
  رموز مثیرة لالھتمام
  
  ٥الفصل 

  ١٩الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

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

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

 )١١؛٦:١٠كورنثوس١(
 

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

  الكتاب المقدس عندما نقرأ القصص التاریخیة في
 . 

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

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

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

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

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

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

  



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

 اثنان -ب
 عشرة -ج
  كل منھم -د
  

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

 عشرة -ج
  كل منھم -د
  

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

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

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

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

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

 اللعنة؟ 
 تجربتھ -أ

 معمودیتھ -ب
 صلبھ - ج
  صعوده – د
  
  
  
  
  

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



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

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

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

  



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

رمزیة ؟ لاقصة المعنى األساسي لل
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

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

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

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

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  

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

_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

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

١٥:١٠٦( 
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

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

؟ وعمود النار لیال
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________ 

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

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

  

  عمقالذھاب إلى ال


