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لقذ كاى دورها   اقرأ هزا الجسء ورة أخرى . ، (  11 – 1:  2لقذ قرأٌا أوالً عي ورَن ٌف ) خر 

                                                                               . وركشَاً ٌف خطة هللا لشعب بًً إسرائٍل 

 وارا كاى َهكي أى َحذث لهوسى إرا لن تتذخل ورَن ؟ 

ٌٍ ) اٌظر وً    ( ٌجذ أى هاروى و ورَن قذ ساعذا ووسى أخاهها ٌف  4:  6ٌف التقلٍذ العبرا

وا هو دور ورَن ٌف  ،(  12 – 11:  15اقرأ ) خر  لشعب وي أرض وصر إلى أرض الهوعذ  ، قٍادته ل

 ؟ هزه الهًاسبة 

وارا كاى الفرق بًٍهها و   ( وا الخطٍة التً اقترفها هاروى و ورَن ؟ 15 -1:  12اقرأ ) عذ  

 بٍي أخٍهها ووسى ؟ 

لتهًع أي غٍرة َهكي أى تشعر بها تجاه هؤالء الزَي أعطاهن هللا ، تأول ٌف هزا العذد  

 عطاَا و هبات و وواهب وختلفة .

 القذرات الخاصة التً أعطاها لك .اقِط وقًتا لتشكر هللا على  

فكر ٌف أي سٍذات  و لكي هزا لن َحهلها وي الوقوع ٌف التجربة .  ،لقذ كاٌت ورَن ٌف وركس قٍادة 

ٌف العهل أو ٌف الهجتهع ككل . وؤوًات تعرفهي و َشغلي وًصًبا قٍادًَا سواء ٌف الكًٍسة أو 

 لجلهي ٌف عوء يٍاة ورَن  .خاصة أل بصفة صل  
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حر األوور و تسٍر بعرَقة خاغئة أو ؼًذوا تواجه إحباغات وارا سٍكوى رد فػلك ؼًذوا تتػ

 وػًٍة ؟

 

                                    إى وشكلة العقن لٍست وشكلة لجذَذة .  ، (  11 – 1:  1صن 1اقرأ ) 

كتب قائهة تصف فٍها كٍف كاى رد فعل يًة تجاه  إيباطها الهستهر .   ا

                                     إى األلن الزي َػتطر قلب الهرأة  بسبب ؼذم وجود أغفال َػتبر ألهاً حاًدا . 

 وارا َهكًك أى تتػلن وي حًه ؼًذ وواجهة اإلحباغات بطفة ؼاوة ؟

 

( البذ  اى اٌفصال يًة عي طفلها الصغٍر قذ  21 – 11:  2  ،  21 – 11:  1صن  1اقرأ )  

عوعها بعذ رلك ؟ واهو الهبذأ الزي توعحه هزه القصة عي الطرق  كلفها الكثٍر , و لكي هللا

 التً َعهل بها هللا ؟ 

 

 ( كأساس لصالتك الٍوم . 11 -1:  2صن  1استخذام صالة يًة الهلٍئة بالفرح الهزكورة ٌف ) 
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( و تخٍل أٌه قذ  44 – 1:  21صن  1اقرأ )  ،   وٌحي ًٌظر الٍوم إلى قصة أبٍجاَل الجهٍلة  

 ء بخصوصها . ُطلب وًك أى تكتب لها قائهة عي كل وا تجذه ٌف هزا الجس

كاى رفط ٌابال ألى َعرض الظٍافة الهطلوبة َهكي أى َعتبر إهاٌة شخصٍة   

 عظٍهة لذاود و لكي هزا تقلٍذ وتعارف علٍه .

كتب وارا قال   داود و أبٍجاَل عي هللا و تذخله ٌف الهوقف . وارا َقول لًا هزا عي طرَقة  ا

 هللا للعهل ٌف العالن ؟ 

 هل هًاك وواقف ٌف هزه اللحظة ترَذ أى ترى فٍها الػذل  وقذ تحقق ؟ 

 كٍف َهكًك  أى تقرر واهو الوقت الهًاسب لتتطرف أو لتًتظر ؟ 

 رشذاً لك ؟كٍف َهكي أى تكوى تطرفات داود  و أبٍجاَل و 

 

ألى  و ظل   ،اشكرك اآلى و سبح الرب َسوع وي أجل السالم الزي ظًػه بهوته ؼلى الطلٍب 

 سفًٍرا للسالم الٍوم .تكوى 

           بطفة خاظة ألجل السالم ٌف أي وًعقة وي الػالن حٍج َعلب فٍها الكحٍر وي الحأر ظل  

 و االٌتقام بأي خهي و سوف  ًَتج ؼي هزا بالتأكٍذ إراقة الذواء .
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وي أخآب لكً تضهي تحالًفا بٍي إسرائٍل و  ،  ابًة ولك ظور و ظٍذا   ، لقذ تسوجت إَسابل 

لقذ ؼاشت بػذ زوجها و استهرت كهلكة خالل حكن أخشَا و َهورام    .  جٍراٌها الشهالٍي

( واتت وٍتة ؼًٍفة ؼلى َذ َاهو بػذ أى  12:  11ول  1و كها تًبأ ألٍشغ فى )  باؼتبارها أوهها . 

