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  دراسة الكتاب المقدسلقیادة مجموعة 
 

. ألسفار الكتاب المقدسالعملیة و التأملیة ھذه الدراسة المصغرةالكتاب المقدس  أعدت مدرسة
دورك كمعلم ھو إرشاد فریقك من ھالل الدورات الدراسیة والتمارین، وتساعد على استیعاب 

  . الھوتیة، واكتشاف المبادئ الخالدة، ولكن األھم من ذلك ھو تطبیقھا على حیاتھمالمفاھیم ال
.  ستغرق ما یقرب من أربعة أشھر، وھي مصممة لتكون أكثر من دورةسوف تدراسة ال ھذه

 كنیستك دك باألدوات الالزمة لتغذیة وتنمیةلتزوی إستراتیجیةھذه الدراسة جزء من خطة 
  .ءروحیا وعددیا على حد سوا

 
  :لمساعدتك نوفر لك األدوات التالیة

 ھذا الدلیل للقائد  
 نماذج للتقاریر  
  ١١-١الدروس الصوتیة (سلسلة من التسجیالت الصوتیة عن األسرة والزواج(  
 مجموعة من كراسات التمارین للطالب 

  
  قبل الدرس
 لَى َمفَاِرِق فَاْذھَبُوا إِ . "ابدأ أنت شخصیا بدعوة الناس للحضور إلى ھذه الولیمة الروحیة

ُرِق، َوَجَمُعوا ُكلَّ  .الطُُّرِق، َوُكلُّ َمْن َوَجْدتُُموهُ فَاْدُعوهُ إِلَى اْلُعْرسِ  فََخَرَج أُولئَِك الَْعبِیُد إِلَى الطُّ
  ).١٠-٩:٢٢متى "(فَاْمتَألَ الُْعْرُس ِمَن اْلُمتَِّكئِینَ . الَِّذیَن َوَجُدوھُْم أَْشَراًرا َوَصالِِحینَ 

 كذلك سیكون من األفضل أن یحضر . الصالة ألولئك الذین سوف یحضرونعد نفسك ب
الزوج والزوجة معا ولكن إذا كان أحدھما فقط یمكنھ الحضور فمن األفضل أن یأتي واحد 

هللا فقط یستطیع تغییر قلوب الناس، . إذا كان ذلك ممكناً، صلي من أجلھم باالسم. من ال أحد
َّھُ یَْنبَِغي أَْن یَُصلَّى ُكلَّ ِحیٍن َوالَ یَُملَّ َوقَ . والصالة ھي أقوى أداة لذلك اَل لَھُْم أَْیًضا َمثَالً فِي أَن

إذا كان ھناك رغبة في الحضور لدى رجال ونساء أزواجھم ال یرغبون في ). ١:١٨لوقا (
 .  الحضور یمكن بدء مجموعة فقط للنساء وأخرى للرجال

 ادع شخص أو اثنین لمساعدتك في . بمفردكال تحاول أن تفعل كل شيء . أطلب المساعدة
 .التسبیح والموسیقى والترحیب والتسجیل

 راجع الدرس وافھم ھدفھ. 
 الدرس المسموع، والقراءات الكتابیة، وادرس كل درس على : كن على درایة بكل األدوات

 . حدا متذكرا النصوص الكتابیة قبل الفصل الدراسي
 ةیجب التأكد من أن جمیع األدوات جاھز. 
 تأكد أن مكان االجتماع مالئم ومریح للمجموعة   . 

  
  أثناء الدرس 
  ) ساعة ونصف: تذكر أن تحافظ على وقت الدرس(

 تذكر كیف كان لطیفا عندما تم الترحیب بك؟ خصص شخص . تحیة الجمیع فور وصولھم
  .  لیرحب بالناس ویعرفھم بعضھم ببعض إذا كانوا ال یعرفون بعض

 ة والصالة، واسأل هللا أن یساعدك ویساعد كل واحد لیفھم ویطبق كلمة هللا البدایة بوقت للعباد
  .على حیاتھ

 تسمیع اآلیة المحفوظة.  
 االستماع إلى الدرس المسجل.  
 ونحن نثق أن األسئلة سوف . استخدام كتیب الطالب، دعوة للمناقشة مع التركیز على التطبیق
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إذا كانت المجموعة . سیؤدي إلى التطبیق تجعل المناقشة مثیرة وسوف تقود إلى الفھم الذي
، حاول تقسیمھا إلى مجموعات أصغر من ثالثة أو أربعة أشخاص )١٠أكثر من (كبیرة 

تأكد من رصد الوقت وكن حذراً من أن المحادثة ال تحید عن مضمون . لتشجیع المناقشة
  .الدرس، ودراسة كلمة هللا

 ي المرة القادمةاشكر الجمیع على حضورھم وشجعھم على الحضور ف.  
 تحدى الدارسین لدعوة آخرین لالنضمام إلى دراسة الكتاب المقدس.  
 تشجیع الدارسین على حفظ المقاطع الكتابیة من الدروس كل أسبوع.  

 
  بعد الدرس
 جمع جمیع األدوات .  
 ترك المكان أكثر تنظیماً مما كان علیھ. اعد غرفة االجتماع إلى الترتیب الصحیح.  
 ریرامأل ملف التق.  
 إذا كان االجتماع في منزل شخص ما، تأكد من أن تشكرھم على كرم ضیافتھم. 

  
  غیر القراء –تعلیمات خاصة لتدریس المتعلمین سمعیا 

من المھم أن نتذكر أن أولئك الذین ال یعرفون القراءة والكتابة یحتفظون بالمعلومات بطریقة 
علم عن طریق االستماع والمناقشة حتى بالنسبة للمتعلمین فالت. مختلفة عن المتعلمین

فمن الجید أن نتذكر . األمیة لم تكن عقبة في أیام یسوع. والمشاركة بما تعلموه أفضل بكثیر
وحتى أن نقول لمجموعة الدارسین أن معظم التالمیذ وأغلبیة الناس الذین أوال ساھموا في 

  .  انتشار اإلنجیل لم یكونوا یعرفون القراءة والكتابة
ح عدیدة، إن المتعلمین سمعیا لدیھم قدرة على تعلم ما یسمعون أكثر مننا نحن الذین من نوا

وقت الكافي لالستماع الجید، یمكنك أن توقف اللذلك امنح .  یجب أن نكتب كل شيء لنتذكره
ثم اسمح . التسجیل وأن ترجعھ إلى الوراء لالستماع مرة أخرى إلى جزء إذا كان غیر مفھوم

األسئلة، أو أن یتلوا القصة التي سمعوھا وتعلموھا باسلوبھم، إذا فعلوا ذلك لھم بالرد على 
ثم اطرح األسئلة بصوت عال، وشجع الجمیع على المشاركة . فھذا دلیل على معرفتھم الجیدة

  .، یسوع المسیح"ابنھ"فھذا سوف یقودھم إلى فھم أعمق لتعالیم هللا وعالقة أقوى مع 
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  ما ھو الكتاب المقدس؟
 

  ١لفصل ا
  الدرس األول" القدیم  مسح شامل للعھد: "يالدرس الصوت

  

  .ھتنظیم تمالكتاب المقدس، وكیف ھو فھم ما ل: الھدف

، لَِكْي ُكلُّ اْلِكتَاِب ھَُو ُموًحى بِِھ ِمَن هللاِ، َونَافٌِع لِلتَّْعلِیِم َوالتَّْوبِیِخ، لِلتَّقِْویِم َوالتَّأِْدیِب الَِّذي فِ  ي الْبِرِّ
                )١٧-١٦:٣تیموثاوس ٢ (..ُكوَن إِنَْساُن هللاِ َكاِمالً، ُمتَأَھِّبًا لُِكلِّ َعَمل َصالِحٍ یَ 

  
 
 "الكتاب المقدس"كلمة . ستة وستون: ن مجموعة من الكتبم یتكون" الكتاب المقدس"في الواقع إن 

Bible یأتي من  ھأن"أو " ینتمي إلى هللا ھأن"عني ت" المقدس"، وكلمة "الكتب"لالتینیة تي من الكلمة اتأ
  .مجموعة من الكتب القادمة من هللایعني  " الكتاب المقدس"ولذلك حرفیا ". هللاھند 

 
 الكلمات لنا أن ھذه یؤكدون وھم. سنة ١.٥٠٠الكتاب المقدس على مدى فترة رجل كتبوا ن حوالي أربعو
قد حمل وساق الروح القدس ھؤالء الرجال و. ، مستوحاة من روحھ وصاغھا البشر"هللا نفسھ"ھي كلمات 

  .كما تحمل الریاح القارب وتسوقھ في البحر
 

. العھد القدیم والعھد الجدید قسمان الرئیسیان ھماال. ھم ورسالتھمنوع حسب مرتبین االستة والستون كتاب
سوف ھل  یسوع جاء؛ ھي رسالة العھد الجدیدھل سوف تؤمن بھ؟ ویسوع قادم؛  ھي رسالة العھد القدیم

ال فصاإلن –" ینقمطلال" یصالحتثق بھ؟ العھد القدیم یروي كیف، من خالل مجيء المخلص، هللا سوف 
لیصلح بین هللا  جاء یسوعإذ  ینقمطلهللا ال صالحیخبرنا العھد الجدید كیف و. بین هللا ومخلوقاتھ الروحي
  . "وسقدهللا ال"د عالقتنا مع فیعیآثامنا إلى األبد  أنھ غفرونحن یجب أن نؤمن بھ ونثق  والناس

 
ب ا، واثنا عشر كتأو الناموس لقانونخمسة كتب ل: خمسة أنواع من الكتب العھد القدیم یحتوي على

، واثنا )واحد منھم كتب كتابین( وخمسة كتب ألربعة من األنبیاء الكبار ،وخمسة كتب من الشعر ،تاریخ
  .عشر كتاب لألنبیاء الصغار

 
، وكتاب )األناجیل(یسوع كتب عن حیاة أربعة : خمسة أنواع من الكتب یحتوي علىأیضا العھد الجدید 
   ).الرؤیا(، وثمانیة رسائل عامة، وسفر واحد نبوي بولسل ةلوثالثة عشر رسا) سفر األعمال(تاریخ واحد 
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  الكتاب المقدس
  .یُطلب منك غیر ذلك اختر أفضل إجابة واحدة ما لم

 

  ؟"المقدس"ب الكتاب المقدس  نصفماذا نعني عندما  -١
  .الذي یقرأه یجب ان یكون مقدس -أ

  .أتي من هللای أنھ -ب
  .ھمن الصعب جداً أن نفھم -ج
  .جمیع الذین كتبوه كاملین -د

 

  عن الكتاب المقدس؟ ١٧- ١٦:٣تیموثاوس ٢یقول ماذا  -٢
  .من هللاأنھ موحى بھ  -أ

  .والتقویم للتصحیح أنھ مفید -ب
  .نا التبریرویعلم -ج
  .یؤھلنا للعمل الصالحأنھ  -د
  .كل ما ذكر أعاله -ه

 

  ؟لكتاب المقدس، من أین أتت أفكارھم اعندما كتب أناس  -٣
  .ھم الخاصھمإبداعھم وف -أ

  .التقلید -ب
  .البحثیة فعلوا الكثیر من الدراسات -ج
  .أرشدھم روح هللا القدوس -د
 

  .المكتوبة" كلمة هللا"المقدس ھو  الحي، والكتاب" كلمة هللا"؟ یسوع ھو أم خطأصواب  -٤
  

  العھد القدیم
بین هللا  ھذا االنفصال. االنفصال بین هللا ولنا ، والسبب في )أخطأوا(د القدیم یخبرنا كیف تمرد البشر العھ
ھي أن لعھد القدیم ل ساسیةالرسالة األ. الكتاب المقدس معھا ھو المشكلة األساسیة التي یتعامل ناسوال

 .صالحنا على هللایسوع قادم لی
  األنبیاء  الشعر  التاریخ  الناموس
  التكوین
  الخروج
  الالویین
  العدد
  التثنیة

  یشوع
  القضاة
  راعوث

  صموئیل األول
  صموئیل الثاني
  الملوك األول
  الملوك الثاني

  أخبار األیام األول
  أخبار األیام الثاني

  عزرا
  نحمیا
  أستیر
  

  أیوب
  مزامیر
  األمثال
  الجامعة

  نشید النشاد

  إشعیاء
  إرمیاء

  مراثي إرمیاء
  حزقیال
  دانیال
  ھوشع
  یوئیل

  عاموس
  عوبدیا
  یونان
  میخا
  ناحوم
  حبقوق
  صفنیا
  حجي
  زكریا
  مالخي
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  .مرتب حسب زمن الكتابة –؟ العھد القدیم مرتب حسب التسلسل الزمني أم خطأ صواب  -٥
  .أم خطأ؟ العھد القدیم یحتوي على خمسة أنواع من الكتبصواب  -٦
  .أم خطأ؟ الفرق الرئیسي بین األنبیاء الكبار واألنبیاء الصغار ھو طول كتابتھمب صوا -٧
 یوصل بین كل فئة وعدد كتبھا اارسم خط -٨
 

 
 

 
  الحق والباطل؟في أي مجموعة من أسفار العھد القدیم أخبرنا هللا عن الفرق بین  -٩

  )األنبیاء الصغار، كبارنبیاء ال، والتاریخ، والشعر، واألالناموس(
  

 
  لعھد القدیمالرسالة األساسیة ل - ١٠

  . الكمالهللا ویعیش حیاة مثالیة لیكون مقبوال منقوانین هللا  یحتاج اإلنسان أن یطیع -أ
  .ناس، وسوف یبارك جمیع المحبةهللا   -ب
  .بین هللا ومخلوقاتھوسوف یصالح یسوع قادم،  -ج
  .العھد الجدید ھوالمھم . لیس مھما -د

 
  العھد الجدید

 
وي لنا كیف جاء كما یر. ن حیاة یسوع، ومعجزاتھ، وتعالیمھ، وصلبة وقیامتھعیخبرنا العھد الجدید 

أكثر من نصف العھد الجدید یتألف من . وكیف كانت الكنیسة األولىحیاة المؤمنین، الروح القدس في 
  .معظم ھذه الرسائل كتبھا بولس. إلى الكنائس التي أنشئت بعد القیامة ُكتبترسائل 

  
  نبوات  رسائل عامة  رسائل بولس  التاریخ
  متى

  مرقس
  لوقا

  یوحنا
  أعمال الرسل

  رومیة
  كورنثوس١
  كورنثوس٢

  غالطیة
  أفسس
  فیلیبي

  كولوسي
  تسالونیكي١
  نسالونیكي٢
  تیموثاوس١
  تیموثاوس٢

  تیطس
  فلیمون

  عبرانیین
  یعقوب

  بطرس١
  بطرس٢
  یوحنا١
  یوحنا٢
  یوحنا٣

  ذایھو

  رؤیا یوحنا

  

   ٥      القانون   ).أ(
ب(
.(
   ٥      التاریخ          
ج(
.(
   ٥      الشعر       
).د(    ١٢      األنبیاء الكبار                         
)ھ(
.
   ١٢     النبیاء الصغار                        
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  .أن یسوع جاءھي للعھد الجدید  األساسیةالرسالة  ؟أم خطأصواب  -١١
  .عن یسوع الذي یتحدث الكتاب المقدس الوحید منجزء الالعھد الجدید ھو  خطأ؟أم  صواب -١٢
  ".اإلنجیل" یُطلق علیھا اسملیسوع في الكتاب المقدس،  السیر الذاتیة  ؟أم خطأصواب  - ١٣
  :یوصل بین كل فئة وعدد كتبھا ارسم خطا - ١٤

