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  كل واحد في موقعھ
  
  ٤الفصل 

  ٣٠العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  أن نتعلم األسرار الروحیة لإلیمان والطاعة من حیاة جدعون: الھدف

بِّ َوقَاَل لَھُ ١٢ بُّ َمَعَك یَا َجبَّاَر اْلبَأْسِ «: فَظَھََر لَھُ َمالَُك الرَّ أَْسأَلَُك َیا «: فَقَاَل لَھُ ِجْدُعونُ ١٣. »الرَّ
بُّ َمَعنَا فَلَِماَذا أََصابَْتنَا ُكلُّ ھِذِه؟ َوأَْیَن ُكلُّ َعَجائِبِِھ الَّتِي أَْخبََرنَا بِ  أَلَْم : َھا آبَاُؤنَا قَائِلِینَ َسیِِّدي، إَِذا َكاَن الرَّ

بُّ َوَجَعلَنَا فِي َكفِّ ِمْدیَانَ یُْصِعْدنَا ال بُّ ِمْن ِمْصَر؟ َواآلَن قَْد َرفََضنَا الرَّ بُّ َوقَالَ ١٤. »رَّ : فَاْلتَفََت إِلَْیِھ الرَّ
تَِك ھِذِه َوَخلِّْص إِْسَرائِیَل ِمْن َكفِّ ِمْدیَانَ «   »أََما أَْرَسْلتَُك؟. اْذَھْب بِقُوَّ

؛ ١٤-١٢:٦قضاة.(فََرَكَض ُكلُّ اْلَجْیِش َوَصَرُخوا َوھََربُوا. نِِھ َحْوَل اْلَمَحلَّةِ َوَوقَفُوا ُكلُّ َواِحٍد فِي َمَكا٢١
٢١:٧(  

سمع . ثم سقط شعب هللا في غزو وظلم من المدیانیین. مرت العدید من السنوات منذ عبور البحر األحمر
أراد جدعون أن یعرف  عندما تكلم مالك من هللا لجدعون. هللا صراخ إسرائیل، واختار جدعون لخالصھم

دعا مالك الرب جدعون . ما إذا كان هللا ال یزال یمنح شعبھ معجزة مثل التي كان قد فعلھا في وقت موسى
أضھر هللا من حالل استخدامھ لجدعون أن مسرتھ أن . جبار البأس، حتى لو كان جدعون مختبئا وخائفا

  .غیر عادیة ومعجزات خارقة للطبیعة یستخدم األقل، األضعف، والناس العادیین في انجاز أمور
من المھم عندما یدعوك هللا لتفعل عملھ أنك تذھب إلى ھذا العمل وأنت تعلم أن هللا ھو الذي أرسلك وأنھ 

یجب علیك أیضا أن تعرف بعض األسرار الروحیة التي تعلمھا القضاة والمخلصین العظام آخرین . معك
  : ة ھيتلك األسرار الرحی:  مثل موسى تعلموھا

  .لیس المھم من أنت وكیف أنت، لكن المھم من ھو وأنھ معك
  لیس المھم ماذا ترید، ولكن المھم ماذا یرید ھو وأنھ نعك

  لیس المھم ماذا یمكنك أن تفعل، ولكن المھم ماذا یمكنھ ھو أن یفعل وأنھ معك
 ھو الذي فعل ألنھ أرسلني أنا لم أفعل، لكن هللا: "وعندما تحدث المعجزات، سوف تنظر إلى الوراء وتقول

  " .      وھو كان معي
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  .أفضل إجابة اختر

  .صحیحة أو خاطئة؟ كان المیدانیون أحد الظالمین إلسرائیل و فعلوا كل ما في وسعھم لتدمیر األرض -١
  .صحیحة أو خاطئة؟ رأى مالك هللا جدعون أنھ ضعیف و غیر مھم  -٢
  .اختبارنا، ولكن نحن لیس لدینا الحق في أن نختبره صحیحة أو خاطئة؟ هللا لدیھ الحق في  -٣
  

  .ما لم یذكر خالف ذلك، اختر إجابة واحدة لكل سؤال
  
  كیف استجاب هللا لطلب جدعون لمعجزات مثل في األیام القدیمة؟ -٤
  .بغضب  -أ

  . قال لجدعون إنھ جزء من المعجزة التي كانت على وشك أن یفعلھا هللا -ب
  .لمعجزات ال تحدث بعد اآلنقال لجدعون أن ا -ج
  .إنھ یشعر باألسف من أجل جدعون  -د

  
  كیف نتقوى عندما نعرف أن هللا قد أرسلنا للقیام بعملھ؟  -٥
  .نحن نعلم أننا ذاھبون بقوتھ و ببركتھ -أ

  .هللا یظھر لنا كم لدیھ من ثقة في قدراتنا -ب
  .هللا یذكرنا بأنھ یحبنا أكثر مما یحب الناس اآلخرین -ج
  .هللا یضع الكثیر من الضغط علینا لتحقیق النجاح -د

  
  )اختر كل ما ینطبق(لماذا یختار هللا الناس الضعیفة؟  -٦
  .لیعلمھم أن یصبحوا أقویاء -أ

