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 خيمة اإلجتماع
 

 1الفصل 

 11العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

   تقديم غرض وأهم الموضوعات في سفر الالويين ليتعلم شعب هللا العبادة.الهدف: 

ْم ِمْثَل َعَمِل أَْرِض ِمْصَر الَّتِي َسَكْنتُْم فِيهَا الَ تَْعَملُوا، َوِمْثَل َعَمِل أَْرِض َكْنَعاَن الَّتِي أَنَا آٍت بِكُ 3 

إِلَْيهَا الَ تَْعَملُوا، َوَحَسَب فََرائِِضِهْم الَ تَْسلُُكوا. 
4

بُّ أَْحَكاِمي تَْعَملُوَن، َوفََرائِِضي تَْحفَظُوَن لِتَْسلُُكوا  فِيهَا. أَنَا الرَّ

إِلهُُكْم. 
1

.)الويين  بُّ  (1-3:13فَتَْحفَظُوَن فََرائِِضي َوأَْحَكاِمي، الَّتِي إَِذا فََعلَهَا اإِلْنَساُن يَْحيَا بِهَا. أَنَا الرَّ

 

يعتبر سفر اللالويين من األسفار صعبة الفهم على كثير من الناس. هو يوضح كيف أن الالويين كانوا 

يخدمون مثل كهنة إسرائيل. ولكي نفهم سفر الالويين علينا أوال أن نفهم الخيمة التي كانت في البرية، 

 رى. خيث كان هؤالء الكهنة مسؤلين عن تقديم الذبائح، والفرابين، والصلوات األخ

تتكون الخيمة من فناء ومسكن، والمسكن ينقسم إلى قسمين يفصل بينهما حجاب سميك. الجزء الخارجي 

 من الخيمة يدعى القدس، أما الجزء الداخلي فقد كان يدعى قدس األقداس، حيث كان هللا يسكن. 

عى إليه الخطاة كان هناك بعض األثاث الهام جدا في خيمة االجتماع: كان هناك مذبح النحاس، حيث يس

طلبا للغفران. أيضا في الفناء يوجد المرحضة، حيث يطهر الكاهن نفسه بدال من الخاطي. عندما يدخل 

الكاهن إلى القدس، يكون الشمعدان على يساره، خبز التقدمة على يمينه، ومذبح البخور أمامه. داخل قدس 

يدخل قدس األقداس مرة واحدة في السنة األقداس يوجد تابوت العهد، الذي يمثل حضور هللا، والكاهن 

 ليقدم ذبيحة عن خطايا الشعب كله. 

يسوع المسيح. األناجيل تخبرنا أن  –كل جزء من خيمة العبادة رمزية جدا وتشير إلى المخلص الموعود 

لحطة موت المسيح على الصليب، انشق حجاب الهيكل بطريقة معجزية من أعلى إلى أسفل، مما يدل 

 حة المسيح جعلت من الممكن لنا أن ندخل إلى محضر هللا. على أن ذبي

 

 
 

  خيمة في البرية
 



 .أفضل إجابة اختر
 م يكن حقيقي.كن حضوره في الواقع للرمزا هلل، و  مجردلعبادة اخيمة  تصحيحة أو خاطئة؟ كان -1

 .مرة واحدة في السنة وهصحيحة أو خاطئة؟ كان تابوت العهد ثمين جدا ومقدس وبني إسرائيل يعبد -2

طهرنا من تالتي يمكن أن  -كلمة هللا  -لنا المسيح  المرحضة تصورصحيحة أو خاطئة؟ الماء في  -3

 . الخطيئة

 . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم يذكر خالف ذلك، 

 

 ؟هي الخيمةما   -4

 منزل موسى -أ

 بيت الكهنة -ب

 خيمة العبادة -ج

 مبنى في مصر -د

 

 يلي هو واحد من األهداف الرئيسية لخالصنا؟ أي مما -1

 لهروب من أعدائناا -أ

 لتحقيق االزدهار في مجال األعمال التجارية -ب

 عيش حياة طويلة ومباركةنل -ج

 لعبادة هللا -د

 

أي مما يلي يصف عالقة الروح  . سحابة نهارا وعمود النار ليال فوق المسكن يمثل وجود روح هللاال -6

 (اختر كل ما ينطبق)نا ؟ يالقدس 

 . هو فينا -أ

 .فوقنا هو -ب

 .يشاهدنا من مسافة بعيدة هو -ج

 . هو يسيطر علينا تماما -د

 

 يكون موجودا في وسط المخيم؟أن لماذا كان من المهم للمسكن  -7

 يهلإصول ويكون من السهل الل -أ

 لتذكير الناس أن هللا هو مركز كل ما نقوم به -ب

 القتال حول مكان وضعهلمنع الناس من  -ج

 مسكن منهقرب البسبب أحد غيور  كونال ي حتى -د

 

 (ضع دائرة حول كل ما ينطبق)شخص إلى المسكن؟ أي لماذا يذهب  -3

 لههللا ليغفر  -أ

 موسى رضاءإل -ب

 لعبادة هللا -ج

 هللا حسنات عندلكسب  -د

 

 ؟الذبيحة من الذي يقدم، لغفران الخطيةذهب شخص ما إلى المسكن يعندما  -9

 الخاطىء -أ

 والد الخاطىء - ب

 كاهنال - ج

 موسى -د



 من أجل كل الناس؟ ليقدم ذبيحةيدخل رئيس الكهنة قدس األقداس  متى -11

 كل صباح -أ

 كل ليلة -ب

 مرة واحدة في الشهر - ج

 مرة في السنة -د

 

 األثاث في خيمة العبادة؟ كيف يوضع -11

 في خط مستقيم -أ

 صليب على شكل -ب

 في دائرة - ج

 في الزوايا األربع للخيمة - د

 

 يضحى بها على مذبح النحاس؟التي ماذا تمثل الحيوانات  -12

 حمل هللا الذي أزال خطايا العالم -أ

 وفيات البشر -ب

 نفوس الخطاة -ج

 األصنام الكاذبة -د

 

 عني طقوس التطهير في المرحضة؟تماذا  -13

 أن تكون نظيف كأن هللا يتوقع من -أ

 األكلقبل أن  ميديهوا أأن الناس يجب أن يغسل -ب

 فقط الذين تطهروا من الذنوب يمكن أن يقتربوا من هللا -ج

 الخطيئة لهم غفرأن الكهنة فقط يمكن أن يُ  - د

 

 شمعدان؟المثل يماذا  -14

 محرقاتالنار  -أ

 ى الحياةفقودنا ت التيضوء كلمة هللا  -ب

 المالئكة . ج

 حكمة الكهنة - د

 

 رمز خبز التقدمة؟يماذا إلى  -11

 كيف يلبي هللا احتياجاتنا اليومية -أ

 عيد موسم الحصاد -ب

 ذبيحة خطية - ج

 الطعام واال شيء، كان هناك للكهنة لتناول -د

 

 مثل مذبح البخور؟يما  -16

 دراسة الكتاب المقدس -أ

 العمل الصالح - ب

 قانونال - ج

 صالةال - د

 



 حجاب بين هللا و الناس؟وجود يلماذا كان  -17

 خاطئالرمز إلى الطالق واالنفصال بين هللا القدوس واإلنسان ي -أ

 هللا  شكلرؤية  منالناس ال يتمكن حتى  -ب

 شخص يراه أي عبادة دون أي من المكن رئيس الكهنة تي حتى -ج

 غامضلتذكير الناس بأن هللا  -د

 

 عبر الحجاب عن موضوع العهد القديم؟يكيف  -13

 . لكهنة فقط معرفة أسرار هللاليمكن - أ

 . يكون هللا دائما مختفيا عن الناسسوف  -ب

 . بين هللا واإلنسانية هو السبب في أننا في حاجة الى مخلص نفصالاال -ج

 . جعلهم خارج المعبدهللا يعاقب الخطاة عن طريق  - د

 

 عظيم؟ال تناهو رئيس كهن من -19

 شخص في األسرة أكبر -أ

 كنيسةشخص في ال أكبر -ب

 موسى - ج

 يسوع - د

 

 ما هو معنى خيمة العبادة ) دائرة كل ما ينطبق( ؟ -21

 .هللا والعبادة غفرانلتعليم الناس  -أ

 . ن يسوع المسيحع ةإنها صورة رمزي -ب

 . ليصلي من أجلناطلب كاهنا نلعبادة ولنحن بحاجة للذهاب إلى خيمة  -ج 

 . يجب أن نتعلم كيف نعبد مخلصنامن عبودية الخطيئة،  عندما نخلص – د

 

 

 



 

وِح اْلقُُدِس الَِّذي فِيُكُم، الَِّذي لَُكْم ِمَن هللاِ، َوأَ  نَُّكْم لَْستُْم أَْم لَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ َجَسَدُكْم هَُو هَْيَكٌل لِلرُّ

ألَْنفُِسُكْم؟ 
21

ُدوا هللاَ فِي أَْجَساِدُكْم َوفِي أَْرَواِحُكُم الَّتِي ِهيَكلِه.)ألَنَُّكْم قَِد اْشتُِريتُْم بِثََمٍن. فَ   (21، 19:6كو 1َمجِّ

الطريقة  يغير؟ هل هذا كيف تشعر إيذاء ذلك .في قدس األقداس وموجودكمسيحي، أنت اليوم هيكل هللا 

 ؟هللا في جسدك بسبب قداسة وجود ه؟ هل هناك أي شيء في حياتك تحتاج إلى تغييربها صليتالتي 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

فعل ذلك ا، تحتاج أن تعترف بهك أي شيء إذا كان هنا لما قدمه لك.أباك السماوي  شكرأ 

 حياتك بطريقة أعمق.وجوده في  اختبارساعدك على يأطلب منه أن   .اآلن

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 ماذا كان هللا يعلم شعبه من خالل خيمة العبادة؟ -1
_________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

تصور ما فعله هللا ليغفر للخاطئ ويجعل له عالقة مع هللا األثاث  قطعمن  قطعةشرح كيف أن كل ا -2

 القدوس
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

هذا السيناريو؟  ر الكاهن فيما دو -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

؟ بين القدس وقدس القداسيمثل قدس األقداس والحجاب السميك الذي يفصل  ماذا -4
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

كبيرفي هيكل سليمان مزق من أعلى إلى أسفل عندما مات يسوع على الصليب الشرح كيف الحجاب ا -1

 وأهمية تلك المعجزة
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 صورة للمسيح األثاث في خيمة العبادة هي قطعمن  قطعةشرح كيف أن كل ا -6
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

في خيمة العبادة اليوم دون الموجودة األثاث  قطععبادة من خالل الشرح كيف يمكنك االتعبدي،  للتطبيق -7

 .يسوع المسيح كاهننا العظيمكاهن، باستثناء 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

  

 الذهاب إلى العمق



 دليل الخادم
 

 2الفصل 

 16العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

   على حقائق العهد الجديد وعالقتها بالمؤمنين اليوملنتعلم كيف خيمة االجتماع تحتوي الهدف: 

 26
يِسيِه،  هُوِر َوُمْنُذ األَْجيَاِل، لِكنَّهُ اآلَن قَْد أُْظِهَر لِقِدِّ رِّ اْلَمْكتُوِم ُمْنُذ الدُّ السِّ

27
الَِّذيَن أََراَد هللاُ أَْن 

رِّ فِي األَُمِم، ا فَهُْم َما هَُو ِغنَى َمْجِد هَذا السِّ  (27-26:1لَِّذي هَُو اْلَمِسيُح فِيُكْم َرَجاُء اْلَمْجِد.)كولوسي يَُعرِّ
19

وِح اْلقُُدِس الَِّذي فِيُكُم، الَِّذي لَُكْم ِمَن هللاِ، َوأَ  نَُّكْم لَْستُْم ألَْنفُِسُكْم؟ أَْم لَْستُْم تَْعلَُموَن أَنَّ َجَسَدُكْم هَُو هَْيَكٌل لِلرُّ
21

كلِه.)ألَنَُّكْم قَِد اْشتُِريتُْم  ِِ ُدوا هللاَ فِي أَْجَساِدُكْم َوفِي أَْرَواِحُكُم الَّتِي ِهَي  (21-19:6كورنثوس 1بِثََمٍن. فََمجِّ

في سفر التكوين، نقرأ أنه عندما يخطئ إنسان تكون أسوأ نتيجة هي الطالق ـ اإلنفصال بين هللا واإلنسان. 

ب المقدس كله، وهذا أيضا سبب وجود الحل لهذه المشكلة األساسية هو المصالحة. وهو موضوع الكتا

 الخيمة في البرية. فقد كانت المكان الذي سكن فيه هللا، وحيث يذهب الخطاة ليحصلوا على الغفران.

عندما مات يسوع على الصليب، أصبح رئيس كهنتنا األعظم، في السماء، تحرك بنفس نمط العبادة في 

يستطيع أن يقترب من هللا، فقط الكاهن يدخل إلى محضر هللا الخيمة السماوية. قبل موته لم يكن الخاطئ 

وبتشفع هلل من أجل الخطاة. لكن عندما مات المسيح على الصليب جعل من الممكن لنا كلنا أن نتقدم بثقة 

 إلى محضر هللا.

