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لن َمي اإلرشاد وطلًقا وي الهوضوؼات السهلة للهؤوًٍي ألٌه ال َهمي اختطاره إلى ظٍغة 

قابلة للتطبٍق ؼلى نل فرد أو ٌف نل ظرف . إى جوهر اإلرشاد هو الػالقة الشخطٍة . اٌه َمهي 

 وػه بًفسل . ٌف وػرفة هللا وحبه و التحذث 

سات هزا االسبوع ؼلى نٍفٍة وػرفة هللا بطورة أفضل و التػرف ؼلى أهذافه تجاهًا ترنس درا

و ووقفًا تجاهه . ٌف األغلب أًٌا ٌجٍذ أى ٌطلب وي هللا اإلرشاد لمًه ٌف الواقغ هو سؤال 

 َشهل أًَضا الثقة فٍه و االستهاع إلٍه .
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إى هللا لذَه خطة نبرى لحٍاتًا . والًَطبُّ اهتهاوه ؼلى وجرد إخبارٌا بها َجب لمًه َهتن أى 

 ضجًا . دؼوٌا ًٌظر إلى بػض األوور التً َرَذ هللا اى َفػلها لًا . َغٍرٌا وًَ

هللا لًا اآلى أؼذ قائهة بها قذ ؼهله هللا لًا بالحقٍقةٌف الهسٍح َسوع . وا هً أهذاف   

 وٌف الهستقبل ؟ 

 هل َهمي ألي شًء أى َهًغ وشٍئة  هللا وي أى تًفز ؟   

 ( بملهاتل أٌت وتأول ٌف الحق الوارد فٍه طوال الٍوم .  92حاول أى تطٍغ ) ع  

  

  

       

ة ظالحة و طٍبة . سبح هللا ناولة وستهًحًا أشٍاء نثٍر  اشمر هللا ألى ربٍحة السٍذ الهسٍح

                         َفطلًا ؼي وحبة الهسٍح .  ألٌه ال َوجذ شًء َستطٍغ أى
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قذ َذهشل أٌل ؼًذوا تطلب وي هللا الهػوٌة ٌف اتخار قرار ، فإٌه َهتن باألسلوب الزي تتخز 

الختٍار راته .                                                                                به قرارك تهاًوا وثل اهتهاوه با

فهو َرَذٌا أى ٌموى شػًبا َتػلن نٍف َػرف هللا وطرَقة تفمٍره . ٌحي ٌحتاج أى ٌشترك وػه 

 ٌف الًظرة االجهالٍة . 

 َدوِّى باختطار الطرَقتٍي اللتٍي استخذوهها هللا ٌف اإلؼالى ؼي ٌفسه .   

وي باٌق الهسوور استخلض قائهة أخرى بها ستحققه لل قراءة نلهة هللا . الحظ نٍف  

                  َهمًل أى تتػلن ؼي هللا وي خالل إؼالٌه الخاص أي وي خالل المتاب الهقذس . 

:  َتحذث الالهوتٍوى ؼي إؼالى هللا الػام و الخاص إلظهار الفرق بٍي إؼالٌه ؼي    

 ٌفسه ٌف الموى وإؼالٌه ٌف الطورة الهمتوبة ٌف المتاب الهقذس . 

نتب الملهات الهختلفة التً استخذوت لتطف إؼالى هللا الهمتوب . ثن أؼذ قائهة    ا

أخرى بالملهات الهستخذوة لتطف قٍهتها. هل هزه هً خبرتل ٌف دراسة المتاب الهقذس؟ 

 إرا لن َمي نزلل اطلب وي هللا أى َتحذث إلٍل ؼي طرَق نلهته . 
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هللا َهتن بماول حٍاتًا ألى الهسٍح َحٍا فًٍا . هزا هو أساس ثقتًا اًٌا تستطٍغ أى ٌػطٍه 

جة قٍادة حٍاتًا . فالله شخض َرَذ شرنتًا وػه وثقتًا فٍه وحبًا له . فاإلرشاد طبٍػة ٌتٍ

 لهزه الػالقة . وسوور الٍوم هً ظالة وي أجل االرشاد . اقرأه ؼذه ورات قبل إجابة األسئلة : 

نتب قائهة باألشٍاء التً َطلبها هللا واهً ظفات الشخض الزي َستقبل إرشاد هللا ؟ ا   

 وًا قبل أى َرشذٌا 

 ( اى نلهة " الخائف " تػًً هًا الهخافة و الههابة و االحترام .  29:  ) ع   

نلهة  " ارشاد " لن تمتب ٌف الهسوور بالرغن أى الهسوور نله َرنس ؼلى توجٍه هللا لًا .   

