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َقدِّمةالمَ 
 

 

 ماَهيَالكنيسة؟

َ

ا  في أحد البيوت )رومية سيحيِّين الذين يجتمعون مع  جماعة ِمن المؤمنين المالكنيسة، بمفهومها المحلي، هي 

ا الكنيسة، بمفهومها األوسع، فهي جسد المسيح )أفسس 2: 1كورنثوس 1( أو في إحدى الُمدن )5: 11 : 1(. أمَّ

(. والكنيسة هي 12: 12كورنثوس 1(، وجميع المؤمنين المسيحيِّين هُم أعضاء في هذا الجسد الواحد )22-22

: 2)أفسس  مسكن ا يسكن هللا نفسه فيه بروحه( أو 5: 2بطرس 1دُّ فيه كل مؤمن حجرا  حي  ا )يُع   بيت روحي

في هذه العائلة فإن هللا هو األب الُمحب الذي (. و11: 2)أفسس  بيت هللا أو عائلته(. والكنيسة هي 21-22

 ت تبع راعي ا يمشي أمامها رعيَّةيعتني بجميع المؤمنين الذين يرتبطون معا  كإخوة وأخوات. والكنيسة هي 

ا 2: 5بطرس 1) تتألف من أناس اختارهم هللا ِمن جميع  أمة مقدَّسة(. والكنيسة هي 2: 5و  25: 2؛ انظر أيض 

التعبير المنظور عن الملكوت أو عن ُملك هللا (. والكنيسة هي 11-1: 2بطرس 1األمم والشعوب في العالم )

تَّى  على األرض (. ومع أن الكنيسة لم تُصبح كيان ا كامال  بعد، إال 22-22: 21؛ 11-11: 11؛ 22-21: 12)م 

ا 11-1، 2-1: 21عند مجيئه الثاني )رؤيا  العروس الكاملة للمسيحأنها ستكون  (. وِمن 7: 11؛ انظر أيض 

التي  في العالم حيث يتصدِّى المؤمنون المسيحيِّون بثبات للهجمات العنيفة كنيسة ُمحاربةجهة فإن الكنيسة هي 

تَّى  (. وِمن جهة أخرى فإن 12-11: 12؛ رؤيا 11-11: 1؛ أفسس 11-11: 11تُشنُّها القوى المعادية )م 

في السماء حيث أن أرواح المؤمنين الذين رحلوا عن هذه األرض تحيا في  الكنيسة الُمنتصرةالكنيسة هي 

 (. 12: 12؛ 22-22: 12؛ 11، 11: 11؛ عبرانيِّين 21: 2محضر هللا )غالطيَّة 

 

َكيفَب نِي تَكنيسةَالمسيح؟

َ

تَّى  ُسل (! 11: 11المسيح يبني كنيسته وأبواب الجحيم لن تقوى عليها )م  في بادئ األمر، استخدم المسيح الرُّ

(. واآلن، ي ستخدم المسيح 21: 2لوضع أساسات الكنائس التاريخية بين اليهود والسامريِّين واألمم )أفسس 

: 2كنيسته. فهو يبني كنيسته على المؤمنين الذين يحيون الحياة المسيحية القويمة )أفسس  مؤمنين عاديِّين لبناء

 الروحيَّة(، وعلى المسيحيِّين بمختلف فئاتهم ومواهبهم 1-2: 2(، وعلى العقيدة المسيحية القويمة )أفسس 1-2

يروا تالميذ )مؤمنين (. وهو يبني كنيسته عن طريق مساعدة المؤمنين الُجدد على أن يص12-7: 2)أفسس 

(، وعن طريق تأهيل هؤالء المؤمنين للعديد ِمن الخدمات العملية داخل الكنيسة 12-12: 2ناضجين( )أفسس 

(، وعن طريق بناء مجتمع قائم على الحق، والمحبة، والتشبُّه بالمسيح، والنمو الدائم 12: 2وخارجها )أفسس 
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لمسيح في وقتنا الحاضر على عاتق جميع المؤمنين (. وتقع مسؤولية بناء كنيسة ا11-15: 2)أفسس 

 المسيحيِّين دون استثناء.

 

َالغايةَِمنَالك تبَاألربعةَلقادةَالمجموعاتَحولَبناءَكنيسةَالمسيح

َ

ر الدراسي يتناول  بالطرق قائد المجموعة مساعدة كنيسة عن طريق البناء الجوانب العملية من هذا الُمقرَّ

 :التالية

 أشهر.  2ا يُمكن إنهاؤها في درس   12على بناء الكنيسة تدريب على من الُكتب األربعة للاب كتكل يحتوي  -1

 .معرفة أفضل الكتاب المقدَّسكنيسته وعلى معرفة المسيح والتالميذ تساعد الرئيسة الشواهد الكتابيَّة  -2

 قيادة المجموعة.  علىجموعة التعليمات المكتوبة بخط غامق مثل "اقرأ" و "اكتشف وناقش" تساعد قائد الم -2

 . لجميع األسئلة تحت عنوان "مالحظات"ُمختصرة  اتإجابأن يعثر على  يُمكن للقائد -2

م هذا  -5 ر الدراسي يُقدِّ عيَّة ودراسة إنجيل يوحنَّا دراسة فردية بعض األساليب العمليَّة الُمقرَّ أو مع لتأسيس ر 

 مجموعة.

