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؟ هل هو أخر ولك حكن وهلكتً إسرائٍل  وا الزي َتبادر إلى رهًك عًذ ركر اسن سلٍهاى

؟ أم هو الهلك األسطوري صاحب الغًً والحكهة الزي  كاٌتا وهلكة واحذةوَهورا وقت أى 

؟ أم هو الهلك الزي تزوج وي ٌساء  كتب كثٍرا وي األوثال والحكن ٌف الكتاب الهقذس

؟ أم َتبادر إلى رهًك أٌه الهلك الزي كاى وسئوال عي بًاء الهٍكل األول ٌف  أجًبٍات كثٍرات

وسًحاول  ،  الهثٍرة لالهتهام ٌف شخصٍة هزا الهلك هًاك الكثٍر وي الجواٌب  ؟ أورشلٍن

ولكي حٍاته  ، ، فسلٍهاى َعتبر وثال لًا َهكًًا أى ٌقتذي به هزا األسبوع تحلٍل بعض وًها

تعتبر أَضا بهثابة تحزَر لًا وي الكٍفٍة التً َبذأ بها الخطأ ٌف حٍاتًا لٍقودٌا أخٍرا إلى سلوك 

 . تى ٌعود ورة أخرى إلى هللاوكن َكلفًا رلك وي تعب ح ؛   ال َرضً هللا
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 التً خططه ؼلى اأَض   ولكي بثشبغ وغ خطٍئته ؼلى فقط لٍس بشذة ٌادوا داود الهلك كاى لقذ

 " سلٍهاى"  بثشبغ له أٌجبت ثن رلك بػذ داود تسوجها وقذ (.  95 وس ) اٌظر زوجها ووت إلى أدت

 ولن  ( 69 - 68  : 56 ظن6 ) ٌف ٌقرأ كها " ،  الرب وي الهحبوب"  تفسٍره الزي "  َذَذَا"  أو

 السؤال بقً االٌتهاء ؼلى داود أَام قاربت وؼًذوا.  الكثٍرَي داود أبًاء وي واحذا إال سلٍهاى َكي

 بطورة ألبٍه خلفا األكبر االبي َحكن بالضرورة فلٍس ؟ بػذه وي ولكا سٍكوى وي:  وهو الههن

 . تلقائٍة

 

  . االؼذاد هزه ٌف الهكٍذة جو وجود تكتشف أى وحاوال( 97 -5 :  5 ول5) اقرأ

 

 جهود تلخض كٍف.  ؼادَة غٍر ألبػاد البػض تقود والسلطاى القوة اوتالك ٌف الرغبة إى 

كتب ؟ أخرى جهة وي سلٍهاى ووساٌذي جهة وي أدوٌٍا  اأَ   اى دلٍل أي هًاك هل.  ولخطك ا

 ؟ للههلكة ظالح واهو أو هللا أوام ورضً واهو فػل ٌف الرغبة تحركها كاٌت الهجهوؼتٍي

 

كثر ٌف تفكر أى حاول               ؟ الهادي األواى أم  ؟ السواج هو هل  : الحٍاة ٌف ترغبه شًء أ

 دائها الغاَات هزه إلى للوظول تستخذوها التً السبل أو دوافػك تجذ وهل  ؟ والجاه الهركس أم

 ؟ هللا ترضً

 

 . للػرش تولٍه ٌف سلبٍا ادور   لػب سلٍهاى أى َبذو   

 

 ؟ الًقطة هزه حتى شخصٍته بخصوص تستًتجها أى استطعت التً اإلٌطباعات هً وا 

 

 ؟ وقذرة و وكاٌة را ولكا سٍكوى أٌه تبٍي التً الهبكرة العالوات هً وا 
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كتب  ( 56 - 5  : 6 ول5 ) اقرأ   . البًه داود أؼطاها التً بالتػلٍهات قائهة وا

 

