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ٌف  عاش أٌه وَؤكذ(  22:  41ول 2) ٌف الٍه اإلطارة وي َظهر وهزا ، حقٍقٍة طخغٍة َوٌاى إى

الهٍالد . قبل الحاوي القرى  

           .  لكل وًهها الخالظ َقذم وأٌه الٍهود وغٍر الٍهود َحب هللا أى ةاألساسٍ السفر ورسالة

 الهئة قائذ حٍاة تغٍٍر إلى أدت ٌف رؤَة لزلك وضابهة رسالة الرسول هللا بعرس ولقذ أععى  

 ٌٍ   .     الرووا

البر  وَغًع َتقٍه الزي أوة كل ٌف بل َقبل الوجوه ال هللا أى الرسول فقظ أدرك بعرس حًٍئز 

عًذه وقبول  

 ( .  42 - 41:  41 أع ) 
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ا ًٍ . و الًبً هو رلك الضخع الزي َأٌت برسالة هللا الخاػة  ( 22  : 41ول 2 ) كاى َوٌاى ٌب

.  ، خاػة وا َتعلق باألحذاث الهستقبلٍة للًاس  

 تعلٍهات وععٍا آلخر وقت وي َحذخه سوف هللا أى َتوقع كاى وأٌه البذ الحالة هزه وٌف

. وعٍي طعب أو ألٌاس هللا كلهة لتوػٍل وعًٍة أواكي إلى  للزهاب وتوجٍهات  

  

                                    .  الًبً َوٌاى طخع عي الهععاة تالهعلووا كل دوى      

  عي طخغٍه ؟  األعذاد هزه لًا تقول وارا

؟  الهتهرد خادوه وع هللا تعاول كٍف     

؟ للهوقف هللا ووعاولة التهرد حٍج وي واختبارك الًبً َوٌاى اختبار بٍي طبه أي ترى هل    

ِّاإلىجٍلِّخاللِّمهِّلكَِّتكلمِّحٍوماِّهللاِّتطٍعِّأنِّاستعذادِّعلىِّتكونِّحتىِّصل ِّ  
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                   . وحال على رلك اختٍار خروف للزبٍحة إلقاء القرعة كاى وستخذواً أَضاً عًذ الٍهود

ً  41 - 4  : 43 ال )  . ( كاى على أساس القرعة 23 - 24  : 4 أع )  ( و اختٍار وتٍاس تلهٍزا

 ؟  ألوس الهشَذ وها تعلهته عي طخغٍة َوٌاى الًبً وي هزه األعذادأضف إلى قائهة ا  

 كٍف بذأت ٌظرة َوٌاى تتغٍر عًذوا كاى َتحذث وع البحارة الخائفٍي ؟  

 ؟ وارا تعلهت وي الرب عقب فترة عغٍاٌك و تهردك  

ِّ.ِّحتىِّتكونِّعوذكِّالرغبةِّوِّاألستعذادِّأنِّتذركِّالحاجةِّإلىِّالتوبةِّوِّأنِّتسلكِّبهاِّصل ِّ
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 . وًغها اوسوورً  تكوى أى َهكي الحوت جوف وي الًبً َوٌاى ػالة اى

 َبذو لهارا اعتقادك ٌف  ؟  وضاعره كاٌت تعتقذ وارا  ،  الرب أوام ووقفه َوٌاى راجع عًذوا  

 ؟ األحٍاى بعض ٌف عًا الحضور بعٍذ وكأٌه هللا

 ؟ الهتساوح الرب فعل ورد التائب القلب عي ٌتعلن وارا َوٌاى ػالة وي  
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                  .  خاٌٍة فرػة وطعبها ولكها وًح أى بعذ العظٍهة ًٌٍوى وذًَة اآلى الًبً َوٌاى َواجه

 . الًذم أو للحذاد كعالوة َلبس خضي أسود ٌسٍج عي عبارة وهً الهسوح وكاٌت

   .  والبسهن فوق َرتذوٌه كاٌوا ًٌٍوى طعب أى وَبذو

 . وَلٍي َرق هللا أى وعًاه(  6ع ) هللا جاٌب وي الًذم  

 ؟ الهلك أور ٌف الهتهحلة االستجابة عهق وذى ووا الًبً َوٌاى َكرز كاى بهارا   

 ؟ الًبً َوٌاى وي أعظن َسوع الرب َكوى كٍف( 42 - 26  : 44لو ) و( 14-45: 42وت) اقر  

               .   السفر بذاَة ٌف وًهن الًبً َوٌاى وووقف ًٌٍوى طعب استجابة سرعة بٍي قارى   

 . األولى الهرة وي تعٍع أى األفضل وي أٌه األور هزا ٌف فكر

ِِّّ.ِّهللاِّطاعةٌِّفِّالشخصًِّاتجاهكِّأجلِّمهِّصل ِّ
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ِّ؟ِّالشعبِّتابِّاراِّللتساؤلِّاموضع ِِّّستصبحِّكوبًِّمقذرتهِّألنِّالوبًَِّوىانِّغضبِّكانِّهل

ِّ.ِّاصعب ِِّّدرساِّهللاِّسیعلمهِّحٍثِّاحق ِِّّالوبًَِّوىانَِّكونِّشخصِّأيِّسورىِّاألصحاحِّهزاٌِّف

 واضح هو كها ترطٍص ٌحو الًبً َوٌاى هروب وراء كاى والزي هًا ليأع   الزي السبب وا اارً   

 ؟ اآلى لًفسه الهوت َعلب ولهارا ( 2ع ) َحذث أى َتهًى كاى ووارا  ؟ االػحاح هزا ٌف

 الًبً َوٌاى غضب لقذ.  ًٌٍوى طعب على َحسى ولن الًبات ووت أجل وي الًبً َوٌاى حسى لقذ

ٌٍ اإلعذام حكن تًفٍز وعذم األول ووت أجل وي  . للحا

كتب    وع ػبوًرا هللا كاى وذى أي إلى والحظا الًبً َوٌاى على هللا رد الخاػة بكلهاتك ا

 . خادوه

كحر تفهن أى لك كٍف الًبً َوٌاى وع هللا تعاول خالل وي    بها تعاول التً هللا رحهة أ

 . اآلى وعك به َتعاول والتً

ِّحتىِّصل ِِّّولكهِّىظركٌِّفَِّستحقوىهِّلمهِّإَاهِّمذخراِّإَماىكٌِّفِّأىاىٍاِّالتكونِّحتىِّصل ِّ

ِِّّ.ِّالكلِّبهِّتشارك
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كتب خن السفر قراءة أعذ     ؛ وعه فٍها تلتقً الًقاط وأي الًبً َوٌاى طخغٍة والوح ا

 .  العغٍاى وع هللا وعاوالت عي وًه تعلهتها التً واألطٍاء

 هً ووا ًٌٍوى وع الٍوم تتضابه الهواقف فأي والهرسل الهبضر ووقف ٌف الًبً َوٌاى كاى  

 . الهبضرَي عي السفر إَاها َعلهًا التً  الهباديء

 ؟ اخرى وأجًاس فئات وي اوأًَض  أخرى أدَاى وي ألٌاس هللا حب َوٌاى سفر لًا ظهرَ   كٍف  

 

 


