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  دلیل القائد
   



  عزیزي المعلم،
لكي تفھم ذبیحة المسیح الخالصیة على الصلیب، أنت وانت نحتاج أن نفھم الحقائق الموجودة في خیمة 

ن، الویی(هللا یریدنا أن ننال وعوده الموجودة في ھذه األسفار . اإلجتماع، فھي ملیئة بالحقائق عن اإلنجیل
  .التي ندرسھا) عدد، تثنیة، یشوع

  
. فَتَقَوَّ أَْنَت یَا اْبنِي بِالنِّْعَمِة الَّتِي فِي اْلَمِسیِح یَُسوعَ ١: "خاطب الرسول بولس ابنھ في اإلیمان تیموثاوس قائال

فَاْشتَِرْك أَْنَت ٣. ًء أَْن یَُعلُِّموا آَخِریَن أَْیًضاَوَما َسِمْعتَھُ ِمنِّي بُِشھُوٍد َكثِیِریَن، أَْوِدْعھُ أُنَاًسا أَُمنَاَء، یَُكونُوَن أَْكفَا٢
  ).٣-١: ٢تیموثاوس  ٢. "(فِي اْحتَِماِل اْلَمَشقَّاِت َكُجْنِديٍّ َصالٍِح لِیَُسوَع اْلَمِسیحِ 

  
 

 ؟"كلمة هللا"ماذا تقول  •
  ماذا یعني ھذا المقطع؟ •
 ماذا یعني ھذا المقطع بالنسبة لي؟  •
   الخالدة على حیاتي الیوم؟كیف یمكن تطبیق مبادئ هللا •

 
  . إذا وضعت ھذه األسئلة في ذھنك  وبحثت عن إجاباتھا، فإني أؤكد لك أن ھذه الدراسة سوف تثمر في حیاتك

فأنا على ثقة أن دراستك لسفري التكوین والخروج ثم بعد ذلك تدریسھما وتعلیمھما لآلخرین سوف یجعلك تنمو في 
  . یسوع المسیح، كما ستعطیك فھما أفضل لخطتھ للعالم ولك أنت شھصیا" ھابن"معرفة هللا، وفي عالقتك مع 

  . في ھذه المقدمة سوف نقدم لك ھذه اآلراء واإلرشادات التي ستساعدك وتجعلك أكثر تأثیرا في دراستك وتدریسك
  

  ولتحل بركة الرب علیك،. أصلي أن تكون ھذه الدراسة نافعة لحیاتك ولحیاة اآلخرین
  
  

 
  ارددیك وودو

  القس والكاتب لمدرسة الكتاب المقدس المصغرة
  
  

    



  قیادة مجموعة دراسة الكتاب المقدس
دورك كقائد ھو . أعدت مدرسة الكتاب المقدس المصغرة ھذه الدراسة االستطالعیة على أساس الكتاب المقدس

، واكتشاف المبادئ توجیھ ومساعدة أفراد مجموعتك من خالل الدورات الدراسیة والتمارین على فھم الحقیقة
على مثال الدورات الدراسیة السابقة للعھد القدیم والعھد . الخالدة، واألھم ھو تطبیقھا على حیاتھم وأسرھم

وكدراسة استطالعیة سوف توفر لك بعض  أربعة أشھر،الجدید، ھذه مجرد دراسة استطالعیة موضوعة في 
األسر الخاص بك في الكنیسة لتنمو سواء روحیا أو  األدوات الكتابیة لتغذیتك ونموك أنت شخصیا ولمساعدة

  .وبناء على ذلك صیغت األسئلة مع األخذ في االعتبار ھؤالء المتزوجین. في عالقاتھم
 

  :األدوات التالیة نوفر لك لمساعدتك
 ھذا الدلیل للقائد  
 نماذج للتقاریر  
  ٧٣- ٦١الدروس الصوتیة (إشعیاء إلى دانیال سلسلة من التسجیالت الصوتیة (  
 مجموعة من كراسات التمارین للطالب 

  
 

  قبل الدرس
  فَاْذھَبُوا إِلَى َمفَاِرِق الطُُّرِق، َوُكلُّ َمْن ". بدعوة الناس للحضور إلى ھذه الولیمة الروحیةابدأ أنت شخصیا

. ُعوا ُكلَّ الَِّذیَن َوَجُدوھُْم أَْشَراًرا َوَصالِِحینَ فََخَرَج أُولئَِك اْلَعبِیُد إِلَى الطُُّرِق، َوَجمَ  .َوَجْدتُُموهُ فَاْدُعوهُ إِلَى الُْعْرسِ 
  ).١٠- ٩:٢٢متى "(فَاْمتَألَ اْلُعْرُس ِمَن اْلُمتَِّكئِینَ 

 هللا فقط یستطیع تغییر قلوب الناس، . صلي من أجلھم باالسم. عد نفسك بالصالة ألولئك الذین سوف یحضرون
إذا  ).١:١٨لوقا (ْیًضا َمثَالً فِي أَنَّھُ یَْنبَِغي أَْن یَُصلَّى ُكلَّ ِحیٍن َوالَ یَُملَّ َوقَاَل لَھُْم أَ . والصالة ھي أقوى أداة لذلك

كان ھناك رغبة في الحضور لدى رجال ونساء أزواجھم ال یرغبون في الحضور یمكن بدء مجموعة فقط 
 .  للنساء وأخرى للرجال

  ص أو اثنین لمساعدتك في التسبیح والموسیقى ادع شخ. مفردكال تحاول أن تفعل كل شيء ب. المساعدةأطلب
 .والترحیب والتسجیل

 راجع الدرس وافھم ھدفھ. 
 الدرس المسموع، والقراءات الكتابیة، وادرس كل درس على حدا متذكرا : كن على درایة بكل األدوات

 . النصوص الكتابیة قبل الفصل الدراسي
 یجب التأكد من أن جمیع األدوات جاھزة. 
 ن االجتماع مالئم ومریح للمجموعةتأكد أن مكا   . 

  
  

  أثناء الدرس
  ) ساعة ونصف: تذكر أن تحافظ على وقت الدرس(

 تذكر كیف كان لطیفا عندما تم الترحیب بك؟ خصص شخص لیرحب بالناس . تحیة الجمیع فور وصولھم
  .  ویعرفھم بعضھم ببعض إذا كانوا ال یعرفون بعض

 سأل هللا أن یساعدك ویساعد كل واحد لیفھم ویطبق كلمة هللا على حیاتھالبدایة بوقت للعبادة والصالة، وا.  
 تسمیع اآلیة المحفوظة.  
 االستماع إلى الدرس المسجل.  
 ونحن نثق أن األسئلة سوف تجعل المناقشة . استخدام كتیب الطالب، دعوة للمناقشة مع التركیز على التطبیق

، حاول )١٠أكثر من (إذا كانت المجموعة كبیرة . تطبیقمثیرة وسوف تقود إلى الفھم الذي سیؤدي إلى ال
تأكد من رصد الوقت وكن حذراً . تقسیمھا إلى مجموعات أصغر من ثالثة أو أربعة أشخاص لتشجیع المناقشة



  .من أن المحادثة ال تحید عن مضمون الدرس، ودراسة كلمة هللا
 مةاشكر الجمیع على حضورھم وشجعھم على الحضور في المرة القاد.  
 تحدى الدارسین لدعوة آخرین لالنضمام إلى دراسة الكتاب المقدس.  
 تشجیع الدارسین على حفظ المقاطع الكتابیة من الدروس كل أسبوع.  

 
  بعد الدرس

 جمع جمیع األدواتا .  
 ترك المكان أكثر تنظیماً مما كان علیھ. اعد غرفة االجتماع إلى الترتیب الصحیح.  
 امأل ملف التقریر.  
 االجتماع في منزل شخص ما، تأكد من أن تشكرھم على كرم ضیافتھم إذا كان.  

 
 غیر القراء –تعلیمات خاصة لتدریس المتعلمین سمعیا 

من المھم أن نتذكر أن أولئك الذین ال یعرفون القراءة والكتابة یحتفظون بالمعلومات بطریقة مختلفة عن 
. االستماع والمناقشة والمشاركة بما تعلموه أفضل بكثیرحتى بالنسبة للمتعلمین فالتعلم عن طریق . المتعلمین

فمن الجید أن نتذكر وحتى أن نقول لمجموعة الدارسین أن معظم التالمیذ . األمیة لم تكن عقبة في أیام یسوع
  .  وأغلبیة الناس الذین أوال ساھموا في انتشار اإلنجیل لم یكونوا یعرفون القراءة والكتابة

المتعلمین سمعیا لدیھم قدرة على تعلم ما یسمعون أكثر مننا نحن الذین یجب أن نكتب كل من نواح عدیدة، إن 
وقت الكافي لالستماع الجید، یمكنك أن توقف التسجیل وأن ترجعھ إلى الوراء اللذلك امنح .  شيء لنتذكره

أن یتلوا القصة التي ثم اسمح لھم بالرد على األسئلة، أو . لالستماع مرة أخرى إلى جزء إذا كان غیر مفھوم
ثم اطرح األسئلة بصوت عال، . سمعوھا وتعلموھا باسلوبھم، إذا فعلوا ذلك فھذا دلیل على معرفتھم الجیدة

، یسوع "ابنھ"وشجع الجمیع على المشاركة فھذا سوف یقودھم إلى فھم أعمق لتعالیم هللا وعالقة أقوى مع 
 .المسیح

    



  خیمة اإلجتماع
  
  ١الفصل 

  ١٥الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

     .تقدیم غرض وأھم الموضوعات في سفر الالویین لیتعلم شعب هللا العبادة :الھدف

ْم ِمْثَل َعَمِل أَْرِض ِمْصَر الَّتِي َسَكْنتُْم فِیھَا الَ تَْعَملُوا، َوِمْثَل َعَمِل أَْرضِ َكْنَعاَن الَّتِي أَنَا آٍت بِكُ ٣ 
بُّ . أَْحَكاِمي تَْعَملُوَن، َوفََرائِِضي تَْحفَظُوَن لِتَْسلُُكوا فِیھَا٤. َحَسَب فََرائِِضِھْم الَ تَْسلُُكواإِلَْیھَا الَ تَْعَملُوا، وَ  أَنَا الرَّ

  )٥- ٣:١٨الویین .(أَنَا الرَّبُّ . فَتَْحفَظُوَن فََرائِِضي َوأَْحَكاِمي، الَّتِي إَِذا فََعلَھَا اِإلْنَساُن یَْحیَا بِھَا٥. إِلھُُكمْ 
 

كانوا ن الوییالأن ھو یوضح كیف . یعتبر سفر اللالویین من األسفار صعبة الفھم على كثیر من الناس
ولكي نفھم سفر الالویین علینا أوال أن نفھم الخیمة التي كانت في البریة، . یخدمون مثل كھنة إسرائیل

  . خرىخیث كان ھؤالء الكھنة مسؤلین عن تقدیم الذبائح، والفرابین، والصلوات األ
الجزء الخارجي . ن فناء ومسكن، والمسكن ینقسم إلى قسمین یفصل بینھما حجاب سمیكمالخیمة  تتكون

  . من الخیمة یدعى القدس، أما الجزء الداخلي فقد كان یدعى قدس األقداس، حیث كان هللا یسكن
سعى إلیھ الخطاة كان ھناك مذبح النحاس، حیث ی: االجتماعجدا في خیمة  ثاث الھامھناك بعض األ كان

عندما یدخل . الخاطي بدال من، حیث یطھر الكاھن نفسھ أیضا في الفناء یوجد المرحضة. طلبا للغفران
داخل قدس . الكاھن إلى القدس، یكون الشمعدان على یساره، خبز التقدمة على یمینھ، ومذبح البخور أمامھ

یدخل قدس األقداس مرة واحدة في السنة  األقداس یوجد تابوت العھد، الذي یمثل حضور هللا، والكاھن
  . لیقدم ذبیحة عن خطایا الشعب كلھ

األناجیل تخبرنا أن . یسوع المسیح –كل جزء من خیمة العبادة رمزیة جدا وتشیر إلى المخلص الموعود 
لحطة موت المسیح على الصلیب، انشق حجاب الھیكل بطریقة معجزیة من أعلى إلى أسفل، مما یدل 

  . یحة المسیح جعلت من الممكن لنا أن ندخل إلى محضر هللاعلى أن ذب
  

  
  

   خیمة في البریة
  



  .أفضل إجابة اختر
، و  مجردلعبادة اخیمة  تكان ؟خاطئةصحیحة أو  -١  .م یكن حقیقين حضوره في الواقع لكلرمزا 
 .حدة في السنةمرة وا وهجدا ومقدس وبني إسرائیل یعبد ؟ كان تابوت العھد ثمینخاطئةصحیحة أو  -٢
طھرنا من تالتي یمكن أن  -كلمة هللا  - لنا المسیح  المرحضة تصور؟ الماء في أو خاطئة صحیحة -٣

  . الخطیئة
 . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك

  
 ؟ھي الخیمةما   -٤
 منزل موسى -أ

 بیت الكھنة -ب
 خیمة العبادة -ج
 مبنى في مصر -د
  
 ؟واحد من األھداف الرئیسیة لخالصنا ي ھوأي مما یل -٥
 لھروب من أعدائناا -أ

 لتحقیق االزدھار في مجال األعمال التجاریة -ب
 عیش حیاة طویلة ومباركةنل -ج
 لعبادة هللا -د
  
أي مما یلي یصف عالقة الروح  . عمود النار لیال فوق المسكن یمثل وجود روح هللاسحابة نھارا وال -٦

 )ل ما ینطبقاختر ك(نا ؟ یالقدس 
 . ھو فینا -أ

 .فوقنا ھو -ب
 .نا من مسافة بعیدةیشاھد ھو -ج
 . ھو یسیطر علینا تماما -د

 
 یكون موجودا في وسط المخیم؟أن لماذا كان من المھم للمسكن  -٧
 یھلإصول ویكون من السھل الل -أ

 لتذكیر الناس أن هللا ھو مركز كل ما نقوم بھ -ب
 ل مكان وضعھلمنع الناس من القتال حو -ج
 منھ مسكنقرب البسبب أحد غیور  كونال ی حتى -د
  
 )ضع دائرة حول كل ما ینطبق(شخص إلى المسكن؟ أي یذھب لماذا  -٨
 لھهللا لیغفر  -أ

 موسى رضاءإل -ب
 لعبادة هللا -ج
 هللا حسنات عندلكسب  -د
  
 ؟من الذي یقدم الذبیحة، لغفران الخطیةخص ما إلى المسكن ذھب شیعندما  -٩
 الخاطىء -أ

 والد الخاطىء - ب
 كاھنال - ج
  موسى -د



 من أجل كل الناس؟ لیقدم ذبیحةرئیس الكھنة قدس األقداس یدخل  متى - ١٠
 كل صباح -أ

 كل لیلة -ب
 مرة واحدة في الشھر - ج
  مرة في السنة -د

 
 ؟األثاث في خیمة العبادة كیف یوضع - ١١

 في خط مستقیم -أ
 صلیب على شكل -ب
 ةفي دائر - ج
  خیمةفي الزوایا األربع لل - د

 
 یضحى بھا على مذبح النحاس؟التي الحیوانات تمثل ماذا  - ١٢

 حمل هللا الذي أزال خطایا العالم -أ
 وفیات البشر -ب
 نفوس الخطاة -ج
  األصنام الكاذبة -د

