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 سولقً التاٌل واألسبوع األسبوع هزا اسةدر  ٌف

 بقراءة الرئٍسً القطة خظ ىتبع وسوف. إبراهٍم مه عائلة األولى األربعة األجٍال على ىظرة

 ٌف أظحاحات عذة سوتجاوز. سٍرىا غرَق ٌف المفتاحٍة األفمار بعض وفحض نبٍرة مقاغع

 المتاب لقراءة األسالٍب الذراسٍة أحذ وهزا التفاظٍل مه بالقلٍل علٍها وىعبر واحذة جلسة

 هو إلههم هؤالء؟ إن القذماء هللا بخطوص رجال التعلٍم قٍمة ما تتساءل، قذ لمول .المقذس

 الرب بشخض معرفتوا خالل مه موهم أعظم َمون أن َجب له فهموا أن برغم حتى إلهوا

 هللا قذمها التً المواعٍذ وبعض. جذا متشابهة بعرق ومعهم معوا َتعامل فالله .َسوع

 .اآلن حتى حٍاتوا ٌف تؤثر مازالت سوة 8444 موز إلبراهٍم
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 . إلبراهٍن قؿػها التً للوؼود الػجٍبة الؿبٍػة تفهن كً َساؼذك أى هللا وي أـلب

                  . هللا قؿػها التً الوؼود كل ؼي والحظاتك دوى األظحاحات هزه تقرأ بًٍها 

 بشروؽ(. وطحوبة كاٌت الوؼود هزه أى الحظ)

كتب  الزي الػهذ ألى إبراهٍن ٌسل هن بالهسٍح الٍوم الهؤوًٍي إى. الوؼود بجاٌب الشروؽ هزه ا

  .للكًٍسة أَػا قؿػه قذ إلبراهٍن هللا قؿػه

 هللا؟ جاٌب وي هزا وثل التسام ٌتائج هً وا 

 الوؼود؟ هزه ًٌسى أو فٍها ٌخؿًء التً األوقات ؼي وارا 

 اهتهام اى أو لك خؿة أَة لذَه لٍس هللا أى لو كها تػٍش أى تحاول ؼًذوا ذثَح الزي وا 

 بحٍاتك؟

 تشوه أو تتجاهل اَػا وأٌت الكًٍسة اى وي بالرغن حتى ووجودة وازالت وؼوده ألى هللا اشكر

 .األحٍاى بػغ ٌف الوؼود هزه
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 له كاٌت وقذ بأسره الػالن لخالص خؿته به لٍحرك هللا اختاره الزي الرجل هو إبراهٍن كاى

 أًٌا وي بالرغن) لوؽ أخٍه ابي وغ تقارٌه ؼًذوا خاظة بطورة واؼحا هزا وَبذو. وهٍسة شخطٍة

 كاوالً(. َكي لن ٌفسه إبراهٍن أى القادوة دراستًا ٌف سًرى

. ولوؽ إبراهٍن بٍي والتطرفات الطفات ٌف االختالفات دوى األظحاحات، هزه أتقر  وأٌت  

 .أَػا التشابه أوجه بػغ تالحظ أى َهكًك

 الجسء َتػلق. إبراهٍن شخطٍة ؼي كتبته وا إلى اٌظر *

 شخطٍتك وقٍاس هو وا. هللا وغ بػالقته وًها األكبر

 الهًاـق؟ لهزه بالًسبة وحٍاتك

 

 فقؾ إلبراهٍن لٍست هللا وؼود كاٌت البذاَة وًز

 ؼلى القذَن ٌف هللا شػب تػود لقذ(. 21:3) وؼائلته

 .الٍوم أَػا ٌحي وكزلك رلك ٌسٍاى

 الوؼذ هزا تحقٍق ؼلى لتػهل ستفػله الزي وا *

 وػت؟ سًة 0444 وًز إلبراهٍن الههًوح

 أو ٌف كلٍتك الهغتربٍي الؿلبة ٌف تفكر أى َهكًك هل *
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 أخرى جًسٍات وي الزَي األشخاص

