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 َصالة 1

 

 
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.  قائد المجموعة:  َصلِّ وكرِّ

 

 

 دقيقة( 02) ُمشاركة 2

 إنجيل َمْرقُس

 
ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

( مع مراعاة أن تكون 77: 7 – 02: 4خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )َمْرقُس 

 المشاركات قصيرة.

 أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها.

 

 ق(ائدق 5) حفظ 3

 11: 2بُطرس 1الطَّهارة: 

 

 11: 0بُطرس 1الطَّهارة:  )في مجموعات ثنائيّة(: راجعوا

 

 (ةقيدق 55) درس كتاب 4

 ُمقَدِّمة إلى إنجيل يوحنَّا 

 

 جميع الشواهد الكتابيَّة هي ِمن إنجيل يُوحنَّا )ما لم تَتَمِّ اإلشارة إلى غير ذلك(. 

 هذه الدراسة مًعا. اقرأوا وناقشوا

 

 كاتب إنجيل يُوَحنَّاأ( 
 

وح القُُدس ) ،الكاتب الحقيقي إلنجيل يُوحنَّا هو هللا ا الكاتب 01-02: 1بطرس 0؛ 11: 7تيموثاوس 0الرُّ (. أمَّ

سول يُوحنَّا.  البشري فهو الرَّ
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 .الكاتب كان يهودي ًّا -1

 

ا.  أ( الكاتب يَعرف طبوغرافيَّة إسرائيل جيدًّ

 

سبيل المثال، فهو يعرف أماكن مثل قانا، وكفرناحوم، وبيت صيدا في الجليل، وعين نون فعلى 

(، وأورشليم على وجه الخصوص. وهو يعرف 54: 11(، وقرية أفرايم )07: 7بالقرب من ساليم )

( تَختلف عن "بيت َعْنيا" التي تَْبُعد نحو ثالثة 05: 1أيًضا أنَّ "بيت َعْنيَا" في َعْبر األردن )

 (.15: 11كيلومترات عن أورشليم )

 

 ب( الكاتب يَعرف األوضاع السياسيَّة في إسرائيل في ذلك الوقت.

 

(، وأنَّ 50: 11فعلى سبيل المثال، فهو يعرف أنَّ الكثير ِمن اليهود كانوا يعيشون بين األمم الوثنيَّة )

(. كما 45: 11ا يَحكمون اليهود )(، وأنَّ الرومان كانو9: 4اليهود لم يكونوا يختلطون بالسامريِّين )

أنه يعرف أنَّ المجلس األعلى لليهود لم يكن يملك أي نفوذ سياسي للنطق بُحكم اإلعدام على أي 

 (. 71، 05: 15شخص، وأن الحاكم الروماني هو الذي يملك هذا النفوذ )

 

ا.  ج( الكاتب يَعرف العهد القديم جيدًّ

 

 لعبريَّة واليونانيَّة ألنه يستخدم كلتا اللُّغتين في اقتباساته. فهو يعرف العهد القديم بُكلٍّ ِمن ا 

 

 د( الكاتب يُشير إلى الُمعتقدات الدينيَّة لليهود والسامريِّين. 

 

آبَاُؤنَا َسَجُدوا فِي هَذا (، وقوله: "00: 4" )ألَنَّ اْلَخالََص هَُو ِمَن اْليَهُودِ وِمن األمثلة على ذلك قوله: "

 (.02: 4" )، َوأَْنتُْم تَقُولُوَن إِنَّ فِي أُوُرَشلِيَم اْلَمْوِضَع الَِّذي يَْنبَِغي أَْن يُْسَجَد فِيهِ ]في جبل جرزيم[ اْلَجبَلِ 

 

 هـ( الكاتب يَعرف األعياد الدينيَّة اليهوديَّة.

