الخير .. و ألن األمم الوثنية كان لهم الظلمة هي عدم وجود النور وغيابه  ـ 3

هو خالق  هنا على فم اشعياء النبي أن الربإيمان بتعدد اآللهة .. ومنهم إله للخير وإله للشر .. أشار الرب 

أو خالق الشر كنتيجة ابتعاد اإلنسان عن االحتماء تحت المظلة اإللهية بكونه االله الواحد للجميع  الظلمة

 ..اكتب اآلية الدالة على ذلك ... مع ذكر الشاهد ...............................................

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

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

ثم اعالن منه عن كونه إله  ..د كورشمرة أخرى وألن هذا اإلصحاح اعالن على أن الرب يمسك بي -4

 قد. أنا الرب ".. ثم أيضاً اعالن على أن الخالص بواسطته .. نجد عبارة " واحد يمسك بزمام األمور

 كم مرة تكررت ... كثيراً .. تكررت

 مرات 10-مرات                               ج  8 –مرات                             ب  6 -ا     

 "الخالص والبر هو من فوق وفي نفس الوقت صنع على األرض" .. نجد هذا المعنى في آية .. -5

 15آية  –ج                                   11آية  –ب                                8 آية -ا       

َها اإِلْنَساُن الَِّذي ُتَجاِوُب هللاَ؟ أَلََعلَّ اْلِجْبلََة َتقُوُل لَِجاِبلَِها يقول الرسول بولس " -6 لَِماَذا : »َبْل َمْن أَْنَت أَيُّ

 أكتب االيات من اصحاحنا هذا والتي تحمل نفس المفهوم.. مع ذكر الشاهد.........“ ..َصَنْعَتِني هَكَذا؟

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

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

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

اتِِر َوْجَهُه َعْن َبْيِت َيْعقُوَب َوأَْنَتِظُرهُ  " يقول اشعياء النبي -7 بِّ السَّ  (.. 17:  8" ) اش .َفأَْصَطبُِر لِلرَّ

الرغم من اكتب من اصحاحنا هذا اآلية التي تشير إلى أن هللا هو اله محتجب وغير ظاهر لنا مادياً .. ب

 عالمات خالصه ورعايته لنا على الدوام  .. مع ذكر الشاهد .. ظهور

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

......................................................................................................... 
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 ..كم مرة نجد عبارة مخلص ومشتقاتها ) يخلص او خالص او اخلصوا ( ..  24الى آية  15من آية  -8

 مرات 6-ج                     مرات         5-مرات                           ب  4 -ا        

ية التي تحمل نفس المفهوم ... مع ذكر خالص الرب هو خالص أبدي وممتد إلى الدهور ... أكتب اآل -9

 الشاهد .....................................................................................................

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

ِة هَكَذا َيْنَبِغي أَْن ُيْرَفَع اْبُن اإلِْنَسا "قال الرب يسوع  لنيقودوموس -10 يَّ َة فِي اْلَبرِّ  نَوَكَما َرَفَع ُموَسى اْلَحيَّ

ةُ   ألن كل من نظر  ( .. 15-14: 3) يوحنا       "  لَِكْي الَ َيْهلَِك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن بِِه َبلْ َتُكوُن َلُه اْلَحَياةُ األََبِديَّ

ة  ِمْن ُنَحاٍس   والتفت الى الحية النحاسية  يحيا بالرغم من لدغات الحيات المحرقة " َفَصَنَع ُموَسى َحيَّ

َحاِس َيْحَيا.َوَوَضَعَها َعلَى ال ِة النُّ ا َوَنَظَر إِلَى َحيَّ ٌة إِْنَسان  اَيِة، َفَكاَن َمَتى لََدَغْت َحيَّ ( اكتب 9:  21" ) عدد  رَّ

 من اصحاحنا هذا آية تحمل نفس المفهوم .. مع ذكر الشاهد ..

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

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

ُه َمْكُتوٌب: كتب الرسول بولس " -11 ُه لِي َسَتْجُثو ُكلُّ ُرْكَبٍة، َوُكلُّ »ألَنَّ ، إِنَّ بُّ ، َيقُولُ الرَّ لَِساٍن أََنا َحيٌّ

النبوة  .... مع ذكر  هذه(... اكتب اآلية  من اصحاحنا هذا والتي تحمل 11:  14" )رومية «.َسَيْحَمُد هللاَ 

.............................................................................................................الشاهد.

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

من افتخر فليفتخر  (.. ومادام هو برنا فلنفتخر به ."6: 23" )ارميا  الرب بٌرنا   يقول ارميا النبي " -12

 ذكر الشاهد... الى افتخارنا بالرب الذي يبررنا ..مع (.. اكتب اآلية التي تشير 31:  1كو 1" ) بالرب 

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

 

 االصحاح السادس و االربعون

" الهة وثنية خاصة بمملكة بابل ... وهنا في هذا االصحاح يتهكم اشعياء النبي ويتنبأ "بيل" و "نبو -1

. اكتب من فال رجعت و ال رجع الحمار" .. عمر   بأم الشعبي "ذهب الحمار  قال المثل عليها ويقول كما

 .................   ن التماثيل الوثنية ذهبت و لم تعود مع ذكر الشاهدهذا االصحاح ما يفيد بأ

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

.................................................................................................)......(........... 
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التثنية "وفي البرية حيث رايت كيف حملك الرب الهك كما به في أول سفر يقول موسى النبي لشع -2

... اكتب (31:  1)تث" وها حتى جئتم إلى هذا المكانتميحمل االنسان ابنه في كل الطريق التي سلك

  مع ذكر الشاهد إلى ان الرب يحملنا من البطن إلى الشيخوخة ران شياالياتان اللتان تمن هذا االصحاح 

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

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

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

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

 

 ؟ محملين أو احمل  اشعياء النبي عبارة ريكركم مرة ( 4و3في االيتين ) -3

 راتم 5ج.    مرات  4ب.      مرات  3  ا.  

 

 ( من الجانب االخر؟6و5والمفهوم في ايه ) ..نب( من جا4و3اية)فرق في المفهوم في ما هو ال -4

 ( االنسان هو الذي يتعامل مع االصنام وهي ال تخلصه.6و5( الرب يحملنا ، واالية )4و3ا.   في اية )

 ( االنسان هو الذي يصنع االصنام وهي ال تخلصه.6و5( الرب يحملنا ، واالية )4و3ب.  في اية )

 ( االنسان هو الذي يحمل االصنام وهي ال تخلصه.6و5لرب يحملنا ، واالية )( ا4و3ج.  في اية )

 

 

 

ويتخذوا قراراً ثابتاً بان يتركوا ..ونوا رجاالهللا يريدهم ان يكث اشعياء النبي الشعب على ان يحُ  -5

بتوا ث اهل كورنثوس بان يسهروا ويثوكذلك القديس بولس الرسول كان يحُ   .عبادة االوثان ويعبدوه هو.

 اكتب من هذا االصحاح االية التي تحمل  ..(13:  16كو 1كونوا رجاال  )في االيمان وقال لهم "

 نفس التعبير مع ذكر الشاهد   ...............................................................................

........................................................)......(................................................... 
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  ("21: 19"في قلب االنسان افكار كثبرة لكن مشورة الرب هي تثبت )اميقول الحكيم في امثاله  -6

 ....مع ذكر الشاهد   ............. ويثبت... يقوم  يد بان الرب هو الذي دائماً ما يفاكتب من هذا االصحاح 

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

 

 ("3: 2و ال تتأخر )حب يانا  "ان توانت فانتظرها النها ستأني إتيقول الرب على فم حبقوق النبي  -7

 خر خالص الرب  مع ذكر الشاهد   .....................الصحاح االية التي تشيرإلى عدم تأاكتب من هذا ا

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

 

 لسابع و االربعونااالصحاح 

"استيقظي استيقظي البسي عزك ويقول لها ..للكنيسة التي كانت ذليلة  ينادي الرب مناداة الخالص -1

.أما في ( 52) اش  ". انتفضي من التراب قومي اجلسي...يا صهيون البسي ثياب جمالك يا اورشليم ..

 ذلك ينادي ابنة بابل قائالً: فعلى عكس.  اصحاحنا 

 واستري نفسك ايتها الفاسدة بين النساء. ...لبسي نقابكا.  إ      

 في الحبس. وننب.  اذهبي نامي نوم الغفلة ... ليت ابناؤك يكو     

 تة وادخلي في الظالم زلي واجلسي على التراب...  اجلسي صامج.  ان     

االية  اكتب ("14: 94"الن الرب ال يرفض شعبه وال يترك ميراثه )مزيقول المرنم في المزمور  -2

 رحمة ،مع ذكر الشاهد  ................... م بل لم تصنع معهالتي تشير ان ميراث الرب تدنس ومملكة با

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

وة اقتداري "اليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بق قال الملك نبوخذنصر قبل عزله -3

اللتان تشيران ان مملكة بابل مخدوعة تان (".  اكتب من هذا االصحاح االي30:  4)دا  ولجالل مجدي

مع ذكر الشاهد    ...نه ال يوجد احد غيرهابأ بإطمئنان زائف

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

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

)..............(..................................................................................................... 
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"ثم قال لي ارايت يا ابن ادم ما تفعله شيوخ بيت اسرائيل في حزقيال النبي  يقول الرب على فم -4

 ("12: 8يرانا.  الرب قد ترك االرض )حز الظالم كل واحد في مخادع تصاويره النهم يقولون الرب ال 

من مفتون بحكمته ومعرفته ... اكتب و .. االطمئنان الخادع الذي يفعله االنسان متخيالً ان الرب ال يراه

هذا االصحاح االية التي تشير هذا المفهوم مع ذكر الشاهد   

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

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

 

"احترزوا النفسكم لئال تثقل قلوبكم م االخيرة الجميع بالنسبة لعالمات االيمنبهاً ا يسوع قال الرب -5

.  اكتب من هذا االصحاح ما  (34: 21) لوقا في خمار وسكر وهموم الحياة فيصادفكم ذلك اليوم بغتة"

، مع ذكر الشاهد    تى عليها شر ومصيبة وتهلكة بغتةً .. أيشير إلى انه نتيجة خطايا بابل

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

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

"يمينك يا رب معتزة بالقدرة.  يمينك يا رب ترنم موسى تسبحة االنتصار بعد عبور البحر االحمر  -6

 .....".( 6-5:  15مقاوميك. وترسل سخطك فيأكلهم كالقش ) خروج لعدو وبكثرة عظمتك تهدم تحطم ا

 ا( يرسم الرب على فم اشعياء النبي صورة لما سوف يكون عليه عرافو  15إلى اية  12)من اية 

 شيرش الذي تحرقه النار.  اكتب من هذا االصحاح االية التي ت..وبانهم سيصيروا مثل القومشيري بابل 

 المفهوم ...........................................................................................هذا  الى

 مع ذكر الشاهد  ......................................................................................... 

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

 

 االصحاح الثامن و االربعون

( والذين   الخارجين من يهوذا )شعب اسرائيل وهم في السبييوبخ الرب  ( نجد أن 2- 1آية )في  -1

 ..............يذكرونه .......النهم ..ولكن كلهم رياء  إسرائيل..انفسهم إلى اله  يسندون

 ليس بالصدق وال بالحق. -ليس باالمانة وال باالستقامة                   ب -ا              

 ليس بالعدل وال باالمانة. -ج                                    
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بفمه واكرمني  "هذا الشعب قد اقترب إلىوكل هذا الن عالقتهم به ما هي اال صورة شكلية فقط -2

 "بشفتيه واما قلبه فأبعده عني. وصارت مخافتهم مني وصية الناس معلمة

 17: 29ج.  اش    13: 29ب.  اش    7: 29ا.  اش

 

"كلهم عصاة متمردين ساعون في الوشاية.  هم نحاس وصف الرب على فم ارميا النبي الشعب  -3

 ... اكتب من هذا االصحاح االية التي تشير إلى قساوة الشعب  ("28: 6)ار وحديد كلهم مفسدون

 وان عنقه من حديد وجبهته من نحاس ، مع ذكر الشاهد   .................................................