 َػرفو أى َحتاجوى والزَي بلذتك ٌف

 ؼلٍها؟ وَحافظ وؼوده َقذم الزي هللا ؼي ا

 وػهن؟ ؼالقاتك تبًً أسلوب بأي *

 تركوا قذ الزَي هؤالء ألجل تطٌل وكٍف

ً  بالدهن  ؟لآلخرَي باإلٌجٍل لٍطلوا فػال

 

 

 قععه الزي العهذ مه َتجسأ ال جسءا ناىت عالقة شعبه، مع خاظة عالقة ٌف هللا دخل لقذ

 وأخز الشروط دائما أعله هللا ألن شرناء، بٍه عادَة عمل اتفاقٍة مجرد هزا َمه لم. معهم

 هو غرضه إن. المبادرة

 عه وموفطال مقذسا شعبه َمون أن على والتأنٍذ وشعبه هللا بٍه الشرنة على المحافظة

 .للعهذ أمٍوا َمون أن عاتقه على إسرائٍل أخز. األمم باٌق

 ومع ،(59تل) ٌف إبراهٍم ومع ،(9تل) ٌف ىوح مع:  القذَم العهذ ٌف محذدة عهود أربعة هواك

 جذَذ بووع الوعذ أَضا هواك(.  ظم٢ ) ٌف داود (، ومع 68 - 59خر) ٌف سٍواء جبل ٌف موسى

 (. 78 - 75 : 75 ٌف )إر العهذ مه

 التلمٍحات بعض ىجذ( 59 تل) ٌف لمه فعلٍا، العهـود أخز نٍفٍة عه نثٍرة معلومات توجذ ال

 .رلل إلى

نثر لتعرف المتاب قاموس إلى الرجوع حاول  .«الوعود» موضوع عه أ
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 إلى ُؼذ. الوؼود هزه تتهٍن ٌف َرغب كاى بل الهواؼٍذ، َتلقى أى إبراهٍن ؼلى كافٍا كيَ لن

كرتك لتٍقظ األسبوع هزا وي األول الٍوم دراسة ٌف والحظاتك  التً الظروف بخطوص را

 .الوؼود ظاحبت

 إلى  1:  اظحاح) ٌف التً الوؼود اوتذت كٍف الحظ( 3: - 1:) األظحاحات تقرأ وأٌت  

 . باختطار استًتاجاتك دّوى  الوؼود؟ هزه تجاه إبراهٍن فػل رد كاى وارا( 3: اظحاح

 َذل هًا تراه دلٍل أي(. 0رو اٌظر) إَهاى رجل أٌه ؼلى الهقذس الكتاب ٌف إبراهٍن ركر لقذ 

كتب اللقب؟ هزا وثل استحقاقه ؼلى   . والحظاتك ا

 فعل لقذ. القذوس هللا ىظر ٌف ومقبول وىقً بار إبراهٍم أن أعله الزي هو هللا أن 

 . بقوته إَمان لهم نان الزَه مع الشًء ىفس هللا

 ٌف هاوا شٍئا بار كشخض لإلٌساى هللا قبول َػتبر لهارا بكلهاتك تشرح أى حاول 

 لذى وقبولٍي أٌفسًا ٌجػل أى قادرَي غٍر ٌحي لهارا. الٍوم البشري الجًس وغ هللا وػاوالت

 هللا؟

 رلك؟ تظهر اسلوب بأي بارا؟ هللا جػله كشخض تػٍش هل

ً  لًقرأ للخؿٍة، ؼرؼة وازال هاىواإلَ البر رجل ابراهٍن  (. 2:) وأظحاح( 34-1:4 3:) ٌف وثال

 إبراهٍن؟ سقؿات هً وا
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 أى وي بالرغن إلبراهٍن، لوؼوده حافظا وازال هللا أى إال الًقطات هزه وثل وي بالرغن  

ٌٍ أى اؼؿر إبراهٍن  رلك وًز هللا شػب وغ ٌف ؼذاء إسهاؼٍل ٌسل كاى. )الًتائج وي َػا

 ووارا الخؿٍة؟ ٌف الوقوع وي ٌفسه َحفظ أى َهكًه كاى كٍف( 4131:تك) ٌف اٌظر(. الحٍي

 اآلخرَي وغ هزا تًاقش أى َهكًك الخؿٍة؟ ٌف الوقوع ؼذ ٌحتهً أى َهكًًا كٍف لًا؟ بالًسبة

