
  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