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

نه قال لنا افي اثناء تجسد الرب يسوع اعلمنا كل شئ في كتابه المقدس الذي بين ايدينا االن...حتى  -4

فيد بان (" ... اكتب من هذا االصحاح االيات التي ت23: 13"ها انا قد سبقت واخبرتكم بكل شئ )مر

، مع ذكر الشاهد     ه. ...يلإ وا اذا  لم يستمع مالرب اخبر شعبه بكل ما هو سوف ياتي عليه

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

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

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

(".اكتب 5: 51هأنذا باالثم صورت و بالخطية حبلت بي امي )مز"نصلي مع المرنم في المزمور  -5

 شاهد   ................................من هذا االصحاح االية التي تحمل هذا المفهوم مع ذكر ال

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

"من اجل اسمي ابطئ غضبي ومن اجل فخري امسك عنك حتى يقول الرب على فم اشعياء النبي  -6

وايضا  "من اجل نفسي، من اجل نفسي. افعل النه كيف يدنس اسمي؟ وكرامتي ال  ("9ال اقطعك )اية

"يا رب اغفرها لنا من اجل اسمك القدوس الذي دعي ولذلك نصلي ونقول  ("11اعطيها الخر )اية

 .................علينا" 

 ا.  في صالة ارحمنا يا هللا ثم ارحمنا.

 ب.  في صالة قدوس قدوس قدوس.

 ة قدوس هللا قدوس القوي قدوس الحي الذي ال يموت.ج.  في صال
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اثمهم اما رحمتي فال  افتقد بعصا معصيتهم وبضرباتيقول الرب على فم المرنم في المزمور " -7

... االية التي تحمل معنى ان الرب ينقينا  (" 33، 32: 89انزعها عنه وال اكذب من جهة امانتي )مز

 في ..................ة موجودة بالضربات ويسمح بالمشقَ 

 12ج.  اية     10ب.  اية     7ا.  اية

 

"اسمعي ايتها السموات واصغي ايتها االرض الن الرب يتكلم يقول الرب على فم اشعياء النبي  -8

 لكي ما يشهدوا ................ ا مرة أخرى... وهنا ايضاً يدعوهم ("2: 1)اش

 14ج.  اية     13ب.  اية     12ا.  اية

 

"بكلمة الرب صنعت السموات وبنسمة فيه كل من ايات العهد القديم التي تشير إلى الثالوث  -9

ايضاً اية واضحة ورائعة تشير إلى ارسالية الرب في هذا االصحاح نجد وهنا   (".6: 33جنودها )مز

قدس إلى المخلص ريبة إلى ارسالية الرب والروح ال.. بالرغم من اشارتها القوالروح القدس إلى الكلمة

الرائعة مع ذكر الشاهد   النبوة الذي سوف يخلص اسرائيل من سبي بابل ... اكتب االية الدالة على هذه 

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

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

كل الكتاب موحى به من هللا ونافع للتعليم و التوبيخ للتقويم قال بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس " -10

، ولكن االهم هو من ينتبه لها  جداً لنا كلمة الرب نافعة .  حقاً ("16: 3تي2والتأديب الذي في البر )

 وينفذها.  اكتب من هذا االصحاح ما يفيد مناداة الرب لنا بان تعليمه لنا هو لنفعنا ولسلوكنا المستقيم 

 ................................................................................  امامه مع ذكر الشاهد

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

 

" ... اكتب من هذا االصحاح االية من الفضيحة "من سمع النصيحة .. نجييقول المثل الشعبي  -11

التي يشير فيها الرب لنا عن اهمية االصغاء لوصاياه مع ذكر الشاهد   

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

............................................................................................)........(............... 
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تكرر هذا    (".21: 57سالم قال الهي لألشرار )اش "ليسيقول الرب على فم اشعياء النبي  -12

 المفهوم كثيراً في الكتاب المقدس.  اكتب من هذا االصحاح ما يحمل هذا المفهوم مع ذكر الشاهد 

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

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

 ( في يوم احد الشعانين ..........22إلى اية  12نصلي مع الكنيسة من هذا االصحاح من )اية  -13

 ج.  الساعة الحادية عشر               ب.  الساعة التاسعة         ا.  الساعة السادسة 

 

 االصحاح التاسع و االربعون

رائعة  فيه نبواتهذا االصحاح نجد  ("1"الرب من البطن دعاني من احشاء امي ذكر اسمي )اية -1

مريم بميالد الرب  راءلمالك للقديسة العذبشارة ا الرب يسوع ..أما هذه اآلية فهي نبوة عن عنومباشرة 

 "وها انت ستحبلين وتلدين ابنا  وتسمينه يسوع". قال لها الذي يسوع 

 46: 1ج.  لوقا   31: 1ب.  لوقا    13: 1ا.  لوقا

وهذا الن  ("15: 19"ومن فمه يخرج سيف ماض  )رؤراى القديس يوحنا الحبيب في رؤياه  -2

 كلمته فعالة وامضى من كل سيف ذي حدين .  اكتب من هذا االصحاح االية التي تشير لذلك مع ذكر 

 الشاهد    .........................................................................................................

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

 "ومهما سالتم. الن الرب يسوع قال ("3وقال لي انت عبدي اسرائيل الذي به اتمجد )اية" -3

 باسمي فذلك افعله ليتمجد االب باالبن" 

 19: 14ا.  يوحنا    13: 14ا.  يوحنا    5: 14ا.  يوحنا 

اثناء تجسد الرب يسوع القى رفضاً شديداً من   (".11: 1"إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله )يو -4

مهمته ... ولكن بالرغم من هذا فإنه يعبر عن يقينية الواثق لفشل امته وربما كان هذا يظهر للبعض ك قبل

كلمات "عبثاً . باطالً . فارغاً"  اكتب االية التي بها  ...والكامل  بانه قائم بعمل هللا وسيكافأ بالنجاح التام

مع ذكر الشاهد   

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

.........................................................................................................)........(.. 
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ي قد ابصرتا خالصك الذي اعددته قدام وجه جميع "الن عين في صالة سمعان الشيخ نجده يقول -5

... حقاً الخالص الذي قدمه ربنا  ("32 -30:2الشعوب نور اعالن لالمم ومجدا  لشعبك اسرائيل )لو

يسوع المسيح ليس فقط السباط اسرائيل النه لو كان لهم فقط فهذا قليل عليه جداً ، النه نور وخالص 

الدالة على ذلك مع ذكر  لجميع العالم و الشعوب وإلى اقصى االرض ... اكتب من هذا االصحاح االية

 .................................................الشاهد    

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

 

"بذلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين. وجهي لم اشعياء النبي على فم الرب يسوع الذي يقول كتب  -6

 اآلية اكتب من هذا االصحاح ..  كإهانة شديدة ومؤلمة لنفسه. ("6: 50صق )اشستر عن العار والبا

 الشاهد .. .. مع ذكر الرؤساء يسجدون لهنجد ر إلى انه مهان النفس وفي نفس الوقت يالتي تش

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

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

  

في وقت  يقول "فإذ نحن عاملون معه نطلب ان ال تقبلوا نعمة هللا باطال  النهكتب بولس الرسول  -7

. ("2و1: 6كو2خالص ) يوم مقبول سمعتك وفي يوم خالص اعنتك. هوذا االن وقت مقبول. هوذا االن

 انجيل نعمة هللا لجميع الشعوب.  إنتشار اقتبس بولس الرسول من هذا االصحاح تلك االية التي تشير إلى

 ...........................................اكتب هذه االية مع ذكر الشاهد  .....................................

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

 

وقال ايضاً "  (".36: 8" فإن حرركم االبن فبالحقيقة تكونون احرارا  )يوقال الرب يسوع لنا  -8

ونحن نرنم مع صاحب  (".28: 11تعالوا إلى يا جميع المتعبين و الثقيلي االحمال وانا اريحكم )مت

"في مراع خضر يربضني إلى مياه الراحة يوردني يرد نفسي يهديني إلى سبل البر من المزمور ونقول 

الرب بإلى انه  اكتب من هذا االصحاح االيتين المتتاليتين الللتين تشيران  (".3و2: 23اجل اسمه )مز

  إلى ينابيع المياه المريحة للنفس مع ذكر الشاهد  ذاهبين لمراعيلألسرى إلى ان خروج يسوع سيكو

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

..........................................................................................)........(............... 
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و بالرغم من ...  "(1اية "الي متي يارب تنساني )ـ يبدأ ب في المزمور الثالث عشر نجد المرنم -9

لي  إأما انا فعلي رحمتك توكلت يبتهج قلبي بخالصك اغني للرب ألنه أحسن " ـذلك ينتهي المزمور ب

 ................مع ذكر الشاهد ... تب من هذا األصحاح ما يفيد بأن الرب ال ينسانا ابداً .  أك (6و5اية )

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

 

متشال في عينيه "نرنم و نقول "  ربنا موجود ي ...الهم و متخافش يماتعولش" في ترنيمة  -10

شير الي اننا منقوشون علي كفيه مع ذكر ية التي تأكتب من هذا األصحاح اال ".   منقوش في ايديه

 ...................................................................................................الشاهد ...

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

رج من كثيرين و هي تصرخ و تقول انت هو المسيح كانت شياطين ايضا تخ"وكتب القديس لوقا   -11

التي تشير بأن مخربي الكنيسة يخرجون من  االيةتب من هذا االصحاح كا ( 41:  4لو)       ابن هللا

 مع ذكر الشاهد  داخلها ...

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

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

ام  .لكن ان كنت انا بروح هللا اخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت هللا"و يقول الرب يسوع  -12

 .. ("29 -28: 12مت) أوال..يربط القوي  ينهب امتعته ان لميستطيع احد ان يدخل بيت القوي و كيف

     ....قيدها لحسابهم كان غنيمته التيو قيامته هزم الشيطان و سلب منه  بصلبههذا ... بتجسد الرب بيسوع 

الذي دخل الي العالم بحسد ابليس هزمته بالظهور المحيي الذي البنك  "والموتو لذلك نصلي مع الكاهن 

الشيطان  ب المسيح تم سلب غنيمة ياكتب من هذا االصحاح االية التي تشير الي انه في صل "  الوحيد

مع ذكر الشاهد  اً جباروالذي كان يعتبر نفسه قبل الصليب 

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

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

معرفة مجد الرب كما تغطي المياه البحر " االرض تمتلئ من يقول الرب على فم حبقوق النبي  -13

 اكتب من هذا االصحاح ما يشير إلى ان كل البشر في انحاء االرض كلها سوف يعرفون  ("14: 2)حب

 ان الرب هو المخلص مع ذكر الشاهد  .........................................................................

............................................................................................)........(............... 
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 االصحاح الخمسون

" نحن الذين اخطأنا  " نصلي مع االب الكاهن ونقولايها االبن الوحيد االله الكلمة"  في قسمة -1

" نعم نحن وهو الذي تألم. نحن الذين صرنا مديونين للعدل االلهي بذنوبنا وهو الذي دفع الديون عنا

بداً ... كل هذا هو أ الذين بخطايانا و ذنوبنا ابعدنا انفسنا عن مظلة الحماية االلهية ولكن هللا لم يتركنا

سبب بن ان رفض الرب للشعب لم يكن من تقصير منه ، ولكن بحرية ارادتنا.  اكتب االياتان اللتان تشيرا

مع ذكر الشاهد    آلثامه و ذنوبه..... طبيعية   ابتعاد االنسان كنتيجة

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

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

 لسان" وليس  "لسان المتعلمين"اعطاه  ( ... نجد ان الرب4المسيح )اية في النبوة عن السيد  -2

مع انه هم المعلم االعظم ... ولذلك نقول ممن تعلم؟ ... الجواب نجده في كالمه حينما قال  المعلمين"،

 .لنا جميعاً نجده في ......رائع ". وهذا درس اتكلم بهذا كما علمني ابي"

 32: 8ج.  يو   28: 8ب.  يو    24: 8ا.  يو

اكتب من هذا  (".29: 40)اشلعديم القوة يكثر شدة "يعطي المعيي قدرة ويقول اشعياء النبي  -3

 ان ينقذ المعيي بكلمته المحييه، مع ذكر الشاهد  ............ اح االية التي تشير ان الرب قادراالصح

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

.  هذا كله النه احب سيده ("5)اية  نا لم اعاند. إلى الوراء لم ارتدفتح لي اذنا  وا "السيد الرب -4

نه موصوف بالعبد.  النه في تجسده اخذ شكل "العبد" ... نجد شريعة العبراني الذي احب ان يبقى مع لكو

 ....في ..... العبراني ه ... نجد شريعة العبدياذن .. وألنه أحب سيده يثقب لهسيده في بيته

 22ج.  خروج    21ب.  خروج     20ا.  خروج 

نجد في هذا االصحاح ذلك العبد الفريد الذي هو )الرب يسوع( الذي اخذ شكل العبد في ان ... اذنه  -5

" ... وبذل بال حدود "بذلتعن نفسه مفتوحة ولسانه حاذق ووجهه صلب وهو اعطى بارادته النه قال 

مضى " وايضاً قانتف شعر وجهه ثم يغطى بالبصيفوق الوصف " " ، وتحمل ماظهري وخدي و وجهي"

ية التي تشير إلى انه جعل وجهه كالصوان مع ".  اكتب اآلجعلت وجهي كالصوان"في طريقه بأصرار 

 .............................................................................ذكر الشاهد  .......

