
  ریات معجزاتذك
  
  ٨الفصل 

  ٢٢الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

    وذلك لطاعتھأن نفھم لماذا یرید هللا لنا أن نتذكر معجزاتھ وكلمتھ،  :الھدف

بُّ إِل٣ ھُ آبَائَِك فَاْسَمْع یَا إِْسَرائِیُل َواْحتَِرْز لِتَْعَمَل، لَِكْي یَُكوَن لََك َخیٌْر َوتَْكثَُر ِجّدًا، َكَما َكلََّمَك الرَّ
 .فِي أَْرٍض تَفِیُض لَبَنًا َوَعَسالً 

بُّ إِلھُنَا َربٌّ َواِحدٌ : اِْسَمْع یَا إِْسَرائِیلُ «٤ تِكَ ٥. الرَّ بَّ إِلھََك ِمْن ُكلِّ قَْلبَِك َوِمْن ُكلِّ نَفِْسَك َوِمْن ُكلِّ قُوَّ . فَتُِحبُّ الرَّ
 )٥- ٣:٦تثنیة (

وعندما  .ھم، باركعندما أطاع إسرائیل قوانین هللا .ثنیة على أھمیة طاعة كلمة هللاھناك تركیز قوي في جمیع أنحاء سفر الت
 . یتمتعوا ببركات هللا  ، لمقوانین هللایطیعوا لم 

یطیعوا لعبرانیین أن یحث فیھا موسى اھو تكرار الوصایا العشر التي  ٥ اإلصحاح. سفر التثنیة ھو مجموعة من الخطب
 "شیما" اسمھ، وأصبحت االعتراف الیھودي األساسي لإلیمان ٦موسى في الفصل لرائعة الخطبة لا .وصایا هللا بكل قلوبھم

موسى عن أھمیة طاعة لمن سفر التثنیة یعطینا خطبة أخرى بلیغة وعمیقة  ٨ اإلصحاح ."اسمع"، والتي تعني بالعبریة
نا ألنھ ھو هللا یبارك .صالحیننا ألننا هللا ال یبارك یروي لنا أن .نعمة هللا نعلموسى عظة عظیمة ھذه الخطبة  یلي . كلمة هللا

  ".نعمة"وھذا ھو ما تعنیھ كلمة  .نا، لیس ألننا نستحق ذلكوألنھ یحب صالح

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .أفضل إجابة اختر
 . من موسى إلى إسرائیل األخیرة؟ سفر التثنیة یمثل الكلمات أو خاطئة صحیحة  -١
 . دون وجود عالقة معھم حثھم على طاعتھااألطفال كلمة هللا وتعلیم ؟ من الممكن خاطئةصحیحة أو   -٢
  . نفسكبهللا  تطیع أنت أن طاعة هللا دون من الممكن تعلیم أطفالك ؟خاطئةصحیحة أو  -٣
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال تراخ، ما لم یذكر خالف ذلك
  
 ؟ویطیعونھهللا ماذا یقول موسى عن أولئك الذین یحبون  -٤
 . مباركین -أ

 . ملعونین -ب
 .ھم مثل أي شخص آخر -ج
  .مرة أخرى لن یخطئوا  -د

 
 )اختر اثنین فقط(في سفر التثنیة ؟  سیتینكلمتین رئی ھمامما یلي  أي -٥
 ذبیحة -أ

 طاعة -ب
 قھر -ج
 مكافأة -د
  حب -ه

 
 سفر التثنیة؟ قبلالكتاب المقدس  فيیتكرر أي من التالي  -٦
 قصة الخلق -أ

 الوصایا العشر -ب
 مصرل الضربات العشر -ج
  قصة طوفان نوح - د

 
 ؟كلیاكلمة هللا  عما، وفقا لموسى -٧
 المتطلباتناموس وال -أ

  العالمنتھي كیف سی - ب
 اإلنسانیة بسبب خطایانا" طلق"كیف أن هللا  - ج
  قودنا إلى الحیاة الحقیقیةتعلمنا عن الحیاة و ت - د

 
 ؟أوال عن هللاقادة إسرائیل تعلم أین  -٨
 في مدرسة خاصة -أ

 في مكتبة -ب
 في تجربة الحیاة الواقعیة -ج
  من أسالفھم - د

 
 لبني إسرائیل حول معجزات هللا؟ قیلذا ما -٩
 نسیانھا -أ

 حدوثھا یشكو كلما توقف -ب
 اأبنائھم عنھیخبروا وھا وتذكری - ج
 أكثربھا و دائما واطالبی -د



 شعبھ؟وهللا  بینما نوع العالقة  - ١٠
 وھو نوع من العقد ،العھد -أ

 عالقة السید والعبد -ب
 شراكة متكافئة -ج
  عالقة مبنیة على طقوس -د

 
 ؟أن یكون حریصا على طاعتھایجب  أنھ سرائیلإل عنھا موسى قال كم من أوامر هللا - ١١

 المائةفي  ٥٠ال یقل عن  -أ
 ، إذا كان ذلك ممكنائةالمافي  ٩٠ -ب
 كل منھم -ج
  مریحة أیھم إن كانت -د

 
 سھل أن ننسى كلمة هللا؟متى یكون  - ١٢

 بالتجارب الحیاة ملیئة تكون عندما  -أ
 ما یكون لدیك الكثیر وتكون مزدھراعند -ب
 عندما تحتاج إلى إجابات على أسئلة الحیاة -ج
  عند دراسة كلمة هللا -د

 

الحب بلك  مع إسرائیل؟ كیف تصف عھده معك؟ كیف تشعر أن هللا یعامكیف تصف عھد هللا
 ؟ك واحد من أبناءهواالحترام باعتبار

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 

ھ سألثم ا . یود منك أن تكون أكثر إخالصا لھفي أي شيء سألھ ا .شكر هللا على محبتھ و نعمتھا
 .لقیام بذلكلیساعدك على ا

  
  

    



  
  
  
 
شعب ل، حیث یروي ٨ صحاحاإلرائعة في اآلیات الثالثة األولى من سفر التثنیة الموسى خطبة  شرحا -١

 .كلمتھ ونیعرفهللا  ھمهللا كیف جعل
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
 .كلمتھ ك هللا تعرفالخبرات حیث جعلاألوقات الصعبة واألماكن و صف  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
؟ محبة والطاعةالیحثنا أن نتذكر  لكيفقط  سفر كامل في كلمتھلماذا أعطى هللا لنا   -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
عندما كنت  مأ ارمزدھعندما كنت  تالروحي كان نموكأعظم فترات  ،وأنت تنظر إلى رحلة إیمانك -٤

 . شرحا مجربا؟
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
هللا في كلمتھ،  ھایكرر التي ض األشیاءتكرار كثیرا في الكتاب المقدس؟ ما ھي بعالهللا ستخدم یلماذا  -٥

ولماذا؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
شرح ا، السفرموسى في سفر التثنیة، وخصوصا في نھایة ھذا ل ةھذه الخطب العظیم إلىعند النظر  -٦

 .أوالهللا  هعندما دعا البلیغ والواضح اعتراضھ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
 عطي هللا اآلباء مسؤولیة رعایة وتعلیم أبنائھم؟ألماذا  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

    

  الذھاب إلى العمق


