كنيسة القديس مارمرقس الرسول
سفر اشعياء
اإلصحاح األربعون :
 -１اشرح اآلية  3والى اًى شيء تشير؟ اًذكر أية تثبت اجابتك .
 -２اًذكر نبوة من ھذا اإلصحاح متى تحققت مع ذكر الشاھد.

اإلصحاح الحادي و األربعون:
 -１اذكر آية من العھد الجديد لھا نفس معني االيه 4
 -２كيف يستجيب ﷲ الي البائسون والمساكين ؟

اإلصحاح الثاني و األربعون:
 .1كيف يكون خادم ﷲ نورا للعالم ؟
 .2من ھو العبد او الخادم الذى ذكر فى ھذا اإلصحاح ؟

اإلصحاح الثالث و األربعون:
 .1ما ھى المياه و النار التى ذكرھا الرب فى اآلية  2؟
 .2اذكر اآليات التى تعطيك سالما و اطمئنان ؟

اإلصحاح الرابع و األربعون:
 .1في اآلية  11لماذا كل أصحابه يخزون؟
" .2يرعى رمادا" اشرح

اإلصحاح الخامس و األربعون:
 .1من ذكر أية  9في العھد الجديد؟
" .2بذاتي أقسمت " لمدا يقسم ﷲ بذاته؟
اإلصحاح السادس و األربعون:
 .1من ھما بيان و نبو؟
 .2بماذا اتھم ﷲ بيت يعقوب؟
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اإلصحاح السابع و األربعون:
 .1على اًى شيء يلوم الرب البابليون فى ھذا اإلصحاح ؟
 .2اذكر أية تثبت كبرياء البابليون .

اإلصحاح الثامن و األربعون:
" .1أنا االول و أنا ًاالخر" فى اى سفر ذكرت ھذه اآلية واٍلى من تشير؟
 .2اذكر اآلية التى تؤيد ان كل أقنوم من الثالوث القدوس له عمله في الخالص.

اإلصحاح التاسع و األربعون:
 .1على من تنطبق اآلية 6؟
 .2اآليات  7-12تصف االًوجه المختلفة الًرسالية الخادم  ،اًشرح ما تراه فيھا.

اإلصحاح الخمسون:
 .1اذكر النبوات التى ذكرت فى ھذا اإلصحاح و متى تحققت .اذكر الشواھد.
" .2أين كتاب طالق أمكم التى طلقتھا" اشرح.

اإلصحاح الحادي والخمسون:
" .1الست انت القاطعة رھب الطاعنة التنين" اشرح ھذه اآلية .
 .2ما ھو كاًس الترنح؟ و كيف ي ًوخذ من يد اًمة ويعطى الًمة اًخرى؟

اإلصحاح الثاني و الخمسون:
ً
" .1الًن الرب ساٮًر أمامكم  ،و إِله اسراٮًيل يجمع ساقتكم" اشرح.
" .2ھوذا عبدي يعقل ،يتعالى و يرتقي و يتسامى جدا" اًشرح.

اإلصحاح الثالث و الخمسون:
 .1اذكر النبوات التى ذكرت فى ھذا اإلصحاح و متى تحققت .اذكر الشواھد.
 .2اما الرب فسر باًن يسحقه بالحزن؟ لمدا يسر الرب با ًن يسحقه؟
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اإلصحاح الرابع و الخمسون:
صباك؟
 .1ما الذى يعنيه بخزي
ٍ
 .2ما ھى صفات ﷲ من خالل ھذا اإلصحاح ؟

اإلصحاح الخامس والخمسون:
" .1الذي ليس له فضة تعالوا اًشتروا" .اًشرح ھذه اآلية.
 .2اًذكر من العھد الجديد اآليات التى لھا نفس المعنى آليات فى ھذا اإلصحاح .

اإلصحاح السادس و الخمسون:
" .1الًن بيتي بيت صالة يدعى لكل الشعوب" أين ذكرت ھذه اآلية في العھد الجديد؟
 .2ما ھو مركز ا ٍالھتمام الرئيسى لقادة االسرائيليون ؟

اإلصحاح السابع و الخمسون:
 .1ما ھو نصيب الذين لم يذكروا ﷲ فى حياتھم والمقارنة بينھم و بين الذين التجا ًوا

فى حياتھم؟

 .2ما الذى يقصده فى اآلية  14بكلمة المعثرة؟

اإلصحاح الثامن و الخمسون:
االصحاح؟
 .1ما ھو معنى الصيام الحقيقى كما تفھمه من ھذا ٍ
 .2كيف نكرم يوم الرب؟

اإلصحاح التاسع و الخمسون:
 .1ھل وعد ﷲ اًن روحه لن يزول من على الخطاة؟
 .2الدرع و خوذة الخالص ھما جزء من أسلحة الرب  ،فى اي رسالة من رساٮًل بولس الرسول ذكرت ھذه اآلية ؟
اذكر الشاھد و ما الذي تعنيه ھذه اآلية.
اإلصحاح الستون:
 .1كيف سيعطى اسراٮًيل النور لألمم ؟
 .2اذكر النبوة التى فى اآلية .19
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اإلصحاحات الحادي و الستون:
 .1اًذكر النبوات التى ذكرت فى ھذا اإلصحاح .
 .2ما اًھمية وجود اًجانب و خدام غرباء؟

اإلصحاح الثاني و الستون:
 .1لماذا سيتغير اًسم أورشليم ؟ و ما معنى االًسم الجديد؟
 .2من ھم الحراس؟ و ما ھو دورھم؟

اإلصحاح الثالث و الستون:
ً
 .1ما الذى يذكره الشعب المقدس عن اعمال الرب العجيبة معھم؟
 .2فى اآلية  ١٧لمدا ضلل الرب الناس عن طريقه؟

اإلصحاح الرابع و الستون:
ً
 .1القديس بولس استشھد باالية  4مع تغيير بعض الكلمات  .اذكر الشاھد.
 .2كيف حاول النبي ان يجعل الرب يرضى مرة اًخرى على شعبه؟

اإلصحاح الخامس و الستون:
 .1من ھو الذى يتكلم عنه الرب فى اآلية  1؟
 .2ما ھى السموات الجديدة و االًرض الجديدة التى يتكلم عنھا فى اآلية  17؟

اإلصحاح السادس و الستون:
 .1لماذا اًنتقد اًشعياء الذبائح في اآلية  3؟
" .2الًن دودھم ال يموت و نارھم ال تطفأ " ماذا تعني ھذه اآلية ؟ و من استشھد بھذه اآلية فى العھد الجديد؟ اذكر
الشاھد.
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