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  عمل هللا والقوى المعارضة لھ
  
  ١٧الفصل 

  ٤٣العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  .لنفھم نوع المعارضة التي یمكن أن تواجھنا ونحن نخدم هللا: الھدف

ْذ أَْسلَِحةُ ُمَحاَربَتِنَا لَْیَسْت َجَسِدیَّةً، بَْل إِ ٤. ألَنَّنَا َوإِْن كنَّا نَْسلُُك فِي اْلَجَسِد، لَْسنَا َحَسَب اْلَجَسِد نَُحاِربُ ٣
ِ َعلَى ھَْدِم ُحُصونٍ  ھَاِدِمیَن ظُنُونًا َوُكلَّ ُعْلٍو یَْرتَِفُع ِضدَّ َمْعِرفَِة هللاِ، َوُمْستَأِْسِریَن ُكلَّ فِْكٍر إَِلى ٥. قَاِدَرةٌ بِا

  )٥-٣:١٠كورنثوس٢(طَاَعِة اْلَمِسیحِ 
ِة الَِّتي تَْعَمُل فِینَاَواْلقَاِدُر أَ ٢٠ ا نَْطلُُب أَْو نَْفتَِكُر، بَِحَسِب اْلقُوَّ ا ِممَّ لَھُ ٢١، ْن یَْفَعَل فَْوَق ُكلِّ َشْيٍء، أَْكثََر ِجّدً

  )٢١- ٢٠:٣أفسس.(آِمینَ . اْلَمْجُد فِي اْلَكنِیَسِة فِي اْلَمِسیحِ یَُسوَع إِلَى َجِمیعِ أَْجیَاِل َدْھِر الدُّھُورِ 
  

: لعدید من المبادئ عن عمل هللا نتعلمھا من سفر عزرا، فعمل هللا یمكن تلخیصھ في ھذه العبارةھناك ا
  ".إنھ خطة هللا الستخدام قوة هللا في شعب هللا لتحقیق مقاصد وفقا لخطة هللا"

یجب دائما أن نتوقع ھذه . سفر عزرا یعلمنا عن المقاومة التي تواجھنا ونحن نخدم هللا ونقوم بعملھ
والشیطان ال یریدنا . مقاومة، ألن عندما یعمل هللا من خاللنا سوف نختبر دائما ما ھو أفضل من عند هللال

وأحیانا یرید أن . وأحیانا كثیرة ھو یجربنا بقبول ما ھو حسن بدال مما ھو أحسن. أن نختبر ما ھو أفضل
ھما كانت المقاومة التي نواجھھا، م. یشرك أناس خطأ في تتمیم عمل هللا الذي یرید أن شعبھ الخاص یتممھ

وعزرا ال یعطینا رسالة حول . من العالم وأحیانا من داخل الكنیسة: یمكن أن نتوقع أنھا تأتي من اتجاھین
باإلیمان، یمكننا أن نثق أن هللا سوف یعطینا النصرة على . لكنھ یبین لنا كیف نتغلب علیھا. الھزیمة

  .تى نحقق ما یریده لنا أن ننجزهالمقاومة التي تواجھنا في حیاتنا ح
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  أفضل إجابة اختر
 
 .الخطیئة تعملحقا  ولكنكرائعة في سبیل هللا  خاطئة؟ من الممكن أن تعتقد أنك تفعل أعماالصحیحة أو -١
 . لعملھ، عادة یوفر بالكاد ما یكفي فقط للقیام بھذا العمل ما یلزم هللا وفرصحیحة أو خاطئة؟ عندما ی -٢
  . وعملھ هللا ن قصدعحة أو خاطئة؟ الشیطان یعرف أنھ ال یمكن أن یصرف شعب هللا صحی -٣
 

  . إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
 
 بعملھ؟ یقومونرید هللا ألولئك الذین یماذا  -٤
 مر جیدأأي شيء، طالما انھ  -أ

 یصابوا باإلنھاكلعمل حتى ا -ب
 ثق في حكمتھمیأن  -ج
  لھم أفضل جدا ما ھوفقط  -د

 
 )اختر كل ما ینطبق(ینبغي لنا أن نتوقع عندما نفعل عمل هللا؟  ذاما -٥
 معارضة قویة -أ

