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عًاوَي األػحاحات و التفاسٍر الذاخلٍة قذ تفٍذك ٌف فهن الًع 

 عالٍن السٍذ الهسٍح . وا َقوله لًا لوقا البضٍر عي تولًرى 
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وا هو وضهوى تعلٍن السٍذ الهسٍح ، ووا هو السؤال الزي َجٍب علٍه اقرأ األػحاح .   

 (  ؟  7 - 5األعذاد ) 

ق باألطٍاء ( فٍها َتعل 9إى اهتهام السٍذ الهسٍح هو أى َزَل الخوف عي أتباعه ) ع  

كتب قائهة باألطٍاء التً قال السٍذ  23الهخٍفة التً كاٌت ستحذث ٌف جٍلهن ) ع الهسٍح ( ا

؟ وا هً التعزَة التً َهكي أى ٌستخلغها وي إٌها ستحذث . وا هً التحزَرات التً أعطاها 

 وعود السٍذ الهسٍح ؟ 

                                               ( لغة العهذ القذَن بوضوح . اٌظر 37 - 35األعذاد ) تعكس   

( إى كاى إٌجٍلك َعطٍك طواهذ أخرى َهكًك أًَضا أى تقرأها.     31 - 32:  7،  دا    31:  32) إش 

                              وارا كاى َقول العهذ القذَن عي :                                                                                      

 دوار الهذى  ) أ ( 

  ) ب ( وجًء ابي اإلٌساى قذَن األَام لٍتسلن سلطاًٌا ؟ 

 -وٍالدًَا  71قطًعا ًَطبق هزا الجزء على دوار أورطلٍن على أَذي الروواى ٌف سًة 

 بعذ أى ػعذ السٍذ الهسٍح لهكاى السلطاى ٌف السهاء . 

ٌبوءته بخغوظ هذم الهٍكل ( . بها أى  23،  32ات السٍذ الهسٍح ٌف عذدي ) فكر ٌف كله  

وٍالدًَا ، وا هً الثقة التً َهكي أى تكوى عًذك ٌف إله التارَخ فٍها  71تحققت بذقة سًة 

 َختع باألحذاث اآلتٍة ؟ 
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فتسلٍن الرب َسوع كاى بإرادته ولٍس بإرادة َهورا أو  إى كل طًء َسٍر وفق خطة وعًٍة .  

 (؟  21:  23( و األعذاد )  32 - 7ٌف األعذاد ) الٍهود . كٍف ترى سٍطرة الرب َسوع على الهوقف 

كٍف بٍي السٍذ الهسٍح ٌف العضاء األخٍر أٌه َعرف وا ًَتظره ؟ لهارا كاى وتأكًذا جًذا وي   

 ( .  27 ، 33األعذاد ) هزا ؟ قارى 

ٌٍ الهتضهًة التً    َكضف لًا البضٍر لوقا عي خضوع الرب َسوع لهضٍئة اآلب . واهً الهعا

 ( . 21 - 31بغفة خاػة األعذاد ) تكضف رلك ؟ اٌظر 

( تطابًقا وع األعذاد التً أطار إلٍها السٍذ  33:  52  -  32:  53ٌرى ٌف ٌبوءة إطعٍاء الًبً )   

 . فكر كٍف حقق الهسٍح هزه الًبوءة ٌف التارَخ وأٌت تقرأ كلهات  إطعٍاء . (  27الهسٍح ٌف ) ع

( واطلب وي هللا أى َعطٍك طرًقا خاػة و وحذدة  37 - 32ػلِّ لخذوتك ٌف ضوء عذدي ) 

 تستطٍع أى تخذم بها اآلخرَي الٍوم . 
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كثر ٌف هزه األعذاد عها ٌراها ٌف ٌرى طبٍعة الربٌستطٍع أى  أي وكاى  َسوع اإلٌساٌٍة بوضوح أ

 آخر ٌف الكتاب الهقذس .

 كٍف ػور لوقا البضٍر الرب َسوع الهسٍح اإلٌساى :   

  ) أ ( خالل ػالته على جبل الزَتوى .    

 )ب( ٌف وقابلته وع وزٌبٍي .     

 )جـ( ٌف رد فعله إلٌكار بطرس ؟     

( أههٍي السٍذ الهسٍح واتهن بأٌه َذعى أٌه ابي هللا .                            73 - 22عذاد ) ٌف األ  

 وارا َضٍف رد فعله لفههك للرب َسوع ؟ 

تأول ػورة السٍذ الهسٍح الهوضحة ٌف هزا االػحاح . كٍف َعلي الرب َسوع اإلٌساى عي  

 ص وع هللا ٌف فترة ػالة . سلطاى وحًو هللا الزي تستطٍع أى تراه ؟ ثن ع

  آَة للحفظ

" والكلهة ظار جسًسا وحل بًًٍا . ورأًَا وجسه وجًسا كها لوحٍس وي اآلب وهلوًءا ٌعهة و حًقا "     

 ( .  14:  1) َو 
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لًا إٌجٍل وعلهًا لوقا إشا ٌظرٌا لتارَد البشرَة وًص السقوط وحتى هصه اللحظة التً َقسوها 

األحساث . لصلك فالرب َسوع َوجه ٌظر البشرَة إلى البشٍر سًجس أى الطلٍب هو هسف كل 

اللحظة التً اٌفطل فٍها اإلٌساى عي هللا حًٍها ظرخ قائالً :  " َا أبتاه بٍي َسَك أستوزع 

 روحً " . 

