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سًبذأ الٍوم ورحلة جذَذة ٌف تقرَر لوقا البشٍر ؼي إرسالٍة السٍذ الهسٍح . فػلى الجبل 

وأثًاء التجٌل ، تكلن السٍذ الهسٍح لهوسى وإَلٍا الًبٍٍي ؼي رحٍله الزي سٍتن ٌف أورشلٍن 

ي َػذ ( الز 15:  9ففً هزا األسبوع سًذرس رهاب السٍذ الهسٍح إلى أورشلٍن اٌظر ) لو 

 بذاَة جزء جذَذ ٌف تقرَر لوقا . 

كثر وي تركٍزه ؼلى  ٌف هزا الجزء ٌجذ لوقا البشٍر َركز ؼلى تػالٍن السٍذ الهسٍح ربها أ

 أؼهاله .  
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كتب واهً األولوَات التً تراها ٌف حٍاة كل شخص ٌف    أِلق ٌظرة سرَعة على فقرة الٍوم وا

  -الهواقف التالٍة :

 ( ؟  97 - 95:  =السٍذ الهسٍح ٌف )  

 ( ؟   6: - 98:  =ٌف  )  وي سٍتبعوى 

 ( ؟ 61 - 5:  51وي أرسلهن السٍذ الهسٍح ٌف )  

 ( ؟  ;7 - 69:  51الًاووس وشخصٍات القصة ٌف )  

 ( ؟  86 - >7:  51ورَن و ورثا ٌف )  

 

( كٍف َهكًك تتأكذ أى  68 - 65:  51واهً أهن األهذاف ٌف حٍاتك ؟ ٌف ضوء ) لو   

 أولوَاتك ورتبة ترتًٍبا صحًٍحا ؟ 

إلى أي وذى أٌت وخلص ٌف أى تفعل وا تعلن أٌه الصواب ؟ هل ترَذ أى تتبع طرَق هللا أًَّا   

كاى الثهي ، ولو كاى علٍك أى تتغلب على وواقف وتابًٍة جًذا ؟ هل أٌت وتهسك ببعض 

 لطهوحات األٌاٌٍة ؟ ا

 

ال تترك كتابك الهقذس ووزكرتك قبل أى تػترف لله بخطاَاك الخاصة ٌف ضوء وا تػلهته 

 الٍوم .  ثن اطلب وػوٌة هللا ؼلى أى تفػل وا هو صواب . 

 

 



3 
 

خالل كل التقرَر الزي كتبه لوقا البشٍر ، أراٌا اؼتهاد السٍذ الهسٍح ؼلى الصالة                        

( . لقذ أراد السٍذ الهسٍح أى َػلن تالوٍزه كٍف َصلوى بطرَقة  66 - 99:  11،  51:  6) اٌظر 

ؼهلٍة ) أي بهثاله ( وأًَضا ؼي طرَق أقواله . وؼلى الرغن وي أى السٍذ الهسٍح كاى َصٌل 

ً للصالة ، كاى أًَضا َحكً لهن بػض القصص كهثال للهباديء األساسٍة  لٍػطٍهن وثاال

 للصالة . 

وا هً الذروس التً تعلهتها عي الصالة وي خالل كل قصة وي قصص السٍذ الهسٍح ٌف   

(    58 - =:  >5،  > - 5:  >5،   57 - 9:  55) لو 

لقذ سجل لوقا البشٍر بوضوح الًقطة الهاوة التً َرَذ السٍذ الهسٍح أى َزكرها ٌف 

ههت هزه الًقاط قبل أى تبحث عي دروس أخرى عي الصالة الرباٌٍة           كل قصة . تأكذ أٌك ف

 ( قذ وضحت وي خالل تلك األوثلة الثالثة ؟  8 - 6:  55) لو 

 استخذام أسلوب صالة الرب َسوع ألتباؼه كًهط لصالتك الٍوم . 
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كاى بػض َتضهي التارَخ الزي كتبه لوقا البشٍر سجالً ؼي كثٍر وي وؼظ السٍذ الهسٍح 

