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 وحل التًفس بػهق ٌف آوسٍة ظٍفٍة تحت شجرة رات رائحة جهٍلة . . . . . 

 وحل التوقف للحظة بػذ تًاول وجبة رائػة لتتزوق ـػن وٌمهة الغزاء الؿٍب الهزاق . . . . . 

 نزلل ٌحتاج ٌحي أى ٌتزوق وٌستهتغ بتههل لملهة هللا لًا . 

نحر وًه شًء  ء بالًشاؽ ، ًٌظر للتأول ؼلى أٌه شًء غرَب و غاوغ أ ٌف ؼطرٌا هزا الهٌل

                         آخر ، لزا فًحي ٌف احتٍاج ولو لهقذوة ظغٍرة لذراسة نتابٍة تأولٍة .            

                                   ٌف تأول نلهة هللا توجذ ؼلى األقل خالخة ؼواول أساسٍة :                       

أسبوًؼا بأكلهه لًلقً ٌظرة أخز ٌٌحتاج أى ٌػطً أٌفسًا وقًتا ، وهزا هو السبب الزي َجػلًا 

                                                                               حذ ٌف إٌجٍل البشٍر لوقا . ؼلى أصحاح وا

ى وحظر الكتاب الهقذس ، ؼواطفًا و رهًًا ) فالتأول لٍس ٌحتاج أى ٌُحظر كل جزء وًا إل  

ٌتأول ٌف جزء صغٍر وي الكتاب الهقذس ٌستطٍغ أى ٌتركه إال رَاعة رهًٍة ( و روحًا . ؼًذوا 

                      َتغلغل إلى أفكارٌا وَركز اٌتباهًا إلى أي جزء َرَذٌا هللا أى ًٌتبه إلٍه .                 

لكي قبل حتى أى ٌبذأ ٌحتاج أى ٌسأل هللا أى َتحذث إلًٍا .   

ٌف بػغ األحٍاى َموى وي الطػب الترنٍس للتأول . ربها َموى وي الهفٍذ أى ٌفمر      

 بطوت ؼاٍل أو أى ٌمتب أفمارٌا . إى حفظ اآلَات َساؼذ أًَػا ؼلى الترنٍس .          
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إى وا ٌكتشفه ؼي هللا و الطرَقة التً َتػاول بها وغ ؼالهه ستقودٌا بالتأكٍذ و ٌحي      

. ) تأكذ أٌك ٌركز أفكارك ٌف الصالة ( .   ٌصٌل

أراد أى هله . وبًٍها أٌت تفػل رلل ، ابحج ؼي أي أشٍاء هاوة لمً تبذأ ، اقرأ األظحاح بأن

 َؤنذها لوقا البشٍر . قذ َساؼذك نتابة رلل ؼلى ورقة . 

ا بها َؤوي به فػالً         ًً     تزنر أى لوقا البشٍر ناى َمتب هزا األٌجٍل نً َسداد خاوفلٍس َقٍ

. لزا ٌجذ لوقا البشٍر َرنس ؼلى وي هو الرب َسوع وَؤنذ ؼلى األسلوب الزي  ( 4 - 1:  1) لو  

اتبػه الرب َسوع ٌف تذرَب تالوٍزه لٍتبػوا خؿواته . فاإلٌجٍل ٌف الًهاَة َحوي ووؼوؼٍي 

رئٍسٍٍي : شخطٍةالرب َسوع و وتؿلبات التلهزة له . وهزا هو وا سًوؼحه خالل دراستًا 

                       َهمي أى تستخرج أهذاًفا أخرى لإلٌجٍل . ولمًل  -ٌف هزا األسبوع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

                      ( ؼذة ورات .                                                     6 - 1بػذ قراءة األظحاح ، اقرأ ) األؼذاد 

دع رهًل َفهن وا ناى َقوله الرب َسوع لتالوٍزه . لن َقطذ الرب َسوع أى َموى هزا هو 

األسلوب األوحذ ٌف حٍاة الهبشرَي . فمحٍروى وي الهبشرَي َحهلوى وػهن أشٍاء نحٍرة 

 فائقة لخذوتهن . 

بأي أسلوب َهكي للتالوٍز أى َتأكذوا وي أٌهن ورسلوى بواسطة الرب َسوع ٌف وههة   

 خاصة ؟ و إلى أي وذى َهكًك أى تشاركهن ٌف ثقتهن هزه ؟ 

كٍف َهكًك أى تػرف أى الرب َسوع قذ أرسلك إلى وكاٌك الزي أٌت فٍه اآلى ؟ آم هل   

 و وظطرب بسبب اٌشغاالت شخصٍة ؟ أٌت وشوش 

وا الزي تػلهته الٍوم ؼي وطالب التلهزه ؟ هل َهكًك أى تشرح رلك لشخص آخر ؟ أو أى   

 تكتب ولخًصا بزلك . 

