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، تبذو وكأٌها  إى تلك الثقة في هللا واالؼتهاد ؼليه في القيادة التي شاهذٌاها في جذؼوى في شبابه

 .  قذ فارقته في وقت السالم

وي الهػتقذ أى الطًن )األفود( الزي ؼهله جذؼوى قذ تأسس ؼلي وا هو ووظوف في  

 .  يهًغ هزه األفػال. إى الًاووس كاى  (82)خر

؟ وا  ( التي أرؼت هللا واألفػال التي لن ترؼه 53 – 88: 2 وا هي أفػال جذؼوى في )  

  ؟ رغب في أى يرؼي هللا بطفة وستهرةهو التحزير الزي يحهله هزا لكل شخض ي

 ( .3أي ٌوع وي األشخاص كاى أبيهالك ؟  لهارا أراد أى يطبح ولكاٍ ؟ )أظحاح     

؟ وا هو التأكيذ الزي يحهله لك هزا الجزء وي أى هللا  كيف أظهر هللا ؼذم رؼاه ؼي أبيهالك  

 .  ليس وتغافالً ؼي الظلن
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َكرر ٌفس  6. وٌف عذد  ٍاى( َختص بتولع وَائٍر وهها أَظاً قاع 5 - 0:  01قط إى )

الصٍغة التً تعبر عي ارتذاد إسرائٍل تههٍذاً لذور َفتاح كقاض ووع تهذَذ الفلسؼًٍٍي 

هؼرود والهحتقر وًهن لهن وي الغرب والعهوٌٍي وي الشرق بذأوا ًَظروى إٌل َفتاح ال

 لكً َساعذهن .  

 

:  ( ووغ أى يفتاح يقول 82 – 82اؼذاد  حاول أى تلخض اتطاالت يفتاح وغ الػهوٌيي )  

كثر وي سيحوى لن يكي هزا األور هو سالح ، لكي اوارا  إى ووأب كاٌت له األحقية في األرع أ

 ؟  ؟ وارا يوؼح هزا وي قبول يفتاح لسيادة هللا يفتاح في حواره

   ً ، ولكي وها  أى تػهذ يفتاح الهتهور الهليء بالغيرة والحهاس كأى في اتجاه خاـئ جذا

وا هو الخؿأ في قؿغ هزا  . يحسب له أٌه هو وأبًته قذ تػاوال وغ هزا التػهذ كئيء وقذس

،  ؟ فكر في بػغ األشياء التي قلتها أو وؼذت بها في األيام القليلة األخيرة الػهذ بالذرجة األولي

 .  . ليكي وثال يفتاح حافزاً للطالة إلي أي وذي كًت حكيهاً في ؼيًي هللا

كتب في وزكراتك وا هو  (82 – 5: 2إى وػاولة يفتاح ألفراين تزكرٌا بجذؼوى في )   . ا

   كيف أؼػفهن  ، ؟ لقذ كاى بًو إسرائيل يحاربوى بػػهن البػغ األختالف بيي الحذيثيي

  ؟ هزا
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،  ، ولكي الجسء األكبر الكتاٌب خصص لشهشوى هًاك ثالثة قظاة قذ جاءوا بعذ َفتاح

كاى وي الهعروف  العكس وي القظاة اآلخرَي الذَي قذ درسًاهن بالتفصٍل فإٌه وعلى

. ولكًه تحول لٍكوى  خادواً خاصاً لله "ٌذَراً لله"   وًذ والدة شهشوى أٌه سوف َكوى

. شخصٍة غٌل الًقٍط وي هذا  

وٌحي ٌتذكر  . لقذ استقر الفلسؼًٍٍوى بأعذاد كبٍرة على الساحل وتحصًوا ٌف خهس وذى

و التهذَذ الحقٍقً هو ٌف . لقذ كاى الخؼر  ( 20 :2 ٌجاح شهجر الهذكور باختصار  ٌف )

، وٌف الؼرَقة الودَعة التً كاى حظورهن فٍها  ؽرَقتهن الهاكرة التً لوثو بها أفكار الٍهود

 ً .   وقبوال  

    

ؼغ قائهة ؼي كيف   . " ٌزير هللا ( لترى وي هو " 82 - 2  : 6 ادرس سفر الػذد )  