 . كن تسليمه للتالميذيم اجب بيتيويحتوي كل درس على  -1

إنهاء التالميذ ألي كتاب ِمن هذه الكتب التي آلخرين. فبعد مع اهذا البرنامج التدريبي ُمشاركة من السهل  -7

ا،  12يحتوي كل منها على  هذا ن نسخة مِ يحصلوا على أن للتالميذ الراغبين في تدريب آخرين يُمكن درس 

 الدليل الُمخصَّص لقادة المجموعات. 

 

! وقد قال في منطقتك بسرعةالرعيَّة )أو الكنائس البيتيَّة( د اعدأُمضاعفة يعمل هللا على تنا هي أن صالو

ل ْيه ايسوع: " ى ع  ِحيِم ل ْن ت ْقو  اُب اْلج  أْبو  تِي و  نِيس  تَّى أ ْبنِي ك  د الرب! "(! 11: 11" )م  ل هُ ُكلَّ ف إ  ليتمجَّ بِِه و  نَّ ِمْنهُ و 

ْيء   جْ ش   (.21: 11" )رومية ُد إِل ى األ ب ِد. آِمين  . ل هُ اْلم 

 

 تلمذة

 (األولى العربيَّةالطبعة ) 2111
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َبعحقوقَالطََّ

َ

. يُسمح قانون المطبوعات والنشرمحميَّة بموجب لقادة المجموعات حول بناء كنيسة المسيح الُكتب األربعة 

تعديالت عليها، أو ترجمتها إلى أي إجراء  لكن ال يُسمح ببيعها، أوو. بتصوير هذه الكتب ألغراض التدريب

طِّي ُمسبق من المؤلِّف.   لغات أخرى بدون إذن خ 

 

 

َتوصية

َ

كة لكثيرين.  ،الهدف من هذه الُكتب هو أن يتم استخدامها على نطاق واسع ن الهدف إلكن حيث وأن تكون ب ر 

دم فإننا نوصي بع، وتأهيلهم مؤمنينالهو تدريب لقادة المجموعات حول بناء كنيسة المسيح من الكتب األربعة 

ا الفي هذا البرنامج التدريبي. المشاركين قادة المجموعات على إالَّ نسخ من هذه الُكتب توزيع  لن فتلميذ أمَّ

درس ا؛  12الذي يحتوي على  كتاب التدريبالدرس أو  يبعد أن يُنهإالَّ الدليل من الدرس أو من  تهيستلم نُسخ

 لشخص آخر أو لمجموعة صغيرة. محتوى هذا الكتاب تعليم ل دادهعلى أن يُبدي استع

 

َالحظةمَ 

 

 من الترجمة التفسيريَّة )كتاب الحياة(. ُمقتبسة اآليات الكتابيَّة المستخدمة في هذا الكتاب 
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َالمحتويات

َالدَّليلَالخامسَلقادةَالمجموعات
َةيََّالكنسَاألعياد

َالصفحة

 2 المقدمة وحقوق الطبع

َ

لَيالتدريبرنامجَالب َاألوَّ

َ

أشخاص(. يبدأ  11-2جعل المجموعة صغيرة )إسبوع. في األساعتين بواقع  أشهر 2ُمدَّته برنامج أسبوعي 

 كل برنامج بالصالة، وينتهي بصالة وواجب بيتي. 

 

 1 (21: 2 – 1: 1مرقس ) الروحيَّةمشاركة الخلوات  1الدرس 

 (11: 2كورنثوس 2حفظ )التشبُّه بالمسيح:  

 االحتفال بعيد ميالد المسيح( –يم )األعياد الكنسيَّة: عيد الميالد المجيد تعل 

 22 (27: 7 – 21: 2مرقس ) الروحيَّة اتمشاركة الخلو 2الدرس 

 (11: 2بطرس 1: الطهارة)حفظ  

 (ُمقدِّمة إلى إنجيل يوحنَّا) كتابالدرس  

 

 22 (11: 11 – 1: 1)مرقس  الروحيَّةمشاركة الخلوات  2الدرس 

 (21-21: 12حفظ )المحبَّة: مرقس  

 ذكرى موت المسيح( –تعليم )األعياد الكنسيَّة: الجمعة العظيمة  

 22 (72: 12 – 21: 11)مرقس  الروحيَّةمشاركة الخلوات  2الدرس 

 (21-21: 2حفظ )اإليمان: رومية  

 (11-1: 1درس الكتاب )يوحنَّا  

 

 52 (1كورنثوس 1؛ 21: 11:  – 1 :15)مرقس  الروحيَّةمشاركة الخلوات  5الدرس 

 (2-2: 2فيلبِّي : التواُضعحفظ ) 

 المسيح(االحتفال بقيامة  – عيد القيامةتعليم )األعياد الكنسيَّة:  

 17 (5-2كورنثوس 1) الروحيَّةمشاركة الخلوات  1الدرس 

  ("مراجعة سلسلة "الشخصيَّة المسيحيَّةحفظ ) 

 (51-11: 1درس الكتاب )يوحنَّا  

 

 77 (1-1كورنثوس 1) الروحيَّةمشاركة الخلوات  7درس ال

 (12: 1يوحنَّا حفظ ) 

 المسيح(ُصعود ذكرى  – عيد الصعودتعليم )األعياد الكنسيَّة:  

 117 (12-1كورنثوس 1) الروحيَّةمشاركة الخلوات  1الدرس 

 (11: 1يوحنَّا حفظ ) 

 (2درس الكتاب )يوحنَّا  
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 111 (11-12كورنثوس 1) يَّةالروحمشاركة الخلوات  1الدرس 

 (25: 2يوحنَّا حفظ ) 

