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ة إى الهوت هو ووضوع وقلق ٌف ؼالهًا و خطوًظا لهؤالء الزَي لن َتػرضوا وي قبل لهشاهذ

 ض وٍت إال ربها ؼلى شاشة التلٍفشَوى .جسذ شخ

           و الحذَث ؼي الهوت ال َثٍر األحساى فقط ، بل هًاك جاٌب إَجاٌب حول هزا الهوضوع . 

و ًَحطر هزا الجاٌب اإلَجاٌب ٌف تذخل هللا الحاسن للقضاء ؼلى الخطٍة و الشر وغ كل ٌتائج 

 سٍح . الهػاٌاة و الهوت الهطاحبة لها وي خالل ابًه الرب َسوع اله

و لكً ٌفهن روؼة الخالص الزي وضػه هللا بطرَقة أوضح ، ؼلًٍا أى ٌفكر ٌف األوور التً 

 خلطًا وًها بواسطة ؼهلٍة الفذاء .

و ار ًٌظر هزا األسبوع ٌف الخلفٍة السوداء و التً تقابلها الطورة الرائػة للخالص ، لًطّل أى 

َة . ضغ ؼلى قلبك أى تطٌل هزا األسبوع َساؼذٌا هللا لًرى بطورة أوضح قٍهة الحٍاة األبذ

 أو ظورة . ألي شخض تػرفه َواجه الهوت ٌف هزه اللحظة بأي شكل 
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كتب قائهة باألشٍاء الهحسزة التً َصكرها كاتب هصا الهسوور  18 - 1:  88اقرأ ) وس    ( خن ا

ٍها هل هصه هً األشٍاء التً تفكر ف   . ( 11 - 11،  5،  4س ) األؼساز ؼي الهوت و اقرأ بالتحسَ

 ؟  واشا تفهن ؼي كاتب الهسوور وي رالل القائهة التً كتبتها ؟  ؼازة

 

كحر الهساوٍر التً تتحسث ؼي الحسى و   أى الكاتب كاى َهر ٌف آالم  َتصف هصا الهسوور بأٌه أ

 فها هً ؟   ، و لكي الهسوور بالرغن وي شلك َحتوي ؼلى لهحات وي اإلَهاى و الرجاء   ، شسَسة 

 

                       . َػكس الحكٍن ٌف سفر الجاوػة ٌظرة شائػة ؼي الهوت ٌف الػهس القسَن   

وأضف لقائهتك وا تجسه وي رصائص الهوت . و حٍج أى الهوت ، ؼلى  ( 11 - 1:  9اقرأ ) جا 

 فبهاشا ًَصح الحكٍن ؟    ، قسر وا ٌرى هو الًهاَة 

 

 (  51:  9قارى وغ جا  ،   51 - 55:  5) أف 

 

األحذاث القادوة ، الهػروفة وًها و غٍر الهػروف ، اطلب وي هللا أى ذوا تطٌل ألجل ؼً

   َساؼذك لكً تستخذوها بالتهام ٌف خذوته . 
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  ( 15:  5اٌظر ) تك ؟   ًه إٌهكٍف دخل الهوت إلى الػالن الزي خلقه هللا و قال ؼ

 

ً واضحة لها ًَ 17 - 15:  1اقرأ  ) تك    كتب كٍف َضغ حسوزا           بغً ؼلى آزم أى َفػله( ا

 و وا ًَبغً أال َفػله . وا الصي حسث ؼًسوا أرفق اإلٌساى ٌف طاؼته لله ؟

 

                             لوصاَاه . وقغ آزم و حواء ٌف تجربة الشك ٌف هللا وها أزى إلى ؼصٍاٌهها  

كتب األوور التً حسخت كًتٍجة لسقوطهها .(   14 - 1:  3قرأ ) تك ا  و ا

 

إال أى آزم و حواء ظال ووجوزَي  إًٌا ٌقصس بكلهة " الهوت " ؼازة غٍاب حٍاة الجسس ،   

        ( .  ارجغ إلى قائهة ؼواقب رطٍتهن .  5:  5بالجسس لفترة زوًٍة طوَلة إلى حس وا ) اٌظر تك 

 كٍف َهكًك أى تشرح الهػًى األشهل للهوت ٌف الكتاب الهقسس ؟

 

لذص الرب َسوع اإلجابة ؼي السؤال القائل : وا هً الحٍاة األبسَة ؟ و شلك ٌف اللٍلة التً    

( و اٌظر كٍف َساؼسك هصا الشاهس ؼلى أى تفهن وػًى  3:  17سبقت َوم ووته ، اقرأ  ) َو 

 الهوت و جوهرة ؟ 

هل هًاك وا َفسر ؼالقتك بالله و َهًػك وي السٍر برفقته ؟ اؼترف بتلك األوور اآلى و اطلب 

 غفراٌه و قوته لكً تػٍش بالطرَقة التً َرَذك هو أى تػٍش بها . 
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           أظبح الرب َسوع وػروفاً بطورة واسػة لذى الًاس بسبب وػجسات الشفاء التً أجراها

حتى إى َوحًا البشٍر قذ أظهر قوة الرب   .  الجسذي و قذرته ؼلى أى َهًغ حذوث الهوت

َسوع ؼلى وواجهة الهوت ٌف الوظول إلى وا بػذ الهوت لٍرجغ لػازر حٍاً ٌف وػجسة إقاوة 

 ( .  55) أظحاح  لػازر ٌف

 ى بٍت ؼًٍا لكً َشفً لػازر ؟ ( لهاشا تأرر الرب َسوع ٌف الصهاب إل  16 - 1:  11اقرأ ) َو   

