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إى قٍاوة الرب َسوع هً األساس الزي ٌبًً علٍه ظذق إَهاًٌا ، و إى لن تكي قذ حذثت و 

 ًا . بقى الجسذ و بقى الجسذ وذفوٌاً ٌف وكاى وا ٌف أورشلٍن ، فإًٌا إراً ٌضٍع وقت

ولكًًا سًبحث ٌف هزا األسبوع ٌف األدلة التارَخٍة على هزه الحقٍقة ٌف الكتاب الهقذس . و 

بالعبع فإًٌا ٌحطل على هزه األدلة وي أشخاص َؤوًوى بها أي وؤوًٍي وقتًعٍي بها . و إى 

 كاى رلك ال َعًً أى ٌغلق باب البحث فٍها ٌف الحال . 

 

زا األسبوع ٌف جزء كتاٌب عي أحذاث القٍاوة ٌف األٌاجٍل سوف ٌتأول خالل كل َوم وي أَام ه

األربعة ، و سًالحظ و ٌحي ٌفعل رلك أٌه توجذ هًاك بعض االختالفات بٍي هزه األجزاء ، األور 

الزي َستخذوه بعض الًاس لإلشارة إلى عذم وطذاقٍة وي شهذوا حٍاة السٍذ الهسٍح و 

 ووته و قٍاوته . 

هزه االختالفات لٍست تضاًدا بٍي البشٍرَي و لكًها اضافات قام بها و االجابة ببساغة هً أى 

. . . كل بشٍر ٌف كتابته وي أجل استكهال كل الجواٌب و تقذَن شرح لكل التفاظٍل الهختلفة 

 فالبشٍروى َكهلوى بعضهن بعًضا . و َكتبوى وي وجهات ٌظر وختلفة 

 

ذاث ٌف الكتاب الهقذس ، ألى هزا َُظهر لًا و هزا ٌف الواقع َزَذ وي ثقتًا ٌف دقة تسجٍل األح

 أى ُكتاب االٌاجٍل لن َشعروا بضرورة أى َتقٍذوا بالكتابة ٌف خظ واحذ . 

 

كتب أربعة عًاوَي أعلى هزه  ارسن ٌف كراستك الذراسٍة أربعة خعوط غولٍة وتوازَة و ا

ة التً َقذوها كل الخاٌات و هً : وتى ، ورقس ، لوقا ، َوحًا ، و سجل خالل األسبوع األدل

 وًهن . 
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لكً َقوم الرب َسوع وي الهوت ، فالبذ أوالً أى َكوى قذ وات . َقول البػض إٌه كاى َبذو وٍتاً 

ً آخر قذ ُظلب ٌف  فقظ أوام الًاس بًٍها هو ٌف الواقٍغ كاى تحت تأخٍر حالة إغهاء أو أى شخطا

 وكاٌه و بذالً ؼًه . 

 

( وا هً األدلة التً تجذها ٌف هزا الهقعغ لُتظهر أى الرب َسوع  6; - :9:  >7اقرأ ) وت 

كتب هزه الًقاط تحت الػًواى  ٌفسه هو الزي كاى وػلقاً ؼلى الطلٍب و أٌه وات بالحقٍقة ؟ ا

 الخاص بالبشٍر وتى ٌف كراستك . 

( كٍف َؤكذ و َكهل  ;: - 99:  78( خن ) لو  >9 - 88:  :6و اآلى اٌظر الشاهذ التاٌل ) ور   

 هزاى الشاهذاى وا قذ توظلت إلٍه وي قراءتك ؟ 

( و ابحج ؼي الهػلووات الهاوة التً َضٍفها البشٍر َوحًا ؼي وا  97 - =7:  <6اقرأ ) َو   

 ٌَل : 

 كوٌه شاهذ ؼٍاى . 

 الًبوات التً استخرجها وي الكتب الهقذسة .   

 حقٍقة ووت الرب َسوع .  

تجلظ  و هزا دلٍل قوي ؼلى     ٌقرأ ٌف

 الذم و تجسئته ، األور الزي َهكي أى َحذث فقظ بػذ الهوت . 

