
  امتلك أمالكك
  
  ١٠الفصل 

  ٢٤الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

    أن نفھم كیف أن هللا یقود شعبھ إلى األشیاء التي كان قد وعد بھا :الھدف

ِریَعِة الَّتِي أََمَرَك بِھَا٧ ْلَعَمِل َحَسَب ُكلِّ الشَّ ا لِكَْي تَتََحفَّظَ لِ ْع ِجّدً . يُموَسى َعْبدِ  إِنََّما ُكْن ُمتََشدًِّدا، َوتََشجَّ
الَ یَْبَرْح ِسفُْر ھِذِه الشَِّریَعِة ِمْن فَِمَك، بَْل تَْلھَُج فِیِھ ٨. الَ تَِمْل َعْنھَا یَِمینًا َوالَ ِشَماالً لَِكْي تُْفلَِح َحْیثَُما تَْذھَبُ 

یشوع .(ینَئٍِذ تُْصلُِح طَِریقََك َوِحینَئٍِذ تُْفلِحُ ألَنََّك حِ . نَھَاًرا َولَْیالً، لَِكْي تَتََحفَّظَ لِْلَعَمِل َحَسَب ُكلِّ َما ھَُو َمْكتُوٌب فِیھِ 
٨-٧:١(  

 
راح ضحیتھا الشعب العبري  قصة من الشك والتي عبارة عن ألن سفر العدد .یشوع ھو على عكس سفر العدد إن سفر
سفر یشوع یتحدث  .یمتلكوھا ألنھم فشلوا في الثقة في هللاأعطیت كامل األرض إلى إسرائیل لكنھم لم  .عدم إیمانھمنتیجة ل

  .هللا لشعبھ أراده مامتلك جمیع یینتصر و الذي، ھذا النوع من اإلیمان عن اإلیمان
 

الصالة، : ھناك العدید من البركات الروحیة التي تتوفر لنا الیوم .ھذه ھي الطریقة التي نحصل بھا على بركاتنا الروحیة
تلك  امتلكواولكن بعض المؤمنین  .إلى كل مؤمن ھذه البركاتالعبادة، هللا یعطي و، والشركةالكتاب المقدس نفسھ، و

 امتلكالصالة بالصالة،  امتلك. مك علیھااقدأ علیك أن تضع . والمفتاح ھو عملي جدا . الروحیة، والبعض اآلخر الالبركات 
 . عبادة، وأنت تملك الكتاب المقدس عند قراءتھ، فھمھ، وتطبیقھبالالعبادة 

اإلیمان مھم جدا بالنسبة  ألنھ أعطانا سفرا كامال لیبین لنا كیف یجب  .عن اإلیمان اكبیر توضیحا ١٦سفر یشوع نجد في 
  .البركات الروحیة التي منحھا لنا أن نعیش باإلیمان لنمتلك كا

، كان یشوع رجل قوي. العالقة بین یشوع وموسى ھي نموذج مھم جدا عن ھذا النوع من العالقات إعداد قادة لعمل هللا
  .ولدیھ والء، وإیمان عظیم

  



  .أفضل إجابة اختر 
 . اإلیمان لدخول أرض المیعاد الشعب العبري ، لم یكن لدى؟ في البدایةأو خاطئة صحیحة -١
 .تدریب من یخلفھ؟ موسى فعل عمل ممتاز بأو خاطئة صحیحة -٢
  . ؟ اسم یسوع یأتي من اسم یشوعأو خاطئة صحیحة -٣
  

  . إجابة واحدة لكل سؤال ختر، واما لم یذكر خالف ذلك
 ؟الخالص اختبارما ھو مفتاح  -٤
 طلبال -أ

 اإلیمان -ب
 طاعةال -ج
  عملال -د
  
 أرض المیعاد؟ اختبارما ھو مفتاح  -٥
 طلبال -أ

 اإلیمان -ب
 طاعةال -ج
  عملال -د
  
 ؟بسفر العددسفر یشوع  مقارنةكیف یمكن  -٦
 . كالھما عن إیمان شعب هللا -أ

 .سفرینال في كال مینأشعب هللا غیر  -ب
 . الشك عن یشوععن اإلیمان، و سفر العدد -ج
  .عن الشك العددیشوع عن اإلیمان، و -د
  
 على الوحي من هللا؟یشوع  لحصكیف  -٧
 على جبل سیناء مثل موسى  صعد -أ

 خیمةهللا وجھا لوجھ في ال مقابلةمن خالل  -ب
 .المكتوبةهللا كلمة م والتأمل في یعن طریق التعل -ج
  من خالل اللقاء مع المالئكة كل یوم -د
  
