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  صفات القائد
  
  ١٨الفصل 

  ٤٤العھد القدیم الدرس الصوتي رقم 

  لنتعلم من مثال قیادة نحمیا: الھدف

لُِموا ا َسِمَع ُكلُّ أَْعَدائِنَا َوَرأَى َجِمیُع األَُمِم الَِّذیَن َحَوالَْینَا، َسقَطُوا َكثِیًرا فِي أَْعیُِن أَْنفُِسِھْم، َوعَ َولَمَّ ١٦
  )١٦:٦نحمیا (أَنَّھُ ِمْن قِبَِل إِلِھنَا ُعِمَل ھَذا اْلَعَمُل 

  
عنھ أنھ ینفذ بالفعل العمل الذي كلفھ معروف عن عزرا أنھ یخطط لتنفیذ عمل هللا، بینما نحمیا معروف 

ھذان الرجالن . ھو یؤمن بالخروج لمشاھدة تتمیم عمل هللا. یمكن وصف نحمیا بأنھ واقعي جدا. لكلیھما
  .  على حد سواء نماذج رائعة للقیادة، على الرغم أنھما مختلفان تماما

ت هللا التي في نحمیا والتي جعلتھ ونحن نقترب من سفر نحمیا، یجب أن نبحث عن مبادئ القیادة، أو سما
، حیث یظھر نحمیا قوة كبیرة، والتزام، وفھم، "شخصیة قائد لعمل هللا"سفر نحمیا یبین لنا . یتمم العمل

وقد باركھ هللا جدا من . وقد كرس نفسھ تماما لتتمیم عمل هللا بطریقة هللا. وتركیز، وشجاعة، ومثابرة
أنھا خطة هللا باستخدام قوة هللا، مع شعب هللا، إلنجاز : "خرى نرىخالل حمایتھ ومنحھ النجاح، ومرة أ

  ". مقاصد هللا وفقا لخطة هللا
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  أفضل إجابة اختر
  
  .أسلوب القیادةنفس عزرا  نحمیا لصحیحة أو خاطئة؟ كان  -١
  .عمل هللابالالزم للقیام  القادةنحمیا یركز على نوع  سفرصحیحة أو خاطئة؟  -٢
  .اطئة؟ قاد نحمیا الناس من خالل تعلیمھم بصبر كلمة هللاصحیحة أو خ -٣
  

  .إجابة واحدة لكل سؤال اخترما لم یذكر خالف ذلك، 
  
  عزرا ونحمیا؟بھا قارن نیمكن أن التي ما ھي أنواع العمال  -٤
  راع و صیاد -أ

  جندي وملك -ب
  بانيومھندس معماري  -ج
  كاھن وموسیقي -د

  
  ؟قائدقام األول في النظر هللا في المیماذا  إلى -٥
  عمل هللاب مثقلواحد  -أ

  التدریب المناسب لھذا المنصب أخذواحد  -ب
  واحد ھو موھوب جدا -ج
  سجل مثالي من الخدمة السابقة -د

  
  نحمیا عندما سمع عن حالة جدار القدس؟فعل رد  كان كیف -٦
  .فغضب -أ

  .بكى ورفض تناول الطعام -ب
  .كان غیر مبال - ج 
  .هللاترك خدمة  -د

  
  حزین؟ أنترد نحمیا عندما سألھ الملك لماذا كان  ماذا -٧
  .نفى ذلك ألنھ ممنوع أن یكون حزینا أمام الملك -أ

  .الملك ذلك یخفي عنابتسم حتى  -ب
  .قتل لذلكیحزنھ، على الرغم من أنھ یمكن أن باعترف  -ج
  .قتلھ جنود الملكیركض بعیدا حتى ال  -د

  
   ؟ رؤیة نحمیاأتت أین  -٨
  رغباتھ الخاصة -أ

  هللا -ب
  ملك بالد فارس -ج
  الشعب في یھوذا -د

  
  النقد؟ مع تعامل القائد الجیدیكیف  -٩
  .ال یستطیع أن یحتملھ -أ

  .سیكون قادرا على سحق منتقدیھ -ب
  .ثابر على الرغم من ذلكیسوف  -ج
  .ینسیكون قادرا على تغییر عقل كل الناقد -د
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  )اختر كل ما ینطبق(ائد الجید؟ أي مما یلي ھي خصائص الق - ١٠
  .سیكون رجل صالة -أ

  .غلبیةاأل یطلبھ منھ كل ماسیفعل  -ب
  .ھیعلى معارض سیقضي -ج
  .رؤیتھ علىعلى تحفیز الناس  اكون قادریسوف  -د

  
  مدى قوة إدانات نحمیا؟ ما - ١١

  إدانات تقع علیھ أيلم  -أ
  ةضعیف -ب
  ةمتوسط -ج
  جدا ةقوی -د

  
  جید؟ال للقائدالقصوى  األولویة يما ھ - ١٢

  خطتھ الخاصة -أ
  زدھاراال -ب
  نجازاإل -ج
  هللا -د

  

هللا في حیاتك؟ ما ھي  ھاطوری أن حتاجتالقیادة التي  ةفي حیاتك؟ ما سم الغیر مكتملالعمل  ما ھو
  خطة هللا لحیاتك؟ لتتمیمالخطوات التي یمكنك اتخاذھا ھذا األسبوع 

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  
  
  
  
  

أطلب منھ أن یعطیك  .ة وألنھ دعاك لتكون جزءا منھاخطتھ الصالحة والكامل  علىهللا أشكر
استخدامھا كثیرا من مكن تت حتىخصائص حیاتك  أن یطورسأل هللا ا. ھتفعلل الذي دعاكرؤیة قویة للعمل 

  .للقیام بعملھ
  
  
  
  
  
  
  
  

ُموا أَْجَساَدُكْم َذبِیَحةً َحیَّةً ُمقَدََّسةً َمْرضِ ١ . یَّةً ِعْنَد هللاِ، ِعبَاَدتَُكُم اْلَعْقلِیَّةَ فَأَْطلُُب إِلَْیُكْم أَیُّھَا اِإلْخَوةُ بَِرأْفَِة هللاِ أَْن تُقَدِّ
الَِحةُ : تَُشاِكلُوا ھَذا الدَّْھَر، بَْل تََغیَُّروا َعْن َشْكلُِكْم بِتَْجِدیِد أَْذھَانُِكْم، لِتَْختَبُِروا َما ِھَي إَِراَدةُ هللاِ  َوالَ ٢ الصَّ

 )٢- ١:١٢رومیة ( .اْلَمْرِضیَّةُ اْلَكاِملَةُ 
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   أنھ مثقل بالعمل الذي دعاه هللا لیعملھ؟ نحمیا  أثبت كیف -١

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  للعمل الذي أسنده هللا لھ؟ رجل صالة أثبت أنھ كیف  -٢

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  أظھرت شجاعة نحمیا فیما یتعلق بعمل هللا؟التي طرق ما ھي بعض ال -٣

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  . نحمیاعند الحكیمة والعملیة  للقیادةبعض األمثلة  أذكر -٤

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  عملھ؟  یحبطونكیف تعامل نحمیا مع األعداء الذین كانوا  -٥

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  الذي یدعوك هللا لتعملھ؟ ما العمل  -٦

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

  
  . شرحاأن تحذو حذو نحمیا؟  ك منمكنتالطرق التي  أذكر بعض -٧

_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________  

    

  الذھاب إلى العمق


