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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 20: 11 – 02: 11خلواتكم 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.

 

 دقائق( 5)حفظ  3

 21-22: 4اإليمان: رومية 

 

 .01-02: 1)في مجموعات ثُنائيَّة(: اإليمان: رومية   راجعوا

 

 دقيقة( 55)درس كتاب  4

 11-1: 1يوحنَّا 

 

القصد ِمن دراسة الكتاب الُمقدَّس مًعا كمجموعة هو أن ننمو في عالقتنا مع يسوع المسيح وبعضنا مع بعض. 

كذلك، فإنَّ دراسة الكتاب الُمقدَّس مًعا تساعدنا على اكتساب المعرفة والفهم للكتاب المقدس وتساعدنا في 

ع  أعضاء المجموعة بعضهم بعًضا على المشاركة في تطبيق الحق الكتابي في حياتنا. لذلك، ِمن المهم أن يَُشجِّ

ة. ويجب عدم القسوة على األشخاص  النقاشات أثناء درس الكتاب. فمساهمات كل فرد في المجموعة ُمِهمَّ

ع أعضاء المجموعة  الذين قد ال يُقَدِّمون آراًء صحيحةً تماًما )الهوتي ًا(. بل يجب على قائد المجموعة أن يَُشجِّ

مًعا عن طريق اكتشاف الحقائق ِمن الكتاب الُمقدَّس ومناقشتها سوي ًا. فيجب أن يَْشُعر كل عضو في  على التعلُّم

. ويَقبلونه َمحمل الِجد  عندما يُشارك، وأنهم يأخذونه على  يُصغونالمجموعة أنَّ بقيَّة أعضاء المجموعة 

يَّة، بل إنهم يَُعبِّرون عن محبَّتهم فأعضاء المجموعة ليسوا في ُمنافسة بعضهم مع بعض في المعرفة الكتاب

 بعضهم لبعض عن طريق تشجيع الواحد لآلخر على النمو وعلى الُمشاركة بثقة. 
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وقد وضعنا المثال أدناه على درس الكتاب الُمقدَّس لمساعدة قائد المجموعة عند التحضير لدرس الكتاب أو 

يشتمل درس الكتاب على العديد من األشياء المختلفة لمساعدة المجموعة عند مناقشة أحد األسئلة الصعبة. وقد 

 التي سيكتشفها األعضاء، وعلى العديد ِمن األسئلة التي قد يطرحها األعضاء. 

 

 مًعا. 15-1: 1استخِدم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب الُمقدَّس لدراسة يوحنَّا 

 

خدمة يسوع العلنيَّة. فقد أعلن يسوع ذاته أكثر فأكثر  ِمن إنجيل يوحنَّا تُخبرنا عن 10-1: األصحاحات ُمقدِّمة

تَِصف َمْجَد الكلمة )يسوع المسيح( في  11-1: 1يوحنَّا  من بمرور الوقت، ولكنه ُرفِض في النهاية. واآليات

د عندما أخذ هللا طبيعة بشريَّة  في البدء قبل الخلق، وعند الخلق، وبعد سقوط اإلنسان في الخطيَّة، وعند التجسُّ

ا اآليات ِمن يوحنَّا  فتَِصف الكلمة )يسوع المسيح( وهو يُعلن ذاته ليوحنا  10: 0إلى   15: 1المسيح. أمَّ

 الَمعمدان ولتالميذه األوائل.

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  اً. معً  15-1: 1لنقرأ يوحنَّا  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر. ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في  َفكِّ

 هذا المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ  اكتشف َحق ًا واحًدا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

 ير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(. )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفك شارِك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

 )تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

1 :12-13 

 . كيف نُصبح أوالًدا هلل: 1االكتشاف 

 

ا الَِّذيَن قَبِلُوهُ، أَِي الَِّذيَن آَمنُوا بِاْسِمِه، فَقَْد َمنََحهُُم اْلَحقَّ فِي أَْن يَِصيُروا : "أَ 11-10: 1نَقرأ في إنجيل يوحنَّا  مَّ