( بًٍها البػض اآلخر كاى ووجًها  5:  51تػالٍهه ووجًها لهجهوؼة صغٍرة وي أتباؼه وثالً ) 

 ( .  16:   51لجهغ كبٍر وثالً  ) 

( : واهً التعزَات التً  56 - 5:  56)  " اٌظر" خافوا وي هللا . . .  وال تخافوا وي اإلٌساى   

أعطاها السٍذ الهسٍح لتالوٍزه فٍها َختص بتهذَذات الفرَسٍٍي ؟ ووا هً األسباب التً 

 ركرها عي أٌهن َجب أى َخافوا وي هللا ولكي ال َخافوا وي أي إٌساى ؟ 

 ( : كٍف أوضح السٍذ الهسٍح تلك العبارة ؟  78 - 57:  56اٌظر )  " " الهال لٍس كل شًء  

( :  كٍف أوضح السٍذ الهسٍح تلك                    97 - 79:  56اٌظر )  " هزا العالن لي َستهر إلى األبذ"  

 العبارة ؟         

( كٍف تضع تعالٍن السٍذ الهسٍح  97 - 79:  56هزا العالن لي َستهر إلى األبذ" اٌظر )   

 حٍاتًا ٌف وًظور أبذي ؟ وكٍف َجب أى ٌحٍا اآلى ؟ 

( : كٍف حزر السٍذ الهسٍح الجهوع فٍها َخص  9:  57  -  98:  56اٌظر ) " تحزروا "   

 الذًَوٌة اآلتٍة ؟ 

صلِّ وي أجل أصذقائك الزَي ال َذركوى وًظور هللا األبذي للحٍاة . اطلب وي هللا أى َرَك 

غٍر الهرٌئ و الحقٍقة الروحٍة ، ؼي طرَق كٍف تحزرهن ، وكٍف توضح الصلة بٍي الػالن 

                 سلوكك ٌف الحٍاة . 

  آَة للحفظ

" وٌحي غٍر ٌاظرَي إلى األشٍاء التً ترى بل إلى التً ال ترى . ألى التً ترى وقتٍة وأوا التً 

 (  58:  6كو  1ال ترى فأبذَة "  ) 
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البذ أٌك الحظت وي خالل قراءتك إلٌجٍل لوقا البشٍر أى إحذى الوسائل الهفضلة التً كاى 

 َستخذوها الرب َسوع ٌف التػلٍن هً األوثال وهً قصة رات وغزى . 

(  :5 - 5:  59وي الههن أى ٌفرق بٍي  الهثل و القصة الروزَة وثل وا جاء ٌف ) َو 

اولت أى تبحث كثًٍرا ٌف تفاصٍل الهثل سٍأٌت حٍث ٌجذ أى الهثل ًَطق جزًءا وع الحقٍقة . إرا ح

 بتًائج غرَبة . 

( َسجل لوقا البشٍر وثالً واحًذا قاله الرب َسوع ؼلى ثالثة أجزاء للكتبة و  1:  51ٌف ) 

 الفرَسٍٍي . 

وا هً الًقطة الهاوة ) الفكرة ( الهوجودة ٌف قصتً الخروف الضال و الذرهن الهفقود ؟            

الذرس ٌف قصة االبي الضال ٌف  ) ستجذها وزكورة بوضوح ٌف الًص ( كٍف ٌجذ ٌفس هزا

 ( ؟  76 - 55األعذاد ) 

هع وا هو الذرس الهستفاد وي تصرف االبي األكبر واضًعا ٌف االعتبار الجههور الزي كاى َست  

