
تالميذ يسوع قد احبطوا بالكامل. كل آمالهم وأحالمهم 
لملكوت اهلل الجديد قد سمرت على الصليب يوم الجمعة 

الماضي. ترنحوا بالحزن والبلبلة، كليوباس ورفيقه 
أدلوا ببطء برحلة سبعة كيلومترات من القدس للنزول 

إلى منزلهما في بلدة صغيرة من عمواس. كما كانت 
الشمس تغرب بعد ظهر يوم األحد، سلكوا طريقهم إلى 
أسفل الشارع الوعر، توجه شخص غريب بالقرب منهم 
ليرحل معهم. قليال ما عرفوا أن هذا الرفيق الجديد في 

السفر كان الرب القائم من األموات بنفسه.

وبإيالء القليل من اإلعتبار إلى 
زميلهم الحاج، التلميذان المكتئبان 

اعادوا وسردوا األحداث المذهلة من 
عطلة نهاية اإلسبوع، وشعروا أكثر 

باإلكتئاب مع كل خطوة. كما إستمع 
اليسوع بصمت، توقون بيأس شديد 

للكشف عن نفسه ألصدقائه المكتئبين. 
لكن الرب حمي عمدا هويته الحقيقية 

ألنهم كانوا بحاجة اليها اآلن، لفهم 
الكتاب المقدس أكثر من أي وقت 

مضى. لكن إذا كان المسيح قد سمح 
لهؤالء المؤمنين للتعرف عليه، لسوف 

يكونو متحمسين جدا لإلستماع إلى 
حقائق مهمة كان عليه أن يعطيها لهم.

حتى بعد ثالث سنوات ونصف من 
اإلستماع لتعاليمه ووعظه، ما زالوا ال 

يفهمون طبيعة مهمته. إنه ابلغ بوضوح 
لهم " يتم تسليم ابن اإلنسان في أيدي 
الرجال، ويجوز لهم قتله، وبعد ذلك 

يقتل، إنه يجب أن يقوم من الموت في اليوم الثالث. لكنهم 
لن يفهموا على قوله، وكانوا يخشون أن يسألوه." مرقس 
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اوقف يسوع بلطف حديثهما الحزين، ولمدة الساعتين 
المقبلة أعطاهم مفاتيح لفهم كل كلمات الكتاب 

المقدس والنبوءة.

لوقا 13:24-35القصة

الدرس
امأل الفراغات بعد قراءة كل نص من الكتاب المقدس.

 ١.  كم من نصوص الكتاب المقدس أمرنا أن نصدق؟
  لوقا ٢5:٢4 أومن ____________ ما قاله الأنبياء.

  ٢ تيموثاوس 16:3 كل ____________ هو موحى به من الله.

مالحظة: مهتفو الوحي الكاملة )الحقيقة المقدسة( هلل ترد في كتابات العهد 
القديم والعهد الجديد. يتم العثور على مفاتيح فهم نبوءات سفر الرؤيا في 

المقام األول في قصص العهد القديم. على سبيل المثال ، اآليات 404 وجدت في 
كتاب الرؤيا، 278 منهم صداء من القصص األخرى والنبوءات في العهد القديم.

 ٢.  من هم الذي يقول يسوع نصوص الكتاب المقدس والنبوءات تكشف؟
  لوقا ٢7:٢4 وابتدأ من توراة موسى وصحف كل الأنبياء، يفسر لهما الأمور المختصة 

_______________ في جميع الكتب.
  يوحنا 39:5 فتشوا الكتب النكم ... وهي التي تشهد ______________.
  رؤيا 1:1  الوحي من _______ ________، الذي اعطاه اياه الله ليري 

عبيده ما لا بد ان يكون عن قريب.

مالحظة: الشخصية المحورية في كل سفر ونبوءة هو يسوع. وسوف تغطي هذه 
السلسلة الشيقة موضوعات عديدة من النبوءة، لكن نأخذ في االعتبار أن 

التركيز األساسي لدانيال وسفر الرؤيا هو يسوع المسيح ومملكته.

 ٣.  ما هو االسم اآلخر الذي يستخدم في الكتاب المقدس ليسوع؟
  يوحنا 1:1 في البدء كان _____________، والكلمة كانت عند الله وكانت 

الكلمة الله
  يوحنا. 14:1 و _______________ صار جسدا وحل بيننا.

 ٤.  أي نوع من الناس إستخدمهم اهلل لكتابة الكتاب المقدس؟
الله القديسون    ٢بطرس٢1:1 _____________ انسان بل تكلم رجال 

مسوقين من الروح القدس.

