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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