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

 ( في نبوات يوم اثنين البصخة3إلى اية  1من هذا االصحاح من )اية نصلي مع الكنيسة -6

 دية عشر ج.  الساعة الحا   ب.  الساعة التاسعة   ا.  الساعة السادسة 
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 ( في نبوات يوم الجمعة العظيمة9إلى اية  4من هذا االصحاح من )اية نصلي مع الكنيسة   -7

 ج.  الساعة التاسعة   ب.  الساعة السادسة   ا.  الساعة الثالثة     

ته ... وايضاً قال ال احد يقدر ان يبكَ   (".46: 8"من منكم يبكتني على خطية )يوقال الرب يسوع  -8

يكن ممكنا  ان يمسك   ناقضا  اوجاع الموت إذ لمالذي اقامه هللا "القديس بطرس في عظته في اورشليم 

". اكتب االياتان المتتاليتان اللتان تشيران إلى انه ال احد يقدر ان يخاصمه )يكون خصماً (24: 2منه )اع

لشاهد    ، مع ذكر ا.. له( ولذلك ال احد يقدر ان يحكم عليه

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

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

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

..من وحي  6آية  "بذلت ظهري للضاربين .وخدي للناتفين .وجهي لم أستر عن العار والبصق "   -9

للسياط وخديك أهملتهما للطم " بذلت ظهرك هذه اآلية .. نصلي مع األب الكاهن في القداس الغريغوري 

 وذلك في قطعة ........  من أجلي ياسيدي لم ترد وجهك عن خزي البصاق "..

 ".. لما خالفت ناموسك ......مباشرةً    بعد  .."..أنت ياسيدي حولت لي العقوبة خالصاً  "   -أ 

 .. مباشرةً " أنت الكائن في كل زمان ...."  بعد  ".. احتملت ظلم األشرار ......   -ب 

 بي ..... مباشرةً " أتيت إلى الذبح .... "  بعد   "..أظهرت عظم اهتمامك   -ج

 

 

 االصحاح الحادى والخمسون

م والى نقرة الجب الذى منه قطعت انظروا الى الصخر ..الطالبون الرب .لى أيها التابعون البر"اسمعوا -1

 (2)ونفهم هذا من اية  .............. الصخرةب  هنا بالذات يقصد  ..1 اية ....”منها حفرتم التي

 الشعب الصلب الرقبة -إبراهيم                       ج-ب            الرب يسوع                -أ        

 لما يفعلة الرب بكل الخراب الذى فينا .... االية التي يوجد بها  تصور صورة رائعةمن االيات التي   - 2

 الحمد ، التزم ... اكتب هذه االية  ية  ، الفرح ، االبتهاج ،....التعز   خمس عبارت جميلة 

 ...............................مع ذكر الشاهد ..........................................................
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وتعبد الرب الهك من  رقه و تحبهتتقى الرب إلهك لتسلك في كل ط انال  االهك الرب  منكيطلب  اماذ" -3

 10تثنية  "   لخيركائضة التي  انا اوصيك بها اليوم  ومن كل نفسك وتحفظ وصايا الرب وفر كل قلبك

تشير الى التي   طريقك كل أيام حياتك اكتب االية في  لك نها نورال نعم  بالحق... فهى لخيرك...12،13:

 ............................الشاهد ............................كر ان شريعة الرب  هي نور للشعب . مع ذ

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

 تالم لم يكن يهدد يكن يشتم عوضا وإذمكر الذى إذ  شتم لم  يفعل خطية وال وجد في فمه الذى لم "-4

او نخاف شتاتم الناس لنا التجعلنا نرتاع ....  23،  22 :  2بط  1 "بل كان يسلم لمن يقضى بعدل

فم اشعياء النبى من خالل االية التي تشير الى ذلك ....  اكتب  ىالرب لناعل ...اكتشف السبب الذى ذكره

 .......................................................................................االية مع ذكر الشاهد

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

الى حكمى يا إلهى  استيقظ وانتبه هيالالى حكمى يا  استيقظ وانتبه "يقول المرنم في المزمور -5

 ...... 24، 23:35مزمور  "  ىبالى دعواى . اقض لى حسب عدلك يارب الهى فال يشمتوا  وسيدى

 التي  عجائبهصباتنا كل هذه وأين ا سيدى اذا كان الرب معنا فلماذ ألك ياسأ " وقال جدعون لمالك الرب

  دائما يوافق ويفرح بببنيه الذينالرب  ..13: 6 قضاة "مصر لم يصعدنا الرب منلين أئنا بها أباؤنا قااخبر

 . االية التي تشير الى مناجاة اشعياء للرب وقوله لهبالصالة ... اكتب  ا معهويتحدثو يناجونه 

 كر الشاهد .........................................................................مع ذ "استيقظ  "

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

 اكد النبى على وصف خاص لمفديوا الرب ....10:35"من نفس السفر " سفر اشعياء  -6

ارة .. والتي تحتوي على نفس العباكتب االية مع الشاهد من اصحاحنا هذا 

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

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

 ""خالصىعبارتى ايات  يشير الرب فيهم على فم اشعياء النبى ويردد سفر ثالثنجد في هذا ال -7

 ... وأيضا الينقض وكذلك يكون الى االبد في نفس االيات ونفهم منهم ان بره  قريب " برى "وأيضا

 ................................................................. اكتب الثالث االيات مع ذكر الشواهد لكل منهم

..................................................................................................................... 
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فة واله كل لرأابواأبوربنا يسوع المسيح  مبارك هللا " مخاطبا اهل كورنثوسبولس قال الرسول  -8

  اكتب من اصحاحنا هذا  االية التي تشير الى ان الرب هو معزينا مع ذكر الشاهد..  3:1كو 2 "يةتعز

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

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

 بهم الرب وحثهم علىجاو "ع الرب ااستيقظى باذر" لربوا للى فم اشعياء وقالحينما نادى الشعب ع -9

مع ذكر الشاهد  .. ... اكتب االيةالنهوض النهم هم الذين  شربوا كأس  الترنح

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

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

 ...............:     ونتيجة عدم وجود بنين لقيادتهمبعدهم عن الرب  ماذا حدث لهم نتيجة -10

 لهم الخراب المادي من جانب واالنسحاق والجوع والسيف من جانب آخر حدثت نتيجتان –أ      

 ثالث نتائج .. الخراب المادي من جانب واالنسحاق من جانب وثالث جانب الجوع والسيف –ب     

 أربع نتائج حدثت .. الخراب واالنسحاق والجوع والسيف .. كل جانب على حدة .. –ج     

 (  8:  11" ) أمثال  لصديق ينجو من الضيق ويأتي الشرير مكانها"أمثاله يقول سليمان الحكيم في  – 11

 أكتب من اصحاحنا هذا اآليتين المتتاليتين اللتين تشيران إلى نفس المفهوم ... مع ذكر الشاهد ....  

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

..................................................................................................................... 
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 لخمسون  اإلصحاح الثاني وا

 .. و نجد فيه.. النه خلصنا وفينا اولن الصحاح هو من أجمل االصحاحات التي تشير لعمل الرب معنااهذا 

 ..... مظاهرلهذا الخالص حيث نجد ةسبع 

 ةعن الطهاره وعدم النجاسه بعد ان تستيقظ أورشليم وتصحو من غفلالجمال والعز الناتج ياب ث -أ     

 مع (.. اكتب االية.. 27 : 3" )غالطيه  الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح.كم ن كلال "الموت. 

  ذكر الشاهد 

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

 

  " عه في السماويات في المسيح يسوعواقامنا معه واجلسنا م "..االنتفاض من الخطيهالقيامة و  -ب     

مع ذكر  ..حالل من رباطات الخطيه التي تسبينا.. اكتب االيهن.. وفي نفس الوقت األ(6:  2)افسس 

  الشاهد

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

 

: 18") امثال  سم الرب برج حصين يركض اليه الصديق ويتمنعأ"  الن..معرفه اسم الرب   -ج     

     مع ذكر الشاهد..اكتب االيه .انه هو المتكلم.  . ومعرفة.(.10

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

قولوا بين االمم ان الرب  " والخالص الن الرب قد ملك.  البشاره المفرحه والخبر السار بالسالم  -د    

صاله الساعه التاسعه..اكتب االيه التي تشير الى هذه البشاره  من 95.. مزمور " قد ملك على خشبه

     بالسالم والخير مع ذكر الشاهد

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

 بعاً تويكون رجوعه  ..الينا ىهو الذي افتقدنا وسع  الى صهيون النه لرجوع الرب  النظر عياناً  -ـ ه   

اهدناه الذي ش.الذي رايناه بعيوننا  .الذي سمعناه .الذي كان من البدء"بالعيون..  اً مرئي لهذه النبوة

وكل اطراف االرض  .. وتعزيه الشعب كله بذلك  ( .. 1: 1يو 1) ".ةالحيا ةولمسته ايدينا من جهه كلم

 .............................. مع ذكر الشاهد ..تفرح به.. اكتب االيات الداله على ذلك

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

................................................................................................................ 
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 ..ولذلك يقول الرسول بولس ..... هو الطريق الذي يؤدي الى الطهارهاالعتزال من وسط االشرار -و   

             " أبا  واكون لكم  .كملنجسا فاقب اوال تمسو .اعتزلوا يقول الربلذلك اخرجوا من وسطهم و ".

 الشاهد .... مع ذكرالتي تشير إلى نفس المفهوم.. اكتب االيه ( .. 18 – 17: 6كو 2) 

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

هم فى اي موكب دائما سقاة الن ال..هم في الخلف ن وفي نفس الوقت يهتم بم .. مناأماسير الرب  -ز    

 "ال يهملك وال يتركك ال تخف وال ترتعب.هو يكون معك .والرب سائر امامك ."  في الوراء وا من يسير

 اكتب اآلية التي تحمل نفس المفهوم .. مع ذكر الشاهد .. ( 8:  31)تث   

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

وكاننا مثل الذي باع نفسه  ..عل الشر ولم نستفيد شيئالفانفسنا  عناي االيه التي تشير الى اننا بما ه  -2 

" هذا الذي كنا ممسكين به  ..  ال تقدر بثمن ةنا كانت الكلفمجانا.. وعلى العكس من ذلك لكي يتم خالص

 .مع ذكر الشاهد.....االيه  .. اكتب   مبيعين من قبل خطايانا " ) القداس الباسيلي (

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

في نبوات اسبوع  12آية  53إلى االصحاح  13من آية  نصلي من مع الكنيسه من هذا االصحاح - 3

 العهد....خميس  اآلالم يوم

 الساعة الحادية عشر -الساعة التاسعة                ج -الساعة السادسة                    ب -أ

  

 ايه تدل على ان .. 53 احصحا معاآلباء  ه عوالذي وض.. من هذا االصحاح األخير ء ي الجزف  -4 

كان يتقدم في ف ".. وايضا كانت كل حياته في ايام تجسده في تمام االتزان ..شكل العبد اً المسيح اتضع اخذ

يب وارتقي وايضا ارتفع فوق الصل   ( .. 52: 2" ) لوقا الحكمه والقامه والنعمه عند هللا والناس.

 بصعوده .... اكتب اآلية التي تحمل نفس المفهوم .. مع ذكر الشاهد ..تسامى جداً بقيامته وكذلك 

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

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

"  إنجيل يسوع المسيحلهم ب  هل روميه متحدثا عن بشارتهإلى أكتب الرسول بولس في رسالته   -5

 15) روميه "  لم يسمعوا سيفهمون  الذين لم يخبروا به سيبصرون والذين كما هو مكتوب : بل

مع ذكر الشاهد  هذه الكلمات .. الرسول بولس.. اكتب اآلية من اصحاحنا هذا والتي إقتبس منها  ( 21:

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

................................................................................................................. 
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 االصحاح الثالث والخمسون

سول هذه النبوة متحدثاً عن عدم راقتبس يوحنا ال ("1من صدق خبرنا ولمن استعلنت ذراع الرب)اية" -1

سول وايضاً اقتبسها بولس الر نعها الرب يسوع معهم .....المعجزات التي صايمان اليهود بالرغم من 

 نجيل من خالل الكرازة به   ..............................متحدثاً عن عدم اطاعة البعض لأل

 14: 8،  رومية 25:10يوحنا  ا.

