
 امتلك أمالكك
 

 11لفصل ا

 24العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

   أن نفهم كيف أن هللا يقود شعبه إلى األشياء التي كان قد وعد بهاالهدف: 

7
ْع ِجد ًا لَِكْي تَتََحفَّظَ لِْلَعَمِل َحَسَب ُكلِّ الشَِّريَعِة الَّتِي أََمَرَك بِهَا ًدا، َوتََشجَّ ُموَسى َعْبِدي.  إِنََّما ُكْن ُمتََشدِّ

الَ تَِمْل َعْنهَا يَِمينًا َوالَ ِشَماالً لَِكْي تُْفلَِح َحْيثَُما تَْذهَُب. 
3

َعِة ِمْن فَِمَك، بَْل تَْلهَُج فِيهِ الَ يَْبَرْح ِسْفُر هِذِه الشَِّري

 َوِحينَئٍِذ تُْفلُِح.)يشوع نَهَاًرا َولَْيالً، لَِكْي تَتََحفَّظَ لِْلَعَمِل َحَسَب ُكلِّ َما هَُو َمْكتُوٌب فِيِه. ألَنََّك ِحينَئٍِذ تُْصلُِح طَِريقَكَ 

7:1-3) 

 
قصة من الشك والتي راح ضحيتها الشعب العبري  ألن سفر العدد عبارة عن إن سفر يشوع هو على عكس سفر العدد.

أعطيت كامل األرض إلى إسرائيل لكنهم لم يمتلكوها ألنهم فشلوا في الثقة في هللا. سفر يشوع يتحدث  نتيجة لعدم إيمانهم.

 .عن اإليمان، هذا النوع من اإليمان الذي ينتصر ويمتلك جميع ما أراده هللا لشعبه

 

هناك العديد من البركات الروحية التي تتوفر لنا اليوم: الصالة،  ل بها على بركاتنا الروحية.هذه هي الطريقة التي نحص

ولكن بعض المؤمنين امتلكوا تلك  والكتاب المقدس نفسه، والشركة، والعبادة، هللا يعطي هذه البركات إلى كل مؤمن.

أن تضع أقدامك عليها. امتلك الصالة بالصالة، امتلك عليك  . والمفتاح هو عملي جدا . البركات الروحية، والبعض اآلخر ال

 العبادة بالعبادة، وأنت تملك الكتاب المقدس عند قراءته، فهمه، وتطبيقه. 

اإليمان مهم جدا بالنسبة هلل ألنه أعطانا سفرا كامال ليبين لنا كيف يجب  توضيحا كبيرا عن اإليمان. 16في سفر يشوع نجد 

 كا البركات الروحية التي منحها لنا.أن نعيش باإليمان لنمتلك 

العالقة بين يشوع وموسى هي نموذج مهم جدا عن هذا النوع من العالقات إعداد قادة لعمل هللا. كان يشوع رجل قوي، 

 ولديه والء، وإيمان عظيم.

 



 .أفضل إجابة اختر 
 . أرض الميعادصحيحة أو خاطئة؟ في البداية، لم يكن لدى الشعب العبري اإليمان لدخول  -1

 .صحيحة أو خاطئة؟ موسى فعل عمل ممتاز بتدريب من يخلفه -2

 . صحيحة أو خاطئة؟ اسم يسوع يأتي من اسم يشوع -3

 . ما لم يذكر خالف ذلك، واختر إجابة واحدة لكل سؤال

 

 ما هو مفتاح اختبار الخالص؟ -4

 الطلب -أ

 اإليمان -ب

 الطاعة -ج

 العمل -د

 

 اختبار أرض الميعاد؟ما هو مفتاح  -1

 الطلب -أ

 اإليمان -ب

 الطاعة -ج

 العمل -د

 

 كيف يمكن مقارنة سفر يشوع بسفر العدد؟ -6

 . كالهما عن إيمان شعب هللا -أ

 .شعب هللا غير أمين في كال السفرين -ب

 . سفر العدد عن اإليمان، ويشوع عن الشك -ج

 يشوع عن اإليمان، والعدد عن الشك. -د

 

 يشوع على الوحي من هللا؟كيف حصل  -7

 صعد على جبل سيناء مثل موسى  -أ

 من خالل مقابلة هللا وجها لوجه في الخيمة -ب

 .عن طريق التعليم والتأمل في كلمة هللا المكتوبة -ج

 من خالل اللقاء مع المالئكة كل يوم -د

 