 ؟ ابتػذ شهشوى ؼي هزا

؟ ظل ألشخاص تػرفهن  وارا تالحظ ؼي إيهاى وًوح واورأته ودورهن كوالذيي 

  .   يريذوى أى يتػلهوا كيف يربوى أوالدهن في وخافة الرب

كيف استخذم هللا هزا الحذث   ( 82 - 2  :  21 بالرغن وي وػارؼة هللا لزواج شهشوى )  

 ؟  ليوؼح وػارؼته لسيؿرة الفلسؿيًييي؟ وارا يوؼح هزا الجزء ؼي شخطية هللا
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أهٍي شهشوى عًذوا عرف أى الهرأة التً كاى ًَوي االرتباغ بها قذ تسوجت بآخر. ولقذ أخذ 

 .  استخذم هللا هذه الهرارة لتحذي حكن الفلسؼًٍٍٍيعٌل ٌفسه اى ًَتقن لًفسه، ولقذ 

 

  لثػالب .( ربها وجهوؼة وي ا1:  23)أبي آوي    

  

 ؟  ؟ أيي وكاى هللا في حياته كيف يهكي أى تطف تطرفات شهشوى في هزه األؼذاد   

؟  ، ولكي كيف أظهر هللا أواٌتة لشهشوى لقذ سهح هللا لشهشوى أى يجًي ثهار خؿيئته  

 .  فكر وأشكر هللا ؼلي أواٌته

؟ إى األحاسيس قوية  إلي أي وذي يهكًك القول أى استسالوه لالغراء قذ تسبب في سكوته 

 ً إرا كاى هزا يكلهك في  . للرغبات الحسية. وارا يحهل لًا هزا وي تحزير وي أال ٌؿلق الػًاى  جذا

 .  ، فاجػل وي وثال شهشوى تحذياً لك، وأـلب وي هللا أى يساؼذك الوقت الحاؼر
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. فبذالً وي التركٍس عٌل األبؼال  إى القسن األخٍر وي سفر القظاة َختلف عي القسن األول

. حتً أًٌا  ، ٌقرأ قصتٍي كتوعٍح للحالة الروحٍة الظعٍفة لشعب إسرائٍل أٌفسهن

تتظح ٌف العذد األخً لهذا السفر ، ٌستؼٍع القول بأى الفكرة الرئٍسٍة لسفر القظاة 

 والتً تقول

  . أختر واحذة فقػ وي هاتٍي القصتٍي لذراسة الٍوم وارجع لألخري ٌف ٌهاَة األسبوع

( تتبغ الؿرق التي لن ترق بذياٌة ويخا أو الذاٌييي إلي اإليهاى  22،  21األظحاحاى  )  

 .  إلي أي وذي يشارك ويخا في رٌب الذاٌييي   . الحقيقي

 ( تصف األحذاث التً وقعت بعذ ووت َشوع بفترة قصٍرة .   10 – 01األصحاحات  )

  ؟ . كيف ساهن هزا في سقوؽ سبؾ بًياويي ؼغ قائهة بكل الشرور الهوظوفة في هزا الجزء  

 ؟  وا هو الخير الزي ٌتج ؼي كل هزا  

. اجعل هذا  . تبذو أٌها جسء وي الحٍاة الٍووٍة ٌف زوي القظاة االرتذاد وعذم األواٌة، والفجور

،  ( كصالة لٍقودك لتًهو عٌل شبه هللا 06 - 1:  001 بالًسبة لك. استخذم وسوور )تحذَرا 

 .   عٌل عكس هؤالء الًاس
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. وقذ كتب في وقت كاى فيه إلسرائيل ولك  األخير وي سفر القػاة اقرأ ورة ثاٌية الػذد  

، ولكي هل تػتبر هزا شرحاً كافياً للحالة الغير الروحية  أي بػذ أٌتهاء فترة القػاة –بالفػل 

. ؼغ قائهة باألسباب  لشػب إسرائيل؟ ارجغ لهالحظاتك ؼي القػاة في األسبوؼيي األخيريي

 ً ً  التي أدت إلي سقوـهن روحيا . استخرج وي هزه القائهة وا يشابه الشرور التي  وأخالقيا

. استخذم هزه األفكار لتطلي لًفسك وألاجل  يهكي أى تسبب السقوؽ في أياوًا هزه

 .   كًيستك

، ولكي الحقيقة أى هللا وستػذ  ربها يستخذم البػغ هزا السبب لًقذ الكتاب الهقذس 

أٌه يوجذ هًاك أشخاص ، وهو يػرف  أى يتػاول وغ أي إٌساى يطلح لتحقيقي أغراؼه

  . كاولوى

 

 