  

  
  ) ، التاریخ، رسائل بولس، رسائل عامة، النبوءةاألناجیل( قیامة یسوع؟ أین نجد قصة حیاة وموت و - ١٥

 
 المشتركة بین العھد القدیم والعھد الجدید؟  قصةالما ھي إلیھا،  معناتسافي الرسالة التي 

  دراسة ھذا الموضوع مھم بالنسبة لك؟ عن أھمیة ھذا الموضوع؟ لماذا یقول لك ھذاماذا 
  

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

 
.  كلمتھحبھ أكثر عن طریق دراسة ھ ونعرفأن یعلمنا كیف نكلمتھ، وأسألھ شكر هللا من أجل أ

  .على حیاتك كل یوم كلمتھق وكیفیة تطبقول وما یعنیھ، أن یساعدك على فھم ما یاسألھ 
  

اإلنجیل/ السیرة الذاتیة                  ).أ(    واحد  

)ب(
.  
التاریخ          واحد    

)ج(
.  
خطابات بولس                  أربعة    

رسائل عامة   ).د(     ٨   

نبوات   ).ھ(
 
 

      ١٣   
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  ؟"كلمة هللا"أھداف بولس إلى تیموثاوس، ما ھي بعض  استناداً إلى ما كتب -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

المقدس؟ في الكتاب  على تقییمنا لما یجب تطبیقھ١رقم األھداف في السؤال  تؤثر كیف  -٢
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  ) ٠١٧:٧؛ ١٧:١٧یوحنا  ناقش(؟  ھا في الكتاب المقدسنتوقع أن نجد التيالحقیقة  ما ھي -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
 ماذا ینبغي أن نفعل ولماذا؟مقدس، حقیقة في الكتاب العندما نجد  -٤

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
   فیما یتعلق بكلمة هللا؟ يوحما ھو تعریفك الشخصي لل -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  اتك عندما تقرأھا؟حی" كلمة هللا"تتوقع أن تغیر كیف  -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  . شرحا؟  بركةا نأن تجعلنا، أو ھل غرض كلمة هللا أن تبارك -٧

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  د القدیم؟ ما ھي المشكلة األساسیة التي یتناولھا العھ -٨

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
 

  الذھاب إلى العمق
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  ) ؟ثالث كلماتفي یمكنك اإلجابة (العھد القدیم ؟  لب رسالة ماھو  -٩
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  لعھد القدیم؟ المختلفة ل بمن الكت خمسة أنواعال نتناولكیف ینبغي أن  - ١٠

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

  ) ١١:١٠كورنثوس  ١ ناقش(بري؟  نبغي أن ندرس التاریخ العلماذا ی - ١١
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  . شرحا؟  "لقانونكتب ا"ھل ھناك أي تاریخ في  - ١٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

. ستكون علیھا صف ما.  بال قوانین على اإلطالق تخیل أمة  - ١٣
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
ما لماذا؟   األنبیاء الكبار أم عن األنبیاء الصغار؟ ھل تفضل أن تسمع عن  عندما تذھب إلى الكنیسة، - ١٤

ھو وجھ االختالف وما ھو وجھ التشابھ؟ 
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  العھد الجدید ؟ ھو مضمون في كلمتین، ما - ١٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

أكثر من  كیف نعتبرھا؟  "اإلنجیل" اسمالكتب األربعة األولى من العھد الجدید  أطلق علىلماذا  - ١٦
تیة؟ ذاة سیرمجرد 

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
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  ؟ ما ھو الفرق بین رسائل بولس والرسائل العامة - ١٧
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

  رسائل العھد الجدید؟ كیف یعدنا سفر أعمال الرسل  لدراسة  - ١٨
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
ھل .  الرؤیا، وفي رسائلالوتاریخ في األناجیل، ، سوف نجد "كتب الناموس"كما یوجد تاریخ في  - ١٩

لماذا أو ) ١١:١٠كورنثوس  ١(في العھد القدیم؟   نتناولھاھذه المقاطع التاریخیة كما  تناولینبغي أن ن
لماذا ال؟ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

  ) ٤٠- ٣٩:٥ ناقش یوحنا(الكتاب المقدس؟ جمیع المفتاح الذي أعطانا إیاه یسوع لما ھو  - ٢٠
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  خمسة في العھد الجدید؟ الكتب الما ھي أنواع  - ٢١

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
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  الغرض من الكتاب المقدس
 

  ٢الفصل 
  الدرس الثاني"  القدیم مسح شامل للعھد: "يدرس الصوتال

 

  .هللالنا ماذا أعطاه لالكتاب المقدس و وصل إلینا أن نفھم كیف: الھدف

ةٌ قَطُّ بَِمِشیئَِة إِْنَساٍن، بَْل تََكلََّم أُنَاُس هللاِ اْلقِدِّیُسوَن َمُسوقِیَن ِمَن الرُّ  . قُُدسِ وحِ الْ ألَنَّھُ لَْم تَأِْت نُبُوَّ
 ) ٢١:١بطرس ٢(

  
 
الكتاب المقدس فدعما لھذا الموضوع، . یسوع المسیح عنالكتاب المقدس یتحدث النھایة، من البدایة إلى 

یقدم لنا السیاق ) ٢(للعالم؛  فاديأن یقدم السید المسیح كالمخلص وال) ١: (لدیھ أربعة أھداف رئیسیة
بین لی) ٤(اإلیمان بیسوع؛ و  یقود غیر المؤمن إلى طریقأن ) ٣(یسوع؛  فیھ التاریخي الذي جاء

  .واعیشأن ی هللا ھملمؤمنین كیف یریدل
 

فال یوجد شيء یمكن . ھو نوع خاص من الوحي الذي اكتمل اآلنو. كتب الكتاب المقدسإن هللا ھو الذي 
ملوك، : كان من بینھم. لكتابة الكتاب المقدس مختلفا الرج ٤٠ستخدم هللا ا. كتابتھ اآلن أو إضافتھ
   .حروب، وحتى جامعي الجمیز قادةوغنم، رعاة وصیادین، وكھنة، و

 
 بعدة قبل ذلك قد استخدمت م، على الرغم من أنھ ١٠٠الي عام العھد القدیم رسمیا في حو تجمیعتم 

  .وكانت مكتوبة باللغة العبریة. تم إدراج الكتب على حسب كتابھا الموثوق فیھم أنھم أنبیاء أو كتبة. قرون
 

قد استخدم قبل ذلك  ، على الرغم أیضا من أنھ٦٩٢ واحد في سنة تجمیعھ في مجلد  تمأما العھد الجدید فقد 
؛ إذا كان معاونھأو  رسوالكان الكاتب  إذا: ثالثة معاییر أساس على تم اختیار الكتب. عدیدةقرون ب

باقي الكتب الموحاة أو الُمعترف بھا من قادة  نعمة للمؤمنین؛ وإذا اتفق معال یقدمالمحتوى الروحي 
  .العھد الجدید باللغة الیونانیةكتب  .الكنیسة
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  .خالف ذلك یُطلباختر أفضل إجابة واحدة ما لم 

 
  .طاھرةدلیل عن كیفیة العیش حیاة  ھو ؟ الكتاب المقدسخطأصواب أم  -١
إبراھیم  قصة سفر التكوین على فيالمقدس أم خطأ؟ بعد الفصول القلیلة األولى یركز الكتاب  صواب -٢

  .وذریتھ
  .یبارك أبراھام ونسلھ فقطلیسوع المسیح  جاء؟ وفقا للكتاب المقدس، خطأأم صواب  -٣

 
  أي مما یلي یصف الكتاب المقدس؟ -٤
  البشریة تاریخ الحضارة -أ

  علومكتاب  -ب
  فلسفةكتاب  -ج
  تاریخ الخالص -د
 
          : ھيفي كل الكتاب المقدس  محوریة، أخبر یسوع تالمیذه أن الشخصیة ال٢٧-٢٥:٢٤ في لوقا -٥
  نفسھ -أ
  موسى - ب 
  آدم - ج 
  اودد - د 

 
 ؟ باقي األحداثأكثر من  بالتفصیل ھو الحدث الذي كتبما یسوع، قصة حیاة في األناجیل،  -٦
  والدتھ -أ

  الثالثون سنة األولى في حیاتھ -ب
  العامة خدمتھ -ج
  ، بما في ذلك الصلیب والقیامةخیراألسبوع األ -د

 
  أسفار الكتاب المقدس؟ واكتب الذین الرجال ما ھي أنواع -٧

كھنة، النبالء، الملوك، والمزارعین، والصیادین، واألنبیاء، (___ 
  )بیب، الجنراالت، محصلي الضرائبالطوموظفي الحكومة، 

 
  من الكتاب المقدس ؟الیوم لدینا الموجودة ما ھي السجالت  -٨
  المخطوطات األصلیة -أ

  الحفاظ علیھا بعنایة تم نسخ دقیقة جداً  -ب
  مماثلة لألصول، ولكن لیست دقیقة تماماال النسخ -ج
  النسخ التي تم تغییرھا عدة مرات على مر القرون -د
  
، ما ھو )الكتاب المقدس(مع الوحي الخاص  )لفردلكلمة هللا (الوحي الشخصي  یتعارض عندما -٩

  الصحیح؟
  الوحي الخاص -أ

  الوحي الشخصي -ب
  .إنھ یعتمد على الحالة -ج
ً  -د   .ال یمكننا أن نعرف حقا
  

ُر لَھَُما ٢٧ ثُمَّ اْبتََدأَ ِمْن ُموَسى َوِمْن َجِمیِع األَْنبِیَاِء یُفَسِّ
ةَ بِِھ فِي َجِمیعِ اْلُكتُبِ    ٢٧:٢٤لوقا . األُُموَر اْلُمْختَصَّ
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  ؟"كلمة هللا"كیف یمكن أن نعرف إذا كان الكتاب المقدس ھو حقاً  - ١٠

  .أننا ال نستطیع -أ
  .علینا القیام بالكثیر من األبحاث -ب
  .یكتشف ذلك فوراسوف  هكل من یقرأ -ج
  ".كلمة هللا"سوف نعلم أنھ ھو ، وأنھ سیغیر حیاتنا، قولأن نفعل ما یطاعة وللإذا كانت لدینا اإلرادة  -د

 
                         

حي العام، والنوع من اإللھام تذكر في الرسالة عندما تحدثنا عن الوحي؟  ما ھو الفرق بین الو  
  الحقیقة الیوم؟ ؟ كیف یكشف هللا لنا"الخاص الوحي"سمى یُ  الذي

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
        

  
. أطلب من هللا أن یعلمك كیف تطبق ما تعلمتھ على حیاتك  .الدراسةھذه من أجل   شكرا  
یشترك یمكنك أن تدعو  اسأل هللا منمن خالل ھذه الدراسة، و یجذب البعیدین عنھأن ھ اسألو

  .ھذه الدراسة في
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كتاب لفھمھم ال لتفتح ذھنھملرسل التي ذكرھا یسوع لالحقیقة  ھي، ما ٤٥، ٤٤؛ ٢٧-٢٥: ٢٤ في لوقا -١
  ) ٤٠-٣٩:٥أنظر یو (المقدس؟  كیف یمكن فتح تلك الحقیقة فھمك للكتاب المقدس؟  

________________________________________________________________
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
بقیة نجد أن سفر التكوین،  من ١٢عندما نصل إلى الفصل  :أن تربط ھذه الحقیقة باآلتيكیف یمكنك  -٢

یتبارك جمیع أمم األرض؟ ھ من خاللالذي ، نسلھعن إبراھیم و  كلھ یتحدث الكتاب المقدس
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
تنا في على طریق ھذا ؤثریكیف  ؟)١٧:٧یو(تعالیمھ ھي تعالیم هللا؟   ت أنطلب منا یسوع أن نثبكیف  -٣

 إثبات أن لیس فقط تعالیم المسیح ھي من هللا بل أیضا كل الكتاب موحى بھ من هللا؟
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
 أثناء قراءتنا ھینبغي أن نبحث عن أیضا الكتاب المقدس، ماذا في كلبحث عن المسیح الباإلضافة إلى  -٤
  )١٧:١٧أنظر یو(لكتاب المقدس؟ ل

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

 حتى یصل الكتاب المقدس لنا الیوم؟ ینبغي أن یحدث كان ذا، ماالورق ال یدوم أن عالمین -٥
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  . لكتاب المقدساشرح أربعة أغراض لم وقد -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
یسوع المسیح،  ثر أھمیة في حیاةاألسبوع األك ھوما "شرح كیف نعرف افي األناجیل األربعة،  -٧

  ولماذا؟
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
    

  الذھاب إلى العمق
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  سة الكتاب المقدسكیفیة درا
 

  ٣الفصل 
  الدرس الثالث "مسح شامل للعھد القدیم: "درس الصوت

 

  تناحیاھ على الكتاب المقدس وتطبیق حقائق كیف ندرستعلم نل: الھدف

  )٢٢:١یعقوب ( .َولِكْن ُكونُوا َعاِملِیَن بِاْلَكلَِمِة، الَ َساِمِعیَن فَقَْط َخاِدِعیَن نُفُوَسُكمْ 
  

 
الكتاب المقدس بعنایة، وحكمة،  نامن الكتاب المقدس؟ إذا درسصول على أقصى استفادة كیف یمكننا الح

ھ نطبققول الكتاب المقدس، ولم ما ی نا، إذا ببساطة تعلمولكن. لتغییر حیاتنا فسوف یستخدمھ هللا، وطاعة لھ
  .المعلومات دون تطبیق ال قیمة لھاألن . ادراستنا ال معنى لھف، على حیاتنا

 
خرى، عندما وبعبارة أ. المالحظة والتفسیر والتطبیق: ثالثة أجزاء تشمللكتاب المقدس فعالة لدراسة 

ما الذي "و" ذا یعني ذلك؟ما" "ماذا تقول؟: "نحن نسأل أنفسنا ھذه األسئلة الثالثةنأتي إلى كلمة هللا، 
  :ادئ التالیةالمبأیضا ق في الدراسة، طب تتخذ ھذه الخطوات الثالث وأنت" یعنیھ بالنسبة لي؟

 
یتفاعل ال نتوقع أن الروح القدس . ھناك ألف تطبیقھناك تفسیر واحد فقط لآلیة، قد یكون  رغم أن -١

  .  باآلیة مع كل الناس بنفس الطریقة
  .لذلك ابحث عنھ دائما في قراءتك للكتاب المقدسیسوع،  عنكتاب  ھو الكتاب المقدس -٢
  .اآلیات التي لھا معنى واضحفي ضوء  غامضةاآلیات الدائماً فسر  -٣
  .بأفكار مسبقة لتفھم معناھاإلى فقرة من الكتاب المقدس  ابدأال تأتي  -٤
  .أن یعلمك هللا ، طالبا منمصلیا" كلمة هللا" اقترب من -٥
  .لآلخرین ة كلمة هللا قبل أنت تعلمھاطاعكن على استعداد ل -٦
، والظروف التاریخیة من الكاتب وإلى من كتبواضعا في اعتبارك ، دائماً إلى سیاق النصنظر ا -٧

