
1 
 

كاى زاٌٍال رجالً حسب قلب هللا .  لقس تػلن كٍف َكوى له زور كاول وٌشؾ ٌف ٌظام فاسس 

بسوى تصبصب أو وٍل ٌف تكرَسه ووالئه للرب إلهه . ٌف هصه الهرحلة الحرجة وي التارَد 

الٍهوزي ؼًسوا أررج الشػب وي أرع ووـًه وؼغ هللا زاٌٍال ٌف وركس قوي له ٌفوشه ٌف 

قلب اوبراـورَة بابل وحتى وهو هًاك تأثر بالًبً إروٍا وبها هو حازث ٌف أورشلٍن اٌظر        

 ( .  29،   إر    2:  9) زا 

السفر ٌف جسءَي تارَذً و ٌبوي تشرح االظحاحات الستة األولى حٍاة زاٌٍال وتذتض  َقغ

 الستة األررى برؤاه ؼها سٍحسث للشػب الٍهوزي بػس شلك . 

ى وا َالقًٍا ٌف هصا السفر هو زاٌٍال ٌفسه . ٌف وواجهة الػغوؽ الػجٍبة و لكي أقو

 التهسَسات حٍث ٌجسه َذتار زائًها أى َذسم هللا ٌف كل ووقف . 

لكً ٌغؿً هصا السفر ٌف أسبوع سًركس ؼلى األظحاحات الستة األولى األكثر ألفة لًا  .       

  ظحاحات األرٍرة . وٌف زراسة ٌهاَة األسبوع ٌلقً ٌظرة ؼلى األ
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لقس كاى هًاك بال شك الػسَس وي الشباب البابٌل الصي كاى َجب أى َسرس ٌف بالؽ الهلك .  

ٍهوز كاى هًاك ظراع وحتهل وغ ؼبازاتهن لٍهوه . وحتى وهو لكي بالًسبة لهؤالء الفتٍاى ال

ـالب أظهر زاٌٍال والءه الوـٍس لله بسوى أي رجل وهو وا ظار ؼالوة وهٍسة لكل حٍاته وهو 

 رجل ٌاؼج . 

ق . م                                 608( وي الهحتهل أى َهوَاقٍن  كاى ولكًا وي سًة  2ٌف ) ع    

 ( .  8 - 5:  36أخ  2) 

( لهاشا كاى ؼلى زاٌٍال و اآلررَي أال َأكلوا وي الؿػام البابٌل ؟  ووا هً  1اقرأ  ) زا    

 ( .   26 - 22:   20السوافغ التً حركتهن ٌحو هصا الرفغ ؟ َساؼسٌا ٌف شلك أى ٌقرأ  ) ال  

ػبٍر اى هًاك سبًبا آرر  قس َكوى  هو السافغ إلى ؼسم األكل وي وائسة الهلك وهو ببساـة الت

 ؼي االستقالل و اإلرالص لبالزهن . 

 اشرح أسلوبهن ٌف التػاول وغ السلؿات .   

( وا هً الطفات التً  أظهرها زاٌٍال لٍكوى ٌف  16،  11:  17قارى هصه القطة وغ ) َو   

 الػالن ولكًه لٍس وي الػالن ؟ 

 ظلِّ أى َساؼسك هللا أى تحتصي وثال زاٌٍال ٌف االلتسام لكي بسوى وساووة . 
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لة ٌف هللا أى كاى تهسَس الهوت وػلًقا  ؼلى رقاب الفتٍاى األربػة .  لقس تحرك زاٌٍال بثقة كاو

 ًَقصهن . لن َحاول أى َجس أَة ـرَق وذتطر لٍهسك بسوام األوور بٍسَه . 

 ًسوا واجه تهسَس الهلك . زوى والحظاتك بػًاَة ؼي الذؿوات التً اتبػها زاٌٍال ؼ  

كتب بالتحسَس وا الصي ـلبوه وكٍف استجاب لهن هللا .     افحض ظالة األربػة وا

 ( األربػة وهالك : بابل ، ووازي وفارس ، والٍوٌاٌٍة ، و الروواٌٍة .  39ٌف ) ع    

 ًها حٍاته ٌف رؿر ، الحظ تأثٍر شلك ؼلى الهلك . لقس أـاع زاٌٍال هللا وتحرك بإَهاى بٍ  

ؼًسوا واجهت وحًة ، هل كاى أول رز فػل لك هو االلتجاء إلى هللا ؟  ظلِّ لكً تكوى وثل 

 زاٌٍال ٌف هصا الجاٌب . 

 91:  19مزمور  
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األجل ، فبهرور األَام ٌسى ٌبورص ٌطر إله إى وا َبسو توبة َكوى ٌف بػغ األحٍاى ٌسًوا قطٍر  

 زاٌٍال ، وبًى لًفسه إلًها راًظا . 

أسرع الهوظفوى اآلرروى تحركهن الغٍرة وي ٌجاح الٍهوز بالشكاَة ؼلى زاٌٍال أوام الهلك أى 

 زوالءه شسرخ و وٍشد وؼبسٌغو لن َسجسوا لإلله الهطًوع . 

