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  !إذا ماذا
  
  ١٢الفصل 

  ٤٢الدرس الصوتي رقم  جدیدالالعھد 
  

  جد مشیئة هللا لحیاتنااف أسرار مشیئة هللا ومعرفة كیف ناستكش: الھدف

َألْن «! َما أَْبَعَد أَْحَكاَمھُ َعِن الْفَْحِص َوطُُرقَھُ َعِن االْستِْقَصاءِ ! یَا لَُعْمِق ِغنَى هللاِ َوِحْكَمتِِھ َوِعْلِمھِ 
؟ أَْو َمْن َصاَر لَھُ ُمِشیًرا؟ أَْو مَ  بِّ . ألَنَّ ِمْنھُ َوبِِھ َولَھُ ُكلَّ األَْشَیاءِ .»ْن َسَبَق فَأَْعطَاهُ فَیَُكافَأَ؟َمْن َعَرَف فِْكَر الرَّ

  )٣٦-٣٣:١١رو (آِمیَن . لَھُ اْلَمْجُد إِلَى األَبَدِ 
ھو یعرف إسرائیل . ، یتعامل بولس مع بعض الحقائق العمیقة جدا وأسرار مشیئة هللا١١-٩في رومیة 

على الرغم من أننا ال نفھم . ن هللا لھ الحق أن یبارك من یشاءعلى وجھ التحدید كمثال یوضح كیف أ
ھناك أشیاء كثیرة عن هللا ال نفھمھا، ولكنھ یوضح لنا ما یریدنا أن . أسبابھ إال أننا نثق أنھ أكثر حكمة منا

  .نعرفھ ونفعلھ
تسیر في الطریق غالبا إرادتنا . معرفة مشیئة هللا ھو موضوع اھتمام المؤمنین الذین یرضون إرضاء هللا

عندما نركز في حیاتنا على هللا كمصدر لكل شيء، ونسلم لھ حیاتنا، ونفعل . حسب ما نسمع من هللا
  .  إرادتھ، ونسمح لھ أن یشكل حیاتنا، ونرفض أن نشاكل العالم، سوف یكشف هللا لنا عن إرادتھ
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  أفضل إجابة اختر
 .شري تتمحور حول إسرائیلأو خاطئة؟ خطة هللا لنھایة التاریخ الب صحیحة -١
من الذي سیأتي  عرفلی ینتظر وھ .یخدمونھو ونھحبیسوف الذین ؟ هللا ال یختار خاطئةصحیحة أو   -٢

 .إلیھ
 .ھو لیس لمشورة منا، ةالنھائیالأو خاطئة؟ هللا لدیھ المعرفة والحكمة  صحیحة  -٣
 . حقعدل و  نظن أنھفعل ما یأن مجبر هللا ؟ خاطئةصحیحة أو  -٤
  . ، لكنھ یوضح لنا ما یرید منا أن نفعلھاأو خاطئة؟ ھناك أشیاء سریة عن هللا لن نفھم صحیحة -٥
  

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
 ؟الذین ھم مدعوون حسب قصدهخیر للذین یحبون هللا تعمل معا لل التي األشیاءھي ما  -٦
 األشیاء الجیدة -أ

 هللا ھایختار التيفقط األشیاء  -ب
 األشیاء من ملكوت هللا -ج
  ءاشیاألكل  -د
  
 من أو ما ھو مصدر كل شيء، و الھدف من وراء كل شيء؟ -٧
 الكون -أ

 الجنس البشري -ب
 أنفسنا -ج
  هللا -د
  
 ذبیحة حیة؟قدم إلى هللا كنیجب أن  ذاما -٨
 غنم وبقرمن أفضل من لدینا  -أ

 أجسامنا، حتى أنفسنا بالكامل -ب
 عي الروحيالو - ج
  أفضل نوایانا - د
  
  معنا؟ التيالعالقة  أي نوع  -٩
 الشخصیة -أ

 ةشخصیالال -ب
 ةعرضیال -ج
  البعیدة -د
  

 )اختر كل ما ینطبق(إرادة هللا لحیاتنا؟  نختبرن نعرف وأكیف لنا  - ١٠
 أنفسنا على هللا نركز -أ