ليس فقط دخل المسيح المسكن السماوي نيابة عنا، لكن أيضا روحه يسكن فينا. العهد الجديد يقول أن 

جسدنا هو هيكل لروح هللا. هذه معجزة نحياها كل يوم، المسيح يحيا فينا، لدينا كل ما نحتاج إليه لنحيا 

 الحياة التي يريدنا هللا أن نحياها.

  

  



 أفضل إجابة اختر
 ." صحيحة أو خاطئة ؟ االسم العبري للكتاب لسفر الالويين يعني " ودعا  -1

هو سفر عن األفكار القديمة و ليس له أي تطبيق عملي بالنسبة لنا  صحيحة أو خاطئة ؟ سفر الالويين  -2

 . اليوم

 . صحيحة أو خاطئة ؟ وجود هللا حقا في قدس األقداس في خيمة العبادة  -3

 . ما لم يذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال

 

 لماذا سمي هذا السفر " سفر الالويين " ؟  -4

 . الشخصية الرئيسيةالالويين هو اسم  -أ

 ." الالويين هو الكلمة العبرية القديمة ل " القانون -ب

 " . الالويين يعني "ينتمي لالويين الذين كانوا كهنة -ج

 . الالويين هو المكان حيث عسكر بني إسرائيل عندما ُكتب السفر  - د

 

 ينطبق(أي مما يلي هي تطبيقات العهد الجديد لخيمة العبادة ؟ )اختر كل ما  -1

 . روح هللا يسكن في البشر الذين يؤمنون بيسوع -أ

 . وينبغي دائما أن نبنى مباني الكنيسة على شكل خيمة -ب

 . المسكن هو ظل األمور السماوية، و يسوع هو رئيس الكهنة الحقيقي - ج

 . يمكننا أن نذهب بجرأة إلى حضور هللا في أي وقت -د

 

 طايا ضد الجسد؟ماذا يقول العهد الجديد عن الخ -6

 .أنها ليست مهمة ألن الجسم ال يهم -أ

 .هي سهلة التغلب عليها -ب

 . تؤخذ بجدية ألن هللا يسكن في أجسام أولئك الذين يخلصون -ج

 .الناس الذين يخطئون ضد الجسم ال يمكن أن يخلصوا -د

 

 لخيمة؟اي سفر في العهد الجديد يربط بين العهدين من خالل شرح المعنى الحقيقي ل -7

 متى -أ

 أعمال الرسل -ب

 الرسالة إلى العبرانيين -ج

 الرؤيا – د

 

 مسكن األرضي في سفر الالويين بالسماء؟الما عالقة  -3

 .بل هو ظل األشياء الحقيقية  التي في السماء -أ

 . هو مكان مؤقت للعبادة لن نحتاج آلخر في السماء -ب

 . سيتم بناؤه في السماء - ج

 . هناك صلة بين المسكن و السماءال يوجد  - د

 

 قدس األقداس في السماء؟ يدخلمن يمكن أن  -9

 ال احد -أ

 فقط يسوع -ب

 كهنة فقطال - ج

 كل من يؤمن بيسوع - د



 (اختر كل ما ينطبق)هللا؟  محضرعندما نصلي في  صالحةأي من المواقف التالية   -11

 جرأة -ب                       الخوف -أ

 غطرسة - د            الشعور بالذنب -ج

 الثقة -و                          تقلق -ه

 غضب -ح                   .االمتنان -ز

 إيمان -ي                       أشك  - ط

 

 (اختر كل ما ينطبق)مع هللا ؟  أثناء خلوتكن تفعل أماذا يجب  .-11

 . أعترف -أ

 . قبل غفرانهأ - ب

 . ه على كلمتهنشكر - ج

 . رزقالنشكره على  -د

 .حتاجهننصلي من اجل ما  - ه

 . لخدمته كيفما شاءكن مستعدا  -و

 . استمع اليه -ز

 . أقول له جيدا كيف كنت قد تعرضت -ح

 . أقول له ما عليه أن يفعله - ط

 

 ؟التي نقولها لهاألشياء  تجاهكيف يشعر هللا  -12

 . الستماععن امشغول جدا  هو -.أ

 . مشاكلنا تجاهشعر بالملل ي -ب

 .في بعض األحيان يهتم -ج

 . هو دائما مهتم جدا -د

 

 (اختر كل ما ينطبق)لمعبد للمؤمنين؟ ل التأمليةما هي التطبيقات   -13

 . طريقا للعودة إليه أوجدأن هللا  نايعلم - الخبر السار –اإلنجيل  -أ

 . أجسادنا هي مسكن روح هللا -ب

 . وهو فينا، و روحه عليناهللا معنا،  -ج

 . يجب أن نذهب إلى المعبد للصالة إلى هللا -د

 

 عيشتقدس األقداس، كيف ينبغي أن تغير الطريقة التي  إذا أنتأن هللا يسكن فيك،  إذا كنت تؤمن

 كل يوم ... مع عائلتك؟ مع األصدقاء والجيران؟ في العمل أو المدرسة؟ بها
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

سأله كيف يريد ا .ك تدرك وجوده في حياتكجعليسأله أن او  ألنه أفرزك لنفسه،أشكر هللا 

 . لآلخرين من خاللك الوصول

 

 



 

 

من الكهنة   يستخدموكيف كان  لماذا سمي بهذا االسم؟ذا كتب؟ املماذا كان سفر الالويين و  عن  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 ية.اليوم تكالتي يمكن تطبيقها على حياتك وعباد سفرالروحية العملية في هذا  قائقالح ناقش -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

خيمة العبادة التي نقرأ عنها بالتاسع من كتاب العبرانيين تتصل  اإلصحاحفي  الموجودةكيف الحقيقة   -3

 في الجزء األخير من سفر الخروج و سفر الالويين؟
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

) خيمة(  هيكل( ، والتي تقول أن أجسادنا هي 21، 19:6كورنثوس  1)في رسول بولس ال كلماتكيف  -4

في سفر الالويين حول خيمة العبادة؟  هانجد التي الحقيقةبهللا، تتصل 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 واحد هو أكثر أهمية، أم أنها ليست مسألةأي في السماء،  التي خيمةللإذا كانت خيمة العبادة مجرد ظل  -1

إما / أو ولكن كل من / و ؟  مهمة
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

لعبادة؟ امن خالل خيمة  الذي يعلنه هللاأو إنجيل  أعظم خبرما هو  -6
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

بأكمله سفر الالويين؟  سفروالتطبيق العملي لهذا الأساس عبادتك ينبغي أن يكون  ذاما -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

 

  

 الذهاب إلى العمق



 معنى الذبيحة
 

 3الفصل 

 17العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

   ويين وكيف تنطبق علينا اليوملنفهم معنى الذبيحة في سفر الالالهدف: 

27
الً َعْن َخطَايَا نَفْ  َم َذبَائَِح أَوَّ ِسِه ثُمَّ َعْن الَِّذي لَْيَس لَهُ اْضِطَراٌر ُكلَّ يَْوٍم ِمْثُل ُرَؤَساِء اْلَكهَنَِة أَْن يُقَدِّ

َم نَْفَسهُ  ةً َواِحَدةً، إِْذ قَدَّ  (27:7.)عبرانيين َخطَايَا الشَّْعِب، ألَنَّهُ فََعَل هَذا َمرَّ

 

الكهنة بالضبط ما يجب القيام  تخبر 7-1 اإلصحاحات .ينقسم سفر الالويين، دليل الكاهن، إلى عدة أقسام

، 11-3 اإلصحاحاتفي  لذبائح.معنى هذه اعن ، ولكنها تعطي أيضا نظرة ثاقبة أثناء تقديم الذبيحةبه 

والمعايير  الكهنة كونيأن  كيف ينبغيشرح تالتعليمات في هذا القسم . الكهنة أنفسهم -م االتركيز على الخد

 تمت هابالنسبة لنا ألنمهمة جميلة في هذه الفصول الهناك العديد من الحقائق  التي يجب أن يحتفظوا بها.

 .المسيحفي يسوع 

ة والكهنة خيمة العباد ."تقديس" شعب هللا تشرح، حيث 22-11 اإلصحاحاتفي  سفر الالويين نجدهقلب 

شعب مقدس يجب أن يكون هللا للعالم أجمع أن شعب هللا المختار  كانوا يظهرون رسالة يخدمون فيهاالذين 

 .مختارين ليكونوا مختلفينهو أن هؤالء الناس كانوا القادمة التركيز في هذه الفصول قدوس. وألن هللا 

 

توثيقها  قد تمالمقدسة في الدين اليهودي، و  هناك العديد من األيام ."ةشرح " الخدمت 21-23اإلصحاحات 

.وألن الكهنة كانوا ملزمين بالخدمة والوعظ في هذه األيام الخمسة األولى من الكتاب المقدس سفارفي األ

الى هذا القسم من سفر الالويين،  تصلعندما  المقدسة كانوا يحتاجون إلى تعليمات ودليل للقيام بذلك. 

ثم اسأل نفسك هذا السؤال :  يتذكرون هذه األيام المقدسة؟أراد هللا أن الكهنة  ذامالاسأل نفسك هذا السؤال: 

 هذه األمور ؟ يتذكرون  الكهنة أن لماذا أراد هللا

 

يشوع سفر و ،سفر التثنيةوا "استسالم ". سفر الالويين، ميمكن وصف آخر فصلين من سفر الالويين بأنه

ينتهوا بموعظة لشعي هللا لطاعة ناموس هللا وليكونوا شعبا مقدسا. فشعب هللا يجب أن يكون مختلفا عن 

 الشعوب من حوله. 

 



 .أفضل إجابة اختر
 موحى بهامثيرة لالهتمام و وشروط الذبائحصحيحة أو خاطئة؟ معظم الناس يجدون سالسل النسب  -1

 مثل بقية الكتاب المقدس.

 .معنى في أيامنا هذهصحيحة أو خاطئة؟ كان سفر الالويين مفيد في البرية ولكن ال يوجد له  -2

 " وهذا يعني أننا ال نفعل أي شيء خاطئ.مقدسونصحيحة أو خاطئة؟ هللا يريدنا أن نتذكر أننا " -3

 

 ما لم يذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال.

 

 ؟متى اكتمل الوفاء بالذبائح -4

 عندما دخل بنو إسرائيل أرض الميعاد -أ

 عندما تم بناء المعبد في القدس -ب

 عندما مات يسوع على الصليب -ج

 أيا منها حتى اآلن. ىستوفي لم -د

 

 قدس؟معتبر إسرائيل يلماذا  -1

 هللا شعب واألنهم كان -أ

 الناموسكل  م تممواألنه -ب

 ألن هللا أبقاهم بعيدا عن الجميع -ج

 الكثير وادرسوا و تعلمألنهم  -د

 

 لماذا خلق هللا األيام المقدسة؟ -6

 .ةأيام قليل ةعد فقط فيشعبه ألنه يريد أن يزور  -أ

 من أجلهم.ما قام به  واتذكريانه يريد منهم أن  -ب

 إلى الراحة. ونحتاجي مكان يعتقد أنه -ج

 أكثر تدينا من غيرهم من الناس . واكونيانه يريد أن  -د

 

 أن يضع يده على رأس الحيوان؟ ليقدم ذبيحةن الشخص الذي جاء أ من المفروض لماذا -7

 . الرأس هي الجزء الوحيد الذي سيقدمه -أ

 الحيوان يمثل الروح. رأس -ب

 .لم يخبرناال أحد يعرف حقا. الكتاب المقدس  -ج

 نقل خطيئته إلى الحيوان الذي مات مكانه وأصبح يقوم مقامه.الشخص ي ارمزي -د

 

 قول هذه النبوءة عن خطايانا؟ )اختر كل ما ينطبق( ت. ماذا 6:13قراءة اشعياء ا -3

 غتفر.تال  أنها -أ

 خطاة ناكل -ب

 دفع ما يكفي لذلك.ن نا إذا كناهللا يغفر خطايا -ج

 .ذبيحةاله جعلو وضع هللا جميع خطايانا على يسوع -د

 

 ذبيحة على آذانهم اليمنى ، واليد ، و القدم؟الالكهنة دم  يضعلماذا  -9

 وحيثما ذهبوا، فعلوهألنهم يستحقون العقاب على ما سمعوه، ما  -أ

 ارشرأونصف صالحين إلثبات أن الناس نصف  -ب

 ن يجب أن يكون مقدس هللذهبوي مافعلوه، و أينيسمعوه، ما يلتذكيرهم بأن ما  -ج

  هو الكاهن حتى يتمكن الجميع من معرفة من -د

6
ُكلُّنَا َكَغنٍَم َضلَْلنَا. ِمْلنَا ُكلُّ َواِحٍد 

بُّ َوَضَع َعلَْيِه  إِلَى طَِريقِِه، َوالرَّ

 (6:13)إشعياء  إِْثَم َجِميِعنَا.



