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لالستٍالء ؼلى أرؼ الهوؼذ و التً استهرت ( نل الحهالت الحربٍة  21َلخع ) أػحاح 

 ، األرؼ بهػًى أى بًً إسرائٍل استولوا ؼلى الحغوى الرئٍسٍة سبغ سًوات . لقذ اٌهسوت

         (  6:  21و لمي ناى َجب تأوٍي  المحٍر وي هزه الحغوى . و لقذ وؼذ هللا َضوع ) َص 

       َقسهوا األرؼ بٍي األسباـ .         و أؼلي أٌه َجب أى  ،أٌه سوف َقرد الهقاووة الباقٍة 

ولمي ظهرت وضملة جذَذة أواوهن هً أٌهن لن َتهسموا بها هو لهن . ٌف بػؽ األوقات 

وناى ؼلٍهن أى َفرؿوا  ،( ولمًهن لن َتؾاَقوا  61:  21ناٌت الهػارؿة طذَذة جًذا     ) َص 

م الغػب و البحج ؼي الغًى و ( . لقذ سػوا إلى السال 21:  21جشَة ؼوؿاًؼي رلل ) َص 

ً وي برنات هللا . وٌف الذراسة األولى ٌرى نٍف ناى ووقف نالب ؼلى  ً وي بذال الوفرة بذال

 الًقٍؽ وي هزا تهاًوا . 
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                               قائهة بهواكي القوة وستخذًوا انتب دراسة لضخغٍة نالب , و اؼهل   

 (  11 – 21:  21وغ ) َص  (  21 – 21:  21 ، 21 – 6:  21) َص 

وا زال نالب بضخغٍته الهخلغة َتحذث الًٍا الٍوم . فإرا نًا قذ آوًا بالهسٍح َسوع لغفراى 

خقاَاٌا فإًٌا ٌموى قذ نسبًا الهػرنة الحاسهة وحلها استقاؼت حهالت بًً إسرائٍل 

 الحغول ؼلى الحغوى الرئٍسة ألرؼ الهوؼذ . 

 وارا ؼي ؼهلٍة التقهٍر الماول وي بقاَا جٍوش األؼذاد ؟  

1-  

 هل هًاك خقاَا ٌف حٍاتل لن تػترف بها لله ؟   

خن حول هزه الملهات لتموَي ػالة طخغٍة لل . استخذم إجابتل  ،(  11 – 11:  1اٌظر ) غال 

 وػّل أى َػقٍل هللا هزا الًوع وي األواٌة و األخالظ الزي اتسن به نالب .  ،ٌف السؤال األول 
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( الهٍراث الزي تخغع البًً َوسف . و لمًه خبت أٌه وي  21 ، 26َسجل ) اإلػحاحاى 

 السهل إرخًاؤهن ؼي ؼهلٍة تغفٍة المًػاٌٍي وي األرؼ . 

                  " . وبهساؼذة خرَقة  " تقسٍن األرؼ(  21( خن اقرأ ) َص  12 – 22:  14اقرأ ) تل   

 ) نًػاى ( " اٌظر نٍف أى هزه الًبوة قذ تحققت ٌف تقسٍن األرؼ و تخغٍغها . 

                               ( ٌقرأ ؼي ٌساع ظهر و اطترنت فٍه بًات ػلفحاد . اٌظر 1:  21ٌف ) َص   

( لترى نٍف اتخزت القرارات ٌف هزا الهوؿوع . واهً القرارات التً  22 -2:  11) ؼذ 

 تواجهها اآلى أو ٌف الهستقبل القرَب ؟

 هل وؿػت األور بٍي َذي هللا ؟  

( ٌجذ أى طػب إسرائٍل قذ اٌتقل بغفة دائهة وي الجلجال إلى طٍلوه  24ٌف بذاَة ) أػحاح 

                                           ٌجذ هًا توصَغ السبػة أسباـ الهتبقٍة ٌف أرؼ الهوؼذ نها تن وػفها ٌف 

 (    21,  24) أػحاحً 

( التً أراد َضوع  22 – 2:  24وا هً االتجاهات التً أظهرها بًو إسرائٍل ٌف ) َص   

 وا ؼواقب رلل ؟ تغحٍحها ؟ هل سبق أى نًت وتباكًئا ٌف كاؼة أور هللا و 
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ً وي الحغول ؼلى ٌغٍب ٌف الالوَوى الزَي ناٌوا َهحلوى السبف المهًوٌت أخزوا و ذًٌا بذال

 وذًَة و ناٌت وي بًٍها ست فقف نهذى ولجاْ . 14األرؼ . ناٌت هًاك 

          حاول أى تمتضف لهارا لن َأخز الالوَوى قسًها وي األرؼ . استخذام هزه الضواهذ   

 ( . 1 – 2:  11   ، 11 – 12:  24   ،  21 -2:  1ؼذ   ، 11 ، 21:  21) َص 

                     فمر لهارا ناى وي الهفٍذ أى ًَتضر القادة الذًٍَوى وسف األسباـ ) ٌور ٌف وسف الػالن (