 15: 9،  رومية 24:11يوحنا  ب.

    16: 10،  رومية 38:12يوحنا  ج.

 

 وال منظر. "نبت قدامه كفرخ  وكعرق من ارض يابسة ال صورة له وال جمال فننظرإليه  -2

الني من اجلك احتملت العار. غطى الخجل وجهي "   (69)مزأ عنه المرنم في "". حقاً تنب(2نشتهيه )ايةف

 صرت اجنبيا  عند اخوتي. وغريبا  عند بني امي".

 26و25: 69مزمور  -ج                 8و7: 69ر مزمو -ب            3و2: 69مزمور  -أ     

 

 يوجد عبارة تكررت مرتين، ما هي؟ (3) في اية -3

 مخذول ج.   رجل اوجاع ب.    محتقرا. 

 

من اشهر المزامير التي تنبأت عن االم السيد المسيح على الصليب، ونجد فيه هذه   22 مزمور -4

 (.  وهذا المفهوم يتشابه مع ........6الشعوب )ايةا انا فدودة ال انسان. عار عند " امالنبوة 

 6اية  ج.   4اية ب.       3اية  ا.

ظر يوحنا يسوع مقبال  إليه "وفي الغد نذكر القديس يوحنا في انجيله قول القديس يوحنا المعمدان  -5

 اً ......ى الهام جداين نجد هذا المعن  (".29: 1وذا حمل هللا الذي يرفع خطية العالم )يوفقال ه

 7اية  ج.   4اية ب.       2اية  ا.            



24 
 

"الذي حمل هو نفسه خطايانا في جسده على كتب القديس بطرس مسوقاً من الروح القدس  -6

اكتب االية التي بها هذا   (".24: 2بط1الخشبة لكي يموت عن الخطايا فنحيا للبر. الذي بجلدته شفيتم )

مع ذكر الشاهد     ،وكتبه في رسالته األولىجزء منها  الذي اقتبس الرسولو المفهوم

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

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

 

للحياة  النه ال يوجد غير طريق واحد يؤدي  ("6: 14"انا هو الطريق )يوقال الرب يسوع  -7

( يكون كالغنم الضالة التي تميل إلى طرق مختلفة على  حالمسي حد يضل هذا الطريق )االبدية، واي أ

 اين نجد هذا المعنى من هذا االصحاح؟  اكتب االية مع ذكر الشاهد   ..المعوجة حسب ما تهديها اقدامها 

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

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

 

ركبة التي كان يوجد فيها الخصي الحبشي، القديس فيلبس ليتقدم إلى الم ..عندما ارشد الروح القدس -8

 هذا االصحاح من سفر اشعياء. فما هما االيتين اللتين كان يقرئهما ......... من وجده يقرأ

 9و8االيتين  ج.   8و7االيتين ب.     7و6االيتين  ا.             

 

في وسطك جبار  الرب إلهكيقول الرب على فم صفنيا النبي في نبوة رائعة عن الرب يسوع " -9

هذا السكوت الذي   (".17: 3يخلص. يخلص يبتهج بك فرحا . يسكت في محبته يبتهج بك يترنم )صفنيا

 نجده في هذا االصحاح؟  اكتب االية مع ذكر الشاهد  ........................... .. يشير إلى المحبة

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

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

انت انه ينبغي ان من الناموس ان المسيح يبقى إلى االبد فكيف تقول نا "فأجابه الجمع نحن سمع -10

".  لم يكن احد يعتقد ان المسيح يموت.  ( 34:  12 من هذا هو ابن االنسان )يوحنا  .. رتفع ابن االنساني

،مع ذكرالشاهد    وقطعه من أرضنا .... اكتب من هذا االصحاح كيف تنبأ اشعياء النبي بموته

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

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

.............................................)..........(........................................................ 
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اليهود  المشين الذي قاساه الرب يسوع كانت نية بسبب الموت  ("9"وجعل مع االشرار قبره )اية -11

فأتى العسكر  ...ان يدفنوه دفناً مهيناً مع لصين ، حتى انهم سألوا بيالطس ان تكسر سيقانهم ويرفعوا

لم يكسروا ساقيه النهم راوه انه  إليه  روا ساقي االول و االخر الصلوب معه واما يسوع فلما جاءواوكس

 قد مات ............

  27-25: 19يوحنا  ج.   27-25: 19يوحنا  ب.   27-25: 19يوحنا  -آ     

 

الرجل الذي  اين ذكر في االناجيل االربعة ان يوسف الرامي هو (".9"ومع غني عند موته )اية -12

 قيل عنه انه رجل غني مشيراً شريفاً طلب ان يدفن المسيح في قبره الجديد ............

 (.42-38: 19انجيل القديس يوحنا فقط )يو ا.

 فقط ) الشواهد..................................................(انجيلي القديس متى والقديس يوحنا  ب.

 لشواهد ..............................................................................(البشائر األربعة ) ا ج.

 

"الذي لم يفعل خطية وال وجد في فمه مكر كتب القديس بطرس الرسول مسوقاً من الروح القدس  -13

س من عايش القديس بطرس الرب يسوع اثناء تجسده على االرض، هذا وايضاً  اقتب   (".22: 2بط1)

 النبي اشعياء النبي نفس التعبير.  اكتب من هذا االصحاح ما يفيد نفس هذه الكلمات التي 

 كتبها بطرس الرسول ،مع ذكرالشاهد    ....................................................................

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

"النه جعل الذي لم يعرف خطية يقول القديس بولس الرسول في رسالته الثاانية إلى اهل كورنثوس  -14

صنا ان يكون هو نفسه نت هي ارادة هللا لخال(.   كا21: 5كو2لنصير نحن بر هللا فيه ) ألجلنا خطية

 اثم الجلنا .  اكتب من هذا االصحاح االية الدالة على ذلك،  مع ذكرالشاهد    ........ وذبيحة خطية 

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

األموات لكي يرى العبد المتألم نسله.  يجب ان يقوم من بين   (".10"يرى نسال  تطول ايامه )اية -15

... وقد كان عتيداً ان يفعل هذا ويعيش حتى يملك إلى االبد ولذلك تنبأ  حتى يكون قادراً على الرؤية

الدهر اثبت نسلك  "حلفت لداود عبدي إلىالمزمور بناء على ما قاله الرب لداود النبي بخصوص ملكه 

 وابني إلى دور فدور كرسيك ".

 27و26: 89مزمور  ج.  9و8: 89مزمور  ب.  4و3: 89مزمور  -أ
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"هذه هي الحياة االبدية ان يعرفوك  17في صالة الرب يسوع الوداعية في انجيل يوحنا االصحاح  -16

لالله الحقيقي واتحادنا معرفتنا   (".3: 17ه )يويقي وحدك ويسوع المسيح الذي ارسلتانت االله الحق

... اين نجد هذا  ألنه يحمل آثامنا نال البر وتكون لنا الحياة االبدية معه..اي بمعرفته ن بالرب يسوع 

المفهوم في هذا االصحاح، مع ذكر الشاهد    

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

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

 

  (".46: 23"في يديك استودع روحي )لوخر كلمة قالها الرب يسوع وهو على الصليب هي ا -17

للموت.  اكتب من هذا  نفسه سكب  ارادته وحدهكامل ولما قال هذا نكس راسه واسلم الروح.  اي انه ب

 االصحاح االية الدالة على ذلك،  مع ذكرالشاهد    .........................................................

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

 (.12-7نيسة في يوم الجمعة العظيمة من هذا االصحاح ) نصلي مع الك -18

 ج.  الساعة الحاديةعشر                 ب.   الساعة التاسعة    لسادسة ا. الساعة ا

 

 االصحاح الرابع و الخمسون

كتب بولس الرسول إلى اهل غالطية متحدثاً عن الرمز الذي يشير إلى العبودية التي لهاجر  -1

"النه مكتوب افرحي ايتها العاقر التي لم الحرة  ..واننا لسنا اوالد الجارية بل اوالدسارة والحرية التي ل

   (".27: 4ن اوالد الموحشة اكثر من التي لها زوج )غالفي واصرخي ايتها التي لم تتمخض فإتلد. اهت

 ..........اكتب من هذا االصحاح االية الدالة على ذلك،  مع ذكرالشاهد   ....................

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

المبهجة على  ا االصحاح نرى ثمارالخالصوهنا ايضاً في هذ .. في االصحاح السابق بكل تفاصيله -2

"اوسعني ".  وثانيا: االتساع الغير محدود ترنمي ايتها العاقر"فنجد اوال: الفرح والترنم  األمم ..كنيسة 

 ".  اما ثالثاً .........................................تنسين خزي صباك ".  رابعاً: نجد الغفران "برحمتك

 محبة ابدية احببتك"."المحبة  ا.     

 القداسة "النكم قديسين بما لقدوس اسرائيل". ب.    

 الخوف "ال تخافي وال تخجلي". عدم ج.    
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 اكتب من هذا  (".13: 3"انسى ما هو وراء وامتد إلى ما هو قدام )فيقال بولس الرسول  -3

 االصحاح االية الدالة على ذلك،  مع ذكرالشاهد    .........................................................

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

 وعار ترملها  .ما هو السبب الذي يجعل كنيسة االمم هذه تتاكد انها سوف تنسى خزي صباها. -4

 .....................................................ال تذكره ... اكتب االية مع ذكر الشاهد   ...............

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

 

 .." اكتب االية مع ذكر الشاهد ....ظة تركتكي"لح سيفعله الرب معنا بعد ان قال  ما هو الذي -5

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

 

 "  اكتب االية مع ذكر الشاهد   "حجب وجهه لحظةما هو الذي سيفعله الرب معنا بعد ان قال  -6

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

 

 ال يعود يغضب وال يزجر.  اكتب االية مع ذكر الشاهدبأنه  الذي استشهد به الرب  ما هو -7

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

وما هو الذي ال يزول وال يتزعزع و  يتزعزع الرب على فم اشعياء النبي انه ما هو الذي اشار به  -8

 اكتب االية مع ذكر الشاهد    بماذا وصف الرب نفسه في هذه اآلية ....

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

واالبواب والتخوم التي للكنيسة من  تكون الحجارة واالساس والشرف سوف 12و11في االيتين  -9

 الي ..............................خمس انواع من الحجارة الجميلة والكريمة والمقدسة وهي بالتو

 االثمد والياقوت االزرق و العقيق االحمر و حجارة بهرمانية وحجارة كريمة. ا.

 االثمد والياقوت االزرق و الياقوت الطبيعي و حجارة بهرمانية وحجارة كريمة. ب.

 االثمد والياقوت االزرق و الكهرمان و حجارة بهرمانية وحجارة كريمة. ج.



28 
 

 

 ما هما مع كتابة االية ( وصف بنو الكنيسة بصفتين 13ي االية ) ف -10

1. .........................................  2. ......................................... 

 .......................................................................................................... االية:

 

 بماذا تثبت الكنيسة لكي تكون بعيدة عن الظلم فال تخاف مع كتابة االية والشاهد  -11

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

 

لى هذه الصخرة ابني كنيستي "وانا اقول لك ايضا  انت بطرس وع لبطرسقال الرب يسوع  -12

 اكتب من هذا االصحاح االية الدالة على ذلك،  مع    (".18: 16وابواب الجحيم لن تقوى عليها )مت

 ...ذكرالشاهد    ...............................................................................................

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

 

 االصحاح الخامس و الخمسون

في هذا االصحاح نجد حقيقة هامة جدا ينبغي ان نفهمها جيداً وهي ان خالص الرب هو خالص  -1

 االصحاح االية الدالة على ذلك،  مع ذكرالشاهد    .....................مجاني ... اكتب من هذا 

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

 

..وضع بعدها مباشرة . ونعيه جيداً  ا ان نعرفهلصورة والمفهوم الذي يريد الرب لنولكي تكتمل ا -2

لكالم الرب مع   اهمية االستماع لكالم الرب ... اكتب االيتين المتتاليتين اللتين تشيران إلى اهمية االستماع

 ذكر الشاهد  ...................................................................................................

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

)..........(...................................................................................................... 
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اكتب من هذا االصحاح االية  ...  ب الربوطل  اكثر وضع اهمية الصالة  ولكي تتضح الصورة -3

الدالة على ذلك،  مع ذكرالشاهد    

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

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

 

بهذا يكون و.. اهمية التوبة.وأشار إلى  وضع  اً ...وتكون اكثر وضوح تماماً  ولكي تكتمل الصورة -4

اكتب من هذا االصحاح االية الدالة على ذلك،  مع ذكرالشاهد      ... مكتمال بجهادنا هذا الخالص المجاني

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

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

"يا لعمق غنى هللا.  حكمته وعلمه ما ابعد احكامه كتب القديس بولس في رسالته إلى اهل رومية  -5

 . اكتب من هذا االصحاح االيات التي ("33: 11عن الفحص وطرقه عن االستقصاء )رو

 تشير إلى نفس المفهوم مع ذكر الشاهد  ....................................................................

