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 َصالة 1

 

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

 

 

 دقيقة( 22) ُمشاركة 2

 رسالة كورنثوس الثَّانية

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

( مع مراعاة أن تكون 3–1كورنثوس 2خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 المشاركات قصيرة.

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

نوا المُ   الحظات.َدوِّ

 

 ق(ائدق 5) حفظ 3

 11: 3يوحنَّا 

 

 . 11: 3 يوحنَّا)في مجموعات ثُنائيَّة(:  راجعوا

 

 (ةقيدق 55) درس كتاب 4

 31-1: 3يوحنَّا 

 

ا األعداد  21-1: 3: األعداد ُمقدِّمة ِمن إنجيل يوحنَّا تَِصف يسوع المسيح وهو يُعلن عن ذاته لنيقوديموس. أمَّ

 المعمدان.  يوحنَّافَتَِصف انسحاب  22-31: 3

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  ا . مع   31-1: 3لنقرأ يوحنَّا  اقرأ.

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

 

 

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 
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ر. س عقلك أو قلبك في ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لَمَ  َفكِّ

 هذا المقطع الكتابي؟

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

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

 كل واحٍد ِمنَّا.لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها 

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

3 :11 

 . الخالص باإليمان: 1االكتشاف 

 

يَْهلَِك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه، ألَنَّهُ هَكَذا أََحبَّ هللاُ اْلَعالََم َحتَّى بََذَل اْبنَهُ اْلَوِحيَد، لَِكْي الَ : "11: 3 يوحنَّانقرأ في إنجيل 

 ". بَْل تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ 

 

 أ( هللاُ أَحبَّ َمَحبَّةً فائقةً.

 

" )بصيغة الماضي( يُشير  َعَمل واحد قام به هللا. فمحبَّة هللا هي أعظم حقيقة جوهرية في  إلىالفِعل "أَحبَّ

َمن والكون. كما أنَّ هللا َعبَّر عن  إلىأنَّ محبَّة هللا تَْرِجع ُكلِّه. وهي تُبيِّن  الكتاب الُمقدَّس األزل؛ أي قَْبل َخْلق الزَّ

محبَّته هذه على مدى األزمنة والتاريخ وأظهرها في حياتنا في الوقت الحاضر. وهذه المحبَّة التي اختارنا بها 

د يسوع المسي ح وموته. وهي تَْظهَر اآلن في خالصنا عندما قبل تأسيس العالم تَِجد أسمى تعبيٍر لها في تََجسُّ

 نُؤمن بيسوع المسيح. 

 

 ب( هكذا أَحبَّ هللاُ العالََم.

 

 يوحنَّا(. وهُنا )في 12: 1نظُر أ) يوحنَّاوفي إنجيل  الكتاب الُمقدَّسكلمة "العالم" تَحتِمل العديد ِمن المعاني في 

ة دون تفريق أو تمييز بسبب الِعْرق أو الجنسيَّة. فهي تُشير جميع الُخطا إلى( فإنَّ كلمة "العالم" تُشير 11: 3

الخالص ِمن  إلىالناس البعيدين عن هللا، والُمثَقَّلين بالخطيَّة، والمحكوم عليهم بالدينونة، والذين هُم بحاجة  إلى

ة وقبيلة ولسان على األرض )ولكنها ال تُشير  عالم الشر  إلىشير كل شخص(. ولِكنَّ العالم هُنا ال يُ  إلىكل أُمَّ

(. فاهلل ال يُحب الشر؛ وبالتالي 15: 15 يوحنَّاالُمعادي هلل والمسيح والمؤمنين المسيحيِّين )كما هو الحال في 

؛ 1-4: 5نظُر المزمور أفهو ال يُحب األشرار الذين يُبغضونه ويُبغضون المسيح والمؤمنين المسيحيِّين )

 دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنسيَّة أو أي شيٍء آخر.  (. بل إنَّه يُحب الُخطاة15: 1رومية 
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 ج( َمَحبَّة هللا َجَعلَْتهُ يَْبُذل أثمن ما لديه. 

 

ا على أنَّ المسيح هو هللا ُمنذ األزل ) إلىهللا "بََذَل ابنه الوحيد". وهذا التَّعبير يُشير  ، 14: 1أُقنوم االبن تأكيد 

َمهُ ابنه الوحيد تَعني أنه  بََذلَ (؛ أي قَْبل َخْلق الفضاء والوقت والكون. وحقيقة أنَّ هللا 15 ذبيحة كفَّاريَّة عن  َقدَّ

 خطايانا. 

 

 د( المؤمنون فقط ُهم الذين سينالون الحياة األبديَّة. 

 

بطاعة وثقة. والفعل "يؤمن" يَِرد بصيغة المضارع المستمر؛  يَقبلونهيسوع يَتَحدَّث عن جميع الناس الذين 

أولئك الذين أظهروا إيمان ا لوقت قصير ثُمَّ تركوا اإليمان. فإيمان هؤالء هو إيمان  إلىوبالتالي فهو ال يُشير 

افقط؛ ولكنه ليس إيمان ا  عاطفي  أو  عقلي   . فاإليمان الحقيقي يَظهر ِمن خالل العالقة الدائمة والمستمرة ُمَخلِّص 

النهاية. ومع أنَّ اإلنجيل يُْكَرز به لجميع الناس ِمن كل قبلية وأمَّة  إلىمع يسوع المسيح. وهو إيمان يَْثبُت 

ِمن  –ُكلَّ َمن يؤمن ولسان في العالم، إالَّ أنَّ كثيرين ِممَّن يسمعون اإلنجيل ال يؤمنون بيسوع المسيح. ولِكنَّ 

ة أو قبيلة أو لسان   يَنال الحياة األبديَّة لحظة إيمانه.  –أي أُمَّ

 

 هـ( طبيعة الحياة األبديَّة. 