 هللاِ". وهكذا، فإن أَْوالََد هللاِ، َوهُُم الَِّذيَن ُولُِدوا لَْيَس ِمْن َدٍم، َوالَ ِمْن َرْغبَِة َجَسٍد، َوالَ ِمْن َرْغبَِة بََشٍر، بَْل ِمنَ 

 ين اآليتين تَُعلِّمانا كيف نصير أوالًدا هلل. هات
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وهذا يعني أنَّ كل َمن يَسمع اإلنجيل يُمكن أن يصير ولًدا ِمن أوالد هللا. ولكْن مع أنَّ يسوع المسيح َخلَق العالم 

م يسوع وجاء إلى العالم وعاش بين الناس، إالَّ أنَّ كثيرين لم يؤمنوا به. ولكْن هناك أناس آمنوا به. وقد تَمَّ 

والتي تقول: "هَا إِنَّ هََذا الطِّْفَل قَْد ُجِعَل لُِسقُوِط َكثِيِريَن َوقِيَاِم َكثِيِريَن".  11: 0النبوءة الواردة في إنجيل لوقا 

(. وسوف يكون 5-6: 0بطرس 1وهذا الحال يَنطبق ال على بني إسرائيل فحسب، بل وعلى جميع الناس )

ا يسوع عالمة لكشف نِيَّات قلوب   كلقَبِلوه" فهو يُشير بذلك إلى  الذينكثيرة. وعندما يقول الرسول يوحنَّا "أمَّ

ة في العالم. فيسوع المسيح لم يأِت ليَُخلِّص اليهود فقط، بل ليَُخلِّص الناس ِمن كل أُمَّة ولُغة  شخص ِمن أيِّ أُمَّ

 في العالم كله. 

 

ولِكْن ال يُمكن أليِّ شخٍص أن يصير ولًدا هلل دون أن يؤمن بيسوع المسيح. واإليمان بيسوع المسيح يعني 

يسوع )روح  يَْقبَلبهذا الحق في قلبه  يُؤمنفي الكتاب الُمقدَّس. فالشخص الذي  أعلنه عن ذاتهاإليمان بما 

علنًا بأنه  واالعتراففي قلبه وحياته،  به الترحيبالشخص ليسوع يعني  وقبولالمسيح( في قلبه وحياته. 

ة والعامَّة.  وَتَحمُّل مسؤوليَّةالُمَخلِّص،   ذلك في حياته الخاصَّ

 

أنفسهم  يَدعونونقرأ هنا أنَّ يسوع َمنََح المؤمنين به الَحقَّ في أن يصيروا أوالَد هللا. وفي حين أنَّ اليهود 

ِمن يسوع نفسه بأن يصيروا "أوالد هللا"! وهذا  الَحقَّ "أوالد إبراهيم"، فإنَّ المؤمنين بيسوع المسيح ُمنِحوا 

أوالًدا هلل  نصيربأن يصيروا ال أوالد إبراهيم فحسب، بل أوالد هللا أيًضا. وأن  ُسلطاًنايعني أنَّ يسوع أعطاهُم 

ِمن خالل عمل هللا الفوري الذي يَُسمَّى  اآلنبل، بل يعني أن نُصبح كذلك ال يعني أننا سنُصبح كذلك في الُمستق

ر المؤمنين بيسوع المسيح، ويَغفر لهم خطاياهم، ويُعطيهم حياةً أبديَّة. التَّجديدفي الكتاب الُمقدَّس: " ". فاهلل يُبَرِّ

والًدا هلل أكثر فأكثر ِمن خالل وهكذا، فإن مقامهم هو أنهم أوالد هللا. وليس هذا فحسب، بل إنهم يُصبحون أ

يها الكتاب الُمقدَّس: " هم كمؤمنين، فإنهم يزدادون شبهًا بيسوع التَّقديسعمليَّة تدريجيَّة يَُسمِّ ". فمع استمرار نُُموِّ

". وهذا يعني أن التَّمجيد(. وأسمى َمرحلة ِمن صيروَرتِنا أوالًد هلل تُدعى "15: 1كورنثوس 0المسيح )