عندما شفى األبرص ، قام كاهن طقوس التي كانت غارقة طائر في الدم ومن ثم إطالق سراحهم .  -11

 لماذا فعل هذا ؟

 لجذام والموتلألن الدم كان رمزا  -أ

  ئه بتقديم ذبيحةشفا ثمن دفعيألن األبرص كان عليه أن  -ب

 طير الطيوريكما  سرعة أقصىبلذهاب بعيدا عن المخيم ا عليهم ترمز إلى أن مرضى الجذام كان  -ج

 موت وقيامة يسوع لتطهيرنا -لتمثيل اإلنجيل  -د

 

 . عظات موسى كانت تشمل -11

 عليمالت -أ

 عظة -ب

 نبوءة -ج

 كل ما سبق -د

 

 )اختر كل ما ينطبق( في ما يختصسفر الالويين يحتوي على إرشادات بشأن هللا  -12

 قواعد حول النظام الغذائي و النظافة -أ

 قواعد حول الجنس والعالقات  -ب

 الكهنةحول خدمة قواعد  -ج

 االستراتيجية العسكرية -د

 تقنيات الزراعة -ه

 عالج األمراض -و

 هانةإدانة الشعوذة والسحر و الك -ز

 

أن حياتك  واقولييمكن للناس أن  كيفنتمي إلى هللا؟ تأن و -قدس" مأن تكون " لكماذا يعني  

 ؟هللا مختلفة بسبب عالقتك مع
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ظهر لك ي. أطلب منه أن أفرزك لتحبه وتخدمهغفر خطاياك و قد واحدا من شعبه، ألنك  هللا أشكر

 ك أن تتمم مشيئته.كيف يريد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ضع سفر الالويين مباشرة بعد سفر الخروج؟ وعندما لنا هللا  هاما هي الرسالة التي منحن -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

عن  يقدمه ذبيحة ضع يده على رأس الخروف الذي كانيالخاطىء بأن تعليمات ال وراءما الحقيقة  -2

( 21:1كورنثوس  2،  21، 24:  2بطرس  1؛ 6؛ 1:13 ءشعياإي إلنظر اخطاياه؟ ) 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

( 9-1:  14رمز إلى موت وقيامة يسوع المسيح. )الويين تبرص األشرح كيف مراسم تطهير ا -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

خاصة؟ الهذه األيام  ترمز ماذاإلى لماذا وضع هللا الكثير من األيام المقدسة؟  -4
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

تطبيق التعبدي الوضع دم الذبيحة على األذن واليد و القدم؟ ما هو بلكهنة لتعليمات  ت هناكلماذا كان -1

هذا بالنسبة لنا اليوم؟ لوالعملي 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ما نعرفه اليوم عن أهمية الحجر الصحي والتعقيم لمنع وعالج األمراض بجميع هذه التعليمات  ما عالقة -6

كان لديه وحي من هللا في هذه المسائل؟  مآالف السنين، أقفز بالعلم انتشار األمراض المعدية. هل موسى 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

الشذوذ الجنسي والممارسات الجنسية األخرى، جنبا إلى جنب مع الحظر من الشعوذة  إدانةهل  - 7

 المقدس اليوم؟ والسحر، تنطبق على شعب هللا
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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 مستوى القرار
 

 4الفصل 

 13العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

سفر العدد، وفهم كيف أن تاريخ شعب إسرائيل في البرية يمكن أن يكون لنا رمز تقديم الهدف: 

   يعلمنا دروسا روحية في الحياة.

1
هُُم اْجتَاُزوا فَإِنِّي لَْسُت أُِريُد أَيُّهَا اإِلْخَوةُ أَْن تَْجهَلُوا أَنَّ آبَاَءنَا َجِميَعهُْم َكانُوا تَْحَت السََّحابَِة، َوَجِميعَ 

فِي اْلبَْحِر، 
1

لِكْن بِأَْكثَِرِهْم لَْم يَُسرَّ هللاُ، ألَنَّهُْم طُِرُحوا فِي اْلقَْفِر. 
6

ثَْت ِمثَاالً لَنَا، َحتَّى الَ نَُكوَن َوهِذِه األُُموُر َحدَ 

  (6-1:11،1كورنثوس1) نَْحُن ُمْشتَِهيَن ُشُروًرا َكَما اْشتَهَى أُولئَِك.
 

خط القصة التي بدأت في سفر التكوين، وتستمر في طريقها من خالل الخروج، و انقطع لفترة وجيزة  يكملسفر العدد 

لبناء المسكن في البرية. عندما خلص شعب إسرائيل بأعجوبة من  -الالويين  سفر -عندما أعطى هللا موسى كتاب الدليل 

سفر العدد يحكي لنا أنهم لم يذهبوا مباشرة  عبوديتهم في مصر، كان عليهم عبور البرية والدخول إلى أرض الميعاد كنعان.

 ! عاما 41ة من مصر إلى كنعان. بدال من ذلك، تاهوا بالدوران في حلقة مفرغة في ذلك القفر لمد

 

هو غفر لبني  . هذا الجزء من التاريخ يروي لنا شيئا استعاريا عن عالقة العديد من الذين يسمون أنفسهم مؤمنين مع هللا

إسرائيل، ولكن خطيتهم ال تزال تسبب له ألما عظيما. بنفس الطريقة، حياتنا في المسيح أكثر من مجرد الغفران. لقد خلقنا، 

بدال من ذلك، كثير من الناس غالبا ما يدورون في حلقة  من خالل خدمتنا له ولتتميم كل خططته لنا. وخلصنا، لنمجد هللا 

هم لم يدخلوا " أرض الميعاد "  فيصابون باالكتئاب، والملل ، وعدم الرضا. مفرغة من الشك، وخيبة األمل، واالرتباك.

د كنعان هو صورة مجازية عن هذه الحياة النوعية في العهد أرض الميعا . الحياة الفياضة التي وعد بها في العهد الجديد

 .الجديد التي يريدها هللا للمؤمنين

 .سفر العدد سمي هكذا بسبب التعدادين للشعب العبري اللذين سجال في السفر



 
 : قوانين تذكرنا كيف ندرس الكتاب المقدس

  17:17ابحث عن حقيقة هللا يوحنا 

 17:7نا استعد لطاعة كلمة هللا يوح 

 ابحث عن أمثلة وتحذيرات لحياتك 

  

اسأل هذه األسئلة وأنت تدرس: ماذا تقول ؟ ماذا يعني ذلك ؟ ماذا يعني ذلك بالنسبة لي ؟ أو بعبارة 

 أخرى، كيف يمكنني تطبيق هذا على حياتي؟

                 ....  (161:119)مزمور  —َرْأُس َكالَِمَك َحقٌّ

 .أفضل إجابة اختر
 . صحيحة أو خاطئة؟ عندما غادر بنو إسرائيل مصر، ذهبوا مباشرة إلى أرض الميعاد -1

 . صحيحة أو خاطئة؟ أرض الميعاد هي رمز للحياة الفياضة -2

 .صحيحة أو خاطئة؟ هللا ال يقول ألي شخص يريد أن يتبعه "فات األوان"  -3

 . ما لم يذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال

 

 عالقة تجوال إسرائيل في البرية بالنسبة لنا اليوم؟ما  -4

 . هي مثال جيد لحياتنا عندما نمتلئ باإليمان ، والسالم، والطاعة -أ

 . هي مثال جيد لحياتنا عندما نمتلئ بالشك ، والخوف ، والعصيان -ب

 . ويلةهذا يعني أننا ال يمكن أن تكون لنا حياة فياضة حتى بعد أن نصبح مسيحيين لفترة ط -ج

 . هللا يريد أن يقضي الجميع وقت طويل للتعلم في البرية -د 

 

 ما نوع الحقيقة في سفر العدد؟ -1

 تاريخي -أ

 استعاري -ب

 على حد سواء -ج

 ال شيء -د

 

 كم تعداد أخذ في سفر العدد؟ -6

 ال شيء -أ

 واحد -ب

 اثنان -ج

 عشرة -د



 ماذا حدث بين التعدادين؟ -7

 وفاة جيل -أ

 وفاة موسى -. ب

 الدخول إلى أرض الميعاد -ج

 معركة مع المصريين - د

 

 يوما؟ 11عاما للذهاب إلى كنعان في رحلة كان ينبغي أن تأخذ فقط  41لماذا اتخذت إسرائيل  -3

 كانت محتلة . أرض الميعاد -أ

 . اخطئوا ولم يثقوا في هللا -ب

 . قادهم هللا للدوران في حلقة مفرغة . ج

 كل ما سبق . د

 

 كيف يمكننا الدخول في " أرض الميعاد " الخاصة بنا؟ -9

 .دخلنا بالفعل عندما خلصنا -أ

 عن طريق أعمالنا جيد الصالحة -ب

 عن طريق الحفاظ على الطقوس  -ج

 عن طريق اإليمان باهلل و االلتزام بخطته لحياتنا -د

 

 الصالحة لحياتنا ؟ )اختر كل ما ينطبق(أي من الصفات التالية يجب أن تكون لدينا لنختبر عطية هللا  -11

 إيمان -ب نفاد الصبر               -أ

 طاعة -شكوة                    د -ج

 شجاعة -ه                     خجل -و

 ثقة -ح أمل                     -ز

 كبرياء -ط

 

قد أن هللا يريدك أن هل تجول في البرية أم هل دخلت أرض الميعاد الخاصة بك؟ ماذا كنت تعت 

 تفعل لدخول أرض الميعاد الخاصة بك ؟

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

أطلب منه أن يقودك الى خطته لحياتك،  كر هللا لقيادة ألنه خلصك من األسر وعبودية الخطيةأش 

 ." لتدخل " أرض الميعاد الخاصة بك

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .صف الرمز الذي يبدأ في سفر الخروج ويستمر في سفر العدد -1

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

ما هو الحدث المأساوي الموجود في قلب سفر العدد؟  -2

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

ماذا يخبرنا محبة هللا وموت جيل كامل عن طبيعة هللا؟  -3

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

استغرقت مع بني  أيام 11صف كيف وأنت مؤمن تنطبق على حياتك الخاصة حقيقة أن رحلة من  -4

 . سنة 41إسرائيل 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 مستويات القرار".“ل رحلة إيمانك يمكن تسميتها صف أوقات في حياتك خال -1

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 شعب هللا متخوف جدا من الدخول في أرض كنعان؟ لماذا كان -6

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

طبيق، هل دخلت "أرض كنعان " )مثل حياة المسيح( ، أم أنت تدور في حلقة مفرغة ؟ بواسطة الت -7

 اشرح

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

  

 الذهاب إلى العمق



 رموز مثيرة لالهتمام
 

 1الفصل 

 19العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

   استكشاف الرموز الموجودة في سفر العدد، ونتعلم كيف نطبقها على حياتنا.الهدف: 

َحتَّى الَ نَُكوَن نَْحُن ُمْشتَِهيَن ُشُروًرا َكَما اْشتَهَى أُولئَِك...َوهِذِه األُُموُر َحَدثَْت ِمثَاالً لَنَا، 6 
 11

فَهِذِه 

هُو  ِر.األُُموُر َجِميُعهَا أََصابَْتهُْم ِمثَاالً، َوُكتِبَْت إِلْنَذاِرنَا نَْحُن الَِّذيَن اْنتَهَْت إِلَْينَا أََواِخُر الدُّ

 (11؛6:11كورنثوس1)

 

إنه تاريخ حقيقي، وهللا يريد استخدام األحداث التاريخية  عارات والرموز القوية.االستإن سفر العدد مليء ب

كتب الرسول بولس أننا يجب أن نبحث على األمثلة والتحذيرات  لشعبه لتوضيح خططه ومقاصده لحياتنا.

 عندما نقرأ القصص التاريخية في الكتاب المقدس

 . 

هار، و كلما تحركت السحابة، كان الشعب يتبعها. في الليل غطت السحابة خيمة االجتماع في البرية في الن

هذه المعجزة ترمز إلى التوجيه اإللهي، و عمل الروح القدس فينا، و مسحة الروح  كان يظهر عمود نار.

إذا كان لدينا اإليمان ونطلب كل البركات التي لنا عند هللا ونقبل كل عطاياه ومشيئته الصالحة  .علينا. 

 ف ندخل أرض الميعاد الروحية الخاصة بنا. لحياتنا، سو

 

معظم الجواسيس الذين ذهبوا إلى كنعان خافوا من  عدة قصص في سفر العدد توضح شك شعب إسرائيل.

هللا لم يدع هذا الجيل يدخل األرض و  الشعب هناك ولم يؤمنوا أن هللا يمكن أن يأخذهم إلي أرض الميعاد.