 

( ِمن لحظة 3: 11"الحياة األبديَّة" تَعني أن تَعرف المسيح شخصي  ا وأن تكون لك شركة شخصيَّة معه )

(، والشركة مع هللا، والسالم، والفرح، ومحبَّة هللا في 25: 12إيمانك. إنها حياة جديدة تَْشَمل يقين الخالص )

د حياة مختلفة عن حياة الدهر الحاضر، بل القلب، ووجود قَْصد وهدف لك في هذه الحياة! فهي ليست ُمَجرَّ 

هي حياة ال تنتهي! إنَّها اليقين بأنك ستشترك في حياة يسوع المسيح الرائعة في السماء الجديدة واألرض 

 الجديدة في الحياة الُمستقبليَّة المجيدة بعد أن يأتي المسيح ثانية . 

 

 

3 :11-15 

 . دينونة هللا على عدم اإليمان: 2االكتشاف 

 

 أ( كان اليهود يَعتقدون أنهم شعب هللا الُمختار الوحيد. 

 

ة إسرائيل، بل األَُمم فقط ألنهم كانوا يَضطهدون بني إسرائيل. ولكنَّ  فقد كانوا يَظُنُّون أنَّ المسيَّا لن يُدين أُمَّ

ا )عا  (!2: 3موس النبيَّ عاموس َحذَّر اليهود بأنَّ يوم الدينونة األخيرة سيأتي على اليهود أيض 
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 ب( يسوع يَُعلِّم أنَّ خطَّة الخالص التي أَعدَّها هللا تَشمل جميع األَُمم في العالم ُكلِّه. 

 

العالم ليُدين العالم، بل ليَُخلِّص العالم ِمن خالله هو. وكما هو الحال في  إلىفهو يقول إنَّ هللا لم يُرِسل ابنه 

ة وقبيلة ولسان. فخطَّة هللا لم تَُكن تَقتصر فإنَّ كلمة "العالم" هُنا ت 11: 3 يوحنَّا عني جميع الضالِّين ِمن ُكلِّ أُمَّ

ا تخليصهم ِمن ُسلطان الخطيَّة، وعار  على تخليص الناس ِمن عقاب الدينونة فحسب، بل كانت تشمل أيض 

ن يُعطيهم حياة  أبديَّة  الخطيَّة، والشُّعور بالذَّنب بسبب الخطيَّة، وِمن الخطيَّة نفسها. وليس هذا فحسب، بل وأ

ا.  أيض 

 

ر في هذه الحياة.   ج( يسوع يَُعلِّم أنَّ موضوع الخالص أو الدينونة يَتَقَرَّ

 

ل ليسوع المسيح هو تخليص العالم، فهذا ال يعني أنَّ القصد الرئيس لمجيئه  َمع أنَّ القصد الرئيس للمجيء األوَّ

ا الَِّذي الَ يُْؤِمُن بِِه : "15: 3 وحنَّايالثاني سيكون َجْلب الدينونة. فنحن نقرأ في  َفَقْد فَالَِّذي يُْؤِمُن بِِه الَ يَُداُن، أَمَّ

ْيُنونَةِ  ". لهذا، ال حاجة ألن يَنتظر أي شخص يوم ، ألَنَّهُ لَْم يُْؤِمْن بِاْسِم اْبِن هللاِ اْلَوِحيدِ َصَدَر َعَلْيهِ ُحْكُم الدَّ

الدينونة األخيرة لكي ينال دينونته. فُحْكم الخالص أو الدينونة يَْصُدر في هذه الحياة! وفي يوم الدينونة األخيرة 

(. فألنَّ خطاياهُم قد ُغفَِرت، فلن يَْصُدر 24: 5لن تكون هناك دينونة على  أيِّ شخٍص يؤمن بيسوع المسيح )

ا األشخاص الذين اقترفوا الشرور فسيقومون ليُدانوا )بَِحقِّ  (. وهذا ال يعني 22-25: 5ِهم أيُّ ُحْكم بإدانتهم! أمَّ

أنهم سيُدانون في يوم الدينونة األخيرة فقط، بل إنَّ دينونتهم َستُْعلَن على الَمأل! فجميع األشخاص الذين رفضوا 

ل حتى ذلك الحين. فجميع  يوم إلىيسوع المسيح ولم يؤمنوا به لن ينتظروا  الدينونة األخيرة ألنَّ الُحْكم لن يُؤجَّ

َمْن يُْؤِمْن بِااِلْبِن، فَلَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ. َوَمْن يَْرفُْض أَْن : "31: 3 يوحنَّاغير المؤمنين قد دينوا! ونحن نقرأ في 

". لهذا، لن تكون هُناك فرصة ثانية لإليمان بيسوع َعلَْيِه َغَضُب هللاِ  يُْؤِمَن بِااِلْبِن، فَلَْن يََرى اْلَحيَاةَ. بَْل يَْستَقِرُّ 

ر في هذه الحياة!  المسيح بعد موتك! فموضوع الخالص والدينونة يَتَقَرَّ

 

 

 .                                                       توضيحاتاألسئلة: 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.31-1: 3لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في إنجيل يوحنَّا 

ن سؤالك في دفتَدوِّن  رك. : احرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، َدوِّ

ال  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 سوي ا في مجموعتك(.ناقِش
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عضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة )فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أ

 النقاش حول األسئلة(.