 (. 01-02: 1( وفي الجسد )فيلبِّي 1-1: 1يوحنا 1بحون ُمشابهين ليسوع المسيح في الروح )المؤمنين يُص

 

ويَْجُدر بنا أن نَعلم أنَّ َصيرورتنا أوالًدا هلل هو أمر يقوم به هللا بمقتضى سيادته اإللهيَّة. فالكتاب المقدس يَُعلِّم 

ولًدا هلل. وعندما َسِمْعُت رسالة الخالص، لم أُصبح ولًدا هلل أنَّ كل َمن يُؤمن بيسوع المسيح إيمانًا حقيقي ًا يُصبح 

وح القُُدس ،بسبب نََسبي، أو بسبب رغبتي، أو بسبب اختياري أو قراري، بل فقط بسبب نعمة هللا. فاهلل  ،الرُّ



4الدَّرس  -خامسالدليل ال  

 
 

 

رفضي  َعِمَل في قلبي، وبَكَّتني على خطاياي، وأقنعني بقبول يسوع المسيح، وَحذَّرني ِمن الدينونة  في حال

وح القُُدس ،للمسيح. وهللا  هو الذي َجدَّدني وبدأ في تغييري تغييًرا دائًما.  ،الرُّ

 

 

1 :16-12 

 . الفرق الحقيقي بين الناموس والنِّعمة: 2االكتشاف 

 

: "فَِمِن اْمتاِلَئِِه أََخْذنَا َجِميُعنَا َونِْلنَا نِْعَمةً َعلَى نِْعَمٍة، ألَنَّ الشَِّريَعةَ أُْعِطيَْت َعلَى 12-16: 1نقرأ في إنجيل يوحنَّا 

ا النِّْعَمةُ َواْلَحقُّ فَقَْد تََواَجَدا بِيَُسوَع اْلَمِسيِح".   يَِد ُموَسى، أَمَّ

 

تألَّف ِمن الشريعة األخالقيَّة، والشريعة الطقسيَّة، والشريعة المدنيَّة. ولم يَُكن هناك ما كان ناموس العهد القديم ي

يُعيب هذه الشريعة. فاهلل هو الذي أعطاها لموسى بقصد تهيئة شعب هللا الستقبال المسيَّا )يسوع المسيح(. وقد 

قت بعض الظالل على الخالص الذي أَعدَّه كشفت الشريعة للناس حالتهم الُمزرية وبُعدهم عن هللا. كما أنها أل

 هللا. 

 

التي تَغفر للناس خطاياهم، ولم  لم ُتَوفِّر النِّعمةولكن هناك شيئين َعِجَزت الشريعة عن القيام بهما: فالشريعة 

م . كما أنَّ الشريعة لم تُعلِن َمعنى الرموز التي أشارت إليها. فعلى سبيل المثال، لتسديد حاجاتهمتُساعد في 

 رموًزاتُعلِن الشريعة الطبيعة الحقيقية للهيكل في العهد القديم، وال للكهنوت، وال للذبائح )التي كانت جميعها 

(! فيسوع المسيح هو 1: 12؛ عبرانيِّين 12: 0نظر كولوسي أتُشير إلى حقائق ستُعلن في العهد الجديد )

م ا لنِّعمة التي تَغفر الخطايا، َوالَحق  الذي يُعلِن الطبيعة الوحيد الذي استطاع ِمن خالل موته وقيامته أن يُقَدِّ

الحقيقية لخطة هللا لخالص اإلنسان. وقد استحق يسوع المسيح النِّعمة بجدارة، وهو الحق ألن معاني رموز 

 شريعة العهد القديم تََحقَّقت به. 

 

 

 توضيحات    .                                                   سؤال: 3الخطوة 

ر  : ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟ َفكِّ

 ، وأن نطرح أسئلة عن األشياء التي لم نَفهما بَعد.15-1: 1لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في يوحنَّا 

ن َدوِّن  سؤالك في دفترك. : احرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، َدوِّ

الً من كل شخٍص أن شارِك : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، اطلب أوَّ

 يَطَرح سؤاله(.

