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ٌٍ الهسٍح وجًء إلى لتضٍر الجذَذ الػهذ ٌف غالبا الهستخذوة الٍوٌاٌٍة الكلهة اى  هً الحا

 الحؾور أو الهجًء أو الوػول تػًً وهً «باروصَا»

           . ساوٍة صَارة أو ولك وػول لتغف أخرى َوٌاٌٍة أدبٍة سٍاقات ٌف ؼادة تستخذم وكاٌت

 إرا ٌتػجب ال فًحي ، قبل وي ػبر بفارؽ حذوخه ووًتظر إلٍه وضار أور هو ولك وجًء وألى

           .  الهلوك كهلك خاٌٍة الهسٍح وجًء إلى تضٍر التً بالضواهذ ولٍئا الهقذس الكتاب وجذٌا

 بػؽ ؼلى ٌظرة سًلقً لكًًا  ، الجذَذ الػهذ ٌف آَة 052 ؼلى َشَذ وا هًاك فإى الحقٍقة وٌف

 . فقف وًها

 التغٍٍرات هً وا(  02ع ) ٌف ووجودة " باروصَا"  الكلهة أى ٌجذ(  02 - 10  : 15 كو1 )  اقرأ 

ٌٍ وجٍئه ٌف الهسٍح سٍحذخها التً   ؟ الحا

 بػؽ أخارها قذ(  25ع ) اسئلة ؼي َجٍب الرسول بولس تجذ(  02 - 10:  15كو 1)   اقرأ  

 ستكوى وكٍف الهستقبل ٌف أجسادهن قٍاوة ؼي الكورٌحٍٍي

 القٍاوة ٌف وأجسادٌا(  الحالٍة ) األرؿٍة أجسادٌا بٍي بولس َظهرها التً بالفروق قائهة ىو  د  

 . ؼًذئز()

 

 .للهؤوًٍي باألول وهلوءة وجٍذة أؼذاد اٌها(  55 - 52  : 15 كو1 ) اقرأ

  (. ستتغٍر ) األساس هزا ؼلى اأَؾ   أٌك هللا طكر ٌف دقائق بؾغ وخز ؼال   بغوت اقرأها
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ُبعضُاألحٍانُعلىُأىهُتارَخُهللاعر َُُ  ُوُُفُالتارَخٌُف ُوُموته ُحٍاته ُإنُالسٍذُالمسٍحٌُف ،

كثرُمهُأيُشخصُأخر ُتارَخُالبشرَةُبذونُشكُأ وُستكونُقمةُأحذاثُُُ.ُقٍامتهُقذُأثرٌُف

ُث َُأٌت ُالتارَخُعوذما ُالوهائٍةُبٍهُالذَهَُتبعونُهذا ُعوذئذُتتجلىُالتفرقةُالعظمىُو اىٍةُو

ُ.ُالمسٍحُوُالذَهُالَُتبعوىه

ُ.ُمقطعُكلٌُفُالموجودةُالمتعذدةُالوقاطُعهُمالحظاتكُدونُالذراسةُهذهُخاللُمه

 ؼلى الهقاكغ هزه وي واستًتج( 5  : 0 رو،  05 ، 01  : 11 وت ) اقرأ كذَاى َسوع سٍأٌت 

                                             ؟ الذًَوٌة هزه وحل وي طخع أي َهرب كٍف  ؟ هللا سٍذَي أساس أي

 ( 01 - 15  : 0 أع  اٌظر )

 الزَي للهؤوًٍي سٍحذث الزي وا لكي(  02 - 02  : 5 َو ) إلى ارجغ واتوا الزَي سٍقوم  

 . ( 02:  1ٌف ،  12 - 1  : 5 كو0 ) اٌظر  ؟ خاٌٍة الهسٍح َػود أى قبل واتوا

ا  إلى الفقرات هزه حول .   واقغ أور هً هللا دًَوٌة إى  :  ةػل

 .  هللا دًَوٌة َستوجب حٍاتك ٌف طًء بأي اؼترف 

 . وحبته وغ جًب إلى اجًب   َسٍر ؼذله ألى هللا اطكر 

 . الهسٍح واؼهله أساس ؼلى أؼتقك ألٌه اطكره 

 . هللا ٌػهة وَختبر َؤوي أى واكلب وؤوي غٍر لك ػذَق ألجل ػلا  
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ُُثاىٍةُسٍعودَُسوعُالربُأنُهللاُوعذىاُلقذ ُإنُبلُُ،ُُالتارَخُوَوهًُكذَانُفقطَُعودُله.

ُ- : ُلمجٍئهُعذَذةُأخرىُاأسباب ُُهواك

          ، 21 ،   22  : 02 وت ) وي رلك تذرك أى َهكًك هل .  طػبه وَخلع الكًٍسة لٍجهغ 

 ؟ ( 15 - 11  : 2 تس1   ،  15 - 2  : 1 رؤ

                     . لألبذ وػه وسًغٍر الهسٍح وحل سًكوى .  الهؤوًٍي تجاه هللا أغراؼ لتتهٍن  

 . السهاء ؼي َوحًا إدراك وي رلك ؼلى كذاللة تبغرها التً الذالئل هً وا

 الخلٍقة كل ٌف خاٌٍة الهسٍح وجًء سٍحذخه الزي الفرق واهو(  05 - 12  : 2 رو ) اقرأ 

 ؟ كهؤوي لك وبالًسبة

  . بقلبك وتػلهها اقرأها باستهرار  ، الٍوم وػك خزها.  الورق وي قغاػة ؼلى( 12  : 2 رو) ىدو  
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 ؼلى السائذ تركٍسهن هو الهسٍحً الحق وبٍي البػؽ بٍي وتفرق تهٍس التً األوور أحذ إى 