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

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

..........................................................................................(....................  

القديم بما لم يفعل، قائال : رايي  منذو " مخبر منذ البدء باالخير،يقول الرب على فم اشعياء النبي  -6

 .  اكتب من هذا االصحاح االية التي تشير إلى نفس ("10: 46يقوم وافعل كل مسرتي )اش

 المفهوم مع ذكر الشاهد  .....................................................................................

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

 

 االصحاح السادس والخمسون

في  من الرب واستعالن بره قد قرب مجيئة، لذلك اوصى الرب بوصيتين هامتين  ما دام الخالص -1

 ، ما هما مع ذكر الشاهد.  بداية هذا اإلصحاح

1. )..........(.............................................................................................. 

2. )..........(.............................................................................................. 
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ب الرب االنسان الذي يفعل الوصيتين السابقتين.  ويفعل ايضاً ثالثة اشياء في االية التالية طوً  -2

 اخرى. اكتب االية التي تشير إلى هذا التطويب مع ذكر الشاهد. 

 1.......................    .  2.........................   .  3............................  . 

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

 

ه )أي أنه يسر ويسعد في معيت يوم السبت هو راحة االنسان في هللا من حفظاألساسي القصد  -3

ون راحة لالنسان وال تك ....) أي أنه سُر بخلقه ( خلقهما  االنسان بعد ، كما ارتاح هللا في(وااللتصاق به 

يسوع " ثم قال لهم السبت انما جعل الجل إال بالعالقة الحقيقية مع االله الحقيقي.  ولذلك قال الرب 

".  ذكر في هذا االصحاح ثالثة وعود وعد الرب الذين (27: 2االنسان ال االنسان الجل السبت )مر

.   ما هي هذه الوعود مع كتابة االية يعترفون بالرب ليخدموه،  وايضاً يحفظون السبت ويتمسكون بعهده

 وذكر الشاهد.

 1.......................    .  2.........................   .  3............................  . 

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

 

 بيت الرب مفتوح لكل الشعوب .... اكتب االية التي تشير إلى ذلك مع ذكر الشاهد  ............ -4

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

 

لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة  نفس"واقول لنفسي يا قال الغني الغبي في نفسه  -5

و الربح هو في الماديات فقط،   .. تخيل الغني ان الشبع (".19: 12استريحي و كلي واشربي وافرحي )لو

 .... سوف يجعل غده افضل من يومه.  فلنلتفت اليهم و نتعلم من اخرتهم .. نزه لنفسهتوان الغد بما اك

 اكتب من هذا االصحاح االيات التي تشير إلى نفس المفهوم مع ذكر الشاهد  ...........................

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

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

)..........(...................................................................................................... 
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 االصحاح السابع والخمسون

                                                   لكي يستريحوا من اتعابهم ن. نعم يقول الروحرب منذ اال"طوبى لالموات الذين يموتون في ال -1

االستراحة في المضجع االخير للسالكين باستقامة. هو االنضمام   (".13: 14واعمالهم تتبعهم )رؤ. 

اكتب من هذا االصحاح   النه نجاه من الشرور التي على االرض.....للصديقين. وال يوجد احد يعتقد بذلك 

 االيتين التين تشيران إلى نفس المفهوم مع ذكر الشاهد.

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

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

 

بادتم عوصف الرب على فم اشعياء النبي االشرار الذين ال يحفظون وصاياه ب 4و3في االيتين  -2

 لاللهه الغريبة بانهم:

 بني الساحرة ونسل الفاسق والزانية واوالد الشر ونسل ابليس. ا.

 واوالد المعصية ونسل الكذب. ونسل الفاسق والزانية بني الساحرة  ب.

 بني الساحرة ونسل الفاسق والزانية واوالد ابليس  ونسل الشرير.  ج.

 

الء االشرار الذين يعبدون الهة ياء النبي االفعال التي يفعلها هؤ( وصف فيها اشع9-5من اية) -3

، ، يقتلون اوالدهم هناكيوقدون لالوثان تحت االشجار دوا عن هللا الحي الحقيقي بانهم .... غريبة ويبتع

القوائم ، احبو مضاجع زناهم، األبواب و، وضعوا االصنام تحت  يسكبون ويصعدون التقدمات عندها

 ارتحلوا إلى ملوك االصنام، اكثروا من االطياب التي تطيبوا بها و ايضاً ................................

 وعند الوادي فرشوا اصنامهم. ا.

 فعات  سجدوا الصنامهم.و المرت وعند السواري ب.

 وعند الجبال العالية اصعدوا ذبائحهم. ج.

 

 وات نفسه والخاطف يجدف يهين الربه"الن الشرير يفتخر بشيقول المرنم في المزمور  -4

حتى ان الشرير ال ييأس وال يضعف.  اكتب من هذا االصحاح ما يشير لنفس المعنى، مع   (".3: 10)مز

 ذكر الشاهد.

.....)..........(................................................................................................. 
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لب بني البشر فيهم لفعل الشر "الن القضاء على العمل الردئ ال يجري سريعا  فلذلك قد امتأل ق -5

  ..فانه يتزايد فيها وال يخاف هللا  الشريرة عالها يرى االنسان ان هللا يسكت عن افعندم  (".11: 8)جا  

 اكتب من هذا االصحاح ما يشير لنفس المعنى، مع ذكر الشاهد.

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

ذين ينتظرون الرب هم يرثون األرض يقطعون وال "الن عاملي الشريقول المرنم في المزمور  -6

 اكتب من هذا االصحاح ما يشير لنفس المعنى، مع ذكر الشاهد.  (".9: 37)مز

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

 

منسحقي الروح الص لَ منكسري القلوب ويخَ الريب هو الرب من "قيقول المرنم في المزمور  -7

 اكتب من هذا االصحاح ما يشير لنفس المعنى، مع ذكر الشاهد. (". 18: 34)مز

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

 . ("17: 2)افكم بالسالم انتم البعيدين والقريبين"فجاء وبشرل الهل افسس كتب بولس الرسو -8

 اكتب من هذا االصحاح ما يشير لنفس المعنى، مع ذكر الشاهد.

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

"امواج بحر هائجة مزبدة واصفاً االشرار  (ذات االصحاح الواحد )رسول في رسالتهيقول يهوذا ال -9

 ". اكتب من هذا االصحاح ما يشير إلى نفس المعنى، مع ذكر الشاهد.(13بخزيهم )

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

 

 االصحاح الثامن والخمسون

"ناد بصوت عال وال تمسك. ارفع صوتك كبوق واخبر شعبي بتعديهم وبيت يعقوب بخطاياهم  -1

يبكت الشعب على خطاياهم بمنتهى  يقدر أن النبي أو الكارز في قوة حتى الرب ل".  دائما يجع(1)اية 

 "اما انت فنطق حقويكنافعاً لهم.  وكذلك قال الرميا النبي  حتى يكون هذا التبكيت ..اعة دون خوفالشج

مرك به ال ترتع من وجوههم لئال اريعك امامهم. هانذا جعلتك اليوم مدينة حصينة وقم وكلمهم بكل ما آ

 .لملوك يهوذا و لرؤسائها ولكهنتها ولشعوب االرض" األرض.وعمود حديد واسوار نحاس على كل 

 18و17: 1ج.  ار   15و14: 1ب.  ار    9و8: 1ا.  ار
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"وياتون اليك كما ياتي الشعب ويجلسون امامك كشعبي ويسمعون كالمك وال يعملون به النهم  -2

بافواههم يظهرون اشواقا  وقلبهم ذاهب وراء كسبهم.  وها انت لهم كشعر اشواق جميل الصوت يحسن 

)مظهرية العالقة مع  جد هذا المعنىن  (".32و31: 33قيالزف فيسمعون كالمك وال يعملون به )حالعز

 في ايات ...... ( هللا

 8و7ج.      6و5ب.  اية     3و2ا.  اية          

الذي كان يمتلكه رت ايزابل لقتل نابوت اليزرعيلي لكي تستولى هي وزوجها على كرمه حينما دبَ  -3

ارسلت الرسائل....... بخاتمه وخاب وختمتها "ثم كتبت رسائل باسم آ.  يقول الكتاب النه ميراث ابائه 

االصحاح الصوم اين نجد في هذا  (".9و8: 21مل1س الشعب )تقول نادوا بصوم وأجلسوا نابوت في رأ

 لخصومات والنزاعات ... اكتب االية مع ذكر الشاهد.الذي ينادى به ل

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

النه في   (".17: 6متى صمت فادهن راسك واغسل وجهك )متىوأما أنت ف "قال الرب يسوع  -4

العهد القديم كانت صورة الصوم هي المسح والرماد. والرب يرفض هذه الصورة الشكلية في العبادة، الن 

الصحاح هذه الصورة الشكلية للعبادة... اكتب االية مع اين نجد في هذا ا ..العبادة هي بالروح والحق. 

 ذكر الشاهد.

 7ج.     5ب.  اية     3ا.  اية              

 

من هذا االصحاح نفهم ان الصوم الذي يختاره الرب هو الذي يحتوي على هذه الثماني اشياء )حل  -5

ر، كسر خبزنا للجائعين،  ادخال ين احراراً، قطع كل نيلشر، فك عقد النير، اطالق المسحوققيود ا

 المساكين إلى البيوت،  كسوة العريانين وايضاً  .......

 اضي عن االقرباءعدم التغج.     ب.  خدمة الموائد    ا.  خدمة المذبح      

ت هذا الصوم المقبول في عدة نقاط واضحة )انفجار النور لالنسان مثل الصبح، نجد بركات ومكافآ -6

،  لدعواتلانبات الصحة سريعاً، البر الذي لالنسان يسير امامه ، مجد الرب يصاحبه، تكون استجابة 

 حياتك، قيادة الرب لك على الدوام، اشباع للنفس، نشاط للعظام  وايضاً ..........للنور في  اشراق

 تنحل قيودك التي تقيد حياتك بدون مجهود منك.     ا.

 ب.    بناء لما خرب في حياتك القديمة مع إقامة جديدة الساساتك.

 عات في حياتك.اج.    معرفة طريق الرب و االبتعاد عن الخصومات و النز
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مع حصوله على ما هو اإلسم الذي أطلقه الرب على فم أشعياء النبي للذي يصوم هذا الصوم المقبول   -7

 تلك البركات والمكافآت ... مع كتابة اآلية والشاهد ...............................................

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

 

فم الرب هو صحاح. ولقد اكد الرب عليها بإن ( من هذا اال14في اية )ثمار الصوم المقبول نجدها   -8

 الذي تكلم بها وهي ..............

 وى االرضيات وانبات الصحة سريعاالتلذذ بالرب واالرتفاع عن مست  -أ            

 نمو البر في حياتك واالستجابة السريعة للصلوات.و التلذذ بالرب -ب           

 التلذذ بالرب واالرتفاع عن مستوى االرضيات والشبع بميراث االباء. -ج           

 

 

 االصحاح التاسع والخمسون

: 50"هل قصرت يدي عن الفداء. وهل ليس في  قدرة لإلنقاذ )اشقال الرب على فم اشعياء النبي  -1

 اين نجد في هذا االصحاح هذا المفهوم... اكتب االية مع ذكر الشاهد. (".2

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

 

رتم الصالة ال كثَ طون ايديكم استر عيني عنكم. وان فحين تبسقال الرب على فم اشعياء النبي " -2

للتان تشيران إلى ان خطايانا هي التي فصلتنا عن اكتب االيتين ا  (".15: 1اسمع. ايديكم مالنة دما  )اش

 بالدماء مع ذكر الشاهد.  أيدينا تنجستهللا الن 

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

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

"هذا يمخض باالثم. حمل ه بانه ايَ تغاثة منه للرب على عدوه واصفاً إفي ترنيمة داود النبي كاس -3

 اين نجد في هذا االصحاح هذا المفهوم... اكتب االية مع ذكر الشاهد. (14:  7)مزمور  "  تعبا  وولد كذبا  

.)..........(..................................................................................................... 
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 ................... نجد في هذا االصحاح ثالثة تشبيهات متتالية لالشرار البعيدين عن الرب وهي -4

: بيض االفاعي ... الثاني  بالتعب فتلد االثم والخطية. والكذب كمثل التي تحبل: االتكال على الباطل األول 

 فهو .................................... الذي يفقس البيض المميت. اما الثالث

 الندى الذي ال يؤدي إلى ارواء العطشان. ا.            