  : )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سويًا في مجموعتك(.ناقِش
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قد يطرحها أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة  )فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي

 النقاش حول األسئلة(.

 

 

 

 

1 :1-3 

 َمن هو "الكلمة" وما الذي فعله؟: 1السؤال 

 .مالحظات

 

ة ليسوع المسيح.   "الكلمة" هو أحد األسماء الُمهمَّ

 

. ففي الكالم العادي، فإنَّ الكلمة تَُعبِّر عن فكرة وتُعلن هذه يسوع المسيح يُدعى "الكلمة" ألنه أعلن عن هللا

الفكرة لآلخرين. على نَْحٍو ُمشابٍه، فإنَّ يسوع المسيح يُدعى "الكلمة" ألنه هو التَّعبير الكامل عن األفكار 

(؛ 15: 1عن هللا غير المنظور )كولوسي  التَّعبير المنظورالداخليَّة هلل وألنه أعلن هللا لإلنسان. فالمسيح هو 

وبالتالي فهو يُعلن هللا العليِّ القدير لنا نحن البشر بما يتالءم مع كلماتنا البشريَّة المحدودة وخبرتنا البشريَّة 

المحدودة على األرض. فيسوع المسيح هو الوحيد الذي كان موجوًدا مع هللا في السماء لقراءة أفكاره، ومعرفة 

: 11سماع كلماته، وما إلى ذلك. وقد كشف يسوع لنا ما يلزمنا أن نَعرفه عن هللا وعن خطته )َمتَّى خطته، و

05-02 .) 

 

(. فقد 02: 5يوحنا 1؛ 1: 1نظُر عبرانيِّين أ. ويَُركِّز إنجيل يوحنَّا على أنَّ يسوع هو هللا )يسوع المسيح هو هللا

، طبيعة هللا وابن 1، الُملحق 0نظُر الدليل أطبيعة هللا اآلب )كان يسوع موجوًدا ِمن األَزل وكان يَمتلك نفس 

 هللا(.

 

. فهو ليس َمخلوقًا. وللتشديد على هذه الحقيقة بأنَّ المسيح نفسه لم يُكن مخلوقًا، يسوع المسيح كان دوًما مع هللا

زل. وهو موجوٌد في أقرب فالمسيح كائٌن ِمن األيَستخدمان أفعاالً في الزمن الُمستمر!  0و  1فإنَّ الَعَددين 

 . عالقة وأعمق شركة ُممكنة مع هللا اآلب. وهو موجود ِمن األزل كأقنوم ُمَميَّز عن هللا اآلب

 

وهكذا، فإنَّ إنجيل يوحنَّا يَُركِّز على ثالث حقائق عن يسوع المسيح: فهو إله كامل، وهو موجود ِمن األزل، 

 الذي يَتََمتَّع معه بشركة محبَّة أزليَّة. وهو موجود كأُقنوم ُمَميَّز عن هللا اآلب 
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. وللتَّركيز على هذه الحقيقة بأنَّ المسيح َخلَق كل شيء دون استثناء، فإنَّ الَعَدد يسوع المسيح هو خالق الكون

يَستَخِدم الزمن الماضي للفعل. فيسوع المسيح َخلََق الكون بكل ما فيه ِمن نجوم، وَخلََق األرض وما عليها،  1

 خلق اإلنسان. و

 

 

 

1 :4-5 

 ماذا يعني أن يسوع هو "الحياة" و"النور"؟: 2السؤال 

 ُمالحظات:
 

َجَعَلها أو  أظهر ِصفات هللا. وهو يُدعى "النُّور" ألنه َعبََّر عن ِصفات هللايسوع المسيح يُْدعى "الحياة" ألنه 

 . واضحًة للِعيان

 

يَستَخِدم الزمن الُمستمر للفعل.  1وللتَّركيز على هذه الحقيقة بأنَّ الحياة تَْكُمن في المسيح ُمنذ األزل، فإنَّ الَعَدد 

وكلمة "الحياة" هُنا تُشير إلى ِمْلء جوهر هللا، وإلى ِصفاته المجيدة مثل الحق )أي: َمعرفته، وحكمته، 

كان، وقداسته، ومحبَّته، وسيادته في كل أمر، وغير ذلك. وِصدقه(، وقُدرته العظيمة، وحضوره في كل م

وهذه "الحياة" هي ليست حياةً ُروحيَّةً فحسب، بل هي أيًضا َمْصَدر كل حياة ماديَّة وروحيَّة على األرض. 

