
  انصالة غیر الئقة وأعداء اإلیم
  
  ١٢الفصل 

  ٢٦الدرس الصوتي رقم  القدیمالعھد 

     لنتعلم كیف أن إیماننا یجعلنا نتغلب على العالم والجسد والشیطان :الھدف

بَّ َواْعبُُدوهُ بَِكَمال َوأََمانٍَة، َواْنِزُعوا اآللِھَةَ الَِّذی١٤  ْبِر َن َعبََدھُْم آبَاُؤُكْم فِي عِ فَاآلَن اْخَشْوا الرَّ
بَّ  النَّْھرِ  ، فَاْختَاُروا ألَْنفُِسُكُم اْلیَْوَم َمْن ١٥. َوفِي ِمْصَر، َواْعبُُدوا الرَّ بَّ َوإِْن َساَء فِي أَْعیُنُِكْم أَْن تَْعبُُدوا الرَّ

األَُموِریِّیَن الَِّذیَن أَْنتُْم  إِْن َكاَن اآللِھَةَ الَِّذیَن َعبََدھُْم آبَاُؤُكُم الَِّذیَن فِي َعْبِر النَّْھِر، َوإِْن َكاَن آلِھَةَ : تَْعبُُدونَ 
ا أَنَا َوبَْیتِي فَنَْعبُُد الرَّبَّ . َساِكنُوَن فِي أَْرِضِھمْ   .»َوأَمَّ

بَّ لِنَْعبَُد آلِھَةً أُْخَرى": فَأََجاَب الشَّْعُب َوقَالُوا١٦   )١٦-١٤:٢٤یشوع ( "َحاَشا لَنَا أَْن نَتُْرَك الرَّ
 

وھو مصور عن طریق ، أول عدو إلیماننا ھو العالم. إیمانناعلى أعداء  ننتصر نا كیفبالرموز التي تعلم مليءسفر یشوع 
رغبتنا في األشیاء  تصوركنوز أریحا ھي قصة رمزیة الذي عصى وأبقى بعض من قصة عخان ف. ٦ صحاحألأریحا في ا

ھزیمة إسرائیل في نجد  ٨و  ٧ ینأصحاحفي الفصلین ." أََخْذتُ  ،اْشتَھَْیُت،َرأَْیتُ "عخان، قال . من ھذا العالمالتي 
معاھدة مع إسرائیل عن طریق  عملشعب جبعون  ٩صحاح ثم في اال. التي تمثل شھوة الجسد بسبب خطیئة عخان عاي
فالشیطان یجعلنا نقبل ما ھو جید لیمنعنا من الحصول على ما ھو أفضل الذي  .ةنفس الطریقبنا الشیطان یخدع. ھمخداع

  .العالم ، الجسد ، والشیطان : یمانناإلن ھؤالء األعداء الثالثة ععطینا صورة ی ٩- ٦یشیوع . أعده هللا لنا
  

لم  اإنھم" ن اإلیمانعصورة ایجابیة "نا اكالب تعطیحیاة یشوع وف. اإلیمانلنا  أكثر تصور ارموزجد ، نسفر یشوع باقيفي 
ن ع ةسلبی صورة" عطینا یشعب إسرائیل  .على الصعوبات وامثل الجواسیس العشرة الذین ركز. اأبدا رؤیتھم ایفقد

من الكتاب المقدس یصف عقوبة  تاليا سفرال، وهللاأمرھم أمم كنعان كما لقد فشلوا في التغلب على جمیع "، اإلیمان
عن شعبھ لختم إیمانھم  یشوعتحدى فقد " حكم اإلیمان"ي في سفر یشوع ھ ھاوآخر صورة من اإلیمان نجد. عصیانھم

  .وعرفھم أنھ ھو وبیتھ سوف یضعوا هللا أوال في حیاتھم وسوف یخدمھوه. هللا طریق عھد مع
   

حثا موسى ویشوع . سفر الالویینسفر التثنیة وشعب هللا تماما كما فعل موسى في نھایة  یجمع بأن یشوعسفر یشوع یختتم 
 . الشعب على الحفاظ على اإلیمان واإللتزام بوضع هللا أوال في الحیاة

  

  
  
  
  



  .جابةأفضل إ اختر
 . في أرض المیعاد بسبب إیمانھم ینھزموا أبدااالسرائیلیون لم  ؟خاطئةصحیحة أو  -١
 . لصالةأبدا بسبب ا وبخ أي شخصلم یهللا  ؟خاطئةصحیحة أو  -٢
  . الخطیة في حیاتناب نتمسكنصرنا عندما ی؟ هللا لن أو خاطئة صحیحة -٣
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
 
 ؟عايیشوع على وجھھ بعد الھزیمة في  سقطلماذا  -٤
 . شعر بالذنب تجاه خطیئتھ نھأل -أ

 . إلسرائیل ةروحیمشكلة  أن ھناكعرف ألنھ  -ب
 .عاي في أصیب من المحاربین -ج
  . أصابھ الخجل -د