 للرب َسوع ؟ 

 ؟
َ

 و اآلن ؤجدت
ً
 كم مرة فرحت ألنك كنت ضاال

ا أنك احتجت و تحتاج أن تتوب ؟
ً
 هل تنىس أحيان
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ست وي ٌوع لقذ رسن لوقا البشٍر الشخصٍات بطرَقة واضحة ، وفصلة ، واقػٍة ، فهً لٍ

القصص الخٍالٍة . ففً الًص الزي ٌقرأه الٍوم هًاك وقابلة بٍي ثالث شخصٍات . األول هو 

ٌٍ هو األؼهى ، والثالث هو  أحذ رؤساء الهجهغ الزي َحفظ جهٍغ وصاَا الػهذ القذَن . و الثا

 الػشار الزي َتحالف وغ الروواى . 

كتب ٌف عاوود صفات كٍل وي    اقرأ الفقرة ثن قسن ورقة ٌف كراستك إلى ثالثة أعهذة . ا

الشخصٍات الثالثة الزَي قرأت عًهن . وثالً هل هو غًً أم فقٍر ، أوٍي أم غٍر أوٍي ، وكتٍف أم 

ل ٌف الهجتهع أم وقبول وي الهسٍح . أضف صفات أخرى قذ تراها ٌف الًص لكً وحتاج ، وقبو

 َكوى لذَك صورة كاولة عي كل شخصٍة بقذر اإلوكاى . 

كتب أًَا وي الرجال استفاد وي وقابلته وع الهسٍح . لهارا رهب    وٌف ٌهاَة كل عهود ، ا

ا بًٍها حصل االثًاى اآلخراى على احتٍاجهها ؟ ًً  أحذهن حزَ

وا هً الذروس التً َهكي أى تتعلهها عي الهال وي خالل قراءتك لهزه الشخصٍات الثالثة؟  

 (.   78 - 68:  >5سه ألجلًا اٌظر ) لو كٍف  تًظر إلى وهتلكاتك ٌف ضوء األبذَة وتقذَن الهسٍح ٌف
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وزكراتك ؼلى رلك ( َدوِّى ورة أخرى رد فػل فكر ٌف دراسات هزا األسبوع ) ستساؼذك   

الًاس لكالم السٍذ الهسٍح و أؼهاله . وا الزي ولَّذ رد فػل جًٍذا ؟ وا الزي ولذ رد فػل 

ا ؟ ولهارا ٌف رأَك  ًٍّ  ؼكس

اختار السٍذ الهسٍح هزا الوقت بالزات لٍقول أو َفػل وا قاله أو فػله ؟ وا هو رد الفػل 

 ( .  96 - 11:  56هو رد فػلك أٌت لتػالٍن السٍذ الهسٍح ، وثال ٌف ) لو ووا   -الزي كاى َرَذه 

ههن جًذا أى ال اقرأ أول ؼشرَي أصحاًحا ٌف لوقا لكً تحصل ؼلى صورة وتكاولة ، وي ال  

كبر ٌف وضهوى  تقرأ التفاصٍل فقط ٌف اإلٌجٍل ولكي القراءة الػاوة تػطً التفاصٍل وػًى أ

كبر .   أ

 قال أحذهن ؼي بشارة لوقا : 

إى احذى السهات الجهٍلة لبشارة لوقا اإلٌجٌٍل هً الطرَقة التً قذم بها السٍذ الهسٍح 

شخص الزي َػٍذ للرجال و الًساء الكراوة كًصٍر و وخلص للهطروحٍي ، و الهطرودَي ، و ال

 الحقٍقة لإلٌساى . 

ارسن صور وختصرة لبػض الهطرودَي الزَي قرأت ؼًهن ٌف إٌجٍل لوقا و الزَي ساؼذهن 

( ،                                                   9:  8،    96:  7السٍذ الهسٍح . بػض االقتراحات   :     الزاٌٍة ) 

 ( .  57 - 55:  7األرولة )  (  ،   56 - 9:  58،    91 - 17:  1ر  ) الػشا

 

 

 

 