 ٥.  الحياة األبدية تأتي من معرفة يسوع )يوحنا ٣:١7(. كيف كان يعرف 
يسوع لتالميذه؟

  لوقا 35:٢4 كيف عرفاه عند ________ _________.

مالحظة: في الكتاب المقدس، الخبز هو رمز لكلمة اهلل. قال يسوع: "كما هو 
مكتوب، الرجل )اإلنسان( ال يعيش بالخبز وحده، بل بكل كلمة تخرج من فم 

اهلل". متى 4:4. وكما نحن نقرأ، بهضم، وإتباع الكتاب المقدس، سوف نجد القوة 
والفرح والسالم والحياة األبدية.

 ٦.  ما أهمية دراسة الكتاب المقدس للمسيحين؟
  أيوب 1٢:٢3  من وصية شفتيه _______________ اكثر من فريضتي ذخرت 

._______________
  مزمور 105:119 كلماتك هي _________ تحت قدمي،________ طريقي.

مالحظة: إن الشيطان يكره الكتاب المقدس و تقريبا سوف يفعل أي شيء 
لمنع الناس من قراءته. ألنه يعلم أن النبوءات ستكشف خططه لخداع للجنس 

البشري. لذلك ال أستغرب أن يكون الشيطان يحاول يصرف لكم من هذه 
السلسلة من الدروس أو يحاول أن يشغلك بأمور أخرى. اهلل يجعل مخرجا 

ألولئك الذين يسعون إلى معرفة الحقيقة للعثور عليه.

 7.  من هو الذي يساعدنا على فهم الكتاب المقدس؟
  يوحنا 13:16 عندما يأتي هو، _______________  يرشدكم إلى جميع 

الحق.
  يوحنا ٢6:14 وأما المعزي، والذي هو ______________________

________،...فهويعلمكم كل شيء.
  1 كورنثوس 13:٢ ونحن نتكلم ، وليس في الكلمات التي يعلمها حكمة الناس، 

ولكن الذي _______________ الروح القدس.

 ٨.  ماذا يجب أن أفعل لكي اكون على يقين من أن الروح القدس هو 
الذي يوجه دراستي للكتاب المقدس؟

  لوقا 9:11 وأنا أقول لكم، _______________، يعطى لكم.
  لوقا 13:11 فإن كنتم و أنتم أشرارا تعرفون كيف أن تقدموا الهدايا 

الجيدة لاولادكم : فكم بالحري ابوكم السماوي يعطي الروح القدس للذين 
_______________؟

  يوحنا 13:11  اذا كان أي رجل سوف يفعل _______________ 
_______________، إنه يجب معرفة من المذهب، سواء كان ذلك من 

الله.

مالحظة: جزء من عمل الروح القدس هو مساعدتنا على فهم حقيقة الكتاب 
المقدس. هذا هو السبب في أننا يجب أن نسأل دائما الروح القدس ليهدينا 
قبل فتح كتاب اهلل. سوف أكون متأكدا من أن الروح القدس يوجه دراستي 
للكتاب المقدس إذا كانت )1( أسأله سبحانه أن يرشدني ، و )2( أن اكون 

على إستعداد لقبول واتبع الحقيقة كما يكشفها لي.

 ٩.  كيف يمكن للدراسة المصلية للكلمة أن تساعدتنا؟
  مزمور 11:119 خبأت كلامك في قلبي لكيلا _______________اليك.

  أرمياء 3:33 ادعني وسوف _______________ اليك واخبرك 
_______ ________ لم تعرفها.

  رومية 4:15 ان كل ما سبق فكتب كتب لاجل _______________ حتى 
... يكون لنا _______________.

  يعقوب 5:1 وإنما إن كان احدكم تعوزه _______________ فليطلب 
من الله ... فسيعطى له.

١٠.  ماهي طريقة دراسة الكتاب التي يوصي بها الكتاب المقدس؟
  أشعياء 10:٢8 فكالمه لنا: _______ على أمر. ... _______ على فرض. ... 

