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  من أنت؟
 

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

 

  .نا أن نكونمهللا  ماذا یریدكتشف نأن : الھدف

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
  اسم یعقوب یعني  -٥
  المؤمن -أ

  المقدس -ب
  صادقال -ج
  المنتزع -د

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

  الھارب -ب
  مقاتلال -ج
  المقدس -د

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

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

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

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

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

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

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

 
                    

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

  ).أن تكون كیریدماذا یرید منك ومن 
  

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
  

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

ك أن تكون، حتى تصبح الشخص الذي یرید ت الحیاتكتخضع إلرادتھ في جمیع مجاالأن و
   .أي شيء علىبطریقتك وتكف عن محاولة االستیالء والتالعب للحصول 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 

  الذھاب إلى العمق
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  یعقوب؟  یةفي شخص لك هللا التي وضخھاعظیمة الفكرة الما ھي  -١

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

________________________________________________________________  
   

  غیر هللا اسم یعقوب إلى إسرائیل؟ لماذا  -٣
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

 
  ؟ یباركھ هللا یعقوب قبل أنشل لماذا  -٤

________________________________________________________________
________________________________________________________________  

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

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

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

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

  ؟ "َعلَيَّ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

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

  یعقوب في سفر التكوین؟ 
________________________________________________________________

________________________________________________________________  
________________________________________________________________  

  
  
  
  

  الذھاب إلى العمق