 حداً.يوط العنكبوت كالثوب الذي ال يكسو أنسيج خ ب.           

 صدى الصوت الذي يرد على المتكلم بدون فائدة. ج.           

 

أفكارهم كي. الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الز"ارجلهم إلى قال الرب على فم اشعياء النبي  -5

جعلوا  . قهم اغتصاب وسحق. طريق السالم لم يعرفوه. وليس في مسالكهم عدلأفكار إثم . في طر

س إلى اكتب من رسالة القديس بول  (".8و7يعرف سالم )ايةالنفسهم سبال  معوجة كل من يسير فيها ال 

 ها واشار بها إلى انه كيف اننا كلنا خطاه، مع ذكر الشاهد.اهل رومية اإلصحاح الثالث االية التي اقتبس

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

 

"فتتلمس في الظهر كما يتلمس االعمى في قال موسى النبي للشعب الذي لن يسمع لصوت الرب  -6

(". 29: 28طرقك بل ال تكون إال مظلوما  مغصوبا  كل االيام وليس مخلص )تث في الظالم. وال تنجح

 اكتب من هذا االصحاح االية التي تحمل نفس الصورة،  مع ذكر الشاهد.

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

ف الني عار( من مقدمة كل ساعة من االجبية "50( من الكتاب المقدس و )51في المزمور ) -7

وال يحتاج إلى احد  ثامه ..ماماً معاصيه  وآاالنسان يعرف ت  (".3: 51)بمعاصي. وخطيتي امامي دائما  

 يعرفه بها.  اين نجد في هذا االصحاح هذا المفهوم.  اكتب االية مع ذكر الشاهد. لكي

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

 

مثلي فاجاوبه فنأتي جميعا  إلى المحاكمة.  ليس بيننا  "النه ليس هو انسانقال ايوب للرب  -8

.  اين نجد في هذا االصحاح هذا المفهوم... اكتب االية مع ("33، 32: 9صالح يضع يده على كلينا )ايم

 ذكر الشاهد.

 )..........(...................................................................................................... 
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المتكلم ، الروح ب لثالوث الذي خلصنا إلى االبد )اآلمن هذا االصحاح اكتب االية التي تشير إلى ا -9

(.   وكائن الى األبد فال يزول في فمه الذي هوروح وحياة الكالم  موضوعالقدس الذي يظلله ، والفادي 

 مع ذكر الشاهد.

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

 

 

 االصحاح الستون

ولذلك قال القديس بولس  (".1)ايةجد الرب اشرق عليك م"قومي استنيري النه قد جاء نورك و -1

"الن هللا الذي قال ان يشرق نور من ظلمة هو الذي اشرق في قلوبنا النارة معرفة مجد هللا في وجه 

 ".يسوع المسيح

 10: 4كو2ب.      6: 4كو2ب.      2: 4كو2ا.  

 

المخلصين "وتمشي شعوب كتب القديس يوحنا الالهي في رؤياه متحدثاً عن اورشليم السمائية  -2

وكذلك تنبأ اشعياء النبي عن   (".24: 21بنورها وملوك االرض يجيئون بمجدهم وكرامتهم اليها )رؤ

الكنيسة التي سوف تسير إليها االمم في نورالرب يسوع.  اكتب االية التي تحمل نفس المعنى مع ذكر 

 الشاهد.

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

ول الرب انك تلبسين كلهم حي انا يق .اتوا اليكحواليك وانظري. كلهم قد اجتمعوا ارفعي عينيك  -3

الصحاح فكانت المناداة لهم بجمع شمل البقية اما في هذا ا (".18: 49قين بهم كعروس )اشنطَ كحلي وتت

 االمينة من شعبه.  نجد هذا في ...................

  20و19ج.  اية     18و17ب.  اية     5و4ا.  اية        

اء ونزالء بل رعية مع "فلستم إذا  بعد غربكتب القديس بولس في رسالته إلى اهل افسس  -4

نعم عضاء في كنيسة هللا برحمته التي أ.  اي ان الغرباء اصبحوا ا("19: 2هل بيت هللا )افالقديسين وأ

 بها علينا.  اين نجد في هذا االصحاح هذا المفهوم... اكتب االية مع ذكر الشاهد.

)..........(...................................................................................................... 
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  الن ابواب رحمته دائماً مفتوحة (".37: 6يو)"من يقبل إلي  ال اخرجه خارجا  قال الرب يسوع  -5

 لنا نهاراً وليالً.  اين نجد في هذا االصحاح هذا المفهوم... اكتب االية مع ذكر الشاهد.

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

يسحق الشيطان تحت ارجلكم سريعا  سوإله السالم كتب القديس بولس في رسالته إلى اهل رومية " -6

ان من يتبع الشيطان ويضايق الكنيسة سوف يجازى سريعاً، ويشعر ولو بعد حين بان   (".20: 16)رو

 ي الرب يسوع ان اجالً أو عاجالً.......د عند قدموسف يسج .الحياة الحقيقية هي في المسيح الحي فقط.

 اين نجد في هذا االصحاح هذا المفهوم... اكتب االية مع ذكر الشاهد.

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

.. فبعد ان ... ..خلصهاكعروسة لهالمسيح بعد التجسد و الفداء بانها تنبأ حزقيال النبي عن كنيسة  -7

وسترت  .نك زمن الحب فبسطت ذيلي عليكوإذا زم يتك"فمررت بك ورأ لها قالكانت مدوسة بدمها 

اكتب من هذا   (".8: 16حز) يقول السيد الرب فصرت لي . ودخلت معك في عهد . وحلفت لك .عورتك

تشير إلى ان كنيسة المسيح بعد ان كانت مهجورة فإنه سوف يجعلها فخراً ابدياً، مع ذكر االية التي االصحاح 

 الشاهد.

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

تحتاج إلى شمس وال إلى "والمدينة ال ية كتب القديس يوحنا في رؤياه عن مدينة اورشليم السمائ -8

اكتب االيتان المتتاليتان   (".23: 21ئا فيها الن مجد هللا قد انارها والخروف سراجها )رؤالقمر ليض

 اللتان تشيران إلى نفس المفهوم عن كنيسة المسيح مع ذكر الشاهد.

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

ب جمالك يا اورشليم ظي البسي عزك يا صهيون . البسي ثيا"استيقظي استيقكتب اشعياء النبي  -9

لى أن هذا اشارة إ (". 1: 52المدينة المقدسة النه ال يعود يدخلك في ما بعد اغلف وال نجس )اش

البسين البر الذي للمسيح.  اكتب من ألنهم  كنيسة المسيح كلهم ابرار غير منجسين بالخطية  الداخلين إلى

 لشعب الرب ، مع ذكر الشاهد. الذي  البر هذا االصحاح االية التي تشير إلى

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

يعاد وفي النهاية تتكلم وال مالالن الرؤيا بعد إلى بئاً عن خالص الرب "نكتب حبقوق النبي مت -10

اكتب االية التي تشير إلى ان   (".3: 2تي اتيانا  وال تتاخر)حبتكذب . ان توانت فانتظرها النها ستأ

 الرب ياتي بكل شئ في وقته وبسرعًة، مع ذكر الشاهد.

)..........(...................................................................................................... 
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 االصحاح الواحد والستون

"روح السيد الرب على الن الرب مسحني البشر المساكين ارسلني العصب منكسري القلب  -1

هذه االية من االيات الرائعة في سفر اشعياء   (".1الق )ايةالنادي للمسبين بالعتق وللمأسورين باالط

 إلى: كأوضح إشارة النبي التي تشير

 المعجزات التي سيقوم بها الرب يسوع من خالل المكسورين والمأسورين. ا.

 التجسد حيث ان االب هو الذي ارسل االبن مولوداً من العذراء. ب.

 هو المسحة نفسها،والمتكلم هو اقنوم االبن(.القدس الثالوث)االب هو الذي يمسح ويرسل،والروح  ج.

 

ه .. الن هذا الجزء هو الذي قرأ ( من االيات التي لها جمال وغالوة خاصة عندنا كلنا2و1ن)يااليت -2

(.  21-16: 4نبي )لودفع إليه سفر اشعياء الينما قام ليقرأ في مجمع الناصرة  حين الرب يسوع بنفسه ح

 : العبارةيسوع توقف بعدما قرأ هذه ونالحظ ان الرب 

 بسنة الرب المقبولة. ألنادي ا.              

 وبيوم انتقام الهنا. -ب              

 عزي كل النائحين.أل ج.             

 

 "ين العالم بل الخلص العالمالني لم ات الدالمقبولة قال ايضاً " والن الرب يسوع اشار إلى سنة الرب  -3

  50: 12ا.  يو   47: 12ب.   يو   44: 12ا.   يو

 

( نجد ثالث صور جمالية رائعة عن ما سنكتشفه بما سيفعله الرب لنا بعد الخالص 3في االية ) -4

 الذي قدمه لنا:

 الباكية.جماالً عوضاً عن النوح، ودهن فرح عوضاً عن الرماد، ورداء تسبيح عوض الروح  ا.

 النوح. عن الرماد، ورداء تسبيح عوضجماالً عوضاً عن الروح اليائسة، ودهن فرح عوضاً  ب.

 ، ودهن فرح عوضاً عن النوح، ورداء تسبيح عوض الروح اليائسة.جماالً عوضاً عن الرماد  ج.
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 ......................ماهو اإلسم الذي سوف ندعى به بعد ما فعله الرب لنا ..........................  -5

يقيمون الموحشات االول ويجددون المدن الخربة، موحشات دور فدور "ويبنون الخرب القديمة.  -6

ممون ". المعنى هو انه بهذا الخالص سوف يعمرون الخرائب القديمة ويبنون الدمار القديم وير(4)اية

"إذا  ان كان احد في المسيح جيال.  حقاً قال بولس الرسول المدن المتهدمة والخرب التي إنقضى عليها أ

 فهو خليقة جديدة االشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا ".

 20: 5كو2ا.     17: 5كو2ا.      12: 5كو2ا.          

 

له( من الجميل والمعزي للجميع ان كل من يعمل في حقل الرب وكنيسته يدعى )وبدون اي احراج  -6

 ".  اكتب من هذا االصحاح ما يشير إلى نفس المعنى، مع ذكر الشاهد. خادم إلهناانه "

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

 

الخزي والخجل هو  (".7)بنصيبهم  "عوضا  عن خزيكم ضعفان وعوضا  عن الخجل يبتهجون -7

 ".عار الشعوب الخطية"ا في الصليب، كما قال الحكيم الخطية التي قام الرب يسوع بحملها بدالً عن

 34: 14ا.  امثال    12: 13ا.  امثال    8: 12ا.  امثال       

 

 " ومشتقاتها ....بهجة( فقط نجد كلمة "7في اية ) -8

 مرات 3ج.  تكررت     ن ب.  تكرررت مرتي       ا.  لم تتكرر

 

معرفة   (".35: 13لبعض )يو انكم تالميذي ان كان لكم حب بعضُ "بهذا يعرف الجميع  -9

المحيطين بنا اننا تالميذ الرب هو شئ مبارك جداً من الرب لنا.  اكتب من هذا االصحاح ما يشير إلى 

 نفس المعنى، مع ذكر الشاهد.

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

 

 كإشارة للقيامة ... اكتب االية التي يوجد بها فرح وابتهاج وثياب الخالص مع ذكر الشاهد. -10

....................................................)..........(.................................................. 
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 االصحاح الثاني والستون

 .. مدينة الملك العظيم بعد خالصهال ..نالحظ هنا في هذا االصحاح انه يوجد عدة اسماء الورشليم -1

 وايضاً  ... ، غيرالموحشة  ، المطلوبة ، بعولة ، حفصيبة جمال لوهي كالتالي:  اكلي

 المدينة غير المنسية. ج. المدينة غير المهجورة. ب.      المدينة غير الدنسة. ا.     

 

 (المعنى موجود في نصف االية التالي )ملحوظة:  هو: " حفصيبةمعنى معنة كلمة " -2

 مسرتي فيها. ج.  التي تصيب هدفها. ب.    المحفورة بغير مصيبة. ا.     

 

 هو: )بعولة(معنى كلمة  -3

 ذات بعل )متزوجة(. ج.  ولها كثيرون.التي يع ب.  كل شئ.يباع فيها  ا.