 
 ؟طقوس التطھیر في المرحضة عنيتماذا  - ١٣

 أن تكون نظیف كأن هللا یتوقع من -أ
 األكلقبل أن  میدیھوا أیجب أن یغسل أن الناس -ب
 فقط الذین تطھروا من الذنوب یمكن أن یقتربوا من هللا -ج
 الخطیئة لھم غفرأن الكھنة فقط یمكن أن یُ  - د

 
 ؟شمعدانال مثلیماذا  -١٤

 محرقاتالنار  -أ
 ى الحیاةفقودنا ت التيضوء كلمة هللا  -ب
 المالئكة . ج
  الكھنة حكمة - د

 
 ؟خبز التقدمة رمزیماذا إلى  - ١٥

 كیف یلبي هللا احتیاجاتنا الیومیة -أ
 عید موسم الحصاد -ب
 ذبیحة خطیة - ج
  الطعام وا، كان ھناك للكھنة لتناولال شيء -د

 
 ؟مذبح البخور مثلیما  - ١٦

 دراسة الكتاب المقدس -أ
 العمل الصالح - ب
 قانونال - ج
 صالةال – د
  



 الناس؟ حجاب بین هللا ووجود یلماذا كان  - ١٧
 خاطئال نفصال بین هللا القدوس واإلنسانرمز إلى الطالق واالی -أ

 هللا  شكلرؤیة  منالناس ال یتمكن حتى  -ب
 شخص یراه أي عبادة دون أي من المكن رئیس الكھنة تی حتى -ج
  غامضلتذكیر الناس بأن هللا  -د

 
 ؟الحجاب عن موضوع العھد القدیم رعبیكیف  - ١٨

 . ط معرفة أسرار هللالكھنة فقل یمكن- أ
 . یكون هللا دائما مختفیا عن الناسسوف  -ب
 . بین هللا واإلنسانیة ھو السبب في أننا في حاجة الى مخلص نفصالاال -ج
  . جعلھم خارج المعبدهللا یعاقب الخطاة عن طریق  - د

 
 ؟عظیمال تنارئیس كھنھو  من -١٩

 شخص في األسرة أكبر -أ
 كنیسةشخص في ال أكبر -ب
 موسى - ج
  یسوع - د

 
 ؟) دائرة كل ما ینطبق( ھو معنى خیمة العبادة  ما - ٢٠

 .هللا والعبادة غفرانلتعلیم الناس  -أ
  . ن یسوع المسیحع ةإنھا صورة رمزی -ب
 . لیصلي من أجلناطلب كاھنا نلعبادة ولنحن بحاجة للذھاب إلى خیمة  -ج 
 . كیف نعبد مخلصنا یجب أن نتعلم، من عبودیة الخطیئة عندما نخلص – د
 

  
 
 
 



 

وِح اْلقُُدِس الَِّذي فِیُكُم، الَِّذي لَُكْم ِمَن هللاِ، َوأَ  نَُّكْم لَْستُْم أَْم لَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ َجَسَدُكْم ھَُو ھَْیَكٌل لِلرُّ
ُدوا هللاَ فِي أَْجَسادِ . ألَنَُّكْم قَِد اْشتُِریتُْم بِثََمنٍ ٢٠ألَْنفُِسُكْم؟    )٢٠، ١٩:٦كو ١.(كلھِ فِي أَْرَواِحُكُم الَّتِي ِھیَ ُكْم وَ فََمجِّ

الطریقة  غیری؟ ھل ھذا كیف تشعر إیذاء ذلك .في قدس األقداس وموجودالیوم ھیكل هللا أنت كمسیحي، 
 ؟هللا في جسدك بسبب قداسة وجود ه؟ ھل ھناك أي شيء في حیاتك تحتاج إلى تغییربھا صليتالتي 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 .نفعل ذلك اآلا، تحتاج أن تعترف بھإذا كان ھناك أي شيء  .لما قدمھ لكالسماوي  أباك شكرأ
  .حیاتك بطریقة أعمقوجوده في  اختبارساعدك على یأطلب منھ أن  
  
  
  
  
  
  

    



 
  
  ؟ یعلم شعبھ من خالل خیمة العبادة كان هللا ذاما -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
تصور ما فعلھ هللا لیغفر للخاطئ ویجعل لھ عالقة مع هللا األثاث  قطعمن  قطعةشرح كیف أن كل ا -٢

 القدوس
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
ھذا السیناریو؟  ما دور الكاھن في -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ بین القدس وقدس القداسیفصل  الحجاب السمیك الذيیمثل قدس األقداس و ماذا -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في ھیكل سلیمان مزق من أعلى إلى أسفل عندما مات یسوع على الصلیب كبیرالالحجاب  شرح كیفا -٥

 وأھمیة تلك المعجزة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 صورة للمسیح األثاث في خیمة العبادة ھي قطعمن  قطعةشرح كیف أن كل ا -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
في خیمة العبادة الیوم دون الموجودة  األثاث قطععبادة من خالل الشرح كیف یمكنك االتعبدي،  للتطبیق -٧
 .یسوع المسیح كاھننا العظیم، باستثناء اھنك

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق



  دلیل الخادم
  
  ٢الفصل 

  ١٦الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

    لنتعلم كیف خیمة االجتماع تحتوي على حقائق العھد الجدید وعالقتھا بالمؤمنین الیوم :الھدف

ھُوِر َوُمْنُذ األَْجیَاِل، لِكنَّھُ اآلَن قَْد ٢٦  الَِّذیَن أََراَد هللاُ أَْن ٢٧أُْظِھَر لِقِدِّیِسیِھ، السِّرِّ اْلَمْكتُوِم ُمْنُذ الدُّ
فَھُْم َما ھَُو ِغنَى َمْجِد ھَذا السِّرِّ فِي األَُمِم، الَِّذي ھَُو اْلَمِسیُح فِیُكْم َرَجاُء اْلَمْجدِ    )٢٧- ٢٦:١كولوسي .(یَُعرِّ

وِح ا١٩ لْقُُدِس الَِّذي فِیُكُم، الَِّذي لَُكْم ِمَن هللاِ، َوأَنَُّكْم لَْستُْم ألَْنفُِسُكْم؟ أَْم لَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ َجَسَدُكْم ھَُو ھَْیَكٌل لِلرُّ
ُدوا هللاَ فِي أَْجَساِدُكْم َوفِي أَْرَواِحُكُم الَّتِي ِھَيِ◌كلھِ . ألَنَُّكْم قَِد اْشتُِریتُْم بِثََمنٍ ٢٠   )٢٠-١٩:٦كورنثوس ١.(فََمجِّ

. طئ إنسان تكون أسوأ نتیجة ھي الطالق ـ اإلنفصال بین هللا واإلنسانفي سفر التكوین، نقرأ أنھ عندما یخ
وھو موضوع الكتاب المقدس كلھ، وھذا أیضا سبب وجود . الحل لھذه المشكلة األساسیة ھو المصالحة

  .فقد كانت المكان الذي سكن فیھ هللا، وحیث یذھب الخطاة لیحصلوا على الغفران. الخیمة في البریة
تحرك بنفس نمط العبادة في في السماء، وع على الصلیب، أصبح رئیس كھنتنا األعظم، عندما مات یس

قبل موتھ لم یكن الخاطئ یستطیع أن یقترب من هللا، فقط الكاھن یدخل إلى محضر هللا . الخیمة السماویة
تقدم بثقة لكن عندما مات المسیح على الصلیب جعل من الممكن لنا كلنا أن ن. وبتشفع  من أجل الخطاة

  .إلى محضر هللا
العھد الجدید یقول أن . لیس فقط دخل المسیح المسكن السماوي نیابة عنا، لكن أیضا روحھ یسكن فینا

ھذه معجزة نحیاھا كل یوم، المسیح یحیا فینا، لدینا كل ما نحتاج إلیھ لنحیا . جسدنا ھو ھیكل لروح هللا
  .الحیاة التي یریدنا هللا أن نحیاھا

   

    



  أفضل إجابة راخت
 ." ودعا" عني لسفر الالویین یأو خاطئة ؟ االسم العبري للكتاب  صحیحة  -١
عملي بالنسبة لنا لھ أي تطبیق عن األفكار القدیمة و لیس  سفر؟ سفر الالویین ھو  أو خاطئةصحیحة   -٢

 . الیوم
  . قدس األقداس في خیمة العبادة فيأو خاطئة ؟ وجود هللا حقا  صحیحة  -٣
  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، لم یذكر خالف ذلك ما
  
 ؟" سفر الالویین "  سمي ھذا السفرلماذا   -٤
 . الالویین ھو اسم الشخصیة الرئیسیة -أ

 ." انونالق" الالویین ھو الكلمة العبریة القدیمة ل  -ب
 " . ینتمي لالویین الذین كانوا كھنة"الالویین یعني  -ج
  . ُكتب السفر ان حیث عسكر بني إسرائیل عندماالالویین ھو المك  - د
  
 )اختر كل ما ینطبق(لعبادة ؟ اخیمة لأي مما یلي ھي تطبیقات العھد الجدید  -٥
 . روح هللا یسكن في البشر الذین یؤمنون بیسوع -أ

 . خیمة على شكلبنى مباني الكنیسة نوینبغي دائما أن  -ب
 . ع ھو رئیس الكھنة الحقیقي، و یسوالمسكن ھو ظل األمور السماویة - ج
  . یمكننا أن نذھب بجرأة إلى حضور هللا في أي وقت -د
  
 خطایا ضد الجسد؟الالعھد الجدید عن یقول ماذا  -٦
 .أنھا لیست مھمة ألن الجسم ال یھم -أ

 .لتغلب علیھااھي سھلة  -ب
 . یخلصونألن هللا یسكن في أجسام أولئك الذین  تؤخذ بجدیة -ج
 .أن یخلصواین یخطئون ضد الجسم ال یمكن الناس الذ -د

 
 ؟خیمةمن خالل شرح المعنى الحقیقي لل العھدین یربط بینفي العھد الجدید  سفراي  -٧
 تىم -أ

 الرسل أعمال -ب
 الرسالة إلى العبرانیین -ج
  الرؤیا – د
  
 السماء؟برضي في سفر الالویین األمسكن الما عالقة  -٨
 .في السماءالتي   الحقیقیةاألشیاء  بل ھو ظل -أ

 . في السماء آلخر حتاجنلعبادة لن لھو مكان مؤقت  -ب
 . سیتم بناؤه في السماء - ج
  . بین المسكن و السماء صلةھناك  یوجد ال - د
  
 ؟قداس في السماءقدس األ یدخلیمكن أن  من -٩
 ال احد -أ

 فقط یسوع -ب
 كھنة فقطال - ج
  كل من یؤمن بیسوع - د



 )اختر كل ما ینطبق(هللا؟  محضرعندما نصلي في  صالحةف التالیة أي من المواق  - ١٠
 جرأة -ب                        الخوف -أ

 غطرسة - د              الشعور بالذنب -ج
 الثقة - و                            تقلق -ه
 غضب -ح                     .االمتنان -ز
  یمانإ -ي                         أشك  - ط
  

 )اختر كل ما ینطبق(مع هللا ؟  أثناء خلوتكن تفعل أماذا یجب  .-١١
 . أعترف -أ

 . قبل غفرانھأ - ب
 . نشكره على كلمتھ - ج
 . رزقالنشكره على  -د
 .حتاجھننصلي من اجل ما  - ه
 . لخدمتھ كیفما شاء اكن مستعد -و
 . ع الیھاستم -ز
 . أقول لھ جیدا كیف كنت قد تعرضت -ح
  . قول لھ ما علیھ أن یفعلھأ - ط
  

 ؟التي نقولھا لھاألشیاء  تجاهكیف یشعر هللا  - ١٢
 . الستماععن امشغول جدا  ھو -.أ

 . مشاكلنا تجاهشعر بالملل ی -ب
 .في بعض األحیان یھتم -ج
  . جدا ھو دائما مھتم -د
  

 )اختر كل ما ینطبق(؟ لمعبد للمؤمنینل التأملیةما ھي التطبیقات   - ١٣
 . طریقا للعودة إلیھ أوجدأن هللا  نایعلم -  الخبر السار –جیل اإلن -أ

 . أجسادنا ھي مسكن روح هللا -ب
 . ، و روحھ علیناهللا معنا، وھو فینا -ج
  . یجب أن نذھب إلى المعبد للصالة إلى هللا -د
  

 عیشتي قدس األقداس، كیف ینبغي أن تغیر الطریقة الت إذا أنت، أن هللا یسكن فیك إذا كنت تؤمن
 مع عائلتك؟ مع األصدقاء والجیران؟ في العمل أو المدرسة؟... كل یوم  بھا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

سألھ كیف یرید ا .جعلك تدرك وجوده في حیاتكیسألھ أن او  ألنھ أفرزك لنفسھ،أشكر هللا 
  . لآلخرین من خاللك الوصول

  
  



  
 
الكھنة  من  یستخدمكیف كان و لماذا سمي بھذا االسم؟؟ ذا كتباملماذا كان سفر الالویین و  عن  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  .یةالیوم تكعبادالتي یمكن تطبیقھا على حیاتك و سفرالروحیة العملیة في ھذا  قائقالح ناقش -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
خیمة العبادة التي نقرأ عنھا بالتاسع من كتاب العبرانیین تتصل  صحاحاإلفي  الموجودةكیف الحقیقة   -٣

  في الجزء األخیر من سفر الخروج و سفر الالویین؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
) خیمة(  ھیكلن أجسادنا ھي ، والتي تقول أ) ٢٠، ١٩:٦كورنثوس  ١(في الرسول بولس  كلماتكیف  -٤

في سفر الالویین حول خیمة العبادة؟  ھانجد التي الحقیقةبهللا، تتصل 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 واحد ھو أكثر أھمیة، أم أنھا لیست مسألةأي في السماء،  التي خیمةللإذا كانت خیمة العبادة مجرد ظل  -٥

و ؟ / أو ولكن كل من / إما  مھمة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
لعبادة؟ امن خالل خیمة  الذي یعلنھ هللاإنجیل أو  أعظم خبرما ھو  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
؟ سفر الالویین بأكملھ سفرالتطبیق العملي لھذا الوأساس عبادتك یكون  ینبغي أن ذاما -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 

    

  الذھاب إلى العمق



  معنى الذبیحة
  
  ٣الفصل 

  ١٧العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

    لنفھم معنى الذبیحة في سفر الالویین وكیف تنطبق علینا الیوم: الھدف

الً َعْن َخطَایَا نَْفِسِھ ثُمَّ َعْن  الَِّذي لَْیَس لَھُ اْضِطَراٌر ُكلَّ یَْوٍم ِمثُْل ُرَؤَساِء اْلَكھَنَِة أَنْ ٢٧ َم َذبَائَِح أَوَّ یُقَدِّ
ةً َواِحَدةً، إِْذ قَدََّم نَْفَسھُ  ْعِب، ألَنَّھُ فََعَل ھَذا َمرَّ  )٢٧:٧عبرانیین .(َخطَایَا الشَّ