 
 ما ھو مفتاح النصر في معاركنا الروحیة؟ -٥
 هللا یكون معناأن  -أ

 دائناأقوى من أع أن نكون -ب
 التعلیم الجید -ج
  مخططة جیدا إستراتیجیة -د

 
 ي من التالي؟ألعتبر مثاال جیدا تأریحا  -٦
 عسكریة فعالة إستراتیجیة -أ

 الجدران التي شیدت بشكل سيء -ب
 لعشورقانون ا -ج
  السیاسة الحدیثة -د

 
 ؟ةصالعن الوقف من یشوع أن یتهللا  طلبلماذا  -٧
 ألن هللا یتعب من صلواتنا -أ

 مشاكلناا بمھتم ألن هللا لیس -ب
 یحرجھألنھ كان  -ج
 في ھذه الحالة ت واضحةألن إرادة هللا كان -د

 
ما ھو الترتیب الطبیعي  .من خالل ثالث مراحل تسیرهللا، خطایانا عادة ما  ھعندما نرید شیئا حرم -٨

 ؟احللھذه المر
 ________________ .   ١                            )٣(" أخذت" -أ

 ________________ . ٢                             )١(" رأیت" -ب
  ________________ . ٣                         )٢("  اشتھیت" -ج
 
 )اختر كل ما ینطبق(خصائص هللا؟ أي مما یلي ھي  -٩
 النظام -أ

 فوضىال -ب
 العشوائیة -ج
 تصمیمال -د
 بصیرةال-ه
  طیشال -و



 بني إسرائیل مع الجبعونیین؟ خطأھو ما  - ١٠
 . هوتجاھل ھمأي معاھدات، و أن ال یعملواهللا قال لھم  -أ

 . هللا وا معتشاوریأن  وانس أنھم -ب
 . الجبعونیین كانوا یكذبون، لكنھم لم یھتمواأن كانوا یعرفون  -ج
  . نآلھة الجبعونیبدءوا في عبادة  -د

 
 . الذي ترمز إلیھ طابق كل من المدن التالیة مع العدو - ١١

 الشیطان . ١                            )٢(أریحا  -أ
 العالم . ٢                           )٣( عاي -ب
  الجسد . ٣                         )١(جبعون  -ج
 

 الشیطان عادة؟غرینا یكیف  - ١٢
 الخطایا واضحةب -أ

 عكس مشیئة هللاب - ب
 شيء جیدب - ج
  ءأفضل شيب د

 
 عبارة تصف إیمان كالب؟أفضل ما ھي  - ١٣

 .انھ لم یفقد الرؤیة -أ
 . شكل عقلھیانھ ال یمكن أبدا أن  -ب
 . رفض وعود هللا -ج
  . ھو لم یكف عن التشكیك -د

 
 بالنسبة لنا الیوم؟" قھر كنعان "ماذا یعني - ١٤

 لذھاب إلى إسرائیل واالنضمام إلى المعركةا -أ
 ینقیقإبادة أعداء هللا الح -ب
 ونصرخحول مدننا  نسیر -ج
 في حیاتنا ایالتخلص من جمیع الخطا -د
  

 للتغلب على ذلك؟ أن تفعلفي حیاتك؟ ماذا علیك  متروكةزال تال " كنعان" كم من 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

 

سأل هللا أن أ . األفضل أن تقوم بذلك اآلنمن ، مة هللادبخ بااللتزاملم تتخذ قرارا قبل اآلن إذا 
القوة اسألھ عن خطة المعركة وثم  . ریدك أن تنتصر علیھاالتي ی جزاء من حیاتكھي األظھر لك ما ی

بَّ " :یشوع مثلقل ثم  .والشجاعة لقھر أعداء إیمانك ا أَنَا َوبَْیتِي فَنَْعبُُد الرَّ   " .َوأَمَّ
  
 
  



  
 
؟ عايصلي عندما سمع أنھم ھزموا في على وجھھ وفورا یشوع لماذا سقط  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

  
خھ للصالة؟ بوكیف یمكننا تطبیق ذلك، جنبا إلى جنب مع حقیقة أن هللا  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

  
سخیفة في المعركة الخطة  على عاي معمعركة الثانیة ال رائعة فيالعسكریة ال ستراتیجیةاإلق وطبصل  -٣

 أریحا
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

  
 . الجبعونیینو وعخان  أریحافي  الذین یظھرونإلیمان لثالثة أعداء الق صل وطب -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

  
 ؟ إیمان كالب النموذجيكیف یمكننا تطبیق  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

  
ماذا یفعل الناس من اإلیمان یعني عندما تشیر إلى قھر كنعان في حیاتھم ؟  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

  
  العشور؟جوھر معنى  یظھرنتصار في أریحا اال كیف -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________  

  

  الذھاب إلى العمق