 وهذه الحياة هي أيًضا َمْصَدر اإلعالن العام واإلعالن الخاص الذي أعلنه هللا لإلنسان. 

 

ذه الحياة فقد أُْسِميَت "النُّور"! فيسوع المسيح هو التَّعبير واإلعالن الَمنظوران عن هللا وعن وعندما أُْظِهَرت ه

أن نَعِرف هللا وال أن  –نحن البشر  –(. وال يُمكننا 15: 1؛ كولوسي 9: 11نظُر يوحنَّا أِصفاته المجيدة )

ل فترة العهد القديم، كان يسوع المسيح يُْشِرُق بنوِره نَْختَبَِره ونَختَبِر محبَّته إالَّ ِمن خالل يسوع المسيح. وطَوا

موز. فعلى سبيل المثال فإنَّ َحَمَل الفِْصح كان يُشير إلى يسوع  ِمن خالل النبوءات، والوعود، والدَّعوات، والرُّ

َل غضب هللا عن المؤمنين. كما أنَّ الذبائح ا ليوميَّة التي كانت المسيح الذي طَهََّرنا بَِدِمِه ِمن كل خطايانا وَحوَّ

ليب. والحيَّة الَمرفوعة على الَعمود في  تُقَدَّم في الهيكل كانت تَرِمز إلى َدِم يسوع المسيح الذي ُسفَِك على الصَّ

ليب. والَمسيح لم يُْرَمز إليه في فترة العهد القديم  حراء كانت ترمز إلى يسوع المسيح الذي ُرفَِع على الصَّ الصَّ

الذي رآني فقد َرأى اآلب". وهكذا، فإنَّ "ر جلي ًا في فترة العهد الجديد أيًضا. فهو يقول: فحسب، بل إنه يَظه

 كل ِصفَة، أو كلمة، أو َعَمل قام به المسيح إنَّما يُعلِن طبيعة هللا غير الَمنظور. 
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1 :9 

 بأيَّة طريقة يُعطي يسوع نُوًرا ليُنير كل إنسان؟: 3السؤال 

 ُمالحظات:
 

عندما يَسمع اإلنسان رسالة اإلنجيل فإنَّ الَمسيح يُنير قلبه وِذْهنَه. وهذا يَعني أنَّ يسوع يُعطيه قَْدًرا ِمن الفهم 

لألمور الروحيَّة. فقد يُدرك هذا الشخص أنَّ هللا موجود، أو قد يُدرك أنه خاطئ ويعيش في الظُّلمة. أو ُربما 

 ل َمن يؤِمن بالمسيح. يُدرك أنَّ هللا أَعدَّ طريقًا لخالص ك

 

. فالسياق يَُعلُِّمنا بأنَّ البعض يَْخلُص ولكنَّ هذا الفهم ال يعني بالضرورة أنَّ هذا الشخص سيَْقبَل رسالة الخالص

)أو ال يَفهمون( النُّور. كما أنَّ الَعَدد  يُْدرِكونوالبعض اآلخر ال يَْخلُص. والَعَدد الخامس يقول بأن البعض ال 

بونيقول بأن البعض ال  11النُّور )ال يَْعتَِرفون به(. والَعَدد  يَعرفونالبعض ال  يقول إنَّ  12 بالنُّور.  يَُرحِّ

لون العيش في الظَّالم. ولكن هناك أشخاص يَقبلون المسيح  فالكثيرون ِممَّن يسمعون رسالة اإلنجيل يُفَضِّ

يَُعلِّم عن َمحدوديَّة الَكفَّارة )أي أنَّه ليس جميع الناس في  ُمَخلًِّصا لحياتهم فيَْخلُصون بنِعمة هللا. وإنجيل يوحنَّا

 العالم سيَْخلُصون(. كما أنه يَُعلِّم عن يقين الخالص )أي أنَّ ُكلَّ َمن يَْخلُص يَظَلُّ ُمَخلًَّصا إلى األبد(.  