 .الهسٍحً اإلَهاى ٌف ؼًك الهتقذوٍي
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. واقغ إلى تحوَلها ؼي جذا والبػٍذة الواقػٍة غٍر الهواء ٌف التً القالع وثل لٍست هللا خؿؾإى 

 ؼطٍاى أى بالرغن حقٍقة، تطبح أى َراها ؼلى القذرة لذَه كاٌت خؿؿه هللا وؼغ فػًذوا

 . الخؿؾ هزه َغٍر أٌه األحٍاى بػغ ٌف َبذو قذ اإلٌساى

 . الػالن هزا ٌف األوور وقالٍذ ٌف التحكن وركس ٌف أٌه لك َؤكذ أى هللا وي اـلب

 توقٍت ٌف األوؼاع كل ٌف الهتحكن هو هللا أى دلٍل وجود الحظ األظحاحات هزه تقرأ وأٌت 

 بػغ ٌف تساءل قذ إبراهٍن لػل. تجذها الهالحظات التً دوى. برفقة زواجه أو إسحاق وٍالد

 ٌحي ٌكوى األحٍاى بػغ ٌف. الهستحٍل تحقٍق ؼلى قادرة فػالً  هللا قذرة واكاٌت إرا األحٍاى

 .الهتحكن هو هللا أى وًٌسى خائفٍي أَػا

 وأٌت لهخاوفك َحذث الزي وا. القذرة الكٌل هو هللا أى ؼلى الذلٍل جاٌب إلى وخاوفك ىوّ د 

 القٍادة؟ ووقغ ٌف الزي هللا إلى تًظر
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 بالتجربة اإلَهاى ًَهو.  إبراهٍن رغبات لكل وستهرا إرؼاء َػًً ال فهزا إَهاى رجل َكوى أى

 وحفظها؟ وواؼٍذه هللا حقق هل. التجربة هزه واجه إبراهٍن وإَهاى واالختبار؛

ً  إلٍها واٌظر ورتٍي، األؼذاد هزه اقرأ  بأي. هللا ٌظر وجهة وي ثن إبراهٍن ٌظر وجهة وي أوال

 االختبار؟ هزا ٌف إبراهٍن إَهاى تقوى أسلوب

 ؼهووا الهسٍحٍٍي حتى أو كًٍستك إَهاى أو إَهاٌك فٍها تػرع ورات تتزكر أى َهكًك هل

 إَهاٌك؟ َهتحي أى وستػذ أٌت البركات؟ هل كل ٌتجت رلك خالل ووي لالختبار،

 هًاك أى وتػرف تػرفها وواقف أي ألجل وظل به َػهل الزي األسلوب ألجل هللا لتشكر توقف

 .ظػبة بظروف َهر وا شخطا

 وػه ؼهذ ؼالقة ٌف أٌه أَػا أظهر لكًه فقؾ إبراهٍن إَهاى هللا َختبر لن

 .التكلفة تكي وهها الكاولة، الؿاؼة تتؿلب

كثر هللا هل. قلبك ؼلى الغالٍٍي واألشخاص األشٍاء بكل قائهة أؼذ   وي لك بالًسبة أههٍة أ

 هؤالء؟ كل
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 ( 22-32 األظحاحات ) ً  رتب األسبـوع ٌهاَة خالل     لتقـرأ وقتا

  . إبراهٍن جذه َشابه َػقوب فٍها كاى التً الؿرق الحظ رلك تفػل وبًٍها

ً  أى إال ، األبذَة هللا خؿة وي جسءا كالهها كاى كالهها وٌال. هللا خؿة ٌف َتذخل أى حاول وًهها كال  

كتب ورات ؼذة الخؿٍة ٌف كلٍهها وقوع وي بالرغن هللا بركة . الشخطٍة والحظاتك أ   

 

 

  