 
ام الكھنة بالضبط ما یجب القی تخبر ٧- ١ صحاحاتاإل .، إلى عدة أقسامالكاھنینقسم سفر الالویین، دلیل 

، ١٠-٨ صحاحاتاإلفي  .لذبائحمعنى ھذه اعن ، ولكنھا تعطي أیضا نظرة ثاقبة الذبیحة قدیمأثناء تبھ 
والمعاییر  الكھنة كونیأن  كیف ینبغيشرح تالتعلیمات في ھذا القسم . الكھنة أنفسھم -م االتركیز على الخد

 تمت ھابالنسبة لنا ألنمھمة الفصول  جمیلة في ھذهالھناك العدید من الحقائق  .التي یجب أن یحتفظوا بھا
 .المسیحفي یسوع 

خیمة العبادة والكھنة  .شعب هللا" تقدیس" شرحت، حیث ٢٢-١١ صحاحاتاإلفي  سفر الالویین نجدهقلب 
شعب مقدس یجب أن یكون هللا للعالم أجمع أن شعب هللا المختار  كانوا یظھرون رسالة یخدمون فیھاالذین 

  .مختارین لیكونوا مختلفینھو أن ھؤالء الناس كانوا القادمة كیز في ھذه الفصول الترو. قدوسألن هللا 
 

توثیقھا  قد تمھناك العدید من األیام المقدسة في الدین الیھودي، و  ."ةالخدم" شرح ت ٢٥- ٢٣اإلصحاحات 
في ھذه األیام وألن الكھنة كانوا ملزمین بالخدمة والوعظ .الخمسة األولى من الكتاب المقدس سفارفي األ

الى ھذا القسم من سفر الالویین،  تصلعندما  . المقدسة كانوا یحتاجون إلى تعلیمات ودلیل للقیام بذلك
: ثم اسأل نفسك ھذا السؤال  یتذكرون ھذه األیام المقدسة؟أراد هللا أن الكھنة  ذامال: اسأل نفسك ھذا السؤال

  ؟ ھذه األمور یتذكرون  الكھنة أن لماذا أراد هللا
 

یشوع سفر و ،تثنیةسفر الوسفر الالویین، ". استسالم "ا میمكن وصف آخر فصلین من سفر الالویین بأنھ
فشعب هللا یجب أن یكون مختلفا عن . بموعظة لشعي هللا لطاعة ناموس هللا ولیكونوا شعبا مقدساینتھوا 

  . الشعوب من حولھ

 



  .أفضل إجابة اختر
 موحى بھامثیرة لالھتمام و وشروط الذبائحیجدون سالسل النسب معظم الناس  خاطئة؟صحیحة أو  -١

  .مثل بقیة الكتاب المقدس
  .معنى في أیامنا ھذهھ في البریة ولكن ال یوجد ل ؟ كان سفر الالویین مفیدأو خاطئةصحیحة  -٢
  .وھذا یعني أننا ال نفعل أي شيء خاطئ" مقدسون"هللا یریدنا أن نتذكر أننا  خاطئة؟صحیحة أو  -٣
  

  .إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
  ؟متى اكتمل الوفاء بالذبائح -٤
  بنو إسرائیل أرض المیعاد عندما دخل -أ

  عندما تم بناء المعبد في القدس -ب
  عندما مات یسوع على الصلیب -ج
  .أیا منھا حتى اآلن ىستوفی لم -د

  
  قدس؟معتبر إسرائیل یلماذا  -٥
  هللا شعب اوألنھم كان -أ

  الناموسكل  م تممواألنھ -ب
  ألن هللا أبقاھم بعیدا عن الجمیع -ج
  الكثیر واألنھم درسوا و تعلم -د

  
  ؟لماذا خلق هللا األیام المقدسة -٦
  .ةقلیلأیام  ةعد فقط فيشعبھ ألنھ یرید أن یزور  -أ

  .من أجلھمما قام بھ  واتذكریانھ یرید منھم أن  -ب
  .إلى الراحة وناجحتی مكان یعتقد أنھ -ج
  .أكثر تدینا من غیرھم من الناس  واكونیانھ یرید أن  -د

  
  أن یضع یده على رأس الحیوان؟ لیقدم ذبیحةن الشخص الذي جاء أ من المفروض لماذا -٧
  . الرأس ھي الجزء الوحید الذي سیقدمھ -أ

  .یمثل الروحالحیوان  رأس -ب
  .نالم یخبرالكتاب المقدس . ال أحد یعرف حقا -ج
  .نقل خطیئتھ إلى الحیوان الذي مات مكانھ وأصبح یقوم مقامھالشخص ی ارمزی -د

  
   )اختر كل ما ینطبق( ؟خطایاناعن قول ھذه النبوءة تماذا . ٦:٥٣قراءة اشعیاء ا -٨
  .غتفرتال  أنھا -أ

  خطاة ناكل -ب
  .دفع ما یكفي لذلكن هللا یغفر خطایانا إذا كنا -ج
  .ذبیحةالھ جعلو نا على یسوعضع هللا جمیع خطایاو -د

  
  ذبیحة على آذانھم الیمنى ، والید ، و القدم؟الالكھنة دم  یضعلماذا  -٩
  وحیثما ذھبوا، فعلوهألنھم یستحقون العقاب على ما سمعوه، ما  -أ

  ارشرأونصف صالحین إلثبات أن الناس نصف  -ب
  ن یكون مقدس یجب أن ذھبوی مافعلوه، و أینیسمعوه، ما یلتذكیرھم بأن ما  -ج
   ھو الكاھن حتى یتمكن الجمیع من معرفة من -د

ِملْنَا ُكلُّ َواِحٍد . ُكلُّنَا َكَغنٍَم َضلَلْنَا٦
بُّ َوَضَع َعلَْیِھ  إِلَى طَِریقِِھ، َوالرَّ

 )٦:٥٣إشعیاء ( .إِْثَم َجِمیِعنَا



. عندما شفى األبرص ، قام كاھن طقوس التي كانت غارقة طائر في الدم ومن ثم إطالق سراحھم  - ١٠
  لماذا فعل ھذا ؟

  لجذام والموتلألن الدم كان رمزا  -أ
   ئھ بتقدیم ذبیحةشفا ثمن دفعیأن  ألن األبرص كان علیھ -ب
  طیر الطیوریكما  سرعة أقصىببعیدا عن المخیم  لذھابا علیھم لى أن مرضى الجذام كانترمز إ  -ج
  ناموت وقیامة یسوع لتطھیر - جیل لتمثیل اإلن -د

  
  . عظات موسى كانت تشمل - ١١

  علیمالت -أ
  عظة -ب
  نبوءة -ج
  كل ما سبق -د

  
  )ختر كل ما ینطبقا( في ما یختصهللا سفر الالویین یحتوي على إرشادات بشأن  - ١٢

  قواعد حول النظام الغذائي و النظافة -أ
  قواعد حول الجنس والعالقات  -ب
  الكھنةحول خدمة قواعد  -ج
  االستراتیجیة العسكریة -د
  تقنیات الزراعة - ه
  عالج األمراض - و
  إدانة الشعوذة والسحر و الكھانة - ز
  

أن حیاتك  واقولییمكن للناس أن  كیف؟ هللانتمي إلى تأن و - " قدسم"أن تكون  لكماذا یعني  
  ؟هللا مختلفة بسبب عالقتك مع

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

ظھر لك یأطلب منھ أن . أفرزك لتحبھ وتخدمھغفر خطایاك و قد واحدا من شعبھ، ألنك  هللا أشكر
  .ك أن تتمم مشیئتھیریدكیف 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
؟ ضع سفر الالویین مباشرة بعد سفر الخروجوعندما لنا هللا  ھاما ھي الرسالة التي منحن -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
عن  یقدمھ ذبیحة ضع یده على رأس الخروف الذي كانیالخاطىء بأن تعلیمات ال وراء ما الحقیقة -٢

) ٢١:٥كورنثوس  ٢،  ٢٥، ٢٤:  ٢بطرس  ١؛ ٦؛ ٥:٥٣ ءشعیاإي إلنظر ا( خطایاه؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
) ٩-١:  ١٤الویین . (رمز إلى موت وقیامة یسوع المسیحتبرص األمراسم تطھیر  شرح كیفا -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
خاصة؟ الھذه األیام  ترمز ماذاإلى هللا الكثیر من األیام المقدسة؟ وضع لماذا  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 تطبیق التعبديالوضع دم الذبیحة على األذن والید و القدم؟ ما ھو بلكھنة لتعلیمات  ت ھناكلماذا كان -٥
ھذا بالنسبة لنا الیوم؟ ل لعمليوا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
التعقیم لمنع فھ الیوم عن أھمیة الحجر الصحي وما نعروعالج األمراض بجمیع ھذه التعلیمات  ما عالقة -٦

لدیھ وحي من هللا في ھذه المسائل؟  كان مآالف السنین، أ قفز بالعلمھل موسى . انتشار األمراض المعدیة
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، جنبا إلى جنب مع الحظر من الشعوذة لجنسي والممارسات الجنسیة األخرىالشذوذ ا إدانةھل  -  ٧

والسحر، تنطبق على شعب هللا المقدس الیوم؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

    

  الذھاب إلى العمق



  مستوى القرار
  
  ٤الفصل 

  ١٨الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

البریة یمكن أن یكون لنا رمز  إسرائیل فيوفھم كیف أن تاریخ شعب سفر العدد، تقدیم  :الھدف
    .منا دروسا روحیة في الحیاةیعل

ھُُم اْجتَاُزوا فَإِنِّي لَْسُت أُِریُد أَیُّھَا اِإلْخَوةُ أَْن تَْجھَلُوا أَنَّ آبَاَءنَا َجِمیَعھُْم َكانُوا تَْحَت السََّحابَِة، َوَجِمیعَ ١
َوھِذِه األُُموُر َحَدثَْت ِمثَاالً لَنَا، َحتَّى الَ نَُكوَن ٦. یَُسرَّ هللاُ، ألَنَّھُْم طُِرُحوا فِي الْقَْفرِ  لِكْن بِأَْكثَِرِھْم لَمْ ٥فِي اْلبَْحِر، 

  )٦-١:١٠،٥كورنثوس١( .نَْحُن ُمْشتَِھیَن ُشُروًرا َكَما اْشتَھَى أُولئِكَ 
 

رة وجیزة ن خالل الخروج، و انقطع لفتفي طریقھا م تستمرخط القصة التي بدأت في سفر التكوین، و یكملسفر العدد 
شعب إسرائیل بأعجوبة من  خلصعندما . لبناء المسكن في البریة -سفر الالویین  -الدلیل كتاب عندما أعطى هللا موسى 

مباشرة  واحكي لنا أنھم لم یذھبسفر العدد ی .أرض المیعاد كنعانإلى ل ودخالبریة والعبور كان علیھم عبودیتھم في مصر، 
  ! عاما ٤٠الدوران في حلقة مفرغة في ذلك القفر لمدة ب بدال من ذلك، تاھوا. مصر إلى كنعانمن 
 

ھو غفر لبني  . هللا أنفسھم مؤمنین معھذا الجزء من التاریخ یروي لنا شیئا استعاریا عن عالقة العدید من الذین یسمون 
، لقد خلقنا. حیاتنا في المسیح أكثر من مجرد الغفران، ةقنفس الطریب. ، ولكن خطیتھم ال تزال تسبب لھ ألما عظیماإسرائیل

في حلقة  یدورونبدال من ذلك، كثیر من الناس غالبا ما  . ولتتمیم كل خططتھ لنالھ  تناد هللا من خالل خدمنمجصنا، لوخل
" أرض المیعاد "  ھم لم یدخلوا .وعدم الرضااالكتئاب، والملل ، ب یصابونف .خیبة األمل، واالرتباكومفرغة من الشك، 

العھد  في النوعیةالحیاة ن ھذه عأرض المیعاد كنعان ھو صورة مجازیة  . دبھا في العھد الجدی وعدالتي  الفیاضةلحیاة ا
 .التي یریدھا هللا للمؤمنینالجدید 

  .سفرفي ال سفر العدد سمي ھكذا بسبب التعدادین للشعب العبري اللذین سجال



  
  : الكتاب المقدس قوانین تذكرنا كیف ندرس

  ١٧:١٧ابحث عن حقیقة هللا یوحنا 
  ١٧:٧استعد لطاعة كلمة هللا یوحنا 
 ابحث عن أمثلة وتحذیرات لحیاتك  

  
ماذا تقول ؟ ماذا یعني ذلك ؟ ماذا یعني ذلك بالنسبة لي ؟ أو بعبارة : أنت تدرسسأل ھذه األسئلة وا

 أخرى، كیف یمكنني تطبیق ھذا على حیاتي؟
  )١٦٠:١١٩مزمور ( —....                 ِمَك َحقٌّ َرْأُس َكالَ 

  .أفضل إجابة اختر
 . عندما غادر بنو إسرائیل مصر، ذھبوا مباشرة إلى أرض المیعاد خاطئة؟صحیحة أو  -١
 . الفیاضةللحیاة  ھي رمزأو خاطئة؟ أرض المیعاد  صحیحة -٢
  ." ت األواناف" یرید أن یتبعھ ي شخصأل؟ هللا ال یقول أو خاطئةصحیحة  -٣
  

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
 البریة بالنسبة لنا الیوم؟ ما عالقة تجوال إسرائیل في -٤
 . اإلیمان ، والسالم، والطاعةب ھي مثال جید لحیاتنا عندما نمتلئ -أ

 . الشك ، والخوف ، والعصیانبمتلئ نحیاتنا عندما لمثال جید  ھي -ب
 . مسیحیین لفترة طویلةأن نصبح حتى بعد  فیاضةحیاة ي أننا ال یمكن أن تكون لنا ھذا یعن -ج
  . الجمیع وقت طویل للتعلم في البریةأن یقضي هللا یرید  - د 
  
 ؟في سفر العددالحقیقة  ما نوع -٥
 تاریخي -أ

 استعاري -ب
 على حد سواء -ج
 شيء ال -د

 
 ؟العدد سفرفي  تعداد أخذكم  -٦
 ال شيء -أ

 واحد -ب
 اثنان -ج
  عشرة -د



 ؟ذا حدث بین التعدادینما -٧
 وفاة جیل -أ

 وفاة موسى -. ب
 الدخول إلى أرض المیعاد -ج
  معركة مع المصریین - د
  
 یوما؟ ١١خذ فقط أأن تكان ینبغي في رحلة  إلى كنعان عاما للذھاب ٤٠إسرائیل  اتخذتلماذا  -٨
 كانت محتلة . أرض المیعاد -أ

 . هللا وا فيقثیولم  اخطئوا -ب
 . لدوران في حلقة مفرغةقادھم هللا ل . ج
  كل ما سبق . د
  
 ؟الخاصة بنا "أرض المیعاد " كیف یمكننا الدخول في  -٩
 .خلصنابالفعل عندما  دخلنا -أ

 الصالحة عن طریق أعمالنا جید -ب
 عن طریق الحفاظ على الطقوس  -ج
  تناخطتھ لحیابعن طریق اإلیمان با و االلتزام  -د
  

