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   لنتعلم كيف أن إيماننا يجعلنا نتغلب على العالم والجسد والشيطانالهدف: 

 14
بَّ َواْعبُُدوهُ بَِكَمال َوأََمانٍَة، َواْنِزُعوا اآللِهَةَ الَِّذيَن َعبََدهُْم آبَاُؤُكْم فِي ِعْبرِ   فَاآلَن اْخَشْوا الرَّ

 . بَّ النَّْهِر َوفِي ِمْصَر، َواْعبُُدوا الرَّ
11

، فَاْختَاُروا ألَْنفُِسُكمُ  بَّ اْليَْوَم َمْن  َوإِْن َساَء فِي أَْعيُنُِكْم أَْن تَْعبُُدوا الرَّ

وِريِّيَن الَِّذيَن أَْنتُْم تَْعبُُدوَن: إِْن َكاَن اآللِهَةَ الَِّذيَن َعبََدهُْم آبَاُؤُكُم الَِّذيَن فِي َعْبِر النَّْهِر، َوإِْن َكاَن آلِهَةَ األَمُ 

بَّ  ا أَنَا َوبَْيتِي فَنَْعبُُد الرَّ  «.َساِكنُوَن فِي أَْرِضِهْم. َوأَمَّ
16

بَّ لِنَْعبَُد آلِهَةً أُْخَرى"فَأََجاَب الشَّْعُب َوقَالُوا:   (16-14:24)يشوع  "َحاَشا لَنَا أَْن نَْتُرَك الرَّ

 
سفر يشوع مليء بالرموز التي تعلمنا كيف ننتصر على أعداء إيماننا. أول عدو إليماننا هو العالم، وهو مصور عن طريق 

عصى وأبقى بعض من كنوز أريحا هي قصة رمزية تصور رغبتنا في األشياء . فقصة عخان الذي 6أريحا في األصحاح 

نجد هزيمة إسرائيل في  3و  7 أصحاحينفي الفصلين ." أََخْذتُ  َرأَْيُت،اْشتَهَْيُت،عخان، "التي من هذا العالم. قال 

إسرائيل عن طريق شعب جبعون عمل معاهدة مع  9عاي بسبب خطيئة عخان التي تمثل شهوة الجسد. ثم في االصحاح 

خداعهم. الشيطان يخدعنا بنفس الطريقة. فالشيطان يجعلنا نقبل ما هو جيد ليمنعنا من الحصول على ما هو أفضل الذي 

 يعطينا صورة عن هؤالء األعداء الثالثة إليماننا: العالم ، الجسد ، والشيطان . 9-6أعده هللا لنا. يشيوع 

 

تصور لنا اإليمان. فحياة يشوع وكالب تعطيانا "صورة ايجابية عن اإليمان" إنهما لم في باقي سفر يشوع، نجد رموزا أكثر 

يفقدا أبدا رؤيتهما. مثل الجواسيس العشرة الذين ركزوا على الصعوبات. شعب إسرائيل يعطينا " صورة سلبية عن 

من الكتاب المقدس يصف عقوبة  اإليمان، "لقد فشلوا في التغلب على جميع أمم كنعان كما أمرهم هللا، والسفر اتالي

عصيانهم. وآخر صورة من اإليمان نجدها في سفر يشوع هي "حكم اإليمان" فقد تحدى يشوع شعبه لختم إيمانهم عن 

 طريق عهد مع هللا. وعرفهم أنه هو وبيته سوف يضعوا هللا أوال في حياتهم وسوف يخدمهوه.

  

كما فعل موسى في نهاية سفر التثنية وسفر الالويين. موسى ويشوع حثا سفر يشوع يختتم بأن يشوع يجمع شعب هللا تماما 

 الشعب على الحفاظ على اإليمان واإللتزام بوضع هللا أوال في الحياة. 

 

 
 



 .أفضل إجابة اختر
 . صحيحة أو خاطئة؟ االسرائيليون لم ينهزموا أبدا في أرض الميعاد بسبب إيمانهم -1

 . يوبخ أي شخص أبدا بسبب الصالةصحيحة أو خاطئة؟ هللا لم  -2

 . صحيحة أو خاطئة؟ هللا لن ينصرنا عندما نتمسك بالخطية في حياتنا -3

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

 

 لماذا سقط يشوع على وجهه بعد الهزيمة في عاي؟ -4

 . ألنه شعر بالذنب تجاه خطيئته -أ

 . ية إلسرائيلألنه عرف أن هناك مشكلة روح -ب

 .أصيب من المحاربين في عاي -ج

 . أصابه الخجل -د

 