 عاما ماعدا اثنين.  41جعلهم يتوهون في الصحراء لمدة 

وفي الصحراء تمرد الشعب من الطعام الذي قدمه لهم هللا ومن قيادة موسى. لذلك أرسل لهم هللا الحيات 

لتلدغ المتذمرين. ثم فال لموسى أن يصنع حية نحاسية حتى من ينظر إليها يشفى. كل الذين آمنوا ونظروا 

  يشعر هللا تجاه التذمر والشكوى.عاشوا، ولكن من لم يؤمن مات. هذه القصة توضح كيف 

 

 



 .أفضل إجابة اختر 
 . ليس لدينا خيار صحيحة أو خاطئة؟ هللا يجعلنا نفعل ما يريد منا أن نفعل. -1 

 . صحيحة أو خاطئة؟ الشك يمكن أن يحد ما يريد هللا أن يفعله من خاللنا -2

 . ما لم يذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 

 هو " مستوى القرار" الذي يعلمه سفر العدد؟ما  -3

 هو الوقت الذي يجب أن يقرر فيه الشخص التزامه الكامل أو رفضه لخطة هللا  -أ

 ب هو المسكن حيث الناس الملتزمين يمكن أن يذهبوا 

 هو التزام الشخص الذي يريد أن يصبح كاهنا – ج

 يلوقت فيه الشاب يختار أن يقاتل في معارك إسرائ هو – د
 

 ما هي السحابة التي غطت خيمة االجتماع ؟ -4

 عالمة على قضاء هللا -أ

 الدخان من كل الذبائح -ب

 حضور هللا المرئي -ج

 مصطلح يستخدم لكثير من الناس الذين توافدوا إلى خيمة -د
 

 ماذا تعني الكلمة العبرية "المن" ؟ -1

 "الخبز من السماء "-أ

 " ندى " -ب

 ." هللا سيوفر " - ج

 " ما هو؟ " -د
 

 إلى ماذا ترمز مصر ؟ -6

 كل ثروات التي يريدها هللا أن تكون لنا -أ

 حياتنا القديمة في الخطيئة -ب

 الدين الباطل - ج

 أرض الميعاد -د
 

 المبدأ الذي يمكننا أن نتعلمه من هذه اآلية؟ما  . 11:116اقرأ مزمور  -7

 .هللا دائما يحمينا من رغباتنا الخاصة -أ

 هللا أحيانا يعطينا رغباتنا الخاطئة، ولكننا لن نثمر بها.  -ب

 . هللا يعطينا دائما كل ما نريد، حتى عندما يكون غير صالح لنا - ج

 .طأيجب أن نصلي دائما من أجل ما نريد حتى لو كان خ - د
 

 لماذا حزن هللا عندما أراد بعض اإلسرائيليين العودة إلى مصر؟ -3

 . ألنه تعب كثيرا من تخليصهم من مصر -أ

 . كان غيور ألن مصر كانت حقا أفضل من أرض الميعاد -ب

 . ألنهم اشتهوا حياتهم القديمة في الخطيئة -ج
 

 . سوف يشعر بالحرج عندما يرى المصريون عودة إسرائيل -د

 ماذا فعل هللا عندما اشتكى اإلسرائيليون؟ )ضع دائرة حول كل ما ينطبق( -9

 . وافق على عودتهم إلى مصر -أ

 . بعث األفاعي السامة لتلدغ جميع الذين اشتكوا -ب

 . غفر لهم ألنه غفور -ج

 . قدم الخالص من الموت إذا نظروا إلى ثعبان النحاس – د

11
فَأَْعطَاهُْم ُسْؤلَهُْم، َوأَْرَسَل هَُزاالً 

 (11:116. )مزمور فِي أَْنفُِسِهمْ 



 حول جودة أرض الميعاد؟جاسوس عاد بتقرير  12كم من ال  -11

 ال أحد -أ

 اثنان -ب

 عشرة -ج

 كل منهم -د
 

 جاسوس عاد مؤمنا أن هللا أقوى من الناس الذين في أرض الميعاد؟ 12وكم من ال  -11

 ال أحد -أ

 اثنان -ب 

 عشرة -ج

 كل منهم -د
 

 ماذا قال معظم الجواسيس عن أرض الميعاد؟ -12

 . أنها تبدو جيدة جدا -أ

 .و جيدة، لكننا لم نكن أقوياء بما يكفي ألخذهاإنها تبد -ب

 .إنها تبدو جيدة، وأنها يمكن أن نأخذها إذا ساعدنا هللا -ج

 .إنها تبدو جيدة، ويمكن أن نأخذها كل من تلقاء أنفسنا - د
 

 عندما سمح هللا أن جيل كامل يموت في البرية باستثناء كالب ويشوع، ما هي الرسالة التي قدمها لنا؟ -13

 .انه يسر بمعاقبة الناس الذين ال يؤمنون به -أ

 . من الصعب جدا إرضائه -ب

 .اثنين فقط من كل اثنين مليون شخص سوف يحصلون على وعود هللا -ج

 . شخصين يإيمان أفضل عنده من مليوني شخص من دون إيمان -د 
 

ما الحدث الذي في حياة يسوع الذي يوضح رفع موسى للحية ليبرأ الناس من 11-14:3اقرأ يوحنا   -14

 اللعنة؟ 

 تجربته -أ

 معموديته -ب

 صلبه - ج

 صعوده – د

 

هل تناضل مع التذمر والشكوى؟ هل تناضل مع عدم اإليمان؟ أي من القضايا في حياتك تحتاج إلى 

 ثقة في هللا لحلها؟

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

قل له أنك تريد أن تكون شخص  تحدث إلى هللا في أي وقت تجد نفسك من الصعب أن تثق فيه.

 . كل األشياء التي فعلها في حياتك ذو إيمان عظيم، واسأله أن يساعدك. أشكره على

 

  

يَِّة هَكَذا يَْنبَِغي أَْن يُْرفََع اْبُن اإِلنْ » َساِن، َوَكَما َرفََع ُموَسى اْلَحيَّةَ فِي اْلبَرِّ
11

لَِكْي 

 (11-14:3)يوحنا  الَ يَْهلَِك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه بَْل تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ.



 

 

 

كما هو مسجل في الفصل الثالث من إنجيل يوحنا، كيف يسوع طبق الرمز من سفر العدد؟ ما هو   -1

المعنى األساسي للقصة الرمزية ؟ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

هل إيمانك الشخصي يظهر في الجواسيس العشرة الذين شهدوا العمالقة، أم في إيمان يشوع و كالب،  -2

 أن يساعدهم على قهر كنعان؟ اشرح إجابتك.الذين رأوا الرب وآمنوا أنه يمكن 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

النسبة هلل حول حقيقة أن بني إسرائيل اشتاقوا لمصر وأرادوا العودة إلى هناك؟ ماذا كان مروع ب -3

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

ماذا نتعلم حول مبادئ هللا عندما نقرأ أن اثنين فقط من الكبار سمح لهم بالدخول إلى أرض كنعان؟  -4 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

مزمور  ماذا نتعلم في هذا السفر عن طريقة تعامل هللا معنا عندما ال نريد أن نفعل مشيئته؟ )انظر -1

11:116) 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

كيف يمكنك أن تطبق على حياتك الحقيقة التي كانت ترمز إليها السحابة التي غطت الخيمة في النهار  -6

وعمود النار ليال؟ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 كيف يمكنك تطبيقها على حياتك واقع أن -7

 _______________________________________ للمتذمرين؟  أرسل هللا لدغة الثعابين -أ

 _______________________________________ قدم هللا بأعجوبة المن إلطعام شعبه؟  -ب

 ______________________________________    مكافأة اإليمان؟  -ج

 _______________________________________ غيظه ينسكب على غير المؤمنين ؟  - د

  

 الذهاب إلى العمق



 لإلنهاكحل هللا 
 

 6الفصل 

 21العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

   نتعلم من حياة موسى، ونفهم كيف ولماذا استخدم هللا رجل مثل موسى.الهدف: 

12
بُّ لُِموَسى َوهَاُروَن:  َسانِي أََماَم أَْعيُِن بَنِي »فَقَاَل الرَّ ِمْن أَْجِل أَنَُّكَما لَْم تُْؤِمنَا بِي َحتَّى تُقَدِّ

 (12:21)عدد«. إِْسَرائِيَل، لِذلَِك الَ تُْدِخالَِن هِذِه اْلَجَماَعةَ إِلَى األَْرِض الَّتِي أَْعطَْيتُهُْم إِيَّاهَا

بُّ أَْن تَأُْخَذ اأَْنَت ُمْستَِحقٌّ أَيُّهَا »11 َوِهَي ألَْشيَاِء، اْلقُْدَرةَ، ألَنََّك أَْنَت َخلَْقَت ُكلَّ اْلَكَراَمةَ وَ اْلَمْجَد وَ الرَّ

 (11:4)رؤية «. بِإَِراَدتَِك َكائِنَةٌ َوُخلِقَتْ 

 

سمح له أبدا بدخول أرض الميعاد. خطيئة موسى هي أحد أسرار إنه ألمر محزن أن ندرك أن موسى لم يُ 

سفر العدد. هللا هو الذي يحدد ما هو حق وعادل، هو لديه مستوى أعلى للقادة من اآلخرين. الخطيئة التي 

هي عدم إعطاء المجد هللا أمام الناس. هللا علم موسى انه سيكون دائما معه و أن موسى  ارتكبتها موسى

أَِمْن هِذِه سيكون األداة التي يستخدمها هللا للخالص العظيم. ولكن في وقت الغضب،  سأل موسى الشعب، "

ْخَرِة نُْخِرُج لَُكْم َماًء؟"  معجزة .( فأعطى نفسه بعض الفضل في هذه ال11:21)عدد  الصَّ

من قصة أخرى هامة حول موسى، نتعلم أنه حتى شعب هللا العظيم قد يشعر باإلنهاك جسديا وعاطفيا، و 

 عقليا. فمن الطبيعي لشعب هللا أن يتعب من الخدمة، ولكن ال ينبغي أن يكل من الخدمة.

احين له. في نظر حياة موسى توضح أن هللا يُسر أن يفعل أشياء غير عادية من خالل ناس عاديين جدا مت

هللا، أعظم قدرة هو أن تكون متاح. في سفر العدد، نحن نرى عظمة موسى، وإنهاك موسى، و خطيئة 

 موسى. ولكن هللا استخدم موسى ألنه كان متاحا لديه. هللا يريد استخدامنا بنفس الطريقة.

 
 

 



 .أفضل إجابة اختر
 . موسى كان "وديع"، هذا ال يعني أنه كان ضعيفاصحيحة أو خاطئة؟ عندما يخبرنا سفر العدد بأن  -1

 . صحيحة أو خاطئة؟ أخذ موسى التعليمات من هللا وأراد أن يطيع هللا ويفعل مشيئته -2

 . صحيحة أو خاطئة؟ هللا لديه نفس المعايير للقادة وغيرهم من الناس -3

 

 . ما لم يذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال

 

  لموسى؟كيف تكلم هللا -4

 في شفرة سرية -أ

 فقط على قمم الجبال -ب

 بطريقة نادرة جدا -ج

 وجها لوجه -د

 

 عرض هللا على موسى؟ -1

 القضاء على إسرائيل ويصنع أمة جديدة من موسى -أ

 أن يجعل موسى يعيش إلى األبد كملك -ب

 أن يُرجع إسرائيل إلى مصر -ج

 مرة أخرىأن يجعل إسرائيل مطيعا وال يشكو أبدا  -د

 

 لماذا لم يدخل موسى أرض الميعاد؟  -6

 . كان مسن جدا -أ

 . عاد إلى مصر -ب

 . ألنه أخطأ، لذلك هللا لم يسمح له -ج

 . وجد بيت أفضل قبل أن يصل هناك . د

 

 لماذا خطية موسى أحزنت هللا؟  -7

 . موسى عصى هللا من خالل ضرب الصخرة مرتين بدال من مجرد التحدث إليها -أ

 . موسى لم يكرم هللا بكلماته الغاضبة إلى إسرائيل -ب

 . كان هللا على مستوى أوثق في عالقته مع موسى أكثر من أي شخص آخر -ج

 كل ما سبق -د

 

 عندما تعب موسى من رعاية جميع الناس، ماذا قال له هللا؟  -3

 عليه الطاعة، سواء رضي أو لم يرضى -أ

 أن يختار بعض الناس لمساعدته -ب

 الحصول على بعض الراحة ثم يعود إلى العمل -ج

 أن الناس العظماء ليس من المفترض أن يتعبوا -د

 

 كيف تكلم هللا إلى بلعام؟ -9

 بصوت عال كالرعد -أ

 من خالل حمار - ب

 من نسخة من الكتاب المقدس -ج

 من خالل أصدقائه - د

 



 من هو الشخص الذي يختاره هللا ليستخدمه؟ -11

 القدرات الكبيرة فقط أصحاب -أ

 فقط أولئك الذين ال يرتكبون األخطاء أبدا -ب

 فقط أولئك المهمين - ج

 أي شخص يثق في هللا، ويكون متاحا - د

 

كيف يمكنك أن تكون متاحا ليستخدمك هللا؟ هل تذكر أي شيء طلبه منك هللا؟ إذا كان األمر كذلك، 

 ما هو؟

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

قدم نفسك له كخادم متاحا وملتزم .له. أشكر هللا ألمانته معك، وقل له أنك تريد دائما أن تكون وفيا

 . و أخبره بأنه هو ربك وإلهك، وأعطه دائما كل الكرامة والمجد و السلطة على حياتك أن تصنع مشيئته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

( ما 11كيف يمكن لرجل ربما كان أعظم رجال هللا أن ينهك كما حدث مع موسى؟ )أنظر سفر العدد  -1

هو الفرق بين أن تكون متعبا جسديا وأن تكون منهكا ومحبطا من جراء العمل أو الظروف المحيطة؟ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

موسى  ماذا كان كبيرا جدا عن خطيئة موسى جعل هللا ال يسمح له بقيادة الشعب إلى أرض الميعاد؟ ) -2

ْخَرِة نُْخِرُج لَُكْم َماًء؟"(أَ "ضرب الصخرة بدال من أن يتحدث إليها، وقال:     ِمْن هِذِه الصَّ

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

تكى موسى في أي وقت مضى عن موقف هللا تجاه خطيته؟ إذا كان األمر كذلك، كيف؟ هل اش -3