 )اختر كل ما ینطبق(لحیاتنا ؟  لنختبر عطیة هللا الصالحةكون لدینا تأن یجب أي من الصفات التالیة  - ١٠
 إیمان -ب              نفاد الصبر -أ

 طاعة -د                    شكوة -ج
 شجاعة -ه                    خجل - و
 ةثق -ح                    أمل -ز
  كبریاء -ط
  
  

ك أن أن هللا یرید؟ ماذا كنت تعتقد ل تجول في البریة أم ھل دخلت أرض المیعاد الخاصة بكھ 
 تفعل لدخول أرض المیعاد الخاصة بك ؟

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

قودك الى خطتھ لحیاتك، یأطلب منھ أن  ألنھ خلصك من األسر وعبودیة الخطیةأشكر هللا لقیادة  
  ." الخاصة بك أرض المیعاد"  لتدخل

  
  
  
  
  
  
  



  
  
 .سفر العددصف الرمز الذي یبدأ في سفر الخروج ویستمر في  -١

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

 
؟ سفر العددفي قلب الموجود مأساوي الحدث ال ھو ما -٢

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

 
محبة هللا وموت جیل كامل عن طبیعة هللا؟ یخبرنا ماذا  -٣

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

 
 مع بنيت أیام استغرق ١١مؤمن تنطبق على حیاتك الخاصة حقیقة أن رحلة من أنت صف كیف و -٤

 . سنة ٤٠إسرائیل 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

 
 ".مستویات القرار”مانك یمكن تسمیتھا أوقات في حیاتك خالل رحلة إی صف -٥

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

 
 ؟متخوف جدا من الدخول في أرض كنعان كان شعب هللالماذا  -٦

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

  
في حلقة مفرغة ؟  تدورأنت  م، أ) مثل حیاة المسیح" (أرض كنعان " دخلتھل ، بواسطة التطبیق -٧
 شرحا

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

  

  الذھاب إلى العمق



  رموز مثیرة لالھتمام
  
  ٥الفصل 

  ١٩الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

    .استكشاف الرموز الموجودة في سفر العدد، ونتعلم كیف نطبقھا على حیاتنا :الھدف

فَھِذِه ١١ ...تَھَى أُولئِكَ َوھِذِه األُُموُر َحَدثَْت ِمثَاالً لَنَا، َحتَّى الَ نَُكوَن نَْحُن ُمْشتَِھیَن ُشُروًرا َكَما اشْ ٦ 
 .رِ األُُموُر َجِمیُعھَا أََصابَْتھُْم ِمثَاالً، َوُكتِبَْت ِإلْنَذاِرنَا نَْحُن الَِّذیَن اْنتَھَْت إِلَْینَا أََواِخُر الدُّھُو

 )١١؛٦:١٠كورنثوس١(
 

 ام األحداث التاریخیةرید استخدهللا یإنھ تاریخ حقیقي، و .االستعارات والرموز القویةإن سفر العدد مليء ب
ات مثلة والتحذیراألعلى  نبحثأننا یجب أن كتب الرسول بولس  .شعبھ لتوضیح خططھ ومقاصده لحیاتنال

  الكتاب المقدس عندما نقرأ القصص التاریخیة في
 . 

في اللیل . یتبعھاالشعب  كان، في النھار، و كلما تحركت السحابةغطت السحابة خیمة االجتماع في البریة 
روح ، و مسحة الإلى التوجیھ اإللھي، و عمل الروح القدس فینا رمزھذه المعجزة ت .ناران یظھر عمود ك

اإلیمان ونطلب كل البركات التي لنا عند هللا ونقبل كل عطایاه ومشیئتھ الصالحة لدینا  إذا كان .. علینا
  . لحیاتنا، سوف ندخل أرض المیعاد الروحیة الخاصة بنا

 
 خافوا منمعظم الجواسیس الذین ذھبوا إلى كنعان  .شعب إسرائیل شكالعدد توضح  عدة قصص في سفر

یدخل األرض و دع ھذا الجیل هللا لم ی .ي أرض المیعادلأن یأخذھم إهللا یمكن  یؤمنوا أنالشعب ھناك ولم 
  . عاما ماعدا اثنین ٤٠جعلھم یتوھون في الصحراء لمدة 

لذلك أرسل لھم هللا الحیات . ذي قدمھ لھم هللا ومن قیادة موسىوفي الصحراء تمرد الشعب من الطعام ال
كل الذین آمنوا ونظروا . تى من ینظر إلیھا یشفىحثم فال لموسى أن یصنع حیة نحاسیة . لتلدغ المتذمرین

  .ھذه القصة توضح كیف یشعر هللا تجاه التذمر والشكوى. عاشوا، ولكن من لم یؤمن مات
  

  



  .أفضل إجابة اختر 
 . لیس لدینا خیار .فعل ما یرید منا أن نفعلهللا یجعلنا ن خاطئة؟صحیحة أو  -١
  . ناھ من خاللفعلیحد ما یرید هللا أن ی؟ الشك یمكن أن أو خاطئةصحیحة  -٢

  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر، ما لم یذكر خالف ذلك
  
 ؟یعلمھ سفر العددي ذال" مستوى القرار" ما ھو  -٣
  فیھ الشخص التزامھ الكامل أو رفضھ لخطة هللا قرریجب أن ی الذيوقت ال ھو -أ
 واذھبیالمسكن حیث الناس الملتزمین یمكن أن ھو  ب 

 كاھناالتزام الشخص الذي یرید أن یصبح ھو  – ج
  في معارك إسرائیل أن یقاتلختار وقت فیھ الشاب ی ھو – د
  
 السحابة التي غطت خیمة االجتماع ؟ ما ھي -٤
 هللا ى قضاءعلعالمة  -أ

 ذبائحالدخان من كل ال -ب
 المرئيحضور هللا  -ج
  مصطلح یستخدم لكثیر من الناس الذین توافدوا إلى خیمة -د
  
 ؟" المن"الكلمة العبریة ماذا تعني  -٥
 "الخبز من السماء "-أ

 " ندى " -ب
 ." هللا سیوفر " - ج
  " ما ھو؟ " -د
  
 ؟ إلى ماذا ترمز مصر -٦
 یریدھا هللا أن تكون لناالتي كل ثروات  -أ

 حیاتنا القدیمة في الخطیئة -ب
 الدین الباطل - ج
 أرض المیعاد -د

 
 ؟ھ من ھذه اآلیةیمكننا أن نتعلمالذي مبدأ الما  . ١٥:١٠٦مزمور  اقرأ -٧
 .الخاصة نارغباتمن نا دائما یحمیهللا  -أ

  .نثمر بھا، ولكننا لن ةخاطئالرغباتنا  یعطینا هللا أحیانا -ب
 . لنا غیر صالححتى عندما یكون نا دائما كل ما نرید، هللا یعطی - ج
  .نصلي دائما من أجل ما نرید حتى لو كان خطأ أنیجب  - د
  
 ؟حزن هللا عندما أراد بعض اإلسرائیلیین العودة إلى مصرلماذا  -٨
 . ألنھ تعب كثیرا من تخلیصھم من مصر -أ

 . ض المیعادكان غیور ألن مصر كانت حقا أفضل من أر -ب
 . الخطیئة ألنھم اشتھوا حیاتھم القدیمة في -ج
  . المصریون عودة إسرائیل یرىسوف یشعر بالحرج عندما  -د
  
  

فَأَْعطَاھُْم ُسْؤلَھُْم، َوأَْرَسَل ھَُزاالً ١٥
  )١٥:١٠٦مزمور . (ي أَْنفُِسِھمْ فِ 



 )ضع دائرة حول كل ما ینطبق(؟ ل هللا عندما اشتكى اإلسرائیلیونفع ذاما -٩
 . إلى مصروافق على عودتھم  -أ

 . جمیع الذین اشتكوا تلدغبعث األفاعي السامة ل -ب
 . غفر لھم ألنھ غفور -ج
  . إلى ثعبان النحاس نظرواقدم الخالص من الموت إذا  – د
  

 أرض المیعاد؟ حول جودةتقریر ب جاسوس عاد ١٢ال  كم من - ١٠
 ال أحد -أ

 اثنان -ب
 عشرة -ج
  كل منھم -د
  

 في أرض المیعاد؟ الذین أقوى من الناس مؤمنا أن هللاس عاد جاسو ١٢ال  وكم من - ١١
 أحدال  -أ
 اثنان -ب 

 عشرة -ج
  كل منھم -د
  

 معظم الجواسیس عن أرض المیعاد؟قال ماذا  - ١٢
 . تبدو جیدة جدا أنھا -أ

 .أقویاء بما یكفي ألخذھاكن ، لكننا لم نتبدو جیدة إنھا -ب
 .نا هللاإذا ساعد نأخذھاتبدو جیدة، وأنھا یمكن أن  إنھا -ج
  .تلقاء أنفسنانأخذھا كل من تبدو جیدة، ویمكن أن  إنھا - د
  

 ؟قدمھا لنا، ما ھي الرسالة التي ت في البریة باستثناء كالب ویشوعموأن جیل كامل یهللا  عندما سمح - ١٣
 .معاقبة الناس الذین ال یؤمنون بھب یسرانھ  -أ

 . من الصعب جدا إرضائھ -ب
 .على وعود هللا وناثنین فقط من كل اثنین ملیون شخص سوف یحصل -ج
 . إیمانأفضل عنده من ملیوني شخص من دون یمان إشخصین ی -د 

 
الذي یوضح رفع موسى للحیة لیبرأ الناس من في حیاة یسوع  الذي حدثالما ١٥-١٤:٣اقرأ یوحنا   - ١٤

 اللعنة؟ 
 تجربتھ -أ

 معمودیتھ -ب
 صلبھ - ج
  صعوده – د
  
  
  
  
  

یَِّة ھَكَذا یَْنبَِغي أَْن یُْرفََع ابُْن اِإلْنَساِن، « لَِكْي ١٥َوَكَما َرفََع ُموَسى اْلَحیَّةَ فِي اْلبَرِّ
 )١٥- ١٤:٣یوحنا ( .الَ یَْھلَِك ُكلُّ َمْن یُْؤِمُن بِِھ بَْل تَُكوُن لَھُ اْلَحیَاةُ األَبَِدیَّةُ 



إلى تحتاج  ا في حیاتكأي من القضای؟ تناضل مع عدم اإلیمان؟ ھل مع التذمر والشكوى تناضلھل 
 ؟ھالحل ثقة في هللا

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

ترید أن تكون شخص  قل لھ أنك .وقت تجد نفسك من الصعب أن تثق فیھأي  تحدث إلى هللا في
 . في حیاتك أشكره على كل األشیاء التي فعلھا. ك، واسألھ أن یساعدإیمان عظیم ذو
 

  



  
  
 
سفر العدد؟ ما ھو ق الرمز من سوع طب، كیف یفي الفصل الثالث من إنجیل یوحنا كما ھو مسجل  -١

رمزیة ؟ لاقصة المعنى األساسي لل
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

 
في إیمان یشوع و كالب،  معمالقة، أال وان شھدالجواسیس العشرة الذی یظھر في ك الشخصيإیمانھل  -٢

 .شرح إجابتكاساعدھم على قھر كنعان؟ ین أنھ یمكن أ وآمنواالذین رأوا الرب 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

 
العودة إلى ھناك؟  أرادوامصر وبالنسبة  حول حقیقة أن بني إسرائیل اشتاقوا ل ذا كان مروعما -٣

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

   
؟ سمح لھم بالدخول إلى أرض كنعانالكبار ندما نقرأ أن اثنین فقط من هللا ع مبادئماذا نتعلم حول  -٤

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

 
مزمور  انظر(معنا عندما ال نرید أن نفعل مشیئتھ؟ هللا تعامل ة عن طریق سفرماذا نتعلم في ھذا ال -٥

١٥:١٠٦( 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

 
في النھار مة خیالرمز إلیھا السحابة التي غطت ت تكیف یمكنك أن تطبق على حیاتك الحقیقة التي كان -٦

؟ وعمود النار لیال
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

 
 یاتك واقع أنكیف یمكنك تطبیقھا على ح -٧
 _______________________________________  ؟ للمتذمرین أرسل هللا لدغة الثعابین -أ

 _______________________________________  ؟ هللا بأعجوبة المن إلطعام شعبھ قدم -ب
 ______________________________________       مكافأة اإلیمان؟  -ج
 _______________________________________  ؟  المؤمنینغیر غیظھ ینسكب على  - د

  

  عمقالذھاب إلى ال



  حل هللا لإلنھاك
  
  ٦الفصل 

  ٢٠الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

     .نتعلم من حیاة موسى، ونفھم كیف ولماذا استخدم هللا رجل مثل موسى :الھدف

بُّ لُِموَسى َوھَاُرونَ ١٢ َسانِي أََماَم أَْعیُِن بَِني ِمْن أَْجِل أَنَُّكَما لَْم تُ «: فَقَاَل الرَّ ْؤِمنَا بِي َحتَّى تُقَدِّ
  )١٢:٢٠عدد. (»إِْسَرائِیَل، لِذلَِك الَ تُْدِخالَِن ھِذِه اْلَجَماَعةَ إِلَى األَْرِض الَّتِي أَْعطَْیتُھُْم إِیَّاھَا

بُّ أَْن تَأُْخَذ اأَْنَت ُمْستَِحقٌّ أَیُّھَا «١١ ألَْشیَاِء، َوِھَي الْقُْدَرةَ، ألَنََّك أَْنَت َخلَْقَت ُكلَّ اْلَكَراَمةَ وَ اْلَمْجدَ وَ الرَّ
  )١١:٤رؤیة . (»بِإَِراَدتَِك َكائِنَةٌ َوُخلِقَتْ 

 
أسرار  أحد موسى ھيخطیئة . دخول أرض المیعادبأبدا  لھ سمحیُ  لمإنھ ألمر محزن أن ندرك أن موسى 

الخطیئة التي  .من اآلخرینمستوى أعلى للقادة  لدیھ ھو،  ھو الذي یحدد ما ھو حق وعادلهللا. سفر العدد
علم موسى انھ سیكون دائما معھ و أن موسى  هللا. المجد هللا أمام الناس إعطاءعدم  ھيموسى  ھاارتكبت

أَِمْن ھِذِه "موسى الشعب،  سأل  ،الغضب وقت ولكن في. التي یستخدمھا هللا للخالص العظیم داةاألسیكون 
ْخَرِة نُْخِرُج    .معجزة ھذه الأعطى نفسھ بعض الفضل في ف) ١٠:٢٠عدد ( "لَُكْم َماًء؟الصَّ

، و جسدیا وعاطفیاقد یشعر باإلنھاك عظیم هللا الأنھ حتى شعب  نتعلمقصة أخرى ھامة حول موسى، من 
  .خدمةالمن  كلعب من الخدمة، ولكن ال ینبغي أن یأن یتشعب هللا فمن الطبیعي ل. عقلیا

في نظر . متاحین لھأشیاء غیر عادیة من خالل ناس عادیین جدا  یُسر أن یفعل أن هللاوضح حیاة موسى ت
، و خطیئة إنھاك موسىنحن نرى عظمة موسى، وسفر العدد، في . أن تكون متاحأعظم قدرة ھو هللا، 

