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     الخلفیة والغرض من سفر التثنیةتقدیم  :الھدف

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

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

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

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

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

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

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

  . هوحبیأن 

 



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

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

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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



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

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

 
 لآلخرین؟ ھیمكن للوالدین تفویض ذاما - ١١

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

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

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

 
 ف یتعلم األطفال قیم والدیھم؟كی - ١٣

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

 
 )اختر كل ما ینطبق(یقول یسوع أن  - ١٤

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

  ؟أعطى اآلباء مسؤولیة تعلیم أطفالھم الطاعة لكلمتھهللا أن لماذا تعتقد 
 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

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

  
  
  
  



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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

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

 موسى؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

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

______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

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

  )والوحي و الواقع
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

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

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
آلباء تمریر القیم إلى أطفالھا؟ ل یمكن كیف  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

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

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

 
  

  الذھاب إلى العمق


