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   أن نفهم لماذا يريد هللا لنا أن نتذكر معجزاته وكلمته، وذلك لطاعتهالهدف: 

3
بُّ إِل ا، َكَما َكلََّمَك الرَّ هُ آبَائَِك فَاْسَمْع يَا إِْسَرائِيُل َواْحتَِرْز لِتَْعَمَل، لَِكْي يَُكوَن لََك َخْيٌر َوتَْكثَُر ِجد ً

 فِي أَْرٍض تَفِيُض لَبَنًا َوَعَسالً.
4

بُّ إِلهُنَا َربٌّ َواِحٌد. » اِْسَمْع يَا إِْسَرائِيُل: الرَّ
1

تَِك.  بَّ إِلهََك ِمْن ُكلِّ قَْلبَِك َوِمْن ُكلِّ نَْفِسَك َوِمْن ُكلِّ قُوَّ فَتُِحبُّ الرَّ

 (1-3:6)تثنية 
وعندما  عندما أطاع إسرائيل قوانين هللا، باركهم. .أهمية طاعة كلمة هللاهناك تركيز قوي في جميع أنحاء سفر التثنية على 

 يتمتعوا ببركات هللا.   لم يطيعوا قوانين هللا، لم

هو تكرار الوصايا العشر التي يحث فيها موسى العبرانيين أن يطيعوا  1سفر التثنية هو مجموعة من الخطب. اإلصحاح 

أصبحت االعتراف اليهودي األساسي لإليمان، واسمه "شيما"  6ائعة لموسى في الفصل وصايا هللا بكل قلوبهم. الخطبة الر

من سفر التثنية يعطينا خطبة أخرى بليغة وعميقة لموسى عن أهمية طاعة  3بالعبرية، والتي تعني "اسمع". اإلصحاح 

هللا يباركنا ألنه هو  يباركنا ألننا صالحين.يروي لنا أن هللا ال  يلي هذه الخطبة عظة عظيمة لموسى عن نعمة هللا. . كلمة هللا

 وهذا هو ما تعنيه كلمة "نعمة". صالح وألنه يحبنا، ليس ألننا نستحق ذلك.
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كيف تصف عهد هللا مع إسرائيل؟ كيف تصف عهده معك؟ كيف تشعر أن هللا يعاملك بالحب 

 واالحترام باعتبارك واحد من أبناءه؟
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ثم اسأله  . اسأله في أي شيء يود منك أن تكون أكثر إخالصا له اشكر هللا على محبته و نعمته.

 .ليساعدك على القيام بذلك

 

 

  



 

 

 

 

، حيث يروي لشعب 3خطبة موسى الرائعة في اآليات الثالثة األولى من سفر التثنية اإلصحاح  شرحا -1

 .هللا كيف جعلهم هللا يعرفون كلمته
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 .صف األوقات الصعبة واألماكن والخبرات حيث جعلك هللا تعرف كلمته  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

لماذا أعطى هللا لنا سفر كامل في كلمته فقط لكي يحثنا أن نتذكر المحبة والطاعة؟   -3
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

رحلة إيمانك، أعظم فترات نموك الروحي كانت عندما كنت مزدهرا أم عندما كنت  وأنت تنظر إلى -4

 . مجربا؟ اشرح
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

لماذا يستخدم هللا التكرار كثيرا في الكتاب المقدس؟ ما هي بعض األشياء التي يكررها هللا في كلمته،  -1

ولماذا؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

عند النظر إلى هذه الخطب العظيمة لموسى في سفر التثنية، وخصوصا في نهاية هذا السفر، اشرح  -6

 .البليغ والواضح عندما دعاه هللا أوال اعتراضه
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 لماذا أعطي هللا اآلباء مسؤولية رعاية وتعليم أبنائهم؟ -7

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
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