 أى واضحا كاى لقذ.  سلٍهاى أطاؼها التً األواور ؼذد والحظ(  :8 - 57  أؼذاد ) اقرأ

 هزا أى تظي هل ولكي.  الهسئولٍة وواقغ ٌف والء له وي كل وَضغ وػارضة كل َشَل سلٍهاى

 حٍاتك وي الشر القتالع اوستػذ   ٌفسك تػتبر وذى أي إلى  ؟  ولهارا  ؟  اضرورَ   كاى الػًف

 ؟ هاوؤل   رلك كاى وهها

 

 األٌشطة بػض ٌف وشتركا كًت ربها.  ووسئولة ظالحة بذاَة حكهه َبذأ أى سلٍهاى قرر لقذ  

 أى تظي حذ أي إلى ، سلٍهاى الحال كاى كها .الهسٍح باسن تقذم التً الخذوات أو الكراصَة

 الطفات

 الطفات أى تظي حذ أي إلى ، سلٍهاى الحال كاى كها

 

 : الفرَق هزا أؼضاء ٌف توافرها َجب اآلتٍة

 

 . البذاَة وًز بالخذوة اإللتسام

 . للقٍادة الوالء    

ٍ   . الشخض َحهل وال للػهل سلٍهة دوافغ    . دوافػه ٌف َشكك سلٍن غٍر اواض

 

 ؟ وعه تعهل فرَق ألي وثابت قوي تأسٍس أجل وي اآلى خطوة أَة التخار حاجة ٌف أٌت هل

 

 السلن وقت ٌف اولك   كاى ولكًه  ، تتضح أى إلى طرَقها ٌف كاٌت سلٍهاى قٍادة إى  

(  =5 - 5:  8 ول5 ) اقرأ .  قٍادته براؼة فٍها ظهرت التً الهجاالت أحذ هو اإلداري التًظٍن وكاى

 . وإدارته تًظٍهه دقة وذى لترى
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 . لزلك وكرسا األوثال سفر كاى لقذ.  للحكهة سلٍهاى أؼطاها التً الػظهى األولوَة تزكر

 

 

  . ؼظٍهة حكهته كاٌت كن لترى(  78 - =6:  8 ول5 ) اقرأ

 

  ؟سلٍهاى شخطٍة ٌف وَذهشك َلهسك الزي الههٍس الشًء هو وا( 59 - 5 : 7 ول 5) اقرأ  

 

 التجػلًً أو  ؟ أستهر لكً ساؼذٌٍ َارب  : هً ظالتك فهل وسئولٍة ووضغ ٌف كًت إرا   

 لتطٌل توقف  ؟  سلٍهاى وثال تتػلهه أى َهكًك شًء أي هًاك هل  ؟  فاشل كشخض أبذو

 ضوء ٌف ظالتك تكوى أى َهكي (  9:  5 َغ) وٌف  . القٍادة ووقغ ٌف تػرفهن الزَي هؤالء ألجل

 . سلٍهاى طلبة

 

 ،الطبٍػً الشًء أو القاؼذة هو َكي لن فسلٍهاى ، بالغًى سٍكافئهن بأٌه أوالده هللا َػذ لن  

 ؟ هللا شخطٍة ؼي الحذث هزا َظهر وارا ولكي

 

         . ( >6 - :5  : 7 ) األوثلة كأحذ اقرأ  . ؼذَذة ورات سلٍهاى حكهة هللا اوتحي لقذ 

كثر َكوى أى سلٍهاى االوتحاى هزا ساؼذ كٍف ا أ  ً  ؟ كهلك أو
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 هو ابًه أى له هللا أعلي  ( 31:  7 صن2 ) ٌف ولكي للرب الهٍكل َبًً أى داود رغبة كاٌت لقذ

 ! عظٍن عهل وي له وَا  ، العهل بهزا َقوم سوف الزي

 

