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نحر الصلٍب َعذ ٍ   هسٍحٍٍيلل شائع روز أ  العصور ٌف هً الروز السهمة ناٌت بًٍها ) احال

                                   ؟ اإلٌجٍل َقول عًه وارا.  إلَهاًٌا أساسٍا احذخ   الصلٍب َعذ نها(  األولى

 المتاب فهرس إلى ترجع أى حاول . الصلٍب نلهة عي المتابٍة الفقرات بعض ٌف سًبحج

 ربها .  بالصلٍب عالقة لها التً الهوضوعات على نتابٍة للتعرف ووسوعة أي أو الهقذس

 لترنز الًقاط بعض أى تختار علٍل ولمي الصلٍب بملهة الهتعلقة الهوضوعات وي المحٍر تجذ

 . االسبوع لًهاَة فٍها تبحج لن التً احتفظ بباٌق األشٍاء.  وفٍذة دراستل تموى حتى علٍها

 َعًٍه وا ٌعرف فإرا لن.  الصلٍب وي الهسٍحً الطرَق لفهن جادة وحاولة أي تبذأ أى َجب

 فالصلٍب .  الجذَذ العهذ لها الزي أعطاه بالهفهوم الحقٍقٍة الهسٍحٍة ٌفهن لي الصلٍب

   . َعًً وارا لًفهن واهتهاوا وقتا أى ٌعطً َجب لزا  . اورنزَ   َعذ تأنٍذ بمل
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 هو األصحاح فهزا لزا  -  عي الصلب الحذَث َكوى حٍي الجذَذ العهذ ٌف كثٍرا   صلٍب كلهة تتكرر

 .  الذراسة هزه ٌبذأ وًه أى َجب الزي الطبٍعً الهكاى

 أى ل  ب  ق   الزي الرب َسوع اشكر الذراسة تكهل أى وقبل. الصالة روح وٌف بتأول الفقرة اقرأ

ا تعرفها ترٌٍهة بكلهات اوترٌه   عًك َهوت  . الصلٍب ووععها َكوى جٍذ 

 هؤالء َفسر كاى بها  ، التقرَر هزا ٌف الشخصٍات بعط وحل ٌفسك تظع أى حاول واآلى  

 ؟ َحذث كاى وا الًاس

 ( 72ع ) الًساء 

 ( 53ع ) الٍهود وقادة الًاس 

 ( 35 - 53 أعذاد ) اللصاى 

 ؟ ( 32ع ) الهئة قائذ 

ٍ   كٍف  ؟ قتل حٍي ابرَئ   كاى السٍذ الهسٍح أى البشٍر لوقا يب
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 - األوس دراسة جاء ٌف كها – الجهوع وي لكل – وتوقعة تكي لن سٍتألن الهسٍا أى فكرة إى

 التبعٍة هزه َتبعوه وتظهًت اى تالوٍزه الهسٍح دعا السٍذ لكي.  الٍوم دراسة ٌف كها والتالوٍز

 . أَظا الصلٍب

 . يالفقرتٍ هاتٍي اقرأ

كتب   تلهٍز ألي بالًسبة "  صلٍبك احهل"  َعًٍه وا بكل قائهة ا

 ( .  55  ،  72 - 73:  43  ،  72 - 75:   3  إلى خاصة بصفة اٌظر )

 ؟ بهوجبه َسلكوا أى ألتباعه الهسٍح السٍذ َرَذ الزي الفعل رد هو وا 

 السٍذ َوجهًا إلى الجذَذ العهذ ولكي  ،  وكلفة و صعبة التبعٍة تبذو األحٍاى بعط ٌف  

 (  73 - 72:  7ا بط  ،  5 - 4:  47  عب اٌظر ) لًا ووشجع كهثال الهسٍح

 إحذى تأول   ؟ السٍذ الهسٍح وثل َساعذك هل  ؟ وسٍحٍا تكوى أى ٌف صعبا تجذه الزي وا

 .  الفقرات هزه

كهل الوقت وي وزَذ لذَك كاى إى                       . والصلٍبالتلهزة  عي بولس َقوله وا لترى أ

                                             .  ( 43 : 2   ، 73 : 3 غال ٌف ) وهاثلة إشارات هًاك(  43 - 44  ، 2 - 4:  2 رو ) اٌظر

 ؟  التلهٍز عًذ أى َكوى الرسول بولس َتوقع الزي الفعل رد هو وا
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 أتى ، هًاك بشر باإلٌجٍل أى فبعذ.  غالطٍة نًائس وع وشانل الرسول بولس واجه لقذ

 الٍهود ٌاووس وَحفظوا َختتًوا علٍهن أى َجب إٌه الجذد للهسٍحٍٍي لٍقولوا آخروى

 إضافة الصلٍب أى الٍهود بعض لذى فماى الهفهوم  .  بالهسٍح إَهاٌهن إلى باإلضافة

 . للخالص الهسبقة هللا خطة وهو التارَخ نل ولٍس هو للتارَخ أو إلَهاٌهن

 رلل على اآلتٍة تساعذك األسئلة قذ  . هللا خطة ٌف الهراحل تتتبع أى وحاول األصحاح اقرأ

