
  بانوراما من اإلیمان
  
  ١١الفصل 

  ٢٥الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

،  :الھدف      وكیف نمارسھأن نفھم كیف أن اإلیمان مھم بالنسبة 

عْ ٩ ْد َوتََشجَّ بَّ إِلھََك َمَعَك َحْیثَُما تَْذھَبُ الَ تَْرھَْب وَ ! أََما أََمْرتَُك؟ تََشدَّ یشوع .(»الَ تَْرتَِعْب ألَنَّ الرَّ
٩:١( 

بانوراما من "ندرس ھذا السجل، سوف نرى ونحن  .غزو أرض كنعانعن سفر یشوع ھو سجل 
 .إیمانلیس  ھو مات التي تظھر لنا ما ھو اإلیمان وتحذیراویعطینا أمثلة  أصحاح بعد أصحاح". اإلیمان

وھي تمثل  أھل اإلیمان مثل راحاب،. قیادة لیشوع قبل وفاتھالموسى  إذ ینقل" اإلیمان تخلید" ب فإنھ یبدأ
نجد  .ناكرف تثیرالتي " تعقیدات اإلیمان" یظھرون، أشخاص لم نكن نتوقع أن یكون لنا ثقة كبیرة فیھم

غالبا ما یثبت إیماننا وحیة، الر ناهللا اإلیمان لدخول كنعانیعطینا عندما ف، "اإلیمان إثبات"أیضا في یشوع 
نصب  ،"ركیزة اإلیمان" سفرنجد في وقت الحق في ھذا ال .خطوات اإلیمان ، فھو یبارك ویؤكدنالتشجیع

لبات المتط"ثم نرى  .معجزة عبور نھر األردن في مرحلة الفیضانل بني كذكرىالصخور  تذكاري من
أمروا أن یختن كل ذكر لتكریس أنفسھم كنعان، شعب إسرائیل  غزوی فقبل أن ،"إلیمانلاألساسیة 

نا في مھمة إلى رسلوھو ی" یمانوصفة لإل"هللا یعطینا أیضا . وتمییزھم عن الكنعانیین بأنھم شعب هللا
   .أرض المیعاد

 كانت ریحاخطتھ ألو ،إیماننا یختبر لنا تكلیفھ في بعض األحیان .ھ لحیاتناطخطبنا كلفیهللا ال یزال 
 .سوف تعرف أن تكلیفھ لیس بعیدا عن نعمتھ ،إذا كنت تعرف هللا جیدا .المعركة يف اختبار إیمان یشوع

ال معنى في ظھرت كما لو كانت ب لوالحق، حتى  ھيخطتھ دائما  .فأفعلھتفعل شیئا، ل هللا یقودك انإذا كف
  . اةعندما یعمل اإلیمان، فإنھ یفوز في معارك الحیو .عملي سفر یشوع یعلمنا أن اإلیمان .البدایة

 



  .أفضل إجابة اختر
 . موسى مع ؟ یتبع شعب إسرائیل یشوع تماما كما فعلأو خاطئة صحیحة  -١
هللا یساعدنا على فھم  .ھناك أي أسرار لن یكونعندما یكون لدینا اإلیمان،  ؟خاطئةصحیحة أو  -٢

 . بوضوح كل ما یفعل
 . نقل القیادة؟ عالقة موسى مع یشوع ھو مثال جید لكیفیة أو خاطئة صحیحة -٣

  . إجابة واحدة لكل سؤال خترا، ما لم یذكر خالف ذلك
  
 ؟خلصت راحاب عندما تم تدمیر أریحالماذا  -٤
 لحمایة الیھود تألنھا كذب -أ

 ألن لدیھا اإلیمان -ب
 اإلسرائیلیین قادمون أن عرفتعندما ھربت ألنھا  -ج
  جدا إنسانة مھذبةألنھا كانت  -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(؟ وعیشهللا  أخبرماذا  -٥
 اكون قوییأن  -أ

 عدة سنوات أخرى لدخول أرض المیعاد أن ینتظر -ب
 أن یذكر الناس بناموس هللا -ج
 هللا أن یذكر الناس بطاعة ناموس -د
 أن یكون شجاعا -ه
  عتمد على المھارات العسكریة اإلسرائیلیةیأن  - و
 
 اإلیمان؟ما ھي العالقة بین الطاعة و -٦
 . القة بینھماال ع -أ

 . الطاعة أكثر أھمیة من اإلیمان -ب
 .لیست مھمةالطاعة  .فقط اإلیمان ھو المھم -ج
 .الطاعة ھوالحقیقي  اإلیمان نتیجة -د

 
 حیث عبروا نھر األردن؟ اتذكاری اإسرائیل نصببنى لماذا   -٧
 تعلیم أبنائھم وأحفادھم عن ذلكلمعجزة واللنتذكر  -أ