 

 1و  5و  3: 3

 ما معنى "الوالدة ِمن َجديد"؟: 1السؤال 

 ُمالحظات: 
 

كان الشيء الحقيقي الذي أراد نيقوديموس أن يَعرفه هو: "ما هو الشيء الصالح الذي ينبغي لي أن أفعله لكي 

سؤاله الذي لم يَنطق به هو: "كيف يُمكنني أن أحصل على الحياة األبديَّة؟" وقد أدُخل ملكوت هللا؟" وكان 

. فقد قال له يسوع: " الَ أََحَد يُْمِكنُهُ أَْن يََرى أجابه يسوع بأُحجية. واألُحجية هي قول ينطوي على َمعنى  خفيٍّ

 ".َملَُكوَت هللاِ إاِلَّ إَِذا ُولَِد ِمْن َجِديدٍ 

 

 ديد تعني أن تُولَد ِمن فوق؛ أي ِمن روح هللا. أ( الوالدة ِمن جَ 

 

(. وهي 31: 3؛ أي ِمن هللا الذي َعْرُشه في السماوات )الوالدة ِمن فوقفعبارة "الوالدة ِمن َجديد" تَعني حرفي  ا 

ا  ا هذه الوالدة فروحيَّة )أ. فالوالدة األولى كانت جسديَّ الوالدة الثانيةتعني أيض  : "ِمن 2: 4نظُر غالطيَّة ة، أمَّ

وِح هَُو ُروحٌ : "1: 3 يوحنَّاجديد"(. وقد قال يسوع في إنجيل  ". فَاْلَمْولُوُد ِمَن اْلَجَسِد هَُو َجَسٌد، َواْلَمْولُوُد ِمَن الرُّ

ا الوالدة ِمن الروح فتعني الوالدة  والوالدة ِمن الَجَسد تعني الوالدة الجسديَّة بالطبيعة البشريَّة الخاطئة. أمَّ

 الروحيَّة بطبيعة روحيَّة جديدة. 

 

د بالماء هو عالمة خارجيَّة وَخْتم على المعموديَّة  وح القُُدسب( التََّعمُّ  . بالرُّ

 

وحِ الَ يُْمِكُن أَْن يَْدُخَل أََحٌد َملَُكوَت هللاِ إاِلَّ إَِذا ُولَِد ِمَن : "5: 3 يوحنَّافقد قال يسوع في إنجيل  ". ونقرأ اْلَماِء َوالرُّ

ا في إنجيل َمتَّى  ُدُكْم بِاْلَماِء المعمدان: " يوحنَّا. فقد قال الماء والروحعن  11: 3أيض  َولِكنَّ اآلتَِي ... أَنَا أَُعمِّ

وِح اْلقُُدِس َوبِالنَّار... بَْعِدي  ُدُكْم بِالرُّ ". والمعنى المقصود هنا هو أنَّ الناس ال يُولدون ثانية  إالَّ ِمن خالل َسيَُعمِّ

وح القُُدسعمل  في قلوبهم وحياتهم. فالناس يُولدون ثانية  عندما يَستَْخِدم الروح القُُدس الكرازة بكلمة هللا أو  الرُّ

ن خالل المعموديَّة بالماء. فالمعموديَّة (. فَهُْم ال يُولدون ثانية  مِ 23: 1بُطرس 1تعليم كلمة هللا لتجديد الناس )

وح القُُدسأو شهادة علنيَّة على المعموديَّة  عالمةبالماء هي  أو  الَخْتم المرئي. والمعموديَّة بالماء هي بالرُّ

وح القُُدسالشهادة المنظورة على المعموديَّة غير المنظورة  ته. وحيث بالرُّ . وهذا هو ما يُعطي الرمز معناه وقوَّ

وح القُُدسأنك قد ُولِْدت ثانية  ِمن خالل المعموديَّة  إلىنَّ المعموديَّة بالماء تُشير إ ، فهذا هو ما يُعطيها قيمة  بالرُّ
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عن الوالدة ِمن الماء، بل فقط عن الوالدة ِمن الروح،  5و  1: 3 يوحنَّاوَمعنى. وحيث إننا ال نعود نقرأ في 

 هو الوالدة ِمن الروح القُُدس! فهذا يُبَْرِهن على أنَّ الشيء األهم

 

وح القُُدسج( الوالدة الثانية ِمن  ة وهي َعَمل يقوم به هللا بُمقتضى سيادته الُمْطلَقَة.  الرُّ  هي ضرورة ُملِحَّ

 

ْب إَِذا قُلُت لََك إِنَُّكْم بَِحاَجٍة إِلَى اْلِوالََدِة مِ : "5-1: 3 يوحنَّافقد قال يسوع في إنجيل  يُح تَهُبُّ فاَلَ تَتََعجَّ ْن َجِديٍد. الرِّ

وحِ َحْيُث تََشاُء َوتَْسَمُع َصفِيَرهَا،  ". َولِكنََّك الَ تَْعلَُم ِمْن أَْيَن تَأْتِي َوالَ إِلَى أَْيَن تَْذهَُب. هَكَذا ُكلُّ َمْن ُولَِد ِمَن الرُّ

 

وكما هو حال جميع اليهود، فقد كان نيقوديموس يُؤمن بأنه يُمكن للناس أن يَُخلِّصوا أنفسهم عن طريق إطاعة 

ة  وعن طريق االلتزام بالتشريعات التي يََضعها البََشر. ولكنَّ يسوع أدهشه حين  شريعة العهد الجديد إطاعة  تامَّ

قوم به اإلنسان! كما أنَّ يسوع َعلَّمه أنه لكي يَنال اإلنسان َعلََّمه أنَّ الخالص ِهبَة ِمن هللا وليس عمال  ي

وح القُُدسالخالص، يجب عليه أن يُولد ثانية  بواسطة   وليس بواسطة أعمال الشريعة.  الرُّ

 