  .ألنھ یعلم أنھم سوف یضطرون إلى االعتماد علیھ -ب
  .لكي یظھر قوتھ و قدرتھ -ج
  .ھو یختار األقویاء. ھو لم یفعل ذلك -د

  
  )اختر كل ما ینطبق(ھم غرض هللا عندما یعطي شخص ما اإلیمان؟ /لتالي ھوأي من ا -٧
  .إلبقائنا نجھل طرقھ -أ

  .لمنعنا من عبادة آلھة أخرى -ب
  .الختبار إیماننا واثبات ذلك -ج
  .  لیظھر لنا ذاتھ -د

  
  كیف استجاب هللا أول مرة لسؤال جدعون للتأكید عن طریق الصوف؟.  ٨
  .أجاب طلب جدعون -أ

  .قال لجدعون أن یكون لھ اإلیمان من دون تأكید -ب
  .كان غیر صبور مع جدعون -ج
  .قرر اختیار شخص آخر -د

  
  لماذا استجاب هللا للمرة الثانیة لطلب جدعون للتأكید عن طریق الصوف ؟ -٩
  .انھ یرید أن جدعون یسأل دائما مرتین عن إرادة هللا. أ

  .ونانھ یرید إثبات وتأكید اإلیمان لجدع -ب
  .یرید إعطاء جدعون إجابة مختلفة عن المرة األولى  -ج
  .إنھ یرید أن یثبت أنھ یتحدث دائما عن طریق العالمات -د
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  ما ھو الفرق بین سائلین هللا للتأكید واختبار هللا؟ - ١٠
  .لیس ھناك فرق -أ

  .بعد ذلك، نحن نختبره. أول مرتین نسأل للتأكید -ب
  .عدم اإلیمان، واختباره ھو عالمة على التمردطلب التأكید ھو عالمة على  -ج
طلب التأكید یأتي من الرغبة في العمل بإیمان، ولكن اختباره یأتي من الطلب على أن هللا یثبت نفسھ  -د

  .لنا
  

  لماذا طلب هللا من جدعون أن یدمر معبود والده؟ - ١١
  .إلثبات إیمان جدعون وطاعتھ -أ

  .أراد هللا أن یُقتل جدعون -ب
  .كان هللا یخاف من المعبود -ج
  .أراد هللا معرفة ما إذا كان لجدعون من الغباء ما یكفي لالساءة الى والده -د

  
  من الذین یفضل هللا أن یستخدمھم؟ - ١٢

  .كلما زاد العدد كلما كان ذلك أفضل. غالبیة شعبھ -أ
  .شخص واحد ألنھ من الصعب أن یعمل ناس كثیرة معا -ب
  .أقلیة من المؤمنین -ج
  .إنھ یفضل أن یفعل األشیاء بنفسھ -د

  
  ما الذي كان مطلوب لنجاح جیش جدعون ضد المدیانیین؟ - ١٣

  جیشا ضخما -أ
  مشاركة  ةمئة في المائ -ب
  تحالفات مع دول أخرى -ج
  سنوات من التخطیط -د

  
  من اختار هللا لالستخدام لھزیمة الجیش المدیانیین؟ - ١٤

  من الجنود البواسل ٣٢،٠٠٠ -أ
  شجاع من إسرائیل ١٠،٠٠٠ -ب
  رجل ٣٠٠خطة اإللھیة و  -ج
  نار خارقة من السماء -د

  

لو كنت في جیش جدعون، ھل كنت ستكون واحدا من أولئك الذین رجعوا إلى البیت؟ أم ھل  
  ستكون ملتزما تماما بالقضیة؟ ماذا ینبغي أن تفعل لتكون أكثر التزاما في ملكوت هللا؟

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  

أطلب منھ أن . لك كیف أنھ یرید منك أن تخدمھ بإخالص أشكر هللا النتصاراتھ واسألھ أن یبین 
  ".یقف، كل واحد في منصبھ"یساعدك على أن تكون مثل األقلیة المؤمنة في جیش جدعون وأن 
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وأنت تنظر في المعنى األساسي من صوف جدعون، ما ھو الفرق بین هللا یثبت لنا و نحن نثبت هللا،  -١

  ونختبره؟ 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
، ٣٠٠إلى  ٣٢،٠٠٠مت المدیانیین والحد من جیش جدعون من اشرح وطبق الخطة الجریئة التي ھز -٢

  . الذي كان أقل من واحد في المئة من جیشھ األصلي
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  طبق ھذه القصة، ونحن نخدم ھل نحن نستھدف األغلبیة ال مبالیة أم أقلیة ملتزمة؟ لماذا؟  -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
یمكن تطبیقھا على الكنیسة أو على " واقف كل واحد في مكانھ"منتصرین  ٣٠٠كیف یمكن للحقیقة أن  -٤

  دم الیوم؟ أي فریق یخ
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  ماذا هللا أمر جدعون بھدم مذبح والده الوثنیة؟ ل -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
إلى أي مدى كان االنتصار على المدیانیین معجزة خارقة للطبیعة أم كان إیمان قوي وجریئ من جانب  -٦

  رجل؟  ٣٠٠جدعون وال 
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  لماذا دعا هللا شخص من أضعف وأقل عشیرة لقیادة بني إسرائیل إلى ھذا النصر العظیم؟  -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   

  الذھاب إلى العمق