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

، عندما طلب موسى من هللا أن يأخذ حياته، كيف استجاب هللا لهذا الطلب؟ 11في صالته في سفر العدد  -4

انظر إلى  عندما نطلب من هللا شيء خاطئ، هل سوف يعطينا هللا الشيء الصحيح إذا كان قلبنا مستقيم؟ )

 (23-26:3رومية 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

ماذا يعني عندما نقرأ أن موسى تكلم مع هللا وجها لوجه؟  -1

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

ماذا كانت أعظم قدرة عند موسى؟  -6

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

ما هو التطبيق التعبدي والعملي في قصة بلعام أن هللا يتكلم من خالل حمار؟  -7

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 الذهاب إلى العمق



 أوالد يكبرون
 

 7الفصل 

 21العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

   الخلفية والغرض من سفر التثنيةتقديم الهدف: 

4
بُّ إِلهُنَا َربٌّ َواِحٌد. » اِْسَمْع يَا إِْسَرائِيُل: الرَّ

1
بَّ إِلهََك ِمْن ُكلِّ قَْلبَِك َوِمْن ُكلِّ نَْفِسَك  فَتُِحبُّ الرَّ

تَِك.  َوِمْن ُكلِّ قُوَّ
6

بِهَا اْليَْوَم َعلَى قَْلبَِك، َوْلتَُكْن هِذِه اْلَكلَِماُت الَّتِي أَنَا أُوِصيَك 
7

هَا َعلَى أَْوالَِدَك، َوتََكلَّْم بِهَا  َوقُصَّ

ِحيَن تَْجلُِس فِي بَْيتَِك، َوِحيَن تَْمِشي فِي الطَِّريِق، َوِحيَن تَنَاُم َوِحيَن تَقُوُم، 
3

َواْربُْطهَا َعالََمةً َعلَى يَِدَك، َوْلتَُكْن 

َعَصائَِب بَْيَن َعْينَْيَك، 
9
 (9-4:6اْكتُْبهَا َعلَى قََوائِِم أَْبَواِب بَْيتَِك َوَعلَى أَْبَوابَِك.)تثنية وَ 

هو  السفرهذا للناموس. " لكن التثنية هو أكثر من مجرد إعادة الناموس "إعادة تعني كلمة "التثنية"

خطب موسى ل سجالهو أيضا  .من هللا إلى الجيل الثاني من شعب هللا المختار ناموس المستوحىتطبيق لل

 . كنعان يغزواعبروا األردن ويإسرائيل قبل أن  بهابشر التي  ةعظيمال

 همممتلكات وامتلكيفي حلقات مفرغة و أن  عن الدوران وقفالتن أنهم يريدون وقرر المؤمنيعندما 

رر أن الدروس لشخص قد قبيتم  .هذا السفر مليءنهم على استعداد لسفر التثنيةإذا فإ، ى هللاالروحية هللا لد

 . تماما له اكون ملتزميحياته الجديدة في المسيح و  إلىأكثر جدية ب ينظر

في واحدة من أعظم خطبه، تحدى موسى أبناء  .كلمة هللا أصبحت حقيقة واقعة لشعبه يؤكد أنتثنية ال

، موسى كان حقا 9-4:6في خطبة عظيمة في سفر التثنية . مإلى أطفاله ةكلم أن يمررواالجيل الماضي 

من أجل إظهار حبهم له، كان عليهم أن يطيعوا  ليحبوه من كل قلوبهم.هللا قد دعاهم  أن إلسرائيلقول ي

هللا من كل وجودهم، لمعرفة  واحبيموسى طلب منهم أن  يعرفوها.، كان عليهم أن لكي يطيعوهاو  .كلمته

نحب هللا و كيف لنا أن نعلم أوالدنا  تثنية يعلمنا ماذا يعني أن. مهذه القيم ألبنائه أن يعلمواوإطاعة كلمته، و

 . هوحبيأن 

 



 .أفضل إجابة اختر
 " . التثنية" تعني " قانون جديد و مختلف"صحيحة أو خاطئة؟ كلمة   -1

بها الشعب قبل أن يعبر إلى بشر  ،صحيحة أو خاطئة؟ سفر التثنية هو مجموعة من خطب موسى -2

 أرض الميعاد

 . شيء جديد في أي مكان في سفر التثنيةصحيحة أو خاطئة؟ ليس هناك  -3

 . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم يذكر خالف ذلك، 
 

 (اختر كل ما ينطبق)؟ ميعادنا الروحيةأي من الخيارات التالية مدرجة في أرض  -4

 بركات -أ

 عدم الجدوى - ب

 عطايا روحية – ج

 ندم - د

 إثم - ه

 الحياة الوافرة -و

 صراع مستمر -ز

 قصد - ح
 

 ؟لمن سفر التثنية  -1

 أولئك الذين يحفظون وصايا هللا -أ

 أولئك الذين يطيعون شريعة هللا تماما -ب

 هللا  ما وعد بهأولئك الذين هم على استعداد للدخول في جميع  -ج

 الكهنة -د
 

 ريد هللا منا؟ي، ماذا 6وفقا لسفر التثنية  -6

 لمعرفة كلمته -أ

 طاعة كلمته - ب

 أن نحبه - ج

 كل ما سبق - د
 

 (اختر كل ما ينطبق)ألطفال؟ اتثنية لتعليم في سفر الربعة مفاتيح األما هي  -7

 كلمة هللا -أ

 تقاليد الناس -ب

 مسؤولية -ج

 حقوق -د

 عالقة -ه

 واقع -و

 المدرسة  -ز

 الكهنة -ح
 

 نسبية؟  ماألخالق مطلقة أ لوفقا لكلمة هللا، ه  -3
 

 قة، ماذا علينا أن نعلم أطفالنا عن الطاعة؟إذا كانت األخالق مطل -9

 . عندما يريدون وايمكنهم اختيار أن يطيع -أ

 . مهم أمرطيع فقط عندما كنا نقول لهم أنه يينبغي أن  -ب

 . ينبغي أن تطيع بعد أربعة إنذارات -ج

 . مرة واحدة لهم قاليدائما بعد أن  واطيعييجب أن  -د



 األساسية لتعليم األطفال طرق هللا؟الذي يتحمل المسؤولية من  -11

 اآلباء -أ

 الحكومة -ب

 المدرسة التي يدرسون فيها -ج

 الكنيسة -د

 

 لآلخرين؟ هيمكن للوالدين تفويض ذاما -11

 مسؤولية -أ

 سلطان -ب

 على حد سواء -ج

 شيء ال -د

 

 األب مع أوالده؟ هماذا يقول الكتاب المقدس عن مقدار الوقت الذي ينفق -12

 . جدا مهم -أ

 . مفيد، ولكنه ليس أساسيا -ب

 .على اإلطالق اانه ليس مهم -ج

 . ال يكون مع أوالدهوالعمل، في يقضي كل وقته أن يجب على األب  -د

 

 كيف يتعلم األطفال قيم والديهم؟ -13

 ما يقول اآلباء مرةم -أ

 ما يقول اآلباء عشر مراتم -ب

 ما يفعله اآلباءم -ج

 قوم به الكنيسةتما م -د

 

 (اختر كل ما ينطبق)يقول يسوع أن  -14

 . كتظهر لي قيمفكنوزك  أرني -أ

 . لي قلبك فيظهر كتستثمر وقتك و طاقات أين أرني -ب

 . لي قلبك فيظهر كقيم أرني -ج

 . ألنها ال تساوي شيئا أرني كنوزك -د

 

 ؟هللا أعطى اآلباء مسؤولية تعليم أطفالهم الطاعة لكلمتهأن لماذا تعتقد 
 ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

أطلب منه نفس إذا كان لديك أطفال،   .مشيئتهحب أن تفعل ت حتى مطيعا اك قلبأسأل هللا أن يعطي

 . وأنت تربيهم وتعلمهم محبة هللاسأله عن اوالشيء لهم. 

 

 

 

 



 

 

 فيه وعظ موسى عظاته في سفر التثنية.صف السياق الذي  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ها أعظم خطبة وعظ أنهاعتبر من قبل العديد من العلماء ت(  9-4)اآليات  6ي الفصل لماذا خطبته ف -2

 موسى؟
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

كلمة هللا لألطفال؟ لماذا؟ يجب أن يعلم الذي من وفقا لموسى،  -3
______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

المسؤولية، العالقة ، ) لعملية التعليمية المذكورة هنا من قبل موسىلربعة األسس األشرح وصف  ا -4

  (والوحي و الواقع
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

هذه الخطبة وإعطاء هذه التعليمات؟  الذي جعله يقولما الدافع وراء موسى  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

آلباء تمرير القيم إلى أطفالها؟ ل يمكن كيف  -6
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

وكيف  سفرعني " النص مجددا من قانون هللا " ما هو الموضوع الرئيسي للي سفراسم هذا ال بما أن -7

؟ لسفرقانون هللا في هذا الوقت وفي هذا ا إعادةبين لنا لماذا يتم ييمكن أن 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
  

 الذهاب إلى العمق



 ذكريات معجزات
 

 3الفصل 

 22العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

   أن نفهم لماذا يريد هللا لنا أن نتذكر معجزاته وكلمته، وذلك لطاعتهالهدف: 

3
بُّ إِل ا، َكَما َكلََّمَك الرَّ هُ آبَائَِك فَاْسَمْع يَا إِْسَرائِيُل َواْحتَِرْز لِتَْعَمَل، لَِكْي يَُكوَن لََك َخْيٌر َوتَْكثَُر ِجد ً

 فِي أَْرٍض تَفِيُض لَبَنًا َوَعَسالً.
4

بُّ إِلهُنَا َربٌّ َواِحٌد. » اِْسَمْع يَا إِْسَرائِيُل: الرَّ
1

تَِك.  بَّ إِلهََك ِمْن ُكلِّ قَْلبَِك َوِمْن ُكلِّ نَْفِسَك َوِمْن ُكلِّ قُوَّ فَتُِحبُّ الرَّ

 (1-3:6)تثنية 
وعندما  عندما أطاع إسرائيل قوانين هللا، باركهم. .أهمية طاعة كلمة هللاهناك تركيز قوي في جميع أنحاء سفر التثنية على 

 يتمتعوا ببركات هللا.   لم يطيعوا قوانين هللا، لم

هو تكرار الوصايا العشر التي يحث فيها موسى العبرانيين أن يطيعوا  1سفر التثنية هو مجموعة من الخطب. اإلصحاح 

أصبحت االعتراف اليهودي األساسي لإليمان، واسمه "شيما"  6ائعة لموسى في الفصل وصايا هللا بكل قلوبهم. الخطبة الر

من سفر التثنية يعطينا خطبة أخرى بليغة وعميقة لموسى عن أهمية طاعة  3بالعبرية، والتي تعني "اسمع". اإلصحاح 

هللا يباركنا ألنه هو  يباركنا ألننا صالحين.يروي لنا أن هللا ال  يلي هذه الخطبة عظة عظيمة لموسى عن نعمة هللا. . كلمة هللا

 وهذا هو ما تعنيه كلمة "نعمة". صالح وألنه يحبنا، ليس ألننا نستحق ذلك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 .أفضل إجابة اختر
 . صحيحة أو خاطئة؟ سفر التثنية يمثل الكلمات األخيرة من موسى إلى إسرائيل  -1

 . األطفال كلمة هللا وحثهم على طاعتها دون وجود عالقة معهمصحيحة أو خاطئة؟ من الممكن تعليم   -2

 . صحيحة أو خاطئة؟ من الممكن تعليم أطفالك طاعة هللا دون أن تطيع أنت هللا بنفسك -3

 

 . ما لم يذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال

 

 ماذا يقول موسى عن أولئك الذين يحبون هللا ويطيعونه؟ -4

 . مباركين -أ

 . ملعونين -ب

 .هم مثل أي شخص آخر -ج

 .لن يخطئوا مرة أخرى  -د

 

 مما يلي هما كلمتين رئيسيتين في سفر التثنية ؟ )اختر اثنين فقط( أي -1

 ذبيحة -أ

 طاعة -ب

 قهر -ج

 مكافأة -د

 حب -ه

 

 أي من التالي يتكرر في الكتاب المقدس قبل سفر التثنية؟ -6

 قصة الخلق -أ

 الوصايا العشر -ب

 الضربات العشر لمصر -ج

 قصة طوفان نوح - د

 

 وفقا لموسى، عما كلمة هللا كليا؟ -7

 الناموس والمتطلبات -أ

  كيف سينتهي العالم - ب

 كيف أن هللا "طلق" اإلنسانية بسبب خطايانا - ج

 تعلمنا عن الحياة و تقودنا إلى الحياة الحقيقية - د

 

 أين تعلم قادة إسرائيل أوال عن هللا؟ -3

 في مدرسة خاصة -أ

 في مكتبة -ب

 في تجربة الحياة الواقعية -ج

 من أسالفهم - د

 

 قيل لبني إسرائيل حول معجزات هللا؟ذا ما -9

 نسيانها -أ

 يشكو كلما توقف حدوثها -ب

 يتذكروها ويخبروا أبنائهم عنها - ج

 يطالبوا دائما بها وأكثر -د



 ما نوع العالقة بين هللا وشعبه؟ -11

 وهو نوع من العقد العهد، -أ

 عالقة السيد والعبد -ب

 شراكة متكافئة -ج

 عالقة مبنية على طقوس -د

 

 كم من أوامر هللا قال موسى عنها إلسرائيل أنه يجب أن يكون حريصا على طاعتها؟ -11

 في المائة 11ال يقل عن  -أ

 في المائة، إذا كان ذلك ممكنا 91 -ب

 كل منهم -ج

 أيهم إن كانت مريحة -د

 

 متى يكون سهل أن ننسى كلمة هللا؟ -12

 عندما تكون الحياة مليئة بالتجارب  -أ

 عندما يكون لديك الكثير وتكون مزدهرا -ب

 عندما تحتاج إلى إجابات على أسئلة الحياة -ج

 عند دراسة كلمة هللا -د

 

كيف تصف عهد هللا مع إسرائيل؟ كيف تصف عهده معك؟ كيف تشعر أن هللا يعاملك بالحب 

 واالحترام باعتبارك واحد من أبناءه؟
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ثم اسأله  . اسأله في أي شيء يود منك أن تكون أكثر إخالصا له اشكر هللا على محبته و نعمته.