وهكذا، فالخالص في أساسه هو عمل يقوم به هللا بُمقتضى سيادته اإللهيَّة دون أن يكون لإلنسان َدْوٌر فيه. فال 

يح )يوجد إ ه الرِّ وح القُُدسنسان على األرض يستطيع أن يَُوجِّ ْيح يَهُبُّ حيث يَشاء ويعمل باستقالٍل الرُّ (. فالرِّ

وح القُُدس يَْعَمل بسيادة  ه خالصه أو أن يَتََحكَّم فيه. فالرُّ . كذلك، ال يوجد إنسان على األرض يُمكنه أن يَُوجِّ تامٍّ

وهذا يعني أنَّ عمل التَّجديد )أو الوالدة الثانية( هو عمل يقوم به هللا صاحب  ُمطلقة وباستقالٍل تامٍّ عن اإلنسان.

وح القُُدس.  ْلطان. وكما أنَّ اإلنسان ال يستطيع أن يَتحكَّم بالريح، فهو ال يستطيع أن يتحكَّم بالرُّ السيادة والسُّ

؛ 4: 14؛ أيُّوب 5: 1نظُر تكوين أوكان ينبغي على نيقوديموس أن يَعرف ِمن العهد القديم أنه إنسان خاطئ )

(. فلو أنه 11-12: 43نظُر إشعياء أ(، وأنه غير قادر بتات ا على تخليص نفسه )2: 11؛ إرميا 5: 51المزمور 

 عرف ذلك لما اندهش ِمن تعليم يسوع. 

 

 5و  3: 3

 ما هو "ملكوت هللا"؟: 2السؤال 

 ُمالحظات:
 

  أ( ملكوت هللا.

 

ملكوت هللا هو النِّطاق الذي يُعتََرف به بربوبيَّة هللا ِمن خالل المسيح، والذي تُطاع فيه كلمته، والذي تَسود فيه 

( ِمن البداية )خالص 21-24: 12المؤمنين )مرقُس  خالصنِعمتُه. وملكوت هللا يَُعبِّر عن  ذاته ِمن خالل 
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 :11)لوقا  سيادة هللا في قلوب المؤمنين وحياتهمالنهاية )خالص أجسادهم(، َوِمن خالل  إلىنفوسهم( 

(، َوِمن خالل 12-15: 11(، َوِمن خالل تأسيس الكنيسة ونُُموِّ المؤمنين ككنيسة على األرض )َمتَّى 22-21

؛ رومية 42-34: 25)تأثيرهم( في كل مجال في المجتمع )َمتَّى  األعمال الصالحة التي يقوم بها المؤمنون

ا، سوف يَُعبِّر ( )على ال11: 14 صعيد الفكري، والجسدي، والعاطفي، واالجتماعي، والروحي(. وأخير 

 (. 13-12: 3بُطرس 2؛ 24-22: 12)عبرانيِّين  في السَّماء الجديدة واألرض الجديدةملكوت هللا عن ذاته 

 

 ب( ُدخول الملكوت. 

 

ما جاء في إنجيل  إلىخالص. لذلك، إذا نظرنا ُدخول ملكوت هللا هو تَعبير ُمماثِل لقبول الحياة األبديَّة أو ال

ناُلحظ أنَّ عمل هللا يَْسبق أيَّ عمل يقوم به اإلنسان. وهذا يعني أنَّ الوالدة  11-11: 3 يوحنَّاو 5-3: 3يوحنَّا 

 بق إيمانهابٍن هلل تَسْ  إلىالثانية تَْسبِق اإليمان بيسوع المسيح! ففي المرحلة االبتدائية فإنَّ عمليَّة تغيير الشخص 

 . 1: 11ويوحنَّا  31و  44: 1ويوحنَّا  13-12: 1 يوحنَّا الواردة في المسيح. وهذا هو ما تَُعلِّمه اآلياتب

 

3 :2-13 

 ما الذي قََصده يسوع عندما تََحدَّث عن معرفة السَّماويَّات والشَّهادة لها؟: 3السؤال 

 ُمالحظات:
 

المعمدان يعرفان السماويَّات ويَْشهَدان لها. ولِكنَّ  يوحنَّاإنَّه هو شخصي  ا و 11: 3 يوحنَّاقال يسوع في إنجيل 

يسيِّين ونيقوديموس لم يقبلوا شهادتهما. وقد تََمكَّن يسوع ِمن قول ذلك ألنه تََمكَّن  ِمن  –بعينيه الثَّاقبتين  –الفرِّ

ده في اإليمان بما َعلَّمه يسوع ) إلىالنظر   (. 25: 2نظُر أأعماق قلب نيقوديموس ورؤية تََردُّ

 

 أ( األْرضيَّات.

 

ْثتُُكْم : "12: 3 يوحنَّاقال يسوع في إنجيل  ْثتُُكْم بِأُُموِر األَْرِض َولَْم تُْؤِمنُوا، فََكْيَف تُْؤِمنُوَن إِْن َحدَّ إِْن ُكْنُت َحدَّ

" فقد كان يسوع يَتََحدَّث عن أشياء سماويَّة في طبيعتها وأصلِها، ولكنَّها تَْحُدث على األرض ؟بِأُُموِر السََّماءِ 

وح القُُدس )في حزقيال  )ِمثل المعموديَّة والتجديد(. فمع أنَّ العهد القديم يَتََحدَّث بوضوح عن تجديد الناس بالرُّ

َوأَُرشُّ َعلَْيُكْم َماء  نَقِي ا  فَتَْطهُُروَن ِمْن ُكلِّ . فقد قال هللا: "(، إالَّ أنَّ غالبيَّة اليهود كانوا يرفضونه25-21: 31