  .لنصواألحداث التي تساعدنا على فھم ا
 .ھاأن ھناك بعض الفقرات التي ال تفھم ومعترفا ن متواضعاأن تكو -٨
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األول من الكتاب  السفر.  الكتاب المقدس بقوة لتحویل حیاتكهللا ستخدم ھذه المبادئ، سوف ی تتتبعإذا 
سفر . "اآلن علیھ كون وكما نحنهللا أن ی على فھم العالم وأنفسنا كما كان یقصدالمقدس یساعدنا 

هللا أوالً  تواصلفي سفر التكوین، نتعلم عن الخطیئة األولى، ونرى كیف ". بدایة"عني حرفیا ی "التكوین
قصة  .ناخالصقضاء هللا، وأیضا ن عتعلم نفھم كیف جاء الصراع في ھذا العالم، نبدأ ن، واإلنسانمع 

  .علیھنا بھ یصالح وأن اإلیمانعنا  المسئول ھو بین لنا أن هللابعد قصة في سفر التكوین ت
 

  .خالف ذلك لم یُطلب منكاختر أفضل إجابة واحدة ما   
 

  .الكتاب المقدس في نص؟ المالحظة ھي الخطوة األولى في دراسة أي أم خطأصواب . ١
   .دراستنا لم تنجز الكثیرف؟ إذا لم نطبق ما تعلمناه، أم خطأصواب . ٢
  .األول من الكتاب المقدس بدایة العالم لسفریصف اأم خطأ ؟ صواب . ٣
أن تدخل الخطیة قبل  كانت حیاة اإلنسان األول كاملة؟ معظم سفر التكوین یصف كیف  خطأأم  صواب. ٤

   .إلى العالم
 

  ؟ةصحیح" كلمة هللا"ف یمكن أن نثبت أن كی -٥
  لبشري المستنیربالمنطق والفكر ا -أ

  بھا عند قراءتھا نشعربالطریقة التي  -ب
  باإلیمان بھا وبتطبیقھا -ج
  األصلیة بلغتھا اقراءتھ بعد -د

 
  الكتاب المقدس؟ لماذا أعطانا هللا -٦
  ألنھ یرید التواصل معنا -أ

  أفضل نا حیاةألنھ یرید أن یكون ل -ب
  ناألنھ یحب -ج
  كل ما ذكر أعاله -د

 
  لدراسة الكتاب المقدس؟ األساسيسبب الما ھو  -٧
  .إنھ یجلب الحظ السعید -أ

  لسماع صوت هللا -ب
  لیبین ما لدینا من معلومات -ج
  لمعرفة المزید عن التاریخ -د

 
  .ھذه الخطوة راسة الكتاب المقدس للسؤال الذي تطرحھرسم خط من كل خطوة لدا - ٨ 

  ماذا یعني بالنسبة لي؟                                     . )األول(مالحظة  -أ
  ماذا تقول؟                                      ).الثاني(التفسیر  -ب
  ماذا یعني ذلك؟                               .)الثالث(التطبیق  -ج
 

  من دراستنا؟ يجزء التطبیقالاألسئلة التالیة ھي مفیدة في أي من  -٩
  ؟اإلیھ صغيت نھل ھناك أي تحذیرا -أ

  ؟یجب أن نتركھا خطیةھل ھناك أي  -ب
  ؟یجب أن نتبعھاھل ھناك أي أمثلة  -ج
  ھل ھناك أي حقائق عن هللا أو یسوع؟ -د
  كل ما ذكر أعاله -ه
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  صعبة؟الما ھي أفضل طریقة لتفسیر اآلیات  - ١٠
  .أن نكتشفھانا هللا یرید ةجدید عقیدةمحاولة لفھم  -أ

  .لصعوباتا وابتعد عن اتالتفسیرأسھل اختر  -ب
  .كلمة هللا وافھمفقط القساوسة یمكن أن ی. اإلطالق ال تحاول أن تفھمھا على -ج
  .واجعل الكتاب المقدس یرشد أفكاركفھم الك على یساعدأن سأل هللا صلي وا -د

 
  ؟التقسیر الخطأ یحصنك منأي مما یلي  - ١١

  .فسر النص بطریقتك الخاصة  -أ
  .طآیة تطبیق واحد فقأن لكل نتوقع  -ب
  .نصفھم سیاق كل حاول أن ت -ج
إیجاد ، بدالً من محاولة موضوع مختلف عن اآلخرحدث عن سفر من الكتاب المقدس یتكل اجعل  -د

   .عالقة بین كل األسفار
 

  ؟أفضل معلم للكتاب المقدس من ھو - ١٢
  الروح القدس -أ

  القس  -ب
  عائلتك -ج
  الثقافة وتقالید ال -د

  
  
 

فھم  علىھذا  نافر التكوین عن نشأة اإلنسانیة والخطیئة األولى، كیف یساعدستعلمتھ من في ضوء ما 
  الحالة البشریة الیوم؟

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  

صلي وأسأل هللا أن یعلمك كل ما یریده لك أن تتعلم وكیف .  من أجل ھذه الدراسة أشكر هللا
اسأل هللا .  اسأل هللا لیساعدك على السماع والفھم، والطاعة. تطبق ھذه  الحقائق من كلمتھ على حیاتك

  .ضل، وأن تكون شاھدا قویا لعائلتك وأصدقائك الذین ال یعرفونھلیساعدك على معرفة كلمتھ بطریقة أف
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  . المالحظةعنیھ دقة ما تباشرح  -١

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  .تفسیرالإلى ھا لتؤدي المالحظة عدة أمثلة للمبادئ التي یجب أن نتبع أعط -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

. لمالحظة والتفسیریعتمد على دقة ا فعالالالتطبیق وكیف أن أھمیة التطبیق  ناقش -٣
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  ) ١٦- ٩:٢كورنثوس  ١ إلىنظر أ(؟  "كلمة هللا"دما تقوم بدراسة ك عنمن ینبغي أن یكون معلم -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

 . الكتاب المقدس قد تساعدنا على فھم أفضل بباقي الفقرات التي نقوم بدراستھاط اشرح كیف رب -٥
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  ما ھو غرض سفر التكوین؟  -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

  )٦-٣:١٩أنظر متى (تفسیر وتطبیق سفر التكوین؟  لطریقة یسوع ما ھي  -٧
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  ؟ھل عملیة الخلق قابلة للتصدیق
 

  ٤الفصل 
  الدرس الرابع" القدیم  للعھد مسح شامل: "درس الصوت

 

   . أن ھناك عالقة بین قصة الخلیقة في الكتاب المقدس وفي العلم فھمنأن : الھدف
  

  )١:١تكوین ( .فِي اْلبَْدِء َخلََق هللاُ السََّماَواِت َواألَْرضَ 
 

كوین ال یتفق الرأي األول یعتقد أن الخلیقة في سفر الت .رأیین متطرفین یتعلقان بموضوع الخلیقةھناك 
أما الرأي اآلخر فھو . لذلك ال یمكن الوثوق بالكتاب المقدس وال یمكن اعتباره موحى بھ. مع العلم

ولكن السؤال . اإلعتقاد أنھ ال یمكن قبول العلم الذي ال یتماشى مع تفسیرنا لقصة الخلیقة في سفر التكوین
 الكتاب المقدس لیس كتابوالرد ھو إن  ین؟ ھو ھناك توافق بین العلوم وما جاء في سفر التكو الحقیقي
عن كیف  تحدثنا ١.١٨٩الأقل من فصلین من فصولھ  یحتوي على أنھ. عن الخالصكتاب لكنھ علوم؛ 

  .بدأ العالم
 

العلم ال . إثباتھأنھ ال یمكن قیاسھ أو . یمكن احتوائھ في الدراسات العلمیةأن نفھم أن هللا ال  إلى نحن بحاجة
  .أو غیر موجود موجود هللاأن العلم بال یمكن إثبات . سائل المتعلقة باإلیمانیتعامل مع الم
 

األرض كلھا أن على سبیل المثال، یعتقد العلماء . متتفق مع العلالكتاب المقدس في وھناك أشیاء كثیرة 
بدأت في  ةكما یعتقد العلماء أن الحیا. سفر التكوین ھ، وھذا ما یقولمن األوقاتتحت الماء في وقت كانت 

  .أیضایقول الكتاب المقدس ھكذا الماء، و
 
الخلیقة في قصة  فقط ھذه الكلمة ثالث مرات تماستخد". خلق من ال شيء"تعني " بارا"الكلمة العبریة 

الكلمات  وھي أفعال تأتي من، "جعل"أو " لیكن"كلمة  تاستخدم األخرى باقي المرات. سفر التكوین في
" بارا"كلمة  أما .وجعلھ بشكل جدید ذ شيء موجود وشكلھ المعروفالعبریة التي تشیر إلى أخ

الحیاة هللا خلق عندما  )٢١اآلیة (وفي والطاقة؛ كل شيءهللا خلق  عندما) ١اآلیة (فاستخدمت في البدایة 
هللا شيء من ال خلق فیھا  التيثالث مرات الھذه . عندما خلق هللا حیاة اإلنسان) ٢٧اآلیة (وفي ؛الحیوانیة

كیف بدأ كل شيء؛  یتمكنوا من تفسیرالتطوریون ال . حلقات المفقودة في العلومالثالثة يء ھي أیضا ش
كما أنھم لم یتمكنوا من تفسیر كیف حیوانیة؛ حیاة زرع حیاة  أصبحت ر كیفیفسوا من تمكنتی كما أنھم لم

تعني التي " بارا" بكلمة الثالثةاألمور  یفسر ھذهسفر التكوین . أصبحت الحیاة الحیوانیة حیاة بشریة
  ".هللا خلق"
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  .خالف ذلك یطلب منكاختر أفضل إجابة واحدة ما لم  
 

  .خلق كل شيء بشرح كیف؟ هللا مدین لنا أم خطأصواب  -١
  ھا واثباتھااسیقیمكن الحظ وبیانات أو الظواھر التي یمكن أن ت؟ العلم ھو دراسة الخطأ أم  صواب -٢

 
  Noطریقة علمیة؟   بهللا  فھمنھل من الممكن أن  -٣

 
 زیركبجوار كل عنصر  صحوضع عالمة . لعلمخاص باعنصر حول كل دائرة ضع في القائمة أدناه،  -٤

  .لكتاب المقدسعلیھ ا
  البیانات -أ

  اإلیمان  -ب
  الوحي - ج 
  األدلة التي یمكن مالحظتھا -د
  الالھوت -ه 
  التجارب  - و
  تجربة  -ز
  ةخارقأمور  -ح
  طبیعیةور أم -ط

 
  )١:١١انظر عبرانیین ( في اإلیمانمنھ؟  یریدنا هللا أن نقترب كیف  -٥

 
  )وصل خط مع كل ما یناسبھ(؟ ماذا جاء أوال في الخلیقةمن سفر التكوین  ٢و  ١ ألصحاحطبقاً  -٦

                              الحیاة البشریة -أ  .األولى
                     .الحیاة الحیوانیة -ب  الثانیة
                         .الحیاة النباتیة -ج  الثالثة

 
  .ھو خطة هللا لفداء البشرعطینا إجابات علمیة، بل أن یالكتاب المقدس  أم خطأ؟  لیس غرضصواب  -٧

  
  

  خلق؟ال في موضوعما ھي بعض أوجھ الشبھ بین التفسیرات العلمیة والكتاب المقدس 
________________________________________________________________  

________________________________________________________________
________________________________________________________________  
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  خلق في سفر التكوین؟العن بالتفصیل عتقد أن هللا لم یشرح كل شيء لماذا ت
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  رض والحیاة البشریة بدون وجود خالق؟ة األبدای إلنسان المعاصر یحاول أن یشرحعتقد أن الماذا ت

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

  
  

في الحیاة ظھر لك خطتھ لك لكي یو اسألھ لتقویة إیمانك. متھ، ونعمةخلق رائع، ورحهللا لأشكر 
  .لطاعةلشجاعة ثم اسألھ . خالل ھذه الدراسةمن 
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في الكتاب المقدس؟  فصل ١.١٨٩بینما یوجد ، الخلقفصلین فیما یتعلق بموضوع هللا فقط لماذا أعطانا  -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
في " بارا"دم كلمة ستخوقصة الخلق ت ثة أماكن مفقودة في علم التطور؟ ثالوجود ما ھو المغزى من  -٢

ھذه األماكن الثالثة؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
 إلھ كبیر أماالعتقاد في  أیھما أسھللعلم، في ا" االنفجار الكبیر"عقیدة كل شيء و بدایةالنظر في  عند -٣

. شرحا؟  "االنفجار الكبیر"االعتقاد في 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  سفر التكوین مع العلم؟ كیف تتوافق قصة الخلق في  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

  الخلق؟  وقصةما ھو الصراع األساسي بین العلم  -٥
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
) ٢٤:٤أنظر یو.  (العلمال یمكن أن احتوائھا بموضوع  واألمور الروحیة اشرح لماذا  -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ) ١٧:٥كو٢؛ ١٠:٥١أنظر مز(؟  هللا بقصة الخلق أخبرنالماذا  -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
    

  الذھاب إلى العمق
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  والدة البشریة
 

  ٥الفصل 
  الدرس الخامس" القدیم  مسح شامل للعھد: "يدرس الصوتال

  

  .خلق البشر منفھم غرض هللا : الھدف
  

  )٢٧:١تكوین ( َذَكًرا َوأُْنثَى َخلَقَھُمْ . َعلَى ُصوَرِة هللاِ َخلَقَھُ . لََق هللاُ اِإلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِھِ فَخَ 
  

 
ویشعر، وقادر ر، ومفك، مبدعو ،روحيیكون القدرة على أن  ولدیھ. ھشبھهللا و صورة على ُخلق اإلنسان

، وبقیة الكتاب المقدس أخطأ آدم وحواء مامشوھة عند أصبحت في اإلنسانصورة هللا . على التواصل
مع  شركةمذنب ال لإلنسانیكون  تىح إلنساناصورة هللا في  خلقكیفیة إعادة : یتعامل مع ھذه المشكلة

اإلنسان یبین لنا  ٣تكوین  و. أن یكون قصد هللاكما  اإلنسانیبین لنا  ٢و  ١سفر التكوین ". قدوسهللا ال"
  .كما ھو اآلن

 
إنما . ال تصیر لھ عبدةقدمیھ،  من ، والحتى ال ترأسھرأسھ  من ال – رأة من جانب الرجل خلق هللا الم

 امرأة جسدلرجل واعندما یكون ال. للرجل" متممة"مرأةلا. نبھ بحیث تكون قریبة من قلبھجاءت من ج
  .یصیرا إنسانا كامال اواحد

 
. زوجتھمن أجل النساء األخریات  یھجر جمیع كما أنھ، وأمھأباه رجل یترك ال. الزواج عالقة حصریة

العالقة األساسیة واألكثر .  للزواجهللامخطط  – ھذه ھي الخطة المثالیة  . المرأة نفس االلتزام وعلى
  .ا البعضمإلى بعضھ اربتأق كلماهللا،  من اربتما أقلك. ا مع هللامعالقتھ يأھمیة لكل من الرجل والمرأة ھ