وح القُُدسانسكاب ذكرى  – يوم الخمسينتعليم )األعياد الكنسيَّة:    (الرُّ

 121 (2-1كورنثوس 2) الروحيَّةمشاركة الخلوات  11الدرس 

 (11: 2يوحنَّا حفظ ) 

 (2درس الكتاب )يوحنَّا  

 

 151 (1-2ثوس كورن2) الروحيَّةمشاركة الخلوات  11الدرس 

 (22: 2يوحنَّا حفظ ) 

 (يوم الراحة والشركة والخدمة – يوم الربتعليم )األعياد الكنسيَّة:  

 111 (11-7كورنثوس 2) الروحيَّةمشاركة الخلوات  12الدرس 

 (يوحنَّاآيات حفظ ِمن إنجيل  5مراجعة آخر حفظ ) 

 (2درس الكتاب )يوحنَّا  

 

ق   177 يم عن موت المسيح وقيامتهنبوءة في العهد القد 1الُملح 

ق   112 نظريات عن الحياة بعد الموت 2الُملح 

ق   212 يوم مراجعة وتكريس –عيد رأس السنة الميالدية  2الُملح 

 طرق للتمتُّع بوقت مع هللا، ودراسة الكتاب الُمقدَّس، والتأمل في كلمة هللا، وحفظها: مالحق أخرى

 .ول لقادة المجموعاتنظر المالحق في نهاية الكتاب األأ 
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َالثَّانيَيرنامجَالتدريبالب

 

ة في األسبوع ليوم كامل رَّ أيام.  1على شكل مؤتمر تدريبي ُمكثَّف ُمدَّته أو  ،برنامج ُمكثَّف يمكن استخدامه م 

م  ب. على ُكلٍّ منها المجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة يُشرف ق سِّ كل مجموعة تجعل حاول أن قائد ُمدرَّ

 أفراد فقط.  11-2من تتألَّف 

 

 برنامج ُمقترح

 عبادة وتسبيح )جماعي( 11:21 - 11:11

 تعليم )جماعي( 11:11 - 11:21

 استراحة 

 درس كتاب ُمقدَّس )جماعي( 12:11 - 11:21

 استراحة 

م أو لمزيد من التعلياألسئلة، رد على لل وأوقت إضافي إلنهاء التعليم أو درس الكتاب،  17:11 - 11:11

 )جماعي(

 استراحة 

ل وحفظ )مجموعات ثُنائيَّة( 17:25 - 17:21  تأمُّ

 )فردي( الروحيَّةقراءة الكتاب المقدَّس في الخلوة  11:21 - 17:25

 )مجموعات ثُنائيَّة( الروحيَّةالخلوة  11:11 - 11:21

 أشخاص( 11مشاركة وصالة )في مجموعات صغيرة ال تتجاوز  11:25 - 11:11

 

 (2+  1درسان )ال 1اليومَ

 صالة

االحتفال  –)األعياد الكنسيَّة: عيد الميالد المجيد تعليم 

 بعيد ميالد المسيح(

 (مقدمة إلى إنجيل يوحنَّادرس الكتاب المقدَّس )

 (11: 2بطرس 1+  11: 2كورنثوس 2)حفظ 

 مرقس)  الروحيَّةلخلوة الكتاب المقدَّس في اقراءة 

1-7) 

 (22-1: 7إنجيل ة: خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّ 

 مشاركة وصالة

 

 (2+  2)الدرسان  2اليومَ

 صالة

ذكرى  –)األعياد الكنسيَّة: الجمعة العظيمة تعليم 

 موت المسيح(

 (11-1: 1يوحنَّا درس الكتاب المقدَّس )

 (21-21: 2+ رومية  21-21: 12مرقس حفظ )

 مرقس) الروحيَّةقراءة الكتاب المقدَّس في الخلوة 

1-12) 

 (1+  7)الدرسان  2اليومَ

 صالة

ذكرى ُصعود  –)األعياد الكنسيَّة: عيد الصعود تعليم 

 المسيح(

 (2يوحنَّا درس الكتاب المقدَّس )

 11: 1+ يوحنَّا  12: 1يوحنَّا  حفظ

 الروحيَّةقراءة الكتاب المقدَّس في الخلوة 

 (12-1كورنثوس 1)

 :1كورنثوس 1خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: 

1-27) 

 مشاركة وصالة

 

 (11+  1)الدرسان  5اليومَ

 صالة

ذكرى  –)األعياد الكنسيَّة: يوم الخمسين تعليم 

وح القُُدسانسكاب   (الرُّ

 (2يوحنَّا الكتاب المقدَّس ) درس

 (11: 2+ يوحنَّا  25: 2يوحنَّا حفظ )

 الروحيَّةقراءة الكتاب المقدَّس في الخلوة 
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: 11إنجيل مرقس ة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: خلو

17-21) 

 مشاركة وصالة

 

 (1+  5)الدرسان  2اليومَ

 صالة

االحتفال بقيامة  –)األعياد الكنسيَّة: عيد القيامة تعليم 

 المسيح(

 (51-11: 1يوحنَّا درس الكتاب المقدَّس )

+ مراجعة سلسة "الشخصيَّة  2-2: 2فيلبِّي حفظ )

 ("المسيحيَّة

مرقس ) الروحيَّةقراءة الكتاب المقدَّس في الخلوة 

 (5-1كورنثوس 1؛ 15-11

 :2كورنثوس 1خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: 

1-21) 

 مشاركة وصالة

 

 (2-1كورنثوس 2؛ 11-12كورنثوس 1)

