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والخروج التكوين

٢رقميبكت

التلميذ كتاب
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  الكتاب المقدس

  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یُطلب منك غیر ذلك
 
  ؟"المقدس"ماذا نعني عندما نصف الكتاب المقدس ب  -١
  .الذي یقرأه یجب ان یكون مقدس -أ

  .أنھ یأتي من هللا -ب
  .من الصعب جداً أن نفھمھ -ج
  .جمیع الذین كتبوه كاملین -د
 
  عن الكتاب المقدس؟ ١٧- ١٦:٣تیموثاوس ٢ماذا یقول  -٢
  .أنھ موحى بھ من هللا -أ

  .أنھ مفید للتصحیح والتقویم -ب
  .ویعلمنا التبریر -ج
  .أنھ یؤھلنا للعمل الصالح -د
  .كل ما ذكر أعاله - ه
 
  عندما كتب أناس الكتاب المقدس، من أین أتت أفكارھم ؟ -٣
  .إبداعھم وفھمھم الخاص -أ

  .التقلید -ب
  .ا الكثیر من الدراسات البحثیةفعلو -ج
  .أرشدھم روح هللا القدوس -د
 
  .المكتوبة" كلمة هللا"الحي، والكتاب المقدس ھو " كلمة هللا"صواب أم خطأ؟ یسوع ھو  -٤
  

  العھد القدیم
ھذا االنفصال بین هللا . ، والسبب في االنفصال بین هللا ولنا )أخطأوا(العھد القدیم یخبرنا كیف تمرد البشر 

الرسالة األساسیة للعھد القدیم ھي أن . والناس ھو المشكلة األساسیة التي یتعامل معھا الكتاب المقدس
  .یسوع قادم لیصالحنا على هللا

  
  األنبیاء  الشعر  التاریخ  الناموس
  التكوین
  الخروج
  الالویین
  العدد
  التثنیة

  یشوع
  القضاة
  راعوث

  صموئیل األول
  صموئیل الثاني
  الملوك األول

  لوك الثانيالم
  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
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  حبقوق  
  صفنیا
  حجي
  زكریا
  مالخي

  
  .مرتب حسب زمن الكتابة –سب التسلسل الزمني صواب أم خطأ؟ العھد القدیم مرتب ح  -٥
  .صواب أم خطأ؟ العھد القدیم یحتوي على خمسة أنواع من الكتب -٦
  .صواب أم خطأ؟ الفرق الرئیسي بین األنبیاء الكبار واألنبیاء الصغار ھو طول كتابتھم -٧
 ارسم خطا یوصل بین كل فئة وعدد كتبھا -٨
  القانون      ٥
  التاریخ      ٥
  رالشع      ٥

  األنبیاء الكبار      ١٢
 األنبیاء الصغار      ١٢

 
  في أي مجموعة من أسفار العھد القدیم أخبرنا هللا عن الفرق بین الحق والباطل؟ -٩
  )الناموس، والتاریخ، والشعر، واألنبیاء الكبار، األنبیاء الصغار(
  

  الرسالة األساسیة للعھد القدیم - ١٠
  .ویعیش حیاة مثالیة لیكون مقبوال من هللا الكمال یحتاج اإلنسان أن یطیع قوانین هللا -أ

  .هللا محبة، وسوف یبارك جمیع الناس  -ب
  .یسوع قادم، وسوف یصالح بین هللا ومخلوقاتھ -ج
  .المھم ھو العھد الجدید. لیس مھما -د
 

  العھد الجدید
 

روي لنا كیف جاء كما ی. یخبرنا العھد الجدید عن حیاة یسوع، ومعجزاتھ، وتعالیمھ، وصلبة وقیامتھ
أكثر من نصف العھد الجدید یتألف من . الروح القدس في حیاة المؤمنین، وكیف كانت الكنیسة األولى

  .معظم ھذه الرسائل كتبھا بولس. رسائل ُكتبت إلى الكنائس التي أنشئت بعد القیامة
  

  نبوات  رسائل عامة  رسائل بولس  التاریخ
  متى

  مرقس
  لوقا

  یوحنا
  أعمال الرسل

  یةروم
  كورنثوس١
  كورنثوس٢

  غالطیة
  أفسس
  فیلیبي

  كولوسي
  تسالونیكي١
  نسالونیكي٢
  تیموثاوس١
  تیموثاوس٢

  تیطس

  عبرانیین
  یعقوب

  بطرس١
  بطرس٢
  یوحنا١
  یوحنا٢
  یوحنا٣

  یھوذا

  رؤیا یوحنا
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  فلیمون
  .صواب أم خطأ؟ الرسالة األساسیة للعھد الجدید ھي أن یسوع جاء - ١١
  .دید ھو الجزء الوحید من الكتاب المقدس الذي یتحدث عن یسوعصواب أم خطأ؟ العھد الج - ١٢
  ".اإلنجیل"صواب أم خطأ؟  السیر الذاتیة لیسوع في الكتاب المقدس، یُطلق علیھا اسم  - ١٣
  :ارسم خطا یوصل بین كل فئة وعدد كتبھا - ١٤

  
  اإلنجیل/ السیرة الذاتیة      واحد
  التاریخ      واحد
  خطابات بولس      أربعة

  ل عامةرسائ      ٨
  نبوات      ١٣

  
  

  ) األناجیل، التاریخ، رسائل بولس، رسائل عامة، النبوءة(أین نجد قصة حیاة وموت وقیامة یسوع؟   - ١٥
 
 

في الرسالة التي استمعنا إلیھا، ما ھي القصة المشتركة بین العھد القدیم والعھد الجدید؟ ماذا 
  الموضوع مھم بالنسبة لك؟یقول لك ھذا عن أھمیة ھذا الموضوع؟ لماذا دراسة ھذا 

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

 
.  علمنا كیف نعرفھ ونحبھ أكثر عن طریق دراسة كلمتھأشكر هللا من أجل كلمتھ، وأسألھ أن ی

  .اسألھ أن یساعدك على فھم ما یقول وما یعنیھ، وكیفیة تطبق كلمتھ على حیاتك كل یوم
  

 
 
 



6 

 

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
على تقییمنا لما یجب تطبیقھ في الكتاب المقدس؟ ١كیف تؤثر  األھداف في السؤال رقم  -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ) ٠١٧:٧؛ ١٧:١٧ناقش یوحنا (ما ھي الحقیقة التي نتوقع أن نجدھا في الكتاب المقدس؟   -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
 عندما نجد حقیقة في الكتاب المقدس، ماذا ینبغي أن نفعل ولماذا؟ -٤

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  ما ھو تعریفك الشخصي للوحي فیما یتعلق بكلمة هللا؟  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  . ھل غرض كلمة هللا أن تباركنا، أو أن تجعلنا بركة؟  اشرح -٧

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  ما ھي المشكلة األساسیة التي یتناولھا العھد القدیم؟  -٨

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  

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

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  كیف ینبغي أن نتناول الخمسة أنواع من الكتب المختلفة للعھد القدیم؟  - ١٠

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

  ) ١١:١٠كورنثوس  ١ناقش (لماذا ینبغي أن ندرس التاریخ العبري؟   - ١١
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  . ؟  اشرح"كتب القانون"ھل ھناك أي تاریخ في  - ١٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

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

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

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

ھو وجھ االختالف وما ھو وجھ التشابھ؟ 
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

  ، ما ھو مضمون العھد الجدید ؟في كلمتین - ١٥
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
؟  كیف نعتبرھا أكثر من "اإلنجیل"األولى من العھد الجدید اسم  لماذا أطلق على الكتب األربعة - ١٦

مجرد سیرة ذاتیة؟ 
________________________________________________________________

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

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

ھل .  ، سوف نجد تاریخ في األناجیل، والرسائل، وفي الرؤیا"كتب الناموس"كما یوجد تاریخ في  - ١٩
لماذا أو ) ١١:١٠كورنثوس  ١(ینبغي أن نتناول ھذه المقاطع التاریخیة كما نتناولھا في العھد القدیم؟  

لماذا ال؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  ) ٤٠- ٣٩:٥ناقش یوحنا (ما ھو المفتاح الذي أعطانا إیاه یسوع لجمیع الكتاب المقدس؟  - ٢٠

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

  ما ھي أنواع الكتب الخمسة في العھد الجدید؟  - ٢١
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
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  الغرض من الكتاب المقدس
 

  ٢الفصل 
  الدرس الثاني" مسح شامل للعھد القدیم : "الدرس الصوتي

 

  .إلینا الكتاب المقدس ولماذا أعطاه لنا هللا أن نفھم كیف وصل: الھدف

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

دعما لھذا الموضوع، فالكتاب المقدس . سیحمن البدایة إلى النھایة، یتحدث الكتاب المقدس عن یسوع الم
یقدم لنا السیاق ) ٢(أن یقدم السید المسیح كالمخلص والفادي للعالم؛ ) ١: (لدیھ أربعة أھداف رئیسیة

لیبین ) ٤(أن یقود غیر المؤمن إلى طریق اإلیمان بیسوع؛ و ) ٣(التاریخي الذي جاء فیھ یسوع؛ 
  .للمؤمنین كیف یریدھم هللا أن یعیشوا

 
فال یوجد شيء یمكن . وھو نوع خاص من الوحي الذي اكتمل اآلن. إن هللا ھو الذي كتب الكتاب المقدس

ملوك، : كان من بینھم. رجال مختلفا لكتابة الكتاب المقدس ٤٠استخدم هللا . كتابتھ اآلن أو إضافتھ
  . وصیادین، وكھنة، ورعاة غنم، وقادة حروب، وحتى جامعي الجمیز

 
م، على الرغم من أنھ قد استخدمت قبل ذلك بعدة  ١٠٠ھد القدیم رسمیا في حوالي عام تم تجمیع الع

  .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 أنھ ٦٩٢أما العھد الجدید فقد تم تجمیعھ في مجلد واحد في سنة  
إذا كان الكاتب رسوال أو معاونھ؛ إذا كان : تم اختیار الكتب على أساس ثالثة معاییر. بقرون عدیدة

المحتوى الروحي یقدم النعمة للمؤمنین؛ وإذا اتفق مع باقي الكتب الموحاة أو الُمعترف بھا من قادة 
  .كتب العھد الجدید باللغة الیونانیة. الكنیسة
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  .أفضل إجابة واحدة ما لم یُطلب خالف ذلكاختر 
 
  .صواب أم خطأ؟ الكتاب المقدس ھو دلیل عن كیفیة العیش حیاة طاھرة -١
صواب أم خطأ؟ بعد الفصول القلیلة األولى یركز الكتاب المقدس في سفر التكوین على قصة إبراھیم  -٢

  .وذریتھ
  .لیبارك أبراھام ونسلھ فقط صواب أم خطأ؟ وفقا للكتاب المقدس، جاء یسوع المسیح -٣
 
  أي مما یلي یصف الكتاب المقدس؟ -٤
  تاریخ الحضارة البشریة -أ

  كتاب علوم -ب
  كتاب فلسفة -ج
  تاریخ الخالص -د
 
 :          ، أخبر یسوع تالمیذه أن الشخصیة المحوریة في كل الكتاب المقدس ھي٢٧-٢٥:٢٤في لوقا  -٥
  نفسھ -أ
  موسى - ب 
  آدم - ج 
  داود - د 
 
 في األناجیل، قصة حیاة یسوع، ما ھو الحدث الذي كتب بالتفصیل أكثر من باقي األحداث؟  -٦
  والدتھ -أ

