
 عظات أخرى لموسى
 

 9الفصل 

 23العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

   أن نفهم عظات موسى التي تعلمنا ان نستجيب بطريقة صحيحة لنعمة هللاالهدف: 

بَّ إِلهََك لِتَْسلَُك فِي ُكلِّ » بُّ إِلهَُك إاِلَّ أَْن تَتَّقَِي الرَّ طُُرقِِه،  فَاآلَن يَا إِْسَرائِيُل، َماَذا يَْطلُُب ِمْنَك الرَّ

بَّ إِلهََك ِمْن ُكلِّ قَْلبَِك َوِمْن ُكلِّ نَْفِسَك،  َوتُِحبَّهُ، َوتَْعبَُد الرَّ
13

بِّ َوفَ  َرائَِضهُ الَّتِي أَنَا أُوِصيَك َوتَْحفَظَ َوَصايَا الرَّ

 (13-12:11بِهَا اْليَْوَم لَِخْيِرَك.)تثنية
هللا يحبنا  .11، يعظ عظة عن استجابتنا لنعمة هللا في اإلصحاح 9بعد خطبة موسى الكبيرة عن نعمة هللا في سفر التثنية 

هللا ال يحبك ألنك صالح، ومحبته  مشروطا.حبه ليس  ال شيء تفعله يمكن أن يجعل هللا يتوقف عن حبك. حتى عندما نفشل.

 . التركيز هنا ليس على أدائنا، ولكن على تجاوبنا مع نعمته لن تتوقف ذا كنت سيئا.

 

، موسى يقول لنا خطبة حول الردة ألولئك الذين لم يستجيبوا لنعمة هللا. الردة تعني "الوقوف أو السقوط 13في اإلصحاح 

عن العشور )إعطاء هللا واحد على  14موسى وعظ أيضا عظة في اإلصحاح  مع هللا". بعيدا عن موقف كنت قد اتخذته 

، عظة 11في اإلصحاح  . ، استجابة أخرى لنعمة هللا. العشور تعلمنا أننا يجب أن نضع دائما هللا أوال في حياتنا ( عشرة

حرم السحر مثل الكهانة و التواصل مع ، يعلمنا بلغة قوية جدا أن هللا ي13عن أهمية العطاء للفقراء، وفي اإلصحاح 

 .األموات، واستخدام السحر

 

على سبيل المثال، قال  كنبي، موسى تكلم ليس فقط عن ناموس هللا إلى إسرائيل، لكنه تنبأ أيضا بعض عن مستقبل إسرائيل.

النبي الذي سيأتي في يوم  لهم أنهم في يوم من األيام سوف يريدون ملكا، وأن هللا سوف يمنحهم رغبتهم. كذلك أخبرهم عن

في  من األيام ليخلصهم. هللا قد أعطاهم كلمة مكتوبة قوية، لكنه أراد أن يتكلم معهم بطريقة أعظم من الكلمة المكتوبة.

 . رحمته ومحبته لهم، أراد هللا التحدث إليهم من خالل نبي خاص جدا الذي سيكون نبي، وكاهن، وملك

 
 
 



 .أفضل إجابة اختر
 . صحيحة أو خاطئة؟ هللا يحبنا بسبب ما نعمله -1 

 . صحيحة أو خاطئة؟ هللا يريدنا أن نحب اآلخرين بغض النظر عما قاموا به  -2

 . صحيحة أو خاطئة؟ يمكننا أن نجعل هللا يحبنا أكثر إذا أعطيناه عشورنا  -3

 . ما لم يذكر خالف ذلك، واختر إجابة واحدة لكل سؤال

 

 على أي أساس؟ نعمة هللا نحونا -4

 أدائنا -أ

 مواقفنا الصالحة -ب

 أعمالنا الصالحة -ج

 طبيعته -د

 

 نعمة هللا، كيف يمكننا أن نعيش؟ بسبب -1

 غير أمنين حول عالقتنا معه -أ

 مطمئنين أنه يحبنا و يغفر لنا -ب

 غير واثقين عن مستقبلنا -ج

 فخورين ألننا نعلم أنه دائما سوف يغفر لنا -د

 

 أن تكون استجابتنا نحو نعمة هللا؟ )اختر كل ما ينطبق( كيف ينبغي -6

 . يجب أن نحبه ونخدمه أكثر -أ

 .ال ينبغي أن نتغير ألن هللا يحبنا كما نحن -ب

  ينبغي أن نرغب بكل تواضع أن نكون أنقياء وأن نلصق به. -ج

 . نحن لسنا بحاجة لنعمته إذا لم نخطئ -د

 نريد.نعمته تسمح لنا أن نخطئ بقدر ما  -ه

 

 ماذا يقول هللا عن الردة ) تقف بعيدا وال تعيش ألجله بعد اآلن(؟ -7

 . هي خطيئة خطيرة جدا -أ

 . هذا يزعجه قليال، لكنه ال يزال يحبنا -ب

 . نعمته تغطينا، لذلك هذه ليست مشكلة كبيرة -ج

 . وعد أن ال يغفرها أبدا، حتى بعد توبة العاصي -د

 

 شر؟أي جزء من الدخل هو الع -3

 النصف -أ

 نصف الواحد في المئة -ب

 عشرة في المئة -ج

 العشرة في المئة األولى  -د

 

 ما هو الغرض من العشور ؟ -9

 . هللا يحتاج أموالنا -أ

 . الكنيسة تحتاج إلى أموالنا -ب

 .أنه يذكرنا أن تضع هللا أوال في كل شيء -ج

 هو الدفع من أجل خطايانا - د



 لقديم عن اإلحسان؟ماذا يعلمنا العهد ا -11

 . إنه ليس مهم -أ

 .هللا يتراءف على الفقراء، لذلك يجب أن نكون نحن أيضا -ب

 . الفقراء يستحقون فقرهم -ج

 . الفقر هو عالمة على النضج الروحي -د

 