 

(، و"عيد 0: 7(، و "عيد الفصح"، و "عيد المظال" )71: 19وِمن األمثلة على ذلك: "يوم اإلعداد" )

 (. 00: 12تجديد الهيكل" )
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ا عادي ًّا.  و( الكاتب يُشير إلى العادات اليهوديَّة ويشرحها شرحًّ

 

أوالً للضيوف، ثُمَّ يليه فعلى سبيل المثال، كانت عادات الزواج عند اليهود تقضي بتقديم الخمر الجيِّد 

(. كذلك، كان ِمن عادات الدفن اليهودية أن يُلَفَّ الميت بأكفان على شكل 12: 0الخمر األرخص ثمنًا )

أربطة مع وضع األطياب بينها، وأن يُربَط منديل حول وجهه، وأن يُوضع في كهف أو قبر ويُغلق 

 (. 42: 19؛ 44، 75: 11المدخل بحجر كبير )

 

 .كان شاهد ِعيان الكاتب -2

 

ات إلى الوقت  فالكاتب رأى أعمال يسوع بعينيه. وهو يتذكَّر زمان وقوع األحداث ويُشير في العديد ِمن المرَّ

تحديًدا. وألنه يكتب في نهاية القرن الميالدي األول إلى األُمم، فاألرجح أنه استخدم الطريقة الرومانيَّة في 

الوقت ِمن ُمنتصف الليل أو ِمن بعد الظهر. فمثالً، فإنه يتذكَّر أنه التقى ؛ أي أنه ابتدأ في حساب الحساب

(؛ أي 79، 75: 1بيسوع للمرة األولى في اليوم التالي لمعمودية يسوع. وقد كانت الساعة العاشرة آنذاك )

 الساعة العاشرة صباًحا.  ىحوال

 

(، وذات 40: 1ا أطلق عليه اسم "بُْطُرس" )وهو يتذكَّر أيًضا ذات الكلمات التي قالها يسوع لسمعان عندم

الكلمات التي قالها يسوع للتالميذ اآلخرين عندما دعاهم، وذات الكلمات التي قالها يسوع في عظاته العديدة. 

نها بإيجاز  وفي الحقيقة أنَّ إنجيل يوحنَّا ال يترك لدينا انطباًعا بأن يوحنَّا سمع كلمات يسوع فحسب، بل أنه َدوَّ

 ماعه لها. وليس ِمن الُمستبعد أن يكون قد حفظ كلمات يسوع عن ظهر قلب. بعد س

 

 .الكاتب كان أحد تالميذ يسوع االثني عشر -3

 

حين رأوا  ُدهشوافهو يعرف أقوال التالميذ وأعمالهم ومشاعرهم معرفة وثيقة. فمثالً، فهو يعرف أن التالميذ 

 (. 19: 1عندما رأوا يسوع يمشي على الماء ) خافوا(، وأنهم 07: 4يسوع يتحدَّث إلى المرأة السامريَّة )

 

  الكاتب هو الرسول يوحنَّا. -4

 

ا. أ( الكاتب ال يَدعو نفسه باسمه   أبدًّ

 

فهو يقول عن نفسه: "التلميذ الذي أَحبَّة يسوع". وهو التلميذ الذي اتَّكأ على صدر يسوع في العشاء 

 (. 04-02: 01(. وهو يَكتُب كتلميذ ليسوع وكشاهٍد لما رآه وسمعه )07: 17األخير )



2الدَّرس  -خامسالدليل ال  

 
 

 

 

ا ِمن التالميذ األوائل ليسوع   .ب( الكاتب كان واحدًّ

 

، فإنَّ التالميذ األوائل ليسوع هُم 02-11: 1وإنجيل َمرقُس  42-75: 1فوفقًا لما جاء في إنجيل يوحنَّا 

فإنَّ  1: 17أندراوس وأخاه سمعان بُطرس، ويوحنَّا وأخوه يعقوب. ووفقًا لما جاء في إنجيل َمتَّى 

ُسل بُطرس ويعقوب ويوحنا كانوا يَُشكِّلون الدائرة الداخليَّة لتالميذ يسوع. ووفقًا لما جاء في أعمال الرُّ 

