
 بانوراما من اإليمان
 

 11الفصل 

 21العهد القديم الدرس الصوتي رقم 

   أن نفهم كيف أن اإليمان مهم بالنسبة هلل، وكيف نمارسهالهدف: 

9
ْع! الَ  بَّ إِلهََك َمَعَك َحْيثَُما تَْذهَبُ أََما أََمْرتَُك؟ تََشدَّْد َوتََشجَّ يشوع «.)تَْرهَْب َوالَ تَْرتَِعْب ألَنَّ الرَّ

9:1) 

ندرس هذا السجل، سوف نرى "بانوراما من ونحن  .غزو أرض كنعانعن سفر يشوع هو سجل 

 .ليس إيمان هو يعطينا أمثلة وتحذيرات التي تظهر لنا ما هو اإليمان وما أصحاح بعد أصحاحاإليمان". 

وهي تمثل  أهل اإليمان مثل راحاب،. قيادة ليشوع قبل وفاتهالموسى  إذ ينقل"تخليد اإليمان"  بفإنه يبدأ 

نجد  .ناكرف تثير"تعقيدات اإليمان" التي  يظهرون، أشخاص لم نكن نتوقع أن يكون لنا ثقة كبيرة فيهم

الروحية، غالبا ما يثبت إيماننا  ناكنعانعندما يعطينا هللا اإليمان لدخول فاإليمان"،  إثباتأيضا في يشوع "

، نصب ""ركيزة اإليمان سفرنجد في وقت الحق في هذا ال .خطوات اإليمان ، فهو يبارك ويؤكدلتشجيعنا

ثم نرى "المتطلبات  .لمعجزة عبور نهر األردن في مرحلة الفيضان بني كذكرىتذكاري من الصخور 

ئيل كنعان، أمروا أن يختن كل ذكر لتكريس أنفسهم غزو شعب إسراي فقبل أن ،إليمان"لاألساسية 

رسلنا في مهمة إلى وهو يهللا يعطينا أيضا "وصفة لإليمان" وتمييزهم عن الكنعانيين بأنهم شعب هللا. 

  .أرض الميعاد

 كانت وخطته ألريحا ،إيماننا يختبر لنا تكليفهفي بعض األحيان  .ه لحياتناطخطبكلفنا يهللا ال يزال 

سوف تعرف أن تكليفه ليس بعيدا عن نعمته.  ،إذا كنت تعرف هللا جيدا .المعركة في اختبار إيمان يشوع

ال معنى في ظهرت كما لو كانت ب لوالحق، حتى  هيخطته دائما  فأفعله.تفعل شيئا، لهللا يقودك  انإذا كف

 . ه يفوز في معارك الحياةعندما يعمل اإليمان، فإنو .سفر يشوع يعلمنا أن اإليمان عملي .البداية

 



 .أفضل إجابة اختر
 . صحيحة أو خاطئة؟ يتبع شعب إسرائيل يشوع تماما كما فعل مع موسى  -1

هللا يساعدنا على فهم  صحيحة أو خاطئة؟ عندما يكون لدينا اإليمان، لن يكون هناك أي أسرار. -2