ُع ِمْن لَْحِمُكْم قَْلَب اْلَحَجِر نََجاَستُِكْم َوِمْن ُكلِّ أَْصنَاِمُكْم، َوأَهبُُكْم قَْلبا  َجِديدا ، َوأََضُع فِي َداِخلُِكْم ُروحا  َجِديَدة ، َوأَْنتَزِ 

ضا  َعْنهُ قَْلَب لَْحٍم. َوأََضُع ُروِحي فِي َداِخلُِكْم فَأَْجَعلُُكْم تَُماِرُسوَن فََرائِِضي َوتُِطيُعوَن أَْحَكاِمي َوأُْعِطيُكْم ِعوَ 
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". فالتجديد يَْحُدث في نطاق الخبرة البشريَّة على األرض. لذلك، فإن ُكلَّ َمن َعَرف العهد القديم َعاِملِيَن بِهَا

طبيعيَّة على إرضاء هللا يُدِرك الحاجة للوالدة الجديدة! وِمن األمور األرضيَّة األُخرى: وتأمَّل في عدم قدرته ال

ته، وموت المسيح وقيامته، وإعالن الخبر السار لألُمم في كل مكان في العالم.  مجيء المسيح ِمن أجل خاصَّ

ألرضيَّة غير قابلة للتصديق، ولكن حيث إنَّ نيقوديموس واألشخاص الُمشابهين له يعتقدون أنَّ هذه األمور ا

ثهم يسوع بالسماويَّات؟  فكيف سيؤمنون عندما يَُحدِّ

 

 ب( السَّماويَّات.

 

. فابن هللا موجود في 15-13: 3 يوحنَّاالسَّماويَّات هي ِخطَّة هللا األزليَّة للخالص والتي فَسَّرها يسوع في 

ا ويَعرف كل القرارات الُمتَّخذة في  كل ُأمَّة في السماء. لذلك، فإنَّ خطَّة هللا لتخليص شعبه ِمن َمْحَضر هللا دائم 

أْن تُعلَن لإلنسان. فيسوع  إلىوكيفيَّة تخليصه لهم ِمن خالل الصليب يَْكُمنان خارج نِطاق معرفة اإلنسان  العالم

و الوحيد الذي األرض. وهو الوحيد الذي يَعرف خطَّة هللا األزليَّة للخالص. وه إلىالمسيح نََزل ِمن السماء 

 (!21-25: 11نظُر َمتَّى أيُعلِن هذه الخطَّة ويُنَفُِّذها لإلنسان )

 

3 :14-15 

 ما الذي قََصَده يسوع بقوله إنه ينبغي أْن يُْرفَع؟: 4السؤال 

 ُمالحظات:
 

ْمز الواِرد في العهد القديم وتحقيقه في العهد الجديد.  أ( الرَّ

 

لقد تَمَّ الكشف َعن جوهر ِخطَّة هللا الخالصيَّة كشف ا ُجزئي  ا ِمن خالل الرموز الواردة في العهد القديم؛ ولكنَّها 

ا عندما قام يسوع المسيح بتتميمها! ففي األصحاح  ِمن ِسْفر الَعَدد في العهد القديم، كانت الحيَّة  21أُعلِنَت تمام 

ْمز الُمْستَْخَدم لإلشارة النُّحاسيَّة المرفوعة على عمود ه خطَّة هللا الخالصيَّة. وكان رفع ابن هللا على  إلىي الرَّ

ليب هو التَّحقيق.   الصَّ

 

مز الُمستخَدم في العهد القديم والتحقيق في العهد الجديد. ففي كلتا الحالتين، فإنَّ  وهناك أوجه َشبَه عديدة بين الرَّ

م العالج ِمن خالل نِعمته اإللهيَّة. وفي كلتا الموت هو عقاب الخطيَّة وفي كلتا الحا لتين، فإنَّ هللا نفسه يُقَدِّ

ا، يجب أن يموت شخص ما )أو شيء ما( أمام اآلخرين على مرأى ِمن الجميع. وفي كلتا  الحالتين أيض 

 ذلك الشخص أو الشيء المرفوع بقلٍب مؤمٍن سيَْخلُصون. إلىالحالتين، فإنَّ الذين يَنظرون 
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 ِكْن كما هو الحال دائًما، فإنَّ الحقيقة أسمى ِمن الرمز.ب( ولَ 

 

ا في وقتنا الحاضر فإنَّ جميع الناس في العالم  ففي العهد القديم، كان الناس يواجهون الموت الجسدي. أمَّ

الحيَّة يواجهون موت ا روحي  ا، وموت ا جسدي  ا، وموت ا أبدي  ا بسبب خطاياهم! ونرى ِمن خالل العهد القديم أنَّ 

د رمز. ولكنَّ يسوع المسيح قادر على ِشفاء  النحاسيَّة المرفوعة لم تَُكن قادرة على ِشفاء الناس ألنَّها كانت ُمَجرَّ

 الناس، وقادر على تخليصهم، وقادر على إدانة َمن يرفضونه!