، فقد كان 19-15: 01، فقد قام الملك هيروُدس بقتل يعقوب. ووفقًا لما جاء في إنجيل يوحنَّا 10

ح أن يكون قد كتب هذا اإلنجيل الحقًا كشاهد  بُطُرس قد استُشهد آنذاك. لذلك، فالتلميذ الوحيد الذي يَُرجَّ

 وحنَّا!عيان وكشاهد سمع على األحداث التي وقعت ُمنذ البداية هو الرسول ي

 

 .ج( الكاتب هو ابن زبدي 

 

، ِمَن الُمحتمل أن 05: 19وإنجيل يوحنَّا  1: 11وإنجيل مرقُس  51: 07فوفقًا لما جاء في إنجيل َمتَّى 

ه هو َسالوَمة. وربما كانت َسالوَمة هي أخت مريم أُم يسوع. فإن كان هذا صحيًحا، فقد  يكون اسم أُمِّ

وقَبل أن يُصبح يوحنَّا تلميًذا ليسوع، كان تابًعا ليوحنَّا المعمدان. ووفقًا كان يوحنَّا هو ابن خالة يسوع. 

لما ورد في األصحاح األول ِمن إنجيل يوحنَّا، فقد التقى يوحنَّا بيسوع في اليوم التالي لمعموديَّة 

اتِّباعه يسوع. وقد استمر يوحنَّا في العمل في مهنة صيد السمك الذي ألبيه لُمدَّة سنة تقريبًا بعد 

 (. 19: 4؛ َمتَّى 11-1: 5ليسوع. ثم ترك يوحنَّا مهنة صيد السمك وأصبح "صيَّاًدا للناس" )لوقا 

 

 .د( يوحنَّا وأخوه يعقوب كانا معروفين بطباعهما الحادَّة 

 

ْعدِ " "أَيِ ) "بَُوانَْرِجسَ فقد أسماهُما يسوع " أ في (. فعلى سبيل المثال، نقر17: 7"( )مرقُس اْبنَِي الرَّ

أنَّ يوحنَّا قال لشخص يَْخِدم باسم يسوع أن يتوقَّف ألنه لم يكن واحًدا ِمن  41-75: 9إنجيل مرقُس 

أنَّ يوحنَّا أراد أن يدعو ناًرا ِمن السماء إلحراق إحدى  51-51: 9تالميذ يسوع. ونقرأ في إنجيل لوقا 

 قُرى السامرة ألن أهلها رفضوا استضافة يسوع وتالميذه. 

 

ُسلهـ(   ا ِمن أبرز الرُّ  .يوحنَّا كان واحدًّ

 

ُسل أنه كان في أغلب األوقات برفقة بُطرس. وبعد  فنحن نرى في األناجيل األربعة وِسفر أعمال الرُّ

قيامة يسوع، كان يوحنَّا أحد األعمدة الثالثة للكنيسة إلى جانب بُطرس ويعقوب أخو يسوع )غالطيَّة 



2الدَّرس  -خامسالدليل ال  

 
 

 

ح أنَّ  11(. وعندما ثار اليهود ضد روما في سنة 1: 15 الرسل ؛ أعمال9: 0 ميالديَّة، ِمن الُمرجَّ

يوحنَّا وجميع المؤمنين المسيحيِّين غادروا أورشليم. وبحسب تاريخ الكنيسة، فقد ذهب يوحنَّا إلى 

 مدينة أفُسس حيث عاش وخدم هناك. 

 

 ب( مكان وتاريخ كتابة إنجيل يوحنَّا

 
 

  .يوحنَّا مكان كتابة إنجيل -1

 

ميالديَّة، فقد ُكتب إنجيل يوحنَّا في الفترة التي  172وفقًا لما قاله أب الكنيسة "إيرينايُس"، الذي عاش في سنة 

 عاش فيها الرسول يوحنَّا في أفُسس )وهي مدينة تقع في ما يُعرف اليوم بتُركيَّا(.

