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  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