 
 

  هللا

 
  الزوج الزوجة
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  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك
  
  .كزننا ُخلقنا على صورة هللا معناه إننا على شاكلة هللا جسدیا؟ خطأصواب أم  -١
  .ھي الوحدة االجتماعیة األكثر أھمیة على األرض الیوم) واألسرة(؟ الزواج أم خطأ صواب -٢

 
  ؟إلنسانصورة هللا عندما أخطأ ال حدث ماذاما رأیك  -٣
  .استرجاعھاونحن ال یمكن . فقدت إلى األبد -أ

  .بكل جدیة أن نكون صالحینإذا حاولنا  امشوھة، ولكن یمكننا إصالحھ أصبحت -ب
  .هللا ناموس عناطأصورة هللا إذا  علىبدو نأن  نا، ولكن یمكنانتھت -ج
في  – ةجدید خلیقة – الجدیدة روحیةال الوالدةهللا وواسطة ب امشوھة، ولكن یمكن استعادتھ أصبحت -د

  .اإلنسانقلب 
 
  ، ماذا یحدث للعالقة بینھما؟وامرأة لیس لھما عالقة مع نفس اإللھ إذا كان رجل  -٤
  .ال یحدث أي فرق ھذا. ال شيء -أ

  .كما یرید هللا، أن یصبحا جسدا واحدایجعل الزواج أكثر صعوبة، ولكن ال یزال یمكن  ھذا -ب
  .البعضمع ا مبعضھ ینمیا روحیاال یمكن أن  -ج

 
، رجل وامرأة  -٥   :یصیحان في الزواج جنسیا معا اجتمعاووفقا 
  .إنسان واحد طول الحیاة -أ

  شخصان مستقالن تماما عن بعضھما -ب
  اتحاد مؤقت -ج
  عن المتاعب یبحثان -د

 
  تزوج؟تك عندما یماذا یحدث للعالقة بینك وبین والد -٦

  .دت أھمیتھا نھائیافق -أ
  .األولویة لھا، ولكن عالقة الزواج مھمة -ب
  .سوف یكون والئنا األول دائماً آلبائنا. ال یوجد أي تغییر -ج

 
  ؟ماذا یحدث عندما یحدث تتزوج المرأة  -٧
  .مستقال اشخص یعتبرھاهللا لم یعد  -أ

  .ینبغي أن تظل مستقلة عن زوجھا -ب
  .من هللاكفرد  تحظى بتقدیرال تزال أنھا  إال جھا،على الرغم من أنھا تكمل زو -ج
  .إنجاب األطفال ھو الوحید ھادور -د
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  ما ھو غرض األسرة؟ -٨
  كون مكاناً للرفقةتل -أ

  لرعایةكون مكاناً لتل -ب
  .النسللزیادة  -ج
  كل ما ذكر أعاله -د

 
  ؟متكافئ زواجما ھي أفضل طریقة ل -٩
  .مالئماحاول أن تصبح شریكا  -أ

  .شریكك مالئماجعل أن ت اولح -ب
  .مالئمینجعل أطفالك ت حاول أن -ج
  .أن تجعل دخلك جیدا حاول -د

 
  )اختر كل ما ینطبق(الكلمات التي تصف خطة هللا للزواج؟  .١

  ھادفة -ب   ةإلھی -أ
  دائمة -د   مؤقتة -ج
  ةحصری - و   غیر مھم - ه
  قسمةنم -ح   مخلصة - ز
  متحدة  -ط

 
ق على صورة هللا؟ كیف یمكن أن تشعر أن الخطیئة قد شوھت وخلم أنك ما الذي یجعلك تشعر

  تلك الصورة؟
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
 ١٧:٥كورنثوس  ٢"..قَلْبًا نَقِیًّا اْخلُْق فِيَّ یَا َهللاُ، َوُروًحا ُمْستَقِیًما َجدِّْد فِي َداِخلِي٠ ١٠:٥١مزمور : القراءة

ف األَْشیَاُء اْلَعتِیقَةُ قَْد َمَضْت، ھَُوَذا اْلُكلُّ قَْد َصاَر َجِدیًدا كی: إًِذا إِْن َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسیحِ فَھَُو َخلِیقَةٌ َجِدیَدةٌ ١٧
  ؟تستعید صورة هللا

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

 ویعطینا داخلناوحیاة جدیدة في  ،الحیاة أن یخلقو الوحید الذي یمكن هللا ھ. ال نستطیع نحن :جوابال
  .صورتھ في حیاتنا

  
ك على أن یساعداسأل هللا . صلي وأشكر هللا الذي خلقك وھو یرید أن یكون لھ عالقة معك

علك إذا كنت متزوجا، أطلب منھ أن یج. كل یوم إلتباعھعطیك قوة یأفضل و بطریقة تھمعرف
الزوجة الصالحة ویجعلك أنت هللا یعطیك  لكيصلي  ،ا كنت غیر متزوجإذ. زوج صالح

  .أیضا صالحا ازوج
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ھل ھذا ینطبق على أجسادنا )  ٢٤:٤یوحنانظر ا( أن اإلنسان خلق على صورة هللا؟تحدیداً ماذا یعني  -١
  روحیة؟ كائنات نصبح قدرتنا أنأم على 

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

  سفر التكوین؟ ماذا حدث لتلك الصورة كما ھو موضح في الفصل الثالث من -٢
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
  )١٨-١٧:٥كورنثوس ٢  ١٠:٥١مورنظر في مزا(؟  تعود ألصلھاأن  لتلك الصورةكیف یمكن  -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

   أزواج ووالدین صالحین؟ صبحن نكیف یمكننا أ -٤
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  ؟ ة، وعالقة حصریة ،وشاملة، وإلھیةة الزواج عالقة دائمعالق تكون لماذا یجب أن -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

  )١٢٧،١٢٨مزمور  نظرا(هللا؟   خلقھاأھم مؤسسة ھما لماذا الزواج واألسرة  -٦
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  الكنیسة؟  لماذا؟  ماألسرة أ: ھو أكثر أھمیةما  -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
 

    

  الذھاب إلى العمق
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  أین أنت؟
 

  ٦الفصل 
  الدرس السادس" القدیم  مسح شامل للعھد: "يدرس الصوتال

  

  مالخطیئة إلى العال تفھم كیف جاءأن ن: الھدف

بُّ اِإللھُ آَدَم َوقَاَل لَھُ  َجنَِّة فََخِشیُت، ألَنِّي َسِمْعُت َصْوتََك فِي الْ «: فَقَالَ ١٠. »أَْیَن أَْنَت؟«: فَنَاَدى الرَّ
َجَرِة الَّتِي أَْوَصْیتَُك أَْن الَ تَأُْكَل «: فَقَالَ ١١. »ُعْریَاٌن فَاْختَبَأْتُ  َمْن أَْعلََمَك أَنََّك ُعْریَاٌن؟ ھَْل أََكْلَت ِمَن الشَّ

  )١١-٩:٣تكوین ( »ِمْنھَا؟
 

 نعیش علىنحن  هللا أمطریقة  ىعل نعیشنحن ھل : ر الذي نواجھھ كل یوماقرنفس الآدم وحواء واجھ 
كما . وشجرة الحیاةكل أللكل شجرة جیدة  اعطي لھمة وألامك جنةهللا آدم وحواء في لقد وضع  طریقتنا؟

  ."امنھ تأكالال " :اوقال لھم جنةوضع شجرة معرفة الخیر والشر في ال
 

 .ایعرف احتیاجاتھم قھما فھووألنھ خل. یحتاجونھشيء  لھما كلقدم جنة، وضع هللا آدم وحواء في ال ماعند
  .وھو یرد أن یوفرھا لنایعرف احتیاجاتنا، وألنھ خلقنا فھو 

 
وكیف  أخطآ صینخلشصورة  یبین ٣سفر التكوین. التلبیة احتیاجاتھم هللا وحده یتكال على آدم وحواء لم

مل هللا معنا عندما یبین لنا كیف یتعا. ناالذین قد أخطأنحن صورة لكل واحد منا،  ھما، اتعامل هللا معھم
 ویبدأثم آلا الذي یبحث عن صورة هللا وھي. أنھا صورة الخطیئة وعواقبھا. نخطئعندما  منھ تبئنخ

  .تواصل معھالب
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  .اختر أفضل إجابة
 
  .إرادتنا نحنفعل إرادة هللا أو أن نم متن أنما إختیار االدائماً  لدینا؟ أم خطأصواب  -١
  .جنةتوفیر احتیاجاتھم في الل آدم وحواء ما یكفي لم یعط هللا؟ خطأأم  صواب  -٢

  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك
 

  فسر الحیاة؟سفر التكوین كیف  -٣
  تكما كان -أ

  ھي الیوم كما -ب
  كالھما -ج
  واحدة الو -د

 
 جعلوقد . ثم إلعطائھ الحیاة، ثم تلبیة حاجتھ للغذاء، نظر اإلنسانقدم هللا األشجار لتلبیة احتیاجات  -٤

   .آدم وحواء كما وضعھاضع قائمة ھذه األولویات . خارج الحدودشجرة المعرفة 
  المواد الغذائیة -١    عیونأوال ال -أ

  عیونلا - ٢            .الغذاءثانیا  -ب
  المعرفة - ٣            . ثالثا الحیاة -ج
  الحیاة -٤  المعرفة رابعا  -د

 
  الحیاة الحقیقیة ؟من أین تأتي وفقا لھذه اآلیة، . ٣:٨لى سفر التثنیة ع إاقرأ أو استم -٥
  الطعام الذي نأكلھ -أ

  د رغباتناتسدی -ب
  كلمة هللا -ج
  نتبع رغباتنا الخاصة -د

  
اً ما فإنھ غالب، "العین"الكتاب المقدس كلمة  تخدمـــیس  عندما  ٢٣- ٢٢:٦متىاستماع إلى اقرأ أو  -٦

  ؟یعني
  إلى الحیاة تنانظرتفكیرنا و -أ

  خططنا الخاصة -ب
  عیوننا الفعلیة والمادیة -ج
  كلمة هللا -د

 
  
  ؟شجرة المعرفة لثمرة من لآدم وحواء یمثل أكل ماذا  -٧
  وحي من هللا -أ

  العلوم -ب
  أنفسنابمحاولتنا لتلبیة احتیاجاتنا  -ج
  .ھلةرغبة هللا لنا أن نظل ج -د

  
  ؟ئلة أسآدم وحواء هللا  یسأللماذا  -٨
  .عرف اإلجاباتأنھ یرید حقاً أن ی -أ

  .فعالبما  اعترفأنھ یرید منھم أن ی -ب
  .أنھ یرید معاقبة كل من قدم لھم معلومات -ج
  .اھمایخط أنھ یرید أن یرى إذا ما تذكرا -د

لَِكْي یَُعلَِّمَك أَنَّھُ لَْیَس بِاْلُخْبِز َوْحَدهُ یَْحیَا اِإلْنَساُن، بَْل  
بِّ یَْحیَا اِإلْنَساُن     –بُِكلِّ َما یَْخُرُج ِمْن فَِم الرَّ

  ٣:٨سفر التثنیة 

ِسَراُج الَْجَسِد ھَُو اْلَعْیُن، فَإِْن َكانَْت َعْینَُك ٢٢
َوإِْن َكانَْت ٢٣ًرا، بَِسیطَةً فََجَسُدَك ُكلُّھُ یَُكوُن نَیِّ 

یَرةً فََجَسُدَك ُكلُّھُ یَُكوُن ُمْظلًِما، فَإِْن َكاَن  َعْینَُك ِشرِّ
متى -!النُّوُر الَِّذي فِیَك ظَالًَما فَالظَّالَُم َكْم یَُكونُ 

٢٣-٢٢: ٦  
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  ماذا یعني االعتراف بالخطیئة؟ -٩
  شرح لماذا قمنا بذلك -أ

  لنا عن عقابھش هللا اقننل -ب
  شخص آخر نا إلىأساء ناأن نعترف بأن -ج
  خطأ نحن نفعل شیئاو نُمسكعندما  باستیاءقول أننا نشعر أن ن -د
  االتفاق مع هللا حول ما قمنا بھ -ه

 
  .الكتاب المقدس ھو قصة  - ١٠

  هللا عنرجل یبحث  -أ
  یبحث عن اإلنسانهللا  -ب
  

  
          

؟  أن تتجاوب لماذا؟  كیف تعتقد أن هللا یریدك ؟ بماذا شعرت أكلت من الشجرة المحرمة؟ھل 
  لماذا؟

  
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
_______________________________________________________________  

 
أن اسأل هللا .  غیر موجود في المكان الذي یریدك هللا أن تكون فیھ، واعترف  إذا كنت صلي

  .الجسدیة، والشھوات لإلغراءاتقول ال احتیاجاتك، ویعطیك القوة لتلیھ لتوفیر لتعتمد ع یساعدك
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  ؟ جنةما حدث فعال في العالفصل الثالث من سفر التكوین یخبرنا  ذاما -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  . في الحدیقة األشجار رمزیاشرح قصة ا -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
   ٢٣- ٢٢:٦تعلیم یسوع في متى كیف تتعلق ھذه القصة الرمزیة ب -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  ؟ لإلنسانأسئلة  هللایسأل لماذا  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  من ھذه األسئلة؟ التي ظھرت ما ھي الحقیقة  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
حیا بالخبز وحدة، بل ننحن ال  ٣-١:٨في سفر التثنیة قالھا  التي ھذه القصة بخطبة موسى ما عالقة -٦

   ؟قالھا هللابكل كلمة 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
  كیف یمكن إثبات محبة هللا؟  -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

    

  الذھاب إلى العمق
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  أین ھو أخیك؟
 

  ٧الفصل 
  الدرس السابع" القدیم  مسح شامل للعھد: "يدرس الصوتال

  .ض أسباب الصراع وكیفیة حلھعلى بعلتعرف ا: الھدف
  

بُّ لِقَایِینَ ٦ إِْن أَْحَسْنَت أَفَالَ َرْفٌع؟ َوإِْن لَْم ٧لَِماَذا اْغتَْظَت؟ َولَِماَذا َسقَطَ َوْجھَُك؟ «: فَقَاَل الرَّ
 .»تُْحِسْن فَِعْنَد اْلبَاِب َخِطیَّةٌ َرابَِضةٌ، َوإِلَیَْك اْشتِیَاقُھَا َوأَْنَت تَُسوُد َعلَْیھَا

  ٧- ٦:٤وین تك
 

 نتصالح معونحن بحاجة إلى أن . رئیسیة في الكتاب المقدسالالمصالحة ھي أحد المواضیع 
 ٤ تكوین. اولكن الصراع واحد من أكبر المشاكل التي نواجھھ .نتصالح مع بعضنا البعضأن وهللا، 

  .یساعدنا على اكتشاف بعض أسباب الصراع، وبعض الحلول
  

نحو هللا  قایینقلب . قربان ھابیل كان مقبوالً  هللا على حد سواء، ولكن فقط  لىقربانھم إوھابیل  یینقا قدم
مفتاح لفھم  ٧اآلیة . في لحظة غضب فقتل شقیقھ، مكتئباھ غاضبا، وهللا لھ جعلرفض و. كاماللم یكن 
من  نغضب نأنفسنا، ولمن  وهللا نكون مقبولین منما ھو صحیح ومقبول، سوف  ناإذا فعل: النزاع