 51: 15كورنثوس 1 خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة:

– 11 :22) 

 مشاركة وصالة

 

 (12+  11)الدرسان  1اليومَ

 صالة

يوم الراحة  –الكنسيَّة: يوم الرب  )األعيادتعليم 

 والشركة والخدمة(

 (2يوحنَّا درس الكتاب المقدَّس )

الحفظ من إنجيل ُمراجعة آيات +  22: 2يوحنَّا حفظ )

 (يوحنَّا

 الروحيَّةقراءة الكتاب المقدَّس في الخلوة 

 (11-2كورنثوس 2)

 :1كورنثوس 2خلوة روحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة: 

1-15) 

 وصالة مشاركة

 

 

 ُمقترحة ةليم إضافيَّ اتع

 

ق   نبوءة في العهد القديم عن موت المسيح وقيامته 1الُملح 

ق   نظريات عن الحياة بعد الموت 2الُملح 

ق   يوم مراجعة وتكريس –عيد رأس السنة الميالدية  2الُملح 
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1َالدَّرسَ
 

الة1َ َص 

َ
َ

س مجموعتك وهذا البرنامج :قائدَالمجموعة لِّ وكرِّ  التدريبي لبناء كنيسة المسيح. ص 
 

 دقيقة( 21)َم شاركة2َ

َإنجيلَمرق س
َ

من دفاتر مالحظاتكم( ما ت علَّمتموه ِمن أوقات خلوتكم الشخصية مع هللا  أوَاقرأوابإيجاز ) تناوبواَوشاركوا

يَّن لكم )مرقس   (.21: 2 – 1: 1حول المقطع الكتابي الُمع 

 

 ق(ائدق 5)َحفظ3َ

3َ:11َكورنثوس2َ:َالتشبُّهَبالمسيح
 

لسلة الخامسة ِمن آيات الحفظ هي عن "شخصيَّة الُمؤمن المسيحي". وعناوين آيات الحفظ الخمس هي:   السِّ

 التشبُّه بالمسيح، والطَّهارة، والمحبَّة، واإليمان، والتواُضع. 

 

 . 11: 2كورنثوس 2التشبُّه بالمسيح:  .)في مجموعات ثُنائية( تأمَّلواَواحفظواَوراجعوا

 

 دقيقة( 15)َتعليم4َ

َعيدَالميالدَالمجيدَ)الكريسماس(:

َعيدَميالدَالمسيح
 

: عيد الميالد المجيد )أو الكريسماس( هو عيد مسيحيٌّ نحتفل فيه بميالد يسوع المسيح. وسوف ن تعلَّم ما م قدِّمة

اإلى العالم. وسوف ن   يُعلِّمه الكتاب الُمقدَّس عن المجيء األول ليسوع المسيح كيف أنَّ أنبياء العهد  تعلَّم أيض 

القديم تنبَّأوا عن مجيئه األول. وسوف نرى ما حدث عندما ُولد يسوع على األرض، ونرى سبب أهميَّة مجيئه 

 إلى العالم بالنسبة لنا. 

 

َأ(َأقدمَتاريخَبشريَي ْذك رَأولَوعدَقطعهَهللاَللناس
 

. فعندما لم تُكن هناك خطيَّة على األرض، ظهر 15: 2كوين أول وعد في الكتاب الُمقدَّس موجود في ِسفر الت

ا كان يختفي وراء الحيَّة. وقد  ير  ا شرِّ يَّة. وِمن الواضح ِمن السياق أنَّ ُروح  اء في شكل ح  يٌر آلدم وحوَّ ُروٌح شرِّ

ير  وح الشرِّ "الخصم" أو "إبليس"، وهي كلمة تعني: الُمشتكي، أو "الشيطان"، وهي كلمة تعني ُدعي ذلك الرُّ
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اء وجعلهما يعصيان وصيَّة هللا فسقطا من حالة 1: 12حتى "التنِّين" )رؤيا  (. وقد أغوى الشيطان آدم وحوَّ

 البراءة إلى حالة الخطيَّة. 

 

اء وقال لهما إنه ستكون هناك عداوة دائمة  وصراع دائم بين "نسل" الشيطان )أي  وقد عاقب هللا آدم وحوَّ

شخاص األشرار الذين يقفون في صف الشيطان( و "نسل" المرأة )أي األشخاص الذين األرواح الشريرة واأل

يقفون في صف هللا(. وفي المستقبل، سوف يقوم واحد ِمن نسل المرأة بسحق رأس الشيطان رغم أن الشيطان 

ل هللا الصداقة الكارثيَّة بين البشر األوائل والشي وَّ ا. وبهذا، ح  قِب هُ ويؤذيه جد  طان إلى عداوة. وقد سيسحق ع 

دَّث عن النصر النهائي! وفي ضوء  دَّث هللا عن صراع دائم بين نسل الشيطان ونسل المرأة. كما أنه ت ح  ت ح 

راع هو ِصراع بين إبليس )الشيطان( ويسوع المسيح.  فيسوع إعالن العهد الجديد، فنحن نعرف أن هذا الصِّ

ِمن خالل جسده على الصليب. ولكنَّ يسوع نجح في سحق قوة  سيتألَّم ِمن خالل شعبه في العهد القديم، ثُمَّ 

 الشيطان في النهاية. 