 .ليساعدك على القيام بذلك

 

 

  



 

 

 

 

، حيث يروي لشعب 3خطبة موسى الرائعة في اآليات الثالثة األولى من سفر التثنية اإلصحاح  شرحا -1

 .هللا كيف جعلهم هللا يعرفون كلمته
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 .صف األوقات الصعبة واألماكن والخبرات حيث جعلك هللا تعرف كلمته  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

لماذا أعطى هللا لنا سفر كامل في كلمته فقط لكي يحثنا أن نتذكر المحبة والطاعة؟   -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

رحلة إيمانك، أعظم فترات نموك الروحي كانت عندما كنت مزدهرا أم عندما كنت  وأنت تنظر إلى -4

 . مجربا؟ اشرح
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

لماذا يستخدم هللا التكرار كثيرا في الكتاب المقدس؟ ما هي بعض األشياء التي يكررها هللا في كلمته،  -1

ولماذا؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

عند النظر إلى هذه الخطب العظيمة لموسى في سفر التثنية، وخصوصا في نهاية هذا السفر، اشرح  -6

 .البليغ والواضح عندما دعاه هللا أوال اعتراضه
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 لماذا أعطي هللا اآلباء مسؤولية رعاية وتعليم أبنائهم؟ -7

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

 الذهاب إلى العمق



 عظات أخرى لموسى
 

 9الفصل 

 23العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

   أن نفهم عظات موسى التي تعلمنا ان نستجيب بطريقة صحيحة لنعمة هللاالهدف: 

بَّ إِلهََك لِتَْسلَُك فِي ُكلِّ » بُّ إِلهَُك إاِلَّ أَْن تَتَّقَِي الرَّ طُُرقِِه،  فَاآلَن يَا إِْسَرائِيُل، َماَذا يَْطلُُب ِمْنَك الرَّ

بَّ إِلهََك ِمْن ُكلِّ قَْلبَِك َوِمْن ُكلِّ نَْفِسَك،  َوتُِحبَّهُ، َوتَْعبَُد الرَّ
13

بِّ َوفَ  َرائَِضهُ الَّتِي أَنَا أُوِصيَك َوتَْحفَظَ َوَصايَا الرَّ

 (13-12:11بِهَا اْليَْوَم لَِخْيِرَك.)تثنية
هللا يحبنا  .11، يعظ عظة عن استجابتنا لنعمة هللا في اإلصحاح 9بعد خطبة موسى الكبيرة عن نعمة هللا في سفر التثنية 

هللا ال يحبك ألنك صالح، ومحبته  مشروطا.حبه ليس  ال شيء تفعله يمكن أن يجعل هللا يتوقف عن حبك. حتى عندما نفشل.

 . التركيز هنا ليس على أدائنا، ولكن على تجاوبنا مع نعمته لن تتوقف ذا كنت سيئا.

 

، موسى يقول لنا خطبة حول الردة ألولئك الذين لم يستجيبوا لنعمة هللا. الردة تعني "الوقوف أو السقوط 13في اإلصحاح 

عن العشور )إعطاء هللا واحد على  14موسى وعظ أيضا عظة في اإلصحاح  مع هللا". بعيدا عن موقف كنت قد اتخذته 

، عظة 11في اإلصحاح  . ، استجابة أخرى لنعمة هللا. العشور تعلمنا أننا يجب أن نضع دائما هللا أوال في حياتنا ( عشرة

حرم السحر مثل الكهانة و التواصل مع ، يعلمنا بلغة قوية جدا أن هللا ي13عن أهمية العطاء للفقراء، وفي اإلصحاح 

 .األموات، واستخدام السحر

 

على سبيل المثال، قال  كنبي، موسى تكلم ليس فقط عن ناموس هللا إلى إسرائيل، لكنه تنبأ أيضا بعض عن مستقبل إسرائيل.

النبي الذي سيأتي في يوم  لهم أنهم في يوم من األيام سوف يريدون ملكا، وأن هللا سوف يمنحهم رغبتهم. كذلك أخبرهم عن

في  من األيام ليخلصهم. هللا قد أعطاهم كلمة مكتوبة قوية، لكنه أراد أن يتكلم معهم بطريقة أعظم من الكلمة المكتوبة.

 . رحمته ومحبته لهم، أراد هللا التحدث إليهم من خالل نبي خاص جدا الذي سيكون نبي، وكاهن، وملك

 
 
 



 .أفضل إجابة اختر
 . صحيحة أو خاطئة؟ هللا يحبنا بسبب ما نعمله -1 

 . صحيحة أو خاطئة؟ هللا يريدنا أن نحب اآلخرين بغض النظر عما قاموا به  -2

 . صحيحة أو خاطئة؟ يمكننا أن نجعل هللا يحبنا أكثر إذا أعطيناه عشورنا  -3

 . ما لم يذكر خالف ذلك، واختر إجابة واحدة لكل سؤال

 

 على أي أساس؟ نعمة هللا نحونا -4

 أدائنا -أ

 مواقفنا الصالحة -ب

 أعمالنا الصالحة -ج

 طبيعته -د

 

 نعمة هللا، كيف يمكننا أن نعيش؟ بسبب -1

 غير أمنين حول عالقتنا معه -أ

 مطمئنين أنه يحبنا و يغفر لنا -ب

 غير واثقين عن مستقبلنا -ج

 فخورين ألننا نعلم أنه دائما سوف يغفر لنا -د

 

 أن تكون استجابتنا نحو نعمة هللا؟ )اختر كل ما ينطبق( كيف ينبغي -6

 . يجب أن نحبه ونخدمه أكثر -أ

 .ال ينبغي أن نتغير ألن هللا يحبنا كما نحن -ب

  ينبغي أن نرغب بكل تواضع أن نكون أنقياء وأن نلصق به. -ج

 . نحن لسنا بحاجة لنعمته إذا لم نخطئ -د

 نريد.نعمته تسمح لنا أن نخطئ بقدر ما  -ه

 

 ماذا يقول هللا عن الردة ) تقف بعيدا وال تعيش ألجله بعد اآلن(؟ -7

 . هي خطيئة خطيرة جدا -أ

 . هذا يزعجه قليال، لكنه ال يزال يحبنا -ب

 . نعمته تغطينا، لذلك هذه ليست مشكلة كبيرة -ج

 . وعد أن ال يغفرها أبدا، حتى بعد توبة العاصي -د

 

 شر؟أي جزء من الدخل هو الع -3

 النصف -أ

 نصف الواحد في المئة -ب

 عشرة في المئة -ج

 العشرة في المئة األولى  -د

 

 ما هو الغرض من العشور ؟ -9

 . هللا يحتاج أموالنا -أ

 . الكنيسة تحتاج إلى أموالنا -ب

 .أنه يذكرنا أن تضع هللا أوال في كل شيء -ج

 هو الدفع من أجل خطايانا - د



 لقديم عن اإلحسان؟ماذا يعلمنا العهد ا -11

 . إنه ليس مهم -أ

 .هللا يتراءف على الفقراء، لذلك يجب أن نكون نحن أيضا -ب

 . الفقراء يستحقون فقرهم -ج

 . الفقر هو عالمة على النضج الروحي -د

 

 ما الوصية التي أعطاها هللا لملوك إسرائيل؟ -11

 كتابة الوصية والحفاظ عليها معهم دائما -أ

 حفظ الوصية -ب

 ترك الوصية للكهنة، ألنها ليست عملية للملوك -ج

 إجبار جميع الناس في المملكة على حفظ الوصية -د

 

 ما هي وصفة داود ليكون مبارك؟  ،3-1:1اقرأ مزمور  -12

 . قراءة شريعة هللا -أ

 . يحب شريعة هللا -ب

 . يعمل شريعة هللا -ج

 كل ما سبق -د

 

 كيف يشعر هللا حيال االتصال باألموات والعرافة؟ -13

 .هو أوصى بها -أ

 .هو يشجعها – ب

 .هو ال يحب ذلك، لكنه يتغاضى عن ذلك - ج

 .انه يكره ذلك - د

 

 لماذا يكره هللا الممارسات السحرية؟ -14

 ألنها ليست حقيقية -أ

 ألن الشيطان هو مصدرها- ب

 ألنه ال يفهمها -ج

 ألنها تعمل فقط نصف الوقت -د

 

 موسى تنبأ عن من؟ -11

 يسوع المسيح  -أ

 كل ملوك إسرائيل -ب

 إيليا النبي - ج

 الرسول بولس - د

 

 موس هللا بخصوص الجريمة في المقام األول؟على ماذا يركز نا -16

 حقوق المجرم -أ

 حقوق المجني عليه -ب

 غضب هللا -ج

 أهمية عقوبة اإلعدام- د

 

1
ُجِل الَِّذي لَْم يَْسلُْك فِي َمُشوَرةِ  طُوبَى لِلرَّ

األَْشَراِر، َوفِي طَِريِق اْلُخطَاِة لَْم يَقِْف، َوفِي 

َمْجلِِس اْلُمْستَْهِزئِيَن لَْم يَْجلِْس. 
2

فِي نَاُموسِ  لِكنْ 

تُهُ، َوفِي نَاُموِسِه يَْلهَُج نَهَاًرا َولَْيالً.  بِّ َمَسرَّ الرَّ
3

فَيَُكوُن َكَشَجَرٍة َمْغُروَسٍة ِعْنَد َمَجاِري اْلِميَاِه، 

الَّتِي تُْعِطي ثََمَرهَا فِي أََوانِِه، َوَوَرقُهَا الَ يَْذبُُل. 

 (3-1:1)مزمور َوُكلُّ َما يَْصنَُعهُ يَْنَجُح.

 



 وفقا لسفر التثنية، ما هو المفتاح المعركة؟ -17

 حجم الجيش -أ

 قوة الجيش -ب

 اإليمان -ج

 إيجاد أنجح إستراتيجية -د

 .  رائعة عنقانون " الولي المخلص" هو صورة  -13

 الزواج -أ

 الطالق -ب

 الحياة بعد الموت -ج

 يسوع – د

 

 بين؟ انهى موسى خطبته بخيار -19

 بين مصر و أرض الميعاد -أ

 بين الحياة والموت -ب

 بين العبودية والحرية - ج

 بين المملكة أو ديمقراطية - د

 

 

كذلك، ماذا يمكن أن تفعله للدخول في نعمة هل تعتبر حياتك "مباركة" ؟ لماذا أو لماذا ال؟ إذا لم يكن 

 هللا؟
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

أطلب منه أن  أشكر هللا على الطرق التي أنعم بها عليك، وأطلب منه أقصى نعمة لديه لك.

