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  نزاع االرتداد
  
  ٢الفصل 

  ٢٨الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

  أن نفھم دورة االرتداد في سفر القضاة لنتعلم منھا: الھدف

ْعُب لِیَُشوعَ " بَّ إِلھَ «: فَقَاَل الشَّ   )٢٤:٢٤یشوع ( »نَا نَْعبُُد َولَِصْوتِِھ نَْسَمعُ الرَّ
  

  )٦:١٧قضاة. (َكاَن ُكلُّ َواِحٍد یَْعَمُل َما یَْحُسُن فِي َعْینَْیھِ . َوفِي تِْلَك األَیَّاِم لَْم یَُكْن َملٌِك فِي إِْسَرائِیلَ ٦
: إسرائیلسنة بعد أن قال شعب  ٤٠٠. سنة بعد دخول أرض الموعد ٤٠٠إن سفر القضاة یغطي فتر 

بَّ إِلھَنَا نَْعبُُد َولَِصْوتِِھ نَْسَمعُ " َكاَن ُكلُّ َواِحٍد یَْعَمُل َما یَْحُسُن . َوفِي تِْلَك األَیَّاِم لَْم یَُكْن َملٌِك فِي إِْسَرائِیلَ ". الرَّ
س الذین ، التي تسمح للنااالرتداد أو ،الردة من دورة ھو القضاة في سفر المشكلة الرئیسیة. فِي َعْینَْیھِ 

، ثم یرتدون عن ھذا االلتزام، ثم مھم یبدءون بااللتزا. تعھدوا على طاعة هللا بأن یتخلوا عن إیمانھم
وبعد ذلك . ثم في محنتھم یصرخون إلى هللا، فیرسل هللا لھم قاض لینقذھم. یفسدون وینھزمون من أعدائھم

  . یلتزمون مرة أخرى، وتبدأ الدورة من جدید
وھي تعلمنا كأفراد وكأمم أننا یمكننا أن نفقد بركة هللا إذا بع مرات في سفر القضاة ھذه الدورة حدثت س

   . سفر القضاة یحذرنا من خطورة إھمال هللا ومحبتھ وعبادتھ وخدمتھ. نسینا التزامنا بمحبتھ وطاعتھ
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  .أفضل إجابة اختر 

 .حدث عن الفشل بعد االحتاللوسفر القضاة یت، یتحدث عن االحتاللأو خاطئة؟ سفر یشوع صحیحة  -١
 . ؟ یقول الكتاب المقدس أن الحرب دائما خطأخاطئةصحیحة أو  -٢
 . سالمع المسیحیین على قضایا الحرب والجمی یتفق؟ خاطئةصحیحة أو  -٣
  . ال یرتدون أبدا ین؟ أتباع المسیح الحقیقیخاطئةصحیحة أو  -٤

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك 
 كم سنة من التاریخ العبري؟ یغطيسفر القضاة   -٥
  ٥٠ -أ

 ١٠٠ -ب
 ٤٠٠ -ج
  ٨٠٠  -د
 لخالفتھ ؟ ھ یشوعبدر الذيمن  -٦
 كالب -أ

 جدعون -ب
 دیبورا - ج
  ال احد - د
  ي اآلیة المحوریة في سفر القضاة؟ ما ھ -٧
 . في عینیھ واحد ما یحسنكل  فعل -أ

 . ع هللایالجمیع یط -ب
 . رائیل كل أعدائھااحتلت إس - ج
  . دعوأرض الم تغادر أن إسرائیل على كان - د
 القضاة ؟ سفر ما ھي المشكلة الروحیة األولیة في -٨
 ، أو الوقوف بعیدا عن هللالردة -أ

 الكھنة الفاسدین -ب
 الشعب یخدعونعداء األ -ج
  .تقدیم الذبیحةالجدل حول كیفیة  -د
  . في دورة الردة حیحالص ضع الخطوات التالیة في نصابھا -٩
 ج                    یقف بعیدا عن هللا  -أ

 أ                          عدو یھدد  - ب
 ه                               مع هللا  سائر -ج
 ط                   لیقودقاضي  یأتي - د
   ب                   الفساد األخالقي  - ه
 و                 ھزم من قبل العدو -و
 ط                 النھضة الروحیة  - ز
 ح        تصرخ إلى هللا بالرحمة  - ح
 ل                            رق ذبح و - ط
 ز                       الفساد السیاسي   - ي
 د                  النجاة من العدو  - ك
 ك                                  التوبة  - ل
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  ؟إسرائیلحدثت دورة الردة مع شعب القضاة  سفركم مرة في  -١٠
 مرة -أ 

 مرتین -ب
 خمس مرات - ج
  سبع مرات - د
  

 القضاة بالنسبة لنا الیوم؟ سفرما ھي الرسالة الرئیسیة من  - ١١
 .ذلك أبدا بعد، ال یخطئ واستمتعنا ببركات الرب نلنا الخالصمرة واحدة إذا  -أ

 .یجب علینا أن نكون حذرین .ة أمر ممكن دائماالخطیئ -ب
 . دعومن أرض الم یطردنا، وهللا نخطئعندما  -ج
  . ال یمكننا أبدا ھزیمة كل أعدائنا -د

 ؟دورة من الردة في یسقطأن  ھنالذي یمكمن  - ١٢
 األفراد -أ

 الكنائس -ب
 األمم -ج
  كل ما سبق - د

 ؟ا ھي النتائج المترتبة على الردةم  - ١٣
 لعبودیة للعدوا -أ

 الفساد األخالقي -ب
 الموت - ج
 معاناةال - د
  كل ما سبق - ه

 ؟ةصحیحال يأي من العبارات التالیة عن التوبة ھ - ١٤
 .نعاني من عقاب هللا إال بعد أنتوب حقا ننحن ال یمكن أن  -أ

 .ضروریة غیرالتوبة تصبح ، مرة واحدة اعترفنا بخطایاناإذا  -ب
 . توب أوالن، یمكن أن ن نحاكملیس من الضروري أ -ج 
  .یخلصناهللا لن و ،ت األوان للتوبةفوی، عقاب هللاأتي تعندما  -د

إذا ھل تختبر كل بركات الرب في أرض الموعد الخاصة بك؟ أین تجد نفسك في دوامة الردة؟ 
  ؟تحتاج إلى توبةحیاتك في ھل ھناك أي مجاالت  ین؟الروحی كأعداء ھملم یكن كذلك، ما 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

  . في جمیع األوقات ھل اساعدك على البقاء وفییسألھ أن اوأشكر هللا لمغفرتھ 
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  الساعة صورةشرح دورة الردة باستخدام ا -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . الكنائس والطوائف والجامعات و األمم الیوم فيق ھذه الحقیقة ناقش مع اآلخرین كیف تطبوشرح ا -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ في حیاتك تظھركیف   .وعلى سلوككلى نفسك عطبق ھذه الدورة من الردة  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 یاج إلى التوبة النھضة؟ تظھر اإلحتكیف ھذه الحقیقة حول الردة  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
سنة  تكشف لنا عن شخصیة  ٤٠٠مرات في خالل  ٧كیف ھذه الحقیقة أن إسرائیل مر بھذه الدورة  -٥

 اإلنسان وشخصیة هللا؟  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ فشل من جانب یشوعب لھ عالقة ل ھذه الفترة من التاریخ العبريفراغ في القیادة خاللا أن كیف یمكن -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ؟عملھات أن رات التي تحتاج؟ ما ھي التغییھذه الدورة من الردة مننت اآلن أین أ -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