 

 

راعَ َتعطيلَوعدَهللاإلىََهادفالب(َتاريخَالعهدَالقديمَيخبرناَعنَالصِّ

 

راعَِمنَآدمَإلىَنوحَكانَجزًءاَِمنَالصراعَبينَالشيطانَوالمسيحَ-1 َ.الصِّ

 

اء(. فهناك شخص سيولد كان هللا قد قطع الوعد األول بالخالص إل ل والمرأة األولى )آدم وحوَّ ى الرجل األوَّ

اء قد أنجبا ولدين فقط: قايين 15: 2ِمن امرأة سيسحق رأس الشيطان )تكوين  (. وفي البداية، كان آدم وحوَّ

ا ِمن أخيه هابيل وغاضب ا منه فقتله )تكوين  ا أنَّ (. ويبدو هن1-1: 2وهابيل. وفي وقت  ما، أصبح قايين غيور 

ق  آدم  ولكنَّ الشيطان حاول أن يقضي على نسل المرأة لكي يمنع تحقيق وعد الخالص الذي قطعه هللا.  ز  هللا ر 

اء بأبناء آخرين )تكوين  اء )واسمه (. 5-1: 5وحوَّ وكانت خطَّة هللا تقضي بأن يكون االبن الثالث آلدم وحوَّ

(. وبسبب استمرار الجنس 22-1: 5بالخالص )تكوين شيث( هو الشخص الذي سيتحقَّق ِمن خالله وعد هللا 

ا!  البشري، ظل وعد هللا بالخالص ِمن خالل شخص سيولد ِمن الجنس البشري قائم 

 

، إالَّ أن األجيال امتألت األرض بالناس. وبعد سنوات طويلة،  فا نسلهما على هللا الحيِّ رَّ اء ع  ومع أنَّ آلدم وحوَّ

عن هللا وفسدت أكثر فأكثر. وكان "أبناء هللا" هُم أبناء شيث الذين تابعوا سيرهم مع الالحقة ابتعدت شيئ ا فشيئ ا 

ا "بنات الناس" فهُنَّ نسل قايين الذين ساروا وراء البشر. وهكذا، فقد بدأ المؤمنون ِمن الذكور واإلناث  هللا. أمَّ

ا تثنية ؛ أ2-1: 1أناس غير مؤمنين )تكوين يتزوجون ب (. ونتيجة لذلك، 12: 1ورنثوس ك2؛ 2-1: 7نظر أيض 
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ر هللا أن يقضي على كل الجنس البشري 12-11، 7-5: 1تزايد الشر على األرض )تكوين  (. لهذا، ق رَّ

بطوفان. ومرة أخرى، يبدو للوهلة األولى أن الشيطان سينتصر ِمن خالل قضائه على الجنس البشري والوعد 

ُجل واحد على األرض ولكنبالخالص.  ا  كان هناك ر  ا، وصالح  ُجال  بار   يحظى برضى هللا. فقد كان نوح ر 

ا وعائلته من الدمار الذي أحدثه الطوفان )تكوين (. 1-1: 1ويسير مع هللا )تكوين  ى هللا نوح   12: 1لهذا فقد ن جَّ

(. وبهذه الطريقة، استمر وجود الجنس البشري، وبقي وعد هللا بالخالص ِمن خالل شخص يُولد ِمن 22: 1 –

ا.ا  لجنس البشري قائم 

 

زًءاَِمنَالصراعَبينَالشيطانَوالمسيحَ-2 راعَِمنَنوحَإلىَيهوذاَكانَج  َ.الصِّ

 

ا بمجيء الُمخلِّص إلى إبراهيم )أبرام( وسارة  في القرن الحادي والعشرين قبل الميالد، أعطى هللا وعد 

ا كنجوم السما ا جد  رمل البحر. وقد وعدهما هللا إبراهيم كء و)ساراي(. فقد وعدهما هللا بأن نسلهما سيكون كثير 

يَّتِك  فقال: " بُِذرِّ ( و  بِن ْسلِك  رفي  ا: و  ِم األ ْرضِ )ح  ِميُع أُم  ُك ج  : 22؛ 5: 15؛ 2-1: 12؛ 22-21: 11" )تكوين ت ت ب ار 

ْين في وِمن وجهة النظر البشرية، لم يكن هذا الوعد قابال  للتحقيق ألن إبراهيم وسارة كانا طاِعن  (. 17-11

ا. ومرة أخرى، يبدو للوهلة األولى أن الشيطان هو الذي سينتصر.  عندما  ولكنالسن، وألن سارة كانت عاقر 

ق  هللا إبراهيم وسارة بابن  أسمياه إسحاق )تكوين  ز  (! وبهذا، استمر 7-1: 21بلغ إبراهيم ِمن الُعمر مئة سنة، ر 

 وعد هللا بمجي الُمخلِّص!

 

(، ولكنَّ زوجته "رفقة" 2: 21؛ 17: 11الوعد بمجيء الُمخلِّص إلى إسحاق )تكوين  بعد ذلك، أعطى هللا

ا هي األخرى )تكوين  ة أخرى، بدا وكأن الشيطان هو الذي سينتصر. 21: 25كانت عاقر  إسحاق  ولكنَّ (. ومرَّ

ق هُ هللا ابنين هُما عيسو ويعقوب. ز  لَّى إلى هللا ف ر   ص 

 

(، ولكنَّ أخاه عيسو أراد أن ي قتله ألن 12-12: 21ء الُمخلِّص إلى يعقوب )تكوين ثُمَّ أعطى هللا الوعد بمجي

ة أخرى، بدا وكأن الشيطان هو الذي سينتصر 21: 27يعقوب خدعه وسرق منه حق البكوريَّة )تكوين  (. ومرَّ

(. لهذا، لم 15: 21هللا نفسه وعد يعقوب بأنه سيحميه أينما ذهب )تكوين  ولكنَّ ويمنع هللا ِمن تحقيق وعده. 