  .بنفس الطریقةنا هللا یرید استخدام. متاحا لدیھموسى ألنھ كان  استخدمولكن هللا . موسى
  

 
  

  



  .ضل إجابةأف اختر
 . ھذا ال یعني أنھ كان ضعیفا، "ودیع"د بأن موسى كان یخبرنا سفر العدعندما ؟ و خاطئةصحیحة أ -١
 . فعل مشیئتھالتعلیمات من هللا وأراد أن یطیع هللا ویموسى أخذ ؟ أو خاطئة صحیحة -٢
  . هللا لدیھ نفس المعاییر للقادة وغیرھم من الناس ؟خاطئةصحیحة أو  -٣
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال اختر ذلك،ذكر خالف ما لم ی
 
 ؟كیف تكلم هللا لموسى -٤
 في شفرة سریة -أ

 فقط على قمم الجبال -ب
 جدا بطریقة نادرة -ج
  وجھا لوجھ -د

 
 ؟على موسىهللا  عرض -٥
 أمة جدیدة من موسى ویصنع إسرائیللقضاء على ا -أ

 جعل موسى یعیش إلى األبد كملكأن ی -ب
 سرائیل إلى مصرإ أن یُرجع -ج
  یشكو أبدا مرة أخرىمطیعا وال جعل إسرائیل أن ی -د

 
 ؟لماذا لم یدخل موسى أرض المیعاد  -٦
 . جدا كان مسن -أ

 . عاد إلى مصر -ب
 . ، لذلك هللا لم یسمح لھأخطأ ألنھ -ج
  . یصل ھناك أنقبل وجد بیت أفضل  . د

 
 ؟خطیة موسى أحزنت هللالماذا   -٧
 . امن خالل ضرب الصخرة مرتین بدال من مجرد التحدث إلیھ هللا موسى عصى -أ

 . غاضبة إلى إسرائیلال ھكلماتبموسى لم یكرم هللا  -ب
 . أي شخص آخر أكثر منموسى  أوثق في عالقتھ معكان هللا على مستوى  -ج
  كل ما سبق -د

 
 ؟قال لھ هللاموسى من رعایة جمیع الناس، ماذا  تعبعندما   -٨
 رضي أو لم یرضى، سواء طاعةال یھعل -أ

 ار بعض الناس لمساعدتھأن یخت -ب
 عود إلى العملیلحصول على بعض الراحة ثم ا -ج
  یتعبواأن الناس العظماء لیس من المفترض أن  -د

 
 ؟كیف تكلم هللا إلى بلعام -٩
 بصوت عال كالرعد -أ

 من خالل حمار - ب
 نسخة من الكتاب المقدس من -ج
 من خالل أصدقائھ - د

 



 ؟ھمتخدسیهللا ل هالشخص الذي یختار من ھو - ١٠
 كبیرةال القدرات أصحابفقط  -أ

 فقط أولئك الذین ال یرتكبون األخطاء أبدا -ب
 المھمینفقط أولئك  - ج
  ویكون متاحا، أي شخص یثق في هللا - د

 

، كذلك ھل تذكر أي شيء طلبھ منك هللا؟ إذا كان األمر؟ یمكنك أن تكون متاحا لیستخدمك هللاكیف 
 ما ھو؟

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

  

وملتزم  قدم نفسك لھ كخادم متاحا..لھ ما أن تكون وفیاقل لھ أنك ترید دائ، وأشكر هللا ألمانتھ معك
  . دائما كل الكرامة والمجد و السلطة على حیاتك و أخبره بأنھ ھو ربك وإلھك، وأعطھ .مشیئتھ أن تصنع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
  
  

ما ) ١١ سفر العدد أنظر(؟ حدث مع موسىكما  نھكی أن هللا كیف یمكن لرجل ربما كان أعظم رجال -١
؟ المحیطةظروف المن جراء العمل أو  أن تكون منھكا ومحبطاھو الفرق بین أن تكون متعبا جسدیا و

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
 موسى (؟ بقیادة الشعب إلى أرض المیعادسمح لھ جعل هللا ال یكان كبیرا جدا عن خطیئة موسى  ذاما -٢

ْخَرِة نُْخِرُج لَُكْم َماًء؟": ، وقالبدال من أن یتحدث إلیھا ضرب الصخرة    ")أَِمْن ھِذِه الصَّ
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

 
، كیف؟ موقف هللا تجاه خطیتھ؟ إذا كان األمر كذلكأي وقت مضى عن  ھل اشتكى موسى في -٣

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

 
؟ لھذا الطلب هللا كیف استجاب طلب موسى من هللا أن یأخذ حیاتھ، ، عندما١١سفر العدد في صالتھ في  -٤

انظر إلى  (؟ مستقیمقلبنا  كان الشيء الصحیح إذا نا هللاسوف یعطیھل ، ئشيء خاطنطلب من هللا عندما 
 )٢٨-٢٦:٨رومیة 

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

 
؟ أن موسى تكلم مع هللا وجھا لوجھ ماذا یعني عندما نقرأ -٥

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
________________________________________________________________ 

 
موسى؟  عندأعظم قدرة  تكان ذاما -٦

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

؟ قصة بلعام أن هللا یتكلم من خالل حمارفي  التطبیق التعبدي والعمليھو ما  -٧
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

  
  

  الذھاب إلى العمق



  أوالد یكبرون
  
  ٧الفصل 

  ٢١الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

     الخلفیة والغرض من سفر التثنیةتقدیم  :الھدف

بُّ إِلھُنَا َربٌّ َواِحدٌ : اِْسَمْع یَا إِْسَرائِیلُ «٤ لھََك ِمْن ُكلِّ قَْلبَِك َوِمْن ُكلِّ نَفِْسَك فَتُِحبُّ الرَّبَّ إِ ٥. الرَّ
تِكَ  ھَا َعلَى أَْوالَِدَك، َوتََكلَّْم بِھَا ٧َولْتَُكْن ھِذِه اْلَكلَِماُت الَّتِي أَنَا أُوِصیَك بِھَا اْلیَْوَم َعلَى قَْلبَِك، ٦. َوِمْن ُكلِّ قُوَّ َوقُصَّ

َواْربُْطھَا َعالََمةً َعلَى یَِدَك، َوْلتَُكْن ٨الطَِّریِق، َوِحیَن تَنَاُم َوِحیَن تَقُوُم، ِحیَن تَْجلُِس فِي بَْیتَِك، َوِحیَن تَْمِشي فِي 
 )٩-٤:٦تثنیة .(َواْكتُْبھَا َعلَى قََوائِِم أَبَْواِب بَْیتَِك َوَعلَى أَْبَوابِكَ ٩َعَصائَِب بَْیَن َعْینَْیَك، 

ھو  السفرھذا . لناموسلأكثر من مجرد إعادة  لكن التثنیة ھو" الناموس إعادة" تعني "التثنیة"كلمة 
موسى خطب ل سجالھو أیضا  .من هللا إلى الجیل الثاني من شعب هللا المختار ناموس المستوحىتطبیق لل

  . كنعان یغزواعبروا األردن ویإسرائیل قبل أن  بھابشر التي  ةعظیمال
 ھمممتلكات وامتلكیت مفرغة و أن في حلقا عن الدوران وقفالتأنھم یریدون ن وقرر المؤمنیعندما 

لشخص قد قرر أن الدروس بیتم  ھذا السفر مليء.سفر التثنیةنھم على استعداد لإذا فإ، ى هللالروحیة هللا لد
  . تماما لھ اكون ملتزمیحیاتھ الجدیدة في المسیح و  إلىأكثر جدیة ب ینظر
، تحدى موسى أبناء حدة من أعظم خطبھفي وا .كلمة هللا أصبحت حقیقة واقعة لشعبھ یؤكد أنتثنیة ال

، موسى كان حقا ٩-٤:٦في خطبة عظیمة في سفر التثنیة . مإلى أطفالھ ةكلم أن یمررواالجیل الماضي 
من أجل إظھار حبھم لھ، كان علیھم أن یطیعوا  .لیحبوه من كل قلوبھمھم هللا قد دعا أن سرائیلإلقول ی

، لمعرفة هللا من كل وجودھم واحبیموسى طلب منھم أن  .فوھایعر، كان علیھم أن لكي یطیعوھاو  .كلمتھ
تثنیة یعلمنا ماذا یعني أن نحب هللا و كیف لنا أن نعلم أوالدنا . مھذه القیم ألبنائھ أن یعلمواإطاعة كلمتھ، وو

  . هوحبیأن 

 



  .أفضل إجابة اختر
 " . قانون جدید و مختلف" تعني " التثنیة" ؟ كلمة خاطئةصحیحة أو  -١
بھا الشعب قبل أن یعبر إلى بشر  ،خطب موسىسفر التثنیة ھو مجموعة من  خاطئة؟أو  صحیحة -٢

  أرض المیعاد
  . لیس ھناك شيء جدید في أي مكان في سفر التثنیة ؟خاطئةصحیحة أو  -٣
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
 

 )اختر كل ما ینطبق(؟ دنا الروحیةمیعاأي من الخیارات التالیة مدرجة في أرض  -٤
 بركات -أ

 عدم الجدوى - ب
 عطایا روحیة – ج
 ندم - د
 إثم - ه
 الحیاة الوافرة -و
 صراع مستمر -ز
  قصد - ح
 

 ؟لمن سفر التثنیة  -٥
 أولئك الذین یحفظون وصایا هللا -أ

 أولئك الذین یطیعون شریعة هللا تماما -ب
  هللا ما وعد بھول في جمیع أولئك الذین ھم على استعداد للدخ -ج
  الكھنة -د
 

 ؟مناهللا رید ی ، ماذا٦لسفر التثنیة  وفقا -٦
 لمعرفة كلمتھ -أ

 طاعة كلمتھ - ب
 أن نحبھ - ج
 كل ما سبق - د
 

 )اختر كل ما ینطبق(؟ ألطفالاتثنیة لتعلیم في سفر الربعة مفاتیح األما ھي  -٧
 كلمة هللا -أ

 تقالید الناس -ب
 مسؤولیة -ج
 حقوق -د
 عالقة -ه
 واقع -و
 المدرسة  -ز
  الكھنة -ح

  

  ةمطلق؟ نسبیة ماألخالق مطلقة أ لوفقا لكلمة هللا، ھ  -٨
  

 إذا كانت األخالق مطلقة، ماذا علینا أن نعلم أطفالنا عن الطاعة؟ -٩
 . عندما یریدون وایمكنھم اختیار أن یطیع -أ

 . ھمم أمرطیع فقط عندما كنا نقول لھم أنھ یینبغي أن  -ب
 . ینبغي أن تطیع بعد أربعة إنذارات -ج
  . مرة واحدة لھم قالیدائما بعد أن  واطیعییجب أن  -د



 طرق هللا؟سؤولیة األساسیة لتعلیم األطفال الذي یتحمل الممن  - ١٠
 اآلباء -أ

 الحكومة -ب
 المدرسة التي یدرسون فیھا -ج
  الكنیسة -د

 
 لآلخرین؟ ھیمكن للوالدین تفویض ذاما - ١١

 مسؤولیة -أ
 سلطان -ب
 على حد سواء -ج
  شيء ال -د

 
 األب مع أوالده؟ ھماذا یقول الكتاب المقدس عن مقدار الوقت الذي ینفق - ١٢

 . جدا مھم -أ
 . ، ولكنھ لیس أساسیامفید -ب
 .على اإلطالق اانھ لیس مھم -ج
  . ال یكون مع أوالدهو، العملفي یقضي كل وقتھ أن یجب على األب  -د

 
 ف یتعلم األطفال قیم والدیھم؟كی - ١٣

 ما یقول اآلباء مرةم -أ
 ما یقول اآلباء عشر مراتم -ب
 ما یفعلھ اآلباءم -ج
 قوم بھ الكنیسةتما م -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(یقول یسوع أن  - ١٤

 . كتظھر لي قیمفك كنوز أرني -أ
 . لي قلبك فیظھر كطاقاتثمر وقتك و تست أین أرني -ب
 . لي قلبك رفیظھ كقیم أرني -ج
  . ألنھا ال تساوي شیئا أرني كنوزك -د
  

  ؟أعطى اآلباء مسؤولیة تعلیم أطفالھم الطاعة لكلمتھهللا أن لماذا تعتقد 
 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

أطلب منھ نفس إذا كان لدیك أطفال،   .مشیئتھحب أن تفعل ت حتى مطیعا اأسأل هللا أن یعطیك قلب
 . وأنت تربیھم وتعلمھم محبة هللاسألھ عن او. الشيء لھم

  
  
  
  



  
 
 .فیھ وعظ موسى عظاتھ في سفر التثنیةصف السیاق الذي  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
ھا أعظم خطبة وعظ أنھاعتبر من قبل العدید من العلماء ت)  ٩-٤اآلیات ( ٦خطبتھ في الفصل لماذا  -٢

 موسى؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
؟ كلمة هللا لألطفال؟ لماذایجب أن یعلم الذي من ، وفقا لموسى -٣

______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
مسؤولیة، العالقة ، ال( لعملیة التعلیمیة المذكورة ھنا من قبل موسىلربعة األسس األصف شرح و ا -٤

  )والوحي و الواقع
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
ھذه الخطبة وإعطاء ھذه التعلیمات؟  الذي جعلھ یقولالدافع وراء موسى  ما -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
آلباء تمریر القیم إلى أطفالھا؟ ل یمكن كیف  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
وكیف  سفرما ھو الموضوع الرئیسي لل" النص مجددا من قانون هللا " عني ی سفراسم ھذا ال بما أن -٧

؟ لسفرھذا ا قانون هللا في ھذا الوقت وفي إعادةبین لنا لماذا یتم ییمكن أن 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
  

  الذھاب إلى العمق



  ریات معجزاتذك
  
  ٨الفصل 

  ٢٢الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

    وذلك لطاعتھأن نفھم لماذا یرید هللا لنا أن نتذكر معجزاتھ وكلمتھ،  :الھدف

بُّ إِل٣ ھُ آبَائَِك فَاْسَمْع یَا إِْسَرائِیُل َواْحتَِرْز لِتَْعَمَل، لَِكْي یَُكوَن لََك َخیٌْر َوتَْكثَُر ِجّدًا، َكَما َكلََّمَك الرَّ
 .فِي أَْرٍض تَفِیُض لَبَنًا َوَعَسالً 

بُّ إِلھُنَا َربٌّ َواِحدٌ : اِْسَمْع یَا إِْسَرائِیلُ «٤ تِكَ ٥. الرَّ بَّ إِلھََك ِمْن ُكلِّ قَْلبَِك َوِمْن ُكلِّ نَفِْسَك َوِمْن ُكلِّ قُوَّ . فَتُِحبُّ الرَّ
 )٥- ٣:٦تثنیة (

وعندما  .ھم، باركعندما أطاع إسرائیل قوانین هللا .ثنیة على أھمیة طاعة كلمة هللاھناك تركیز قوي في جمیع أنحاء سفر الت
 . یتمتعوا ببركات هللا  ، لمقوانین هللایطیعوا لم 