على أنفسھم  ویحكموا علیھم من األفضل أن یحكموا اآلخرین یدینونأولئك الذین . اآلخرین المقبولین
  .لى اآلخرینإغضبھ  یوجھلن فاإلنسان الذي یحكم على نفسھ . أوالً 

 
، ینبغي لنا أن نتذكر الخطوات الخمس الطیار الذي فقد طریقھمثل 

  :مرة أخرى على المسار الصحیح لنحصل
  .قد فقدت طریقك اعترف أنك - اعترف -١
  )في اتجاھكیتحرك  أیضا أنھ(في اتجاه هللا  أي تحرك -تسلق -٢
  .قرارات كبیرة انتظر قبل أن تأخذ -تروى -٣
   .تحدث مع هللا حول إدارتھ لحیاتك  - التواصل -٤
  .ع توجیھاتھمعك، دائماً اتب صل هللاواعندما یت -أطع -٥
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 .یتم إرشادك خالف ذلكاختر أفضل إجابة واحدة ما لم

 .في الكتاب المقدس في سفر التكوینعن السید المسیح ؟ تم العثور على النبوة األولى أم خطأصواب -١
 .ھابیل، حل جمیع مشاكلھیین؟ عندما قتل قاأم خطأصواب  -٢
كان یعلم مسبقاً ھذا ھأنبخطیئتھ حتى أوضح لھ هللا رفض االعتراف خطأ؟ قایینأم صواب -٣

 .الموضوع

غیر مقبول؟قایینكانت تقدمةلماذا  -٤
 .یةحیوانتقدمة تلیس اأنھ -أ

 .كانت غیر كافیة -ب
 .جداً  ةمتأخراتكان -ج
 .لم یكن مقبوالً قایینقلب  -د

ھابیل؟یینلماذا قتل قا -٥
 .ببرهجداً  اكان فخورألن ھابیل  -أ

 .أخیھیھدد ھابیل كان  -ب
ھابیل قبلت تقدمة غیور ألن یینوكان قا -ج

 اوأصبح غاضب
 .كان ال یزال الغضب في قلبھ -د

والدیانة؟الناقدةلناس ماذا یقول یسوع ل.٥-٧:١تىع إلى ماقرأ أو استم -٦
 .اآلخرینأن یدینواقبل یصلحوا من مشاكلھم أوال، وأن ینظروا على حیاتھم الخاصة أوال -أ

 .خرینأخطاء اآلیشیروا إلى أن -ب
 .معاییر هللا للحكم على اآلخرینأن یستخدموا -ج
 .كثیراواقلقأن یسترخوا وال ی -د

 ؟ینبغي أن تسألھ عندما تكون غاضباالسؤال الذي ما ھو  -٧
 ؟لي أن أنتقمكیف یمكن  -أ

ما ھو الھدف الحقیقي من غضبي؟ -ب
كیف یمكن تغییر الشخص الذي یسيء لي؟ -ج
أفضل؟لي أن أشعر بطریقةكیف یمكن  -د

 .حولتدور وھابیل یینقصة قا -٨
الصراع -أ

السالم -ب
تواصلال -ج
الدینونة -د

 .حولتدور قصة الطوفان  -٩
الصراع -أ

السالم -ب
تواصلال -ج
الدینونى -د

یْنُونَِة الَّتِي بِھَا ٢الَ تَِدینُوا لَِكْي الَ تَُدانُوا، « ألَنَُّكْم بِالدَّ
.تَِدینُوَن تَُدانُوَن، َوبِالَْكْیِل الَِّذي بِِھ تَِكیلُوَن یَُكاُل لَُكمْ 

ا َولَِماَذا تَْنظُُر اْلقََذى الَِّذي فِي َعْیِن أَ ٣ ِخیَك، َوأَمَّ
أَْم َكْیَف ٤اْلَخَشبَةُ الَّتِي فِي َعْینَِك فَالَ تَْفطَُن لَھَا؟ 

َدْعني أُْخِرجِ الْقََذى ِمْن َعْینَِك، َوھَا :تَقُوُل ألَِخیكَ 
الً اْلَخَشبَةَ ٥اْلَخَشبَةُ فِي َعْینَِك؟  یَاُمَرائِي، أَْخِرْج أَوَّ

یًِّدا أَْن تُْخِرَج اْلقََذى ِمْن ِمْن َعْینَِك، َوِحینَئٍِذ تُْبِصُر جَ 
٥-١:٧متى –!َعْیِن أَِخیكَ 



34 

 

  ) بقضع دائرة حول كل ما ینط(؟ التي تسبب لك الكثیر من الصراعاتعالقات الما ھي  - ١٠
  النفس -أ

  الزوج -ب
  األطفال -ج
  اآلباء واألمھات -د
  األسرة الموسعة - ه
  أصدقاء - و
  الناس في السلطة -ز
  زمالء العمل  -ح
  معارف -ط
  )ستختلف اإلجابات(
  

 
تحتاج ان ما ھي الجذور الحقیقیة لبعض الصراعات الخاصة بك مع اآلخرین؟ ھل ھناك شيء 

  ؟ تعترف بھ
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
  

  سلوك الصالحوان یعطیك القلب النقي وال كعالقاتك في جمیع أن یساعدسأل هللا صلي وا
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 . عندما تشعر بأنك قد فقدت طریقكك الروحي اتجاھوبوصلة بوصلة الطیار  قارن بین -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ؟ یینقالما ھي األسئلة الخمسة التي طرحھا هللا  -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ؟لماذا)  ٧:٤سفر التكوین  إلىنظر ا(األھم؟   ما ھو السؤال -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  لغضب قایین؟ ما ھو المصدر الحقیقي  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ؟   لماذا؟ لتقدمةا اإلنسان أمما ھو أھم  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  . ٥-١: ٧تعلیم یسوع في متى وبین ھذه القصة بین قارن  -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  . أو االكتئاب/و الغضبما عالقة ھذه القصة ب -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 
    

  الذھاب إلى العمق



36 

 

  اإلیمان وبأ
 

  ٨الفصل 
  الدرس الثامن" القدیم  مسح شامل للعھد: "يدرس الصوتال

  

  .میبراھإأن نفھم أھمیة اإلیمان من خالل مثال : الھدف
  

أَنَّھُ َمْوُجوٌد، َوأَنَّھُ بُِدوِن إِیَماٍن الَ یُْمِكُن إِْرَضاُؤهُ، ألَنَّھُ یَِجُب أَنَّ الَِّذي یَأْ  َولِكنْ   تِي إِلَى هللاِ یُْؤِمُن بِ
  ٦:١١العبرانیین - . یَُجاِزي الَِّذیَن یَْطلُبُونَھُ 

 
عندما . في العھد القدیم ىخرشخصیة أأكثر من أي في العھد الجدید اإلیمان، وھو ذكر  أبو إبراھیمیعتبر 

كما قال لھ أنھ سیكون والد . إلى بریة قاحلة یذھبترك وطنھ وی أن هللا طلب منھ، سنة ٧٥ كان إبراھیم
  .الكثیر من اإلیمان مثل ھذا یتطلب وعد سنة لم ینجب أبدا ٧٥بالنسبة لرجل عمره . ینحفاد كثیرأل

 
مع هللا عن طریق بناء مذابح  إبراھیم تجاوبو. ثماني مرات مع إبراھیم بالظھور لھالعالقة بهللا  بادر
ه ، بناالمذبح الرابع. با یمانوضح مستوى من اإلی منھم ل واحدعة على مدى سنوات عدیدة، كأرب

ألن ھناك . ھذا المذبح كان أھم واحد ابن الموعود، إسحق ذبیحة،  عندما طلب هللا منھ أن یقدم إبراھیم
  .مرة في حیاتھ في هللا وأن هللا كان أوال ثقتھ الكاملةم یبراھأظھر إ
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  .یتم إرشادك خالف ذلكاختر أفضل إجابة واحدة ما لم 
 

  .هللاتماما في  اثقاوو مؤمنادائماً كان م یبراھإ؟ أم خطأصواب   -١
  .جعلت إبراھیم یشعر بالكمالإسحاق  ذبیحة ؟أم خطأصواب  -٢
فإن هللا ھو ، واإلنسانهللا ما تكون ھناك عالقة بین عند ھأن نتعلمقصة إبراھیم  من؟ خطأأم  صواب -٣

  .المبادر
 

؟ تھثقوالتي تظھر التزامھ المتناھي وإبراھیم التي بناھا ذابح األربعة تذكر الم -٤   با
  .كل واحدة من إبراھیم یعطیھاطابق المذابح التالیة مع الرسالة كان 

  "علمني" -١                                  ) أو البحث عن تعلیمال(سھول موریا  -أ
 "هللا األول" -٢                            )وبیت هللا البؤس بین(ل اي وبیت إیعبین  -ب
  "لست متأكداً " -٣                                                       ). التشارك(الخلیل  -ج
  "أرید أن أعرفك" -٤                                              ) هللا سیوفر(جبل موریا في  -د

 
  ھم ابنا؟ عندما أخبرھم هللا أنھ سیعطیم وسارة أوالً یبراھإماذا فعل  -٥
  .مع هللا جادال -أ

  .اضحك -ب
  .ا تماماب آمنا -ج
  .الوقت متأخر جداً وأن ھذا مستحیلن أ  قالوا -د

 
  ؟قصة إسماعیل  لنا ھمثلالذي تالوحید  ما ھو الشيء -٦
  الوفاء بوعد هللا -أ

  میبراھإإیمان دلیل  -ب
  إبراھیم الكلي على هللاعتماد  -ج
  لصالحنا یستخدمھ هللاعدو  عظمأ -د
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  لنا؟ لوط ھما ھو الشيء الوحید الذي یمثل -٧
  هللا في حیاتنا ھمریدا وال یفي حیاتن جعلناھم أناس -أ

  ناستخدمھم لتشجیعأناس هللا ی -ب
  ناس ھم أمثلة لإلیمانأ -ج
  ناس ھم أمثلة للنقاءأ -د

 
  سارة لنا؟الذي تمثلھ د یحالوشيء الما ھو  -٨
  .یعثروناالناس الذین  -أ

  هللا  من عند الذین ال نعترف بأنھم لناالناس  -ب
  من أزواجھنخالصا النساء الذین ھم أكثر إ -ج
  و متوقعحقیقة أن هللا یفعل دائماً ما ھ -د

 
  ؟لھ هللا ةباستجإ كانت ، كیفأوالً في حیاتھ بتقدیم إسحاق إلیھ هللام یبراھوضع إ أخیراً  عندما -٩
  .من إسحقالً ذبیحة بد هللا قدم -أ

  .میبراھإ باركهللا  -ب
  .هوعود كل حققهللا  -ج
  كل ما ذكر أعاله -د

 
                    

 فیھا ھل ھناك أي مجاالت في حیاتك هللا لیس" هللا أوال: "المقدسة الكتاب یمكن تلخیص رسال             
  ؟ بالنسبة لكجعل لھ األولویة األولى لتاألول؟ ما ھي الخطوات التي یمكن اتخاذھا 

________________________________________________________________  
_______________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
 
تبع هللا مثلما فعل أن تو  یقوي إیمانك أن سأل هللاصلي و. مثال إیمان إبراھیم على  أشكر 
بھ تماما في  أن تثقھ في المقام األول في حیاتك، ویساعدك على وضعاسأل هللا أن .  میبراھإ

  . كل مجال من مجاالت حیاتك
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هللا في  التي وضعھافكرة الما ھي .  ما في شخص یضعھانھ فكرة عظیمة، إ أن یوصلعندما یرید هللا  -١
) ٦:١١انظر عب (شخص إبراھیم؟  

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

  تبین عظمة إیمانھ؟  ھذا الرجلسما كیف إ -٢
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
ھ؟ إیمان فيإبراھیم النمو  التي بناھا كیف تثبت المذابح األربعة -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

  . قارن تلك المذابح األربعة بنمو وتطور إیمانك أنت -٤
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  .شرحا؟  كإیمانبنیتھا في رحلة ھذه المذابح  مذبح من، كم العملي تطبیقبال -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

  .، إسماعیل، سارة وإسحاق في نمو إیمان إبراھیملوط كیف أثر ناقش -٦
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
   األول م المذبح یبراھبني إوریا، عندما مالواشرح اثنین من األشیاء التي تم توفیرھا على جبل  ذكرا -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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  من أنت؟
 

  ٩الفصل 
  سعاتالالدرس " القدیم  مسح شامل للعھد: "يدرس الصوتال

 

  .نا أن نكونمهللا  ماذا یریدكتشف نأن : الھدف

الَ یُْدَعى اْسُمَك فِي َما بَْعُد یَْعقُوَب بَْل إِْسَرائِیَل، ألَنََّك َجاھَْدَت َمَع هللاِ َوالنَّاِس «: فَقَالَ 
یَْت نَفِْسي«: قَائِالً » فَنِیئِیلَ «یَْعقُوُب اْسَم اْلَمَكاِن فََدَعا ٣٠...»َوقََدْرتَ  .  »ألَنِّي نَظَْرُت هللاَ َوْجھًا لَِوْجٍھ، َونُجِّ

  )٣٠، ٢٨:٣٢التكوین (
 
إذ ، ھ ألخیھ، واصل یعقوب انتزاعوعندما كبرا. كعب أخیھ التوأم عیسو عندما ولدا ینتزعیعقوب كان 

بسبب غضب عیسو، . لعیسومخصصة ال وانتزع البركةع والدھما كذلك خد ،بكوریتھ لھ بیعی جعلھ
بعد . راھیمجزءا من العھد مع إب ھوعد هللا الذي جعلبعلى طریقتھ، حلم و. إلى الفراراضطر یعقوب 

وب أعطى هللا یعقف. مصارعة طوال اللیل مع هللا: بتجربة غریبة مر، عودتھ عشرین عاماً، في طریق
سم االیعقوب  أن یأخذولكن قبل . ھویتھ الحقیقیة أن یعقوب یعرف أراد ألن هللا –إسرائیل  –اسماً جدیداً 

  .نفسھ علىعلى هللا ولیس  یعتمدحتى  ھ جزئیاهللا أن یشلأراد جدید، ال
 

لم یكن ، وغداألن یعقوب كان .  عنا في قصة یعقوب ال نرید أن یغیب مھم آخر واحد أمراآلن ھناك 
جبرنا على یتعامل معنا بنفس الطریقة فھو یكسرنا حتى یأحیاناً هللا .  یكسرههللا حتى  ھأن یبارك امكنم

شھد مع أخیھ عیسو،  تقابل عندماو.  الرسالة فھم یعقوبوأخیراً .  مع یعقوب ما حدثھذا . االعتماد علیھ
  ).١١:٣٣تكوین ( أن هللاَ قَْد أَنَْعَم َعلَیَّھ سبب بقطعان كانت الطفال واألبركات واللشقیقة أن جمیع وقال 

 
 تلیس تعلم یعقوب أن البركات التي حصل علیھا. معرفتھنحن أیضا بحاجة إلى  ،درسا ھاما یعقوب تعلم
. ھاال نستحق التيهللا علینا بركاتھ یغدق  ماعند ھينعمة ال. ، ولكن بسبب نعمة هللا ورحمتھھاألنھ انتزع