  ولى في حیاتھالثالثون سنة األ -ب
  خدمتھ العامة -ج
  األسبوع األخیر، بما في ذلك الصلیب والقیامة -د
 
  ما ھي أنواع الرجال الذین كتبوا أسفار الكتاب المقدس؟ -٧
النبالء، الملوك، والمزارعین، والصیادین، واألنبیاء، كھنة، وموظفي الحكومة، (

  )الطبیب، الجنراالت، محصلي الضرائب
 
  ت الموجودة لدینا الیوم من الكتاب المقدس ؟ما ھي السجال -٨
  المخطوطات األصلیة -أ

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

  الصحیح؟
  الوحي الخاص -أ

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

ُر لَھَُما ثُمَّ ابْتََدأَ ِمْن مُ ٢٧ وَسى َوِمْن َجِمیِع األَْنبِیَاِء یُفَسِّ
ةَ بِِھ فِي َجِمیعِ الُْكتُبِ    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
  .سوف یكتشف ذلك فورا كل من یقرأه -ج
  ".كلمة هللا"إذا كانت لدینا اإلرادة للطاعة وأن نفعل ما یقول، وأنھ سیغیر حیاتنا، سوف نعلم أنھ ھو  -د

 
                         

تذكر في الرسالة عندما تحدثنا عن الوحي؟  ما ھو الفرق بین الوحي العام، والنوع من اإللھام   
  ؟ كیف یكشف هللا لنا الحقیقة الیوم؟"اصالوحي الخ"الذي یُسمى 

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

                 
  

. أطلب من هللا أن یعلمك كیف تطبق ما تعلمتھ على حیاتك.  ر  من أجل ھذه الدراسةاشك  
اسألھ أن یجذب البعیدین عنھ من خالل ھذه الدراسة، واسأل هللا من یمكنك أن تدعو یشترك و

  .في ھذه الدراسة
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ذھنھم لفھمھم الكتاب  ، ما ھي الحقیقة التي ذكرھا یسوع للرسل لتفتح٤٥، ٤٤؛ ٢٧-٢٥: ٢٤في لوقا  -١

  ) ٤٠-٣٩:٥أنظر یو (المقدس؟  كیف یمكن فتح تلك الحقیقة فھمك للكتاب المقدس؟  
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

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

الكتاب المقدس كلھ یتحدث عن إبراھیم و نسلھ، الذي من خاللھ یتبارك جمیع أمم األرض؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
؟ كیف یؤثر ھذا على طریقتنا في )١٧:٧یو(كیف طلب منا یسوع أن نثبت أن تعالیمھ ھي تعالیم هللا؟   -٣

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

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
باإلضافة إلى البحث عن المسیح في كل الكتاب المقدس، ماذا أیضا ینبغي أن نبحث عنھ أثناء قراءتنا  -٤

  )١٧:١٧أنظر یو(للكتاب المقدس؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
عالمین أن الورق ال یدوم، ماذا كان ینبغي أن یحدث حتى یصل الكتاب المقدس لنا الیوم؟  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  . قدم واشرح أربعة أغراض للكتاب المقدس -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
یسوع المسیح،  ما ھو األسبوع األكثر أھمیة في حیاة"في األناجیل األربعة، اشرح كیف نعرف  -٧

  ولماذا؟
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
    

  الذھاب إلى العمق
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  كیفیة دراسة الكتاب المقدس
 

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

 

  لنتعلم كیف ندرس الكتاب المقدس وتطبیق حقائقھ على حیاتنا: الھدف

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

كیف یمكننا الحصول على أقصى استفادة من الكتاب المقدس؟ إذا درسنا الكتاب المقدس بعنایة، وحكمة، 
ما یقول الكتاب المقدس، ولم ولكن، إذا ببساطة تعلمنا . وطاعة لھ، فسوف یستخدمھ هللا لتغییر حیاتنا

  .ألن المعلومات دون تطبیق ال قیمة لھا. نطبقھ على حیاتنا، فدراستنا ال معنى لھا
 

وبعبارة أخرى، عندما . المالحظة والتفسیر والتطبیق: دراسة فعالة للكتاب المقدس تشمل ثالثة أجزاء
ما الذي "و" ماذا یعني ذلك؟" "اذا تقول؟م: "نأتي إلى كلمة هللا، نحن نسأل أنفسنا ھذه األسئلة الثالثة

  :وأنت تتخذ ھذه الخطوات الثالث في الدراسة، طبق أیضا المبادئ التالیة" یعنیھ بالنسبة لي؟
 
ال نتوقع أن الروح القدس یتفاعل . رغم أن ھناك تفسیر واحد فقط لآلیة، قد یكون ھناك ألف تطبیق -١

  .  باآلیة مع كل الناس بنفس الطریقة
  .لكتاب المقدس ھو كتاب عن یسوع، لذلك ابحث عنھ دائما في قراءتك للكتاب المقدسا -٢
  .فسر دائماً اآلیات الغامضة في ضوء اآلیات التي لھا معنى واضح -٣
  .ال تأتي أبدا إلى فقرة من الكتاب المقدس بأفكار مسبقة لتفھم معناھا -٤
  .علمكمصلیا، طالبا من هللا أن ی" كلمة هللا"اقترب من  -٥
  .كن على استعداد لطاعة كلمة هللا قبل أنت تعلمھا لآلخرین -٦
انظر دائماً إلى سیاق النص، واضعا في اعتبارك من الكاتب وإلى من كتب، والظروف التاریخیة  -٧

 . واألحداث التي تساعدنا على فھم النص
 .أن تكون متواضعا ومعترفا أن ھناك بعض الفقرات التي ال تفھمھا -٨
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السفر األول من الكتاب .  إذا تتبعت ھذه المبادئ، سوف یستخدم هللا الكتاب المقدس بقوة لتحویل حیاتك
سفر . "المقدس یساعدنا على فھم العالم وأنفسنا كما كان یقصد هللا أن یكون وكما نحن علیھ اآلن

نرى كیف تواصل هللا أوالً في سفر التكوین، نتعلم عن الخطیئة األولى، و". بدایة"یعني حرفیا " التكوین
قصة . مع اإلنسان، ونبدأ نفھم كیف جاء الصراع في ھذا العالم، نتعلم عن قضاء هللا، وأیضا خالصنا

  .بعد قصة في سفر التكوین تبین لنا أن هللا ھو المسئول عنا وأن اإلیمان بھ یصالحنا علیھ
 

  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یُطلب منك خالف ذلك  
 
  .واب أم خطأ؟ المالحظة ھي الخطوة األولى في دراسة أي نص في الكتاب المقدسص. ١
  . صواب أم خطأ؟ إذا لم نطبق ما تعلمناه، فدراستنا لم تنجز الكثیر. ٢
  .صواب أم خطأ ؟ یصف السفر األول من الكتاب المقدس بدایة العالم. ٣
نسان األول كاملة قبل أن تدخل صواب أم خطأ ؟ معظم سفر التكوین یصف كیف كانت حیاة اإل. ٤

  . الخطیة إلى العالم
 
  صحیحة؟" كلمة هللا"كیف یمكن أن نثبت أن  -٥
  بالمنطق والفكر البشري المستنیر -أ

  بالطریقة التي نشعر بھا عند قراءتھا -ب
  باإلیمان بھا وبتطبیقھا -ج
  بعد قراءتھا بلغتھا األصلیة -د
 
  لماذا أعطانا هللا الكتاب المقدس؟ -٦
  ألنھ یرید التواصل معنا -أ

  ألنھ یرید أن یكون لنا حیاة أفضل -ب
  ألنھ یحبنا -ج
  كل ما ذكر أعاله -د
 
  ما ھو السبب األساسي لدراسة الكتاب المقدس؟ -٧
  .إنھ یجلب الحظ السعید -أ

  لسماع صوت هللا -ب
  لیبین ما لدینا من معلومات -ج
  لمعرفة المزید عن التاریخ -د
 
  .كل خطوة لدراسة الكتاب المقدس للسؤال الذي تطرحھ ھذه الخطوة ارسم خط من - ٨ 
  ماذا یعني بالنسبة لي؟      مالحظة -أ

  ماذا تقول؟      التفسیر -ب
  ماذا یعني ذلك؟      التطبیق -ج
  
  أي من األسئلة التالیة ھي مفیدة في الجزء التطبیقي من دراستنا؟ -٩
  ھل ھناك أي تحذیرات نصغي إلیھا؟ -أ

  أي خطیة یجب أن نتركھا؟ھل ھناك  -ب
  ھل ھناك أي أمثلة یجب أن نتبعھا؟ -ج
  ھل ھناك أي حقائق عن هللا أو یسوع؟ -د
  كل ما ذكر أعاله - ه
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  ما ھي أفضل طریقة لتفسیر اآلیات الصعبة؟ - ١٠
  .محاولة لفھم عقیدة جدیدة هللا یریدنا أن نكتشفھا -أ

  .اختر أسھل التفسیرات وابتعد عن الصعوبات -ب
  .فقط القساوسة یمكن أن یفھموا كلمة هللا. تحاول أن تفھمھا على اإلطالق ال -ج
  .صلي واسأل هللا أن یساعدك على الفھم واجعل الكتاب المقدس یرشد أفكارك -د
 

  أي مما یلي یحصنك من التقسیر الخطأ؟ - ١١
  .فسر النص بطریقتك الخاصة  -أ

  .نتوقع أن لكل آیة تطبیق واحد فقط -ب
  .تفھم سیاق كل نصحاول أن  -ج
اجعل كل سفر من الكتاب المقدس یتحدث عن موضوع مختلف عن اآلخر، بدالً من محاولة إیجاد  -د

  . عالقة بین كل األسفار
 

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

  القس  -ب
  عائلتك -ج
  التقالید والثقافة  -د
  
  
 

نشأة اإلنسانیة والخطیئة األولى، كیف یساعدنا ھذا في ضوء ما تعلمتھ من سفر التكوین عن 
  على فھم الحالة البشریة الیوم؟

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

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

ائلتك اسأل هللا لیساعدك على معرفة كلمتھ بطریقة أفضل، وأن تكون شاھدا قویا لع
  .وأصدقائك الذین ال یعرفونھ
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  . اشرح بدقة ما تعنیھ المالحظة -١

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  .أعط عدة أمثلة للمبادئ التي یجب أن نتبعھا لتؤدي المالحظة إلى التفسیر -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
. ناقش أھمیة التطبیق وكیف أن التطبیق الفعال یعتمد على دقة المالحظة والتفسیر -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ) ١٦- ٩:٢كورنثوس  ١أنظر إلى (؟  "كلمة هللا"من ینبغي أن یكون معلمك عندما تقوم بدراسة  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ما ھو غرض سفر التكوین؟  -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
    

  الذھاب إلى العمق
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  ھل عملیة الخلق قابلة للتصدیق؟
 

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

 

  .  م أن ھناك عالقة بین قصة الخلیقة في الكتاب المقدس وفي العلمفھنأن : الھدف
  

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

الرأي األول یعتقد أن الخلیقة في سفر التكوین ال یتفق . ھناك رأیین متطرفین یتعلقان بموضوع الخلیقة
أما الرأي اآلخر فھو . الكتاب المقدس وال یمكن اعتباره موحى بھلذلك ال یمكن الوثوق ب. مع العلم

ولكن . اإلعتقاد أنھ ال یمكن قبول العلم الذي ال یتماشى مع تفسیرنا لقصة الخلیقة في سفر التكوین
السؤال الحقیقي ھو ھناك توافق بین العلوم وما جاء في سفر التكوین؟  والرد ھو إن الكتاب المقدس 

