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: صهوئٍل للًبً الشػب فصرخ ، ولوك إلسرائٍل الهجاورة الشػوب لكل كاى لقس

 إٌه لصهوئٍل وقال ، لهن الرب السٍس سهغ وقس  . «لًا لٍقضً ولكا أؼطًا»

   .واَرَسوٌه َػطٍهن سوف

 

 شاول حٍاة وؼي ، إسرائٍل وهلكة بساَة قصة األول صهوئٍل سفر لًا َروي 

 االٌتقالٍة الفترة هصه رالل هللا بفن التحسث وههة إى. لها ولكٍي أول وزاوز

 الهقسس الكتاب ٌف سفراى ُسهً ولقس ،  صهوئٍل الًبً ؼاتق ؼلى وقػت

  . القضاة آرر هو كاى فقس صهوئٍل باسن

 

 صهوئٍل وي شذصٍة كل ٌف ًٌظر وٌحي التالٍٍي األسبوؼٍي رالل ٌف 

 ٌف هاوا زورا ولػبوا هللا ؼرفوا ثالثة رجال تكتشف سوف ، وزاوز وشاول

ا  لًا أؼطوا وقس.  شػب هللا تارَد  أى والحظة وغ ، بهن لًقتسي رائػا وثاال

 َقغ أى شذص ألي َهكي أرطار تحصَرا وي األوقات بػض ٌف كاٌت حٍاتهن

 .والسٍئة الصالحة األشٍاء وي لكً تتػلن صل.  فٍها
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 لكً تصٌل حًة كاٌت ؼسَسة فلسًٍي.  َولس أى قبل صهوئٍل قصة بسأت لقس

. لله والشكر بالػرفاى حًة وشػرت ، أرٍرا وثابرتها هللا كافأ وقس طفال، هللا َػطٍها

 ؼبازة وركس) الهٍكل ٌف رازوا َكوى لكً الكاهي لػاٌل صهوئٍل ابًها فأؼطت

 أسوأ ٌف إسرائٍل شػب فٍه كاى وقت ٌف صهوئٍل ٌشأ لقس.  (إسرائٍل شػب

 . باٌتظام هللا بكلهة وَذبرهن َػلههن ٌبً هًاك َكي ولن. روحٍة حالة

كتب   ؟ حٍاتها ٌف لله وػرفتها أثرت كٍف.  هللا شخصٍة ؼي حًة ؼرفتها التً باألشٍاء قائهة ا

 ألى وستػذ أٌت وذى أي إلى فكر  . هللا شػب حٍاة ؼلى شذَذ تأثٍر وإخالصها ألواٌتها كاى لقذ

 . هللا وقاصذ ٌف أههٍة رو أٌك اؼتقادك ؼذم وي وخلصا بالرغن تكوى

كتب  . هللا إلى وابًاه ؼاٌل بها أساء التً الطرق كل ا

 . لله ربٍحة تقذم أى َجب كاى كٍف لترى(  5 - 3:  3 تث ) اقرأ

 تػلي أى لتستطٍغ صهوئٍل وثل تكوى أى صل.  له هللا لذؼوة صهوئٍل فػل رد صف 

 . حٍاتك ٌف هللا َفػله ؼها وتتحذث
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ا ء ، و لكًهن استذسووه كشً لحضور هللا ٌف وسط شػبه لقس كاى تابوت هللا روسا

لكي   . ؛ فكاٌوا َأرصوٌه وػهن ٌف حروبهن ضس الفلسطًٍٍٍي َجلب لهن الحظ

احسثت الكا  . رثة و رسروا الحرب و التابوت وػا

         شهس بیت أهل ووغ الحرب ٌف هللا تابوت استخذام إسرائٍل شػب أساء كٍف  

 ؟(  11:  6  صن1)

كتب    كٍف. الفلسطًٍٍٍي بٍي رعائه وؼذم قوته فٍها هللا أظهر التً بالهًاسبات قائهة ا

 ؟ ( 13 - 7  : 6 صن1 ) هللا وي كاى أصابهن وا أى الفلسطًٍٍوى اقتًغ

 حٍوَتها استػادت حتى(  سًة 02 ) كثٍرة سًوات األوة ؼلى ورت.  ( 7 أصحاح ) ٌف 

 إسرائٍل بًو أظهر كٍف  . هللا إلى أخرى ورة ؼادت( سًة 02) بػذ ولكًها ، حهاقتها وي وشفٍت

 ؟ األولى ؼي وختلفة الثاٌٍة الحرب كاٌت كٍف ؟ وحقٍقٍة صادقة توبة
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 وي هصا وزاز.  أباهها لٍذلف للثقة، أهال ؼائلته وي أحس وال هيالكا ؼاٌل ابًا َكي لن