 

ة. ليب هو ضرورة ُملِحَّ  ج( َرْفع يسوع المسيح على الصَّ

 

ا ِمن بين ُحلول كثيرة في العالم، بل  يقول يسوع إنه ال بُدَّ ِمن أن يُْرفَع. وَرْفُعه على الصليب هو ليس َحال   واحد 

الُممكن لُمشكلة الخطيَّة في العالم! فغضب هللا الُمقدَّس على الخطيَّة ال يُْمِكن أن يزول إالَّ ِمن  الحل الوحيدهو 

يَتمتَّع بمحبَّة هللا إالَّ ِمن خالل موت يسوع  خالل موت يسوع المسيح وقيامته. كذلك، ال يُمكن لإلنسان أن

َرْفعه على الصليب.  إلى –في المقام األول  –وقيامته. والكتاب الُمقدَّس يُخبرنا أنَّ َرْفع يسوع المسيح يُشير 

ا   الرسل السماء، وجلوسه عن يمين هللا اآلب )أعمال إلىرفعه في قيامته، وصعوده  إلىولكنه يُشير أيض 

 ومع أنَّ المسيح ُرفَِع أمام الجميع، إالَّ أنه ال يَُخلِّص الجميع. (.33: 2

 

3 :12-21 

 : ما السَّبب في أنَّ بعض الناس سيُدانون؟5السؤال 

 ُمالحظات: 
 

بعض الناس سيُدانون بسبب تقسيتهم لقلوبهم ورفضهم لقبول إعالن هللا ِمن خالل يسوع المسيح. فيسوع 

(. وقد استحق يسوع خالصنا ِمن 4-3: 1المسيح أْعلَن هللا لإلنسان: فقد َجَعل ِصفات هللا َمنظورة لإلنسان )

ة والُمقدَّسة، وِمن خالل َدْفِعه ألُْجَرة خطيَّ  ة البشر وحياتهم الخاطئة. فيسوع المسيح أْعلَن ُملْك خالل حياته البارَّ

 (. كما أنه فََعل كل شيء الِزم لخالص اإلنسان. 15-14: 1هللا وَحضَّ الناس على التوبة واإليمان )َمرقُس 

 

ون في العيش في الظالم هُم تحت دينونة هللا ) ؛ 15: 3كذلك فإنَّ كل األشخاص الذين يرفضون يسوع ويستمرُّ

ا. لهذا فإنَّ ُكلَّ َمن يَرفُض المجيء 2-1: 3نا يوح1  إلى(. ولكنَّ النُّور )يسوع المسيح( يَْطُرد ُكلَّ ظُلمة خارج 

إنَّما يَْرفُض  الكتاب الُمقدَّسالنور سيبقى في الظالم. وُكلُّ َمن يبقى بعيد ا عن االجتماعات المسيحيَّة وال يقرأ 

النور  إلىيريد للنور أن يَْكِشف الظُّلمة التي فيه. ولكنَّ جميع الذين يأتون النور. فهو يَختبئ في الظالم ألنه ال 
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يُبَْرِهنون على أنَّ اله يَْعَمل فيهم ِمن خالل المسيح! َوهُم يُبَْرِهنون على حقيقة إيمانهم ِمن خالل الحياة الجديدة 

 التي يَعيشونها.

 

ا يَْثبُتون   أو يَسقطون وذلك بناء  على عالقتهم الشخصيَّة بيسوع المسيحوهكذا فإنَّ جميع الناس في العالم إمَّ

 (. 34: 2؛ لوقا 31، 15: 1)

3 :22-21. 

لَة بين المعموديَّة بالماء )معموديَّة يوحنَّا المعمدان وتالميذ المسيح( وبين طقوس 1السؤال  : ما هي الصِّ

 التطهير اليهوديَّة؟

 مالحظات: 
 

في السَّنة األولى ِمن خدمة المسيح، كانت هناك خدمتان ُمتوازيتان ليسوع المسيح ويوحنَّا المعمدان أال وهُما 

د الناس في عين نون بالقرب ِمن ساليم  يوحنَّا(. فقد كان 2-1: 4الكرازة وتعميد الناس بالماء ) المعمدان يَُعمِّ

دون الناس في  (.23: 3)في مقاطعة الُمدن العشر َعْبر األردن( ) ح أنَّ يسوع وتالميذه كانوا يَُعمِّ وِمن الُمَرجَّ

د الناس بالماء؛  ْحلَة ِمن نهر األردن بالقرب ِمن أريحا في مقاطعة اليهوديَّة. ولكنَّ يسوع لم يَُكن يَُعمِّ المياه الضَّ

دون ) الَمعمدان: فقد  يوحنَّام بكثير ِمن (. وهذا يُبَيِّن أنَّ يسوع المسيح كان أعظ2: 4ولكنَّ تالميذه كانوا يَُعمِّ

دهم بالماء بواسطة تالميذه ) وح القُُدس، وكان يَُعمِّ د الناس بالرُّ (! وقد وقعت هذه 12: 25نظُر َمتَّى أكان يَُعمِّ

ل/ديسمبر سنة  إلىاألحداث في الفترة ِمن شهر أيار/مايو   يوحنَّاميالديَّة عندما جرى اعتقال  21كانون األوَّ

ا بحاجتهم للتوبة. ولكنَّ  يوحنَّا(. وقد ُسرَّ اليهود بسجن 12: 4ن )َمتَّى المعمدا المعمدان ألنه كان يَْكِرز دوم 

ا أكثر ِمن  وأنَّ "الجميع  يوحنَّافََرحهم ذاك لم يَُدم طويال  ألنهم سمعوا أنَّ يسوع وتالميذه يَجتذبون أتباع 

لون إليه" ) الجميع" الواردة هُنا ال يُْقَصد بها المعنى الحرفي، بل هي أُسلوب (. وبالطبع فإنَّ كلمة "21: 3يَتحوَّ

لوا  إلىأدبي لإلشارة   يسوع.  إلىأنَّ "كثيرين" تََحوَّ

 

ا تَطهيري  ا ) يوحنَّاوكان الكهنة اليهود والالويُّون في أورشليم يَعتبرون معموديَّة  ؛ 25: 1المعمدان طَْقس 

المعموديَّة باعتبارها طقس ا تَطهيري  ا:  إلىالمعمدان وتالميذه كانوا ينظرون  ايوحنَّ (. كما أنَّ 2: 1عبرانيِّين 