(  5،  4انتب قائهة بالهططلحات الهستخذوةلوظف نلهة " ارشاد " استػهل آَات ) 

 نأساس لطالتل الشخطٍة . 

.                    طُرقل َا رب ؼرفًً سبلل ؼلهًً . دربًً ٌف حقل وؼلهًً ألٌل أٌت إله خالظً" 

                                                     ( 5،  4:  95اَاك اٌتظرت الٍوم نله "                ) وسوور 
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حٍث إًٌا ٌتػلن أى ٌقبل حقٍقة أى هللا قادر ؼلى إرشادٌا َجب أى ٌتػلن أى ٌقبل حقٍقة أٌه 

أفضل شخض لذَه القذرة ؼلى وًحًا هزا اإلرشاد . فهو َقودٌا وي وًطلق وحبته و وػرفته 

 لها ٌحتاج إلٍه حتى وإى لن ٌمي ٌذرك ٌحي هزا االحتٍاج . 

وي قراءتل للهسوور انتب قائهة وختطرة لبػض األشٍاء الهختلفة التً َػرفها هللا   

 ؼًل . 

واهً جواٌب شخطٍة هللا التً ظهرت بوضوح ٌف هزا الهسوور وترى أٌل تحتاج أى   

 ٌتزنرها وأٌت تطلب الهشورة ؟ 

( ؟ وهل اختبرت هزا  94 - 92لهارا َطٌل ناتب الهسوور الملهات الهزنورة ٌف ) الػذدَي   

الشػور قبل رلل ؟ اى هللا َهمًه أى َستهر ٌف الهشورة حتى أٌت وشوش و وشاؼرك 

 وضطربة وغٍر واضحة .
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نٍف َهمًًً أى أؼرف أٌه هللا الزي َتملن إلَّى ؟  إٌه وي السهل أى َلتبس ظوت وشاؼرك 

                        الشخطٍة وغ وا  َقوله هللا . ووي هًا تًبغ فائذة دراسة المتاب الهقذس .                  

َهمًل أى تختبر وشاؼرك بالقٍاس ؼلى نلهة هللا الهػلًة الثابتة التً ال تتجسأ . تؤنذ لًا 

 الملهة أًٌا ٌستطٍغ أى ٌتػلن تهٍٍس ظوت هللا وي اآلخرَي . 

 هل َهمًل أى تستخرج وي الهقطغ الهزنور أسباب وظف َسوع لًفسه أٌه الباب ؟   

بالهقاطغ األخرى التً درسًاها هزا األسبوع .                          بذًءا وي هزه األؼذاد و وروًرا  

نتب باختطار قائهة باالوتٍازات التً َتهتغ بها الخروف .   ا
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 أي شخص ًحاول ةأىاٍح أٌ ًذتع إرشاد هللا شٌىاجه ىُ وقر لآخز ةيشاكه .   

 

فذش عُ كنياخ اميزادفح أو اميزدتطح ةالإرشاد فٍ فهزس امكذاب اميقدس .     

" يعطي إرشارات " " يوجه " " يدل "  .   ، ، هَاك ىثلا : 

قاخ ثً امعىدج إمٌها فٍ وقر امشك أو ًيكَك أٌ دكذث ةعض هذِ الأعداد عنى ةطا

 الاٍفعال مذذذكز اهذياو هللا ةك . 

 

وهٍ دصذخدو إٌ كنياخ امذَتؤ أصتحر أىزًا عادًًا ًذزاًد فٍ حٌاج امكٌَصح امٌىو   

ملاشذزشاد عَد امكثٌزًُ . كٌف دفهً ىُ دراشح امكذاب مهذا الأشتىع أٌ هذِ امَتىءاخ 

ىخذنفح فٍ امصنطاٌ عُ كنيح هللا اميكذىةح ؟                                                                    

أو   أو ميعزفح اميزًد عُ أىز امذَتؤ امٌىو ًيكَك امعىدج إمى كنياخ  " نبي " " نبوة " 

" أنبياء "  فٍ قاىىس امكذاب اميقدس 

 