 ما هو مفتاح النصر في معاركنا الروحية؟ -1

 أن هللا يكون معنا -أ

 أن نكون أقوى من أعدائنا -ب

 التعليم الجيد -ج

 إستراتيجية مخططة جيدا -د

 

 أريحا تعتبر مثاال جيدا ألي من التالي؟ -6

 عالةإستراتيجية عسكرية ف -أ

 الجدران التي شيدت بشكل سيء -ب

 قانون العشور -ج

 السياسة الحديثة -د

 

 لماذا طلب هللا من يشوع أن يتوقف عن الصالة؟ -7

 ألن هللا يتعب من صلواتنا -أ

 ألن هللا ليس مهتما بمشاكلنا -ب

 ألنه كان يحرجه -ج

 ألن إرادة هللا كانت واضحة في هذه الحالة -د

 

ما هو الترتيب الطبيعي  حرمه هللا، خطايانا عادة ما تسير من خالل ثالث مراحل. عندما نريد شيئا -3

 لهذه المراحل؟

 _______________.  1                             "أخذت"  -أ

 ________________. 2 "رأيت"                               -ب

 ________________. 3 "اشتهيت "                           -ج

 

 أي مما يلي هي خصائص هللا؟ )اختر كل ما ينطبق( -9

 النظام -أ

 الفوضى -ب

 العشوائية -ج

 التصميم -د

 البصيرة-ه

 الطيش -و



 ما هو خطأ بني إسرائيل مع الجبعونيين؟ -11

 . هللا قال لهم أن ال يعملوا أي معاهدات، وهم تجاهلوه -أ

 . أنهم نسوا أن يتشاوروا مع هللا -ب

 . كانوا يعرفون أن الجبعونيين كانوا يكذبون، لكنهم لم يهتموا -ج

 . بدءوا في عبادة آلهة الجبعونين -د

 

 . طابق كل من المدن التالية مع العدو الذي ترمز إليه -11

 الشيطان . 1أريحا                              -أ

 العالم . 2عاي                             -ب

 الجسد . 3جبعون                           -ج

 

 كيف يغرينا الشيطان عادة؟ -12

 بالخطايا واضحة -أ

 بعكس مشيئة هللا - ب

 بشيء جيد - ج

 بأفضل شيء د

 

 ما هي أفضل عبارة تصف إيمان كالب؟ -13

 .انه لم يفقد الرؤية -أ

 . انه ال يمكن أبدا أن يشكل عقله -ب

 . رفض وعود هللا -ج

 . م يكف عن التشكيكهو ل -د

 

 ماذا يعني"قهر كنعان " بالنسبة لنا اليوم؟ -14

 الذهاب إلى إسرائيل واالنضمام إلى المعركة -أ

 إبادة أعداء هللا الحقيقين -ب

 نسير حول مدننا ونصرخ -ج

 التخلص من جميع الخطايا في حياتنا -د

 

 ل للتغلب على ذلك؟كم من " كنعان" ال تزال متروكة في حياتك؟ ماذا عليك أن تفع
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

أسأل هللا أن  األفضل أن تقوم بذلك اآلن. إذا لم تتخذ قرارا قبل اآلن بااللتزام بخدمة هللا، من 

يظهر لك ما هي األجزاء من حياتك التي يريدك أن تنتصر عليها.  ثم اسأله عن خطة المعركة والقوة 

ا أَنَا َوبَْيتِي فَ  والشجاعة لقهر أعداء إيمانك. بَّ ثم قل مثل يشوع: "َوأَمَّ  " .نَْعبُُد الرَّ

 

 

 



 

 

 

لماذا سقط يشوع فورا على وجهه وصلي عندما سمع أنهم هزموا في عاي؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

كيف يمكننا تطبيق ذلك، جنبا إلى جنب مع حقيقة أن هللا وبخه للصالة؟  -2
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

صل وطبق اإلستراتيجية العسكرية الرائعة في المعركة الثانية على عاي مع خطة المعركة السخيفة في  -3

 يحاأر
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 . لثالثة أعداء لإليمان الذين يظهرون في أريحا وعخان  والجبعونيينصل وطبق ا -4
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 كيف يمكننا تطبيق إيمان كالب النموذجي؟  -1
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

ماذا يفعل الناس من اإليمان يعني عندما تشير إلى قهر كنعان في حياتهم ؟  -6
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 كيف االنتصار في أريحا يظهر جوهر معنى العشور؟ -7
_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
 

 الذهاب إلى العمق