 . وختصرة إجابات إلى تحتاج وهً

 ( فكٍف 42ع الًاووس ) َعطى أى قبل هللا لشعب الهؤسس العظو فهو ، بإبراهٍن لًبذأ

  ؟  تبرأ

 ؟ الوعـذ هزا ٌف تجـذ وـارا  .  اوعـذ   إلبراهٍـن هللا أعطى لقـذ  

 . ( 41 - 3  ،  43 - 2 األعذاد ) اٌظر

 اٌظر الًاووس أى َحققه َهكي الزي وا  ( 43ع ) اٌظر اوؤقت   إجراء الًاووس كاى تأكٍذ بكل  

 ؟ ( 47 - 42 ) األعذاد اٌظر للًاووس تحقٍقه َهكي ال الزي وا  ؟ ( 73 - 43 ، 75 ) األعذاد

 ( 43 - 45 ) عذدی اٌظر  ؟ إلبراهٍن هللا وعذ تحقق كٍف 

كاٌت العادة ٌف العهذ القذَن  .  ( 75 - 77 :  74 تث ( َقتبس وي ) 45ع أى ) ٌجذ   

 .  لآلخرَي  كتحزَر جسذه   َعلق ثن  الهجرم   َرجن  أى

 ؟     ( 73 - 72 خالل إبراهٍن اٌظر األعذاد )كٍف َهكي للًاس الٍوم أى َرثوا وعذ هللا وي  
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 وٌف هللا أوام بررٌا أٌه ورلل ٌف  - الصلٍب حققه وا عي وختلفة بطرق الهقذس المتاب َخبرٌا

نحر أو ا )واحذ   اختر.  رلل تٌل التً األخرى التأخٍرات  التالٍة األعذاد وي(  وقت لذَل ناى إى أ

 . عي األسئلة أجب خن وًها الهأخور وعًى الجزء تتبٍي أى وحاول

 45:  5  غال 

  73:  7  بط4 

  72  : 4 کو 

  43:  7 كو 

 42  : 7 أف 

 ؟ قرأته لها اوفق   الصلٍب حققه الزي وا

 ؟  ًاحٍات على رلك َؤثر كٍف  

 ؟ الذًٍَة َفهن الهصطلحات وال ا عي الهسٍحٍةجذ   القلٍل َعرف لشخص هزا تشرح كٍف  

 هو التهثل العذد بهزا َحٍط الزي الهوعوع هزا أى وي بالرغن(  73:  7 بط4 )   

   . الصلٍب عقٍذة رسن الرسول بطرس أى إال الهسٍح بالسٍذ

 بعذ الشًء ٌفس فعل بطرس وقذ (  73:  7 بط4 ) عًا عوعا الهوت أخز الهسٍح السٍذ إى -

 . رلك

                        السٍذ الهسٍح ووت عي ٌتعلهها نحٍرة أخرى أشٍاء الهقذس المتاب ٌف َوجذ

 عهل ٌف الهوت هزا وعي وماٌة(  بوضوح الصلٍب عي الَتحذث حٍج األجزاء بعض ٌف )

 . نمل الهسٍح
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(  42 - 42 : ا كو4 اٌظر ) طائفٍة خالفات بسبب وًقسهة كاٌت كورٌثوس كًٍسة اى لواعحا وي

 ولٍس ،  إَهاٌهن رسالة الصلٍب هً أساس بأى ركرهن بأى رلك وع الرسول بولس تعاول وقذ

  . الواعظ

 الٍهود رأي ( لتعرف 5 : 45 غال ) اٌظر الذَي وي والٍوٌاٌٍوى الٍهود توقعه وا( 77ع) لًا َبٍي

 الصلٍب َتعارض كٍف .   والعالن هللا رؤَة لطبٍعة الحكهة هً للٍوٌاٌٍٍي بالًسبة.  الصلٍب ٌف

 ؟ ( 75ع ) خاصة بصفة اٌظر  . وي الذَي َتوقعوٌه كاٌوا وا وع

 ؟  الفقرة هزه وي الصلٍب رسالة َفهن أى شخص أي َستطٍع كٍف  

 أي سألك تشعر لو وارا  ؟ بولس الرسول بها َعظ كاى التً الطرَقة ٌف رلك َظهر كٍف  

 ؟ كورٌثوس أهل إلى رسالته ٌف بولس الرسول لشعور وهاثل شعورك هل  ؟ إَهاٌك عي شخص

 ؟ تتصرف أى َجب كٍف  ، الفقرة هزه عوء ٌف  ؟ شًء تقول أي ألى وشاعرك تقودك هل

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 الهواد وي الهزَذ ترَذ كًت اى . األسبوع هزا دراسات ٌف تكهلها أى َجب كثٍرة أشٍاء علٍك

                                     الصلٍب إلى تشٍر األعهال ٌف سفر العظات وي الكثٍر أى ستجذ لتذرسها

 ( 73:  45  ،  53:  42  ،  52:     3  ، 42:  3 ، 52:  7 أع )

             ؟ الصلٍب عي وارا َقول .  وتلحقه تسبقه التً األعذاد إطار ٌف واقرأه األعذاد هزه أحذ اختر

 ؟ الساوعٍي رد فعل هو وا ؟ ككل العظة وع َتًاسب وذى أي إلى

 

 