( أـاع زاٌٍال  2الحظ رز فػل زاٌٍال و أظسقائه الثالثة تجاه أور السلؿات . ٌف ) أظحاح    

( لن َؿغ زاٌٍال و أظسقاؤه الثالثة أور الهلك  3أور الهلك لٍفسر له الحلن لكي ٌف ) أظحاح 

ى لٍػبسوا األوثاى . لهاشا كاى هصا األور ؟ ووا هو اإلرشاز الصي َقسوه بذطوص وتى تؿٍغ ووت

 ال تؿٍغ سلؿة زٌٍوٌة ؟ 

( ٌجس أى هللا َأرصه ٌف ارتٍار  4ورة أررى أجبر الهلك أى َػرف إله إسرائٍل لكي ٌف ) أظحاح 

 أشس إشالالً  . 

التوبات الهتػسزة التً قسوها الهلك ، كٍف تذتلف هصه الهرة ؼي الهرات السابقة قارى   

 لها ؟    

ظلِّ أى َبٍي  هللا لك وطازر الكبرَاء ٌف حٍاتك  و َتػاول وػها باألسلوب الصي َجػلها 

( لٍكوى  37 - 34:  4تذتفً . َهكًك أى تأرص إقرار ٌبورص ٌطر ٌف التسبحة الهوجوزة ٌف ) 

 تك . أساس ظال
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الصي رلقه  ٌفس القوة اإللهٍة التً ؼًس  سًة وي وفاة ٌبورص ٌطر  ،  احتاج الهلك 23بػس  

 زاٌٍال وبًفس السرجة . 

زاٌٍال  حاول أى تحسز أي ٌوع وي الرجال كاى بٍلشاظر  .  اكتب االتهاوات التً واجهه  

 بها . 

 ألي شًء ؼسى زاٌٍال ٌجاح بٍلشاظر  ؟   

 كٍف اغػب بٍلشاظر  هللا بذاـاَاه ؼسه ؟   

كتب كٍف َحكن هللا كل األون حتى إى  47اقرأ  ) وس     الهلوك البػٍسَي جًسا ؼي هللا ( وا

ا .  ًٍ  سٍواجهوى قطاًظا إله

استذسام الهسوور الصي قرأته اآلى لتسبح هللا ألٌه الحاكن الهؿلق لكل األون و ستذػغ كل 

 ظور الظلن ٌف الػالن لسلؿاٌه . ظلِّ ألي وكاى ٌف الػالن ترى الظلن َبسو سائًسا هًاك . 

( كاى زاٌٍال هو ثالث رجل ٌف الههلكة حٍث كاى بٍلشاظر هو ابي  29ٌف ) ع     

 الهلك ٌابوٌٍسوس وكاى َحكن ٌف غٍابه . 
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حتى زوالء زاٌٍال لن َستؿٍػوا أى َجسوا أي ؼٍب فٍه . وكاى الؿرَق الوحٍس لكً َوقػوا به  

هو ؼبازته إللهه . كاى َهكي لساٌٍال أى َتساهل ٌف األور وأى َطٌل ٌف الذفاء لكي الغٍرة 

 الههٍسة ألسلوب حٍاته لن تػرف وثل هصا الػػف . 

أى تجػل االررَي َسركوى إَهاٌك فهصه شهازة رائػة . اكتب قائهة باألشٍاء الؿٍبةالتً   

 جػلت وي زاٌٍال رجل هللا .   

لقس كاٌت بسا الهلك وغلولتٍي بقراره هو  ،  لكي َسي هللا لن تكي كصلك . كٍف أظهر هللا   

هصه الحقٍقة ؟ وبأي ٌتٍجة ؟ ؼغ أٌت هصا ٌف الحسباى ، وا هً السروس التً َهكًها أى 

 سك وثل زاٌٍال ؟ كها ٌف زراسة الٍوم الثالث وي هصا االسبوع تساؼ

 ( واجػلها تطٍغ تسبٍحتك وظالتك لله الٍوم  .    27،  26:  6رص كلهات الهلك زارَوس  ) 
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إى قطة حٍاة  زاٌٍال هً قطة ولههة  ،  والستة أظحاحات التالٍة تبٍي وا أؼلي له ؼي 

الهستقبل وكاٌت أًَػا زفػة قوَة ساؼست الٍهوز أى َحتهلوا سًً أسرهن ) بغغ الًظر  

ؼي أٌهن ؼسٍرو الفهن ( ، فهن ٌف الحقٍقة جسء وتكاول وي الكلهة الهوحى بها تساؼسٌا 

ٌٍ وإٌساى الذؿٍة وسفر  الرؤَا و أًَػا      بطفة راظة أى  ٌفهن تػالٍن َسوع ؼي وجٍئه الثا

(  والذؿوؽ  الرئٍسٍة ٌف هصه األظحاحات ٌجسها وصكررة ورة أررى ٌف سفر  الرؤَا .   2تس 2) 

 هصا الًوع وي األزب َسهى الرؤوي . 

 