ب فقظ بحالة إغهاء . و اآلى لخض كٍف تستعٍع وجاوبة وي َقول إى َسوع الهسٍح أظٍ

  اقِض بعض الوقت ٌف تسبٍح هادىء للرب َسوع
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( وا هً االحتٍاغات التً اتخزها قادة  :6 - 66:  =7،  ;; - 7;:  >7اقرأ الشاهذَي ) وت 

 ( وًافٍاً للػقل ؟  68:  =7الٍهود ؟ و لهارا َبذو تغٍرهن الزي جاء ٌف ) 

 

كتشفي أى القبر فارؽ . اقرأ    ً أى بػض الًساء ا لقذ تحذث كُتاب األٌاجٍل األربػة جهٍػا

كتب ٌف الخاٌة  6:  72، َو  = - 6:  79، لو   = - 6:  ;6،  ور  = - 6:  =7األجساء التالٍة  ) وت  ( و ا

 ات التً ركرها كل كاتب . الهًاسبة ٌف كراستك الهػلوو

 

 ،  67 - <:  79لقذ أضاف لوقا و َوحًا البشٍراى صَارة بعرس و َوحًا إلى القبر . اقرأ ) لو   

 الزي جػلهها َؤوًاى ؟  ( وا < - 7:  72َو 

 

ربها ال َكوى القبر الفارؽ هو الذلٍل الهباشر الزي لذًَا الٍوم ؼلى قٍاوة الرب َسوع 

 الهكتوبة التً تػلي أى كها كاى بالًسبة للتالوٍز ، إال أًٌا ٌستعٍغ أى ٌفهن الكلهة 

 وهو اوتٍاز لن َتهتغ به التالوٍز ٌف األوقات االولى . 

  

لًهجذ هللا ألجل األدلة التارَخٍة التً ٌقرأ عًها ٌف الكتاب الهقذس و التً تساعذٌا أى ٌتأكذ 

 وي أى قبر الرب َسوع هو قبر فارغ . 

ًّ ٌف حٍاتك وي خالل تجربتك الشخطٍة  اركر األدلة التً تقتعك أى الرب َسوع حً و أٌه ح

 . ) وثال : عالقتك الشخطٍة وعه ، و ووقفك تجاه الهوت ؟ (  أو َسكي   فٍك
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غ ، و لكي التالوٍز لن َكي الذلٍل الوحٍذ على قٍاوة الرب َسوع وي األووات هو القبر الفار

 عرفوا أى الرب َسوع حً ألٌهن قابلوه بأٌفسهن بعذ القٍاوة . 

 

( كن ؼذد وجهوؼات الًاس  = - 8:  :6كو 6اقرأ التلخٍض الزي قذوه بولس الرسول ٌف ) 

 الزَي ظهر لهن الرب َسوع ؟  

 

كاٌت شهادة الًساء غٍر وقبولة ؼادة ٌف التقلٍذ الٍهودي الشرؼً ) األور الزي ربها َفسر   

( . بالرغن وي رلك أراد الرب َسوع أى َظهر لهي  :6كو 6لهارا لن َشر الرسول بولس إلٍهي ٌف 

ى الحادخًاى ( ربها كاٌت هاتا 62 - =:  =7( خن بػذ رلك اقرأ ) وت  =6 - 62:  72أوالً . اقرأ    ) َو 

 وًفطلتٍي . كٍف كاى رد فػل الًساء تجاه الرب َسوع الهقام ؟ 

 

                       وٍز . ظهر الرب َسوع ٌف وقت الحق وي رلك الٍوم الخًٍي آخرَي وي التال  

؟ و وا   ( كٍف تغٍر رد فػلها تجاه الرب َسوع خالل هزه الهًاقشة :8 - 68:  79اقرأ ) لو 

 السبب وراء هزا التغٍٍر ؟ 

 

كٍف تجاوب اآلى ؼلى االدؼاء بأى التالوٍز كاٌوا َػاٌوى وي حالة هلوسة ؟   

 

أى َستهر هللا ٌف الكشف لك عي الكثٍر وًها ، و أى  اشكر هللا ألجل كلهته الهقذسة ، وظل  