 ١.١٨٩أنھ یحتوي على أقل من فصلین من فصولھ ال. ؛ لكنھ كتاب عن الخالصلیس كتاب علوم
  .تحدثنا عن كیف بدأ العالم

 
العلم ال . أنھ ال یمكن قیاسھ أو إثباتھ. یمكن احتوائھ في الدراسات العلمیةنحن بحاجة إلى أن نفھم أن هللا ال 

  .أن هللا موجود أو غیر موجود ال یمكن إثبات بالعلم. یتعامل مع المسائل المتعلقة باإلیمان
 

على سبیل المثال، یعتقد العلماء أن األرض كلھا . وھناك أشیاء كثیرة في الكتاب المقدس تتفق مع العلم
كما یعتقد العلماء أن الحیاة بدأت في . كانت تحت الماء في وقت من األوقات، وھذا ما یقولھ سفر التكوین

  .ضاالماء، وھكذا یقول الكتاب المقدس أی
 

استخدمت ھذه الكلمة ثالث مرات فقط في قصة الخلیقة ". خلق من ال شيء"تعني " بارا"الكلمة العبریة 
، وھي أفعال تأتي من الكلمات "جعل"أو " لیكن"باقي المرات األخرى استخدمت كلمة . في سفر التكوین

" بارا"ما كلمة أ. العبریة التي تشیر إلى أخذ شيء موجود وشكلھ المعروف وجعلھ بشكل جدید
عندما خلق هللا الحیاة ) ٢١اآلیة (عندما خلق هللا كل شيء والطاقة؛ وفي) ١اآلیة (فاستخدمت في البدایة 

ھذه الثالث مرات التي خلق فیھا هللا شيء من ال . عندما خلق هللا حیاة اإلنسان) ٢٧اآلیة (الحیوانیة؛ وفي
التطوریون ال یتمكنوا من تفسیر كیف بدأ كل شيء؛  .شيء ھي أیضا الثالثة حلقات المفقودة في العلوم

كما أنھم لم یتمكنوا من تفسیر كیف أصبحت حیاة زرع حیاة حیوانیة؛ كما أنھم لم یتمكنوا من تفسیر كیف 
التي تعني " بارا"سفر التكوین یفسر ھذه األمور الثالثة بكلمة . أصبحت الحیاة الحیوانیة حیاة بشریة

  ".خلق هللا"
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 .تر أفضل إجابة واحدة ما لم یطلب منك خالف ذلكاخ

 .صواب أم خطأ؟ هللا مدین لنا بشرح كیف خلق كل شيء -١
صواب أم خطأ ؟ العلم ھو دراسة البیانات أو الظواھر التي یمكن أن تالحظ ویمكن قیاسھا واثباتھا  -٢

Noھل من الممكن أن نفھم هللا ب طریقة علمیة؟   -٣

وضع عالمة صح بجوار كل عنصر یركز .دناه، ضع دائرة حول كل عنصر خاص بالعلمفي القائمة أ -٤
 .علیھ الكتاب المقدس

البیانات -أ
اإلیمان  -ب
الوحي -ج
األدلة التي یمكن مالحظتھا -د
الالھوت -ه
التجارب  -و
تجربة  -ز
أمور خارقة -ح
أمور طبیعیة -ط

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

 )وصل خط مع كل ما یناسبھ(من سفر التكوین ماذا جاء أوال في الخلیقة؟ ٢و  ١صحاح إللطبقاً  -٦
األولالحیاة البشریة -أ

الثانیةالحیاة الحیوانیة -ب
الثالثةالحیاة النباتیة -ج

 .إجابات علمیة، بل ھو خطة هللا لفداء البشرصواب أم خطأ؟  لیس غرض الكتاب المقدس أن یعطینا -٧

ما ھي بعض أوجھ الشبھ بین التفسیرات العلمیة والكتاب المقدس في موضوع الخلق؟
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________
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  لماذا تعتقد أن هللا لم یشرح كل شيء بالتفصیل عن الخلق في سفر التكوین؟
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  لماذا تعتقد أن اإلنسان المعاصر یحاول أن یشرح بدایة األرض والحیاة البشریة بدون وجود خالق؟

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 
  

 
اسألھ لتقویة إیمانك ولكي یظھر لك خطتھ لك في الحیاة . أشكر هللا لخلق رائع، ورحمتھ، ونعمة

  .ة للطاعةثم اسألھ شجاع. من خالل ھذه الدراسة
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فصل  في الكتاب ١.١٨٩لماذا أعطانا هللا فقط فصلین فیما یتعلق بموضوع الخلق، بینما یوجد  -١

المقدس؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
في " بارا"ما ھو المغزى من وجود ثالثة أماكن مفقودة في علم التطور؟  وقصة الخلق تستخدم كلمة  -٢

ھذه األماكن الثالثة؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
في العلم، أیھما أسھل االعتقاد في إلھ كبیر أم " االنفجار الكبیر"عند النظر في بدایة كل شيء وعقیدة  -٣

. ؟  اشرح"كبیراالنفجار ال"االعتقاد في 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  لتكوین مع العلم؟ كیف تتوافق قصة الخلق في سفر ا -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  العلم وقصة الخلق؟ ما ھو الصراع األساسي بین  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
) ٢٤:٤أنظر یو.  (مور الروحیة ال یمكن أن احتوائھا بالعلماشرح لماذا موضوع  واأل -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
    

  الذھاب إلى العمق
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  والدة البشریة
 

  ٥الفصل 
  الدرس الخامس" مسح شامل للعھد القدیم : "الدرس الصوتي

  

  .فھم غرض هللا من خلق البشر: الھدف
  

  )٢٧:١تكوین (َذَكًرا َوأُْنثَى َخلَقَھُْم . َعلَى ُصوَرِة هللاِ َخلَقَھُ . فََخلََق هللاُ اِإلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِھِ 
  

 
ولدیھ القدرة على أن یكون روحي، ومبدع، ومفكر، ویشعر، . لق اإلنسان على صورة هللا وشبھھخُ 

صورة هللا في اإلنسان أصبحت مشوھة عندما أخطأ آدم وحواء، وبقیة الكتاب . وقادر على التواصل
المذنب كیفیة إعادة خلق صورة هللا في اإلنسان حتى یكون لإلنسان : المقدس یتعامل مع ھذه المشكلة

یبین  ٣و تكوین . یبین لنا اإلنسان كما قصد هللا أن یكون ٢و  ١سفر التكوین ". هللا القدوس"شركة مع 
  .لنا اإلنسان كما ھو اآلن

 
إنما . ال من رأسھ حتى ال ترأسھ، وال من قدمیھ، ال تصیر لھ عبدة – خلق هللا المرأة من جانب الرجل 

عندما یكون الرجل والمرأة جسدا . للرجل" متممة"المرأة. ھجاءت من جنبھ بحیث تكون قریبة من قلب
  .واحدا یصیرا إنسانا كامال

 
. یترك الرجل أباه وأمھ، كما أنھ یھجر جمیع النساء األخریات من أجل زوجتھ. الزواج عالقة حصریة

سیة واألكثر العالقة األسا. مخطط هللا للزواج – ھذه ھي الخطة المثالیة  . وعلى المرأة نفس االلتزام
  .كلما أقتربا من هللا، كلما أقتربا إلى بعضھما البعض. أھمیة لكل من الرجل والمرأة ھي عالقتھما مع هللا

 
 

  هللا

 
  الزوج الزوجة
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  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك
  
  . معناه إننا على شاكلة هللا جسدیاصواب أم خطأ؟ كزننا ُخلقنا على صورة هللا -١
 .ھي الوحدة االجتماعیة األكثر أھمیة على األرض الیوم) واألسرة(صواب أم خطأ؟ الزواج  -٢
  ما رأیك ماذا حدث لصورة هللا عندما أخطأ اإلنسان؟ -٣
  .ونحن ال یمكن استرجاعھا. فقدت إلى األبد -أ

  .اولنا بكل جدیة أن نكون صالحینأصبحت مشوھة، ولكن یمكننا إصالحھا إذا ح -ب
  .انتھت، ولكن یمكننا أن نبدو على صورة هللا إذا أطعنا ناموس هللا -ج
في  –خلیقة جدیدة  –أصبحت مشوھة، ولكن یمكن استعادتھا بواسطة هللا والوالدة الروحیة الجدیدة  -د

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

  .ھذا یجعل الزواج أكثر صعوبة، ولكن ال یزال یمكن أن یصبحا جسدا واحدا، كما یرید هللا -ب
  .ال یمكن أن ینمیا روحیا بعضھما مع البعض -ج
 
، رجل وامرأة اجتمعا معا جنسیا في الزواج یصیحان -٥   :ووفقا 
  .حد طول الحیاةإنسان وا -أ

  شخصان مستقالن تماما عن بعضھما -ب
  اتحاد مؤقت -ج
  یبحثان عن المتاعب -د
 
  ماذا یحدث للعالقة بینك وبین والدیك عندما تتزوج؟ -٦
  .فقدت أھمیتھا نھائیا -أ

  .مھمة، ولكن عالقة الزواج لھا األولویة -ب
  .اسوف یكون والئنا األول دائماً آلبائن. ال یوجد أي تغییر -ج
 
  ماذا یحدث عندما یحدث تتزوج المرأة ؟ -٧
  .هللا لم یعد یعتبرھا شخصا مستقال -أ

  .ینبغي أن تظل مستقلة عن زوجھا -ب
  .على الرغم من أنھا تكمل زوجھا، إال أنھا ال تزال تحظى بتقدیر كفرد من هللا -ج
  .دورھا الوحید ھو إنجاب األطفال -د
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  ما ھو غرض األسرة؟ -٨
  ناً للرفقةلتكون مكا -أ

  لتكون مكاناً للرعایة -ب
  .لزیادة النسل -ج
  كل ما ذكر أعاله -د
 
  ما ھي أفضل طریقة لزواج متكافئ؟ -٩
  .حاول أن تصبح شریكا مالئما -أ

  .حاول أن تجعل شریكك مالئما -ب
  .حاول أن تجعل أطفالك مالئمین -ج
  .حاول أن تجعل دخلك جیدا -د
 

  )اختر كل ما ینطبق(اج؟ الكلمات التي تصف خطة هللا للزو .١
  ھادفة -ب   إلھیة -أ

  دائمة -د   مؤقتة -ج
  حصریة - و   غیر مھم - ه
  منقسمة -ح   مخلصة -ز
     متحدة  -  ط

 
  

ما الذي یجعلك تشعر أنك مخلوق على صورة هللا؟ كیف یمكن أن تشعر أن الخطیئة قد شوھت 
  تلك الصورة؟

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

 ١٧:٥كورنثوس  ٢.".قَلْبًا نَقِیًّا اْخلُْق فِيَّ یَا َهللاُ، َوُروًحا ُمْستَقِیًما َجدِّْد فِي َداِخلِي٠ ١٠:٥١مزمور : القراءة
األَْشیَاُء اْلَعتِیقَةُ قَْد َمَضْت، ھَُوَذا اْلُكلُّ قَْد َصاَر َجِدیًدا كیف : ا إِْن َكاَن أََحٌد فِي اْلَمِسیحِ فَھَُو َخلِیقَةٌ َجِدیَدةٌ إِذً ١٧

  تستعید صورة هللا؟
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  

اسأل هللا أن یساعدك على . صلي وأشكر هللا الذي خلقك وھو یرید أن یكون لھ عالقة معك
طلب منھ أن یجعلك إذا كنت متزوجا، أ. معرفتھ بطریقة أفضل ویعطیك قوة إلتباعھ كل یوم