 أى َكفً َكي لن.  ولك لهن َكوى ألى وإلحاحهن طلبهن ٌف إسرائٍل شٍوخ صراخ

 َكوى أى ٌف ، األررى األون َشابهوا أى َرَسوى فهن ، األٌبٍاء رالل وي َقوزهن هللا

 .ولك لهن

 هللا أى لترى(  02 - 11:  17 تث) اٌظر  .  خاطئا شٍئا َكي لن راته حذ ٌف لهلك االحتٍاج إى  

كتب.   لهزا رتب قذ  تجاه اإلسرائٍلٍوى أظهرها التً الخاطئة لإلتجاهات الهؤشرات بكل قائهة ا

 .هللا

كتب    قبل لهارا ، هزا وي وبالرغن  .  لهن اسٍئ   اأور   سٍصبح إلسرائٍل ولك وجود كاى كٍف ا

 !؟ وسطهن ٌف ولك بوجود طلبهن هللا

هل أٌت وتهسك بأراء أو أفكار   .  ته وي خاللهكٍف تذاخل هللا ٌف حٍاة شاول لٍػلي إراد 

 ؟  لٍست بالظرورة هً أفظل وا َرَذه هللا لك
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.  الشػب َػرف أى زوى شلك تن وقس  ، اٌفراز ؼلى كهلك شاول الًبً صهوئٍل ؼٍي لقس

 االرتٍار بهصا َقوووى َتركهن لن أٌه إال لهلك بطلبهن هللا َرفض كاى الشػب أى وي وبالرغن

 . بهفرزهن الههن

 شاول هللا أؼذ كٍف صف.  إلٍها دؼاه التً للهههة أَظا َؤهله فإٌه شخصا هللا َذؼو ؼًذوا  

 . الجذَذ لذوره

 أظهرها التً الصفات واهً.  الهًاسب الرجل هو شاول أى البذاَة ٌف الًاس كل َقتًغ لن  

 ؟ هللا رجل أٌه تؤكذ والتً َابٍش وذًَة إٌقاره ٌف شاول

كتب    الًاس َفػله أى َجب الزي ووا  ، شاول لكو   ؼي صهوئٍل أؼطاها التً التحزَرات ا

 ؟ وتأٍَذه هللا رعى لٍظهًوا

                         ٌف الهسجلة األحذاث إلى َشٍر(  11 - 1  : 10 ) ٌف التارَخً الػرض إى

 (16 - 1 قط )
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 سرؼاى ولكي  . لهلكه للًجاح وبشرة بساَة َػتبر  ، َابٍش إلٌقاش للشػب شاول تجهٍغ إى

    .  هللا لقٍازة َستجٍب ألى وػسا زائها َكي لن وأٌه  ، ؼًٍسة شاتٍة إرازة له أى شاول واأظهر

 أؼصاب بسأت  ،  ًَهار الجٍش بسأ ؼًسوا ولكي جٍشا شاول جهغ هللا وتوجٍه قٍازة تحت

 . صهوئٍل لهجًء الهػًٍة الفترة ًَتظر أى وفشل تتصسع شاول

 . هللا لتأٍَذ وَسػى َطلب أى شاول رغبة ٌف َطلب أى شاول رغبة ٌف الخطأ واهو ، حلل    

                       ؟ شجاؼا َوٌاثاى جػل واالزي ؟ َوٌاثاى وابًه شاول شخصٍة بٍي وقارٌة اؼهل  

 ؟ فاشال قائذا شاول جػل وواالزي

كتب    التذَي شكل ؼلى تحافظ التً الحٍاة ؼي شاول حٍاة وي تتػلن أى َهكًك وارا ا

 وػاصرة أوثلة ٌف تفكر أى َهكًك هل  .  القلب ٌف داخلٍا ؼصٍاٌ ا وراءها تخفً بًٍها الخارجً

  ؟ لهزا

  ؟ ( 22 : 51 ) الطاؼة وي بسال شبٍحة لله تقسم الٍوم الطرق بأي
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 خلف ووجودة كاٌت الًبً صهوئٍل شخصٍة أى تجذ األسبوع هزا دراستك خالل 

                              . الًبً هزا شخصٍة ؼي دراسة واجهغ ، أخرى ورة الهقاطغ اقرأ  . األحذاث

 ؟ لله حقٍقٍة طاؼة أظهر الطرق بأي

كتشف ؼًذوا:  وثال  ؟ هللا َػصى أى وا َوم ٌف وجرب قذ صهوئٍل أى تػتقذ هل   أى ا

 .َخلفوه لي أوالده

 الًبً؟ صهوئٍل شخصٍة تطابق أى َهكي التً الشخصٍة ٌوع وا هو 

 

 