هنا قليل هناك قليل.
  1 كورنثوس 13:٢ ولكن الذي بما يعلمه الروح القدس, ______________ 

الروحيات بالروحيات.
  ٢ بطرس ٢0:1 لا نبوءة في الكتاب المقدس ليست من تفسير _________.
  يعقوب 5:1 وإنما إن كان احدكم تعوزه _______________ فليطلب 

من الله ... فسيعطى له.
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العودة إلى القدس



مالحظة: علينا أن نضع جانبا أفكارنا الخاصة وندرس الكتاب المقدس من 
خالل قراءة كل شيء في الكتاب المقدس حول أي موضوع معين )"هنا قليال، 

وهناك قليال"( ، وبمقارنة جميع اآليات. ينبغي لنا أن ندع الكتاب المقدس 
يتحدث عن نفسه. عندما يتم ذلك، الحقيقة دائما تأتي بشكل واضح. هذه هي 

الطريقة التي أقنع بها يسوع تالميذه اإلثنين على الطريق الى عمواس بأنه 
كان حقا المسيح )لوقا 27:24(.

١١.  ماذا ستفعل لنا دراسة الكتاب المقدس؟
  ٢ تيموثاوس 15:3 فإنك منذ كنت طفلا تعرف كتاب الله الذي يجعلك 

____________ لتنال ____________ بالإيمان بالمسيح.

مالحظة: الكتاب المقدس يساعدنا على فهم خطة اهلل العظيمة للخالص. 
المعلومات األكثر أهمية من أي وقت مضى نظرا للبشر.

١٢.  وفقا ليسوع، أين نجد الحقيقة؟
  يوحنا 6:14 قال له يسوع ، أنا هو الطريق، _______________، والحياة.

  يوحنا 17:17 ... _______________ هو الحق.

مالحظة: إننا نجد أن الحقيقة في كلمة اهلل، الكتاب المقدس. الحقيقة هي 
سلعة نادرة في عالمنا اليوم، وجميع أهل األرض يعانون نتيجة لذلك. تم 

العثور على الحقيقة حول كل ما يهم حقا في الكتاب المقدس. وبعد دراسة 
وإتباع استشارته يحرر البشر )يوحنا 32:8(، ويجلب لهم السعادة والعيش 

الوفير )يوحنا 11:15(.

١٣.  ما هي التحذيرات بشأن دراسة الكتاب المقدس تم إعطائها في 
الكتاب المقدس؟

  ٢ تيموثاوس 15:٢ ابذل كل جهدك لكي يرضى الله عنك، ... و _________ 
كلام الحق تفسيرا صحيحا.

  ٢ بطرس 15:٢ وهذا هو ما يكتبه في كل رسائله، ... وتوجد بعض األشياء في 
رسائله صعبة على الفهم، يفسرها الجهالء والضعفاء _________ خاطئا، كما 

يفعلون بباقي الكتاب. وبذلك يجلبون _________ على أنفسهم.

مالحظة: "تقسيم بحق كلمة الحق" وسيلة لتفسير ذلك بشكل صحيح وصادق. 
هناك خطر كبير في التواء الكتاب لجعله أن يقول ما نريد أن نقول. ما أقوله 

حول الكتاب المقدس ال يشكل أهمية كبيرة. ما يهم هو ما يقوله الكتاب 
المقدس عن نفسه.

١٤.  كيف ينبغي لنا إختبار جميع التعاليم الدينية والمذاهب؟
  أعمال الرسل 11:17 ... لأنهم قبلوا الرسالة بحماس شديد وكانوا ________ 

الكتاب كل يوم ليتأكدوا من صحة الأمور.
  أشعياء ٢0:8 فإلى ________ وإلى ________: ومن لا ينطق وفقا لهذا 

القول، فلأن لا ________ فيهم.

مالحظة: يجب فحص جميع التعاليم الدينية من الكتاب المقدس. إذا كان أي 
تعليم ال يتفق بوضوح مع الكتاب المقدس، هو كاذب، وينبغي التخلي عنه.

١٥.  ماذا حدث عندما شرح يسوع الكتاب للتلميذان المحبطين على 
الطريق لعمواس؟

  لوقا 3٢:٢4 قال أحدهما للآخر: أما كان ________ ________ في صدورنا 
فيما كان يحدثنا في الطريق ويشرح لنا الكتب؟

١٦.  بعد أن هذان التلميذان عرفوا بأن يسوع هو على قيد الحياة، 
واستمعوا له يفسير النبوءات، ماذا فعلوا؟

  لوقا 33:٢4 ثم قاما في تلك الساعة عينها، و ________ إلى أورشليم، 
________ الأحد عشر والذين معهم مجتمعين.

مالحظة: بعد سماع شرح يسوع للكتاب المقدس، كانت واحدة من أول ردود 
فعل هذه التالميذ هي الرغبة الملحة لتبادل األخبار الجيدة مع اآلخرين. نحن 

نأمل أن تكون رغبتكم هي أيضا في دعوة أصدقائكم لالنضمام لكم في هذه 
السلسلة من الدراسات الحيوية للكتاب المقدس.