قس  -ظلب السٍس الهسٍح  -قبل أى تبسأ ٌف قراءة أظحاح الٍوم ، شكر ٌفسك بأى هصا الحسث 

 تن بالفعل ٌف وكاى حقٍقً وٌف وقت حقٍقً . إٌه حقٍقة . 

 ظلِّ أٌك حٍي تقرأ تًعبع ٌف شهًك حقٍقة ووت السٍس الهسٍح ألجلك . 

اسأل ٌفسك كٍف أى أحذاث هزا األػحاح توضح واركر ٌف العهذ القذَن .                                       

 (  .   32 - 31:  1) قارى بًٍه و بٍي أع    3 - 3:  3وز    -

   33:   29وز    -          32،  2 - 2:  33وز     -

  9:  2عا   -    33،    33،    9:  52إش    -

  5:  23وز   -

 تظهر الفقرة الكتابٍة التً قرأتها الٍوم عي وارا   

 ) أ ( براءة السٍذ الهسٍح .        

 رٌب باراباس . )ب(        

 )ج( أثر الغلٍب على حٍاة اللغٍي على التواٌل ؟        
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 ( لترى كٍف أى الكًٍسة األولى بذأت تًظر إلى الغلٍب .  31 - 33:  3اٌظر ) أع 

 إلى أي وذى َعذ حادث الغلٍب وركزًَا ٌف حٍاتك ؟   

  آَة للحفظ

 (       21:  5كو 2، لًطٍر ٌحي بر هللا فٍه "  )  " ألٌه جعل الصي لن َعرف رعٍة رعٍة ألجلًا
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 ًعك .واشا تحتاج لتقتًع أى هًاك شذًطا قام وي األووات ؟ اقرأ األظحاح واجعل الحقٍقة تق

را اقتًعت الًساء بها قاله ( أى التالوٍز لن َقتًعوا بقغة الًساء ، لها33َتضح وي )ع  

 الهالكاى عي القبر الفارغ ؟ 

وا الذور الزي لعبته كلهة السٍذ الهسٍح ووا طاهذوه بأعًٍهن ٌف إقًاع كلٍوباس ووي وعه   

 أى السٍذ الهسٍح حً ؟ 

 وأى واَروٌه كاى تتهًٍها للهكتوب ؟  -كٍف أقًع السٍذ الهسٍح أػذقاءه أى قٍاوته حقٍقة   

 ( ؟ لهارا َههًا أى القٍاوة حذث حقٍقً ٌف التارَخ ؟  12كٍف ٌعتبر ٌحي طهوًدا لزلك ) ع  

وٌقعة تحول ٌف الحٍاة . هل الحظت  -ٌقعة التحول ٌف التارَد إى قٍاوة السٍس الهسٍح هً 

 كٍف سبب إزراك حقٍقة القٍاوة تغٍٍراً جصرًَا للًفوس ؟ 

وػلِّ وي أجل هزه  -الٍوم  -وجذتها ٌف اإلٌجٍل كها  -اهذف إلى أى تضارك حقائق القٍاوة 

 ( .  23 - 21:  37الحقائق لكً تجعل أٌاًسا تعرفهن أٌت ، َتغٍروى اٌظر ) أع 
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لن تكي ٌف ٌٍة لوقا البشٍر حٍي كتب إٌجٍله أى َكتب تارًَذا فقظ ولكًه كاى وهتًها بتسجٍل 

( تعس أعساًزا وفتاحٍة . ألق ٌظرة على اإلٌجٍل  32 - 31 : 5الذالص  .  ) لو تارَد َروي قطة 

ٌف إٌجٍل لوقا  كله باحًثا عي أوثلة لشقاء الهسٍح للشذض بالكاول ) الحظ كٍف أى الذالص

كثر وي وجرز وفهوم روحً وزًًَ كصلك هو غٍر وقٍس بالجاٌب الجسسي لكًه َشهل  أ

 اإلٌساى ككل ( . 

 حسب شكرها ٌف الفقرات التً زرستها هصا األسبوع .  أعظ اهتهاًوا راًظا لفكرة الذالص

( هًاك وعالن ٌف إٌجٍل  14:  4كو 1وي الواضح أى الكاتب لوقا البشٍر كاى غبًٍبا بشرًَا اٌظر )

لوقا البشٍر تبٍي اهتهاوه الذاص بهصا الهجال ، فهثالً التقرَر الصي أععاه عي الهرأة ٌازفة 

ت أي وعالن غٍبة وثل هصا ٌف اإلٌجٍل ؟ حاول أى تجس أوثلة ( هل الحظ 44 - 43:  8السم ) لو 

 أررى . 

فكر ٌف بعض األوثلة . فهثالً عًسٌا سهعاى الشٍد                -وبالهثل كاى لوقا وهتًها بالهوت 

( استذسم هصه األوثلة لتكشف رز  43 - 33:  23( و الهصٌب الصي كاى َهوت )  35 - 25:  2) 

ا ؟ َسوز ووت السٍس الهسٍح وركزًَا ٌف . إلى أي وسى َعس اتجاهك فعلك تجاه الهوت  ًٍ كتاب

 تفكٍرك ٌف هصا الهوضوع ؟ وا هو الرز الهسٍحً للهوت ؟ 

 

 

 