یطیعوا لعبرانیین أن یحث فیھا موسى اھو تكرار الوصایا العشر التي  ٥ اإلصحاح. سفر التثنیة ھو مجموعة من الخطب
 "شیما" اسمھ، وأصبحت االعتراف الیھودي األساسي لإلیمان ٦موسى في الفصل لرائعة الخطبة لا .وصایا هللا بكل قلوبھم

موسى عن أھمیة طاعة لمن سفر التثنیة یعطینا خطبة أخرى بلیغة وعمیقة  ٨ اإلصحاح ."اسمع"، والتي تعني بالعبریة
نا ألنھ ھو هللا یبارك .صالحیننا ألننا هللا ال یبارك یروي لنا أن .نعمة هللا نعلموسى عظة عظیمة ھذه الخطبة  یلي . كلمة هللا

  ".نعمة"وھذا ھو ما تعنیھ كلمة  .نا، لیس ألننا نستحق ذلكوألنھ یحب صالح

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .أفضل إجابة اختر
 . من موسى إلى إسرائیل األخیرة؟ سفر التثنیة یمثل الكلمات أو خاطئة صحیحة  -١
 . دون وجود عالقة معھم حثھم على طاعتھااألطفال كلمة هللا وتعلیم ؟ من الممكن خاطئةصحیحة أو   -٢
  . نفسكبهللا  تطیع أنت أن طاعة هللا دون من الممكن تعلیم أطفالك ؟خاطئةصحیحة أو  -٣
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال تراخ، ما لم یذكر خالف ذلك
  
 ؟ویطیعونھهللا ماذا یقول موسى عن أولئك الذین یحبون  -٤
 . مباركین -أ

 . ملعونین -ب
 .ھم مثل أي شخص آخر -ج
  .مرة أخرى لن یخطئوا  -د

 
 )اختر اثنین فقط(في سفر التثنیة ؟  سیتینكلمتین رئی ھمامما یلي  أي -٥
 ذبیحة -أ

 طاعة -ب
 قھر -ج
 مكافأة -د
  حب -ه

 
 سفر التثنیة؟ قبلالكتاب المقدس  فيیتكرر أي من التالي  -٦
 قصة الخلق -أ

 الوصایا العشر -ب
 مصرل الضربات العشر -ج
  قصة طوفان نوح - د

 
 ؟كلیاكلمة هللا  عما، وفقا لموسى -٧
 المتطلباتناموس وال -أ

  العالمنتھي كیف سی - ب
 اإلنسانیة بسبب خطایانا" طلق"كیف أن هللا  - ج
  قودنا إلى الحیاة الحقیقیةتعلمنا عن الحیاة و ت - د

 
 ؟أوال عن هللاقادة إسرائیل تعلم أین  -٨
 في مدرسة خاصة -أ

 في مكتبة -ب
 في تجربة الحیاة الواقعیة -ج
  من أسالفھم - د

 
 لبني إسرائیل حول معجزات هللا؟ قیلذا ما -٩
 نسیانھا -أ

 حدوثھا یشكو كلما توقف -ب
 اأبنائھم عنھیخبروا وھا وتذكری - ج
 أكثربھا و دائما واطالبی -د



 شعبھ؟وهللا  بینما نوع العالقة  - ١٠
 وھو نوع من العقد ،العھد -أ

 عالقة السید والعبد -ب
 شراكة متكافئة -ج
  عالقة مبنیة على طقوس -د

 
 ؟أن یكون حریصا على طاعتھایجب  أنھ سرائیلإل عنھا موسى قال كم من أوامر هللا - ١١

 المائةفي  ٥٠ال یقل عن  -أ
 ، إذا كان ذلك ممكنائةالمافي  ٩٠ -ب
 كل منھم -ج
  مریحة أیھم إن كانت -د

 
 سھل أن ننسى كلمة هللا؟متى یكون  - ١٢

 بالتجارب الحیاة ملیئة تكون عندما  -أ
 ما یكون لدیك الكثیر وتكون مزدھراعند -ب
 عندما تحتاج إلى إجابات على أسئلة الحیاة -ج
  عند دراسة كلمة هللا -د

 

الحب بلك  مع إسرائیل؟ كیف تصف عھده معك؟ كیف تشعر أن هللا یعامكیف تصف عھد هللا
 ؟ك واحد من أبناءهواالحترام باعتبار

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 

ھ سألثم ا . یود منك أن تكون أكثر إخالصا لھفي أي شيء سألھ ا .شكر هللا على محبتھ و نعمتھا
 .لقیام بذلكلیساعدك على ا

  
  

    



  
  
  
 
شعب ل، حیث یروي ٨ صحاحاإلرائعة في اآلیات الثالثة األولى من سفر التثنیة الموسى خطبة  شرحا -١

 .كلمتھ ونیعرفهللا  ھمهللا كیف جعل
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
 .كلمتھ ك هللا تعرفالخبرات حیث جعلاألوقات الصعبة واألماكن و صف  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
؟ محبة والطاعةالیحثنا أن نتذكر  لكيفقط  سفر كامل في كلمتھلماذا أعطى هللا لنا   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
عندما كنت  مأ ارمزدھعندما كنت  تالروحي كان نموكأعظم فترات  ،وأنت تنظر إلى رحلة إیمانك -٤

 . شرحا مجربا؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
هللا في كلمتھ،  ھایكرر التي ض األشیاءتكرار كثیرا في الكتاب المقدس؟ ما ھي بعالهللا ستخدم یلماذا  -٥

ولماذا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
شرح ا، السفرموسى في سفر التثنیة، وخصوصا في نھایة ھذا ل ةھذه الخطب العظیم إلىعند النظر  -٦

 .أوالهللا  هعندما دعا البلیغ والواضح اعتراضھ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
 عطي هللا اآلباء مسؤولیة رعایة وتعلیم أبنائھم؟ألماذا  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

    

  الذھاب إلى العمق



  عظات أخرى لموسى
  
  ٩الفصل 

  ٢٣الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

    نفھم عظات موسى التي تعلمنا ان نستجیب بطریقة صحیحة لنعمة هللا أن :الھدف

بَّ إِلھََك ِلتَْسلَُك فِي ُكلِّ « بُّ إِلھَُك إِالَّ أَْن تَتَّقَِي الرَّ طُُرقِِھ،  فَاآلَن یَا إِْسَرائِیُل، َماَذا یَْطلُُب ِمْنَك الرَّ
بَّ إِلھََك ِمْن ُكلِّ قَ  ْلبَِك َوِمْن ُكلِّ نَْفِسَك، َوتُِحبَّھُ، َوتَْعبَُد الرَّ

بِّ َوفََرائَِضھُ الَّتِي أَنَا أُوِصیَك ١٣ َوتَْحفَظَ َوَصایَا الرَّ
 )١٣-١٢:١٠تثنیة.(بِھَا الْیَْوَم لَِخْیِركَ 

هللا یحبنا  .١٠ اإلصحاحنعمة هللا في نا ل، یعظ عظة عن استجابت٩نعمة هللا في سفر التثنیة  نع ةكبیرالموسى خطبة بعد 
صالح، ومحبتھ حبك ألنك یهللا ال  .حبھ لیس مشروطا .یجعل هللا یتوقف عن حبكال شيء تفعلھ یمكن أن  .نفشلعندما حتى 

  . نعمتھ تجاوبنا معالتركیز ھنا لیس على أدائنا، ولكن على  .ذا كنت سیئالن تتوقف 
 

السقوط الوقوف أو "الردة تعني . ة هللاألولئك الذین لم یستجیبوا لنعم خطبة حول الردة ، موسى یقول لنا١٣ اإلصحاحفي 
إعطاء هللا واحد على (العشور  نع ١٤ صحاحفي اإل عظةأیضا  وعظموسى  ". ھ مع هللاموقف كنت قد اتخذتبعیدا عن 

، عظة ١٥ صحاحفي اإل . أننا یجب أن نضع دائما هللا أوال في حیاتنا ناعلمتالعشور . نعمة هللا، استجابة أخرى ل ) عشرة
یحرم السحر مثل الكھانة و التواصل مع هللا لغة قویة جدا أن ب یعلمنا، ١٨ ، وفي اإلصحاحعطاء للفقراءالیة أھم عن

  .األموات، واستخدام السحر
 

على سبیل المثال، قال  .ن مستقبل إسرائیلعتنبأ أیضا بعض  لكنھهللا إلى إسرائیل،  عن ناموسكنبي، موسى تكلم لیس فقط 
یوم في یأتي سعن النبي الذي  كذلك أخبرھم. رغبتھم ھمیمنحسوف یریدون ملكا، وأن هللا  ألیام سوفمن ایوم  ھم فيلھم أن

في  .الكلمة المكتوبة بطریقة أعظم منن یتكلم معھم أراد أ، لكنھ قویةهللا قد أعطاھم كلمة مكتوبة . لیخلصھم من األیام
  . ملكنبي، وكاھن، وص جدا الذي سیكون نبي خاالتحدث إلیھم من خالل هللا  أرادرحمتھ ومحبتھ لھم، 

  
  
  



  .أفضل إجابة اختر
 . نعملھهللا یحبنا بسبب ما  ؟أو خاطئةصحیحة  - ١ 

 . دنا أن نحب اآلخرین بغض النظر عما قاموا بھیرهللا ی؟ أو خاطئة صحیحة  -٢
  . ناورعش أعطیناه إذایمكننا أن نجعل هللا یحبنا أكثر  ؟خاطئةصحیحة أو   -٣

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترخالف ذلك، و ما لم یذكر
  
 أساس؟أي نعمة هللا نحونا على  -٤
 أدائنا -أ

 مواقفنا الصالحة -ب
 أعمالنا الصالحة -ج
  طبیعتھ -د
  
 ؟كیف یمكننا أن نعیشنعمة هللا،  بسبب -٥
 معھ عالقتناحول  ینمنغیر أ -أ

 و یغفر لنا مطمئنین أنھ یحبنا -ب
 مستقبلنا واثقین عنغیر  -ج
  لنا سوف یغفردائما ین ألننا نعلم أنھ فخور -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(نعمة هللا؟  استجابتنا نحوكون تینبغي أن  كیف -٦
 . أكثر نحبھ ونخدمھیجب أن  -أ

 .نحن كماتغیر ألن هللا یحبنا نال ینبغي أن  -ب
  .أنقیاء وأن نلصق بھكون ینبغي أن نرغب بكل تواضع أن ن -ج
 . نعمتھ إذا لم نخطئل نحن لسنا بحاجة -د
  .بقدر ما نریدأن نخطئ سمح لنا تنعمتھ  - ه
  
 ؟)تعیش ألجلھ بعد اآلنال وبعیدا  تقف( الردة  عن هللا یقول ماذا -٧
 . خطیئة خطیرة جدا يھ -أ

 . ، لكنھ ال یزال یحبناھذا یزعجھ قلیال -ب
 . مشكلة كبیرة تلیسھذه ، لذلك ناغطیتنعمتھ  -ج
 . العاصي ةبو، حتى بعد تأبدا أن ال یغفرھاوعد  -د

 
 أي جزء من الدخل ھو العشر؟ -٨
 نصفال -أ

 واحد في المئةالنصف  -ب
 عشرة في المئة -ج
  األولى  العشرة في المئة -د
  
 ما ھو الغرض من العشور ؟ -٩
 . هللا یحتاج أموالنا -أ

 . ناوالمالكنیسة تحتاج إلى أ -ب
 .ءأنھ یذكرنا أن تضع هللا أوال في كل شي -ج
  ھو الدفع من أجل خطایانا - د



 عن اإلحسان؟نا العھد القدیم مماذا یعل - ١٠
 . لیس مھم نھإ -أ

 .أیضا نحن أن نكونیجب الفقراء، لذلك  یتراءف علىهللا  -ب
 . الفقراء یستحقون فقرھم -ج
  . الفقر ھو عالمة على النضج الروحي -د
  

 ملوك إسرائیل؟اھا هللا لعطأ التيما الوصیة  - ١١
 معھم دائما اوالحفاظ علیھ كتابة الوصیة -أ

 حفظ الوصیة -ب
 للملوك عملیة تلیس اللكھنة، ألنھ وصیةترك ال -ج
  على حفظ الوصیةإجبار جمیع الناس في المملكة  -د
  

 داود لیكون مبارك؟ ما ھي وصفة  ،٣-١:١مزمور  أقرا - ١٢
 . قراءة شریعة هللا -أ

 . حب شریعة هللای -ب
 . شریعة هللا یعمل -ج
  كل ما سبق -د
  

 ؟والعرافة األمواتبحیال االتصال هللا شعر كیف ی - ١٣
 .بھا أوصى وھ -أ

 .ھایشجع وھ – ب
 .ال یحب ذلك، لكنھ یتغاضى عن ذلك ھو - ج
  .انھ یكره ذلك - د
  

 ؟السحریةهللا الممارسات  یكرهلماذا  - ١٤
 ألنھا لیست حقیقیة -أ

 ألن الشیطان ھو مصدرھا- ب
 ھاألنھ ال یفھم -ج
  فقط نصف الوقت تعمل ألنھا -د
  

 ؟موسى تنبأ عن من - ١٥
 المسیح یسوع  -أ

 كل ملوك إسرائیل -ب
 إیلیا النبي - ج
  الرسول بولس - د
  

 ؟یركز ناموس هللا بخصوص الجریمة في المقام األول ماذاعلى  - ١٦
 حقوق المجرم -أ

 مجني علیھلحقوق ا -ب
 غضب هللا -ج
  أھمیة عقوبة اإلعدام- د
  

ُجِل الَِّذي لَْم یَْسلُْك فِي َمشُوَرِة ١ طُوبَى لِلرَّ
األَْشَراِر، َوفِي طَِریِق اْلُخطَاِة لَْم یَقِْف، َوفِي 

لِكْن فِي نَاُموِس ٢. َمْجلِِس اْلُمْستَْھِزئِیَن لَْم یَْجلِسْ 
تُھُ، َوفِي نَاُموِسِھ یَ  بِّ َمَسرَّ . ْلھَُج نَھَاًرا َولَْیالً الرَّ

فَیَُكوُن َكَشَجَرٍة َمْغُروَسٍة ِعْنَد َمَجاِري اْلِمیَاِه، ٣
. الَّتِي تُْعِطي ثََمَرھَا فِي أََوانِِھ، َوَوَرقُھَا الَ یَْذبُلُ 

 )٣-١:١مزمور (.َوُكلُّ َما یَْصنَُعھُ یَْنَجحُ 



 ؟، ما ھو المفتاح المعركةسفر التثنیةا لوفق - ١٧
 حجم الجیش -أ

 قوة الجیش -ب
 یماناإل -ج
  إستراتیجیة حإیجاد أنج -د
  

 .  نعھو صورة رائعة " الولي المخلص" قانون  - ١٨
 زواجال -أ

 طالقال -ب
 الحیاة بعد الموت -ج
 ؟بین خیارب نھى موسى خطبتھا -١٩یسوع – د
 بین مصر و أرض المیعاد -أ

 بین الحیاة والموت -ب
 بین العبودیة والحریة - ج
  بین المملكة أو دیمقراطیة - د
  
  