  .هللا عنا ما نستحقھیحجب  ماعند ھي والرحمة
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  .أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك اختر
 

  .سالما إلى أرضھ یُرجعھأینما ذھب وأن  یحفظھأن یعقوب وعد هللا  ؟ أم خطأصواب  -١
  .ھویتھ وإعطائھ اسماً جدیداً  بتعلیمھیعقوب  باركهللا  ؟ أم خطأصواب   -٢
  . لما أعطھ هللا إیاھا ،لینال البركةإذا لم یحارب یعقوب وخدع اآلخرین  أم خطأ؟ صواب  -٣
 
  جزء من خطة هللا لكل واحد منا؟ يمن األوصاف التالیة ھأي  -٤
  أردنا أن نكون من -أ

  أن نفعلأردنا  ذاما -ب
  أین ینبغي أن نكون -ج
  كل ما ذكر أعاله -د

 
  اسم یعقوب یعني  -٥
  المؤمن -أ

  المقدس -ب
  صادقال -ج
  المنتزع -د

 
  ماذا یعني ھذا االسم؟". إسرائیل" ایدجداسما لقد أعطى هللا یعقوب  -٦
  المخادع -أ

  الھارب -ب
  مقاتلال -ج
  المقدس -د

 
   ذا كان ینبغي أن یفعلھ هللا مع یعقوب قبل أن یباركھ؟ ما -٧
  یعلمھ أن یكون قویا -أ

  یعطیھ أرضھ مرة أخرى -ب
  العتماد على الذاتكسر لھ ا -ج
 معاقبتھ على الكذب -د

  
  ؟إلى أي اتجاه للحیاة  ظرأن ین علم هللا یعقوب -٨
  ینظر إلى فوق -أ

  ینظر إلى تحت  -ب
  ھنظر حولی -ج
  كل ما ذكر أعاله -د

 
  )اختر كل ما ینطبق(عن نعمة هللا ورحمتھ؟ ماذا تعلمنا قصة یعقوب  -٩
  .ستحقھانال بركات بعلینا  یغدقهللا  -أ

  .أخطئوا ناس الذین شيء مع الأن یفعل  ال یرغب هللا -ب
ً  ھانستحق التيجب عنا العقوبة هللا یح -ج   .حقا
  .رحمةالو النعمهللا لیس لدیھ الكثیر من  -د
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                                                 )اختر كل ما ینطبق(؟ لنا أیضا  اویرید أن یعلمھیعقوب هللا ل ھاعلمما ھي الدروس التي  - ١٠
  یھاالعتماد عل  -أ

   من نحن حقاً؟ف رلنعت  -ب
  ل على ما نریدنخدع لنحصو لننزع -ج
  نخضع أن  -د
  نا أن نكونمن یریدنسأل هللا ل -ه
  كون جزءا من خطة هللا للعالمأن ن - و

 
                    

یتعارض مع الطریقة التي یراك لقبا أو  والدیك أو أسرتك أو أصدقاؤك أعطوك اسماربما  
ظھر لك یإذا كنت ال تعرف، اسأل هللا أن ( ھویتك فیھ؟ لك عنیقول هللا اذا مرأیك  ما . بھا هللا

  ).أن تكون كیریدماذا یرید منك ومن 
  

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

 على  أشكرو .یظھر لك ماذا یرید لك أن تكون أن ھقصة یعقوب وأسألمن أجل   أشكر 
بھ،  أن تثقساعدك على یاسأل هللا أن  .لك ةأیضا متاح وھي لیعقوب التي منحھا تھنعمتھ ورحم

ك أن تكون، حتى تصبح الشخص الذي یرید ت الحیاتكتخضع إلرادتھ في جمیع مجاالأن و
   .أي شيء علىبطریقتك وتكف عن محاولة االستیالء والتالعب للحصول 
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  یعقوب؟  یةفي شخص لك هللا التي وضخھاعظیمة الفكرة الما ھي  -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  )٣٢سفر التكوین(مع المالك؟   یتصارع كانیعقوب عندما هللا ل ھامعل التيما ھي آفاق الحیاة ثالثة  -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
   

  غیر هللا اسم یعقوب إلى إسرائیل؟ لماذا  -٣
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  ؟ یباركھ هللا یعقوب قبل أنشل لماذا  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
مع  ،٢٧صحاح في اإل "؟من أنت"إسحاقعلى سؤال یعقوب  بھا الطریقة التي أجابنتعلم بمقارنة  ذاما -٥

  ؟ ٣٢في اإلصحاح المصارعة  أثناء" ما ھو اسمك؟"هللا السؤال طرح عندما  إجابتھ
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
هللاَ قَْد أَْنَعَم  "وقال للشقیقة،  خالھن اسنة صعبة مع لب ٢٠عیسو بعد بماذا یعني یعقوب عندما التقى  -٦

  ؟ "َعلَيَّ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
شخصیة دراسة بعد حیاتك الخاصة  ھا فيجعلأن تیمكنك التي تطبیقات التعبدیة والعملیة الما ھي  -٧

  یعقوب في سفر التكوین؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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  المسئول ھوهللا 
 
  ١٠الفصل 

  ١٠ درس" القدیم  مسح شامل للعھد: "يدرس الصوتال
 

  .لنقوم بالدور الذي أعده لناتعلم كیف یستخدم هللا ظروف حیاتنا لتھیئتنا أن ن: الھدف
  

ا هللاُ فَقََصَد بِِھ َخْیًرا، لَِكْي یَْفَعَل َكَما الْیَْوَم، لِیُْحیَِي َشْعبًا َكثِی  ا، أَمَّ تكوین . (ًراأَْنتُْم قََصْدتُْم لِي َشّرً
٢٠:٥٠(  

وَن َحَسَب قَْصِدِه َونَْحُن نَْعلَُم أَ     رومیة (نَّ ُكلَّ األَْشیَاِء تَْعَمُل َمًعا لِْلَخْیِر لِلَِّذیَن یُِحبُّوَن هللاَ، الَِّذیَن ھُْم َمْدُعوُّ
٢٨:٨(  

  
في ظروف صعبة  یوسف مرعلى الرغم من أن . علمنا عن العنایة اإللھیةتقصة یوسف قصة رائعة و

في  تھ، اتھم زورا في جریمة، ألقيخومن إإلى العبودیة  یوسف بیع. للغایة، إال أنھ لم یفقد إیمانھ با
مسئول كان هللا . الیةسلطة ع أصبح فيسنوات ثم بعد عدة بمساعدتھ،  وهالسجن، نسي من الذین وعد

حالة سیئة هللا  یوجد ال ھبین لنا أنت یوسفقصة . لتنفیذ خطتھ یوسف ةققد استخدم مشطوال الوقت، وعنھ 
  .ویجلب منھا الصالح ھابدالال یمكن است
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  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك
  
  .مھا تعاملمن أن هللا یصعبة جداً كانت أ حالة یوسف خطأ؟صواب أم   -١
  .التي مر بھا یستحق كل المتاعب یوسف؟ خطأصواب أم   -٢
  .لھ لصامخ نھ كانأل یوسف أم خطأ؟ هللا بارك صواب -٣
  
  حلمھ؟ منیوسف  ةرد فعل أخوكان كیف  -٤
  .لم ینزعجوا منھ -أ

  .خطة هللا فھموا -ب
  .یوسفغاضبون على  كانوا -ج
  .كرموا یوسف -د

 
  حلم یوسف؟من رد فعل هللا  كان كیف -٥
  .ھو الذي أعطاه الحلم ألنھ .كرمھ هللا -أ

  .لیوسفغفر  ھهللا كان غاضبا، ولكن -ب
   .تھ أن یقتلوهخوإلهللا كان غاضبا، وقال  -ج
  .غییر خطتھ لتناسب حلم یوسفهللا  -د

 
  )ضع دائرة حول كل ما ینطبق(؟ یوسفتوضح قصة  ذاما -٦
  .ال نحتاج إلى التعامل مع الظروف للحصول على نعمة هللا -أ

  .في بعض األحیان یفقد هللا السیطرة على حیاتنا -ب
  .إرادتھذي یتمم الضعنا في المكان یهللا یستخدم الظروف الصعبة ل -ج
  .السیادة على جمیع الظروف، حتى الشرلھ هللا  -د

 
ضع دائرة (سنوات في الرق، وفي السجن؟  عائلتك خانتك وقضیتنت اكیف سیكون شعورك لو ك -٧

  )حول كل ما ینطبق؛ ستختلف اإلجابات
  غاضب -أ

  حزین -ب
  مسامح -ج
  ن باالستیاءتشعر -د
 مؤمن - ه

  رةامر - و
  مرح -ز
  مسرور -ح
  انتقام -ط

  
 عائلتھ؟ بكیف تصف عالقة یوسف  -٨
  مثالیة -أ

  سھلة -ب
  الصراعب ملیئة -ج
  كاملةمحبة  -د

 
  عوق خطة هللا لھ؟ت یوسفأي عالقة ل -٩
  والده -أ

  إخوتھ -ب
  في مصر سیدهزوجة  -ج
  السجناء اآلخرین -د
  أیا منھا -ه
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عدادك إل یمكن یعمل هللا في الظروف اشرح كیفاتك؟ الشدائد في حی مع تجاوبكیف یمكنك ال            

  ؟تتمیم مشیئتھل
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
صعوبات التي تواجھھا في لبا ممنونأن یعلمك أن تكون  ھعلى مثال یوسف وأسألأشكر هللا 

 ما یریدك أن تتعلمھ من الوقت الصعب وما ھي خطتھ لحیاتك فھمكاسأل هللا أن ی. حیاتك
.  الروحيمن الموت وأصدقائك  عائلتك خالصل كستخدمی، یرید هللا أن یوسفمثل .  الخاصة

  ".بالخبر السار" شارك اآلخرینغفر، والشجاعة لتت حتى رحمةسأل هللا أن یعطیك نعمة وا
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 ؟یوسفحیاة  منهللا ي یعلمنا إیاھا عظیمة التالفكرة الما ھي  -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  ؟"قبیل الصدفة"أو من  "لحسن الحظ"ینبغي أن نستخدم كلمات مثل ھل ، "هللا سیادة"في  نؤمنإذا كنا  -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
الخاصة حول لماذا كل  كلھ، ما ھي وجھة نظر تستحق جمیع األشیاء التي قد حدثیال  یوسفإذا كان  -٣

   ھذه
  ) ٢٠:٥٠، ٥:٤٥انظر تكوین(مع إخوتھ؟   الشملبعد أنھ تم جمع  لھ، األشیاء قد حدث

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
أنھ فوفقا لخطتھ،  نسیرنحب هللا و كناإذا  ھخبرنا بأنتي ت، ال٢٨:٨رومیة ح یوسف توضكیف قصة  -٤

  ؟ لصالحنادمجھا یأخذ كل األمور التي تحدث لنا ویسوف 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
وفقا  نسیرنحب هللا و كنالصالحنا إذا ھو أن كل شيء یحدث لنا  ناعلمت یوسفكیف ھذه اآلیة وقصة  -٥

  لخطتھ؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
  ؟ هللا بھا یوسف أحب ، والطریقیقولھا بولسالطریقة التي بحب هللا نیعني أن  ذاما -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
.  أكثر األحداث المؤلمة في حیاتھم واوالمالیین شھدمفككة، وا في أسر الناس الیوم ولدمن مالیین  -٧

ربما حتى رجل كانت ظروفھ سیئة، وتشیر إلى  ھذه القصة التي أن تقرأ یمكن.  ربما كنت واحداً منھم
  . لظروف حیاتھ لیستجیب علیھ هللا التي أنعم الطریقة وصف.  ظروفكأسوأ من 

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

  الذھاب إلى العمق
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  من ال أحد اصنع أحدی
 
  ١١الفصل 

  القدیم الدرس الحادي عشر" مسح شامل للعھد: "درس الصوت
  .نایستخدم أن أیضا ھهللا موسى وكیف یمكن ستخدمنفھم كیف اأن : الھدف

بُّ  ِریِھمْ «: فَقَاَل الرَّ إِنِّي . إِنِّي قَْد َرأَْیُت َمَذلَّةَ َشْعبِي الَِّذي فِي ِمْصَر َوَسِمْعُت ُصَراَخھُْم ِمْن أَْجِل ُمَسخِّ
ِمْصِریِّیَن، َوأُْصِعَدھُْم ِمْن تِْلَك األَْرِض إِلَى أَْرٍض َجیَِّدٍة فَنََزْلُت ألُْنقَِذھُْم ِمْن أَیِْدي الْ ٨َعلِْمُت أَْوَجاَعھُْم، 

یِّیَن َوَواِسَعٍة، إِلَى أَْرٍض تَفِیُض لَبَنًا َوَعَسالً، إِلَى َمَكاِن اْلَكْنَعانِیِّیَن َواْلِحثِّیِّیَن َواألَُموِریِّیَن َوالْ  فِِرزَّ
یِّیَن َواْلیَبُوِسیِّینَ    )٨-٧:٣خروج. (َواْلِحوِّ

  
 

ودعا هللا موسى لیكون . الحل ھو الخالصو. عبودیةھي مشكلة ال سفر الخروجالمشكلة الكبرى في 
حیاة موسى أیضا لنجاة أو الخالص، لمثاالً  أن سفر الخروج ھوتماما كما . إسرائیل جھاتحت الذيالمخلص 

  .كیف یكون المخلص علىكبیر  مثال
 

. مھمعلم موسى أنھ شخص تفرعون، في قصر  عندما نشأموسى في السنوات األربعین األولى من حیاة 
عندما ظھر هللا لموسى ثم . ھ إلى الجانب اآلخر من الصحراءأرسل عندما شيءهللا موسى أنھ ال  علًمثم 

 ھمأن یستخد التواضع من أجلموسى هللا فعلم . "هللا معھ ألن" امھم اكان حقاً شخص ھأن علمھمرة أخرى، 
  .لقومھ امخلص

 
قوة  في شعب هللا لتحقیق أنھا خطة هللا الستخدام "تتلخص في حیاة موسى؛ حقیقة ھامة أن نتعلم مكن ی

  .هللا یرید استخدام الناس لتحقیق أغراضھ".  مقاصد هللا، وفقا لخطة 
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  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك

 
  .ما یحتاجون إلیھكل و ھكل ما یریدونشعب هللا لقدم موسى ؟ خطأصواب أم   -١
لخطیئة، الحالیة والمستقبلیة، من الخطیئة، لیس فقط عقوبة ا؟ الخالص ھو الخالص أم خطأ  صواب  -٢

  .الخطیئة في حیاتنا اآلن سلطانولكن أیضا 
  .هللا نعبد نحن ال نعرف كیفدون كلمة هللا، ب؟ أم خطأ  صواب -٣
  .ب المقدس أن هللا یستخدم فقط الرجل األكثر تأھیالً ؟ نقراً في الكتاخطأصواب أم  -٤
أشخاص آخرین  خالصیتم  ممن خاللھ نالذی شخاصكون األنمنا أن  ؟ هللا ال یتوقع أم خطأصواب  -٥

  .من عبودیة الخطیئة
 
  لماذا قتل موسى مصریاً؟ -٦
  .یكره المصریین كان نھأل -أ

  .بريتحنن على العوقد  یضرب العبريرأى مصري ألنھ  -ب
  .بقتل المصریین خلص شعیكهللا قال لھ  -ج
  .أنھ حادث -د
 