 

1 :12 

 َما المقصود بـ "العالَم"؟: 4السؤال 

 ُمالحظات:
 

 ( لها َمعاٍن عديدٍة في إنجيل يوحنَّا. kosmosكلمة "العالم" )باليونانيَّة: 

 

مالعالم هو  (. وقد كان يسوع يَتََمتَّع 05: 01( أو األرض )01، 5: 12أ، ب؛ 12: 1) الَكْون الَمخلوق الُمَنظَّ

 مسيح. بالمجد في حضور هللا اآلب قبل أن يبدأ العالم. وقد ُخلَِق العالم بواسطة يسوع ال

 

 ج؛12؛ 9: 1، ومملكة اإلنسان، والبشريَّة، والنَّاس على األرض )َمْسَرح التاريخ البشريوالعالم هو أيًضا 

 (. 12-16: 15؛ 15: 12؛ 05، 01: 16؛ 11: 11؛ 16: 10؛ 02: 11؛ 19: 9؛ 19: 1

 

 يُْظِهر نفسه للعالم. (. وأخوة يسوع يقولون إنه يجب عليه أن 00: 11؛ 1: 2) عامَّة النَّاسوالعالم هو 
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ين البعيدين عن حياة هللا، َوالذين هُم تحت دينونته وبحاجة ماسَّة إلى والعالم هو  عالم البشر الخطاة الضالِّ

ج "ولم يَعرفه 12: 1(. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه الرسول يوحنَّا بقوله في العدد 19: 1) الخالص

 العالَم". 

 

. وبهذا، فإنَّ هذا الُخطاة والهالكين ُعموًما ِمن كل قبيلة وُأمَّة ولسان على األرضلى وكلمة "العالم" تُشير إ

 المعنى يُشبه المعنى الرابع أعاله باإلضافة إلى فكرة أنه ال فَرق بين الناس ِمن جهة الجنس أو الجنسيَّة

 ؛0: 0حنَّا يو1؛ 10: 10؛ 50: 11؛ 5: 9؛ 10: 5؛ 51، 11: 6؛ 10: 1؛ 12: 1؛ 16: 1؛ 09: 1)

(. والرسول يوحنَّا يقول إنَّ يسوع هو َحَمل هللا الذي يَرفع َخطيَّة العالم. وهُنا، ال يُمكن أن تُشير 11-15: 1

كلمة "العالم" إلى كل شخص عاش في هذا العالم ألنَّ الكتاب الُمقدَّس ال يَُعلِّم أنَّ جميع الناس سيَْخلُصون. 

ة وَشعب ولسان  16: 1ه في الَعَدد يوحنَّا كذلك، نَرى أنَّ الَمعنى ُمشابِ  حيث إنَّ هللا يُِحبُّ الناس ِمن كل قبيلة وأُمَّ

؛ 6-1: 5في العالم؛ ولِكن دون اإلشارة إلى كل شخص عاش أو يعيش أو سيعيش على هذه األرض )المزمور 

 (. 1: 1؛ يعقوب 11: 9؛ 15: 1؛ رومية 06: 11؛ لوقا 5: 11

 

ير هو  ، 12: 11؛ 11: 10؛ 01: 5؛ 2: 2) الم الشر الُمعادي هلل والمسيح والمؤمنين المسيحيِّينعوالعالم الشرِّ

(. وهو نفس المعنى الرابع أعاله باإلضافة إلى 19: 5يوحنا 1؛ 05، 16-11، 9: 12؛ 15: 15؛ 11، 12

 فِكرة الَعداوة. 