 

  .تاريخ كتابة إنجيل يوحنَّا -2

 

 .ميالديَّة 111سنة  أ( إنجيل يوحنَّا ُكتب قبل

 

( 75-77: 15و  74-71: 15فقد تم العثور على ُجزءين ِمن مخطوطة قديمة إلنجيل يوحنَّا )يوحنَّا 

ميالديَّة.  172ميالديَّة. وهذا يعني أنَّ إنجيل يوحنَّا ُكتب قبل سنة  172يرجع تاريخها إلى نحو سنة 

ولس بتأسيس الكنيسة في أفُسس. وبقي يوحنَّا في وقد كتب أب الكنيسة "إيرينايُس": "لقد قام الرسول ب

وسطهم على نحو دائم إلى وقت اإلمبراطور الروماني تراجان". ويُخبرنا المؤرخون أن تراجان حكم 

ميالدية. وتُبيِّن كتابات أب الكنيسة "إغناطيوس" الذي استُشهد  117-95في الفترة الواقعة بين سنة 

ح أن إنجيل يوحنَّا ُكتب قبل نهاية القرن ميالديَّة أنه قرأ إ 112في سنة  نجيل يوحنَّا. وعليه، ِمن الُمرجَّ

 الميالدي األول.

 

 ميالديَّة. 01ب( إنجيل يوحنَّا ُكتب بعد سنة 

 

ر ما تقوله األناجيل الثالثة األخرى؛ بل هو يَكتب إنجيله ِمن  ِمن الُمالحظ أن الرسول يوحنَّا ال يَُكرِّ

س على دراية بتلك األناجيل. وقد كان يرمي ِمن كتابة هذا اإلنجيل إلى الكتابة ُمنطلق ِعلمه بأن النا

ن في األناجيل الثالثة األخرى  وال سيَّما تلك األشياء التي يمكن أن تؤدي  –عن األشياء التي لم تَُدوَّ

جيل يوحنَّا ُكتب بعد إلى إيمان الناس بأن يسوع هو المسيَّا )الممسوح( وبأنه هو هللا. لهذا، ال بُدَّ أنَّ إن

ميالديَّة. وحيث إنَّ الرسول يوحنَّا ال يتحدَّث عن  17كتابة األناجيل الثالثة األخرى؛ أي بعد سنة 
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بعض األشخاص المعروفين مثل الرسول بُطرس أو الرسول بولُس، فِمن الُمحتمل أن يكونا قد 

هيكل. لهذا، ِمن الُمحتمل أن يكون استشهدا آنذاك. كما أنه ال يتحدث عن سقوط أورشليم أو دمار ال

 ميالديَّة(.  72إنجيل يوحنَّا قد ُكتب بعد سنوات ِمن سقوط أورشليم )أي بعد سنة 

 

 .ميالديَّة 89و  01ج( نستنتج أن إنجيل يوحنَّا ُكتب ما بين سنة 

 

ميالديَّة، أنه حتى بعد عودة  192كتب أب الكنيسة "إكليمندس اإلسكندري"، الذي عاش في سنة 

الةً وكان شيًخا للكنائس الواقعة في منطقة  الرسول يوحنَّا ِمن َمنفاه في جزيرة بَْطُمس، فقد بدأ خدمةً فعَّ

في الرسول يوحنَّا إلى جزيرة أفُسس. ولكننا ال نَعرف ما إذا كان إنجيل يوحنَّا قد ُكتب قبل أو بعد نَ 

 بَْطُمس. كذلك، فإننا ال نَعرف ما إذا كان إنجيل يوحنَّا قد ُكتب قبل أو بعد كتابة ِسْفر الرؤيا. 