أي سفر في العهد  البركات.سفر يشوع يخبرنا عن بركات هللا وكيف يمكن للناس أن يمتلكوا تلك  -3

 الجديد لديه موضوع مشابه؟

 الرسالة إلى العبرانيين -أ

 أفسس -ب

 يهوذا -ج

 غالطية -د

 

 كيف يمكننا أن نمتلك البركات؟ -9

 من خالل الذهاب إلي رحلة حج إلى أرض الميعاد -أ

 من خالل العمل الجاد  -ب 

 بسؤال هللا عنهم -ج

 يمانبواسطة السكنى في المسيح باإل -د



 متى يعطينا هللا البركات؟ -11

 . هي متوفرة بالفعل -أ

 يدة بما فيه الكفايةدعندما نكتسب نقط ج -ب

 في حياتنا القادمة -ج

 في السماء -د

 

  توضيحا كبيرا عن 16في يشوع، نجد  -11

 الناموس -أ

 إستراتيجية الحرب -ب

 العصيان -ج

 اإليمان -د

 

نعمة، ما إذا كانت هي أرض الميعاد أو الخالص في المسيح، ما هو دورنا عندما يريد هللا أن يعطينا  -12

 في الحصول عليها؟

 .يجب أن ال نفعل شيء، فقط علينا أن ننتظر -أ

 . علينا أن نذهب للحصول عليها بمفردنا -ب

 . تصلنا بركاته باإليمان -ج

 . علينا أن نتعلم السر من كاهن -د

 

 هذه الحياة؟ما هو الغرض من خالصنا في  -13

 . لنتطلع إلى السماء -أ

 .للدخول إلى " كنعان" في هذه الحياة أيضا -ب

 . لنكون منفصلين تماما عن هذا العالم -ج

 .إلبهار اآلخرين بصالحنا -د

 

 نعمة التي أعطانا هللا إياها؟مقدار الكم  -14

 . هو يعطيها بوفرة -أ

 . هو يعطينا ما يكفي بالكاد -ب

 . عندما نكون في حاجة إليها هو يعطينا فقط -ج

 . هو يعطي فقط بقدر ما نستحق -د

هل تعتقد أنك فقدت أي من وعود هللا لك؟ إذا كان األمر كذلك، ما هي خطوات اإليمان التي يجب أن 

 تتخذها لدخول أرض الميعاد الخاصة بك؟
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
 

 أطلب منه أن يقودك إلى داخل أخبر هللا أن كنت تريد أن تكون رجال أو امرأة ذو إيمان عظيم.

 . األراضي الجديدة ويعطيك الشجاعة للعيش بجرأة وثقة

 

 

 



 

 

كيفي اآلية الثالثة من سفر يشوع، حيث يقول: " ُكلَّ َمْوِضعٍ تَُدوُسهُ بُطُوُن أَْقَداِمُكْم لَُكْم أَْعطَْيتُهُ ... اشرح  -1

تقول لك كيف تمتلك ممتلكاتك، وخصوصا عندما تقارنها باآلية الثالثة من أفسس و اآلية الثالثة من  "،

 بطرس الثانية.
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

مجازيا وعمليا، ما هي أرض الموعود أو كنعان بالنسبة لنا؟ كيف يمكننا امتالكها خطوة بخطوة؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ما هو الفرق بين سفر يشوع وسفر العدد؟ يمكنك تلخيص كل سفر مع كلمة واحدة تظهر الفرق بين  -3

ين السفرين؟ هذ
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

ما هو المفهوم الذي يتجلى ستة عشر مرة في سفر يشوع؟  -4
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

اشرح لماذا هللا فعل هذا، وكيف أن هذا هو المفتاح لقراءة هذا السفر في وقت تبحث فيه عن الحقيقة  -1

 . التعبدية والعملية التي يمكن تطبيقها في حياتك
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
 

يجب أن تضعها أمامك، لتمتلكها خطوة بخطوة؟  ما هي بعض األمثلة على الممتلكات الروحية التي  -6
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

 ، أين هي تلك البركات الروحية أو الممتلكات؟3:1بيتر  2و  3:1اقرأ أفسس  -7

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 
  

 الذهاب إلى العمق