 مكافآت فوریة -ب
 إمدادههللا وعون  -ج
  دعم من الكنیسة و جمیع أصدقائنا -د

 
 تأتي المعارضة؟ أینمن  -٦
 لنا ینواضحالمن األعداء  -أ

 من األدیان الباطلة -ب
 الذین ال یفھمون ناومساعدی أصدقائنامن  - ج
  كل ما سبق - د

 
 ؟ھهللا قد فتح اغلق بابییمكن أن  من -٧
 إبلیس -أ

 أشخاص آخرین -ب
 ظروفال - ج
  ال احد - د

 
 )اختر كل ما ینطبق(نا؟ تالشیطان لمعارضمن محاولة  یعتبرأي مما یلي  -٨
 علیناكذب ی -أ

 منا سخری - ب
 یثنینا - ج
 غیر صالحةجذابة ولكن  رباموغرینا ی - د
 نقض خطة هللای - ه
  الكنیسة مع غیر المؤمنین إلىتسلل ی - و
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 نجز شعب هللا عملھ؟ی أن یحدث في بعض األحیان بعد ذاما -٩
 . المعارضة من ونیجعلھم ال یقھر -أ

 . یستمروا بقربھ ملإذا فشل الیتیح لھم  - ب
 .ھأكثر مما یستطیعون تحمل لیجربھمیرسل الشیطان  -ج
 . المسیطرثبت أنھ ال یزال ی یدمرھم حتى -د

 
 فشل؟یترك هللا شعبھ قد یلماذا  - ١٠

 . دون عواقب یتكبر ویستقلنمو ی أن شعبھلیسمح  ال ألنھ -أ
 . جھمازعإ عنالشیطان  لیوقفھذا ھو السبیل الوحید  -ب
 . مالحظھینھ یحب إخفاء شعبھ وبالتالي العالم لن إ -ج
  . س االنتصارات مرارا وتكراراانھ یرید تكرار نف -د

 

َماِء َوَعلَى األَْرِض، «:فَتَقَدََّم یَُسوُع َوَكلََّمھُْم قَائِالً ١٨ فَاْذھَبُوا َوتَْلِمُذوا ١٩ُدفَِع إِلَيَّ ُكلُّ ُسْلطَاٍن فِي السَّ
وحِ اْلقُُدسِ  ُدوھُْم بِاْسِم اآلب َواالْبِن َوالرُّ . وھُْم أَْن یَْحفَظُوا َجِمیَع َما أَْوَصْیتُُكْم بِھِ َوَعلِّمُ ٢٠. َجِمیَع األَُمِم َوَعمِّ

  )٢٠-١٨:٢٨متى . (آِمینَ . »َوھَا أَنَا َمَعُكْم ُكلَّ األَیَّاِم إِلَى اْنقَِضاِء الدَّْھرِ 
 
ھو وطاعة هللا تماما؟ ما  یبعدوك عن محبة أثناء الخدمة في حیاتك التي تجدھماألعداء والعقبات ھم ما 
 ؟مللتغلب علیھه هللا لك الذي أعطاعد الو

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 

 یقویكأطلب منھ أن  .حیاتك علىبالفعل  ھماأشكر هللا لقوتھ وحكمتھ، خصوصا وأنھ قد طبق
  . تكإیمانك وطاعأمام للتغلب على كل عقبة 
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تبین لنا أن نتوقع المعارضة عندما أن ) عزرا و نحمیا (من العھد القدیم " األناجیل"كیف یمكن لھذه   -١

 ؟ عمل هللاب نقوم
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
   .ةتأتي ھذه المعارض أن نتوقع أین ثالثة أمثلة من أذكر، سفرینإلى ھذین ال استنادا -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 نقوم بعمل هللا؟  ناتؤكد ھذه المعارضة أن كیف -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
قوى أعزرا ونحمیا، ما ھما  سفرینمع ھذین ال ١٨-١٠:٦عند مقارنة الكتب المقدسة مثل أفسس  -٤

 عندما نقوم بعمل هللا؟ تینمعارض
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 رضة؟ للتغلب على ھذه المعا ھاستخدمنما ھي بعض من األسلحة التي یجب أن  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
 الروحي؟ ناكننا منع المعارضة التي تأتي من فریقنا أو مجتمعكیف یم -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

 
دعانا الذي لعمل ل إمداد هللایمكننا أن نتوقع  أنھالحقیقة المجیدة یثبت  سفار یمكن أنكیف كال من ھذه األ -٧
  )٢٠:٣قارن أفسس (؟ ھنفعلل

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
   

  الذھاب إلى العمق