ه كٍف تجاوب الرب َسوع وغ حازخة ووت لػازر و األلن الصي سبب ( 37 - 16اقرأ ) األؼساز   

شلك ألصسقائه و أهله ؟ و وا هً رزوز األفػال األررى التً اتذصها اآلرروى ؟ و وا هً ٌظراتهن 

 الهذتلفة للهوت التً كاٌت وراء رزوز األفػال هصه ؟ 

 ؟  ( واشا كاى تأخٍر إقاوة لػازر ؼلى وي حضروا هصه الهػجسة  45استهر ٌف القراءة حتى ) ع   

 الهوت " بػس تلك الهػجسة ؟  و وا الصي كاٌوا قس فههوه ؼي "

( لهاشا رفض شٍوخ الٍهوز أى َغٍروا  53ذتلفاً ، اقرأ حتى ) ع هًاك آرروى كاى رز فػلهن و  

              اتجاههن ٌحو الرب َسوع بالرغن وي حقٍقة وػجسة قٍاوة لػازر التً حسخت أواوهن ؟ 

 و وا الصي تتػلهه ؼي فاؼلٍة األزلة بحقٍقة الهسٍحٍة ؟ 
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( إى جسًءا وي هسف هللا ٌف التارَد هو رالصًا  11 - 8:  1تٍهو  1بولس ٌف )  َقول الرسول  

وي الهوت ) فالهوت َػًً أى ٌبقى وًفصلٍي ؼي هللا إلى األبس ( اقرأ هصا الهقطغ . وا هً 

  أههٍة أى ٌتهسك باستهرار بًصرة الرب َسوع ؟

 

كتب بكلهاتك كٍف أبطل الرب َسوع الهوت )                     ( راجغ شلك وغ  11:  1تٍهو  1ا

                 وا الصي َتحسث ؼًه هصا الشاهس و َوضح أى الرب َسوع قس صًػه لًا ؟  ( . 9:  1ؼب  )

األربار السارة التً ٌجسها ٌف الكتاب الهقسس لكل وي  ( وا هً 15 - 14:  1و اآلى اٌظر ) ؼب 

 َذاف الهوت ؟ 

 

 ( كٍف تتأكس وي أى الرب َسوع قس كسر شوكة الهوت حقاً ؟  16 - 13:  15اقرأ) ا كو   

 

ى ( و اقِض بػض الوقت وتأوالً ٌف هصه األؼساز خن اشكر هللا أل 3 - 1:  14ارجغ إلى ) َو   

ال تػوز تؤلهًا  الهوت هو ؼسو وهسوم . قسم الهجس له ألى الرب َسوع قس كسر شوكة الهوت حتى

 ٌف روف الهوت . ألجل وي تػرف ؼًهن أٌهن وأسوروى  فٍها بػس . خن صل  
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ً    غ التً تتًاول ظورةإًٌا ٌتأول الٍوم ٌف بػض الهقاط  و التً تطف الطرَقة الت

ً وي رلك ٌف إثر  ًَبغً ؼلى الهؤوًٍي بها أى َتركوا الطرق القذَهة الشرَرة و َسٍروا بذال

 الرب َسوع . خطوات 

 

سم التجاوب ( ، خن فكر ٌف وا ؼ -التحلل  -ابسأ بالتفكٍر ٌف رصائص الهوت : وحل ) البروزة   

 ؟  َأٌت ٌف شهًك ؼًسوا تفكر ٌف 

كتب قائهة وقارٌة حسب وا كتبه بولس الرسول ؼي الفروق  17 - 1:  8ارجغ إلى ) رو    ( و ا

 بٍي الحٍاة تحت سٍطرة الطبٍػة الذاطئة و الحٍاة تحت سٍطرة الروح القسس . 

تحتاج أى تهوت ؼًها ؟ وا ( ؟ و وا هً األؼهال الجسسَة التً  13وا هً أؼهال الجسس ) ع   

 ( .  13هً الطرَقة التً َقترحها بولس الرسول لصلك ؟ ) اٌظر أَضاً ع 

ً وا َصكرك به 15 - 13:  1اٌظر ) كو    ا قس صًػة هللا لهشكلة الذطٍة و ( حٍج تجس أَضا

 ( .      14:  3( و حتى ) كو  11استهر ٌف القراءة وي ) ع و اآلى الهوت . 

َقول الرسول بولس إى الهؤوًٍي وتحذوى بالهسٍح َسوع و أٌهن قذ واتوا وغ الرب َسوع و 

 قاووا وػه . 

كٍف َقول بولس الرسول إى ووتًا و قٍاوتًا وغ الهسٍح َسوع البس أى ًَػكس ؼلى حٍاتًا 

  ؟اآلى

  

الجذَذة إلى هللا طالباً وشَذاً وي القوة لهواجهة اإلغراءات و التجارب و لكً تحٍا الحٍاة  ظل  

  التً َرَذك هللا أى تتهتغ بها .
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( كٍف َتهشى شلك وغ وا  6،  5ازرس كل الشواهس التً تتحسث ؼي الهوت كها ٌف ) رو   

كتشفته هصا األسبوع ؟   ا

وؼات الكتابٍة ، و شلك َهكًك أَضا أى ترجغ إلى قاووس الكتاب الهقسس أو قاووس الهوض  

 لهشَس وي السراسة حول هصا الهوضوع الهام . 

 

 


