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  ر اعتیادیة بأشخاص اعتیادیینأمور غی
  
  ٣الفصل 

  ٢٩العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  .لنعرف كیف أن هللا یعمل من خالل حیاة ناس عادیین خاضعین لھ ومتوفرین لدیھ: الھدف

بُّ َمَع اْلقَاِضي، َوَخلََّصھُْم ِمْن یَِد أَعْ ١٨ بُّ لَھُْم قَُضاةً، َكاَن الرَّ َدائِِھْم ُكلَّ أَیَّاِم اْلقَاِضي، َوِحینََما أَقَاَم الرَّ
بَّ نَِدَم ِمْن أَْجِل أَنِینِِھْم بَِسبَِب ُمَضایِِقیِھْم َوَزاِحِمیِھْم    )١٨:٢قضاة(ألَنَّ الرَّ

كان . أمتع الدراسات في الكتاب المقدستصبح من للبعض  بالنسبةالحیاة الشخصیة لقضاة إسرائیل إن 
سفر القضاة یظھر لنا أن هللا یسر جدا . ت والضعفات التي لدینا كلناالقضاة أناس عادیین لھم نفس القدرا

من خالل روح هللا ھؤالء الناس العدیین . بأن یفعل أشیاء غیر اعتیادیة من خالل أناس عادیین مثلي ومثلك
على الرغم أن سفر القضاة ھو في المقام األول یتحدث عن الردة . قادرین على انجاز أشیاء عظیمة

یكرم المخلصین ویحقق ا الوخیمة، إال إنھ یظھر لنا بعض الحقائق الرائعة عن كیف أن هللا وعواقبھ
   . أغراضھ لشعبھ
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  .أفضل إجابة اختر

 . ؟ هللا یفعل أشیاء عظیمة من خالل شعب عظیم بسبب عظمتھخاطئةصحیحة أو   -١
 .إسرائیلفعلت  مالالردة الیوم مثد لدینا دورات الطاعة وال توج ؟خاطئةصحیحة أو   -٢
 .فترة القضاةمن الردة و ثالث حروب أھلیة في أو خاطئة ؟ كان ھناك حوالي سبع دورات  صحیحة  -٣
 . نطبق على األمم واألفراد ، واألسر، والكنائستدورات الردة أن أو خاطئة ؟ یمكن  صحیحة  -٤
 

  . ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
 
 )اختر كل ما ینطبق(القضاة ؟  سفرتطبیقات من  ولي ھأي مما ی -٥
 . هللا عقابتجنب نو  نتوبیمكننا أن  -أ

 . أقوى من هللا ننا عادة یبدوؤأعدا -ب
 . السیر الذاتیة للقضاة ھي أمثلة و تحذیرات لنا -ج
  . هللا لن ینقذنا من جمیع أعدائناؤمنین، محتى عندما نكون  . د
  
 ؟عامةجمیع القضاة عند  كھو العامل المشتر ما -٦
 . متمیزینرائعین و أناسكانوا  -أ

 .لیستخدمھم هللا ینمتاح واكان ھمناس عادیین ولكنأكانوا  -ب
 .ج تم تدریبھم كجنود والقادة

  . كانوا جمیعا من الرجال -د
  
 ؟نفسھ كیف جدعون یصف -٧
 كمحارب عظیم -أ

 كرجل مخلص جدا -ب
 كما أقل من أضعف عشیرة - ج
  ، لیس مقاتالاعيكر - د

 
  ُعْثنِیئِیُل؟ نجاح كان مفتاح ذاما -٨
 . وكان ابن شقیق كالب والقاضي األول -أ

 . وتھنكان قد تدرب على الك - ب
 . ع العدوخدی یعرف كیف كان - ج
  . علیھ یسیطركان الروح القدس  - د
  
 ؟إسرائیل خالصلذي استخدمھ هللا لا إِھُودَ یمیز  ذا كانما -٩
 عظیمةلھ حكمة  -أ

 مھاراتھ السیاسیة - ب
 عائلتھ الكبیرة - ج
  َرُجالً أَْعَسرَ  - د
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 باراك لمحاربة سیسرا ؟ ذھب بأي شرط - ١٠
 . معھ تذھبدیبورا  -أ

 . الفرصة لقتل سیسرا نفسھ ھقال ان لدی -ب
 . هللا سوف یعطیھ مكافأة كبیرة - ج
  . خسر إسرائیلیبعد أن  سینضم إلى الجیش الكنعاني . د
  

 ؟خلص إسرائیل من الكنعانیینسیسرا و یَاِعیلَ  كیف كان رد فعل الناس بعد أن قتل - ١١
 . تمردوا ضد الرب فورا -أ

 .أغنیة النصر ااحتفلوا و دیبورا وباراك غن - ب
 . ناحوا بسبب جمیع بني إسرائیل الذین لقوا حتفھم -ج
 . قرروا الخروج من كنعان - د

 
لیعبر بھا الناس عن ة في الكتاب المقدس یلعااألكثر شیوعا وف قالطر أي مما یلي ھي واحدة من - ١٢

 ؟مشاعرھم
 الطقوس -أ

 موسیقى -ب
 صالة - ج
  وعظ -د

 ك؟ن استخدامعهللا  تحجبمنھم  ةأي واحد ھلما ھي أعظم نقاط ضعفك؟  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

یستخدمك بقوة وأن یعلمك أن  أطلب منھ أن .یختار الناس العادیین للقیام بعملھ نھألهللا  أشكر 
   . وأن تعتمد علیھ تكون متاحا لھ
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 ؟ة عامةجمیع القضاعند  ھو العامل المشترك ما  -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  ؟أشیاء غیر عادیة لیفعلوا ھمستخدمی لكيهللا  من لھامعلى اإلقضاة الیحصل  التي بھا ما ھي الطریقة -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . شرحا ؟ال یمكن استخدام الناس الموھوبینھل ھذا یعني أن هللا یستخدم فقط الناس العادیین وانھ  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
أنھم ھل كانوا یعتقدون ما كان هللا یدعوھم إلى القیام بھ، و  وافعلیأن  وندریكانوا یھل ھؤالء القضاة  -٤

   .قادرون على فعلھ؟ اشرح
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 ؟ مثمرةال خدمتكموھوب أو غیر موھوب، ما ھي مفاتیح  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 أغنیة النصر؟  یا، كما ھو الحال عندما دیبورا وباراك غنشعب یغنيلماذا شعب هللا كان دائما  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
  . لدیك القاضي المفضل خدمةبعض األمثلة و بعض التحذیرات في حیاة و أذكر -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