 

 ج( تقسيم إنجيل يوحنَّا 
 

ة. ويمكن تقسيم هذين  يُمكن تقسيم إنجيل يوحنَّا إلى قسمين رئيسين: خدمة يسوع العامَّة، وخدمته الخاصَّ

 سبعة أجزاء فرعيَّة.القسمين 

 

 خدمة يسوع العامَّة: القسم األول

 

 . ويمكن تقسيم هذا القسم إلى ثالثة أجزاء فرعيَّة على النحو التالي:10-1ويتألَّف هذا القسم ِمن األصحاحات 

 

 6-1يوحنَّا : 1 الجزء

 (2: 0قبل عيد المظال )  

 

 ِمن الناس؛ ولكنهم رفضوه في نهاية المطاف.لقد أعلن الكلمة )يسوع المسيح( ذاته إلى دائرة أوسع 

 

ة: يوحنَّا  المسيح بداية خدمة يسوع ميالديَّة إلى شهر  01. ِمن شهر كانون األول/ديسمبر سنة 14-1: 1العامَّ

 .أشهر( 4ميالديَّة ) 07نيسان/إبريل سنة 

د َخْلق العالم، وبعد سقوط ِصف مجد الكلمة )يسوع المسيح( في البدء قبل الخليقة، وعني 14-1: 1يوحنَّا  -

د عندما اتخذ هللا طبيعةً بشريَّةً في المسيح يسوع.   اإلنسان في الخطيئَة، وعند التجسُّ

ِصف الكلمة )يسوع المسيح( وهو يُْعلِن عن نفسه ليوحنَّا المعمدان ولتالميذه ي 10: 0 – 15: 1يوحنَّا  -

 األوائل.
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ميالديَّة إلى  07. ِمن شهر نيسان/إبريل سنة 40: 4 – 17: 0الباكرة في اليهوديَّة. يوحنَّا  المسيح خدمة يسوع

ل/ديسمبر سنةَ   . أشهر( 5ميالديَّة ) 07شهر كانون األوَّ

ِصف الكلمة )يسوع المسيح( وهو يُعلن ذاته للجموع في أوُرشليم بما في ذلك ي 71: 7 – 17: 0يوحنَّا  -

 نيقوديموس. 

 يَِصف الكلمة )يسوع المسيح( وهو يُعلن ذاته للسامريِّين.  4ا يوحنَّ  -

 

ل/ديسمبر سنة 71: 1 – 47: 4الُكبرى في الجليل. يوحنَّا  المسيح خدمة يسوع  07. ِمن شهر كانون األوَّ

 . شهًرا( 11ميالديَّة ) 09ميالديَّة إلى شهر نيسان/إبريل سنة 

 مسيح( وهو يُعلن ذاته ألهل الجليل. ِصف الكلمة )يسوع الي 54-47: 4يوحنَّا  -

 يَِصف رفض الكلمة )يسوع المسيح( في اليهودية بعد ُمعجزة بيت صيدا.  5يوحنَّا  -

 يَِصف رفض الكلمة )يسوع المسيح( في الجليل بعد إطعام الخمسة اآلالف.  1يوحنَّا  -

 

 11 - 0يوحنَّا  :2الجزء 

 ِمن عيد المظال إلى عيد تجديد الهيكل 

 

م الكلمة )يسوع المسيح( الدَّعوة إلى الُخطاة لكي يتوبوا عن خطاياهم.   في هذا الُجزء، يُقَدِّ

 

ميالديَّة إلى شهر تشرين  09. ِمن شهر نيسان/إبريل سنة 9-1: 7الخدمة التقاُعديَّة ليسوع المسيح. يوحنَّا 

 .أشهر( 1مياليَّة ) 09األول سنة 

ا.ِصف الكلمة )يسي 9-1: 7يوحنَّا  -  وع المسيح( وهو يَجول في الجليل. ولكنه يذهب أخيًرا إلى اليهوديَّة ِسّرً

 

ل/أكتوبر79: 12 – 12: 7خدمة يسوع المسيح الالحقة في اليهوديَّة. يوحنَّا   09سنة  . ِمن شهر تشرين األوَّ

ل/ديسمبر سنة   .ميالديَّة )شهران( 09ميالديَّة إلى شهر كانون األوَّ

إِْن َعِطَش أََحٌد فَْليُْقبِْل إِلَيَّ مع الُجموع في الهيكل حيث قال: " المسيح ِصف حديث يسوعي 57-12: 7يوحنَّا  -