 نسلم حیاتنا  -ب
 تجدید عقولناب نتغیر - ج
 المالع نشابھال  - د
  .مشیئتھ نعرفتخمین فقط، ونأمل أن الیمكننا . ال یمكننا أن نعرف . ه
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 جدد؟تلماذا عقولنا یجب أن ت -١١
 جدا اءذكیأ ناسألننا ل -أ

 ، فقط قلوبناألن هللا ال یریدنا أن نستخدم عقولنا -ب
 أفكارناأفكار هللا ھي أعلى من ألن  - ج
  ھمثل كلي العلم حتى نكون - د
  

ك؟ إن لم یكن، أي من إذا كان األمر كذلك، كیف لھ قاد؟ ظھر لك مشیئتھ لحیاتكیأن ھل سألت هللا 
 ؟ معرفة مشیئتھلیجب أن تتخذھا الخطوات 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
  

 
  
  
  
  

 كل ما بفعلسوف تلتزم  كقل لھ أن. لك ھاظھریسألھ أن ا .حیاتكل خطة رائعةن لدیھ أل هللا أشكر 
  .مشیئتھلقودك یسألھ أن ا .معرفة أفكارهلعقلك أن یدرب ترید أنك و ،یقودك إلى القیام بھ

 
 

  

، أَْفَكاَر َسالٍَم الَ َشّر، ألُْعِطیَ ١١ بُّ ُكْم آِخَرةً ألَنِّي َعَرْفُت األَْفَكاَر الَّتِي أَنَا ُمْفتَِكٌر بِھَا َعْنُكْم، یَقُوُل الرَّ
َوتَْطلُبُونَنِي فَتَِجُدونَنِي إِْذ تَْطلُبُونَِني بُِكلِّ ١٣. ْذھَبُوَن َوتَُصلُّوَن إِلَيَّ فَأَْسَمُع لَُكمْ فَتَْدُعونَنِي َوتَ ١٢. َوَرَجاءً 

 )١٣- ١١:٢٩إرمیا ( قَْلبُِكمْ 
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 .األشیاء الكبیرة في حیاتنااألشیاء الصغیرة و فيشرح كیف أن هللا لدیھ إرادة ا -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
انھ یعني كل ما  " ِمْنھُ َوبِِھ َولَھُ ُكلَّ األَْشیَاءِ " ، ٣٦:١١عندما یقول بولس في أنھ شرح لماذا تعتقد، ا -٢

 .تب لنا عنھا في ھذا الخطابیحدث في ھذا العالم، أو كل األشیاء التي كان قد ك
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
؟ ١٢ صحاحاإلالنصائح في بتتعلق  ٣٦-٣٣، اآلیات ١١ صحاحاإلكبیر في نھایة ال النصكیف  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
إلرادة الحرة؟ ل، وكذلك مثال لالختیارإسرائیل مثاال  كیف، ١١-٩ صحاحاتاإلفي  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
في كلمة هللا؟  المریحتعلیم الھو  العنایة اإللھیة أنعلم  س، كیف بول ٨ صحاحاإلفي  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
قبل أن بھما في نیجب أن  وكیفاألساسیة، وما تعنیھ حقا ،  من المتطلباتشرح اثنین ا،  ٢٨:٨في  -٦

 . اآلیة الذي في كبیرال الوعد نطالب ونطبق
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
 
جمیع  خالصسیتم " ، یخلص العدد الكامل من األممأنھ عندما ) ٢٥-٢٤:١١في ( ر النبوة شرح وفسا -٧

 إسرائیل
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  
  
  
 
 
 
 

  
  

  الذھاب إلى العمق


