
  عظات أخرى لموسى
  
  ٩الفصل 

  ٢٣الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

    نفھم عظات موسى التي تعلمنا ان نستجیب بطریقة صحیحة لنعمة هللا أن :الھدف

بَّ إِلھََك ِلتَْسلَُك فِي ُكلِّ « بُّ إِلھَُك إِالَّ أَْن تَتَّقَِي الرَّ طُُرقِِھ،  فَاآلَن یَا إِْسَرائِیُل، َماَذا یَْطلُُب ِمْنَك الرَّ
بَّ إِلھََك ِمْن ُكلِّ قَ  ْلبَِك َوِمْن ُكلِّ نَْفِسَك، َوتُِحبَّھُ، َوتَْعبَُد الرَّ

بِّ َوفََرائَِضھُ الَّتِي أَنَا أُوِصیَك ١٣ َوتَْحفَظَ َوَصایَا الرَّ
 )١٣-١٢:١٠تثنیة.(بِھَا الْیَْوَم لَِخْیِركَ 

هللا یحبنا  .١٠ اإلصحاحنعمة هللا في نا ل، یعظ عظة عن استجابت٩نعمة هللا في سفر التثنیة  نع ةكبیرالموسى خطبة بعد 
صالح، ومحبتھ حبك ألنك یهللا ال  .حبھ لیس مشروطا .یجعل هللا یتوقف عن حبكال شيء تفعلھ یمكن أن  .نفشلعندما حتى 

  . نعمتھ تجاوبنا معالتركیز ھنا لیس على أدائنا، ولكن على  .ذا كنت سیئالن تتوقف 
 

السقوط الوقوف أو "الردة تعني . ة هللاألولئك الذین لم یستجیبوا لنعم خطبة حول الردة ، موسى یقول لنا١٣ اإلصحاحفي 
إعطاء هللا واحد على (العشور  نع ١٤ صحاحفي اإل عظةأیضا  وعظموسى  ". ھ مع هللاموقف كنت قد اتخذتبعیدا عن 

، عظة ١٥ صحاحفي اإل . أننا یجب أن نضع دائما هللا أوال في حیاتنا ناعلمتالعشور . نعمة هللا، استجابة أخرى ل ) عشرة
یحرم السحر مثل الكھانة و التواصل مع هللا لغة قویة جدا أن ب یعلمنا، ١٨ ، وفي اإلصحاحعطاء للفقراءالیة أھم عن

  .األموات، واستخدام السحر
 

على سبیل المثال، قال  .ن مستقبل إسرائیلعتنبأ أیضا بعض  لكنھهللا إلى إسرائیل،  عن ناموسكنبي، موسى تكلم لیس فقط 
یوم في یأتي سعن النبي الذي  كذلك أخبرھم. رغبتھم ھمیمنحسوف یریدون ملكا، وأن هللا  ألیام سوفمن ایوم  ھم فيلھم أن

في  .الكلمة المكتوبة بطریقة أعظم منن یتكلم معھم أراد أ، لكنھ قویةهللا قد أعطاھم كلمة مكتوبة . لیخلصھم من األیام
  . ملكنبي، وكاھن، وص جدا الذي سیكون نبي خاالتحدث إلیھم من خالل هللا  أرادرحمتھ ومحبتھ لھم، 

  
  
  



  .أفضل إجابة اختر
 . نعملھهللا یحبنا بسبب ما  ؟أو خاطئةصحیحة  - ١ 

 . دنا أن نحب اآلخرین بغض النظر عما قاموا بھیرهللا ی؟ أو خاطئة صحیحة  -٢
  . ناورعش أعطیناه إذایمكننا أن نجعل هللا یحبنا أكثر  ؟خاطئةصحیحة أو   -٣

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترخالف ذلك، و ما لم یذكر
  
 أساس؟أي نعمة هللا نحونا على  -٤
 أدائنا -أ

 مواقفنا الصالحة -ب
 أعمالنا الصالحة -ج
  طبیعتھ -د
  
 ؟كیف یمكننا أن نعیشنعمة هللا،  بسبب -٥
 معھ عالقتناحول  ینمنغیر أ -أ

 و یغفر لنا مطمئنین أنھ یحبنا -ب
 مستقبلنا واثقین عنغیر  -ج
  لنا سوف یغفردائما ین ألننا نعلم أنھ فخور -د
  