 َعلي لك َسوع الهسٍح الهقام أثًاء دراستك لها . 
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وي األوور غٍر العادلة التً تشٍر إلى ظذق األٌاجٍل هً العرَقة الطرَحة التً َطف بها 

 زَي رفضوا أى َؤوًوا بالقٍاوة ٌف البذاَة . الكتاب وواقف بعض التالوٍز ال

 

( كٍف كاى رد فػل التالوٍز ؟ وا هو أوضح دلٍل تحذث ؼًه الرب  72 - ;6:  =7اقرأ ) وت 

 َسوع لٍبرهي لهن ؼي قٍاوته ؟

 

( . كٍف ؼرف التالوٍز أى الرب َسوع لن َكي  <9 - ;8:  79تأٌت ٌفس الهالحظة ٌف ) لو   

كذ لهن رلك ، وا الزي استهر الرب َسوع َتحذث ؼًه وؤكذاً ؟ و لهارا ؟   روحاً ؟ و بػذ أى أ

 

(  >: - :8:  :6كو  6) لذَك بػض الوقت ، اٌظر إلىشَذ و إى كًت وتشوقاً لهػرفة اله

لكً تري وا الزي قاله بولس الرسول ؼي الفرق بٍي الجسذ العبٍػً و الجسذ الروحً الزي 

 كاى لٍسوع الهسٍح بػذ قٍاوته . 

 

( وا الزي  86 - <6:  72كتب البشٍر َوحًا ؼي قطة شك تووا بقذر وي التفطٍل . اقرأ ) َو   

 تظي أٌه وًغ تووا وي اإلَهاى ؟ 

 

هل تستعٍغ أى تكتشف وي خالل هزه األجساء غرَقتٍي َهكي بهها أى تؤوي بذوى أى ترى                

 (  :9 - 99:  79، لو  :7:  72( ؟ وفتاح للحل : اٌظر ) َو  <7:  72) َو 
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آخر وجهوؼة وي األدلة التً سوف ٌبحج فٍها هزا األسبوع ، هً األدلة التً تشٍر إلى وقذار 

 أههٍة القٍاوة ٌف حٍاة الكًٍسة األولى .

 

( و هزاى الشاهذاى هها وقعػاى وي ؼظات بعرس  ;6 - 67:  8،  88 - 77:  7اقرأ ) أع 

كتب وارا قال بعرس الرسول ؼي قٍاوة َسوع الهسٍح  الرسول ٌف بذاَة حٍاة الكًٍسة األولى . ا

 و كٍف استخذوها ٌف كالوه ؟ 

 

( كاٌت القٍاوة شٍئاً وحورَاً لذى بولس الرسول أَضاً ، بالذرجة التً  89 - ;6:  >6اقرأ ) أع   

     أخز  َتحذث  ؼًها حتى ترجن الًاس  كالوه ؼي القٍاوة و َسوع  بأٌه َتحذث ؼي آلهة  غرَبة 

كتب وارا َقول بولس ؼي ال =6) ع   قٍاوة و كٍف َستخذم القٍاوة ٌف كالوه ؟ ( ا
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اقض بػض الوقت ٌف وراجػة الهالحظات التً دوٌتها ٌف األؼهذة األربػة ، و لخض وا قذ 

 توظلت الٍه وي أدلة ؼي القٍاوة . 

 

بححًا خالل هزا األسبوع ٌف بػض األدلة الكتابٍة ؼي ووضوع قٍاوة َسوع الهسٍح . و لكي   

 كٍف َهكًك أى تجاوب وي َقول " حسًاً ، القٍاوة حذخت ، و لكي خن وارا ؟ " . 

كتب قائهة بكل التعبٍقات و الهفاهٍن الخاظة بقٍاوة الرب َسوعاٌظر الهقاغغ             التالٍة و ا

                             ،   66:  =رو    ،      76 - =6:  6أف   ،       >6:  :6كو 6  ،    < - =:  ;،      رو     9:  6) رو 

 ( .   69:  9تس  6  ،  69 - 68:  9كو 7    ،  72 - =6:  =7وت  

 

 َهكًك الرجوع إلى كتب ٌف ووضوع قٍاوة الرب َسوع .   

 

 


