
1 
 

 .األكبر أخاه سٍحكن األظغر، االبي َػقوب، أى هللا وؼذ( 32:32تك) ٌف

 ؼي والحظاتك الهاؼً،دّوى األسبوع ٌهاَة قراءات ؼوء وٌف األظحاحات هزه إلى تًظر وأٌت 

 ٌتائج كاٌت وارا. هو توقٍته وٌف بأسلوبه تسٍر األوور َجػل أى َػقوب بها حاول التً الطرق

 هزا؟ سلوكه
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 .هللا وغ َػقوب تجاوب بكلهاتك واشرح( 33-01: 32) إلى ظراٌ 
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 ؼاوا 01 وًز كاى الزي الهتهلض الشخض ٌفس هو َػقوب أى هًا الجواٌب بػغ ٌف ٌجذ

 .حذث قذ التغٍٍر بػغ إال ،(32 اظحاح) ٌف كها وػت،

 َػقوب؟ ؼلى تلحظها التً التغٍرات هً وا األظحاحٍي، هزَي قراءة بػذ

 الزي وا تحققت؟ وقذ إَل، بٍت ٌف هللا َػقوب وغ وطارؼة أثًاء قٍلت التً الوؼود هً وا 

 لًا؟ الزي اإلله ؼي الهوقف هزا َبًٍه

 التشابه أوجه أحذ إى. الهجال له أفسحت إرا وػك، األور ٌفس َفػل وألٌه قذرته ألجل اشكره

 َهكًهها. الطالة رجال وي كاٌا الرجلٍي أى بٍػقوب هو إبراهٍن وقارٌة ؼًذ الحظته تكوى قذ الزي

 .الطالة لكٍفٍة خاظة رؤَة لًا َقذوا أى

 ٌف ووثابرتًا هللا أواٌتًا إظهار بخطوص( 03-9: 23) ٌف َػقوب ظالة وي ٌتػلهه الزي وا

  الطالة؟

كتب( 22-03:02) ٌف إبراهٍن ظالة إلى أخرى ورة اٌظر   أى َهكًك كٍف واٌظر والحظاتك ا

 . الٍوم ظالتك فترة ٌف تستخذوها

 ألٌك اآلخرَي أوام وهٍس أٌت هل. هللا وغ اللٍل طوال لطراؼه ٌتٍجة وختلفا شخطا َػقوب كاى

 الحً؟   هللا وغ تقابلت
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لن تكي هًاك طرَقة أوام إبراهٍن لٍتوقغ وػاوالت هللا الهستقبلٍة وغ ٌسله. و أٌت تقرأ هزه 

(، حتى وإى احتلت الهػاٌاه جسءاً 03األظحاحات الحظ الطرَقة التً وٌف بها هللا وؼوده ٌف )تك

 وي الهوقف.

ٍرة، لزا تأكذ أٌك وستغرق فٍها كها لو كاٌت قطة بولٍسٍة و الحظ كٍف َظهر إٌها قطة وث

 البطل ٌف الًهاَة بطورة ؼظٍهة.
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 خاطًء اإلٌساى إى القائلة الحقٍقة َؤكذوى األظحاحات هزه ٌف الهزكورَي تقرَبا األشخاص كل

 أساًسا .

 .اقترفتها التً الخطاَا بكل قائهة ىدو   

 طٍب؟ غرع إلى لٍحولها الخاطئة األفػال هزه هللا استخذم أسلوب بأي

 لك التأكٍذ هو وا. الغالب ٌف شخطٍا أَػا أٌت تذركه اختبار وهو الهقذس الكتاب ٌف ؼام فكر إٌه

 هزا تزكر أى فٍها احتجت التً الهرات ٌف فكر اإلٌساى؟ خطٍة فوق َهٍهي أى َستطٍغ هللا أى

 .الحق

 لهارا. الطػبة األوقات هزه كل ٌف َهر أى ؼلٍه كاى لهارا ؼذَذة ورات تساءل ٌفسه َوسف لػل

 سألت لػلك وطر؟ ٌف سجًٍا ظار حتى اٌحذر لهارا ؟ أجًبٍة دولة إلى كػبذ َباع أى له هللا سهح

 . حٍاتك ٌف خاطًء اتجاه ٌف تسٍر التً األشٍاء ؼي وشابهة أسئلة شك بذوى هللا

 للهستقبل؟ َوسف َػذ هللا كاى كٍف 

 وهزا بها القٍام ؼلى القادر وحذك وأٌك الهستقبل ٌف وههة لذَه هللا أى وذرك أٌت وذى أي إلى