 (. 75-77: 7" )َويَْشَرْب. َمْن آَمَن بِي، َكَما قَاَل اْلِكتَاُب، تَْجِري ِمْن بَْطنِِه أَْنهَاُر َماٍء َحيٍّ 

اْذهَبِي َوالَ مع المرأة التي أُْمِسَكْت وهي تزني حيث قال لها: " المسيح ِصف حديث يسوعي 59-1: 5يوحنَّا  -

أَنَا هَُو نُوُر اْلَعالَِم. مع الُجموع حيث قال لهم: " المسيح ِصف حديث يسوعي(. كما أنه 11: 5" )تُْخِطئِي أَْيًضا

 (. 10: 5" )ةِ َمْن يَْتبَْعنِي فاَلَ يَْمِشي فِي الظُّْلَمِة بَْل يَُكوُن لَهُ نُوُر اْلَحيَا



2الدَّرس  -خامسالدليل ال  

 
 

 

ُجل الذي ُولَِد أْعمى حيث قال له: "ي 41-1: 9يوحنَّا  - قَْد َرأَْيتَهُ، ...  أَتُْؤِمُن بِاْبِن هللاِ؟ِصف حديث يسوع مع الرَّ

 (.77، 75: 9" )َوالَِّذي يَتََكلَُّم َمَعَك هَُو هَُو!

يسيِّين والتَّالميذ حيث قال: " المسيح ِصف حديث يسوعي 79-1: 12يوحنَّا  - الُِح، مع الفِرِّ اِعي الصَّ أَنَا هَُو الرَّ

الُِح يَْبِذُل نَْفَسهُ َعِن اْلِخَرافِ  اِعي الصَّ  (. 07، 11: 12" )ِخَرافِي تَْسَمُع َصْوتِي، َوأَنَا أَْعِرفُهَا فَتَْتبَُعنِي. ... َوالرَّ

 

 

 01: 12 – 41: 11يوحنَّا   :3الجزء 

 (22: 11تجديد الهيكل ) بعد عيد

 

 في هذا الُجزء، يُعلِن الكلمة )يسوع المسيح( بوضوح أنه المسيَّا ِمن خالل ُمعجزتين عظيمتين: إقامة لعازر

 ، ودخوله االنتصارّي إلى أوُرشليم. من الموت

 

ميالديَّة إلى  09. ِمن شهر كانون األول/ديسمبر سنة 57: 11 – 42: 12خدمة يسوع المسيح في بيريَّة. يوحنَّا 

 . أشهر( 4ميالديَّة ) 72شهر نيسان/إبريل سنة 

. يسوع يقوم برحلة ِمن الجانب اآلخر ِمن نهر األردن إلى بيت َعْنيا القريبة ِمن أورشليم 44-1: 11يوحنَّا  -

 إلقامة لِعاَزر ِمن الموت. 

 اجتماع قادة اليهود في الَمْجَمع لكي يتآمروا لقتل يسوع. ِصف ي 57-45: 11يوحنَّا  -

 . ِصف َمْسح يسوع في بيت َعْنيا ودخوله االنتصاريِّ إلى أوُرشليمي 52-1: 10يوحنَّا  -

 

 

ة: القسم الثَّاني  خدمة يسوع الخاصَّ

 

ميالديَّة  72/مايو سنة . ِمن شهر نيسان/إبريل سنة إلى شهر أيَّار01-17خدمة يسوع المسيح األخيرة. يوحنَّا 

 . أسابيع( 7)

األسابيع السبعة ِمْن إنجيل يوحنَّا تَِصف هذه الخدمة. وقد وقعت هذه األحداث في  01إلى  17األصحاحات ِمن 

 ِمن حياة يسوع على األرض. ويُمكن تقسيم هذه األحداث إلى أربعة أجزاء على النحو التالي: األخيرة

 

 13يوحنَّا   :4الجزء 

 العشاء األخير

 

 يسوع يُقَدِّم وصيَّة جديدة بأن يُِحبَّ الواحد اآلخر. وقد أظهَر يسوع َمَحبَّته وتواُضعه بأْن َغَسل أْرُجل تالميذه. 
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 10-14 يوحنَّا :0الجزء 

 ُخطَب يسوع وصالته في العشاء األخير

 

يِمن إنجيل يوحنَّا،  14في األصحاح  - وح القُُدس سيكون حاِضًرا معهم يسوع تالميذه ويَعِ  يَُعزِّ ُدهُم بأنَّ الرُّ

 دائًما وبأنهم سيقومون بأعمال أعظم ِمن التي قام بها. 