ا أدَّى إلى استمرار وعد هللا بالخالص!  ي تعرَّض يعقوب للقتل ِممَّ
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بعد ذلك، أعطى هللا الوعد بمجيء الُمخلِّص إلى يهوذا )أحد أبناء يعقوب(. فالُملك لن يخرج ِمن ِسْبط )عشيرة( 

ا، وسوف ت خضع له جميع األمم في  نظر أ؛ 11: 21يوم  ما )تكوين يهوذا. وسوف يكون الُمخلِّص الموعود ملك 

ا إشعياء   (. 11-1: 2؛ فيلبِّي 22-22: 25أيض 

 

زًءاَِمنَالصراعَبينَالشيطانَوالمسيحَ-3 راعَِمنَيهوذاَإلىَموسىَكانَج  َ.الصِّ

 

في الفترة الواقعة بين القرن الخامس عشر والقرن السابع عشر قبل الميالد، استمر نسل يهوذا في الحصول 

يء الُمخلِّص. وألن الشيطان أخفق في تحطيم اآلباء األوائل )إبراهيم وإسحاق ويعقوب(، فقد على الوعد بمج

ل ِعداءه إلى بني إسرائيل الذين هُم ن سل يعقوب )تكوين  وَّ (. ووفق ا لخطة هللا، كان الُمخلِّص سيأتي 21: 22ح 

 (.22: 2ِمن بني إسرائيل )يوحنَّا 

 

ة كبيرة وكثيرة العدد. ونقرأ في ِسفر الخروج كيف أنَّ ملك ِمصر وفي أرض مصر، أصبح بنو إسرائيل أُ  مَّ

ة أخرى، بدا وكأن الشيطان سينجح 22-7: 1أمر بقتل جميع األطفال الذكور ِمن بني إسرائيل )خروج  (. ومرَّ

 ِمن ب طش فرعون، ودعاه في وقت  الحق إلخراج بنيهللا أنقذ موسى  ولكنَّ في القضاء على "نسل المرأة". 

 (. 12-1: 2إسرائيل ِمن مصر إلى أرض الموعد )خروج 

 

ا  –وفي أثناء الرحلة في البريَّة إلى أرض الموعد، سقط بنو إسرائيل  ا وتكرار  في فخ عبادة األوثان.  –مرار 

ا ما عدا موسى 1-1: 22فقد صنعوا عجال  ذهبي ا وعبدوه )خروج  (. وقد غضب هللا منهم وأراد أن يُهلكهم جميع 

ة أخرى، بدا وكأن الشيطان سينجح في القضاء على "نسل المرأة". 11: 22ج )خرو فَّع  ولكنَّ (. ومرَّ ُموسى ت ش 

الذي ب ذ ل  حياته لبني إسرائيل فسمع هللا صالته. ونرى هنا أن موسى هو رمز للشفيع األعظم يسوع المسيح 

 (!21-25: 7ألجلنا )عبرانيِّين 

 

راعَِمنَموسىَإلىَداودََ-4 زًءاَِمنَالصراعَبينَالشيطانَوالمسيحالصِّ َ.كانَج 

 

في القرن الحادي عشر قبل الميالد، أعطى هللا الوعد بمجيء الُمخلِّص، المسيَّا الملك، إلى داود. وكان داود ِمن 

 وعد هللا بإعطاء الُملك لواحد ِمن أبناء داُود. وهذا الملك 12-11: 17نسل ِسْبط يهوذا. وفي أخبار األيام األول 

(. 11-1، 1-2: 2بطرس 1؛ 22-21: 2؛ أفسس 11: 1كورنثوس 2نظر أالمستقبلي سيبني "بيت هللا" )

تَّى 7: 1نظر إشعياء أهللا ُملكه إلى األبد ) يثبِّت وسوف (. وسوف يكون 11: 11؛ 12: 17؛ رؤيا 21: 12؛ م 

ا المزمور 2: 7صموئيل 2هللا أب ا له، وهو يكون له ابن ا ) (. ونقرأ في إرميا 5: 1عبرانيِّين  ؛7: 2؛ انظر أيض 
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ْدال  : "5: 22 يُْجِري فِي األ ْرِض ع  ة ، و  لِكا  ي ُسوُد بِِحْكم  ، م  يَّة  بِرٍّ اُود  ُذرِّ ق ا   ه ا أ يَّاٌم ُمْقبِل ةٌ أُقِيُم فِيه ا لِد  ح  ". وألن هللا و 

تينقطع هذه الوعود لداود، فقد حاول الشيطان أن يقضي على داود. فقد حاول ا أن يقتله برمح،  لملك شاول مرَّ

(. كما أن ابن الملك داود المدعو أبشالوم حاول مع مجموعة ِمن بني 11-11: 11صموئيل 1ولكنه فشل )

ا ) (. وهكذا، لم يُقتل داود! وبهذا فقد 22: 11 – 1: 15صموئيل 2إسرائيل أن يقتلوا داود، ولكنهم فشلوا أيض 

 استمر وعد هللا بمجيء الُمخلِّص!