  يساعدك على الحب والحفاظ على كلمته حتى يتسنى لك أن تكون سبب بركة لمن حولك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

أعظم عظة من قبل الحاخامات لقرون؟ ما هو  9-4:6لماذا اعتبرت عظة موسى في سفر التثنية  -1

الغرض من تلك العظة؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

عندما تنبأ موسى أن الشعب سيكون له ملك في يوم من األيام، لماذا كان على الملك أن ينسخ الكتب  -2

ان أفضل ملك في الخمسة األولى من الكتاب المقدس بيده؟ أربط ذلك بالمزمور األول لداود، الذي ك

 حيث كتب أن الرجل المبارك ينبغي أن يحب كلمة هللا ويتأمل فيها ليال ونهارا. اسرائيل،
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

لماذا قال موسى، عندما كانوا يسيرون باتجاه المعركة، أن من خاف أو تزوج حديثا أو غرس كرما  -3

 يجب أن يعود إلى داره؟ ما عالقة ذلك بجدعون
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

الناس على االختيار بين الحياة  أربط خطبة موسى الرائعة في نهاية هذا الكتاب، حيث أنه تحدى -4

والموت، و جعل العديد من الخيارات األخرى مع عواقب ال رجعة فيها، بالهوت بعض الذين يعتقدون أن 

 اإلنسان ليس لديه اإلرادة الحرة نظرا لعناية هللا في االختيار والمصير المسبق.
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ح؟ وكيف يمكن أن ( يثبت الفداء من خالل المسي 11-1:  21المخلص )في تثنية  -كيف قانون الولي -1

يعطينا يعطينا مفتاح سفر راعوث؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

لماذا يكره هللا الردة والقتل والسحر، والشذوذ الجنسي وغيرها من الخطايا؟  -6
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ماذا نتعلم من عظة موسى عن كل من نعمة هللا، محبة هللا، العشور، لماذا ينبغي علينا أن نحب ونطيع  -7

هللا؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 الذهاب إلى العمق



 امتلك أمالكك
 

 11لفصل ا

 24العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

   أن نفهم كيف أن هللا يقود شعبه إلى األشياء التي كان قد وعد بهاالهدف: 

7
ْع ِجد ًا لَِكْي تَتََحفَّظَ لِْلَعَمِل َحَسَب ُكلِّ الشَِّريَعِة الَّتِي أََمَرَك بِهَا ًدا، َوتََشجَّ ُموَسى َعْبِدي.  إِنََّما ُكْن ُمتََشدِّ

الَ تَِمْل َعْنهَا يَِمينًا َوالَ ِشَماالً لَِكْي تُْفلَِح َحْيثَُما تَْذهَُب. 
3

َعِة ِمْن فَِمَك، بَْل تَْلهَُج فِيهِ الَ يَْبَرْح ِسْفُر هِذِه الشَِّري

 َوِحينَئٍِذ تُْفلُِح.)يشوع نَهَاًرا َولَْيالً، لَِكْي تَتََحفَّظَ لِْلَعَمِل َحَسَب ُكلِّ َما هَُو َمْكتُوٌب فِيِه. ألَنََّك ِحينَئٍِذ تُْصلُِح طَِريقَكَ 

7:1-3) 

 
قصة من الشك والتي راح ضحيتها الشعب العبري  ألن سفر العدد عبارة عن إن سفر يشوع هو على عكس سفر العدد.

أعطيت كامل األرض إلى إسرائيل لكنهم لم يمتلكوها ألنهم فشلوا في الثقة في هللا. سفر يشوع يتحدث  نتيجة لعدم إيمانهم.

 .عن اإليمان، هذا النوع من اإليمان الذي ينتصر ويمتلك جميع ما أراده هللا لشعبه

 

هناك العديد من البركات الروحية التي تتوفر لنا اليوم: الصالة،  ل بها على بركاتنا الروحية.هذه هي الطريقة التي نحص

ولكن بعض المؤمنين امتلكوا تلك  والكتاب المقدس نفسه، والشركة، والعبادة، هللا يعطي هذه البركات إلى كل مؤمن.

أن تضع أقدامك عليها. امتلك الصالة بالصالة، امتلك عليك  . والمفتاح هو عملي جدا . البركات الروحية، والبعض اآلخر ال

 العبادة بالعبادة، وأنت تملك الكتاب المقدس عند قراءته، فهمه، وتطبيقه. 

اإليمان مهم جدا بالنسبة هلل ألنه أعطانا سفرا كامال ليبين لنا كيف يجب  توضيحا كبيرا عن اإليمان. 16في سفر يشوع نجد 

 كا البركات الروحية التي منحها لنا.أن نعيش باإليمان لنمتلك 

العالقة بين يشوع وموسى هي نموذج مهم جدا عن هذا النوع من العالقات إعداد قادة لعمل هللا. كان يشوع رجل قوي، 

 ولديه والء، وإيمان عظيم.

 



 .أفضل إجابة اختر 
 . أرض الميعادصحيحة أو خاطئة؟ في البداية، لم يكن لدى الشعب العبري اإليمان لدخول  -1

 .صحيحة أو خاطئة؟ موسى فعل عمل ممتاز بتدريب من يخلفه -2

 . صحيحة أو خاطئة؟ اسم يسوع يأتي من اسم يشوع -3

 . ما لم يذكر خالف ذلك، واختر إجابة واحدة لكل سؤال

 

 ما هو مفتاح اختبار الخالص؟ -4

 الطلب -أ

 اإليمان -ب

 الطاعة -ج

 العمل -د

 

 اختبار أرض الميعاد؟ما هو مفتاح  -1

 الطلب -أ

 اإليمان -ب

 الطاعة -ج

 العمل -د

 

 كيف يمكن مقارنة سفر يشوع بسفر العدد؟ -6

 . كالهما عن إيمان شعب هللا -أ

 .شعب هللا غير أمين في كال السفرين -ب

 . سفر العدد عن اإليمان، ويشوع عن الشك -ج

 يشوع عن اإليمان، والعدد عن الشك. -د

 

 يشوع على الوحي من هللا؟كيف حصل  -7

 صعد على جبل سيناء مثل موسى  -أ

 من خالل مقابلة هللا وجها لوجه في الخيمة -ب

 .عن طريق التعليم والتأمل في كلمة هللا المكتوبة -ج

 من خالل اللقاء مع المالئكة كل يوم -د

 

أي سفر في العهد  البركات.سفر يشوع يخبرنا عن بركات هللا وكيف يمكن للناس أن يمتلكوا تلك  -3

 الجديد لديه موضوع مشابه؟

 الرسالة إلى العبرانيين -أ

 أفسس -ب

 يهوذا -ج

 غالطية -د

 

 كيف يمكننا أن نمتلك البركات؟ -9

 من خالل الذهاب إلي رحلة حج إلى أرض الميعاد -أ

 من خالل العمل الجاد  -ب 

 بسؤال هللا عنهم -ج

 يمانبواسطة السكنى في المسيح باإل -د



 متى يعطينا هللا البركات؟ -11

 . هي متوفرة بالفعل -أ

 يدة بما فيه الكفايةدعندما نكتسب نقط ج -ب

 في حياتنا القادمة -ج

 في السماء -د

 

  توضيحا كبيرا عن 16في يشوع، نجد  -11

 الناموس -أ

 إستراتيجية الحرب -ب

 العصيان -ج

 اإليمان -د

 

نعمة، ما إذا كانت هي أرض الميعاد أو الخالص في المسيح، ما هو دورنا عندما يريد هللا أن يعطينا  -12

 في الحصول عليها؟

 .يجب أن ال نفعل شيء، فقط علينا أن ننتظر -أ

 . علينا أن نذهب للحصول عليها بمفردنا -ب

 . تصلنا بركاته باإليمان -ج

 . علينا أن نتعلم السر من كاهن -د

 

 هذه الحياة؟ما هو الغرض من خالصنا في  -13

 . لنتطلع إلى السماء -أ

 .للدخول إلى " كنعان" في هذه الحياة أيضا -ب

 . لنكون منفصلين تماما عن هذا العالم -ج

 .إلبهار اآلخرين بصالحنا -د

 

 نعمة التي أعطانا هللا إياها؟مقدار الكم  -14

 . هو يعطيها بوفرة -أ

 . هو يعطينا ما يكفي بالكاد -ب

 . عندما نكون في حاجة إليها هو يعطينا فقط -ج

 . هو يعطي فقط بقدر ما نستحق -د

هل تعتقد أنك فقدت أي من وعود هللا لك؟ إذا كان األمر كذلك، ما هي خطوات اإليمان التي يجب أن 

 تتخذها لدخول أرض الميعاد الخاصة بك؟
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 أطلب منه أن يقودك إلى داخل أخبر هللا أن كنت تريد أن تكون رجال أو امرأة ذو إيمان عظيم.

 . األراضي الجديدة ويعطيك الشجاعة للعيش بجرأة وثقة

 

 

 



 

 

كيفي اآلية الثالثة من سفر يشوع، حيث يقول: " ُكلَّ َمْوِضعٍ تَُدوُسهُ بُطُوُن أَْقَداِمُكْم لَُكْم أَْعطَْيتُهُ ... اشرح  -1

تقول لك كيف تمتلك ممتلكاتك، وخصوصا عندما تقارنها باآلية الثالثة من أفسس و اآلية الثالثة من  "،

 بطرس الثانية.
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

مجازيا وعمليا، ما هي أرض الموعود أو كنعان بالنسبة لنا؟ كيف يمكننا امتالكها خطوة بخطوة؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ما هو الفرق بين سفر يشوع وسفر العدد؟ يمكنك تلخيص كل سفر مع كلمة واحدة تظهر الفرق بين  -3

ين السفرين؟ هذ
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ما هو المفهوم الذي يتجلى ستة عشر مرة في سفر يشوع؟  -4
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

اشرح لماذا هللا فعل هذا، وكيف أن هذا هو المفتاح لقراءة هذا السفر في وقت تبحث فيه عن الحقيقة  -1

 . التعبدية والعملية التي يمكن تطبيقها في حياتك
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

يجب أن تضعها أمامك، لتمتلكها خطوة بخطوة؟  ما هي بعض األمثلة على الممتلكات الروحية التي  -6
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 ، أين هي تلك البركات الروحية أو الممتلكات؟3:1بيتر  2و  3:1اقرأ أفسس  -7

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
  

 الذهاب إلى العمق



 بانوراما من اإليمان
 

 11الفصل 

 21العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

   أن نفهم كيف أن اإليمان مهم بالنسبة هلل، وكيف نمارسهالهدف: 

9
ْع! الَ  بَّ إِلهََك َمَعَك َحْيثَُما تَْذهَبُ أََما أََمْرتَُك؟ تََشدَّْد َوتََشجَّ يشوع «.)تَْرهَْب َوالَ تَْرتَِعْب ألَنَّ الرَّ

9:1) 

ندرس هذا السجل، سوف نرى "بانوراما من ونحن  .غزو أرض كنعانعن سفر يشوع هو سجل 

 .ليس إيمان هو يعطينا أمثلة وتحذيرات التي تظهر لنا ما هو اإليمان وما أصحاح بعد أصحاحاإليمان". 

وهي تمثل  أهل اإليمان مثل راحاب،. قيادة ليشوع قبل وفاتهالموسى  إذ ينقل"تخليد اإليمان"  بفإنه يبدأ 

نجد  .ناكرف تثير"تعقيدات اإليمان" التي  يظهرون، أشخاص لم نكن نتوقع أن يكون لنا ثقة كبيرة فيهم

الروحية، غالبا ما يثبت إيماننا  ناكنعانعندما يعطينا هللا اإليمان لدخول فاإليمان"،  إثباتأيضا في يشوع "

، نصب ""ركيزة اإليمان سفرنجد في وقت الحق في هذا ال .خطوات اإليمان ، فهو يبارك ويؤكدلتشجيعنا

ثم نرى "المتطلبات  .لمعجزة عبور نهر األردن في مرحلة الفيضان بني كذكرىتذكاري من الصخور 

ئيل كنعان، أمروا أن يختن كل ذكر لتكريس أنفسهم غزو شعب إسراي فقبل أن ،إليمان"لاألساسية 

رسلنا في مهمة إلى وهو يهللا يعطينا أيضا "وصفة لإليمان" وتمييزهم عن الكنعانيين بأنهم شعب هللا. 

  .أرض الميعاد

 كانت وخطته ألريحا ،إيماننا يختبر لنا تكليفهفي بعض األحيان  .ه لحياتناطخطبكلفنا يهللا ال يزال 

سوف تعرف أن تكليفه ليس بعيدا عن نعمته.  ،إذا كنت تعرف هللا جيدا .المعركة في اختبار إيمان يشوع

ال معنى في ظهرت كما لو كانت ب لوالحق، حتى  هيخطته دائما  فأفعله.تفعل شيئا، لهللا يقودك  انإذا كف

 . ه يفوز في معارك الحياةعندما يعمل اإليمان، فإنو .سفر يشوع يعلمنا أن اإليمان عملي .البداية

 



 .أفضل إجابة اختر
 . صحيحة أو خاطئة؟ يتبع شعب إسرائيل يشوع تماما كما فعل مع موسى  -1

هللا يساعدنا على فهم  صحيحة أو خاطئة؟ عندما يكون لدينا اإليمان، لن يكون هناك أي أسرار. -2

 . بوضوح كل ما يفعل

 . هو مثال جيد لكيفية نقل القيادة صحيحة أو خاطئة؟ عالقة موسى مع يشوع -3

 . ما لم يذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 

 لماذا خلصت راحاب عندما تم تدمير أريحا؟ -4

 ألنها كذبت لحماية اليهود -أ

 ألن لديها اإليمان -ب

 ألنها هربت عندما عرفت أن اإلسرائيليين قادمون -ج

 ألنها كانت إنسانة مهذبة جدا -د
 

 ماذا أخبر هللا يشوع؟ )اختر كل ما ينطبق( -1

 أن يكون قويا -أ

 أن ينتظر عدة سنوات أخرى لدخول أرض الميعاد -ب

 أن يذكر الناس بناموس هللا -ج

 أن يذكر الناس بطاعة ناموس هللا -د

 أن يكون شجاعا -ه

 أن يعتمد على المهارات العسكرية اإلسرائيلية -و
 

 الطاعة واإليمان؟ما هي العالقة بين  -6

 . ال عالقة بينهما -أ

 . الطاعة أكثر أهمية من اإليمان -ب

 .الطاعة ليست مهمة فقط اإليمان هو المهم. -ج

 .نتيجة اإليمان الحقيقي هو الطاعة -د
 

 لماذا بنى إسرائيل نصبا تذكاريا حيث عبروا نهر األردن؟  -7

 لكلنتذكر المعجزة ولتعليم أبنائهم وأحفادهم عن ذ -أ

 لعبادة النهر إله الكنعانيين -ب

 ليعرفوا من أين يعبروا إلى الوراء عندما يهجم الكنعانيون عليهم -ج

 الستخدامه كبرج مراقبة -د
 

 ماذا يعلمنا درس ختان رجال إسرائيل؟ -3

 أن الرجل ال يمكن أن يعبدوا هللا إال إذا تم ختانهم -أ

 سين بالكامل هللأننا يجب أن نخرج من الخطيئة و نكون مكر -ب

 ألن هللا يعتقد أن الطقوس مهمة جدا -ج

 أن شعب هللا يجب أن يعاقب قبل أن يتمكن من الحصول على البركة -د
 

 ماذا نتعلم من مهمة يشوع؟ -9

 . التجارب الذاتية دائما على خطأ -أ

 . ال أحد يدعى حقا من هللا إال عندما يرى هللا في رؤيا -ب

 . لهم تجارب ذاتية فيها التقوا مع هللا العديد من المؤمنين -ج

 . ال تمشي خارج المخيم بعد حلول الظالم -د



 كيف كانت تبدو خطة المعركة لهزيمة أريحا؟ -11

 معقولة جدا -أ

 مبتكرة -ب

 صعبة جدا -ج

 سخيفة -د

 