 لكنعانیینالنھر إلھ العبادة  -ب
 یھجم الكنعانیون علیھمالوراء عندما  إلى واریعبأین  منیعرفوا ل -ج
  برج مراقبةكستخدامھ ال -د

 
 ؟درس ختان رجال إسرائیلیعلمنا ذا ما -٨
 هللا إال إذا تم ختانھم واأن الرجل ال یمكن أن یعبد -أ

 بالكامل  ینكون مكرسنالخطیئة و  نخرج منأننا یجب أن  -ب
 الطقوس مھمة جدا أن یعتقد ن هللاأل -ج
  البركةمن الحصول على  هللا یجب أن یعاقب قبل أن یتمكنأن شعب  -د
  
  
  
  



 یشوع؟ ماذا نتعلم من مھمة -٩
 . دائما على خطأ الذاتیة اربتجال -أ

 . یرى هللا في رؤیا إال عندماحقا من هللا  یدعىال أحد  -ب
 . هللا قوا معھا التذاتیة فی اربتج المؤمنین لھمد من یعدال -ج
  . ال تمشي خارج المخیم بعد حلول الظالم -د

 

 معركة لھزیمة أریحا؟الخطة بدو كانت تكیف  - ١٠
 جدا ةمعقول -أ

 ةمبتكر -ب
 جدا صعبة -ج
  ةسخیف -د

 

 ؟ةغریبالخطة هللا  یشوعاتبع لماذا  - ١١
 استراتیجي جید جداعسكري ألنھ لم یكن  -أ

 لدیھ خیارات أخرى لم یكنألنھ  -ب
 ألنھ یعتقد أنھا كانت خطة رائعة -ج
  ذلكألن هللا قال لھ  -د

 

 ط؟تسقأریحا جعل جدران  الذي ما - ١٢
 یماناإل -أ

 ایسیرون حولھ الذین كل ھؤالء الناس بسبب اھتزت األرض -ب
 یصرخون الذین ضجیج عدة مالیین من الناس -ج
  صخور قفزت من بعید -د

 

 الحقیقة؟تعلم نل طریقة الكتاب المقدسما ھو  - ١٣
 .الحقیقةب نقتنعدراسة حتى ال -أ

 .طاعة أوال باإلیمان، ومن ثم سوف نعرف الحقیقةال -ب
 . نعمل بھاالحقیقة أوال، ثم  على تعرفن -ج
 .الحقیقة لنا ثبتتحتى  نظل متشككین -د

 

 )الصحیح ضعھا في الترتیب(جوشوا یعلمنا ممارسة اإلیمان  - ١٤
 ________________ . ١          )٣(اإلیمان الذي یفوز -أ

 ________________ .٢          )١(یبدأاإلیمان الذي  -ب
  ________________ . ٣        )٢(اإلیمان الذي یعمل -ج
  

كم مرة كنت قادرا على التصرف وفقا اإلیمان؟ ب أن تعملالصعب بالنسبة لك  أم منھل من السھل 
 ؟اهما ترلما تؤمن بھ ولیس ل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

عطیك التوجیھ والمساعدة في اتخاذ خطوة جریئة من یب منھ أن أطل .اإلیمان أبطالهللا یكرم 
 .اإلیمان

  



  
  
  
 ، ولماذا اتبعجدید إلسرائیل قائدأول معركة لھ ك فيعسكریة سخیفة  إستراتیجیةلماذا أعطى هللا یشوع  -١

؟ بالتمام اإلستراتیجیةتلك  یشوع
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

یمان الذي یعمل ھو ھو اإلیمان الذي یعمل و اإل سیرإن اإلیمان الذي ی"، عبارةال هھذأن شرح كیف ا -٢
 .سفر یشوع منق ھذا التعلیم تطبنت وأعمل بھا في حیاتك الخاصة ت  "اإلیمان الذي یفوز

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

حیاتنا  على لتعلیمھذا ا نطبقأن  یمكنالطاعة و كیف السفر عن العالقة بین اإلیمان وھذا  لمماذا یع  -٣
لشخصیة؟ ا

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

ن، وما ھو ھؤالء الناس تعلیمات إلقامة عمود من الحجارة عندما عبروا بأعجوبة نھر األرد أخذلماذا  -٤
ھذا بالنسبة لي ولكم؟ لالتطبیق الشخصیة 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

 ، ولماذا كان ذلك شرطا أساسیا مطلوباالختان لشعب هللا یعنیھ ما ھو التطبیق بالنسبة لنا بخصوص ما -٥
من هللا؟ 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

تي ركمن معكیف یمكننا تطبیق الدروس المستفادة ، و)١٠:٧یشوع (صالتھ  یشوع علىهللا  وبخلماذا  -٦
 عاي؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________ 

عقاب عخان؟ خطیئة و من ما ھو التطبیق الشخصي  -٧
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

    

  قالذھاب إلى العم