؟في تمیز  أي -٧   موسى كان األكثر أھمیة 
  لھ سجل طویل من القیادة -أ

  زمالئھ العبرانیینعلى  تحننلھ  -ب
  الخالصرغبتھ في  -ج
  التواضع  -د
 
  إسرائیل؟ من خلص -٨
  موسى وحده -أ

  ه وحدهللا -ب
  موسى هللا باستخدام -ج
  استخدام فرعونبهللا  -د

 
  الناس من عبودیة الخطیئة؟ من یخلص -٩
  موحدھ القساوسة واإلنجیلیون -أ

  مؤمن وحده أي -ب
  ه وحدهللا -ج
  " ابنھ یسوع"باستخدام هللا  -د
   فرعونباستخدام هللا  - ه
 

 )قخول كل ما ینطبدائرة ضع (ھ؟ حول حقیقة أن هللا یرید تحریر شعب تشعر ماذا - ١٠
  .أنا بحاجة إلى ذلك-- إلثارةبا -أ

  .أمر ال یھمني حقاأنھ  -ةال مباال -ب
  .یفعل أنا سعید ألنھ یرید، ولكن ال أعتقد أنھ سوف - اإلحباط -ج
  .یخلصنيسوف  وفھ –ا الثقة بیمكن  - د 
  .لمجرد أنھ فعل ذلك منذ وقت طویل ال یعني أنھ یرید تحریر الشعب اآلنلیس  – شكال - ه
  .أي شيء یطلبھ مني لیخلصنيف أفعل سو –الحماس  - و
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تحتاج إلى إزالتھا  التي عقبة في حیاتكالما  ؟ا یمكن أن یستخدمھ جعلك شخصھل موقفك ی               
  اآلخرین؟ تخلص يلك هللا كقبل أن یستخدم

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

معجزة الخالص  أشكره علىمن حولك، واحتیاجات یرى ویعرف احتیاجاتك و ھنأل هللا أشكر
ما ك یخلصك، اسأل هللا أن كذلك إذا كنت  .اسأل هللا إذا كنت في المكان الخطأ روحیا.  والنجاة
  .أمة إسرائیل من العبودیة في مصر خلص
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  هللا في حیاة موسى؟  ي أظھرھاما ھي األفكار العظیمة الت -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
ً  ٤٠ ھامنكل سنة، في ثالث فترات متمیزة  ١٢٠موسى عاش  -٢ ھ األولى علم ٤٠في السنوات ال .  عاما

، ما یمكن لمالیین مناوسى، وملثم أظھر هللا .  أنھ كان شخص ما علمھ هللا أنھ ال أحد؛ وفي الفترة الثانیة،
عند العلیقة ا بكان موسى عندما التقى  في أي مرحلة.  شيءأنھ ال قد علم مع شخص  أن یفعلھ هللا

؟ شتعلةالم
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
-٣:٣خروج (؟  شتعلةعند العلیقة المأن یفعلھ قال هللا لموسى ذا شكل مقتضب وعلى وجھ التحدید ماب -٣

١٠ (  
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
والعدو رقم  درك أن بعض اإلجابات على ھذا السؤال بأنھ القاتل،تعندما " من أنا؟"رد موسى بالسؤال  -٤

العبرانیین، لماذا تعتقد أن هللا اختار موسى لیكون  ونن یكرھوریالمصو، واحد في مصر، العبري
  سرائیل؟ إلالمخلص 

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  ؟ عند العلیقةموسى هللا ل علمھاما ھي األسرار الروحیة األربعة التي  -٥

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  وأن تعمل لمجده؟أن تكون،  هللا ك، وإلى ما یدعوحیاتك الروحیةلى ع سرارق تلك األطب -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
. شعب هللامع في العمل بھا تصف أربعة أشیاء ساھم  بأنص عظمة موسى لخ -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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  األسرار الروحیة األربعة
 
  ١٢الفصل 

  عشر الثانيالدرس " القدیم  مسح شامل للعھد: "يدرس الصوتال
 

ستجاب موسى لنداء هللا، وكیف مع موسى وكیف ا التي شاركھالمعرفة أسرار هللا : الھدف
  .تطبیقھا على حیاتنا الیوم نایمكن

 ِ » َمْن أَنَا َحتَّى أَْذھََب إِلَى فِْرَعْوَن، َوَحتَّى أُْخِرَج بَنِي إِْسَرائِیَل ِمْن ِمْصَر؟«: فَقَاَل ُموَسى ِ
ِحینََما تُْخِرُج الشَّْعَب ِمْن ِمْصَر، تَْعبُُدوَن هللاَ : أَْرَسْلتُكَ  إِنِّي أَُكوُن َمَعَك، َوھِذِه تَُكوُن لََك اْلَعالََمةُ أَنِّي«: فَقَالَ ١٢

  )١٢-١١:٣خروج ( .»َعلَى ھَذا اْلَجبَلِ 
  
 

، ال بنفسك. أنابل المخلص، لست أنت : "في عبارة واحدةیمكن تلخیصھ  خالصال بنایجري هللا ل سر
صحیح  بل ھو؛ فقط موسىللیس حیح صھذا السر . " مكن وأنا معكیولكن  ،أي شخص أن تخلص كیمكن
  .كلنالنا 

 
شكل ملحوظ، فقط ب صبورا معھكان هللا . إلى مصر لیذھبهللا  هعندما دعا مرات موسى عدةاعترض 

، ھمواھبمھارات موسى وهللا  عند امھملم یكن . ا آخرشخص أن یرسلموسى  طلب منھعندما  غضب
  .توافرى ھي العظمالقدرة العمل هللا، في . أن یكون موسى متاحا المھم بالنسبة  ولكن

 
  :"األسرار الروحیة األربعة"موسى یمكن تلخیصھا في ما نسمیھ لهللا  علمھا حقیقة ھامة

  .   ولكن ھو كل شیئ، وھو معي ،لست شیئا اأن 
  .   وھو معي. ھو یستطیع ال أستطیع، ولكنأنا 
  .   وھو معي. یرید ھو، بل أفعل ال أرید أنأنا 
  .ألنھ كان معي .فعلھو الذي ، ولكن فعلألم أنا 

أدوات نكون  حتىق ھذه األسرار الروحیة األربعة على حیاتنا مثل موسى نطبتعلم كیف ن أننحن بحاجة 
  .خرین من عبودیة الخطیئةاآل أن یستخدمنا لخالصهللا یمكن  بین یدي
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  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك

 
  .هللا وضع خطة لحیاتك؟ خطأأم  صواب  -١
  .مخلصكجعلت منھ الرجل المناسب  على الكالم وقدرتھ ةعظیمالموسى  شخصیة؟  أم خطأصواب  -٢
  .موسى مع أم خطأ ؟ هللا حافظ على كل وعوده صواب  -٣
 
  )اختر أفضل إجابة واحدة(طلب النجاة لشعبھا؟ تهللا لك أن تذھب إلى دولة معادیة و تجیب دعوةكیف  -٤
  .الشخص الخطأ لقد اخترت أقول  -أ

  .سوف أكون حقاً خائفاطیع هللا، ولكن أأن  ودأ -ب
  .أعتمد اعتماداً كبیرا علیھطیع هللا وأ -ج
  .لمواھبي تھالحظمشكره على أطیع هللا وأ -د
 
  إلى مصر؟ لیذھبهللا  هموسى عندما دعا استجابكیف  -٥
  .مسرور كان -أ

  .كان خائفا -ب
  .اغاضب كان -ج
  .كان یعلم أنھ أفضل رجل لھذا المنصب -د
 
  )تحقق كل ما ینطبق(العبرانیین؟  غیر مؤھل لتخلیصما الذي جعل موسى  -٦
  .أنھ لم یكن بلیغا -أ

  .ةأنھ لم یكن لدیھ الكاریزم -ب
  .في النفس كان لدیھ القلیل من الثقة -ج
  .المصریین ھالذي یكرھالشيء وكان راعي،  -د
  .بموجب القانون المصريكان قاتل ومطلوبة  -ه
  
  )كل ما ینطبقاذكر (ثبت هللا لموسى أنھ سیكون معھ؟ كیف  -٧
  .ثم تحولت إلى ثعبانلموسى أن یضع عصاه قال  -أ

  .أعطى موسى القدرة على التكلم ببالغة -ب
  .شجاعةالموسى  أعطى -ج
  .فصارت برصاء ثم شفاه من البرص، ھموسى أن یضع یده داخل مالبسلقال  -د
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  ؟  من حصل على المجدموسى بنجاح اإلسرائیلیین،  خلصعندما  -٨
  فرعون -أ
  موسى - ب 

  الشعب العبري -ج
  هللا -د
 
.  یمكن أن تساعدك أكثر الیوم ادائرة واحدة تعتقد أنھ ضع. أدناه" األسرار الروحیة األربعة" اقرأ -٩
  )سوف تختلف اإلجابات(
  .معي وھ، ولكن لست شیئاأنا  -أ

   .وھو معي. ھو یستطیع طیع، ولكنال أستأن  -ب
  .وھو معي .ولكن ھو یریدال أرید ، أنا  -ج
  .ألنھ كان معي .ھو الذي فعل، ولكن فعللم أأنا  -د

 
       

تفعل شیئا لك ھل هللا یقودتفعل شیئا ال ترغب القیام بھ؟  طلب منك هللا أن أي وقت مضى ھل في            
؟ تقول لھ بدالً من مقاومتھأن  یجبماذا مثل ذلك اآلن؟ ما رأیك 

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
األسرار الروحیة "اسأل هللا أن یعلمك . حافظ دائماً على كلمتھالذي یھو هللا،  ، ألنھهللا أشكر

.  موسى فعل معكأداة للخالص كما  یستخدمك أنرغب ی الذي  أشكرو. في حیاتك" األربعة
ظھر لك إذا كان ھناك شيء في حیاتك یحتاج إلى إزالة ومن ثم اسأل هللا أن یاسأل هللا أن 

  .خرین من عبودیة الخطیئةاآل خالصل كستخداما ھحتى یمكن یزیلھ
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عند العلیقة موسى التي تعلمھا  األسرار الروحیة األربعة بالخاصة  احتیاجاتك تربطكیف یمكن أن  -١
  المشتعلة؟ 

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
ما ھو تعلیقك على أنھ عندما یطلب منك هللا أمر فھذا ال یتوقف على من تكون ألنھ ھو كل شيء، وال  -٢

. طیععلى ماذا ترید ألنھ ھو یرید، وال على قدرتك ألنھ ھو یست
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
   .ا  ھي أن تكون متاحا لھقدمھأن ت ة یمكنقدرأكبر ق ما نعنیھ عندما نقول أن اشرح وطب -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
عصاه إلى ثعبان، وبعد أن قال لھ تحولت عندما ، وبرصال شفى یده منهللا لموسى عندما  ذا قالما -٤

البحر  كما شق بھامعجزات موسى، لرمزاً  عصاال تمرة أخرى؟  لماذا كان ھالتقطأن یل لھ ضعھا  لماذا قا
األحمر؟ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
من الذي موسى ل ھقولبهللا  یعني كان ذاهللا یعرف شیئا عن عدم كفایة موسى كمتحدث؟  ماھل كان  -٥

 صنع الفم؟
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
أقل؟   مأ معجزاتھ موھوب أكثر صانع ما یكونأقل عند مأكثر أ ممجدهللا  لھ -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
أشیاء غیر العادیة  م عندما یفعل الناس، أیاء غیر عادیةأشون الناس العادی یفعل یفرح هللا عندماھل  -٧

كلیھما؟  لماذا؟  مغیر عادیة، أ
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  خالصمبادئ ال
 
  ١٣الفصل 

  ١٣الدرس " القدیم  مسح شامل للعھد: "يدرس الصوتال

  .دون قوة هللابخالص أنھ ال یوجد أن نفھم : الھدف

تِي َونَِشیِدي، َوقَْد َصاَر َخالَِصي بُّ قُوَّ ُ . الرَّ ُدهُ، إِلھُ أَبِي فَأ  )٢:١٥خروج . (َرفُِّعھُ ھَذا إِلِھي فَأَُمجِّ
  )٤:٤یوحنا  ١( .أَْنتُْم ِمَن هللاِ أَیُّھَا األَْوالَُد، َوقَْد َغلَْبتُُموھُْم ألَنَّ الَِّذي فِیُكْم أَْعظَُم ِمَن الَِّذي فِي اْلَعالَمِ ٤
 

نداء موسى وھارون  في كل مرة رفض فرعون. سفر الخروجقوة هللا بطریقة فریدة من نوعھا في  تظھر
وفي النھایة بدأ . تمامضربات بالعشرة  – ضربة لھ یرسلهللا  كانالذھاب، ب لشعب إسرائیلماح للس

یسوع  نابین مخلص ما یحدثیمكن اعتبار الحوار بین موسى وفرعون مثاالً على . لقوة هللا یستسلمفرعون 
 متدینینالناس  أن یكون مانع فيیالشیطان، مثل فرعون، ال . الناس في عبودیة یضعوالشیطان، الذي 

 یحتفظ، أو )٢٨:٨خروج " (الذھاب بعیداً جداً "، أو )٢٥:٨خروج " (مصر" واتركیطالما أنھم ال 
، ھذه العبودیةمن أجل الخروج من ). ٢٤:١٠خروج (ممتلكاتھم  یأخذ، أو )١٠-٨:١٠خروج (أطفالھم ب

  .هللا من نحن بحاجة إلى معجزة
 

المن  لھم، وقدم مرالبحر األح وشق، بالضرباتفرعون دمر  لقد. لبني إسرائیلهللا أشیاء خارقة فعل 
 ھومن الخطیئة، و الصطریقة للخ أعطانابنفس الطریقة، یسوع ھزم عدونا و. والسلوى في الصحراء

  .یعطینا ما نحتاج إلیھ للعیش
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  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك

 
  .بأكثر جھدودیة الخطیئة واإلدمان، علینا فقط أن نحاول الخروج من عب من أجل ؟أم خطأصواب  -١
  .بالخروجإلسرائیلیین غیر رأیھ وسمح ل، ىاألول ضربة؟ بمجرد أن رأي فرعون الأم خطأصواب   -٢
 
  .مثال جید للقیام بما یلي خروجال -٣
  كیف یحرر هللا العبید الیوم -أ

  لسلطات الحكومیةنقاوم اكیف  -ب
  الخطیئة وقوة الشیطان منهللا كیف خلصنا  -ج
  ستطیع الھروب من جمیع مشاكلنانكیف  -د
 
  العشرة إلى مصر؟ ضرباترسل هللا الألماذا  -٤
  ألنھ ال یحب المصریین -أ

  ألنھ یغضب بسھولة جداً  -ب
  لمعاقبة مصر على الخطیئة -ج
  لخالصإلظھار قوتھ ل -د
 
  ما ھو المبدأ األول للخالص؟ -٥
  .یة والخطیئة في المقام األولعبودال في عدم التورط  -أ

  .ألعدائك ضربات اسأل هللا أن یرسل -ب
  .المشاكلالعمل بجد للحصول على الخروج من  -ج
  .كفاوض مع كل من، أو كل ما یستعبدالت -د
 