یمكن أن تفعلھ للدخول في نعمة  ذا؟ لماذا أو لماذا ال؟ إذا لم یكن كذلك، ما" مباركة"ھل تعتبر حیاتك 
 هللا؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 

أطلب منھ أن  .أقصى نعمة لدیھ لك ، وأطلب منھالتي أنعم بھا علیك على الطرق هللا أشكر
  .أن تكون سبب بركة لمن حولكحب والحفاظ على كلمتھ حتى یتسنى لك ساعدك على الی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
من قبل الحاخامات لقرون؟ ما ھو  عظةأعظم  ٩- ٤:٦موسى في سفر التثنیة  عظةاعتبرت لماذا  -١

؟ العظةلك تالغرض من 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
الكتب على الملك أن ینسخ ، لماذا كان من األیامیوم في ملك ما تنبأ موسى أن الشعب سیكون لھ عند -٢

في كان أفضل ملك  الذي اود،دلالمزمور األول بیده؟ أربط ذلك باألولى من الكتاب المقدس  الخمسة
 .لیال ونھارا افیھ ویتأملحب كلمة هللا یینبغي أن  المبارك الرجل أنحیث كتب  ،اسرائیل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
أن من خاف أو تزوج حدیثا أو غرس كرما  معركة،ال، عندما كانوا یسیرون باتجاه قال موسىلماذا  -٣

 جدعونما عالقة ذلك ب اره؟یجب أن یعود إلى د
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
بین الحیاة  اریختاال ، حیث أنھ تحدى الناس علىفي نھایة ھذا الكتابرائعة الربط خطبة موسى أ -٤

الھوت بعض الذین یعتقدون أن بوالموت، و جعل العدید من الخیارات األخرى مع عواقب ال رجعة فیھا، 
 .ر المسبقمصیوال ختیارهللا في اال عنایةلیس لدیھ اإلرادة الحرة نظرا ل نساناإل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
كیف یمكن أن والفداء من خالل المسیح؟  یثبت)  ١٠- ٥:  ٢٥تثنیة في (المخلص  -الوليقانون  كیف -٥

وث؟ اعریعطینا یعطینا مفتاح سفر 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
هللا الردة والقتل والسحر، والشذوذ الجنسي وغیرھا من الخطایا؟  یكرهلماذا  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
ع یطونحب ننا أن یلعماذا ینبغي لنعمة هللا، محبة هللا، العشور،  من كل عظة موسى عنماذا نتعلم من  -٧

؟ هللا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 

  الذھاب إلى العمق



  امتلك أمالكك
  
  ١٠الفصل 

  ٢٤الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

    أن نفھم كیف أن هللا یقود شعبھ إلى األشیاء التي كان قد وعد بھا :الھدف

ِریَعِة الَّتِي أََمَرَك بِھَا٧ ْلَعَمِل َحَسَب ُكلِّ الشَّ ا لِكَْي تَتََحفَّظَ لِ ْع ِجّدً . يُموَسى َعْبدِ  إِنََّما ُكْن ُمتََشدًِّدا، َوتََشجَّ
الَ یَْبَرْح ِسفُْر ھِذِه الشَِّریَعِة ِمْن فَِمَك، بَْل تَْلھَُج فِیِھ ٨. الَ تَِمْل َعْنھَا یَِمینًا َوالَ ِشَماالً لَِكْي تُْفلَِح َحْیثَُما تَْذھَبُ 

یشوع .(ینَئٍِذ تُْصلُِح طَِریقََك َوِحینَئٍِذ تُْفلِحُ ألَنََّك حِ . نَھَاًرا َولَْیالً، لَِكْي تَتََحفَّظَ لِْلَعَمِل َحَسَب ُكلِّ َما ھَُو َمْكتُوٌب فِیھِ 
٨-٧:١(  

 
راح ضحیتھا الشعب العبري  قصة من الشك والتي عبارة عن ألن سفر العدد .یشوع ھو على عكس سفر العدد إن سفر
سفر یشوع یتحدث  .یمتلكوھا ألنھم فشلوا في الثقة في هللاأعطیت كامل األرض إلى إسرائیل لكنھم لم  .عدم إیمانھمنتیجة ل

  .هللا لشعبھ أراده مامتلك جمیع یینتصر و الذي، ھذا النوع من اإلیمان عن اإلیمان
 

الصالة، : ھناك العدید من البركات الروحیة التي تتوفر لنا الیوم .ھذه ھي الطریقة التي نحصل بھا على بركاتنا الروحیة
تلك  امتلكواولكن بعض المؤمنین  .إلى كل مؤمن ھذه البركاتالعبادة، هللا یعطي و، والشركةالكتاب المقدس نفسھ، و

 امتلكالصالة بالصالة،  امتلك. مك علیھااقدأ علیك أن تضع . والمفتاح ھو عملي جدا . الروحیة، والبعض اآلخر الالبركات 
 . عبادة، وأنت تملك الكتاب المقدس عند قراءتھ، فھمھ، وتطبیقھبالالعبادة 

اإلیمان مھم جدا بالنسبة  ألنھ أعطانا سفرا كامال لیبین لنا كیف یجب  .عن اإلیمان اكبیر توضیحا ١٦سفر یشوع نجد في 
  .البركات الروحیة التي منحھا لنا أن نعیش باإلیمان لنمتلك كا

، كان یشوع رجل قوي. العالقة بین یشوع وموسى ھي نموذج مھم جدا عن ھذا النوع من العالقات إعداد قادة لعمل هللا
  .ولدیھ والء، وإیمان عظیم

  



  .أفضل إجابة اختر 
 . اإلیمان لدخول أرض المیعاد الشعب العبري ، لم یكن لدى؟ في البدایةأو خاطئة صحیحة -١
 .تدریب من یخلفھ؟ موسى فعل عمل ممتاز بأو خاطئة صحیحة -٢
  . ؟ اسم یسوع یأتي من اسم یشوعأو خاطئة صحیحة -٣
  

  . إجابة واحدة لكل سؤال ختر، واما لم یذكر خالف ذلك
 ؟الخالص اختبارما ھو مفتاح  -٤
 طلبال -أ

 اإلیمان -ب
 طاعةال -ج
  عملال -د
  
 أرض المیعاد؟ اختبارما ھو مفتاح  -٥
 طلبال -أ

 اإلیمان -ب
 طاعةال -ج
  عملال -د
  
 ؟بسفر العددسفر یشوع  مقارنةكیف یمكن  -٦
 . كالھما عن إیمان شعب هللا -أ

 .سفرینال في كال مینأشعب هللا غیر  -ب
 . الشك عن یشوععن اإلیمان، و سفر العدد -ج
  .عن الشك العددیشوع عن اإلیمان، و -د
  
 على الوحي من هللا؟یشوع  لحصكیف  -٧
 على جبل سیناء مثل موسى  صعد -أ

 خیمةهللا وجھا لوجھ في ال مقابلةمن خالل  -ب
 .المكتوبةهللا كلمة م والتأمل في یعن طریق التعل -ج
  من خالل اللقاء مع المالئكة كل یوم -د
  
العھد في  سفر أي .یمتلكوا تلك البركاتهللا وكیف یمكن للناس أن  بركاتسفر یشوع یخبرنا عن  -٨

 الجدید لدیھ موضوع مشابھ؟
 الرسالة إلى العبرانیین -أ

 أفسس -ب
 یھوذا -ج
  غالطیة -د

 
 ؟نمتلك البركاتكیف یمكننا أن  -٩
 ي رحلة حج إلى أرض المیعادلإمن خالل الذھاب  -أ
 من خالل العمل الجاد  - ب 

 ھمعنبسؤال هللا  -ج
  في المسیح باإلیمان السكنىبواسطة  -د



 ؟متى یعطینا هللا البركات - ١٠
 . متوفرة بالفعل ھي -أ

 یدة بما فیھ الكفایةدج نكتسب نقطعندما  -ب
 في حیاتنا القادمة -ج
  في السماء -د
  

  نع اكبیر یحاتوض ١٦في یشوع، نجد  - ١١
 الناموس -أ

 الحرب إستراتیجیة -ب
 عصیانال -ج
  یماناإل -د
  

أرض المیعاد أو الخالص في المسیح، ما ھو دورنا  يھ تعندما یرید هللا أن یعطینا نعمة، ما إذا كان - ١٢
 في الحصول علیھا؟

 .یجب أن ال نفعل شيء، فقط علینا أن ننتظر -أ
 . ردناحصول علیھا بمفللعلینا أن نذھب  -ب
 . اإلیمانبتصلنا بركاتھ  -ج
  . سر من كاھنالعلینا أن نتعلم  -د
  

 ؟ن خالصنا في ھذه الحیاةما ھو الغرض م - ١٣
 . لنتطلع إلى السماء -أ

 .في ھذه الحیاة أیضا" كنعان"  إلىللدخول  -ب
 . تماما عن ھذا العالم ینكون منفصللن -ج
  .إلبھار اآلخرین بصالحنا -د
  

 ؟إیاھاهللا  أعطانا التيعمة نمقدار الكم  - ١٤
 . یعطیھا بوفرة ھو -أ

 . نا ما یكفي بالكادھو یعطی -ب
 . في حاجة إلیھا نكونعندما  نا فقطیعطی ھو -ج
 . ھو یعطي فقط بقدر ما نستحق -د

 التي یجب أن خطوات اإلیمان، ما ھي أي من وعود هللا لك؟ إذا كان األمر كذلك فقدتھل تعتقد أنك 
 ل أرض المیعاد الخاصة بك؟لدخو تتخذھا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

  

قودك إلى داخل یأطلب منھ أن  .إیمان عظیم ذوأخبر هللا أن كنت ترید أن تكون رجال أو امرأة 
 . عطیك الشجاعة للعیش بجرأة وثقةیاألراضي الجدیدة و

  
  
  



  
  
 
...  اِمُكْم لَُكْم أَْعطَْیتُھُ ُكلَّ َمْوِضٍع تَُدوُسھُ بُطُوُن أَقْدَ : " ، حیث یقولیشوع سفراآلیة الثالثة من  یفيكشرح ا -١
اآلیة الثالثة من أفسس و اآلیة الثالثة من ب تقارنھا، وخصوصا عندما تمتلك ممتلكاتكقول لك كیف ت ،"

 .ةالثانی بطرس
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

 
 بخطوة؟ خطوة ھا؟ كیف یمكننا امتالكبالنسبة لنا أو كنعان ، ما ھي أرض الموعودوعملیا مجازیا -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

 
تظھر الفرق بین مع كلمة واحدة  سفر؟ یمكنك تلخیص كل وسفر العددما ھو الفرق بین سفر یشوع  -٣

؟ ھذین السفرین
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

 
في سفر یشوع؟  مرةما ھو المفھوم الذي یتجلى ستة عشر  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

 
عن الحقیقة فیھ بحث ت وقتفي  سفرقراءة ھذا ال، وكیف أن ھذا ھو المفتاح لشرح لماذا هللا فعل ھذاا -٥

 . التعبدیة والعملیة التي یمكن تطبیقھا في حیاتك
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

 
 لتمتلكھا خطوة بخطوة؟ ، ا أمامكتضعھیجب أن التي ما ھي بعض األمثلة على الممتلكات الروحیة  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 ھي تلك البركات الروحیة أو الممتلكات؟ أین، ٣:١بیتر  ٢و  ٣:١أفسس  اقرأ -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

  

  الذھاب إلى العمق



  بانوراما من اإلیمان
  
  ١١الفصل 

  ٢٥الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

،  :الھدف      وكیف نمارسھأن نفھم كیف أن اإلیمان مھم بالنسبة 

عْ ٩ ْد َوتََشجَّ بَّ إِلھََك َمَعَك َحْیثَُما تَْذھَبُ الَ تَْرھَْب وَ ! أََما أََمْرتَُك؟ تََشدَّ یشوع .(»الَ تَْرتَِعْب ألَنَّ الرَّ
٩:١( 

بانوراما من "ندرس ھذا السجل، سوف نرى ونحن  .غزو أرض كنعانعن سفر یشوع ھو سجل 
 .إیمانلیس  ھو مات التي تظھر لنا ما ھو اإلیمان وتحذیراویعطینا أمثلة  أصحاح بعد أصحاح". اإلیمان

وھي تمثل  أھل اإلیمان مثل راحاب،. قیادة لیشوع قبل وفاتھالموسى  إذ ینقل" اإلیمان تخلید" ب فإنھ یبدأ
نجد  .ناكرف تثیرالتي " تعقیدات اإلیمان" یظھرون، أشخاص لم نكن نتوقع أن یكون لنا ثقة كبیرة فیھم

غالبا ما یثبت إیماننا وحیة، الر ناهللا اإلیمان لدخول كنعانیعطینا عندما ف، "اإلیمان إثبات"أیضا في یشوع 
نصب  ،"ركیزة اإلیمان" سفرنجد في وقت الحق في ھذا ال .خطوات اإلیمان ، فھو یبارك ویؤكدنالتشجیع

لبات المتط"ثم نرى  .معجزة عبور نھر األردن في مرحلة الفیضانل بني كذكرىالصخور  تذكاري من
أمروا أن یختن كل ذكر لتكریس أنفسھم كنعان، شعب إسرائیل  غزوی فقبل أن ،"إلیمانلاألساسیة 

نا في مھمة إلى رسلوھو ی" یمانوصفة لإل"هللا یعطینا أیضا . وتمییزھم عن الكنعانیین بأنھم شعب هللا
   .أرض المیعاد

 كانت ریحاخطتھ ألو ،إیماننا یختبر لنا تكلیفھ في بعض األحیان .ھ لحیاتناطخطبنا كلفیهللا ال یزال 
 .سوف تعرف أن تكلیفھ لیس بعیدا عن نعمتھ ،إذا كنت تعرف هللا جیدا .المعركة يف اختبار إیمان یشوع

ال معنى في ظھرت كما لو كانت ب لوالحق، حتى  ھيخطتھ دائما  .فأفعلھتفعل شیئا، ل هللا یقودك انإذا كف
  . اةعندما یعمل اإلیمان، فإنھ یفوز في معارك الحیو .عملي سفر یشوع یعلمنا أن اإلیمان .البدایة

 



  .أفضل إجابة اختر
 . موسى مع ؟ یتبع شعب إسرائیل یشوع تماما كما فعلأو خاطئة صحیحة  -١
هللا یساعدنا على فھم  .ھناك أي أسرار لن یكونعندما یكون لدینا اإلیمان،  ؟خاطئةصحیحة أو  -٢

 . بوضوح كل ما یفعل
 . نقل القیادة؟ عالقة موسى مع یشوع ھو مثال جید لكیفیة أو خاطئة صحیحة -٣

  . إجابة واحدة لكل سؤال خترا، ما لم یذكر خالف ذلك
  
 ؟خلصت راحاب عندما تم تدمیر أریحالماذا  -٤
 لحمایة الیھود تألنھا كذب -أ

 ألن لدیھا اإلیمان -ب
 اإلسرائیلیین قادمون أن عرفتعندما ھربت ألنھا  -ج
  جدا إنسانة مھذبةألنھا كانت  -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(؟ وعیشهللا  أخبرماذا  -٥
 اكون قوییأن  -أ