 )اختر كل ما ینطبق(نعمة هللا؟  استجابتنا نحوكون تینبغي أن  كیف -٦
 . أكثر نحبھ ونخدمھیجب أن  -أ

 .نحن كماتغیر ألن هللا یحبنا نال ینبغي أن  -ب
  .أنقیاء وأن نلصق بھكون ینبغي أن نرغب بكل تواضع أن ن -ج
 . نعمتھ إذا لم نخطئل نحن لسنا بحاجة -د
  .بقدر ما نریدأن نخطئ سمح لنا تنعمتھ  - ه
  
 ؟)تعیش ألجلھ بعد اآلنال وبعیدا  تقف( الردة  عن هللا یقول ماذا -٧
 . خطیئة خطیرة جدا يھ -أ

 . ، لكنھ ال یزال یحبناھذا یزعجھ قلیال -ب
 . مشكلة كبیرة تلیسھذه ، لذلك ناغطیتنعمتھ  -ج
 . العاصي ةبو، حتى بعد تأبدا أن ال یغفرھاوعد  -د

 
 أي جزء من الدخل ھو العشر؟ -٨
 نصفال -أ

 واحد في المئةالنصف  -ب
 عشرة في المئة -ج
  األولى  العشرة في المئة -د
  
 ما ھو الغرض من العشور ؟ -٩
 . هللا یحتاج أموالنا -أ

 . ناوالمالكنیسة تحتاج إلى أ -ب
 .ءأنھ یذكرنا أن تضع هللا أوال في كل شي -ج
  ھو الدفع من أجل خطایانا - د



 عن اإلحسان؟نا العھد القدیم مماذا یعل - ١٠
 . لیس مھم نھإ -أ

 .أیضا نحن أن نكونیجب الفقراء، لذلك  یتراءف علىهللا  -ب
 . الفقراء یستحقون فقرھم -ج
  . الفقر ھو عالمة على النضج الروحي -د
  

 ملوك إسرائیل؟اھا هللا لعطأ التيما الوصیة  - ١١
 معھم دائما اوالحفاظ علیھ كتابة الوصیة -أ

 حفظ الوصیة -ب
 للملوك عملیة تلیس اللكھنة، ألنھ وصیةترك ال -ج
  على حفظ الوصیةإجبار جمیع الناس في المملكة  -د
  

 داود لیكون مبارك؟ ما ھي وصفة  ،٣-١:١مزمور  أقرا - ١٢
 . قراءة شریعة هللا -أ

 . حب شریعة هللای -ب
 . شریعة هللا یعمل -ج
  كل ما سبق -د
  

 ؟والعرافة األمواتبحیال االتصال هللا شعر كیف ی - ١٣
 .بھا أوصى وھ -أ

 .ھایشجع وھ – ب
 .ال یحب ذلك، لكنھ یتغاضى عن ذلك ھو - ج
  .انھ یكره ذلك - د
  

 ؟السحریةهللا الممارسات  یكرهلماذا  - ١٤
 ألنھا لیست حقیقیة -أ

 ألن الشیطان ھو مصدرھا- ب
 ھاألنھ ال یفھم -ج
  فقط نصف الوقت تعمل ألنھا -د
  

 ؟موسى تنبأ عن من - ١٥
 المسیح یسوع  -أ

 كل ملوك إسرائیل -ب
 إیلیا النبي - ج
  الرسول بولس - د
  

 ؟یركز ناموس هللا بخصوص الجریمة في المقام األول ماذاعلى  - ١٦
 حقوق المجرم -أ

 مجني علیھلحقوق ا -ب
 غضب هللا -ج
  أھمیة عقوبة اإلعدام- د
  

ُجِل الَِّذي لَْم یَْسلُْك فِي َمشُوَرِة ١ طُوبَى لِلرَّ
األَْشَراِر، َوفِي طَِریِق اْلُخطَاِة لَْم یَقِْف، َوفِي 