  للتعامل مع الشیطان؟ إستراتیجیةأفضل  يما ھ -٦
  .حتى یتركك وشأنك تتفاوض معھ -أ

  .جادل معھ حتى یتفھم وجھة نظركت -ب
  .في نھایة المطاف سیستسلمأنھ تقول الھجوم علیھ، و -ج
  .في قوة هللاتقدیم تنازالت، وتثق عدم  -د
 
  )اختر كل ما ینطبق(الكامل؟  الخالصالشیطان لمنعنا من  ھاستخدمما ھي االستراتیجیات التي ی -٧
  .في النھایة یفوزوحارب هللا الشیطان ی -أ

  .طریق هللابعبادة یمنعنا من الیحاول أن  ھولكن نیدینمتكون نالشیطان یتیح لنا أن  -ب
  .بكل جدیة یجعلنا ملتزمین إلى حد ما، ولكن لیسالشیطان یحاول أن  -ج
  .هللا بعیدا عنیحاول إبقاء أطفالنا  ھولكن متدینینكون نالشیطان یسمح لنا أن  -د
  .لھ نادون تكریس ممتلكاتبیحاول الشیطان أن یوصلنا إلى عبادة هللا  -ه
 
  ؟یرمز عید الفصحماذا إلى ، الخروجمن القصة  -٨
  أولئك الذین یثقون بھ للخالص على ال یقعغضب هللا  -أ

  موت یسوع على الصلیب -ب
  الحكم النھائي على أولئك الذین یرفضون هللا -ج
   ذبیحةألولئك الذین یثقون في  الخالص التام -د
  كل ما ذكر أعاله -ه
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  بحر األحمر؟توضح معجزة ال ذاما -٩
  أن موسى اتخذ مسار خاطئ -أ

  الخالص لنا -ب
  إسرائیل يبنل رائعةصدفة  -ج
  سوء توقیت فرعون -د
 

  إسرائیل؟ يبنلالمن والسلوى هللا من توفیر  ھیمكن أن نتعلمالذي  الروحي ما ھو الدرس - ١٠
  .لتلبیة احتیاجاتك كبلددائماً في الحكومة واقتصاد الثقة  -أ

  .الكثیر من اللوازمأخذ الصحارى دون  يفالتجول  عدم -ب
  .من األسر تھربھروب عندما ممھد لل طریقتأكد أن لدیك ت -ج
  .الوثوق دوماً با لتوفیر ما تحتاجھ -د
 
                 

  عن یسوع؟" خروف الفصح"یعلمنا  ماذا.  ١٢صحاح سفر الخروج اإل راجع 
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
.  لنا ھخالص عطیة لأشكر هللا. ھخالص لناوضح ت التي شعبھلمعجزة النجاة  من أجل  أشكر
عبادتھ؛ على ك أن یساعداسأل هللا . ابنھ ذبیحةالخالص المقدمة لك من خالل  عطیة ل أشكر

  .لھ ھو لدیكعبادة هللا، واعترف بأن كل ما كان لدیك أسرة، علمھم إذا 
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؟  ضد قوة الخطیة في حیاتك حینما تناضل یكالحوار بین موسى وفرعون عل تطبقكیف  -١

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
 یبقون وممتلكاتھم ھمفالأطال یذھب إسرائیل بعیداً جداً وأن أن ب :فرعون اقتراح تطبقكیف یمكن أن  -٢

  .في مصر
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
فرعون؟  ظھرت في التفاوض معالتي  خالصأن تطبق مبادئ ال كیف یمكن لك -٣

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
من قوة الخطیئة في حیاتك؟   خالصكما ھو المبدأ األول للخالص، وكیف یمكنك تطبیقھ على  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
) ١٦-١٤:٢٢لوقا (على خالصك من سلطة الخطیئة؟  شرة ضربات العطبق الكیف ت -٥

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
إسرائیل في البریة، مثل المن والسلوى،  بنياحتیاجات بھا في و ة التيخارقهللا الق طرق كیف تطب -٦

  من قوة الخطیئة في حیاتك؟  على خالصكوالسمان، 
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
من قوة الخطیئة في حیاتك؟   وھو یخلصك إلیھ وفر كل ما تحتاجإیمان بأن هللا یمكن أن یھل لدیك  -٧
. شرحا

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  الوصایا العشر روح
 
  ١٤الفصل 

  ١٤الدرس " القدیم  مسح شامل للعھد: "يدرس الصوتال
  

  .فھم الوصایا العشرنأن : الھدف

بُّ إِلھَُك الَِّذي أَْخَرَجَك ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِمْن بَْیِت «٢: ثُمَّ تََكلََّم هللاُ بَِجِمیِع ھِذِه اْلَكلَِماِت قَائِالً  أَنَا الرَّ
َماِء ِمْن ٤. اِميالَ یَُكْن لََك آلِھَةٌ أُْخَرى أَمَ ٣. الُْعبُوِدیَّةِ  ا فِي السَّ الَ تَْصنَْع لََك تِْمثَاالً َمْنُحوتًا، َوالَ ُصوَرةً َما ِممَّ

  .فَْوُق، َوَما فِي األَْرِض ِمْن تَْحُت، َوَما فِي اْلَماِء ِمْن تَْحِت األَْرضِ 
بَّ الَ یُْبِرُئ َمنْ ٧  بِّ إِلِھَك بَاِطالً، ألَنَّ الرَّ َسھُ ٨. نَطََق بِاْسِمِھ بَاِطالً  الَ تَْنِطْق بِاْسِم الرَّ تُقَدِّ ْبِت لِ   اُْذُكْر یَْوَم السَّ

بُّ إِلھُكَ ١٢ َك لَِكْي تَطُوَل أَیَّاُمَك َعلَى األَْرِض الَّتِي یُْعِطیَك الرَّ الَ ١٥. الَ تَْزنِ ١٤. الَ تَْقتُلْ ١٣. أَْكِرْم أَبَاَك َوأُمَّ
الَ تَْشتَِھ اْمَرأَةَ قَِریبَِك، َوالَ َعْبَدهُ، َوالَ . الَ تَْشتَِھ بَیَْت قَِریبِكَ ١٧. اَدةَ ُزورٍ الَ تَْشھَْد َعلَى قَِریبَِك َشھَ ١٦. تَْسِرقْ 

ا لِقَِریبِكَ    .»أََمتَھُ، َوالَ ثَْوَرهُ، َوالَ ِحَماَرهُ، َوالَ َشْیئًا ِممَّ
  )١٤-١٢؛ ٨- ٧؛ ٤- ١:٢٠خروج  (         

 
تحكم عالقاتنا مع وستة  ربعة منھم تحكم عالقتنا مع هللا، أ. لوحینالوصایا العشر كانت مكتوبة على 

  .روحیا وحرفیا ین على إطاعتھاكون حریصننطیع الوصایا، یجب أن  ونحن. الناس

 
  ؟ناموسما ھو غرض ال: مزید من الدراسةل

ُر أََماَمھُ ٢٠ النَّ . ألَنَّھُ بِأَْعَماِل النَّاُموِس ُكلُّ ِذي َجَسٍد الَ یَتَبَرَّ  )٢٠:٣رومیة.(اُموِس َمْعِرفَةَ اْلَخِطیَّةِ ألَنَّ بِ
ھَْوةَ لَْو لَْم . بَْل لَْم أَْعِرِف اْلَخِطیَّةَ إِالَّ بِالنَّاُموسِ ! فََماَذا نَقُوُل؟ ھَِل النَّاُموُس َخِطیَّةٌ؟ َحاَشا٧ فَإِنَّنِي لَْم أَْعِرِف الشَّ

  )٧:٧رومیة.(»الَ تَْشتَھِ «:یَقُِل النَّاُموسُ 
  

ُر بِاِإلیَماِن بُِدوِن أَْعَماِل النَّاُموسِ إًِذا نَ ٢٨   )٢٨:٣رومیة . (ْحِسُب أَنَّ اِإلْنَساَن یَتَبَرَّ
 

ُر بِ ١٦ أَْعَماِل النَّاُموِس، بَْل بِإِیَماِن یَُسوَع اْلَمِسیِح، آَمنَّا نَْحُن أَْیًضا بِیَُسوَع اْلَمِسیحِ، إِْذ نَْعلَُم أَنَّ اِإلْنَساَن الَ یَتَبَرَّ
َر بِإِیَماِن یَُسوَع الَ بِأَْعَماِل النَّاُموسِ  ُر َجَسدٌ َما. لِنَتَبَرَّ   )١٦:٢غالطیة . (ألَنَّھُ بِأَْعَماِل النَّاُموِس الَ یَتَبَرَّ
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 )٤:١٠رومیة . (اْلَمِسیُح لِْلبِرِّ لُِكلِّ َمْن یُْؤِمنُ :النَّاُموِس ِھيَ ألَنَّ َغایَةَ ٤

ْینُونَِة اآلَن َعلَى الَِّذیَن ھُْم فِي اْلَمِسیِح یَُسوَع، السَّالِِكیَن لَْیَس َحَسَب اْلَجَسدِ ١ بَْل َحَسَب إًِذا الَ َشْيَء ِمَن الدَّ
وحِ  ألَنَّھُ َما َكاَن ٣.نِي ِمْن نَاُموِس اْلَخِطیَِّة َواْلَمْوتِ ألَنَّ نَاُموَس ُروِح اْلَحیَاِة فِي الَْمِسیِح یَُسوَع قَْد أَْعتَقَ ٢.الرُّ

ُ إِْذ أَْرَسَل اْبنَھُ فِي ِشْبِھ َجَسِد اْلَخِطیَّةِ  ، َوألَْجِل اْلَخِطیَِّة، النَّاُموُس َعاِجًزا َعْنھُ، فِي َما َكاَن َضِعیفًا بِاْلَجَسِد، فَا
وحِ لَِكيْ ٤َداَن اْلَخِطیَّةَ فِي اْلَجَسِد،  الِِكیَن لَْیَس َحَسَب اْلَجَسِد بَْل َحَسَب الرُّ .یَتِمَّ ُحْكُم النَّاُموِس فِینَا، نَْحُن السَّ

 )٤-١:٨رومیة (

 .تم إرشادك خالف ذلكاختر أفضل إجابة واحدة ما لم ی

 .أفكار لموسى؟ الوصایا العشر واحدة من أفضل أم خطأصواب  -١
 .لناسالوصایا األخرى التي أعطاھا هللا ل؟ الوصایا العشر ھي ملخص لمئات خطأأم صواب  -٢

ا مع لتلك التي تحكم عالقتن"ناسال"لتلك التي تحكم عالقتنا مع هللا، و"هللا"اكتبوصیة، بجوار كل  -٣
 .الناس

هللا.آلھة أخرىتعبدال  -أ
ناسال.تزنال  -ب
هللا.تذكر یوم السبت -ج
ناسال.ال تسرق -د
ناسال.تشتھال -ه
ناسال.أكرم أباك وأمك -و
هللا.عبد األصنامتال  -ز
لناسا.تقتلال -ح
ناسال.ال تكذب -ط
هللا.تنطق باسم الرب إلھك باطالال  -ي

 .كل الوصیةبعدالرقم الصحیح اكتب.ھذه الوصایا بالترتیبلمرة، ضعھذه ا -٤
١.آلھة أخرىتعبدال  -أ

٧.ال تزن -ب
٤.تذكر یوم السبت -ج
٨.ال تسرق -د
١٠.ال تشتھ-ه
٥.أكرم أباك وأمك -و
٢.ال تعبد األصنام -ز
٦.ال تقتل -ح
٩.ال تكذب -ط
٣.طالال تنطق باسم الرب إلھك با -ي

أي مما یلي ھو موجز جید للوصایا األربع األولى؟ -٥
 .نعترف با -أ

 .بانؤمن -ب
 .ناضع هللا أوالً في حیاتن -ج
 .تعبد هللا عندما تشعر أن ذلك أفضل لك -د
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  ؟وتعبدھاصورة   تصنع من الخطأ أنلماذا  -٦
  .فقط باإلیماننقترب منھ ، ونحن ال یُرىهللا روح و -أ

  .یبدو یروا كیفهللا ال یرید الناس أن  -ب
  . أن نجعل منظره غیر جذابیخاف هللا  -ج
  .فیصبح واحدا منھمنا تضییق نطاقھ ھو ال یریدیمثل جمیع األصنام، وهللا  -د
 
  وعد؟ب المصحوبةالوصیة الوحیدة  ما ھي -٧
  .ال تكذب -أ

  .أكرم أباك وأمك -ب
  .ال تزن -ج
  .ذكر یوم السبتأ -د
 
  ؟"حقوق الطفل"الوصیة التي یمكن أن یشار إلیھا باسم ما ھي ا أیض -٨
  .أباك وأمك أكرم -أ

  .ال تسرق -ب
  .عبد األصنامتال  -ج
  .تزنال  -د
 
  كذب؟تالوصیة ال و –" الَ تَْشھَْد َعلَى قَِریبَِك َشھَادَةَ ُزورٍ " الوصیة ما ھو روح -٩
  .تكذبتعلم كیف تعطي انطباعا خاطئا دون أن  -أ

  .كبیرةال ةنب الكذبتج -ب
  .ال تعطي أي انطباع خاطئ -ج
  .خارج السیاق تعلى األقل جزءا من الحقیقة، حتى لو كان قل -د
 

  عنا؟طمع الحسد والیكشف ماذا  - ١٠
  .أكثر نمتلكهللا یرید أن  -أ

  .كون تماما مثل سائر الناسهللا یریدنا أن ن -ب
  .نحن أقل شأنا من اآلخرین -ج
  .ن إرادة هللا لحیاتنانحن غیر راضین ع -د

 
  ؟"هللا ناموس"ما ھو الغرض من  - ١١

  .عیش حیاة الكمالنهللا یرید منا أن  -أ
  .طاعة شریعتھ نتمكن منعندما ال  باستیاءشعر نهللا یرید منا أن  -ب
  .خلصملهللا یرید أن یظھر لنا الخطیئة ونحن بحاجة  -ج
  .كسر شریعتھن انال یبالي إذا ك ھول وامكهللا  -د
  

 
                  

  الروح؟ لماذا؟بتماما، حتى  التي ال تستطیع أن تطیعھالك  بالنسبةوصیة ما ھي أصعب             
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
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ساعدك على إطاعة یاسأل هللا أن . كك وتعززكلمتھ وشریعتھ التي تحمیعلى   أشكر
وتقدیم رحمھ  ناموسال تمیملسید المسیح الذي جاء لتمن أجل ا   أشكر . من قلبك" ناموسھ"

   .ویتبعونھ، بھ ونعمة لجمیع الذین یؤمنون
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  . شریعة هللامن شرح الغرض األساسي ا -١

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  . وروح القانون حرفالفرق بین  وضح -٢

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
. روح كل من الوصایا العشر بحفظ لتزماص أدناه ولخ -٣

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  ؟ألربع األولى التي كانت في اللوح األولح الوصایا اما ھو رو -٤

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ؟ ما ھو روح الوصایا الست في اللوح الثاني -٥

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  )١٢:٧ متى(؟  "القاعدة الذھبیة"في  یسوع روح اللوح الثانيلخص كیف  -٦

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
بروح القانون؟ كیف؟ لماذا؟  مھل تعیش بنص القانون أ -٧

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

  الذھاب إلى العمق