 ( .  23 – 23:  9ول 1و أظبح ولكاً  )   تسلظ 

( لقذ كاى زواج إَسابل وي  2 – 1:  11  ،  11  ، 11  ،  4:  11  ، 33 – 31:  16ول 1اقرأ )   

ا  ًٍ  لكي وارا كاٌت عواقبه األخرى ؟  ،آخاب ركاء سٍاس

كاى البعل و عشتاروث آلهة ألجًبٍة  ( .  1:  14ول 1بخصوص خطٍة َربعام اٌظر )   

 . عبذتها إَسابل 

 ،             (  26 -1:  21ول 1إى الحذث الزي ٌرى فٍه إَسابل ٌف أسوأ يالتها تجذه وسجالً ٌف )   

 ( ؟ 25اقرأ هزا الهقطع . كٍف َشرح الكاتب تأثٍرها على آخاب ) ع 

( وهو لجسء  23 – 21:  2ٌف العهذ الجذَذ َشٍر للوثًٍة و الفجور . اقرأ ) رؤ أصبح اسن إَسابل  

وي رسالة الرب َسوع الهسٍح للكًٍسة التً ٌف ثٍاتٍرا . وارا كاى وعذه لهؤالء الزَي َحثوى 

 اآلخرَي على فعل الشر ؟

لك خن فكر فٍها إرا كاى  ،خاص تؤخر فٍهن ٌف أي جاٌب و بأي غرَقة اكتب قائهة بحالخة أش

 تأخٍر جٍذ أم سٍىء ؼلٍهن . 

 ًك أى تفػل أَضا لتتاكذ وي هزا ؟ألى َكوى لك التأخٍر الجٍذ ؼلى األخرَي . وارا َهك ظل  
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إى سفر أستٍر َػتبر قطة وحٍرة َروي لًا واحذث بػذ أى رفضت الهلكة وشتى أى تسهغ 

و تأٌت إلى االحتفال الزي أقاوة الهلك . و قذ جاءت استٍر ٌف الوقت الهًاسب  ،ألور الهلك 

لًشاط هللا و ؼهله و لكي السهة الههٍسة  ،لتًقذ بػذ رلك جهاؼة الشػب وي هشَهة جهاؼٍة 

 شًء واضح و ظاهر باألخض ٌف حٍاة و شخطٍة خادوته أستٍر . 

 بٍي الطرق التً كاى َعهل بها هللا ٌف يٍاة أستٍر . ، (  11 – 1:  2اقرأ ) أس   

 لهارا رفط وردخاي أى ًَحًً و َسجذ ؟ و وارا كاٌت الًتٍجة ؟، (  6 -1:  3اقرأ ) أس   

بعث وردخاي إلى   ،بعذ أى أخز هاواى اإلرى وي الهلك بالقظاء على كل الٍهود ٌف الههلكة 

 أستٍر برسالة َوصٍها أى تذخل إلى الهلك و تتظرع إلٍه و تطلب وًه أللجل شعبها .

 وارا كاى رد فػل أستٍر ؟ و كٍف برهًت ؼلى اؼتهادها ؼلى هللا ؟  ،(  11 – 9:  3اقرأ ) أس 

الزَي َُجربوى ٌف بػض األوقات بأى َظلوا ظاوتٍي  ،ألجل هؤالء ) وتضهًا ٌفسك (  ظل  

 بخطوص إَهاٌهن حتى ال َسبب لهن أي ٌوع وي الهشاكل . 

أو َػهلي ٌف أواكي  ألجل سٍذات وؤوًات َػشي ، ظل  و ٌحي ٌفكر هزا األسبوع ٌف السٍذات 

                 بها ظػوبات حتى تكوى لهي الشجاؼة ألى َجاهرى بإَهاٌهي وي أجل َسوع الهسٍح . 

 اشكر هللا وي أجل الهؤوًٍي الزَي َشبهوى أستٍر و وردخاي .
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ألقًٍا ٌظرة باألوس على قصة أستٍر . اقِط وقًتا ٌف ٌهاَة هزا األسبوع لتقرأ هزا  

كتب كل الظروف و الهالبسات التً ُتظهر ،السفر كله . و أٌت تقرأ  أى هللا كاى َعهل  ا

 وي خاللها .

 

لقذ ركسٌا ٌف هزا األسبوع على بعط الًساء  ) الغٍر وعروفات إلى يذ وا ( ٌف العهذ  

 ، و لكي ٌساء العهذ الجذَذ َهكي أى ٌتعلن وًهي بعط األشٍاء أًَظا ، القذَن 

كثر عي ً أو أ   استخذم قاووس الكتاب الهقذس لتعرف شٍئا

اسأل ٌفسك :  ، وع كل شخصٍة تختارها   

س ؟  واهو الهثال الجٍذ الزي ٌظعه لهارا ُركرت هزه الشخصٍة ٌف الكتاب الهقذ

   ؟أى َجب أى ٌتجًبه  أواوًا لًتبعه و وا هو الهثال السٍىء الزي

 

 

 

 