بطفة خاظة أى تموى لذَل القذرة و الحقة  ظلِّ بخطوص وا قذ فمرت فٍه الٍوم . ظلِّ 

الههاخلة لتلل التً ناٌت لذى الرسل ، ورلل ؼًذوا تشهذ ألظذقائل ؼي الرب َسوع 

 الهسٍح . 
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( ، لزا ابذأ بقراءة األظحاح خن رنس ؼلى هزه الشواهذ الخاظة  9هزه أؼذاد وتفرقة وي ) لو

          بالرب َسوع بطورة وحذدة . اقرأها ؼذة ورات ببؾء . 

وا الزي تكشفه ؼي فكرة الرب َسوع ؼي راته وكٍف َرى وههته ؼلى األرض ؟                   

قذ َساؼذك أى تكتب أفكارك ٌف ورقة .             

لهارا َههك أى الرب َسوع قذ أتى إلى األرض لٍهوت ؟ ووا الزي كاى سٍحذث لو لن َكي قذ  

 فػل هزا ؟ 

هل َهكًك أى تشرح لشخص آخر لهارا كاٌت وأوورَته وههة للغاَة . قذ تحتاج أى تقظً   

تبذأ رلك ألق أوالً ٌظرة ؼلى     بػط الوقت وتأوالً ٌف ٌظرة الرب َسوع إلرسالٍته الشخصٍة . و ل

       ( .  11 - 7:  11،   89 - 9:  12،      14 - 18:  81،    18 - 81:  4) لو 

لػلل الحظت أى دافغ هٍرودس ٌف رغبته أى َفهن الرب َسوع ناى وختلًفا تهاًوا ؼي دافغ      

أى َستمشفوا الحق  التالوٍز . لػلل تستؿٍغ أى تتزنر بػًػا وي أظذقائل الزَي َرغبوى

   الهسٍحً ألسباب وختلفة . ظلِّ ألجلهن وظلِّ حتى تستؿٍغ أى تساؼذهن .

( . ناى التالوٍز  13 - 6:  32لقذ تحققت رغبة هٍرودس ٌف رؤَة الرب َسوع ؼًذ وحانهته ) لو 

قذ بذأوا ٌف تموَي فمرة ؼي هوَة و شخطٍة وػلههن ولمي وازال أواوهن ـرَق ـوَل لمً 

  َفههوا الرب َسوع .
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وا الزي تػلهته ؼي شخصٍة الرب َسوع الٍوم ؟ صلِّ ألجل األفكار التً تػلهتها .                 

ى إلى األرض . َهكًك أى تستخذم كلهات أي ترٌٍهة وػروفة ، حاول أى أت وسبًحا هللا أى َسوع 

   تػبر ؼها ترغب أٌت ٌف قوله َساٌذك ٌف رلك وا قذ تػلهته .

في الهيئة كإىسان ، وضع ىفسه و أطاع حتى الموت موت الصليب . لرلك ر فَّعه هللا  د  ج  ؤوإذ 

أيّضا وأعطاه اسًما فوق كل اسم لكي تجثو باسم يسوع كل ركبة ممه في السماء ومه على 

           ومه تحت األرض ، ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو ربُّ لمجد هللا اآلب . األرض

  ( . 11 - 8:  2) في   
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اقرأ األظحاح بأنهله خن ) نها فػلًا وي قبل ( رنس ؼلى الحادختٍي الهسجلتٍي ٌف هزه األؼذاد. 

اقرأهها ؼذة ورات وببؾء . وبًٍها أٌت تفػل رلل َهمًل أى تتخٍل ٌفسل أحذ التالوٍز وغ 

 الرب َسوع . 

وا الزي تػلهته ؼي الرب َسوع وي هاتٍي الحادثتٍي ؟ توجذ بػط االقتراحات ٌف ٌهاَة هزه 

الذراسة إرا كًت تحتاج إلٍها . دوِّى والحظاتك الشخصٍة ؼي تلك الهظاهر الهختلفة لحٍاة 

   الرب َسوع . وخذوة

اسأل ٌفسك إلى أي وذى لهست دلٍالً ؼلى ؼهله ٌف حٍاتك الشخصٍة أو ٌف حٍاة كًٍستك . 

لهػرفته ؟ وا وذى ؼهق و اتساع الرب َسوع الزي تسػى   

إى الرب َسوع لذَه السلؿاى الهؿلق ؼلى الشٍؿاى ، وَهمًه تسذَذ االحتٍاجات الهادَة ، 

 وهو َرَذ أى َشفً ، إٌه َهتن بمل شخض بػًاَة وحب فائقٍي .
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َُهحل استػذادك أى تهوت إرا ناٌت هًاك حاجة لزلل ، أو أى تتخلى ؼي نل  إى الطلٍب 

الفائق الزي ٌف حهله . إى الرب َسوع َذؼوك لمً تحهله ؼلى ظهرك شًء آخر ألجل الهجذ 

نتافل .   -بًفس الؿرَقة التً حهل بها ظلٍبه  لٍس ٌف َاقة بذلتل أو حول ؼًقل بل فوق أ

ا و خقٍالً و أٌت تتأول فٍه ؼلى األرع  ًً ، لمًل ستذهش أى تجذه خفًٍفا ؼًذوا قذ َبذو خش

س و الهالئمة وحتى الشٍؿاى ألٌل الشخض الزي َحتقر تحهله . وهزا سٍهٍسك ٌف أؼٍي الًا

بإرادته رفقة راك الزي َخفً الػالن وجهه وًه .                                                                الػار و َختار 

نتشفته ؼي التلهزة ٌف الذراسة األولى .    اقرأ األظحاح نله ، ورنّر ٌفسل بها قذ ا

زكورةٌف عوء هزا السؤال . هل َهكًك أى تلتقط الصفات الهاوة الههٍزة تفحص األؼذاد اله   

 للتلهزة الهصورة هًا ؟ دوِّى والحظاتك . 