 

نا.  في سفر راعوث الذي يرمز للعروس االممية التي سوف يتزوجها بوعز الذي يرمز للمسيح وليَ  -4

وقالت الستة من الشعير اعطاني النه قال ال نجد ان هذا الحديث الذي دار بين راعوث ونعمى حماتها "

ة إلى حماتك. فقالت نعمى لها اجلسي يا بنتي حتى تعلمي كيف يقع االمر الن الرجل ال يهدأ تجيئي فارغ

أن الرب ال  معنىالصحاح االية التي تشير إلى .  اكتب من هذا ا("18و17: 3حتى يتمم االمر اليوم )را

 ، مع ذكر الشاهد.يهدأ حتى يتمم الخالص 

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

 

"من له اذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. من يغلب قال الرب لمالك كنيسة برغامس  -5

فساعطيه ان ياكل من المن المخفي. واعطيه حصاة بيضاء. وعلى الحصاة اسم جديد مكتوب ال يعرفه 

. اكتب من هذا االصحاح االية التي تشير إلى االسم الجديد الذي يعطيه ("17: 2خذ رؤاحد غير الذي يا

 الرب لنا بعد ان تم الخالص بالرب يسوع، مع ذكر الشاهد.

 ).........( ................................................................................................... 
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فإن كانت الكنيسة عروس   (". 4: 12"ان المراة الفاضلة تاج لبعلها )امقال الحكيم في االمثال  -6

المسيح فهي عاشت بالحق بحسب دعوتها فهي اكليل جمال بيد الرب وتاجاً ملكياً. اكتب من هذا االصحاح 

 االية التي تشير إلى نفس المعنى، مع ذكر الشاهد.

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

 

" من له العروس فهو قول القديس يوحنا المعمدان حين قال سجل القديس يوحنا في انجيله  -7

 اكتب من هذا االصحاح االية التي تشير إلى نفس المعنى، مع ذكر الشاهد.  (".29: 3العريس )يو

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

 

افال ينصف هللا مختاريه الصارخين إله قال الرب يسوع معلقاً على مثل االرملة وقاضي الظلم " -8

نهاراً وليالً امام  لصالة الدائمة السكوت وا .  اللجاجة وعدم("7: 18نهارا  وليال  وهو متمهل عليهم )لو

اكتب من هذا اللله الجل نفوسنا والجل اخوتنا والجل العالم الذي نعيش فيه والجل سرعة مجئ الرب.   

 االصحاح االية التي تشير إلى نفس المعنى، مع ذكر الشاهد.

 ........................................................................................( .................... 

 

ال: يريد اناساً يصرخون إليه ( نجد اربعة اموريريدها الرب من كل واحد فينا او10إلى اية 6من )اية   - 9

يريد اشخاص يصبروا باالبواب ويعُدوا الطريق كتجهيز روحي للشعب ... ثانياً:  ... ويجعلونه ال يسكت 

 .......... اما رابعاً: فهي ..اي تنقية العوائق ورفع الحجارة من الطريق. ثالثاً: التنقية

 اقامة الجسور اي عبور كل ما هو محتمل  ان نغرق فيه .. ا.             

 الصلح بين الناس بعضهم البعض حتى ال يكون خصومات. ب.            

 مته.سمه ولعالرفع الراية اي الشهادة للرب وأل .ج            

 

 االصحاح الثالث و الستون

 نصلي مع الكنيسة من هذا االصحاح نبوات يوم الجمعة العظيمة من اسبوع االالم. -1

  ا.   الساعة الحادية ع   لسادسةا.   الساعة ا   ا.   الساعة الثالثة     
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انا المتكلم  .من بصرة هذا البهي بمالبسه المتعظم بكثرة قوتهمن ذا االتي من ادوم بثياب حمر " -2

قد دست المعصرة وحدي ومن ك محمر وثيابك كدائس المعصرة. بالبر العظيم للخالص. مابال لباس

فدستهم بغضبي ووطئتهم بغيظي فرَش عصيرهم على ثيابي فلطخت كل  الشعوب لم يكن معي احد

ب هللا (عندما اشار إلى معصرة غض14راى القديس يوحنا في )رؤيا   (".3-1اآليات من ) مالبسي

.  وايضاً في العظيمة وهو يدوس هذه المعصرة خارج المدينة فخرج دم من المعصرة إلى لجم الخيل

 " كلمة هللا " المغموس بالدم واسمه ( اشار إلى ثوبه19)رؤيا

 (.  4: 19_         7و6: 14ا.  رؤ )          

 (.10: 19_     16و15: 14رؤ )  ب.         

 (.13:  19_    20و19: 14رؤ )  ج.         

 ي .............................يقول الرب على فم اشعياء النب -3

 ويوم مفديي قد اتت ) الفداء يوم الصليب(. . ( في قلبينها سنةأل الن سنة النقمة )النقمة إلى االبد  -أ      

 ويوم مفديي قد اتت ) الفداء يوم الصليب(. ..الن يوم النقمة )النقمة يوم الدينونة( في قلبي -ب     

 (.لفداء بالصليب مستمر لألبدمفديي قد اتت ) ا . وسنةالن يوم النقمة )النقمة يوم الدينونة( في قلبي -ج  

"هوذا تاتي ساعة وقد اتت االن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته كتب القديس يوحنا في انجيله  -4

إلى ان القضاء على  انتشير (".  اكتب من هذا االصحاح االيتان اللتان32: 16وتتركوني وحدي )يو

 مع ذكر الشاهد. ...،بدون ان يكون احد معه ..وحده مه الرب يسوع الصليب تمَ الشيطان في 

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

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

 اكتب من هذا االصحاح (".2:  103تنسي كل حسناته ) مزمور "باركي يا نفسي الرب وال  -5

إلعالن إنتصار الرب وخالصه لنا  ياء النبيإلى نفس المعنى .. كترنيمة من أشع انتشير االيتان اللتان

 مع ذكر الشاهد. كحسب كثرة مراحمه واحساناته لنا .... 

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

فاقتبس نبوة داود النبي  ..بااليمان بالرب يسوعاإلنسان  كتب القديس بولس مشيراً إلى تبرير -6

: 4طوبى للذين غفرت اثامهم وسترت خطاياهم. طوبى للرجل الذي ال يحسب له الرب خطية )رو"

بالرغم من  .. هم شعبهالرب يعتبر أن أبناؤه اكتب من هذا االصحاح االية التي تشير إلى ان  (".8و7

 م، مع ذكر الشاهد.هه هو مخلصفإنه يعتبرهم ال يخونونه الن ..خطاياهم

 ).........( ................................................................................................... 
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" في كل ضيقهم تضايق ومالك حضرته الرب لنا  في تسلسل رائع اشار اشعياء النبي إلى رعاية -7

 .................كتب ثم  خلصهم"

 بمحبته ورافته هو حملهم ورفعهم وفكهم كل االيام القديمة. ا.            

 بمحبته ورافته هو حملهم واحاط بهم وفكهم كل االيام القديمة. ب.           

 بمحبته ورافته هو فكهم ورفعهم وحملهم كل االيام القديمة. ج.           

 

ذلك كتب القديس وك  (".10لهم عدوا  وهو حاربهم ) "ولكنهم تمردوا واحزنوا روح قدسه،فتحول -8

 "ال تحزنوا روح هللا القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء".بولس في رسالته إلى اهل افسس 

 30: 4ج.  اف    24: 4ب.  اف    12: 4ا.  اف    

  

 ."روح الرب" أو "روح القدسال"كم مرة اشار اشعياء النبي في هذا االصحاح إلى  -9

 مرات 4ج.        مرات 3ب.      ا.   مرتين   

" يا اله الجنود ارجعن واطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة " يقول المرنم في المزمور  -10

 . اكتب من هذا االصحاح االية التي تشير إلى نفس المعنى، مع ذكر الشاهد.("14: 80)مز

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

 

ل وقبل موته في سفر اخبار اليام االول بعد ما اعد داود كل شئ لسليمان ابنه لكي يتمم بناء الهيك -11

الرب امام كل الجماعة وقال مبارك انت ايها الرب إله اسرائيل ابينا منذ االول وإلى  دو"بارك دامباشرة 

بالرغم من قلة  في آية واحدة ..  مرتين هللا هو ابوناتعبير ان  أشعياء النبي كتب   (".10: 29اخ1االبد )

ى ان الرب هو ابونا، مع . اكتب من هذا الاصحاح االيه التي تشير إلفي العهد القديم.. هذه العبارةاستخدام 

 ذكر الشاهد.

).........( .................................................................................................... 
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 االصحاح الرابع والستون

مسكن " تطلع من السموات وانظر من في االصحاح السابق ينادي اشعياء النبي الرب ويقول له  -1

. ثم يتجاسر اكثر وينادي الرب ويطالبه بالنزول. اكتب االية التي تشير إلى هذا المعنى مع قدسك ومجدك"

 ذكر الشاهد.

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

 

( تضرع الجل معونة الرب وإقرار بالخطية. وفي 7ى اية إل 1 في هذا االصحاح نجد من )اية -2

 اشعياء النبي ينادي الرب قا ". ولذلك نجد" قولوا هلل ما اهيب اعمالك( يقول المرنم 3: 66)مزمور

 حين صنعت مخاوف لم ننتظرها نزلت تزلزلت الجبال من حضرتك.  -أ 

 ضرتك.حين صنعت رعود لم ننتظرها نزلت تزلزلت الجبال من ح   -ب

                                                                     حين صنعت رهبة لم ننتظرها نزلت أرعدت الجبال من حضرتك .  -ج 

اشار القديس بولس في رسالته إلى اهل كورونثوس إلى البركات الروحية المعينة والمخصصة  -3

ولم تسمع اذن ولم يخطر على بال انسان ما اعده هللا للذين " بل كما هومكتوب ما لم تر عين للكنيسة 

.  اكتب من هذا االصحاح االية التي تشير إلى ان اعيننا لم ترى من قبل، ولن ترى ("9: 2كو1يحبونه )

 ، مع ذكر الشاهد.لنا  في المستقبل إلهاً صنع ويصنع مثل الرب يسوع

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

"تالقي الفرح الصانع البر الذين يذكرونك في طرقك. ها انت سخطت إذ اخطانا هي إلى االبد  -4

من يسلك دائما  نك يا رب تالقي الفرح بعمل البر ل"ا... ية لها هي رجمة التوضيح(".  والت5فنخلص )اية

".  الثام زمانا  طويال . فكيف لمثلنا ان يخلصافكم سخطت علينا الننا واظبنا على ارتكاب   ..في طرقك

اهملنا خالصا  هذا مقداره قد  ان نحن "كيف ننجوولذلك يقول القديس بولس في رسالته إلى العبرانين 

 بالتكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا" الرب أابتد

 15: 2ا. عب    7: 2ا. عب     3: 2ا. عب

 

".  اكتب من (12: 57"انا اخبر ببرك وباعمالك ال تفيدك  )اشيقول الرب على فم اشعياء النبي  -5

 هذا االصحاح االية التي تشير إلى هذا المعنى ، مع ذكر الشاهد.

..............................................................................................).........( ...... 
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كثرتم الصالة ال "فين تبسطون ايديكم استر عيني عنكم. وان يقول الرب على فم اشعياء النبي  -6

".  اكتب من هذا االصحاح االية التي تشير إلى ان الرب يحجب (15: 1نة دما  )اشاسمع. ايديكم مآل

 وجهه عنا بسبب اثامنا، مع ذكر الشاهد    

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

 .....من اصحاحنا هذا اآلية التي تشير الى ان هللا هو أبونا كالموجودة في االصحاح السابق .أكتب   -7

 مع ذكر الشاهد ..........................................................................................

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

أشعياء النبي إلى ذروة مراثيه .. وقمة طلب الرحمة من عند الرب  .... يصل 12الى آية   9من آية   -8

األلم من ابتعاد الشعب عن إلهه  يعتصره  جداً .. ولكن المعزي له أن هللا سوف يجيبه في أول اإلصحاح 

 وفي هذه الذروة يقول ...... ) الحظ عبارة " كل " التي تكررت ثالث مرات ( القادم ...

 صارت خراباً .. سحقتنا كل السحق ..  كل مشتهياتنا ال تسخط كل السخط .. -أ

 صارت رماداً .. أدبتنا كل التأديب .. ال تسخط كل السخط .. كل مشتهياتنا    -ب

 .. تذلنا كل الذل .. صارت خراباً   ال تسخط كل السخط .. كل مشتهياتنا  -ج

 

 االصحاح الخامس والستون:

الذين لم يطلبونني. قلت: هأنذا هأنذا المة لم تسمى . وجدت من ا"اصغيت إلى الذين لم يسألو -1

كن يعرف الرب بالرغم من كونه اممي و لم ياصغى اليها  ".  من اشهر الشخصيات التي(1باسمي )اية

 االله الحقيقي هو ...........