 استغرقهن الزَي البػؽ وحل   فًرى . األخرى الجواٌب حساب ؼلى اإلَهاى ٌقاـ أو جواٌب أحذ

 التوارَخ وي بالػذَذ التًبؤ رلك ٌف بها ) وستقبلٍة بأحذاث التفغٌٍل وتًبؤهن تخهًٍهن بالكاول

 ( الػالن لًهاَة الخاكئة

 ؼلى لتجٍب الذراسة هزه استخذام ؼلى تتذرب أى حاول.  الكتاب َقوله ؼها اٌحرفوا قذ بهزا وهن

 .  التًبؤات هزه

 الفقرات هزه ٌف َسوع الرب استخذم( 25 - 10  : 12 ور ، 22 - 12 ، 12 - 1:  05وت ) اقرأ  

 . خاٌٍة َأٌت ؼًذوا األوور إلٍه ستؤول الزي وا لًا لٍبٍي قوَة توؿٍحات الحلث

 

كذ وذى أي إلى    ؟ التحذي هزا ؼلى َسوع الرب أ

 الرئٍسً التحذي ؼي بكلهاتك تػبر بحٍج األوحلة أو التوؿٍحات هزه وي لكل ؼًواٌا ؿغ 

 . لتًفٍزه أواوك الهوؿوع

 ؟ خاٌٍـة َسوع الرب لهجًء توقٍت تحذَذ وحاولة ؼي قغـة كل وـي تتػلهـه الزي وا  

 . الٍوم قراءات ٌف الهزكور التحذي هزا ٌحو فػلك رد ألجل ػلا 
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          .  األولى الكًٍسة وي الهسٍح ؼودة إلى أقرب  0222  سًة وضارف ؼلى وٌحي بالتأكٍذ إًٌا   

 ؟ اآلى بها ٌػٍص التً القرَقة ؼلى هزا َؤخر أى َجب كٍف لكي

                   .  الهػاػرة لحٍاتًا األوور هزه واقػٍة هً كن ( 5 - 1  : 2 ٌت0 ) تقرأ أٌت و استًتج  

 إلى فٍها تأٌت الذقائق بػؽ خز  ، كزلك األور كاى ارا  ؟ حٍاتك ٌف حقٍقة األوور هزه وي أي هل

 . الغفراى ولتسأله للتوبة هللا

 األزوًة بخغوظ هًا بقرس َزكرها التً الرئٍسسٍة الًقاـ هً وا ( 12 -2  : 2 بف0 ) 

ٌٍ الهسٍح ووجًء األخٍرة  . الحا

    

 بقرس رسالة ٌف الهزكور التػلٍن لهزا ػذى ظهرلت   أٌت تكوى أى َجب الرجال وي ٌوع أي  

 ؟ اغذ   سٍأٌت الهسٍح أى ؼرفت إرا حٍاتك ٌف تغٍره أى َجب طًء هًاك ؟هل (11ع) ٌف الرسول
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 دًَوٌة فٍه تتن الهستقبل ٌف َوم إلى َضٍر وهو. القذَن الػهذ ٌف هام خبر هو الرب( )َوم   

 ( الرب َوم ) التػبٍر هزا حول بك خاػة بذراسة القٍام َهكًك  هللا

          ، 22  : 0 َؤ ، 2:  12 إش ) خلل وي هللا طخغٍة بخغوظ به تخبر أى َهكًك الزي وا

 ( ؟  15:  1  رؤ  ، 05  : 12 ؼب  ، 12  : 2 کو1 ، 00  : 5وت   ،  0  : 2 ول

ٌٍ َسوع وجًء إلى لٍضٍر الجذَذ الػهذ َستخذوهها آخراى وغقلحاى هًاك    الحا

                                          ."  َػري"  أو"  ؼي َستػلي"  أو " َكضف"  تػًً والتً( أبوكالٍبسٍس)

 َختع فٍها األؼذاد هزه وي تتػلهه الزي وا(  12 ، 5:  1 بف1 ، 5:  1 تس0 ، 5:  1 کو1) اٌظر

 ؟ وجٍئه ؼًذ للهسٍح بالًسبة البضري و للجًس بالًسبة سٍستػلي بها

 

ٌٍ ) كلهة تػتبر . للهجوس َسوع القفل استػلى احتفال ؼٍذ هً الكًسً الققس حسب(  إبٍفا

(  ستار فتح )  وػًى أَؾا ولها  ( ظهور )  أو   ( استػلى )  تػًً(  إبٍفاٌٍة ) الٍوٌاٌٍة الكلهة اى

  (  12:  0 ٌت0ُُ،  2  ، 1 :  2 ٌت0  ،  12:  1 ٌت1  ، 2:  0تس0 ) اٌظر  ،  خلفه وختبًء واهو لرؤَة

 ؼًذ واؿحا سٍغبح أو سٍستػلي الزي الضًء ؼي األؼذاد هزه وي تجهػه اى تستقٍغ الزي وا

 ؟ خاٌٍة َسوع ظهور

 

 

 

  