 عدة سنوات أخرى لدخول أرض المیعاد أن ینتظر -ب
 أن یذكر الناس بناموس هللا -ج
 هللا أن یذكر الناس بطاعة ناموس -د
 أن یكون شجاعا -ه
  عتمد على المھارات العسكریة اإلسرائیلیةیأن  - و
 
 اإلیمان؟ما ھي العالقة بین الطاعة و -٦
 . القة بینھماال ع -أ

 . الطاعة أكثر أھمیة من اإلیمان -ب
 .لیست مھمةالطاعة  .فقط اإلیمان ھو المھم -ج
 .الطاعة ھوالحقیقي  اإلیمان نتیجة -د

 
 حیث عبروا نھر األردن؟ اتذكاری اإسرائیل نصببنى لماذا   -٧
 تعلیم أبنائھم وأحفادھم عن ذلكلمعجزة واللنتذكر  -أ

 لكنعانیینالنھر إلھ العبادة  -ب
 یھجم الكنعانیون علیھمالوراء عندما  إلى واریعبأین  منیعرفوا ل -ج
  برج مراقبةكستخدامھ ال -د

 
 ؟درس ختان رجال إسرائیلیعلمنا ذا ما -٨
 هللا إال إذا تم ختانھم واأن الرجل ال یمكن أن یعبد -أ

 بالكامل  ینكون مكرسنالخطیئة و  نخرج منأننا یجب أن  -ب
 الطقوس مھمة جدا أن یعتقد ن هللاأل -ج
  البركةمن الحصول على  هللا یجب أن یعاقب قبل أن یتمكنأن شعب  -د
  
  
  
  



 یشوع؟ ماذا نتعلم من مھمة -٩
 . دائما على خطأ الذاتیة اربتجال -أ

 . یرى هللا في رؤیا إال عندماحقا من هللا  یدعىال أحد  -ب
 . هللا قوا معھا التذاتیة فی اربتج المؤمنین لھمد من یعدال -ج
  . ال تمشي خارج المخیم بعد حلول الظالم -د

 

 معركة لھزیمة أریحا؟الخطة بدو كانت تكیف  - ١٠
 جدا ةمعقول -أ

 ةمبتكر -ب
 جدا صعبة -ج
  ةسخیف -د

 

 ؟ةغریبالخطة هللا  یشوعاتبع لماذا  - ١١
 استراتیجي جید جداعسكري ألنھ لم یكن  -أ

 لدیھ خیارات أخرى لم یكنألنھ  -ب
 ألنھ یعتقد أنھا كانت خطة رائعة -ج
  ذلكألن هللا قال لھ  -د

 

 ط؟تسقأریحا جعل جدران  الذي ما - ١٢
 یماناإل -أ

 ایسیرون حولھ الذین كل ھؤالء الناس بسبب اھتزت األرض -ب
 یصرخون الذین ضجیج عدة مالیین من الناس -ج
  صخور قفزت من بعید -د

 

 الحقیقة؟تعلم نل طریقة الكتاب المقدسما ھو  - ١٣
 .الحقیقةب نقتنعدراسة حتى ال -أ

 .طاعة أوال باإلیمان، ومن ثم سوف نعرف الحقیقةال -ب
 . نعمل بھاالحقیقة أوال، ثم  على تعرفن -ج
 .الحقیقة لنا ثبتتحتى  نظل متشككین -د

 

 )الصحیح ضعھا في الترتیب(جوشوا یعلمنا ممارسة اإلیمان  - ١٤
 ________________ . ١          )٣(اإلیمان الذي یفوز -أ

 ________________ .٢          )١(یبدأاإلیمان الذي  -ب
  ________________ . ٣        )٢(اإلیمان الذي یعمل -ج
  

كم مرة كنت قادرا على التصرف وفقا اإلیمان؟ ب أن تعملالصعب بالنسبة لك  أم منھل من السھل 
 ؟اهما ترلما تؤمن بھ ولیس ل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

عطیك التوجیھ والمساعدة في اتخاذ خطوة جریئة من یب منھ أن أطل .اإلیمان أبطالهللا یكرم 
 .اإلیمان

  



  
  
  
 ، ولماذا اتبعجدید إلسرائیل قائدأول معركة لھ ك فيعسكریة سخیفة  إستراتیجیةلماذا أعطى هللا یشوع  -١

؟ بالتمام اإلستراتیجیةتلك  یشوع
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

یمان الذي یعمل ھو ھو اإلیمان الذي یعمل و اإل سیرإن اإلیمان الذي ی"، عبارةال هھذأن شرح كیف ا -٢
 .سفر یشوع منق ھذا التعلیم تطبنت وأعمل بھا في حیاتك الخاصة ت  "اإلیمان الذي یفوز

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

حیاتنا  على لتعلیمھذا ا نطبقأن  یمكنالطاعة و كیف السفر عن العالقة بین اإلیمان وھذا  لمماذا یع  -٣
لشخصیة؟ ا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

ن، وما ھو ھؤالء الناس تعلیمات إلقامة عمود من الحجارة عندما عبروا بأعجوبة نھر األرد أخذلماذا  -٤
ھذا بالنسبة لي ولكم؟ لالتطبیق الشخصیة 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 ، ولماذا كان ذلك شرطا أساسیا مطلوباالختان لشعب هللا یعنیھ ما ھو التطبیق بالنسبة لنا بخصوص ما -٥
من هللا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

تي ركمن معكیف یمكننا تطبیق الدروس المستفادة ، و)١٠:٧یشوع (صالتھ  یشوع علىهللا  وبخلماذا  -٦
 عاي؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

عقاب عخان؟ خطیئة و من ما ھو التطبیق الشخصي  -٧
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

    

  قالذھاب إلى العم



  انصالة غیر الئقة وأعداء اإلیم
  
  ١٢الفصل 

  ٢٦الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

     لنتعلم كیف أن إیماننا یجعلنا نتغلب على العالم والجسد والشیطان :الھدف

بَّ َواْعبُُدوهُ بَِكَمال َوأََمانٍَة، َواْنِزُعوا اآللِھَةَ الَِّذی١٤  ْبِر َن َعبََدھُْم آبَاُؤُكْم فِي عِ فَاآلَن اْخَشْوا الرَّ
بَّ  النَّْھرِ  ، فَاْختَاُروا ألَْنفُِسُكُم اْلیَْوَم َمْن ١٥. َوفِي ِمْصَر، َواْعبُُدوا الرَّ بَّ َوإِْن َساَء فِي أَْعیُنُِكْم أَْن تَْعبُُدوا الرَّ

األَُموِریِّیَن الَِّذیَن أَْنتُْم  إِْن َكاَن اآللِھَةَ الَِّذیَن َعبََدھُْم آبَاُؤُكُم الَِّذیَن فِي َعْبِر النَّْھِر، َوإِْن َكاَن آلِھَةَ : تَْعبُُدونَ 
ا أَنَا َوبَْیتِي فَنَْعبُُد الرَّبَّ . َساِكنُوَن فِي أَْرِضِھمْ   .»َوأَمَّ

بَّ لِنَْعبَُد آلِھَةً أُْخَرى": فَأََجاَب الشَّْعُب َوقَالُوا١٦   )١٦-١٤:٢٤یشوع ( "َحاَشا لَنَا أَْن نَتُْرَك الرَّ
 

وھو مصور عن طریق ، أول عدو إلیماننا ھو العالم. إیمانناعلى أعداء  ننتصر نا كیفبالرموز التي تعلم مليءسفر یشوع 
رغبتنا في األشیاء  تصوركنوز أریحا ھي قصة رمزیة الذي عصى وأبقى بعض من قصة عخان ف. ٦ صحاحألأریحا في ا

ھزیمة إسرائیل في نجد  ٨و  ٧ ینأصحاحفي الفصلین ." أََخْذتُ  ،اْشتَھَْیُت،َرأَْیتُ "عخان، قال . من ھذا العالمالتي 
معاھدة مع إسرائیل عن طریق  عملشعب جبعون  ٩صحاح ثم في اال. التي تمثل شھوة الجسد بسبب خطیئة عخان عاي
فالشیطان یجعلنا نقبل ما ھو جید لیمنعنا من الحصول على ما ھو أفضل الذي  .ةنفس الطریقبنا الشیطان یخدع. ھمخداع

  .العالم ، الجسد ، والشیطان : یمانناإلن ھؤالء األعداء الثالثة ععطینا صورة ی ٩- ٦یشیوع . أعده هللا لنا
  

لم  اإنھم" ن اإلیمانعصورة ایجابیة "نا اكالب تعطیحیاة یشوع وف. اإلیمانلنا  أكثر تصور ارموزجد ، نسفر یشوع باقيفي 
ن ع ةسلبی صورة" عطینا یشعب إسرائیل  .على الصعوبات وامثل الجواسیس العشرة الذین ركز. اأبدا رؤیتھم ایفقد

من الكتاب المقدس یصف عقوبة  تاليا سفرال، وهللاأمرھم أمم كنعان كما لقد فشلوا في التغلب على جمیع "، اإلیمان
عن شعبھ لختم إیمانھم  یشوعتحدى فقد " حكم اإلیمان"ي في سفر یشوع ھ ھاوآخر صورة من اإلیمان نجد. عصیانھم

  .وعرفھم أنھ ھو وبیتھ سوف یضعوا هللا أوال في حیاتھم وسوف یخدمھوه. هللا طریق عھد مع
   

حثا موسى ویشوع . سفر الالویینسفر التثنیة وشعب هللا تماما كما فعل موسى في نھایة  یجمع بأن یشوعسفر یشوع یختتم 
 . الشعب على الحفاظ على اإلیمان واإللتزام بوضع هللا أوال في الحیاة

  

  
  
  
  



  .جابةأفضل إ اختر
 . في أرض المیعاد بسبب إیمانھم ینھزموا أبدااالسرائیلیون لم  ؟خاطئةصحیحة أو  -١
 . لصالةأبدا بسبب ا وبخ أي شخصلم یهللا  ؟خاطئةصحیحة أو  -٢
  . الخطیة في حیاتناب نتمسكنصرنا عندما ی؟ هللا لن أو خاطئة صحیحة -٣
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
 
 ؟عايیشوع على وجھھ بعد الھزیمة في  سقطلماذا  -٤
 . شعر بالذنب تجاه خطیئتھ نھأل -أ

 . إلسرائیل ةروحیمشكلة  أن ھناكعرف ألنھ  -ب
 .عاي في أصیب من المحاربین -ج
  . أصابھ الخجل -د

 
 ما ھو مفتاح النصر في معاركنا الروحیة؟ -٥
 هللا یكون معناأن  -أ

 دائناأقوى من أع أن نكون -ب
 التعلیم الجید -ج
  مخططة جیدا إستراتیجیة -د

 
 ي من التالي؟ألعتبر مثاال جیدا تأریحا  -٦
 عسكریة فعالة إستراتیجیة -أ

 الجدران التي شیدت بشكل سيء -ب
 لعشورقانون ا -ج
  السیاسة الحدیثة -د

 
 ؟ةصالعن الوقف من یشوع أن یتهللا  طلبلماذا  -٧
 ألن هللا یتعب من صلواتنا -أ

 مشاكلناا بمھتم ألن هللا لیس -ب
 یحرجھألنھ كان  -ج
 في ھذه الحالة ت واضحةألن إرادة هللا كان -د

 
ما ھو الترتیب الطبیعي  .من خالل ثالث مراحل تسیرهللا، خطایانا عادة ما  ھعندما نرید شیئا حرم -٨

 ؟احللھذه المر
 ________________ .   ١                            )٣(" أخذت" -أ

 ________________ . ٢                             )١(" رأیت" -ب
  ________________ . ٣                         )٢("  اشتھیت" -ج
 
 )اختر كل ما ینطبق(خصائص هللا؟ أي مما یلي ھي  -٩
 النظام -أ

 فوضىال -ب
 العشوائیة -ج
 تصمیمال -د
 بصیرةال-ه
  طیشال -و



 بني إسرائیل مع الجبعونیین؟ خطأھو ما  - ١٠
 . هوتجاھل ھمأي معاھدات، و أن ال یعملواهللا قال لھم  -أ

 . هللا وا معتشاوریأن  وانس أنھم -ب
 . الجبعونیین كانوا یكذبون، لكنھم لم یھتمواأن كانوا یعرفون  -ج
  . نآلھة الجبعونیبدءوا في عبادة  -د

 
 . الذي ترمز إلیھ طابق كل من المدن التالیة مع العدو - ١١

 الشیطان . ١                            )٢(أریحا  -أ
 العالم . ٢                           )٣( عاي -ب
  الجسد . ٣                         )١(جبعون  -ج
 

 الشیطان عادة؟غرینا یكیف  - ١٢
 الخطایا واضحةب -أ

 عكس مشیئة هللاب - ب
 شيء جیدب - ج
  ءأفضل شيب د

 
 عبارة تصف إیمان كالب؟أفضل ما ھي  - ١٣

 .انھ لم یفقد الرؤیة -أ
 . شكل عقلھیانھ ال یمكن أبدا أن  -ب
 . رفض وعود هللا -ج
  . ھو لم یكف عن التشكیك -د

 
 بالنسبة لنا الیوم؟" قھر كنعان "ماذا یعني - ١٤

 لذھاب إلى إسرائیل واالنضمام إلى المعركةا -أ
 ینقیقإبادة أعداء هللا الح -ب
 ونصرخحول مدننا  نسیر -ج
 في حیاتنا ایالتخلص من جمیع الخطا -د
  

 للتغلب على ذلك؟ أن تفعلفي حیاتك؟ ماذا علیك  متروكةزال تال " كنعان" كم من 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

 

سأل هللا أن أ . األفضل أن تقوم بذلك اآلنمن ، مة هللادبخ بااللتزاملم تتخذ قرارا قبل اآلن إذا 
القوة اسألھ عن خطة المعركة وثم  . ریدك أن تنتصر علیھاالتي ی جزاء من حیاتكھي األظھر لك ما ی

بَّ " :یشوع مثلقل ثم  .والشجاعة لقھر أعداء إیمانك ا أَنَا َوبَْیتِي فَنَْعبُُد الرَّ   " .َوأَمَّ
  
 
  



  
 
؟ عايصلي عندما سمع أنھم ھزموا في على وجھھ وفورا یشوع لماذا سقط  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

  
خھ للصالة؟ بوكیف یمكننا تطبیق ذلك، جنبا إلى جنب مع حقیقة أن هللا  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

  
سخیفة في المعركة الخطة  على عاي معمعركة الثانیة ال رائعة فيالعسكریة ال ستراتیجیةاإلق وطبصل  -٣

 أریحا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

  
 . الجبعونیینو وعخان  أریحافي  الذین یظھرونإلیمان لثالثة أعداء الق صل وطب -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

  
 ؟ إیمان كالب النموذجيكیف یمكننا تطبیق  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

  
ماذا یفعل الناس من اإلیمان یعني عندما تشیر إلى قھر كنعان في حیاتھم ؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

  
  العشور؟جوھر معنى  یظھرنتصار في أریحا اال كیف -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

  

  الذھاب إلى العمق