وأحد اليهود َحْول  يوحنَّا(. لهذا، فقد َحَدث جدال بين تالميذ 4: 1" )مرقُس َمْعُموِديَّة التَّْوبَِة لَِمْغفَِرِة اْلَخطَايَا"

دين". فعندما كان أحد األشخاص غير (. وكانت تلك الطقوس تَُسَمى "معمود25: 3طُقوس التطهير ) يَّة الُمتَهَوِّ

ا )بسكب الماء على جسده(، ويُْختَن، ويَتََعهَّد بتطبيق شريعة  ام  اليهود يَرغب في اعتناق اليهوديَّة، كان يأخذ َحمَّ
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يَعتبرون المعمدان كانوا  يوحنَّا(. وربما حدث ذلك الجدال ألنَّ تالميذ 2: 1نظُر عبرانيِّين أالعهد القديم )

دين، وأعظم ِمن المعموديَّة التي  معموديَّة ُمعلِّمهم أعظم ِمن المعموديَّة التي كان اليهود يُمارسونها على الُمتهوِّ

يسوع لالعتماد  إلىكان يقوم بها تالميذ يسوع أنفسهم. لهذا، فَهُم لم يُدركوا سبب التجاء المزيد ِمن الناس 

 يوحنَّا( التي كان يقوم بها 21، 23: 3 يوحنَّا( )baptizὸباليونانية: ة الماء )بالماء. وهذا يُرينا أنَّ معموديَّ 

 (. 25: 3 يوحنَّا( )katharismosالمعمدان ويسوع ترتبط بطقس التطهير اليهودي )باليونانيَّة: 

(. 31: 1المعمدان هي التي َكَشفَت يسوع المسيح لبني إسرائيل ) يوحنَّاوكانت معموديَّة الماء التي قام بها 

وبالتالي، فهي التي هيَّأتهم لقبول يسوع المسيح وعمله الخالصي. والمعموديَّة المسيحيَّة هي عالمة منظورة 

ُسل  هذا يعني أنها (. و45-44: 12وَخْتم على أنَّ المعموديَّة غير المنظورة بالروح القُُدس قد تَمَّت )أعمال الرُّ

وح القُُدس )تيطُس  (. كما أنَّ المعموديَّة 1-4: 3عالمة منظورة على الوالدة الجديدة والتجديد بواسطة الرُّ

ُسل د الغسل غير المنظور للخطايا )أعمال الرُّ  المسيحيَّة بالماء هي العالمة المنظورة والختم الذي يُؤكِّ

ا: التَّبرير. (؛ أي على ُغفران الخطايا الكامل ال11: 22  ذي يُدعى أيض 

 

3 :34 

وح القُُدس: ما معنى أنَّ هللا أعطى 1السؤال    ؟ حدودمن دون  ليسوع الرُّ

 مالحظات: 
 

فَإِنَّهُ فِيِه، َجَسِدي ا ، يَِحلُّ هللاُ بُِكلِّ : "2: 2أهل كولوسي  إلىهذا يعني نفس ما قاله الرسول بولُس في رسالته 

 ه".ِمْلئِ 

 

 ؛51، 22: 1؛ 35، 31: 5؛ 34، 11: 3إنَّ هللا اآلب أرسل يسوع المسيح ) يوحنَّاوغالب ا ما يقول إنجيل 

(. فقد أرسل هللا اآلب 21: 22؛ 25، 23، 21، 15، 5، 3: 11؛ 42: 11؛ 31: 12؛ 1: 2؛ 42: 5؛ 22: 1

 نظُر َمتَّىأعمدان نبي  ا عادي  ا )الم يوحنَّايسوع المسيح، وشهادة يسوع المسيح هي ذات كلمات هللا. وقد كان 

ا يسوع المسيح فليس نبي  ا عادي  ا كباقي األنبياء )أعمال13: 11  الرسل ( تَلَقَّى الروح القُُدس بمقدار محدود. أمَّ

وح القُُدس( ألنه نال 22-21: 3 ا كولوسي أ؛ 32: 1بالكامل وبدون حدود ) الرُّ (. وهذا يعني أنَّ 2: 2نظُر أيض 

مسيح هو الصورة المنظورة هلل الُمثَلَّث األقانيم غير المنظور. ويسوع المسيح هو الروح القُُدس يسوع ال

 (. 12-5: 5(، والروح القُُدس هو روح يسوع المسيح )رومية 15-11: 3كورنثوس 2)

 

3 :35-31. 
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 سوع المسيح؟: لماذا يَجتاز البعض االمتحان ويَفَشل البعض اآلخر عندما يَتعلَّق األمر بي5السؤال 

 مالحظات: 
 

ا أ؛ 35: 3يسوع يُْمِسك العالم ُكلَّه بيديه. فاهلل اآلب أَحبَّ هللا االبن وَجَعل في يَِده ُكلَّ شيٍء ) (. 3: 13نظر أيض 

(. 2: 2؛ 12، 15: 1؛ كولوسي 21: 11؛ َمتَّى 1: 14كما أنَّ هللا أعلن عن ذاته بالكامل في يسوع المسيح )

 :22؛ رؤيا 1: 1؛ عبرانيِّين 42: 12بكلمته األخيرة والنهائية في يسوع المسيح وبواسطته )وقد نَطَق هللا 

؛ 15: 25(. وقد أعطى هللا ليسوع المسيح ُسلطان ا على كل شخص وكل شيء على األرض )َمتَّى 15-12

؛ 1: 14؛ 31: 1 ؛31، 15، 11: 3(. وهللا ال يَُخلِّص الناس إالَّ ِمن خالل يسوع المسيح )23-22: 1أفُسس 