صلي لكي یعطیك هللا الزوجة الصالحة ویجعلك أنت زوجا  إذا كنت غیر متزوج،. زوج صالح
  .صالحا أیضا
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الذھاب إلى     العمق
 
ھل ھذا ینطبق على أجسادنا )  ٢٤:٤انظر یوحنا( ماذا یعني تحدیداً أن اإلنسان خلق على صورة هللا؟ -١

  روحیة؟أم على قدرتنا أن نصبح كائنات 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  صل الثالث من سفر التكوین؟ماذا حدث لتلك الصورة كما ھو موضح في الف -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  )١٨-١٧:٥كورنثوس ٢  ١٠:٥١انظر في مزمور(أن تعود ألصلھا؟   كیف یمكن لتلك الصورة -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  كیف یمكننا أن نصبح أزواج ووالدین صالحین؟  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  لماذا یجب أن تكون عالقة الزواج عالقة دائمة، وعالقة حصریة ،وشاملة، وإلھیة؟  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  )١٢٧،١٢٨انظر مزمور (لماذا الزواج واألسرة ھما أھم مؤسسة خلقھا هللا؟   -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  األسرة أم الكنیسة؟  لماذا؟ : ما ھو أكثر أھمیة -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
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  أین أنت؟
 

  ٦الفصل 
  الدرس السادس" مسح شامل للعھد القدیم : "الدرس الصوتي

  

  أن نفھم كیف جاءت الخطیئة إلى العالم: الھدف

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

  )١١-٩:٣تكوین ( »ِمْنھَا؟
 

ھل نحن نعیش على طریقة هللا أم نحن نعیش على : نواجھھ كل یومواجھ آدم وحواء نفس القرار الذي 
كما . طریقتنا؟ لقد وضع هللا آدم وحواء في جنة كاملة وأعطي لھما كل شجرة جیدة لألكل وشجرة الحیاة

  ".ال تأكال منھا: "وضع شجرة معرفة الخیر والشر في الجنة وقال لھما
 

. وألنھ خلقھما فھو یعرف احتیاجاتھما. ھما كل شيء یحتاجونھعندما وضع هللا آدم وحواء في الجنة، قدم ل
  .وألنھ خلقنا فھو یعرف احتیاجاتنا، وھو یرد أن یوفرھا لنا

 
یبین صورة لشخصین أخطآ وكیف  ٣سفر التكوین. آدم وحواء لم یتكال على هللا وحده لتلبیة احتیاجاتھما

یبین لنا كیف یتعامل هللا معنا عندما . قد أخطأنا تعامل هللا معھما، ھما صورة لكل واحد منا، نحن الذین
ثم ویبدأ آلوھي صورة هللا الذي یبحث عن ا. أنھا صورة الخطیئة وعواقبھا. نختبئ منھ عندما نخطئ

  .بالتواصل معھ
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  .اختر أفضل إجابة
 
  .حنصواب أم خطأ؟ لدینا دائماً االختیار إما أن نتمم إرادة هللا أو أن نفعل إرادتنا ن -١
  .صواب أم خطأ؟ لم یعط هللا آدم وحواء ما یكفي لتوفیر احتیاجاتھم في الجنة  -٢

  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك
 
  كیف سفر التكوین فسر الحیاة؟ -٣
  كما كانت -أ

  كما ھي الیوم -ب
  كالھما -ج
  وال واحدة -د
 
وقد جعل . نسان، ثم تلبیة حاجتھ للغذاء، ثم إلعطائھ الحیاةقدم هللا األشجار لتلبیة احتیاجات نظر اإل -٤

  . ضع قائمة ھذه األولویات كما وضعھا آدم وحواء. شجرة المعرفة خارج الحدود
      أوال العیون -أ

              .ثانیا الغذاء -ب
              . ثالثا الحیاة -ج
    رابعا المعرفة  -د
 
  وفقا لھذه اآلیة، من أین تأتي الحیاة الحقیقیة ؟. ٣:٨اقرأ أو استمع إلى سفر التثنیة  -٥
  الطعام الذي نأكلھ -أ

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

  
، فإنھ غالباً ما "العین"تخدم الكتاب المقدس كلمة ــیس عندما   ٢٣- ٢٢:٦اقرأ أو استماع إلى متى -٦

  یعني؟
  تفكیرنا ونظرتنا إلى الحیاة -أ

  خططنا الخاصة -ب
  عیوننا الفعلیة والمادیة -ج
  كلمة هللا -د
 
  
  م وحواء للثمرة من شجرة المعرفة ؟ماذا یمثل أكل آد -٧
  وحي من هللا -أ

  العلوم -ب
  محاولتنا لتلبیة احتیاجاتنا بأنفسنا -ج
  .رغبة هللا لنا أن نظل جھلة -د
  
  لماذا یسأل هللا آدم وحواء أسئلة ؟ -٨
  .أنھ یرید حقاً أن یعرف اإلجابات -أ

  .أنھ یرید منھم أن یعترفا بما فعال -ب
  .ل من قدم لھم معلوماتأنھ یرید معاقبة ك -ج
  .أنھ یرید أن یرى إذا ما تذكرا خطایاھم -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
انَْت َوإِْن كَ ٢٣بَِسیطَةً فََجَسُدَك ُكلُّھُ یَُكوُن نَیًِّرا، 

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

  لنناقش هللا عن عقابھ لنا -ب
  أن نعترف بأننا أساءنا إلى شخص آخر -ج
  أن نقول أننا نشعر باستیاء عندما نُمسك ونحن نفعل شیئا خطأ -د
  ع هللا حول ما قمنا بھاالتفاق م - ه
 

  .الكتاب المقدس ھو قصة  - ١٠
  رجل یبحث عن هللا -أ

  هللا یبحث عن اإلنسان -ب
  

          
  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 

اسأل هللا أن .  صلي، واعترف  إذا كنت غیر موجود في المكان الذي یریدك هللا أن تكون فیھ
ھ لتوفیر احتیاجاتك، ویعطیك القوة لتقول ال لإلغراءات، والشھوات یساعدك لتعتمد علی

  .الجسدیة
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  ماذا یخبرنا الفصل الثالث من سفر التكوین عما حدث فعال في الجنة؟  -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  . اشرح قصة األشجار رمزیا في الحدیقة -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  لماذا یسأل هللا أسئلة لإلنسان؟  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

  بكل كلمة قالھا هللا؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
  كیف یمكن إثبات محبة هللا؟  -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
    

  الذھاب إلى العمق
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  أین ھو أخیك؟
 

  ٧الفصل 
  الدرس السابع" مسح شامل للعھد القدیم : "الدرس الصوتي

  .یفیة حلھالتعرف على بعض أسباب الصراع وك: 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- ٦:٤تكوین 
 

ونحن بحاجة إلى أن نتصالح مع . حة ھي أحد المواضیع الرئیسیة في الكتاب المقدسالمصال
 ٤تكوین . ولكن الصراع واحد من أكبر المشاكل التي نواجھھا. هللا، وأن نتصالح مع بعضنا البعض

  .یساعدنا على اكتشاف بعض أسباب الصراع، وبعض الحلول
  

قلب قایین نحو هللا . اء، ولكن فقط  قربان ھابیل كان مقبوالً قدم قایین وھابیل قربانھم إلى هللا على حد سو
مفتاح لفھم  ٧اآلیة . ورفض هللا لھ جعلھ غاضبا، ومكتئبا، فقتل شقیقھ في لحظة غضب. لم یكن كامال

إذا فعلنا ما ھو صحیح ومقبول، سوف نكون مقبولین من هللا ومن أنفسنا، ولن نغضب من : النزاع
لئك الذین یدینون اآلخرین ویحكموا علیھم من األفضل أن یحكموا على أنفسھم أو. اآلخرین المقبولین

  .فاإلنسان الذي یحكم على نفسھ لن یوجھ غضبھ إلى اآلخرین. أوالً 
 

مثل الطیار الذي فقد طریقھ، ینبغي لنا أن نتذكر الخطوات 
  :الخمس لنحصل مرة أخرى على المسار الصحیح

  .ریقكاعترف أنك قد فقدت ط - اعترف -١
أنھ أیضا یتحرك في (أي تحرك في اتجاه هللا  -تسلق -٢

  )اتجاھك
  .انتظر قبل أن تأخذ قرارات كبیرة -تروى -٣
  . تحدث مع هللا حول إدارتھ لحیاتك  - التواصل -٤
  .عندما یتواصل هللا معك، دائماً اتبع توجیھاتھ -أطع -٥
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  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك
 
  .صواب أم خطأ؟ تم العثور على النبوة األولى عن السید المسیح في الكتاب المقدس في سفر التكوین -١
  .صواب أم خطأ؟ عندما قتل قایین ھابیل، حل جمیع مشاكلھ  -٢
صواب أم خطأ؟ قایین رفض االعتراف بخطیئتھ حتى أوضح لھ هللا أنھ كان یعلم مسبقاً ھذا   -٣

  .الموضوع
 
  انت تقدمة قایین غیر مقبول؟لماذا ك -٤
  .أنھا لیست تقدمة حیوانیة -أ

  .كانت غیر كافیة -ب
  .كانت متأخراة جداً  -ج
  .قلب قایین لم یكن مقبوالً  -د
 
  لماذا قتل قایین ھابیل؟ -٥
  .ألن ھابیل كان فخورا جداً ببره -أ

  .كان ھابیل یھدد أخیھ -ب
یین غیور ألن تقدمة ھابیل قبلت وكان قا -ج

  وأصبح غاضبا
  .كان ال یزال الغضب في قلبھ -د
 
  ماذا یقول یسوع للناس الناقدة والدیانة؟. ٥-١: ٧اقرأ أو استمع إلى متى  -٦
  .أن ینظروا على حیاتھم الخاصة أوال، ویصلحوا من مشاكلھم أوال قبل أن یدینوا اآلخرین -أ
  .خرینأن یشیروا إلى أخطاء اآل - ب 

  .أن یستخدموا معاییر هللا للحكم على اآلخرین -ج
  .أن یسترخوا وال یقلقوا كثیرا -د
  
  ما ھو السؤال الذي ینبغي أن تسألھ عندما تكون غاضبا؟ -٧
  كیف یمكن لي أن أنتقم؟ -أ

  ما ھو الھدف الحقیقي من غضبي؟ -ب
  كیف یمكن تغییر الشخص الذي یسيء لي؟ -ج
  ر بطریقة أفضل؟كیف یمكن لي أن أشع -د
 
  . قصة قایین وھابیل تدور حول -٨
  الصراع -أ

  السالم -ب
  التواصل -ج
  الدینونة -د
 
  . قصة الطوفان تدور حول -٩
  الصراع -أ

  السالم -ب
  التواصل -ج
  الدینونى -د

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

ا ٣ َولَِماَذا تَْنظُُر الْقََذى الَِّذي فِي َعْیِن أَِخیَك، َوأَمَّ
ُن لَھَا؟ اْلخَ  أَْم َكْیَف ٤َشبَةُ الَّتِي فِي َعْینَِك فَالَ تَْفطَ

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

اْلقََذى ِمْن ِمْن َعْینَِك، َوِحینَئٍِذ تُْبِصُر َجیًِّدا أَْن تُْخِرَج 
  ٥- ١:٧متى !                      أَِخیكَ  َعْینِ 
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)ضع دائرة حول كل ما ینطبق(ما ھي العالقات التي تسبب لك الكثیر من الصراعات؟  -١٠
النفس -أ

جالزو -ب
األطفال -ج
اآلباء واألمھات -د
األسرة الموسعة-ه
أصدقاء -و
الناس في السلطة -ز
زمالء العمل -ح
معارف -ط