 وقذار أوال   الحظ التالٍة األؼذاد تقرأ وأٌت.  الهٍكل بًاء قطض وي أجساء الٍوم ٌقرأ سوف 

 الزي الذافغ وا تحذد أى حاول ثن  ، والتًظٍن للتفاظٍل سلٍهاى أؼطاه الزي واالٌتباه االهتهام

   95 - 84   58 -57:  ;  >5 - 5:  9 ول 5) أَضا اقرأ .   الهٍكل لبًاء سلٍهاى َحرك كاى

<  :5 - =  := ) 

 

 ؟ لذَك األفضل هً هل  ، لله تقذواتك وراجغ تزكر لله األفضل هو وا إال تقذَن َطح ال  

                         ( 76 - 66  : > ) الهٍكل تكرَس ٌف سلٍهاى ظالة وي األول الجسء ٌف وتأوال  

 ٌف الطالة لًهورج اتحذَ   ظالته إجػل ؟ ظالته طرَقة ٌف فههه أثر كٍف  ؟ سلٍهاى  ظلى کیف

                      . وَباركك لك َغفر أى بتواضغ اسأله ثن هللا بػظهة ٌفسك لتزكر وقتا خز  . حٍاتك

 . ورقة ؼلى ظالتك تكتب اى لك بالًسبة اوفٍذ   َكوى قذ
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حكن سلٍهاى بهوجة وي الرجاء لقذ حثه أبوه أى َطٍع هللا لٍقوده هزا إلى بركات لقذ بذأ 

 . ( 32:  6  ، 31:  1ول 3 )   .   . لقذ ركر هللا سلٍهاى بوعوده عذَذة

 

 تلخٍض َهكًك هل(  > - 5  : 55 ول5 ) اٌظر كاوال هللا وؼود َتبغ لن سلٍهاى لكي 

  ،  بالخٍر وبشرة الهسٍحٍة حٍاتهن كاٌت الزَي الهؤوًٍي بػض تػرف ربها  ؟  رلك أسباب

                              ؟  هزا حذث لهارا :   ؼًه بػٍذا واٌسلقوا هللا ؼي بػذوا قذ الًهاَة ٌف ولكًهن

 . اآلى ألجلهن ظل   ؟  هزا ٌف دور أي الطاؼة ؼذم أو الخطاَا أو ظحٍحة الغٍر الػالقات لػبت هل

 

 ٌتحزر أى َهكي كٍف.   راتها بالطرَقة لله وطٍغ غٍر ٌفسه َجذ أى وًا شخض ألي َهكي  

 . سلٍهاى وثال ضوء ٌف ٌفسك ألجل  ظل    ؟  هزا وي

 

 إلى  : هللا ٌف تفكر وأٌت  . سلٍهاى ٌف اوػ   تراهها ورحهته هللا دًَوٌة إى(  57 - 55 : = ) اقرأ  

  ؟ هللا لشخطٍة الطفتٍي هاتٍي بٍي الهوازٌة تستطٍغ وذى أي

 

كهل  ، الطورة هزه ٌكهل لكً    شخطٍة ؼي الػام االٌطباع واهو .  ( 55 أظحاح ) قراءة أ

              ؟ شخطٍته ٌف أدهشك أو خاص بشكل لهسك الزي الشًء هو وا  ؟ لذَك سلٍهاى

كتب  . أفكارك ا
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 أواخر ٌف سلٍهاى تجربة خالظة َقذم الزي السفر وهو ، واحذة جلسة ٌف الجاوػة سفر اقرأ 

كتشف قراءتك ضوء ٌف  .  حٍاته أَام  وَطفها هللا ؼي بػٍذا الػالن هزا ٌف تجزبك التً األوور ا

 . سلٍهاى ٌظر كها إلٍها تًظر أى هللا َساؼذك لكً وظل باطلة بأٌها سلٍهاى

 

 ؟ الجذَذ الػهذ ٌف سلٍهاى بزكر َرتبط الزي وا  

 

 