 

زًءاَِمنَالصراعَبينَالشيطانَوالمسيحَ-5 راعَِمنَداودَإلىَآحازَكانَج  َ.الصِّ

 

وفي الفترة الواقعة بين القرن العاشر والقرن السادس قبل الميالد، استمر هللا في إعطاء الوعد بمجيء 

قام ملوك المملكة  الُمخلِّص، المسيَّا الملك، إلى ُملوك مملكة يهوذا )المملكة الجنوبية(. ومرة تلو األخرى،

الشمالية )مملكة إسرائيل( المؤلفة ِمن تسعة أسباط ونصف بشن الحرب على مملكة يهوذا المؤلفة ِمن سبطين 

ا  –ونصف. وقد بدا  ا وتكرار  امية إلى  –مرار  أن الشيطان هو الذي سينتصر في هذه الخطة الشيطانية الرَّ

لِّمنا أنه ما ِمن أحد  يستطيع أن يمنع هللا ِمن تنفيذ خطته. القضاء على "نسل المرأة". ولكنَّ الكتاب الُمق دَّس يُع 

ث ْليا"، وهي  ابنة أخآب وإيزابل، ملك وملكة إسرائيل فعلى سبيل المثال، كانت هناك امرأة شريرة اسمها "ع 

ْزي ا" ) قضي على (. وقد حاولت عثليا أن ت27-21، 11: 1ملوك 2السابقين. كما أنها أم الملك المتوفى "أخ 

بَّرت لمقتل جميع  جميع األمراء الذين ِمن نسل داود ألنها أرادت أن تحتفظ بالسلطة والنفوذ لنفسها. لهذا، فقد د 

ا في إفشال خطة هللا بمجيء الُمخلِّص وفي القضاء على "نسل  األمراء! ويبدو هنا أن الشيطان نجح أخير 

ة أخرى، حال  هللا دون نجاح ال ولكنالمرأة".  ب ع"، مرَّ شيطان. فقد قامت حفيدة الملك أخآب، واسمها "ي هوش 

لمدة ست سنوات. وقد بقي األمير "ي هوآش" مختبئ ا  باختطاف أحد أُمراء النسل الملكي وتخبئته عن عيني عثليا

، أمر ي هوياداع الكاهن بقتل عثليا ) ا. حينئذ  -1: 11ملوك 2في الهيكل طوال هذه المدة إلى أن تم تنصيبه ملك 

 (. ولو أن عثليا نجحت في قتل جميع نسل الملك داود النتصر الشيطان ولم يولد الُمخلِّص الموعود.21

 

(. 5: 11ملوك 2وفي وقت  الحق، تآمرت مملكة إسرائيل ومملكة آرام )السوريِّين( للقضاء على مملكة يهوذا )

آمنوا باهلل الحي( وأن الشيطان  وقد بدا هنا أن األمم المجاورة ستقضي على شعب هللا )األشخاص الذين

ت ْدُعو النبي إشعياء قال للملك آحاز إنَّ " ولكنَّ سينتصر.  ت لُِد اْبنا ، و  اُء ت ْحب ُل و  ْذر  هُ يُْعِطيُكْم آي ة : ه ا اْلع  يِّد  ن ْفس  السَّ

انُوئِيل   هُ ِعمَّ الصعبة في التاريخ، إال  (. وقد وعد هللا أنه على الرغم ِمن جميع الظروف12-1: 7" )إشعياء اْسم 

انوئيل" الذي معناه:  نع الُمخلِّص ِمن المجيء إلى العالم. وسوف يُدعى الُمخلِّص "ِعمَّ ا لن يتمكن ِمن م  أنَّ أحد 

تَّى أ"هللا معنا" ) (. وقد فشلت مملكة إسرائيل ومملكة آرام في القضاء على مملكة يهوذا. 22-21: 1نظر م 
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ة شريرة وال قائد شرير يستطيع أن يمنع  ن جديد. والكتاب الُمقدَّس يُعلِّموبهذا فقد أخفق الشيطان مِ  أنه ما ِمن أُمَّ

 هللا ِمن تنفيذ خطته!

 

 

زًءاَِمنَالصراعَبينَالشيطانَوالمسيحَ-6 راعَِمنَآحازَإلىَأستيرَكانَج  َ.الصِّ
 

إمبراطورية مادي وفارس.  في القرن الخامس قبل الميالد، عاش اليهود )نسل مملكة يهوذا( في جميع أرجاء

(. وبسبب كراهيته لهم، فقد حاول أن يُقنِع الملك الفارسي 1-5: 2وكان "هامان" الشرير يكره اليهود )أستير 

( يقضي بإبادة جميع اليهود في اإلمبراطورية في يوم 11-1: 2أحشويروش بتوقيع مرسوم ملكي )أستير 

عاة الرسائل إلى جميع  ل السُّ م  أقاليم المملكة، وفيها أمر بإبادة وقتل وإهالك جميع اليهود في يوم واحد. وقد ح 

(. 12-12: 2ستير أواحد هو الثالث عشر ِمن الشهر الثاني عشر، أي شهر آذار، واالستيالء على غنائمهم )

ا للشيطان، ولما تحقَّقت خطة هللا بمجيء الُمخلِّص.  الملك  ولكنَّ ولو أنَّ خطة هامان نجحت، لكان ذلك انتصار 

ا  ، أمر الملك بشنق هامان، وأصدر مرسوم  أحشويروس سمع عن المكيدة ِمن الملكة اليهودية أستير. حينئذ 

ضهم ألي اعتداء ُمسلَّح )أستير  -7: 1ملكي ا آخر يسمح لليهود في إمبراطوريته بالدفاع عن أنفسهم في حال تعرُّ