 

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________

________________________________________________________________

صلي واسأل هللا أن یساعدك في جمیع عالقاتك وان یعطیك القلب النقي والسلوك الصالح
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 . بوصلة الطیار وبوصلة اتجاھك الروحي عندما تشعر بأنك قد فقدت طریقك قارن بین -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ما ھي األسئلة الخمسة التي طرحھا هللا لقایین؟  -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ما ھو المصدر الحقیقي لغضب قایین؟  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ما ھو أھم اإلنسان أم التقدمة؟   لماذا؟  -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  . أو االكتئاب/ما عالقة ھذه القصة بالغضب و -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 
    

  الذھاب إلى العمق
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  اإلیمان وبأ
 

  ٨الفصل 
  الدرس الثامن" مسح شامل للعھد القدیم : "الدرس الصوتي

  

  .أن نفھم أھمیة اإلیمان من خالل مثال إبراھیم: الھدف
  

ُن بِأَنَّھُ َمْوُجوٌد، َولِكْن بُِدوِن إِیَماٍن الَ یُْمِكُن إِْرَضاُؤهُ، ألَنَّھُ یَِجُب أَنَّ الَِّذي یَأْتِي إِلَى هللاِ یُْؤمِ  
  ٦:١١العبرانیین -. َوأَنَّھُ یَُجاِزي الَِّذیَن یَْطلُبُونَھُ 

 
عندما . یعتبر إبراھیم أبو اإلیمان، وھو ذكر في العھد الجدید أكثر من أي شخصیة أخرى في العھد القدیم

ال لھ أنھ سیكون والد كما ق. سنة، طلب منھ هللا أن یترك وطنھ ویذھب إلى بریة قاحلة ٧٥كان إبراھیم 
  .سنة لم ینجب أبدا وعد مثل ھذا یتطلب الكثیر من اإلیمان ٧٥بالنسبة لرجل عمره . ألحفاد كثیرین

 
وتجاوب إبراھیم مع هللا عن طریق بناء مذابح . بادر هللا بالعالقة مع إبراھیم بالظھور لھ ثماني مرات

المذبح الرابع، بناه . ى من اإلیمان باأربعة على مدى سنوات عدیدة، كل واحد منھم یوضح مستو
ألن ھناك . إبراھیم عندما طلب هللا منھ أن یقدم إسحق ذبیحة، ابن الموعود،  ھذا المذبح كان أھم واحد

  .أظھر إبراھیم ثقتھ الكاملة في هللا وأن هللا كان أوال مرة في حیاتھ
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  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك

 
  .صواب أم خطأ؟ إبراھیم كان دائماً مؤمنا وواثقا تماما في هللا  -١
  .صواب أم خطأ؟ ذبیحة إسحاق جعلت إبراھیم یشعر بالكمال -٢
صواب أم خطأ؟ من قصة إبراھیم نتعلم أنھ عندما تكون ھناك عالقة بین هللا واإلنسان، فإن هللا ھو  -٣

  .المبادر
 
؟تذكر المذابح األربعة التي بنا -٤   ھا إبراھیم والتي تظھر التزامھ المتناھي وثقتھ با

  .طابق المذابح التالیة مع الرسالة كان إبراھیم یعطیھا من كل واحدة
  علمني                 )التعلیم أو البحث عن( سھول موریا -أ

  هللا األول      )بین البؤس وبیت هللا( بین عاي وبیت إیل -ب
  لست متأكدا                                    )التشارك( الخلیل -ج
  أرید أن أعرفك               )    هللا سیوفر( في جبل موریا -د
  
  ماذا فعل إبراھیم وسارة أوالً عندما أخبرھم هللا أنھ سیعطیھم ابنا؟ -٥
  .جادال مع هللا -أ

  .ضحكا -ب
  .آمنا با تماما -ج
  .قالوا  أن الوقت متأخر جداً وأن ھذا مستحیل -د
 
  ما ھو الشيء الوحید الذي تمثلھ لنا قصة إسماعیل ؟ -٦
  الوفاء بوعد هللا -أ

  دلیل إیمان إبراھیم -ب
  اعتماد إبراھیم الكلي على هللا -ج
  أعظم عدو یستخدمھ هللا لصالحنا -د
   

  ما ھو الشيء الوحید الذي یمثلھ لوط لنا؟ -٧
  أناس جعلناھم في حیاتنا وال یریدھم هللا في حیاتنا -أ

  أناس هللا یستخدمھم لتشجیعنا -ب
  أناس ھم أمثلة لإلیمان -ج
  أناس ھم أمثلة للنقاء -د



35 

  ما ھو الشيء الوحید الذي تمثلھ سارة لنا؟ -٨
  .الناس الذین یعثرونا -أ

  الناس الذین ال نعترف بأنھم لنا من عند هللا  -ب
  النساء الذین ھم أكثر إخالصا من أزواجھن -ج
  فعل دائماً ما ھو متوقعحقیقة أن هللا ی -د
 
  عندما أخیراً وضع إبراھیم هللا أوالً في حیاتھ بتقدیم إسحاق إلیھ، كیف كانت إستجابة هللا لھ؟ -٩
  .هللا قدم ذبیحة بدالً من إسحق -أ

  .هللا بارك إبراھیم -ب
  .هللا حقق كل وعوده -ج
  كل ما ذكر أعاله -د
 

                    
ھل ھناك أي مجاالت في حیاتك هللا لیس فیھا " هللا أوال: "ص رسالة الكتاب المقدسیمكن تلخی             

  األول؟ ما ھي الخطوات التي یمكن اتخاذھا لتجعل لھ األولویة األولى بالنسبة لك؟ 
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
 
صلي واسأل هللا أن یقوي إیمانك  وأن تتبع هللا مثلما فعل . أشكر  على مثال إیمان إبراھیم 

حیاتك، وأن تثق بھ تماما في  اسأل هللا أن یساعدك على وضعھ في المقام األول في.  إبراھیم
  . كل مجال من مجاالت حیاتك
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ما ھي الفكرة التي وضعھا هللا في .  عندما یرید هللا أن یوصل فكرة عظیمة، إنھ یضعھا في شخص ما -١

) ٦:١١انظر عب (شخص إبراھیم؟  
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
  كیف إسما ھذا الرجل تبین عظمة إیمانھ؟  -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
كیف تثبت المذابح األربعة التي بناھا إبراھیم النمو في إیمانھ؟  -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  .بالتطبیق العملي، كم مذبح من ھذه المذابح بنیتھا في رحلة إیمانك؟  اشرح -٥

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  .یمناقش كیف أثر لوط، إسماعیل، سارة وإسحاق في نمو إیمان إبراھ -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  یرھا على جبل الموریا، عندما بني إبراھیم المذبح األول  اذكر واشرح اثنین من األشیاء التي تم توف -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  

 

  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق



37 

 

  من أنت؟
 

  ٩الفصل 
  الدرس التاسع" مسح شامل للعھد القدیم : "الدرس الصوتي

 

  .أن نكتشف ماذا یرید هللا منا أن نكون: الھدف

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

  )٣٠، ٢٨:٣٢التكوین (
 

وعندما كبرا، واصل یعقوب انتزاعھ ألخیھ، إذ . یعقوب كان ینتزع كعب أخیھ التوأم عیسو عندما ولدا
بسبب غضب عیسو، . بكوریتھ، كذلك خدع والدھما وانتزع البركة المخصصة لعیسوجعلھ یبیع لھ 

بعد . وعلى طریقتھ، حلم بوعد هللا الذي جعلھ جزءا من العھد مع إبراھیم. اضطر یعقوب إلى الفرار
فأعطى هللا یعقوب . مصارعة طوال اللیل مع هللا: عشرین عاماً، في طریق عودتھ، مر بتجربة غریبة

ولكن قبل أن یأخذ یعقوب االسم . ألن هللا أراد أن یعقوب یعرف ھویتھ الحقیقیة –إسرائیل  –دیداً اسماً ج
  .الجدید، أراد هللا أن یشلھ جزئیا حتى یعتمد على هللا ولیس على نفسھ

 
ألن یعقوب كان وغدا، لم یكن .  مھم في قصة یعقوب ال نرید أن یغیب عنا آخر اآلن ھناك أمر واحد

أحیاناً هللا یتعامل معنا بنفس الطریقة فھو یكسرنا حتى یجبرنا على .  یباركھ هللا حتى یكسرهممكنا أن 
وعندما تقابل مع أخیھ عیسو، شھد .  وأخیراً فھم یعقوب الرسالة.  ھذا ما حدث مع یعقوب. االعتماد علیھ

  ).١١:٣٣تكوین (ْنَعَم َعلَیَّھ  وقال لشقیقة أن جمیع البركات واألطفال والقطعان كانت بسبب أن هللاَ قَْد أَ 
 

تعلم یعقوب أن البركات التي حصل علیھا لیست . یعقوب تعلم درسا ھاما، نحن أیضا بحاجة إلى معرفتھ
. النعمة ھي عندما یغدق هللا علینا بركاتھ التي ال نستحقھا. ألنھ انتزعھا، ولكن بسبب نعمة هللا ورحمتھ

  .نستحقھوالرحمة ھي عندما یحجب هللا عنا ما 
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  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك
 
  .صواب أم خطأ؟  هللا وعد یعقوب أن یحفظھ أینما ذھب وأن یُرجعھ إلى أرضھ سالما -١
  .صواب أم خطأ؟  هللا بارك یعقوب بتعلیمھ ھویتھ وإعطائھ اسماً جدیداً   -٢
  . ین لینال البركة، لما أعطھ هللا إیاھاصواب أم خطأ؟  إذا لم یحارب یعقوب وخدع اآلخر -٣
 
  أي من األوصاف التالیة ھي جزء من خطة هللا لكل واحد منا؟ -٤
  من أردنا أن نكون -أ

  ماذا أردنا أن نفعل -ب
  أین ینبغي أن نكون -ج
  كل ما ذكر أعاله -د
 
  اسم یعقوب یعني  -٥
  المؤمن -أ

  المقدس -ب
  الصادق -ج
  المنتزع -د
 
  ماذا یعني ھذا االسم؟". إسرائیل" یعقوب اسما جدیدا لقد أعطى هللا -٦
  المخادع -أ

  الھارب -ب
  المقاتل -ج
  المقدس -د
 
  ماذا كان ینبغي أن یفعلھ هللا مع یعقوب قبل أن یباركھ؟   -٧
  یعلمھ أن یكون قویا -أ

  یعطیھ أرضھ مرة أخرى -ب
  كسر لھ االعتماد على الذات -ج
 معاقبتھ على الكذب -د
  
  هللا یعقوب أن ینظر إلى أي اتجاه للحیاة ؟علم  -٨
  ینظر إلى فوق -أ

  ینظر إلى تحت  -ب
  ینظر حولھ -ج
  كل ما ذكر أعاله -د
 
  )اختر كل ما ینطبق(ماذا تعلمنا قصة یعقوب عن نعمة هللا ورحمتھ؟  -٩
  .هللا یغدق علینا ببركات ال نستحقھا -أ

  .طئواهللا ال یرغب أن یفعل شيء مع الناس الذین  أخ -ب
ً  -ج   .هللا یحجب عنا العقوبة التي نستحقھا حقا
  .هللا لیس لدیھ الكثیر من النعم والرحمة -د
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)                                                                    اختر كل ما ینطبق(ما ھي الدروس التي علمھا هللا لیعقوب ویرید أن یعلمھا لنا أیضا ؟  - ١٠
  اد علیھاالعتم  -أ