يسوع تالميذه على الثبات فيه، وعلى أْن يسمحوا لكلمته أن تَْثبَُت  يَُحضُّ ِمن إنجيل يوحنَّا،  15في األصحاح  -

الة، وعلى اإلْتيان بِثَمَ  ر، وعلى أْن يُِحبَّ أَحُدهُم اآلَخر، وعلى أْن يُطيعوا وصاياه، فيهم دائًما، وعلى الصَّ

 َوعلى أْن يكونوا شهادةً َحيَّةً للعالم ُكلِّه. 

وح القُُدس،  يَِعدُ ِمن إنجيل يوحنَّا،  11في األصحاح  - يسوع تالميذه بأنَّه سيكون معهم، وبأنَّه َسيُْرِسل لهم الرُّ

 امته. وبأنَّهُم َسيَرونَه ثانيةً بعد قي

(، َوِمن 19-1(، َوِمن أْجِل تاَلميذه )5-1يسوع ِمن أْجلِِه هَُو ) يَُصلِّيِمن إنجيل يوحنَّا،  17في األصحاح  -

 (. 01-02أْجِل الكنيسة في العالم )

 

 18و  19 يوحنَّا :6الجزء 

 آالم يسوع

 

أمام َحنَّان. َونَقرأُ في هذا األصحاح َعن  ويُحاَكمِمن إنجيل يوحنَّا، يَتِمُّ القَْبض على يسوع  15في األصحاح  -

تَْين الثَّانية والثَّالثة، وَعن  ة األولى، وَعن ُمحاكمته أمام قَيافا، وَعن إنكار بُْطُرس له للَمرَّ إْنكار بُْطُرس له للَمرَّ

 ُمحاكمته أمام بيالطُس. 

ومان ليسوع، وَعن َصْلبِه في الموقع الذي الُجنود الرُّ  اْضطهادِمن إنجيل يوحنَّا، نقرأُ عن  19في األصحاح  -

اَمة ونيقوديموس بَِدْفنِه في  يُقال له "الُجْلُجثَة" أو "الُجْمُجَمة". ثُمَّ نقرأُ عن موته، وعن قيام يُوُسف الذي ِمَن الرَّ

 قَْبر َجديد لم يَْسبِق أْن ُدفَِن فيه أحد. 

 

  21و  21يوحنَّا  :0الجزء 

 قيامة يسوع وظهوراته
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ِمن إنجيل يوحنَّا، يَْظهَر يسوع لمريم الَمْجدليَّةَ، ولتالميذه )باستثناء تُوما(. وبعد أُسبوع،  02في األصحاح  -

ة أُخرى )بَِمْن فيهم تُوما(. وفي يوحنَّا  ، يُبَيِّن الكاتب قَْصَدهُ ِمْن كتابة هذا 71-72: 02يَْظهَر لتالميذه َمرَّ

 اإلنجيل. 