 ما الوصية التي أعطاها هللا لملوك إسرائيل؟ -11

 كتابة الوصية والحفاظ عليها معهم دائما -أ

 حفظ الوصية -ب

 ترك الوصية للكهنة، ألنها ليست عملية للملوك -ج

 إجبار جميع الناس في المملكة على حفظ الوصية -د

 

 ما هي وصفة داود ليكون مبارك؟  ،3-1:1اقرأ مزمور  -12

 . قراءة شريعة هللا -أ

 . يحب شريعة هللا -ب

 . يعمل شريعة هللا -ج

 كل ما سبق -د

 

 كيف يشعر هللا حيال االتصال باألموات والعرافة؟ -13

 .هو أوصى بها -أ

 .هو يشجعها – ب

 .هو ال يحب ذلك، لكنه يتغاضى عن ذلك - ج

 .انه يكره ذلك - د

 

 لماذا يكره هللا الممارسات السحرية؟ -14

 ألنها ليست حقيقية -أ

 ألن الشيطان هو مصدرها- ب

 ألنه ال يفهمها -ج

 ألنها تعمل فقط نصف الوقت -د

 

 موسى تنبأ عن من؟ -11

 يسوع المسيح  -أ

 كل ملوك إسرائيل -ب

 إيليا النبي - ج

 الرسول بولس - د

 

 موس هللا بخصوص الجريمة في المقام األول؟على ماذا يركز نا -16

 حقوق المجرم -أ

 حقوق المجني عليه -ب

 غضب هللا -ج

 أهمية عقوبة اإلعدام- د

 

1
ُجِل الَِّذي لَْم يَْسلُْك فِي َمُشوَرةِ  طُوبَى لِلرَّ

األَْشَراِر، َوفِي طَِريِق اْلُخطَاِة لَْم يَقِْف، َوفِي 

َمْجلِِس اْلُمْستَْهِزئِيَن لَْم يَْجلِْس. 
2

فِي نَاُموسِ  لِكنْ 

تُهُ، َوفِي نَاُموِسِه يَْلهَُج نَهَاًرا َولَْيالً.  بِّ َمَسرَّ الرَّ
3

فَيَُكوُن َكَشَجَرٍة َمْغُروَسٍة ِعْنَد َمَجاِري اْلِميَاِه، 

الَّتِي تُْعِطي ثََمَرهَا فِي أََوانِِه، َوَوَرقُهَا الَ يَْذبُُل. 

 (3-1:1)مزمور َوُكلُّ َما يَْصنَُعهُ يَْنَجُح.

 



 وفقا لسفر التثنية، ما هو المفتاح المعركة؟ -17

 حجم الجيش -أ

 قوة الجيش -ب

 اإليمان -ج

 إيجاد أنجح إستراتيجية -د

 .  رائعة عنقانون " الولي المخلص" هو صورة  -13

 الزواج -أ

 الطالق -ب

 الحياة بعد الموت -ج

 يسوع – د

 

 بين؟ انهى موسى خطبته بخيار -19

 بين مصر و أرض الميعاد -أ

 بين الحياة والموت -ب

 بين العبودية والحرية - ج

 بين المملكة أو ديمقراطية - د

 

 

كذلك، ماذا يمكن أن تفعله للدخول في نعمة هل تعتبر حياتك "مباركة" ؟ لماذا أو لماذا ال؟ إذا لم يكن 

 هللا؟
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

أطلب منه أن  أشكر هللا على الطرق التي أنعم بها عليك، وأطلب منه أقصى نعمة لديه لك.

  يساعدك على الحب والحفاظ على كلمته حتى يتسنى لك أن تكون سبب بركة لمن حولك.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

أعظم عظة من قبل الحاخامات لقرون؟ ما هو  9-4:6لماذا اعتبرت عظة موسى في سفر التثنية  -1

الغرض من تلك العظة؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

عندما تنبأ موسى أن الشعب سيكون له ملك في يوم من األيام، لماذا كان على الملك أن ينسخ الكتب  -2

ان أفضل ملك في الخمسة األولى من الكتاب المقدس بيده؟ أربط ذلك بالمزمور األول لداود، الذي ك

 حيث كتب أن الرجل المبارك ينبغي أن يحب كلمة هللا ويتأمل فيها ليال ونهارا. اسرائيل،
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

لماذا قال موسى، عندما كانوا يسيرون باتجاه المعركة، أن من خاف أو تزوج حديثا أو غرس كرما  -3

 يجب أن يعود إلى داره؟ ما عالقة ذلك بجدعون
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

الناس على االختيار بين الحياة  أربط خطبة موسى الرائعة في نهاية هذا الكتاب، حيث أنه تحدى -4

والموت، و جعل العديد من الخيارات األخرى مع عواقب ال رجعة فيها، بالهوت بعض الذين يعتقدون أن 

 اإلنسان ليس لديه اإلرادة الحرة نظرا لعناية هللا في االختيار والمصير المسبق.
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ح؟ وكيف يمكن أن ( يثبت الفداء من خالل المسي 11-1:  21المخلص )في تثنية  -كيف قانون الولي -1

يعطينا يعطينا مفتاح سفر راعوث؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

لماذا يكره هللا الردة والقتل والسحر، والشذوذ الجنسي وغيرها من الخطايا؟  -6
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ماذا نتعلم من عظة موسى عن كل من نعمة هللا، محبة هللا، العشور، لماذا ينبغي علينا أن نحب ونطيع  -7

هللا؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 الذهاب إلى العمق