  لنعترف  من نحن حقاً؟  -ب
  لننزع ونخدع لنحصل على ما نرید -ج
  أن نخضع  -د
  لنسأل هللا من یریدنا أن نكون - ه
  أن نكون جزءا من خطة هللا للعالم - و
 

                    
 ربما والدیك أو أسرتك أو أصدقاؤك أعطوك اسما أو لقبا یتعارض مع الطریقة التي یراك هللا 

إذا كنت ال تعرف، اسأل هللا أن یظھر لك ماذا (ما  رأیك ماذا یقول هللا لك عن ھویتك فیھ؟ . بھا
  ).یرید منك ومن یریدك أن تكون

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

وأشكر  على . أشكر  من أجل قصة یعقوب وأسألھ أن یظھر لك ماذا یرید لك أن تكون 
اسأل هللا أن یساعدك على أن تثق بھ،  .نعمتھ ورحمتھ التي منحھا لیعقوب وھي أیضا متاحة لك

تھ في جمیع مجاالت الحیاتك حتى تصبح الشخص الذي یریدك أن تكون، وأن تخضع إلراد
  . وتكف عن محاولة االستیالء والتالعب للحصول بطریقتك على أي شيء
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  ما ھي الفكرة العظیمة التي وضخھا هللا لك في شخصیة یعقوب؟  -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  )٣٢سفر التكوین(ما ھي آفاق الحیاة ثالثة التي علمھا هللا لیعقوب عندما كان یتصارع مع المالك؟   -٢

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
   

  لماذا غیر هللا اسم یعقوب إلى إسرائیل؟  -٣
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  لماذا شل هللا یعقوب قبل أن یباركھ؟  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
، ٢٧في اإلصحاح " من أنت؟"ؤال إسحاقماذا نتعلم بمقارنة الطریقة التي أجاب بھا یعقوب على س -٥

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

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
هللاَ قَْد أَْنَعَم " سنة صعبة مع لبان خالھ وقال للشقیقة،  ٢٠ماذا یعني یعقوب عندما التقى بعیسو بعد  -٦

  ؟ "َعلَيَّ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
ما ھي التطبیقات التعبدیة والعملیة التي یمكنك أن تجعلھا في حیاتك الخاصة بعد دراسة شخصیة  -٧

  یعقوب في سفر التكوین؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
  
  

  الذھاب إلى العمق
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  هللا ھو المسئول
 
  ١٠الفصل 

  ١٠درس " عھد القدیم مسح شامل لل: "الدرس الصوتي
 

  .أن نتعلم كیف یستخدم هللا ظروف حیاتنا لتھیئتنا لنقوم بالدور الذي أعده لنا: الھدف
  

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

وَن َحسَ َونَ     رومیة (َب قَْصِدِه ْحُن نَْعلَُم أَنَّ ُكلَّ األَْشیَاِء تَْعَمُل َمًعا لِْلَخْیرِ لِلَِّذیَن یُِحبُّوَن هللاَ، الَِّذیَن ھُْم َمْدُعوُّ
٢٨:٨(  

  
على الرغم من أن یوسف مر في ظروف صعبة . قصة یوسف قصة رائعة وتعلمنا عن العنایة اإللھیة

یوسف بیع إلى العبودیة من إخوتھ، اتھم زورا في جریمة، ألقي في . فقد إیمانھ باللغایة، إال أنھ لم ی
كان هللا مسئول . السجن، نسي من الذین وعدوه بمساعدتھ، ثم بعد عدة سنوات أصبح في سلطة عالیة

قصة یوسف تبین لنا أنھ ال یوجد حالة سیئة . عنھ طوال الوقت، وقد استخدم مشقة یوسف لتنفیذ خطتھ
  .هللا ال یمكن استبدالھا ویجلب منھا الصالح
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  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك
  
  .صواب أم خطأ؟ حالة یوسف كانت أصعبة جداً من أن هللا یتعامل مھا  -١
  .صواب أم خطأ؟ یوسف یستحق كل المتاعب التي مر بھا  -٢
  .نھ كان مخلصا لھصواب أم خطأ؟ هللا بارك یوسف أل -٣
  
  كیف كان رد فعل أخوة یوسف من حلمھ؟ -٤
  .لم ینزعجوا منھ -أ

  .فھموا خطة هللا -ب
  .كانوا غاضبون على یوسف -ج
  .كرموا یوسف -د
 
  كیف كان رد فعل هللا من حلم یوسف؟ -٥
  .ألنھ ھو الذي أعطاه الحلم. كرمھ هللا -أ

  .هللا كان غاضبا، ولكنھ غفر لیوسف -ب
  . ان غاضبا، وقال إلخوتھ أن یقتلوههللا ك -ج
  .هللا غییر خطتھ لتناسب حلم یوسف -د
 
  )ضع دائرة حول كل ما ینطبق(ماذا توضح قصة یوسف؟  -٦
  .ال نحتاج إلى التعامل مع الظروف للحصول على نعمة هللا -أ

  .في بعض األحیان یفقد هللا السیطرة على حیاتنا -ب
  .عنا في المكان الذي یتمم إرادتھهللا یستخدم الظروف الصعبة لیض -ج
  .هللا لھ السیادة على جمیع الظروف، حتى الشر -د
 
ضع دائرة (كیف سیكون شعورك لو كانت عائلتك خانتك وقضیت سنوات في الرق، وفي السجن؟  -٧

  )حول كل ما ینطبق؛ ستختلف اإلجابات
  غاضب -أ

  حزین -ب
  مسامح -ج
  تشعرن باالستیاء -د
 مؤمن - ه

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

  
 كیف تصف عالقة یوسف بعائلتھ؟  -٨
  مثالیة -أ

  سھلة -ب
  ملیئة بالصراع -ج
  محبة كاملة -د
 
  أي عالقة لیوسف تعوق خطة هللا لھ؟ -٩
  والده -أ

  إخوتھ -ب
  زوجة سیده في مصر -ج
  السجناء اآلخرین -د
  أیا منھا - ه
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مع الشدائد في حیاتك؟ اشرح كیف یمكن یعمل هللا في الظروف إلعدادك كیف یمكنك التجاوب                 

  لتتمیم مشیئتھ؟
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
أشكر هللا على مثال یوسف وأسألھ أن یعلمك أن تكون ممنون بالصعوبات التي تواجھھا في 

اسأل هللا أن یفھمك ما یریدك أن تتعلمھ من الوقت الصعب وما ھي خطتھ لحیاتك . حیاتك
.  الموت الروحي وأصدقائك من مثل یوسف، یرید هللا أن یستخدمك لخالص عائلتك.  الخاصة

  ".بالخبر السار"اسأل هللا أن یعطیك نعمة ورحمة حتى تغفر، والشجاعة لتشارك اآلخرین 
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 ما ھي الفكرة العظیمة التي یعلمنا إیاھا هللا من حیاة یوسف؟ -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
حول لماذا كل إذا كان یوسف ال یستحق جمیع األشیاء التي قد حدثت لھ، ما ھي وجھة نظرك الخاصة  -٣

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

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
، التي تخبرنا بأنھ إذا كنا نحب هللا ونسیر وفقا لخطتھ، فأنھ ٢٨:٨كیف قصة یوسف توضح رومیة  -٤

  سوف یأخذ كل األمور التي تحدث لنا ویدمجھا لصالحنا؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
كیف ھذه اآلیة وقصة یوسف تعلمنا أن كل شيء یحدث لنا ھو لصالحنا إذا كنا نحب هللا ونسیر وفقا  -٥

  لخطتھ؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

  
  أحب بھا یوسف هللا؟  ماذا یعني أن نحب هللا بالطریقة التي یقولھا بولس، والطریق -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
.  ا في أسر مفككة، والمالیین شھدوا أكثر األحداث المؤلمة في حیاتھممالیین من الناس الیوم ولدو -٧

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

  الذھاب إلى العمق
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  یصنع أحدا من ال أحد
 
  ١١الفصل 

  ي عشرالقدیم الدرس الحاد" مسح شامل للعھد: "درس الصوت
  .هللا موسى وكیف یمكنھ أیضا أن یستخدمنا ستخدمأن نفھم كیف ا: الھدف

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

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

  
 

ودعا هللا موسى لیكون . والحل ھو الخالص. المشكلة الكبرى في سفر الخروج ھي مشكلة العبودیة
تماما كما أن سفر الخروج ھو مثاالً للنجاة أو الخالص، أیضا حیاة . المخلص الذي تحتاجھ إسرائیل

  .موسى مثال كبیر على كیف یكون المخلص
 

. األولى من حیاة موسى عندما نشأ في قصر فرعون، تعلم موسى أنھ شخص مھم في السنوات األربعین
ثم عندما ظھر هللا لموسى . ثم علًم هللا موسى أنھ ال شيء عندما أرسلھ إلى الجانب اآلخر من الصحراء

 فعلم هللا موسى التواضع من أجل أن یستخدمھ". ألن هللا معھ"مرة أخرى، علمھ أنھ كان حقاً شخصا مھما 
  .مخلصا لقومھ

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

  .هللا یرید استخدام الناس لتحقیق أغراضھ".  مقاصد هللا، وفقا لخطة 
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  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك
 
  .موسى لشعب هللا كل ما یریدونھ وكل ما یحتاجون إلیھ صواب أم خطأ؟ قدم  -١
صواب أم خطأ ؟ الخالص ھو الخالص من الخطیئة، لیس فقط عقوبة الخطیئة، الحالیة والمستقبلیة،   -٢

  .ولكن أیضا سلطان الخطیئة في حیاتنا اآلن
  .صواب أم خطأ ؟ بدون كلمة هللا، نحن ال نعرف كیف نعبد هللا -٣
  .؟ نقراً في الكتاب المقدس أن هللا یستخدم فقط الرجل األكثر تأھیالً صواب أم خطأ -٤
صواب أم خطأ ؟ هللا ال یتوقع منا أن نكون األشخاص الذین من خاللھم یتم خالص أشخاص آخرین  -٥

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

  .وقد تحنن على العبريألنھ رأى مصري یضرب العبري  -ب
  .هللا قال لھ خلص شعیك بقتل المصریین -ج
  .أنھ حادث -د
 
؟ -٧   أي تمیز في موسى كان األكثر أھمیة 
  لھ سجل طویل من القیادة -أ

  لھ تحنن على زمالئھ العبرانیین -ب
  رغبتھ في الخالص -ج
  التواضع  -د
 
  من خلص إسرائیل؟ -٨
  موسى وحده -أ

  هللا وحده -ب
   باستخدام موسىهللا -ج
  هللا باستخدام فرعون -د
 
  من یخلص الناس من عبودیة الخطیئة؟ -٩
  القساوسة واإلنجیلیون وحدھم -أ

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

 )ما ینطبق ضع دائرة خول كل(ماذا تشعر حول حقیقة أن هللا یرید تحریر شعبھ؟  - ١٠
  .أنا بحاجة إلى ذلك-- باإلثارة -أ

  .أنھ أمر ال یھمني حقا -ال مباالة -ب
  .أنا سعید ألنھ یرید، ولكن ال أعتقد أنھ سوف یفعل - اإلحباط -ج
  .فھو سوف یخلصني –یمكن الثقة با  - د 
  .لیس لمجرد أنھ فعل ذلك منذ وقت طویل ال یعني أنھ یرید تحریر الشعب اآلن –الشك  - ه
  .سوف أفعل أي شيء یطلبھ مني لیخلصني –الحماس  - و
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؟ ما العقبة في حیاتك التي تحتاج إلى إزالتھا                 ھل موقفك یجعلك شخصا یمكن أن یستخدمھ 

