
 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