 

 (. 11: 1يوحنا 1؛ 10: 1) َشعب هللا الُمختار ِمن كل ُأمم العالموالعالم هُو 

 

1 :14 

 َما هو َمعنى كلمة "الَجَسد"؟: 5السؤال 

 :ُمالحظات

 

 َمعاٍن عديدة في إنجيل يوحنَّا.  أيًضا كلمة "َجَسد" لها

 

 اإلنسان. وكلمة "َجَسد" تَعني هُنا: ِمن الجسد. يقول يوحنَّا إنَّ الُمؤِمن مولود ِمن هللا وليس 14-13: 1يوحنَّا 

بطبيعته البشريَّة )دون أية َمضامين أخالقيَّة سلبيَّة(. والتَّجديد ِمن بدايته إلى نهايته ال يقوم على عمل اإلنسان، 

إنَّ يسوع صار َجَسًدا. وكلمة "َجَسد" تَعني هُنا  11: 1بل على عمل هللا! كذلك، يقول الرسول يوحنَّا في يوحنَّا 

قيَّة سلبيَّة(. وهكذا، َمع أنَّ يسوع كان بال خطيَّة، إالَّ أنه خضع للطبيعة أيًضا: "إنسان" )دون أية مضامين أخال

 البشريَّة الضعيفة، والتََّعب، واأللم، والمعاناة، والموت بسبب لعنة الخطيَّة الواقعة على الطبيعة البشريَّة كلها. 
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وحَجَسًدايَلُِد  الَجَسد. يقول يسوع إنَّ 6: 3يوحنَّا  الطبيعة يَلُِد ُروًحا. وكلمة "َجَسد" هُنا تَعني  ، ولكنَّ الرُّ

.  وغالبًا ما اإلنسان كما هو بطبيعته؛ أي أنها تُشير إلى البشريَّة بصفتها المسؤولة عن الرغبات الخاطئة

 استَْخَدم الرسول بولُس كلمة َجَسد بهذا المعنى. 

 

". وهُنا، اْبِن اإِلْنَساِن َوتَْشَربُوا َدَمهُ فاَلَ َحيَاةَ لَُكْم فِي َداِخلُِكمْ  َجَسدَ إَِذا لَْم تَأُْكلُوا . يقول يسوع: "56-51: 6يوحنَّا 

ا( عن  يَقبلها أي أن  –والتي يجب على اإلنسان أن يأكلها  ذبيحته الكفَّاريَّة على الصليبيَتََحدَّث يسوع )ِسر ً

 لكي ينال الحياة األبديَّة.  – باإليمان

المظهر . وتُشير كلمة "َجَسد" هنا إلى بالَجَسدإنَّ الفِريسيَّ يَْحُكم على األشياء . يقول يسوع 15: 1يوحنَّا 

 . الخارجي أو المعايير البشريَّة

1 :14 ،11 

 ؟"كيف يجب علينا أن نَفهم عبارة "ابن هللا الوحيد: 6السؤال 

 :ُمالحظات

 

إنَّ عبارة "ابن هللا الوحيد" ال تُشير إلى أيِّ شيء له عالقة بعالم البََشر. كما أنها ال تُشير إلى أيِّ بداية في 

ة الَمسيح وعالقته بالثالوث. والَعَدد  يُْثبِت أنَّ  16: 1مكاٍن ما أو وقٍت ما في الماضي. فهذا التعبير يَِصف بُنُوَّ

ده قبلالمسيح كان االبن الوحيد لآلب  ، ِمَن الُمؤكَّد أنَّ عبارة "ابن هللا الوحيد" تُشير إلى َتَجسُّ . وألنَّ هللا أزليٌّ

، كان هللا اآلب، وهللا االبن، ن األَزل السَّحيق. فُمنذ األزلأزليَّة االبن أيًضا. فهي تَعني أنَّ المسيح هو ابن هللا مِ 

وح القُُدس موجودين في عالقة فريدة بعضهم بب  عض. وهللا الرُّ

 

 .                                                      تطبيقاتطَبِّق: 4الخطوة 

ر:  أي  من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟  َفكِّ

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من يوحنَّا  شارك وَدوِّن:  .15-1: 1تعالوا بنا نُفكِّر سوي ًا ونُدوِّ

ر: له إلى تطبيق شخصي؟  َفكِّ  ما هو التطبيق المقترح الذي يريدك هللا أن تُحوِّ

 على قلبك.  اكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك. شاِرك بُحريَّة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا َدوِّن:

)تذكَّر أنَّ األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة، أو أنهم سيستخرجون ِمن الحق نفسه تطبيقات 

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

 .أمثلة على تطبيقات ُمقترحة -1

 

ب به وأن تَقبله في قلبك وحياتك.   10: 1  :  َمعِرفة يسوع المسيح ال تَكفي وحدها، بل يجب أن تَُرحِّ

ب بيسوع ويَقبله في قلبه وحياته هو شخص اختَبَر الوالدة الجديدة.  11: 1  :  الشخص الذي يَُرحِّ
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 :  استمر في االتِّكال على ِمْلء نِعَمة المسيح. 16: 1

ي لُرموز العهد القديم )كالهيكل، والذبائح، والسَّْبت( ال يَتَِّضح تماًما إالَّ ِمن خالل :  الَمعنى الحقيق 12: 1

 يسوع المسيح في فترة العهد الجديد. 

 :  يسوع المسيح يَْجَعل هللا غير الَمنظور َمنظوًرا بالنسبة لنا.  15: 1

 

 .أمثلة على تطبيقات شخصيَّة -2

 

يِّين على التيقُّن تماًما ِمن أنهم قَبِلوا يسوع المسيح في قلوبهم وحياتهم. أ( أريد أن أساعد المؤمنين المسيح

ل ِمن إنجيل يوحنَّا يَُحذِّر ِمن وجود أُناس كثيرين في هذا العالم يُِحبُّون الظُّلمة أكثر ِمن النُّور.  واألصحاح األوَّ

بون بيسوع المسيح وال يَعتِرفون به، بَل يُنكرونه.  َوهُم ال يَقبلونه، بل يَرفُضونه. ولكنَّ يسوع فَهُم ال يَُرحِّ

أكثر َشبَهًا  –بمرور الوقت  –المسيح يَِعد بأنَّ ُكلَّ َمن يَقبله سيُصبح في ذات اللَّحظة ولًدا هلل، وسيُصبح 

 بالمسيح. 

 

ن أنَّ التديُّن أو ب( أُريد أن أحيا دوًما بالنِّعمة والحق وليس بالناموس. فأنا أرى الناس ِمن َحولي ِممَّن يَعتقدو

ل ِمن إنجيل يوحنَّا يَُعلِّمني أنَّ أعمال النَّاموس ال  األعمال الصالحة يُمكن أن تَُخلِّصهم. ولكنَّ األصحاح األوَّ

يُمكن أن تَغفر خطاياي، وال أن تَُخلِّصني، وال أن تُساعدني. فالناس يَْخلُصون ويَحيون حياةً ذات مغزًى بعد أن 

بوا بيسوع   ويَقبلونه في قلوبهم وحياتهم.يَُرحِّ

 

 .                                                        التَّجاُوبَصلِّ . 5الخطوة 

 يوحنَّاالواردة في نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخٍص بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات ل

1 :1-15. 

نوا على رفع صلوات قصيرة تتألف من )تجاوب في صالتك مع الشيء  الذي تعلَّمته في درس الكتاب هذا. تمرَّ

 ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.

 

 

 دقائق( 5)صالة  5

 صالة شفاعيَّة

 

 في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا وألجل الناس في العالم. تابعوا الصالة

 

 )دقيقتان(واجب بيتي  6

 للدَّرس القادم



4الدَّرس  -خامسالدليل ال  

 
 

 

 

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

 

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

 .15-1: 1)مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( إنجيل يوحنَّا  درسأِعظ، أو َعلِّم، أو  -0

 – 1: 15. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي ًا ِمن إنجيل َمرقُس الخلوة الروحيَّة -1

ن مالحظاتك. 1كورنثوس 1و  02: 16 ل. َدوِّ  . استخدم طريقة الَحق  الُمفضَّ

 آيات كتابيَّة حفظتها. 5. راجع يوميًا آخر 1-1: 0: التَّواُضع: فيلبِّي الحفظ -1

 (. 1: 5ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور  . َصلِّ لشخصٍ الصالة -5

ن مالحظاتك -6 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير. 

 