 ( ؟ 26 – 21:  1) وت 

( . هل  21 – 2:  21تج  ، 11 – 6:  11انتب بػؽ التفاػٍل ؼي وذى الهلجأ بقراءة ) ؼذ   

قاتل لهذًَة ولجأ أوًرا وفًٍذا له ؟ وي الزي َهمًه أى ًَال الهساؼذة ٌف هزا ناى هروب 

 ( هل َهمي أى تقول ٌفس الضًء ؼي حٍاتل ؟  11 – 11:  12الهماى ؟ تأول ٌف ) َص 
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تظهر الخرَقة أى خالخة أسباـ قذ استقرت ٌف الجسء الضرٌق لًهر األردى . و بػذ الهساؼذة ٌف 

ا . و لمي  هشَهة الجسء الجًوٌب رجػوا إلى ووكًهن . و خوًفا وي ًٍ ًَُسوا بًوا وزبًحا خاٌ أى 

 األسباـ الغربٍة قذ أساءت فهن روسهن للتهاسل و التمافل و ظهرت بػؽ الهًازؼات .

نتب األسباب الهزنورة لبًاء وزبح خاٍى .     ا

                      باـ الغربٍة ؼلٍها ؟ هل َهمي أى ٌجذ تبرًَرا لغؾبهن ؟ لهارا اؼترؿت األس  

 ( . 1 -2:  11) اٌظر ؼذ 

لحسي الحظ فإى الذبلوواسٍة وًػت إراقة الذواء . وا الزي تجذه جذًَرا بالحًاء لمال   

 القرفٍي التً تػاوال بها وغ هزه الهضملة إلى أى استقرت األوور ؟ 

واهو الذرس الهأخور وي هزا الهوقف ٌف التػاول وغ الهًازؼات ؟ لقذ تغرف الضػب   

نها تغرفوا ،   ٌف الًاحٍة الغربٍة بقهارة و قذاسة ) باستػذادهن ألى َقفوى بجاٌب هللا ( 

 الحة بذالً وي اٌذالع حرب أهلٍة . بهحبة ٌف وحاولتهن للتغٍح و الهغ

ػّل ألى تموى وستػًذا لتقبٍق هاتٍي الغفتٍي ٌف الهواقف الٍووٍة . ) وحال : ٌف التمٍف وغ 

 هؤالء الزَي ال تتفق وػهن ( . 
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رار كوَلة بػذ تقسٍن األرؼ , ووػل َضوع إلى ٌهاَة حٍاته لقذ ؼاش الضػب فترة استق

القوَلة ولٍس لذَه أي طخع لٍخلفه وي بػذه . وبذالً وي رلل فقذ دؼا نل القادة  و ححهن 

 ؼلى أى َظلهوا أوًاء وغ هللا الزي أخبت أواٌته وغ طػبه . 

 واهً األسباب التً رنرها َضوع للضػب لالستهرار ٌف أى َحقوا ٌف هللا لهستقبلهن ؟   

نتب الضروـ الؾروَة لمً َستهر الضػب ٌف الحغول ؼلى برنة هللا .     ا

واهً االختبارات التً أوجبها َضوع ؼلى الضػب ؟ ناى ؼلى الضػب ٌف ورات ؼذَذة أى   

 َختار بٍي أى َتبغ الرب أو أى َختار كرًَقا أسهل نها َظهر رلل ؼلى وذار الِسفر . 

م ٌف حٍاتًا الٍووٍة بهزه االختبارات . هل َهمًل أى تتزنر وقذ ناى ؼلًٍا أًَؾا أى ٌقو

االختٍارات التً قهت بها الػالن الهاؿً ؟ ػّل ألى َػقٍل هللا القوة ألى تقوم باختبارات 

  ( 21:  11" أوا أٌا و بٍتً فًػبذ الرب "       ) َص      حمٍهة وردًدا هزه الملهات : 

( أؼذاد حاسهة تغف نٍف أى هللا أوقغ  21:  11َص  ، 11ؼذ  ، 22 – 1 11ولحوظة : ) َص 

 الرؼب بأؼذاء بًً إسرائٍل .

  

 دراسة ؼلى طخغٍة َضوع وستخذًوا وانتبته و درسته ؟اؼهل  

و انتب نٍف  ،( هو ٌهورج للحٍاة . انتب هزا الػذد و قسهه ألقسام  1:  11) َص  

 و َهمي أى َفػله ٌف الهستقبل ؟  ، َؤخر نل قسن ؼلى حٍاتل اآلى