إستجابتك
هل ترغب في فهم واتبع الكتب المقدس بالكامل؟

اإلجابة: _______________ 

ملحقات
فيما يلي قائمة من المصطلحات األساسية التي غالب ما تحتوي على معاني رمزية 

في نبوءة الكتاب المقدس. كل رمز يتبعته معناها الحرفي المطابق.
مالك = رسول

دانيال 16:8 ؛ 21:9 ، لوقا 19:1 و 26 وعبرانيين 14:1

بابل = الردة عن الدينية /االرتباك
سفر التكوين 8:10-10؛ 6:11-9 ؛ رؤيا 2:18 ، 3 ؛ 5-1:17

الوحش = مملكة / حكومة / سلطة سياسية
دانيال 17:7 ، 23

الخبز = كلمة الله
يوحنا 35:6 ، 51 ، 52 ، 63

يوم = سنة موضوعة
حزقيال 6:4 ؛ العدد 34:14

التنين = الشيطان أو وكالته
أشعياء 1:27 ؛ 6:30 مزمور 13:74 ، 14 ؛ رؤيا 7:12-9 ؛ حزقيال 3:29 ؛ أرمياء 34:51

الجبين = العقل
رومية 25:7 ؛ حزقيال 8:3، 9

يد = العمل
الجامعة 10:9

العاهرة = الكنيسة المرتدة / الدين
أشعياء 21:1-27 ؛ أرمياء 3-1:3 ، 9-6

رؤوس = رؤساء القوى الكبرى / الحكام / الحكومات
رؤيا 3:17 ، 9 ، 10

قرن = الملك أو المملكة
دانيال 24:7 ؛ 5:8 ، 12 ، 22 ؛ زكريا 18:1 ، 91 ؛ رؤيا 18:17

خروف = يسوع / تضحية
يوحنا 29:1 ؛ 1 كورنثوس 7:5

مصباح = كلمة الله
مزمور 105:119

األسد = يسوع المسيح
رؤيا 9-4:5

عالمة = تسجيل أو الختم بالموافقة أو الرفض
حزقيال 4:9 ورومية 11:4 ورؤيا 17:13 ؛ 9:14-11 ؛ 2:7، 3

جبال = القوى السياسية أو السياسي الديني
أشعياء 2:2، 3 ؛ أرمياء 3:17 ؛ 23:31؛ 24:15 ، 25 ؛ حزقيال 22:17، 23 ؛ دانيال 35:2، 44، 45

زيت = الروح القدس
زكريا 2:4-6؛ رؤيا 5:4

أحمر = خطيئة /فساد
أشعياء 18:1؛ ناحوم 3:2 ورؤيا 4-1:17

صخرة = يسوع/الحقيقة
1 كورنثوس 4:10؛ أشعياء 13:8 , 14 ورومية 33:9 ؛ متى 42:70

ختم = تسجيل أو عالمة الموافقة أو عدم الموافقة
رومية 11:4؛ رؤيا 2:7، 3

الثعبان = الشيطان
رؤيا 9:12 ؛ 2:20

نجوم = المالئكة / رسل
رؤيا16:1 ، 20؛ 4:12، 9-7 ، 7:38

الشمس = يسوع/االنجيل
مزمور11:84؛ مالخي 2:4 ؛ متى 2:17 ، يوحنا 12:8؛ 5:9

السيف = كلمة الله
افسس 17:6 وعبرانيين 12:4

اللص = المفاجأة من قدوم يسوع
1 تسالونيكي 2:5-4 ؛ 2 بطرس 10:3

الوقت = السنة حرفية
دانيال 16:4 ، 23، 25، 32؛ 25:7 ؛ دانيال 13:11 الهامش

المياه = المساحة المأهولة / الناس واألمم
رؤيا 15:17

الجلباب األبيض = النصر / البر
رؤيا 8:19؛ 5:3 ؛ 14:7

رياح = الفتنة / ضجة / "رياح الحرب"
أرمياء 31:25-33؛ 36:49، 37؛ 11:4-13 ؛ زكريا 14:7

امرأة ، نقيه = الكنيسة الحقيقية
أرمياء 2:6؛ 2 كورنثوس 2:11 أفسس 27-23:5

امرأة فاسدة = الكنيسة المرتدة
حزقيال 15:16-58؛ 2:23-21 ؛ هوشع 5:2 ؛ 1:3 ؛ رؤيا 4:14
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