 ؟ ألجلها ؼروري اإلؼذاد

 ؼهل أٌت تطٍر أى شخطٍا لك َػًٍه الزي وا. األؼذاد هزه ٌف وتأول( 01-2: 3أفسس) اقرأ

 سلوك ٌف الهغاورة ووؼغ هو وا اآلى؟ حٍاتك ٌف وتحركك ٌظرتك ٌف هزا َؤثر وكٍف هللا؟

 ؟ الهسٍحً اإلٌساى

 غٍر الحالٍة الظروف بذت وإى حتى الهستقبل، ٌف لك هللا استخذام ٌف راغبا تكوى أى ظل  

  . ووفقه
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 حکین وشیخ بار رجل إلى بًفسه وغرورا َبذو فتى وجرد وي ٌػج قذ ٌجذه َوسف ؼبرحٍاة

 . وأهذافه هللا خطط أوؼح بطورة َفهن وأى حٍاته ؼبر للوراء ًَظر أى استطاع

 تشرح أى َهكًك كٍف ،(31-09: 21, 2-1: 12, 23-20: 10) إلى خاظة بطورة بالًظر

 أٌت؟ بكلهاتك وػهوٌها

 يروا أن هللا شعب تساعذ السويه عبر مع هللا اليومية والمواجهة والخبرة العمر إن حقيقة

 .ليلة و يوم بيه هللا مع العالقة هذه تبوي أن يمكوك ال. موظوره مه الحياة

 أن تستطيع الوقت يأتي عوذما حتى هللا وبيه بيوك الموجودة الثابتة واألمور العادات ماهي

 هللا؟ ىظر وجهة مه األشياء ترى

 مع حية عالقة على يحافظ كيف واىظر. كويستك في السه في متقذم روحي شخص على تعرف

 . وأغراضه خططه ويفهم هللا في يثق وكيف هللا

 رأَته الزي الهجذ ؼي بها ألؼبر تػبٍرات التوجذ: )هللا وغ الحٍاة اختبروا الزَي األشخاص أحذ قال

ٌٍ، ؼي ًَتج الزي الػجب أو  قذوً ترسخت قذ ؼهري وًتطف وٌف الهستقر، غٍر الػطبً أٌا كو

للكلهة  دقٍقة دراسة خالل وي ٌل هزا كل حذث وقذ. السهاء هواء اآلى وأتًفس األبذَة ٌف بثبات

 .أظال( وجوده األحٍاى بػغ ٌف َذركوا لن وإى حتى أفراد خالل وي دائها هللا َػهل الهقذسة

 دٌٍوَة سلطات َستخذم أى وَهكًه زواى كل ٌف َهثله وي له هللا أى تبٍي َوسف قطة إى

 هزا؟ َشجػك كٍف. الطٍبة أهذافه ألجل

 .الػالن ٌف وؤثرة وواقغ ٌف تػرفهن وسٍحٍٍي أي ألجل ظل
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 والحظاتك إلى بًظرك ارجغ.  ؼذَذة أفكار ظهرت التكوَي، سفر ٌف الػشر الذراسات هزه ؼبر

 .جهٍػا أدركتها أٌك وتأكذ

 كل تتبارك خالله، فهي. التوقػات كل تتخطى إبراهٍن ؼائلة ألجل خطة هللا لذى كاٌت  

 .األرع ؼائالت

 .وؼائلته إلبراهٍن وحذدة شروطا وؼػت الخطة هزه وي كجسء هللا قذوها التً الوؼود إى 

 .أحبه هللا ألى ببساطة لكي فػله شًء أي بسبب َتن لن اختٍاره اى َتزكر أى إبراهٍن احتاج 

 الكثٍر ؼلى حٍاته اشتهلت فقذ. سهلة حٍاة وػًاه لٍس فهزا هللا خطة وي جسءا َطٍر أى  

 .األوور ٌف الهتحكن ووقغ ٌف ظل هللا أى إال واأللن، األوجاع وي

 َكوٌوا ولن. بطرَقته األوور َجري هللا أى َؤوًوى كاٌوا لو كها دائها الًاس هؤالء َتطرف لن  

 َحفظ أى ؼلٍه وكاى اآلتٍة، األوور شكل ؼي وؼوده ظاؽ وقذ. أوًٍا ظل هللا لكي. خطٍة بال أَػا

 . كلهته

 ٌف اإلَهاى ٌفس لذَك هل. هللا لشػب األولى لألَام وختطر ولخض فهً( 33-2: 00ؼب) اقرأ

 هزا؟ وثل إله

 

 