  قبل أن یستخدمك هللا لكي تخلص اآلخرین؟
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
  

 
 ألنھ یرى ویعرف احتیاجاتك واحتیاجات من حولك، وأشكره على معجزة الخالص هللاأشكر 

إذا كنت كذلك، اسأل هللا أن یخلصك كما .  كان الخطأ روحیااسأل هللا إذا كنت في الم.  والنجاة
  .خلص أمة إسرائیل من العبودیة في مصر
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  ما ھي األفكار العظیمة التي أظھرھا هللا في حیاة موسى؟  -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
األولى علمھ  ٤٠في السنوات ال .  عاماً  ٤٠سنة، في ثالث فترات متمیزة كل منھا  ١٢٠موسى عاش  -٢

ثم أظھر هللا لموسى، ولمالیین منا، ما یمكن  . هللا أنھ ال أحد؛ وفي الفترة الثانیة، علمھ أنھ كان شخص ما
في أي مرحلة كان موسى عندما التقى با عند العلیقة .  أن یفعلھ هللا مع شخص قد علم أنھ ال شيء

المشتعلة؟ 
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
-٣:٣خروج (بشكل مقتضب وعلى وجھ التحدید ماذا قال هللا لموسى أن یفعلھ عند العلیقة المشتعلة؟   -٣

١٠ (  
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
عندما تدرك أن بعض اإلجابات على ھذا السؤال بأنھ القاتل، والعدو " من أنا؟"رد موسى بالسؤال  -٤

ر، العبري، والمصریون یكرھون العبرانیین، لماذا تعتقد أن هللا اختار موسى لیكون رقم واحد في مص
  المخلص إلسرائیل؟ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
  ما ھي األسرار الروحیة األربعة التي علمھا هللا لموسى عند العلیقة؟  -٥

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
  طبق تلك األسرار على حیاتك الروحیة، وإلى ما یدعوك هللا أن تكون، وأن تعمل لمجده؟ -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
. لخص عظمة موسى بأن تصف أربعة أشیاء ساھم بھا في العمل مع شعب هللا -٧

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

  الذھاب إلى العمق
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  األسرار الروحیة األربعة
 
  ١٢الفصل 

  الدرس الثاني عشر" مسح شامل للعھد القدیم : "الدرس الصوتي
 

ا مع موسى وكیف استجاب موسى لنداء هللا، وكیف لمعرفة أسرار هللا التي شاركھ: الھدف
  .یمكننا تطبیقھا على حیاتنا الیوم

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

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

بنفسك، ال . لست أنت المخلص، بل أنا: "سر هللا لیجري بنا الخالص یمكن تلخیصھ في عبارة واحدة
ھذا السر صحیح لیس لموسى فقط؛ بل ھو صحیح . " عكیمكنك أن تخلص أي شخص، ولكن یمكن وأنا م

  .لنا كلنا
 

كان هللا صبورا معھ بشكل ملحوظ، فقط . اعترض موسى عدة مرات عندما دعاه هللا لیذھب إلى مصر
لم یكن مھما عند هللا مھارات موسى ومواھبھ، . غضب عندما طلب منھ موسى أن یرسل شخصا آخر

  .في عمل هللا، القدرة العظمى ھي التوافر. موسى متاحا ولكن المھم بالنسبة  أن یكون

 
  :"األسرار الروحیة األربعة"حقیقة ھامة علمھا هللا لموسى یمكن تلخیصھا في ما نسمیھ 

  .أنا لست شیئا، ولكن ھو كل شیئ، وھو معي
  .   وھو معي. أنا ال أستطیع، ولكن ھو یستطیع
  .   معي وھو. أنا ال أرید أن أفعل، بل ھو یرید
  .ألنھ كان معي. أنا لم أفعل، ولكن ھو الذي فعل

نحن بحاجة أن نتعلم كیف نطبق ھذه األسرار الروحیة األربعة على حیاتنا مثل موسى حتى نكون أدوات 
  .بین یدي هللا یمكن أن یستخدمنا لخالص اآلخرین من عبودیة الخطیئة
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  .كاختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذل

 
  .صواب أم خطأ؟ هللا وضع خطة لحیاتك  -١
  .صواب أم خطأ ؟ شخصیة موسى العظیمة وقدرتھ على الكالم جعلت منھ الرجل المناسب كمخلص -٢
  .صواب أم خطأ ؟ هللا حافظ على كل وعوده مع موسى  -٣
 
  )ل إجابة واحدةاختر أفض(كیف تجیب دعوة هللا لك أن تذھب إلى دولة معادیة وتطلب النجاة لشعبھا؟  -٤
  .أقول  لقد اخترت الشخص الخطأ -أ

  .أود أن أطیع هللا، ولكن سوف أكون حقاً خائفا -ب
  .أطیع هللا وأعتمد اعتماداً كبیرا علیھ -ج
  .أطیع هللا وأشكره على مالحظتھ لمواھبي -د
 
  كیف استجاب موسى عندما دعاه هللا لیذھب إلى مصر؟ -٥
  .كان مسرور -أ

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

  .أنھ لم یكن لدیھ الكاریزمة -ب
  .كان لدیھ القلیل من الثقة في النفس -ج
  .وكان راعي، الشيء الذي یكرھھ المصریین -د
  .ان قاتل ومطلوبة بموجب القانون المصريك - ه
  
  )اذكر كل ما ینطبق(كیف ثبت هللا لموسى أنھ سیكون معھ؟  -٧
  .قال لموسى أن یضع عصاه ثم تحولت إلى ثعبان -أ

  .أعطى موسى القدرة على التكلم ببالغة -ب
  .أعطى موسى الشجاعة -ج
  .ه من البرصقال لموسى أن یضع یده داخل مالبسھ، فصارت برصاء ثم شفا -د
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عندما خلص موسى بنجاح اإلسرائیلیین، من حصل على المجد؟   -٨
فرعون -أ

موسى -ب
الشعب العبري -ج
هللا -د

.ضع دائرة واحدة تعتقد أنھا یمكن أن تساعدك أكثر الیوم.أدناه"األسرار الروحیة األربعة"اقرأ  -٩

 .عيأنا لست شیئا، ولكن ھو م -أ
 .وھو معي.أن ال أستطیع، ولكن ھو یستطیع -ب
 .وھو معي.أنا ال أرید ، ولكن ھو یرید -ج
 .ألنھ كان معي.أنا لم أفعل، ولكن ھو الذي فعل -د

ھل في أي وقت مضى طلب منك هللا أن تفعل شیئا ال ترغب القیام بھ؟ ھل هللا یقودك لتفعل شیئا 
ما رأیك ماذا یجب أن تقول لھ بدالً من مقاومتھ؟ مثل ذلك اآلن؟ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

األسرار الروحیة "اسأل هللا أن یعلمك .أشكر هللا، ألنھ ھو هللا، الذي یحافظ دائماً على كلمتھ
.وأشكر  الذي یرغب أن یستخدمك كأداة للخالص كما فعل مع موسى.في حیاتك"األربعة

زیلھ اسأل هللا أن یظھر لك إذا كان ھناك شيء في حیاتك یحتاج إلى إزالة ومن ثم اسأل هللا أن ی
 .حتى یمكنھ استخدامك لخالص اآلخرین من عبودیة الخطیئة
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كیف یمكن أن تربط احتیاجاتك الخاصة باألسرار الروحیة األربعة  التي تعلمھا موسى عند العلیقة  -١
  المشتعلة؟ 

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

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

. درتك ألنھ ھو یستطیععلى ماذا ترید ألنھ ھو یرید، وال على ق
________________________________________________________________

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

 
  . نقول أن أكبر قدرة یمكن أن تقدمھا  ھي أن تكون متاحا لھاشرح وطبق ما نعنیھ عندما  -٣

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
ماذا قال هللا لموسى عندما شفى یده من البرص، وعندما تحولت عصاه إلى ثعبان، وبعد أن قال لھ  -٤

ضعھا  لماذا قال لھ أن یلتقطھا مرة أخرى؟  لماذا كانت العصا رمزاً لمعجزات موسى، كما شق بھا 
البحر األحمر؟ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
ھل كان هللا یعرف شیئا عن عدم كفایة موسى كمتحدث؟  ماذا كان یعني هللا بقولھ لموسى من الذي  -٥

؟ صنع الفم
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
جزاتھ موھوب أكثر أم أقل؟  ھل هللا ممجد أكثر أم أقل عندما یكون صانع مع -٦

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
فعل الناس العادیون أشیاء غیر عادیة، أم عندما یفعل الناس غیر العادیة أشیاء ھل یفرح هللا عندما ی -٧

غیر عادیة، أم كلیھما؟  لماذا؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  مبادئ الخالص
 
  ١٣الفصل 

  ١٣الدرس " مسح شامل للعھد القدیم : "الدرس الصوتي

  .أن نفھم أنھ ال یوجد خالص بدون قوة هللا: الھدف

تِي َونَِشیِدي، َوقَْد َصاَر َخالَِصي بُّ قُوَّ ُدهُ، . الرَّ  )٢:١٥خروج . (إِلھُ أَبِي فَأَُرفُِّعھُ ھَذا إِلِھي فَأَُمجِّ
  )٤:٤یوحنا  ١( .أَْنتُْم ِمَن هللاِ أَیُّھَا األَْوالَدُ، َوقَْد َغلَبْتُُموھُْم ألَنَّ الَِّذي فِیُكْم أَْعظَُم ِمَن الَِّذي فِي الَْعالَمِ ٤
 

موسى وھارون  نداء في كل مرة رفض فرعون. تظھر قوة هللا بطریقة فریدة من نوعھا في سفر الخروج
وفي النھایة بدأ . عشرة ضربات بالتمام –للسماح لشعب إسرائیل بالذھاب، كان هللا یرسل لھ ضربة 

یمكن اعتبار الحوار بین موسى وفرعون مثاالً على ما یحدث بین مخلصنا . فرعون یستسلم لقوة هللا
مانع في أن یكون الناس الشیطان، مثل فرعون، ال ی. یسوع والشیطان، الذي یضع الناس في عبودیة

، أو )٢٨:٨خروج " (الذھاب بعیداً جداً "، أو )٢٥:٨خروج " (مصر"متدینین طالما أنھم ال یتركوا 
من أجل الخروج من ھذه ). ٢٤:١٠خروج (، أو یأخذ ممتلكاتھم )١٠-٨:١٠خروج (یحتفظ بأطفالھم 

  .العبودیة، نحن بحاجة إلى معجزة من هللا
 

لقد دمر فرعون بالضربات، وشق البحر األحمر، وقدم لھم المن . بني إسرائیلفعل هللا أشیاء خارقة ل
بنفس الطریقة، یسوع ھزم عدونا وأعطانا طریقة للخالص من الخطیئة، وھو . والسلوى في الصحراء

  .یعطینا ما نحتاج إلیھ للعیش
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  .اختر أفضل إجابة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلك
 
  .أجل الخروج من عبودیة الخطیئة واإلدمان، علینا فقط أن نحاول بأكثر جھدصواب أم خطأ؟ من  -١
  .صواب أم خطأ؟ بمجرد أن رأي فرعون الضربة األولى، غیر رأیھ وسمح لإلسرائیلیین بالخروج  -٢
 
  .الخروج مثال جید للقیام بما یلي -٣
  كیف یحرر هللا العبید الیوم -أ

  كیف نقاوم السلطات الحكومیة -ب
  یف خلصنا هللا من الخطیئة وقوة الشیطانك -ج
  كیف نستطیع الھروب من جمیع مشاكلنا -د
 