 (5ماالئيل )اعج.  غ   (10ب.  كرينيليوس )اع          (19ا.  ديمتريوس )اع     

ن اشعياء النبي من هذا اإلصحاح مشيراً بأوبنفس النص   ( 2و1) بولس إلى اية اشار القديس -2

بهاً اليهود بان الرب يسوع سوف يبشر به نممتنبئاً و لكنه تشجع وتجاسر ..وبالرغم من كونه يهودي

 وان اليهود سوف ال يقبلونه. األمم ..الرسل في جميع انحاء 

 26و25: 11رو ا.    21و20: 10ا.  رو   24و23: 9ا.  رو
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"ثم جاءوا بيسوع من عند قيافا إلى دار الوالية. وكان صبح. ولم يدخلوا إلى دار الوالية لكي ال  -3

في هذا الموقف لم يدخل اليهود دار الوالية. وبالرغم من خطيتهم  (".28: 18يتنجسوا فيأكلوا الفصح )يو

 سكن يومي الذي نهم اقدس من هيرودس االدأوكالكبيرة في صلبهم رب المجد يسوع البار. تخيلوا انفسهم 

 ن هو يتهكم على اليهود الذين يخطئودار الوالدية، خائفين ان يتنجسوا منه.  اشار اشعياء النبي وفي 

  أقدس منكم ..نحن  : لالخرين نبالرغم من هذا يقولو.. وكلهم النجاسةأب

 تان تشيران لذلك مع ذكر الشاهد.اكتب االيتان الل

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

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

 

".  من هذا سكأ"عملك يرتد على رنجده يقول  15اية  ( اح الواحدذات االصح ) ديافي نبوة عوب -4

 االصحاح اكتب االية التي  تشير إلى هذا المعنى مع ذكر الشاهد.

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

 

التي التي قيل فيها عن الرب  42نبوة اشعياء النبي الموجودة في اصحاح اشار القديس متى إلى  -5

في  نجد هذا المفهوم(".   20 :12قصبة مرضوضة ال يقصف وفتيلة مدخنة ال يطفئ )متيسوع"

 في اية .............. هذا  اصحاحنا

 11ج.           8 -ب                                 7ا.      

 

"الن شعبي عمل شرين تركوني انا ينبوع المياه الحية لينقروا ارميا النبي  يقول الرب على فم  -6

(". نجد هذا المفهوم من هذا االصحاح في اية  13: 2النفسهم ابارا  ابارا  مشققة ال تضبط ماء )ار

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

 11ج.       10ب.        9ا.     

 

.  من (".13: 5امسرور احد فليرتل )يع .د بينكم مشقات فليصل.على احأ" يقول القديس يعقوب  -7

 مع ذكر الشاهد. مفهوم أن القلب الطيب يدعو الى الترنم ...االية التي  تشير إلى  هذا االصحاح اكتب

...( ....................................................................................................)...... 
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اشار الرب على فم اشعياء النبي إلى ان المكاسب الروحية التي سوف ينالها الذين لم يتركوه بل  -8

وكل هذه بركات روحية  )يفرحون ، يترنمون  يشربون ، كلون ،عبدوا الرب بكل قلوبهم إلى انهم سوف يا

 ................ضاً يوا ، له الحقيتباركوا باإلو فسها اآلباء األولون ( ،

   ا.  يبسط هللا لهم يديه.          

    ب.  ينسوا الضيقات االولى.           

 ج.  يرتبون مائدة وخمراً للسعد االكبر والسعد االصغر.          

 

فالذي يتبرك في االرض يتبرك باله الحق.  والذي يحلف في قال الرب على فم اشعياء النبي " -9

"ولكن تاتي ساعة وهي .  وكذلك قال الرب يسوع للمرأة السامرية ("16ه الحق )اية االرض يحلف بال

االن حين الساجدون الحقيقيون يسجدون لالب بالروح الحق الن االب طالب مثل هؤالء الساجدين له.  

الن البركة والحلف والسجود هم   هللا روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا".

 حق. بال

 32- 31: 4يوحنا ج .   24- 23: 4حنايو ب.   15- 14: 4ا.  يوحنا  

 

 هذه  (".17"هأنذا خالق سموات جديدة وارضا  جديدة فال تذكر االولى وال تخطر على بال )اية  -10

االية تحققت بشكل جزئي اوال: في عودة اليهود من السبي الرض جديدة بال اوثان وسماء جديدة بينهم 

القديسين. وايضاً سوف بثانياً: في الكنيسة باعضائها الذين على االرض وعالقتهم بالسماء اي  ...وبين هللا

 نجد هذا االمعنى في ....... ..تتحقق هذه االية بشكل كلي في الحياة االبدية.

 12: 21ا.  رؤ    6: 21ا.  رؤ    1: 21ا.  رؤ

 

يبتهج هو بها (".   18هأنذا خالق اورشليم بهجة وشعبها فرحا  )اية  يالنلماذا قال الرب "  -11

 ويفرح بشعبه ...........................

 .......  النهم رعية الرب. ..ويكثروا تسبيحهنهم يذكروا احسانات الرب عليهم أل  -ا              

 النهم مختاري الرب. ...ص.نهم ال يخونون ويتكلمون بالبر العظيم للخالأل -ب              

 النهم مباركي الرب....يديهم.أيبنون ويغرسون ويستفيدون بعمل   نهمأل  -ج             
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ُه إِْن  ( "15-14:  5يو1كتب القديس يوحنا في رسالته األولى )   -12 َقُة الَّتِي لََنا ِعْنَدهُ: أَنَّ َوهِذِه ِهَي الثِّ

ا َحَسَب َمِشيئَ  لَِباِت الَّتِي  .ِتِه َيْسَمُع لََناَطلَْبَنا َشْيئ  ُه َمْهَما َطلَْبَنا َيْسَمُع لََنا، َنْعلَُم أَنَّ لََنا الطِّ ا َنْعَلُم أَنَّ َوإِْن ُكنَّ

اكتب من اصحاحنا هذا اآلية التي تشير الى سرعة استجابة وسماع الرب لنا ...مع ذكر " .  .َطلَْبَناَها ِمْنهُ 

 .........................................................................................................الشاهد  

وايضاً  ..فهو يستجيب لنا. ..ن هناك اتصال جيد بينا وبين هللافي اورشليم الجديدة الفرحة .... نجد ا -13

.  الذي هو كاالسد سيصير الن الطباع غير المستحبة في االنسان ستتغير ...بيننا وبين المحيطين بنا

ومن عاش لالرضيات سيصير تراباً  .. مقيدفهو اما الشيطان  والذي كالذئب سيصير كالحمل..،  كالبقرة

 ......................................مع ذكر الشاهد. ..لذلك رتشي تيالة أي طعاماً البليس. اكتب االي

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

 

 االصحاح السادس والستون

ت الذي تبنون لي واين مكان يواالرض موطئ قدمي  اين الب "هكذا قال الرب السموات كرسيَ  -1

..... ......(".  اقتبس القديس ........2و1هذه يقول الرب )ايةراحتي وكل هذه صنعتها يدي فكانت كل 

 هذا الجزء وذكره في عظته مع اليهود.

 (.2القديس بطرس )اعمال   ا.                      

                                                                                  (13القديس بولس )اعمال  ب.                    

 (.7القديس استفانوس )اعمال ج.             

هم.  اذكر االية التي اليدائماً ينظر  .. ت من الناساب على لسان اشعياء النبي ثالث فئذكر الر -2

 يوجد بها هؤالء مع ذكر الشاهد.

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

ه ودعوا الرسل وجلدوهم واوصوهم ان ال يتكلموا باسم يسوع ثم اطلقوهم. اما هم ي"فإنقادوا إل -3

(". اكتب 41و40: 5هلين ان يهانوا من اجل اسمه )اعأحسبوا مست فذهبوا فرحين من امام الجمع النهم

 ..............إلى فرح  تعبه وآالمه من اجل المسيح يتحولاالية التي تتضمن على ان من يبغضنا ويطردنا 

 ......................................................................................مع ذكر الشاهد.

.................................................................................................... .......() 
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فهو ناحر كلب. من يصعد تقدمة يصعد دم خنزير.  ةورا  فهو قاتل انسان. من يذبح شا"من يذبح ث -4

م وبمكرهاتهم سرت انفسهم. فانا ايضا  اختار ه. بل هم اختاروا طرقمن احرق لبانا  فهو مبارك وثنا  

لمت فلم يسمعوا بل عملوا مصائبهم ومخاوفهم اجلبها عليهم. من اجل اني دعوت فلم يكن مجيب، تك

بعد ذبيحة المسيح التي قدمها لنا على الصليب .. .  (".4و3سر به )اية أح في عيني واختاروا ما لم يالقب

نون العهد الجديد هو "الذبيحة هلل روح منسحق " .. ألننا نتقدم الى هللا من بطلت كل ذبيحة .. وأصبح قا

                         سالة القديس بولسهذا المعنى نجده في ر إنتهى عهد الذبائح الدموية .. وبهذا .. خالل ذبيحة الصليب فقط

 .. ) إخترأوضح إجابة (.

 10-8: 10 ج.  عب    9-7:  9 عب -ب    12و11: 8 عب -أ  

 

حبة (".  من م9"هل انا امخض وال أولد يقول الرب. أو انا المولد هل اغلق الرحم قال الهك )اية  -5

. والمعزي شخصياً  مه هوأل أنه األلم لم وهللا يعتبر هذاأفالكنيسة تتمخض وتت .هذا. هقول. لنا  العظيمة هللا

والده.  أحق الفاهلل هو الذي يلد لنكون ب " ولدأ "مة تولد.  ولكن نالحظ قول هللا ي ا..أهناك ولد يولد ان

الذين اتمخض بكم ايضا  إلى ان يتصور المسيح يا اوالدي ية "ووكذلك قال القديس بولس بصفته الرع

 فيكم".

 19: 4ا.  غال     12: 4الا.  غ    8: 4ا.  غال

 

بالشمس التي تشير إلى   وكذلك اشار القديس يوحنا الحبيب في رؤياه إلى تمخض المرأة المتسربلة -6

تشير إلى الكنيسة التي ولدت  يقول اآلباء أيضاً أنهاو ..مريم التي ولدت الرب يسوع. القديسة العذراء

 بإسم المسيح ...منون ؤالم

  13ج.  رؤيا     12ب.  رؤيا     11ا.  رؤيا 

 

  (".11: 16تعرفني سبل الحياة. امامك شبع سرور في يمينك نعم إلى االبد )مزيقول المرنم " -7

رح الذي يلية مباشرة الشبع اكتب االياتان المتتاليتين  في هذا االصحاح الالتان تتكلمان عن البهجة والف

 والتعزيات والتلذذ، مع ذكر الشاهد.

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

).........( .................................................................................................... 
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أخرى وايضاً نجد مرة   ...تعزية.ثم السالم اليتبعه  .. شبعال ( نجد الفرح ثم14إلى ياة 10من )اية -8

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

  ج.  السالم    فرحب.  ال    ا.  التعزية

 

ما اروع هذه الكلمات وتأثيرها على   (".12وعلى الركبتين تحملون )اية تدللون "وعلى االيدي -9

على فم اشعياء  كما اشار الرب .... معناالرب يسوع  ومتعة عالقة ج إلى حنان وحمايةالنفس التي تحتا

 ..... وبناته على االكتاف يحملون ،هنيعودون إلى احضا إلى ان اوالده  أيضاً  النبي

  22: 49ج.  اش         8: 49ب.  اش    4: 49ا.  اش        

 

". هذا المفهوم نجده في وليس على االعمال فقط ولكن االفكار ايضا   ..."الرب يجازي على االعمال -10

 هذا االصحاح في اية  ..........................

 18ج.      17ب.       16ا.        

  

 كذلك استخدمو(". 24دود ال يموت ونار التطفئ )ايةكما وضع الرب على فم اشعياء النبي عبارة " -11

في اصحاح واحد فقط في العهد الجديد، وهي التي ذكرها القديس مرقس  هذا التعبير يضاً الرب يسوع أ

 ثالث مرات متتالية في اصحاح  ................ 

 11ج.  مرقس   10رقس ب.  م    9قسا.  مر

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

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

بُّ  ».                                                        .«إِلَى ُهَنا أََعاَنَنا الرَّ

 بركة وصلوات أبينا أشعياء النبي تكون مع جميعنا ....                                           

 

                                                    