جيل يوحنَّا، يَْظهَر يسوع لسبعة ِمن تالميذه عند بحر الجليل َويُثَبِّت بُْطُرس. ثُمَّ يَْختِم ِمن إن 01في األصحاح  -

نَْت في إنجيل يُوَحنَّا.  الكاتب اإلنجيل بَِشهاَدة مجموعة ِمن النَّاس بشأن ِمْصداقيَّة األشياء التي ُدوِّ

 

 د( قَْصد إنجيل يوحنَّأ والفِكرة الرئيسيَّة فيه
 

ح الرسول يوحنَّا قَْصَدهُ ِمن كتابة هذا اإلنجيل في يوحنَّا  اء في 71-72: 02يَُوضِّ . فَقَْصُدهُ هو أن يستمر القُرَّ

اإليمان بأنَّ يسوع هو المسيَّا )المسيح الموعود الذي طال انتظاره في العهد القديم(، وبأنَّه ابن هللا )أي أنه إله 

اء أنه ِمن خالل اإليمان بيسوع المسيح، سوف  (.9: 0؛ 15: 1نظُر كولوسي أكامل؛  كما أنه يُريد أن يُبَيِّن للقُرَّ

 تكون لهم الحياة األبديَّة ِمن خالل يسوع المسيح بِصفته الوسيط الوحيد بين هللا واإلنسان.

 

 مثلة على ذلك: َويَنفَِرد إنجيل يوحنَّا بِذْكر أحداث لم تَْذُكرها األناجيل الثالثة األخرى. وفيما يلي بعض األ

 

ل هو اإلعالن  المسيح ، يَتِمُّ اإلعالن عن يسوع بِِصفَتِه هللا الذي صار إنسانًا. فيسوعفي األصحاح األوَّ

 لإلنسان عن هللا َغْير الَمْنظور.  الَمنظور

خالله الحياة لنيقوديموس أنه اْبن هللا الوحيد الذي يُعطي هللا ِمن  المسيح ، يُْعلُِن يسوعوفي األصحاح الثَّالث

 األبديَّة للذين يُؤمنون به.

يسيِّين أنَّ هللا هو أبوه، ويُساوي نفسه باهلل ) المسيح ، يُْعلُِن يسوعوفي األصحاح الخامس  (. 15-17: 5للفِرِّ

وحيَّ وفي األصحاح السَّابع  ، يُْعلُِن يسوع للُجموع في أوُرَشليم أنَّه الوحيد الذي يَْقِدر أْن يروي الَعطَش الرُّ

 (.79-77: 7) لجميع البََشر

ر النَّاس ِمن  المسيح ، يُْعلُِن يسوعوفي األصحاح الثَّامن ينيِّين اليهود أنَّه الوحيد الذي يَْقِدر أْن يَُحرِّ للقادة الدِّ

 (. 04، 41: 5الخطيَّة والموت. وهو يقول إنَّه بال خطيَّة، وإنَّ ُكلَّ الذين ال يؤمنون به َسيَموتون في خطاياهم )

، 17: 10للُجموع بأنَّه الَملِك الذي يَْجتَِذب العالم ُكلَّه إليه ) المسيح، يُْعلُِن يسوع وفي األصحاح الثَّاني عشر

70.) 

(. ونرى 7: 17؛ 75: 7، نَرى أنَّ هللا اآلب َوَضَع ُكلَّ َشيٍء تحت ُسْلطان يسوع )وفي األصحاح الثَّالث عشر

 (.02: 17ل يسوع يَْقبَُل هللا اآلب الذي أْرَسلَهُ )هنا بوضوح أنَّ ُكلَّ َمن يَْقبَ 



2الدَّرس  -خامسالدليل ال  

 
 

 

  

 ق(ائدق 5) َصالة 0

 َصالة ُمتجاوبة مع كلمة هللا

 
 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

 أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم. 

 

 (تان)دقيق واجب بيتي 6

 للدَّرس القادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائد المجموعة.)

 . تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح. تعهُّد -1

 )مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( ُمقَدِّمة إنجيل يوحنَّا.  ِعظ، أو َعلِّم، أو ادرس -0

: 11 – 1: 5. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يوميًّا ِمن إنجيل َمرقُس الخلوة الروحيَّة -7

ن مالحظاتك. 19 ل. َدوِّ  . استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

 آيات كتابيَّة حفظتها. 5. راجع يوميًا آخر 71-72: 10: الَمَحبَّة: َمْرقُس الحفظ -4

 (. 7: 5. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور الصالة -5

ن  -1 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  مالحظاتكَدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.