لِكْن فِي نَاُموِس ٢. َمْجلِِس اْلُمْستَْھِزئِیَن لَْم یَْجلِسْ 
تُھُ، َوفِي نَاُموِسِھ یَ  بِّ َمَسرَّ . ْلھَُج نَھَاًرا َولَْیالً الرَّ

فَیَُكوُن َكَشَجَرٍة َمْغُروَسٍة ِعْنَد َمَجاِري اْلِمیَاِه، ٣
. الَّتِي تُْعِطي ثََمَرھَا فِي أََوانِِھ، َوَوَرقُھَا الَ یَْذبُلُ 

 )٣-١:١مزمور (.َوُكلُّ َما یَْصنَُعھُ یَْنَجحُ 



 ؟، ما ھو المفتاح المعركةسفر التثنیةا لوفق - ١٧
 حجم الجیش -أ

 قوة الجیش -ب
 یماناإل -ج
  إستراتیجیة حإیجاد أنج -د
  

 .  نعھو صورة رائعة " الولي المخلص" قانون  - ١٨
 زواجال -أ

 طالقال -ب
 الحیاة بعد الموت -ج
 ؟بین خیارب نھى موسى خطبتھا -١٩یسوع – د
 بین مصر و أرض المیعاد -أ

 بین الحیاة والموت -ب
 بین العبودیة والحریة - ج
  بین المملكة أو دیمقراطیة - د
  
  

یمكن أن تفعلھ للدخول في نعمة  ذا؟ لماذا أو لماذا ال؟ إذا لم یكن كذلك، ما" مباركة"ھل تعتبر حیاتك 
 هللا؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 

أطلب منھ أن  .أقصى نعمة لدیھ لك ، وأطلب منھالتي أنعم بھا علیك على الطرق هللا أشكر
  .أن تكون سبب بركة لمن حولكحب والحفاظ على كلمتھ حتى یتسنى لك ساعدك على الی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
 
من قبل الحاخامات لقرون؟ ما ھو  عظةأعظم  ٩- ٤:٦موسى في سفر التثنیة  عظةاعتبرت لماذا  -١

؟ العظةلك تالغرض من 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
الكتب على الملك أن ینسخ ، لماذا كان من األیامیوم في ملك ما تنبأ موسى أن الشعب سیكون لھ عند -٢

في كان أفضل ملك  الذي اود،دلالمزمور األول بیده؟ أربط ذلك باألولى من الكتاب المقدس  الخمسة
 .لیال ونھارا افیھ ویتأملحب كلمة هللا یینبغي أن  المبارك الرجل أنحیث كتب  ،اسرائیل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
أن من خاف أو تزوج حدیثا أو غرس كرما  معركة،ال، عندما كانوا یسیرون باتجاه قال موسىلماذا  -٣

 جدعونما عالقة ذلك ب اره؟یجب أن یعود إلى د
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
بین الحیاة  اریختاال ، حیث أنھ تحدى الناس علىفي نھایة ھذا الكتابرائعة الربط خطبة موسى أ -٤

الھوت بعض الذین یعتقدون أن بوالموت، و جعل العدید من الخیارات األخرى مع عواقب ال رجعة فیھا، 
 .ر المسبقمصیوال ختیارهللا في اال عنایةلیس لدیھ اإلرادة الحرة نظرا ل نساناإل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
كیف یمكن أن والفداء من خالل المسیح؟  یثبت)  ١٠- ٥:  ٢٥تثنیة في (المخلص  -الوليقانون  كیف -٥

وث؟ اعریعطینا یعطینا مفتاح سفر 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
هللا الردة والقتل والسحر، والشذوذ الجنسي وغیرھا من الخطایا؟  یكرهلماذا  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 
ع یطونحب ننا أن یلعماذا ینبغي لنعمة هللا، محبة هللا، العشور،  من كل عظة موسى عنماذا نتعلم من  -٧

؟ هللا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 

  الذھاب إلى العمق