 لماذا اتبع يشوع خطة هللا الغريبة؟ -11

 ألنه لم يكن عسكري استراتيجي جيد جدا -أ

 لم يكن لديه خيارات أخرىألنه  -ب

 ألنه يعتقد أنها كانت خطة رائعة -ج

 ألن هللا قال له ذلك -د

 

 ما الذي جعل جدران أريحا تسقط؟ -12

 اإليمان -أ

 األرض اهتزت بسبب كل هؤالء الناس الذين يسيرون حولها -ب

 ضجيج عدة ماليين من الناس الذين يصرخون -ج

 صخور قفزت من بعيد -د

 

 طريقة الكتاب المقدس لنتعلم الحقيقة؟ما هو  -13

 .الدراسة حتى نقتنع بالحقيقة -أ

 .الطاعة أوال باإليمان، ومن ثم سوف نعرف الحقيقة -ب

 . نتعرف على الحقيقة أوال، ثم نعمل بها -ج

 .نظل متشككين حتى تثبت لنا الحقيقة -د

 

 جوشوا يعلمنا ممارسة اإليمان)ضعها في الترتيب الصحيح(  -14

 ________________  1اإليمان الذي يفوز           -أ

 ________________ 2اإليمان الذي يبدأ           -ب

 ________________  3اإليمان الذي يعمل         -ج

 

هل من السهل أم من الصعب بالنسبة لك أن تعمل باإليمان؟ كم مرة كنت قادرا على التصرف وفقا 

 تراه؟لما تؤمن به وليس لما 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

أطلب منه أن يعطيك التوجيه والمساعدة في اتخاذ خطوة جريئة من  أبطال اإليمان.هللا يكرم 

 .اإليمان

 

 

 
 

 



 

 

لماذا أعطى هللا يشوع إستراتيجية عسكرية سخيفة في أول معركة له كقائد جديد إلسرائيل، ولماذا اتبع  -1

يشوع تلك اإلستراتيجية بالتمام؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

اإليمان الذي يسير هو اإليمان الذي يعمل و اإليمان الذي يعمل هو اشرح كيف أن هذه العبارة، "إن  -2

 اإليمان الذي يفوز"  تعمل بها في حياتك الخاصة وأنت تطبق هذا التعليم من سفر يشوع.
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ماذا يعلم هذا السفر عن العالقة بين اإليمان والطاعة و كيف يمكن أن نطبق هذا التعليم على حياتنا   -3

الشخصية؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ء الناس تعليمات إلقامة عمود من الحجارة عندما عبروا بأعجوبة نهر األردن، وما هو لماذا أخذ هؤال -4

التطبيق الشخصية لهذا بالنسبة لي ولكم؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ما هو التطبيق بالنسبة لنا بخصوص ما يعنيه الختان لشعب هللا، ولماذا كان ذلك شرطا أساسيا مطلوبا  -1

من هللا؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

دروس المستفادة من معركتي (، وكيف يمكننا تطبيق ال11:7لماذا وبخ هللا يشوع على صالته )يشوع  -6

عاي؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ما هو التطبيق الشخصي من خطيئة وعقاب عخان؟   -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

 الذهاب إلى العمق



 صالة غير الئقة وأعداء اإليمان
 

 12الفصل 

 26العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

   لنتعلم كيف أن إيماننا يجعلنا نتغلب على العالم والجسد والشيطانالهدف: 

 14
بَّ َواْعبُُدوهُ بَِكَمال َوأََمانٍَة، َواْنِزُعوا اآللِهَةَ الَِّذيَن َعبََدهُْم آبَاُؤُكْم فِي ِعْبرِ   فَاآلَن اْخَشْوا الرَّ

 . بَّ النَّْهِر َوفِي ِمْصَر، َواْعبُُدوا الرَّ
11

، فَاْختَاُروا ألَْنفُِسُكمُ  بَّ اْليَْوَم َمْن  َوإِْن َساَء فِي أَْعيُنُِكْم أَْن تَْعبُُدوا الرَّ

وِريِّيَن الَِّذيَن أَْنتُْم تَْعبُُدوَن: إِْن َكاَن اآللِهَةَ الَِّذيَن َعبََدهُْم آبَاُؤُكُم الَِّذيَن فِي َعْبِر النَّْهِر، َوإِْن َكاَن آلِهَةَ األَمُ 

بَّ  ا أَنَا َوبَْيتِي فَنَْعبُُد الرَّ  «.َساِكنُوَن فِي أَْرِضِهْم. َوأَمَّ
16

بَّ لِنَْعبَُد آلِهَةً أُْخَرى"فَأََجاَب الشَّْعُب َوقَالُوا:   (16-14:24)يشوع  "َحاَشا لَنَا أَْن نَْتُرَك الرَّ

 
سفر يشوع مليء بالرموز التي تعلمنا كيف ننتصر على أعداء إيماننا. أول عدو إليماننا هو العالم، وهو مصور عن طريق 

عصى وأبقى بعض من كنوز أريحا هي قصة رمزية تصور رغبتنا في األشياء . فقصة عخان الذي 6أريحا في األصحاح 

نجد هزيمة إسرائيل في  3و  7 أصحاحينفي الفصلين ." أََخْذتُ  َرأَْيُت،اْشتَهَْيُت،عخان، "التي من هذا العالم. قال 

إسرائيل عن طريق شعب جبعون عمل معاهدة مع  9عاي بسبب خطيئة عخان التي تمثل شهوة الجسد. ثم في االصحاح 

خداعهم. الشيطان يخدعنا بنفس الطريقة. فالشيطان يجعلنا نقبل ما هو جيد ليمنعنا من الحصول على ما هو أفضل الذي 

 يعطينا صورة عن هؤالء األعداء الثالثة إليماننا: العالم ، الجسد ، والشيطان . 9-6أعده هللا لنا. يشيوع 

 

تصور لنا اإليمان. فحياة يشوع وكالب تعطيانا "صورة ايجابية عن اإليمان" إنهما لم في باقي سفر يشوع، نجد رموزا أكثر 

يفقدا أبدا رؤيتهما. مثل الجواسيس العشرة الذين ركزوا على الصعوبات. شعب إسرائيل يعطينا " صورة سلبية عن 

من الكتاب المقدس يصف عقوبة  اإليمان، "لقد فشلوا في التغلب على جميع أمم كنعان كما أمرهم هللا، والسفر اتالي

عصيانهم. وآخر صورة من اإليمان نجدها في سفر يشوع هي "حكم اإليمان" فقد تحدى يشوع شعبه لختم إيمانهم عن 

 طريق عهد مع هللا. وعرفهم أنه هو وبيته سوف يضعوا هللا أوال في حياتهم وسوف يخدمهوه.

  

كما فعل موسى في نهاية سفر التثنية وسفر الالويين. موسى ويشوع حثا سفر يشوع يختتم بأن يشوع يجمع شعب هللا تماما 

 الشعب على الحفاظ على اإليمان واإللتزام بوضع هللا أوال في الحياة. 

 

 
 



 .أفضل إجابة اختر
 . صحيحة أو خاطئة؟ االسرائيليون لم ينهزموا أبدا في أرض الميعاد بسبب إيمانهم -1

 . يوبخ أي شخص أبدا بسبب الصالةصحيحة أو خاطئة؟ هللا لم  -2

 . صحيحة أو خاطئة؟ هللا لن ينصرنا عندما نتمسك بالخطية في حياتنا -3

 . ما لم يذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال

 

 لماذا سقط يشوع على وجهه بعد الهزيمة في عاي؟ -4

 . ألنه شعر بالذنب تجاه خطيئته -أ

 . ية إلسرائيلألنه عرف أن هناك مشكلة روح -ب

 .أصيب من المحاربين في عاي -ج

 . أصابه الخجل -د

 

 ما هو مفتاح النصر في معاركنا الروحية؟ -1

 أن هللا يكون معنا -أ

 أن نكون أقوى من أعدائنا -ب

 التعليم الجيد -ج

 إستراتيجية مخططة جيدا -د

 

 أريحا تعتبر مثاال جيدا ألي من التالي؟ -6

 عالةإستراتيجية عسكرية ف -أ

 الجدران التي شيدت بشكل سيء -ب

 قانون العشور -ج

 السياسة الحديثة -د

 

 لماذا طلب هللا من يشوع أن يتوقف عن الصالة؟ -7

 ألن هللا يتعب من صلواتنا -أ

 ألن هللا ليس مهتما بمشاكلنا -ب

 ألنه كان يحرجه -ج

 ألن إرادة هللا كانت واضحة في هذه الحالة -د

 

ما هو الترتيب الطبيعي  حرمه هللا، خطايانا عادة ما تسير من خالل ثالث مراحل. عندما نريد شيئا -3

 لهذه المراحل؟

 _______________.  1                             "أخذت"  -أ

 ________________. 2 "رأيت"                               -ب

 ________________. 3 "اشتهيت "                           -ج

 

 أي مما يلي هي خصائص هللا؟ )اختر كل ما ينطبق( -9

 النظام -أ

 الفوضى -ب

 العشوائية -ج

 التصميم -د

 البصيرة-ه

 الطيش -و



 ما هو خطأ بني إسرائيل مع الجبعونيين؟ -11

 . هللا قال لهم أن ال يعملوا أي معاهدات، وهم تجاهلوه -أ

 . أنهم نسوا أن يتشاوروا مع هللا -ب

 . كانوا يعرفون أن الجبعونيين كانوا يكذبون، لكنهم لم يهتموا -ج

 . بدءوا في عبادة آلهة الجبعونين -د

 

 . طابق كل من المدن التالية مع العدو الذي ترمز إليه -11

 الشيطان . 1أريحا                              -أ

 العالم . 2عاي                             -ب

 الجسد . 3جبعون                           -ج

 

 كيف يغرينا الشيطان عادة؟ -12

 بالخطايا واضحة -أ

 بعكس مشيئة هللا - ب

 بشيء جيد - ج

 بأفضل شيء د

 

 ما هي أفضل عبارة تصف إيمان كالب؟ -13

 .انه لم يفقد الرؤية -أ

 . انه ال يمكن أبدا أن يشكل عقله -ب

 . رفض وعود هللا -ج

 . م يكف عن التشكيكهو ل -د

 

 ماذا يعني"قهر كنعان " بالنسبة لنا اليوم؟ -14

 الذهاب إلى إسرائيل واالنضمام إلى المعركة -أ

 إبادة أعداء هللا الحقيقين -ب

 نسير حول مدننا ونصرخ -ج

 التخلص من جميع الخطايا في حياتنا -د

 

 ل للتغلب على ذلك؟كم من " كنعان" ال تزال متروكة في حياتك؟ ماذا عليك أن تفع
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

أسأل هللا أن  األفضل أن تقوم بذلك اآلن. إذا لم تتخذ قرارا قبل اآلن بااللتزام بخدمة هللا، من 

يظهر لك ما هي األجزاء من حياتك التي يريدك أن تنتصر عليها.  ثم اسأله عن خطة المعركة والقوة 

ا أَنَا َوبَْيتِي فَ  والشجاعة لقهر أعداء إيمانك. بَّ ثم قل مثل يشوع: "َوأَمَّ  " .نَْعبُُد الرَّ

 

 

 



 

 

 

لماذا سقط يشوع فورا على وجهه وصلي عندما سمع أنهم هزموا في عاي؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

كيف يمكننا تطبيق ذلك، جنبا إلى جنب مع حقيقة أن هللا وبخه للصالة؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

صل وطبق اإلستراتيجية العسكرية الرائعة في المعركة الثانية على عاي مع خطة المعركة السخيفة في  -3

 يحاأر
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 . لثالثة أعداء لإليمان الذين يظهرون في أريحا وعخان  والجبعونيينصل وطبق ا -4
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 كيف يمكننا تطبيق إيمان كالب النموذجي؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ماذا يفعل الناس من اإليمان يعني عندما تشير إلى قهر كنعان في حياتهم ؟  -6
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 كيف االنتصار في أريحا يظهر جوهر معنى العشور؟ -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 

 الذهاب إلى العمق