رك ، ُوػرًفا ٌفسك أٌك تابغ للسٍذ الهسٍح الشخص إلى أي وذى حهلت صلٍبك فوق ظه  

 األكثر أههٍة بالًسبة لك وي أي شخص أو شًء آخر ؟ 

وقال للجميع : " إن أراد أحد أن يأتي ورائي فليوكر ىفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعوي "        

  23:  9لوقا 

خز بػغ الوقت لتتأول ٌف هزا السؤال . وبًٍها أٌت تفػل رلل ، َهمًل أى تػغ تحت 

نتبها جهًٍػا و أٌت تحذدها .     الفحض نل ـهوحاتل واتجاهاتل ٌحو االوتالك . ا

ذفغ كً ال تحهل صلٍبك كل َوم ؟            ٍُ  وا هو الثهي الزي س

ال َقول الرب َسوع إى التالوٍز َجب أى َأخزوا وسئولٍاتهن الشخطٍة بخفة .لمًة َقول إى   

    أي تابغ َحتاج أى َسى التملفة قبل أى َذخل إلى ـرَق تلهزة الرب َسوع الهسٍح . 

هل َهكًك أى تشرح لصذَق وا قذ تػلهته ؼي التلهزة الٍوم ؟ َجب أى تكوى قادًرا ؼلى   

 رلك . ستساؼذك هزه الذروس ٌف إَظاح تفكٍرك الشخصً . 
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إٌل اآلى ولنٌّ بطورة جٍذة بهزا األظحاح ، لمي اقرأه خاٌٍة ورة واحذة لتػغ هزا الهقؿغ         

نتب وزنرة بأي تفاظٍل لن َسبق لل أى الحظتها وي  26 - 32:  9) لو  ( ٌف سٍاقه و قرًَه ) ا

 قبل ( . 

ولن َكي بطرس وذركًا لها َقوله فال ؼجب أى التالوٍز لن َستطٍػوى أى َستوؼبوا كل األور   

 واهو البػذ الجذَذ الزي أعٍف لذى التالوٍز ؼًذ بذئهن َفْهن الرب َسوع ؟    

لهارا تػتبر حادثة التجٌل وههة ؟     

ٌف حقٍقة أى الرب َسوع هزا الزي رأوه هًا ٌف نل إشراقه نابي هللا اترك ٌفسل لتتأول 

الهختار ، قذ أتى ٌف الحقٍقة إلى هزه األرع لٍهوت .                                                                  

نتشفته ٌف  نتب نل الزي ا سٍساؼذك أى تقسن ظفحة إلى ؼهودَي . ؼلى أحذ الجاٌبٍي ا

الحادخة ؼي الرب َسوع . وؼلى الجاٌب اآلخر دوِّى ولحوظة ؼي أههٍة نل وي هزه  هزه

  الهشاهذات . خن حول وا قذ نتبته ووا قذ ؼلقت ؼلٍه إلى تسبٍح وظالة . 
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نها هو الحال وػًا  -ل تالوٍز الهسٍح ٌف بذاَات تػلههن ونأٌهن ٌف وذرسة الحػاٌة وازا

( ؟                   66 - 46:  9جهًٍػا ! واهً الذروس التً تػلهوها وي الحوادث الهسجلة ٌف ) 

                                       هل تػلهتها أٌت أًَظا ؟                                                                  

ووارا ؼي باٌق الذروس التً تػلهًاها هزا األسبوع وقذ أتههت اآلى دراسة أظحاح أظبح 

 وألوًفا لذَل جًذا ؟ 

ا أى تلقً بًظرة ؼلى نل الهالحظات التً دوٌتها هزا األسبوع .                          ًً سٍموى حس

ٌف البذاَة                                -واالزي انتشفته ؼي الفمرتٍي الرئٍسٍتٍي اللتٍي ورد رنرهها 

الرب َسوع (  و  ) وتؿلبات التلهزة ( ؟ شخطٍة )   -  

قذ ؼلهك إَاه وصلِّ لكً تكوى قابالً للتػلٍن وثل التالوٍز ، وحتى َهكًك أى اشكر هللا لها 

 تجاوب ؼلى السؤال ) وي هو الرب َسوع هزا ؟ ( 

                                               حاول هزا األسبوع أى تحفظ األؼذاد التً تبلور هاتٍي الفمرتٍي :

( .  26* شخطٍة الرب َسوع ) ع            

                 ( .  34،  32*  وتؿلبات التلهزة ) ؼذدي         

 