  لماذا أرسل هللا الضربات العشرة إلى مصر؟ -٤
  ألنھ ال یحب المصریین -أ

  ألنھ یغضب بسھولة جداً  -ب
  لمعاقبة مصر على الخطیئة -ج
  إلظھار قوتھ للخالص -د
 
  ما ھو المبدأ األول للخالص؟ -٥
  .لتورط  في العبودیة والخطیئة في المقام األولعدم ا -أ

  .اسأل هللا أن یرسل ضربات ألعدائك -ب
  .العمل بجد للحصول على الخروج من المشاكل -ج
  .التفاوض مع كل من، أو كل ما یستعبدك -د
 
  ما ھي أفضل إستراتیجیة للتعامل مع الشیطان؟ -٦
  .تتفاوض معھ حتى یتركك وشأنك -أ

  .یتفھم وجھة نظرك تجادل معھ حتى -ب
  .الھجوم علیھ، وتقول أنھ سیستسلم في نھایة المطاف -ج
  .عدم تقدیم تنازالت، وتثق في قوة هللا -د
 
  )اختر كل ما ینطبق(ما ھي االستراتیجیات التي یستخدمھا الشیطان لمنعنا من الخالص الكامل؟  -٧
  .الشیطان یحارب هللا ویفوز في النھایة -أ

  .نا أن نكون متدینین ولكنھ یحاول أن یمنعنا من العبادة بطریق هللالشیطان یتیح ل -ب
  .الشیطان یحاول أن یجعلنا ملتزمین إلى حد ما، ولكن لیس بكل جدیة -ج
  .الشیطان یسمح لنا أن نكون متدینین ولكنھ یحاول إبقاء أطفالنا بعیدا عن هللا -د
  .یس ممتلكاتنا لھیحاول الشیطان أن یوصلنا إلى عبادة هللا بدون تكر - ه
  
 
  من القصة الخروج، إلى ماذا یرمز عید الفصح؟ -٨
  غضب هللا ال یقع على أولئك الذین یثقون بھ للخالص -أ

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

  الخالص لنا -ب
  صدفة رائعة لبني إسرائیل -ج
  سوء توقیت فرعون -د
 

  ما ھو الدرس الروحي الذي یمكن أن نتعلمھ من توفیر هللا المن والسلوى لبني إسرائیل؟ - ١٠
  .الثقة دائماً في الحكومة واقتصاد بلدك لتلبیة احتیاجاتك -أ

  .عدم التجول في الصحارى دون أخذ الكثیر من اللوازم -ب
  .تتأكد أن لدیك طریق ممھد للھروب عندما تھرب من األسر -ج
  .الوثوق دوماً با لتوفیر ما تحتاجھ -د
 
                 

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

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
.  خالصھ لناأشكر هللا لعطیة . أشكر  من أجل معجزة النجاة لشعبھ التي توضح لنا خالصھ

اسأل هللا أن یساعدك على عبادتھ؛ . أشكر  لعطیة الخالص المقدمة لك من خالل ذبیحة ابنھ
  .إذا كان لدیك أسرة، علمھم عبادة هللا، واعترف بأن كل ما لدیك ھو لھ
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كیف تطبق الحوار بین موسى وفرعون علیك حینما تناضل ضد قوة الخطیة في حیاتك؟   -١

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
یداً جداً وأن أطفالھم وممتلكاتھم یبقون بأن ال یذھب إسرائیل بع: كیف یمكن أن تطبق اقتراح فرعون -٢

  .في مصر
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
فرعون؟  كیف یمكن لك أن تطبق مبادئ الخالص التي ظھرت في التفاوض مع -٣

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
) ١٦-١٤:٢٢لوقا (كیف تطبق الضربات العشرة على خالصك من سلطة الخطیئة؟   -٥

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
كیف تطبق طرق هللا الخارقة التي وفي بھا احتیاجات بني إسرائیل في البریة، مثل المن والسلوى،  -٦

  والسمان، على خالصك من قوة الخطیئة في حیاتك؟ 
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
في حیاتك؟   ھل لدیك إیمان بأن هللا یمكن أن یوفر كل ما تحتاج إلیھ وھو یخلصك من قوة الخطیئة -٧

. اشرح
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق
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  الوصایا العشر روح
 
  ١٤الفصل 

  ١٤الدرس " مسح شامل للعھد القدیم : "الدرس الصوتي
  

  .أن نفھم الوصایا العشر: الھدف

بُّ إِلھَُك الَِّذي أَْخَرَجَك ِمْن أَْرِض ِمْصَر ِمْن بَْیِت «٢: ثُمَّ تََكلََّم هللاُ بَِجِمیعِ ھِذِه اْلَكلَِماِت قَائِالً  أَنَا الرَّ
َماِء ِمْن ٤. ةٌ أُْخَرى أََماِميالَ یَُكْن لََك آلِھَ ٣. اْلُعبُوِدیَّةِ  ا فِي السَّ الَ تَْصنَْع لََك تِْمثَاالً َمْنُحوتًا، َوالَ ُصوَرةً َما ِممَّ

  .فَْوُق، َوَما فِي األَْرضِ ِمْن تَْحُت، َوَما فِي اْلَماِء ِمْن تَْحِت األَْرضِ 
بَّ ٧  بِّ إِلِھَك بَاِطالً، ألَنَّ الرَّ َسھُ ٨. الَ یُْبِرُئ َمْن نَطََق بِاْسِمِھ بَاِطالً الَ تَْنِطْق بِاْسِم الرَّ ْبِت لِتُقَدِّ   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 بَْیَت قَِریبِكَ ١٧. ى قَِریبَِك َشھَاَدةَ ُزورٍ الَ تَْشھَْد َعلَ ١٦. تَْسِرقْ 

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

 
أربعة منھم تحكم عالقتنا مع هللا، وستة  تحكم عالقاتنا مع . وبة على لوحینالوصایا العشر كانت مكت

  .ونحن نطیع الوصایا، یجب أن نكون حریصین على إطاعتھا روحیا وحرفیا. الناس

 
  ما ھو غرض الناموس؟: لمزید من الدراسة

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

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

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

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

الِِكیَن لَْیَس َحَسَب اْلَجَسدِ ١ ْینُونَِة اآلَن َعلَى الَِّذیَن ھُْم فِي اْلَمِسیِح یَُسوَع، السَّ بَْل َحَسَب إًِذا الَ َشْيَء ِمَن الدَّ
وحِ  ألَنَّھُ َما َكاَن ٣.وَع قَْد أَْعتَقَنِي ِمْن نَاُموِس اْلَخِطیَِّة َواْلَمْوتِ ألَنَّ نَاُموَس ُروحِ اْلَحیَاِة فِي الَْمِسیِح یَسُ ٢.الرُّ

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

 )٤-١:٨رومیة (

 .بة واحدة ما لم یتم إرشادك خالف ذلكاختر أفضل إجا

 .صواب أم خطأ ؟ الوصایا العشر واحدة من أفضل أفكار لموسى -١
 .صواب أم خطأ؟ الوصایا العشر ھي ملخص لمئات الوصایا األخرى التي أعطاھا هللا للناس -٢

التي تحكم عالقتنا مع لتلك "الناس"لتلك التي تحكم عالقتنا مع هللا، و"هللا"بجوار كل وصیة، اكتب  -٣
 .الناس

.ال تعبد آلھة أخرى -أ
.ال تزن -ب
.تذكر یوم السبت -ج
.ال تسرق -د
.ال تشتھ-ه
.أكرم أباك وأمك -و
.ال تعبد األصنام -ز
.ال تقتل -ح
.ال تكذب -ط
 .ال تنطق باسم الرب إلھك باطال -ي

 .اكتب الرقم الصحیح بعد كل الوصیة.ھذه المرة، ضع ھذه الوصایا بالترتیب -٤
.ال تعبد آلھة أخرى -أ

.ال تزن -ب
.تذكر یوم السبت -ج
.ال تسرق -د
.ال تشتھ-ه
.أكرم أباك وأمك -و
.ال تعبد األصنام -ز
.ال تقتل -ح
.ال تكذب -ط
.اسم الرب إلھك باطالال تنطق ب -ي

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

 .نؤمن با -ب
 .نضع هللا أوالً في حیاتنا -ج
 .تعبد هللا عندما تشعر أن ذلك أفضل لك -د
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  لماذا من الخطأ أن تصنع صورة  وتعبدھا؟ -٦
  .فقط باإلیمان هللا روح وال یُرى، ونحن نقترب منھ -أ

  .هللا ال یرید الناس أن یروا كیف یبدو -ب
  . هللا یخاف أن نجعل منظره غیر جذاب -ج
  .هللا یمثل جمیع األصنام، وھو ال یریدنا تضییق نطاقھ فیصبح واحدا منھم -د
 
  ما ھي الوصیة الوحیدة المصحوبة بوعد؟ -٧
  .ال تكذب -أ

  .أكرم أباك وأمك -ب
  .ال تزن -ج
  .م السبتأذكر یو -د
 
  ؟"حقوق الطفل"أیضا ما ھي الوصیة التي یمكن أن یشار إلیھا باسم  -٨
  .أكرم أباك وأمك -أ

  .ال تسرق -ب
  .ال تعبد األصنام -ج
  .ال تزن -د
 
  والوصیة ال تكذب؟ –" الَ تَْشھَْد َعلَى قَِریبَِك َشھَاَدةَ ُزورٍ "ما ھو روح الوصیة  -٩
  .ن أن تكذبتعلم كیف تعطي انطباعا خاطئا دو -أ

  .تجنب الكذبة الكبیرة -ب
  .ال تعطي أي انطباع خاطئ -ج
  .قل على األقل جزءا من الحقیقة، حتى لو كانت خارج السیاق -د
 

  ماذا یكشف الحسد والطمع عنا؟ - ١٠
  .هللا یرید أن نمتلك أكثر -أ

  .هللا یریدنا أن نكون تماما مثل سائر الناس -ب
  .نحن أقل شأنا من اآلخرین -ج
  .نحن غیر راضین عن إرادة هللا لحیاتنا -د
 

  ؟"ناموس هللا"ما ھو الغرض من  - ١١
  .هللا یرید منا أن نعیش حیاة الكمال -أ

  .هللا یرید منا أن نشعر باستیاء عندما ال نتمكن من طاعة شریعتھ -ب
  .هللا یرید أن یظھر لنا الخطیئة ونحن بحاجة لمخلص -ج
  .نا نكسر شریعتھهللا كامل وھو ال یبالي إذا ك -د
  
  
 

  ما ھي أصعب وصیة بالنسبة لك التي ال تستطیع أن تطیعھا تماما، حتى بالروح؟ لماذا؟            
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
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اسأل هللا أن یساعدك على إطاعة . أشكر  على كلمتھ وشریعتھ التي تحمیك وتعززك
أشكر    من أجل السید المسیح الذي جاء لتتمیم الناموس وتقدیم رحمھ . من قلبك" ناموسھ"

   .بھ، ویتبعونھونعمة لجمیع الذین یؤمنون 
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  . اشرح الغرض األساسي من شریعة هللا -١

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  . وضح الفرق بین حرف وروح القانون -٢

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
. لخص أدناه والتزم بحفظ روح كل من الوصایا العشر -٣

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
  ما ھو روح الوصایا األربع األولى التي كانت في اللوح األول؟ -٤

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
 
ھل تعیش بنص القانون أم بروح القانون؟ كیف؟ لماذا؟  -٧

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  
 
 

  مقالذھاب إلى الع