 (. وسوف يُقيم هللا األموات ِمن خالل يسوع المسيح12-11: 5يوحنا 1؛ 12: 4 الرسل ؛ أعمال2: 11

 (. 22: 5( ويُدين العالم ِمن خالل يسوع المسيح )25-22: 5)

 

ا الجتياز االمتحان أو الفشل فيه أمام يسوع المسيح ) انت (. وقد ك31: 3لذلك، فإنَّ كل شخص ُمَعرَّض إمَّ

َمْن يُْؤِمْن بِااِلْبِن، فَلَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ. َوَمْن يَْرفُْض أَْن يُْؤِمَن بِااِلْبِن، فَلَْن المعمدان األخيرة هي: " يوحنَّاشهادة 

ْفض يَعني ". واإليمان يعني أن تستمر في اإليمان وأن تَْثبُت فيهيََرى اْلَحيَاةَ. بَْل يَْستَقِرُّ َعلَْيِه َغَضُب هللاِ  . والرَّ

ا في أنَّ غضب هللا البار والُمقدَّس سيَْمُكث على غير  أن تستمر في الرفض. والكتاب الُمقدَّس واضٌح تمام 

المؤمنين. وهكذا، فإنَّ األفعال الثالثة الواردة في هذه اآلية )"يُؤِمن"، و "يَْرفُض"، و "يَستقر"( تَِرد بصيغة 

 نت هذه الكلمات هي ِختام شهادة يوحنَّا المعمدان عن يسوع المسيح. الفعل المضارع المستمر. وقد كا

 

 

 .                                                      تطبيقاتطَبِّق: 4الخطوة 

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

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من إنجيل يوحنَّا  شارك وَدوِّن:  :3تعالوا بنا نُفكِّر سوي  ا ونُدوِّ

1-31. 

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

 ه هللا على قلبك. اكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك. شاِرك بُحريَّة التطبيق الشخصي الذي وضع َ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

 

 يسوع في النهار، تعال إليه في الليل.  إلى:  إذا كنت تخاف أن تأتي 1: 3
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:  فَكِّر في السؤال التالي: "هل ُولِْدت ِمن جديد؟" افحص نفسك لتََر ما إذا ُكنت في اإليمان 5و 3: 3

 (. 5: 13كورنثوس 2)

 . فهي ُخالصة رسالة اإلنجيل. 11: 3 يوحنَّا:  احفظ 11: 3

رانك، وزمالئك، وشعب بلدك الذين سمعوا رسالة اإلنجيل :  اْعلَم أنَّ أفراد عائلتك، وأصدقائك، وجي15: 3

 ولم يؤمنوا بها هُم تحت غضب هللا. 

 :  ال تفعل أيَّ شيء في الظالم، بل عْش حياتك في النور. ُكن َشفَّاف ا. 12-21: 3

ا على أن "تَْنقُص" لكي "يَزيد" المسيح. 32: 3  :  احِرص دوم 

 رفضون يسوع المسيح لن يروا الحياة األبديَّة. :  اْعلَم أنَّ األشخاص الذين ي31: 3

 أمثلة على تطبيقات شخصيَّة. -2

 

ألَنَّهُ هَكَذا أََحبَّ هللاُ اْلَعالََم َحتَّى : "11: 3 يوحنَّاأ( أَودُّ أن أستمر في التفَكُّر في محبَّة هللا لي. وقد حفظت اآلية 

". فأنا ال أريد أن أنسى أنَّ هللا أَحبَّني َمْن يُْؤِمُن بِِه، بَْل تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ  بََذَل اْبنَهُ اْلَوِحيَد، لَِكْي الَ يَْهلَِك ُكلُّ 

ي ا.  قبل أن أُِحبَّه أنا. كما أنني ال أريد أن أنسى أنَّ َمَحبَّة هللا َكلَّفتهُ حياة ابنه الوحيد. وقد كان ذلك ُحب  ا ُمَضحِّ

ا!لذلك، فأنا ال أريد أن أن ا أنَّ هللا يُِحبُّني اآلن َكما كان دوم   سى أبد 

 

ف في حياتي وخدمتي بطريقة تُْظِهر َعظََمة يسوع وليس َعظَمتي أنا.  ا، وأن أتصرَّ ب( أُريد أن أزداد تواُضع 

يسوع المسيح. وأنا عاقد العزم على أن ال أبني  إلىكما أنني أريد أن أُفَكِّر في كيفيَّة اجتذاب المزيد ِمن الناس 

د اسم يسوع المسيح وأن أبني كنيسته هو. ا أو كنيسة  لي. فغايتي هي أن أَُمجِّ   اسم 

 

 .                                                        التَّجاُوبَصلِّ . 5الخطوة 

: 3شخٍص بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات يوحنَّا تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل 

1-31. 

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(.

 

 

 (ائقدق 5) صالة 5

 صالة شفاعيَّة

 

ا وألجل الناس في العالم. تابعوا الصالة  في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعض 
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 (دقيقتان)واجب بيتي  1

 للدَّرس القادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، 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( األصحاح الثالث ِمن إنجيل  ِعظ، أو َعلِّم، أو ادرس -2

 يوحنَّا.

. استخدم 1-4كورنثوس 2. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي  ا ِمن الروحيَّةالخلوة  -3

ن مالحظاتك.  ل. َدوِّ  طريقة الَحق  الُمفضَّ

 آيات كتابيَّة حفظتها. 5. راجع يومي ا آخر 24: 4: تأمَّل واحفظ آية الحفظ الجديدة: يوحنَّا الحفظ -4

 (. 3: 5ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور  . َصلِّ لشخصٍ الصالة -5

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

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير. 

 