العھد في  سفر أي .یمتلكوا تلك البركاتهللا وكیف یمكن للناس أن  بركاتسفر یشوع یخبرنا عن  -٨

 الجدید لدیھ موضوع مشابھ؟
 الرسالة إلى العبرانیین -أ

 أفسس -ب
 یھوذا -ج
  غالطیة -د

 
 ؟نمتلك البركاتكیف یمكننا أن  -٩
 ي رحلة حج إلى أرض المیعادلإمن خالل الذھاب  -أ
 من خالل العمل الجاد  - ب 

 ھمعنبسؤال هللا  -ج
  في المسیح باإلیمان السكنىبواسطة  -د



 ؟متى یعطینا هللا البركات - ١٠
 . متوفرة بالفعل ھي -أ

 یدة بما فیھ الكفایةدج نكتسب نقطعندما  -ب
 في حیاتنا القادمة -ج
  في السماء -د
  

  نع اكبیر یحاتوض ١٦في یشوع، نجد  - ١١
 الناموس -أ

 الحرب إستراتیجیة -ب
 عصیانال -ج
  یماناإل -د
  

أرض المیعاد أو الخالص في المسیح، ما ھو دورنا  يھ تعندما یرید هللا أن یعطینا نعمة، ما إذا كان - ١٢
 في الحصول علیھا؟

 .یجب أن ال نفعل شيء، فقط علینا أن ننتظر -أ
 . ردناحصول علیھا بمفللعلینا أن نذھب  -ب
 . اإلیمانبتصلنا بركاتھ  -ج
  . سر من كاھنالعلینا أن نتعلم  -د
  

 ؟ن خالصنا في ھذه الحیاةما ھو الغرض م - ١٣
 . لنتطلع إلى السماء -أ

 .في ھذه الحیاة أیضا" كنعان"  إلىللدخول  -ب
 . تماما عن ھذا العالم ینكون منفصللن -ج
  .إلبھار اآلخرین بصالحنا -د
  

 ؟إیاھاهللا  أعطانا التيعمة نمقدار الكم  - ١٤
 . یعطیھا بوفرة ھو -أ

 . نا ما یكفي بالكادھو یعطی -ب
 . في حاجة إلیھا نكونعندما  نا فقطیعطی ھو -ج
 . ھو یعطي فقط بقدر ما نستحق -د

 التي یجب أن خطوات اإلیمان، ما ھي أي من وعود هللا لك؟ إذا كان األمر كذلك فقدتھل تعتقد أنك 
 ل أرض المیعاد الخاصة بك؟لدخو تتخذھا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

  

قودك إلى داخل یأطلب منھ أن  .إیمان عظیم ذوأخبر هللا أن كنت ترید أن تكون رجال أو امرأة 
 . عطیك الشجاعة للعیش بجرأة وثقةیاألراضي الجدیدة و

  
  
  



  
  
 
...  اِمُكْم لَُكْم أَْعطَْیتُھُ ُكلَّ َمْوِضٍع تَُدوُسھُ بُطُوُن أَقْدَ : " ، حیث یقولیشوع سفراآلیة الثالثة من  یفيكشرح ا -١
اآلیة الثالثة من أفسس و اآلیة الثالثة من ب تقارنھا، وخصوصا عندما تمتلك ممتلكاتكقول لك كیف ت ،"

 .ةالثانی بطرس
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

 
 بخطوة؟ خطوة ھا؟ كیف یمكننا امتالكبالنسبة لنا أو كنعان ، ما ھي أرض الموعودوعملیا مجازیا -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

 
تظھر الفرق بین مع كلمة واحدة  سفر؟ یمكنك تلخیص كل وسفر العددما ھو الفرق بین سفر یشوع  -٣

؟ ھذین السفرین
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

 
في سفر یشوع؟  مرةما ھو المفھوم الذي یتجلى ستة عشر  -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

 
عن الحقیقة فیھ بحث ت وقتفي  سفرقراءة ھذا ال، وكیف أن ھذا ھو المفتاح لشرح لماذا هللا فعل ھذاا -٥

 . التعبدیة والعملیة التي یمكن تطبیقھا في حیاتك
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________ 

 
 لتمتلكھا خطوة بخطوة؟ ، ا أمامكتضعھیجب أن التي ما ھي بعض األمثلة على الممتلكات الروحیة  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
 ھي تلك البركات الروحیة أو الممتلكات؟ أین، ٣:١بیتر  ٢و  ٣:١أفسس  اقرأ -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

  

  الذھاب إلى العمق