 . بوضوح كل ما يفعل

 . هو مثال جيد لكيفية نقل القيادة صحيحة أو خاطئة؟ عالقة موسى مع يشوع -3

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

 لماذا خلصت راحاب عندما تم تدمير أريحا؟ -4

 ألنها كذبت لحماية اليهود -أ

 ألن لديها اإليمان -ب

 ألنها هربت عندما عرفت أن اإلسرائيليين قادمون -ج

 ألنها كانت إنسانة مهذبة جدا -د
 

 ماذا أخبر هللا يشوع؟ )اختر كل ما ينطبق( -1

 أن يكون قويا -أ

 أن ينتظر عدة سنوات أخرى لدخول أرض الميعاد -ب

 أن يذكر الناس بناموس هللا -ج

 أن يذكر الناس بطاعة ناموس هللا -د

 أن يكون شجاعا -ه

 أن يعتمد على المهارات العسكرية اإلسرائيلية -و
 

 الطاعة واإليمان؟ما هي العالقة بين  -6

 . ال عالقة بينهما -أ

 . الطاعة أكثر أهمية من اإليمان -ب

 .الطاعة ليست مهمة فقط اإليمان هو المهم. -ج

 .نتيجة اإليمان الحقيقي هو الطاعة -د
 

 لماذا بنى إسرائيل نصبا تذكاريا حيث عبروا نهر األردن؟  -7

 لكلنتذكر المعجزة ولتعليم أبنائهم وأحفادهم عن ذ -أ

 لعبادة النهر إله الكنعانيين -ب

 ليعرفوا من أين يعبروا إلى الوراء عندما يهجم الكنعانيون عليهم -ج

 الستخدامه كبرج مراقبة -د
 

 ماذا يعلمنا درس ختان رجال إسرائيل؟ -3

 أن الرجل ال يمكن أن يعبدوا هللا إال إذا تم ختانهم -أ

 سين بالكامل هللأننا يجب أن نخرج من الخطيئة و نكون مكر -ب

 ألن هللا يعتقد أن الطقوس مهمة جدا -ج

 أن شعب هللا يجب أن يعاقب قبل أن يتمكن من الحصول على البركة -د
 

 ماذا نتعلم من مهمة يشوع؟ -9

 . التجارب الذاتية دائما على خطأ -أ

 . ال أحد يدعى حقا من هللا إال عندما يرى هللا في رؤيا -ب

 . لهم تجارب ذاتية فيها التقوا مع هللا العديد من المؤمنين -ج

 . ال تمشي خارج المخيم بعد حلول الظالم -د



 كيف كانت تبدو خطة المعركة لهزيمة أريحا؟ -11

 معقولة جدا -أ

 مبتكرة -ب

 صعبة جدا -ج

 سخيفة -د

 

 لماذا اتبع يشوع خطة هللا الغريبة؟ -11

 ألنه لم يكن عسكري استراتيجي جيد جدا -أ

 لم يكن لديه خيارات أخرىألنه  -ب

 ألنه يعتقد أنها كانت خطة رائعة -ج

 ألن هللا قال له ذلك -د

 

 ما الذي جعل جدران أريحا تسقط؟ -12

 اإليمان -أ

 األرض اهتزت بسبب كل هؤالء الناس الذين يسيرون حولها -ب

 ضجيج عدة ماليين من الناس الذين يصرخون -ج

 صخور قفزت من بعيد -د

 

 طريقة الكتاب المقدس لنتعلم الحقيقة؟ما هو  -13

 .الدراسة حتى نقتنع بالحقيقة -أ

 .الطاعة أوال باإليمان، ومن ثم سوف نعرف الحقيقة -ب

 . نتعرف على الحقيقة أوال، ثم نعمل بها -ج

 .نظل متشككين حتى تثبت لنا الحقيقة -د

 

 جوشوا يعلمنا ممارسة اإليمان)ضعها في الترتيب الصحيح(  -14

 ________________  1اإليمان الذي يفوز           -أ

 ________________ 2اإليمان الذي يبدأ           -ب

 ________________  3اإليمان الذي يعمل         -ج

 

هل من السهل أم من الصعب بالنسبة لك أن تعمل باإليمان؟ كم مرة كنت قادرا على التصرف وفقا 

 تراه؟لما تؤمن به وليس لما 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

أطلب منه أن يعطيك التوجيه والمساعدة في اتخاذ خطوة جريئة من  أبطال اإليمان.هللا يكرم 

 .اإليمان

 

 

 
 

 



 

 

لماذا أعطى هللا يشوع إستراتيجية عسكرية سخيفة في أول معركة له كقائد جديد إلسرائيل، ولماذا اتبع  -1

يشوع تلك اإلستراتيجية بالتمام؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

اإليمان الذي يسير هو اإليمان الذي يعمل و اإليمان الذي يعمل هو اشرح كيف أن هذه العبارة، "إن  -2

 اإليمان الذي يفوز"  تعمل بها في حياتك الخاصة وأنت تطبق هذا التعليم من سفر يشوع.
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ماذا يعلم هذا السفر عن العالقة بين اإليمان والطاعة و كيف يمكن أن نطبق هذا التعليم على حياتنا   -3

الشخصية؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ء الناس تعليمات إلقامة عمود من الحجارة عندما عبروا بأعجوبة نهر األردن، وما هو لماذا أخذ هؤال -4

التطبيق الشخصية لهذا بالنسبة لي ولكم؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ما هو التطبيق بالنسبة لنا بخصوص ما يعنيه الختان لشعب هللا، ولماذا كان ذلك شرطا أساسيا مطلوبا  -1

من هللا؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

دروس المستفادة من معركتي (، وكيف يمكننا تطبيق ال11:7لماذا وبخ هللا يشوع على صالته )يشوع  -6

عاي؟ 
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ما هو التطبيق الشخصي من خطيئة وعقاب عخان؟   -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

  

 الذهاب إلى العمق