ا.  خطة فشلوقوع تلك الكارثة وأ(. وهكذا، فقد منع هللا 11 ا هذه المرة أيض   الشيطان الذي خرج مهزوم 

 

زًءاَِمنَالصراعَبينَالشيطانَوالمسيحَ-7 راعَِمنَأستيرَإلىَبيتَلحمَكانَج  َ.الصِّ
 

ا! وهذا  في هذا الصراع الشرس بين الشيطان والمسيح طُول هذه السنين، كان المسيح هو الُمنتصر دائم 

حيث  5-1: 12رؤيا سفر الهد القديم موصوف وصف ا رمزي  ا في الصراع بين الشيطان والمسيح طُول فترة الع

ْرأ  نقرأ: " ِت اْلم  ل د  و  هُ! و  ِهي  ت لُِد، لِي ْبت لِع  ِطْفل ه ا ب ْعد  أ ْن ت لِد  ْرأ ِة و  ام  اْلم  ق ف  التِّنِّيُن أ م  هُو  الَِّذي ثُمَّ و  ك را ، و  ةُ اْبنا  ذ 

م  ُكلَّه ا بِع ص ي ْحُكُم األُم  ْرِشهِ س  إِل ى ع  ِة هللاِ و  ْضر  ُرفِع  الطِّْفُل إِل ى ح  . و  ِديد  هنا ترمز إلى شعب  "المرأة"". وا  ِمْن ح 

ا 22: 2نظر يوحنَّا أهللا في فترة العهد القديم. وسوف يُولد الُمخلِّص الموعود ِمن هذا الشعب )  "التنِّين"(. أمَّ

سوع المسيح. وقد حاول الشيطان طوال تاريخ العهد القديم أن يرمز إلى ي "االبن الذكر"فيرمز إلى الشيطان. و

ا على إنجاح خطته. لهذا فإن خطته لم تفشل. فما  ولكنَّ يمنع والدة الُمخلِّص الموعود!  هللا القدير كان حريص 

 (!27، 22: 12تتميم خطته )إشعياء  ِمن أحد أو شيء يمكنه منع إله الكتاب الُمقدَّس ِمن

 

اوعندما حان الو لِّص العالم في بيت لحم )ميخا  قت أخير  (، قام الشيطان بمحاولة أخيرة لمنع 2: 5لوالدة ُمخ 

ير هيروُدس عندما سمع ِمن المجوس القادمين ِمن الشرق أن  حدوث ذلك. فقد خاف الملك الروماني الشرِّ

األرضية. لهذا فقد أمر بقتل جميع األطفال  ُمخلِّص العالم وملك اليهود قد ُولِد. فقد ظ نَّ أن الُمخلِّص يُه دِّد مملكته
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تَّى  ة أخرى، بدا وكأن الشيطان 11-1: 2الذكور في بيت لحم وجوارها ِمن ابن سنتين فما ُدون )م  رَّ (. وم 

في  ،خطيب مريم ،ال يُمكن أن يفشل! ففي الليل، ظهر مالك ِمن الرب ليوسف يق صد هللا األزل ولكنَّ سينتصر. 

ه إلى مصر. وقد بقي يوسف ومريم ويسوع في مصر إلى أن مات ُحْلم وقال له أن  يهرب بالصبي وأُمِّ

 هيروُدس.

 

ة أخرى أن يُْخِضع يسوع له عن  فداءوعندما بدأ يسوع المسيح خدمته ل الناس على األرض، حاول الشيطان مرَّ

ب الشيطان يسوع بأن  رَّ ة. ففي بادئ األمر، ج  . كما باهلل اآلب وأن يستقل عنهيتخلَّى عن ثقته طريق تجريبه بقوَّ

تَّى  ر ثقة يسوع بأن هللا اآلب قادر على توفير الطعام له )م  مِّ (. ثم حاول الشيطان أن 2-1: 2أنه حاول أن يُد 

ياقيدفع يسوع إلى  تَّى  الثقة باهلل اآلب ثقة خاطئة عن طريق تصديق وعد كِتابيٍّ اقتبسه إبليس خارج السِّ : 2)م 

ا، 5-7 سيُعطيه جميع ممالك العالم بشرط أن ي ْسُجد له وأن ال حاول الشيطان أن يُغري يسوع بأنه (. وأخير 

ليب . وبهذا، فقد حاول الشيطان أن يُغري يسوع بالنتائج المادية السريعة ُمقابل الخضوع له يُكمل درب الصَّ

تَّى  لَّب على كل تلك التجارب وكشف أن ولكنَّ (. 11-1: 2)م  ذَّاب )يوحنَّا  يسوع المسيح ت غ   (. 22: 1الشيطان ك 

 

بطرد الشياطين )المالئكة الساقطة التي انضمَّت  –ِمن خالل عمله الخالصي على األرض  –وقد قام يسوع 

تَّى  ده على هللا( ِمن الناس؛ وبذلك فقد أسَّس ُسلطان هللا )أو ُملكه( على األرض )م  رُّ : 12إلى الشيطان في ت م 

ع 1: 2يوحنا 1لى العالم لكي يُْبِطل أعمال إبليس )(. فقد جاء يسوع إ21 (. وبموت يسوع على الصليب فقد ن ز 

يمين هللا في  (. وبقيامته وصعوده وجلوسه عن15: 2سالح الشيطان ومالئكته وانتصر عليهم )كولوسي 

ن فصاعد ا، صار السماء، عمل يسوع على طرد إبليس ِمن مكانه الُمتعالي كرئيس  لهذا العالم. وُمنذ ذلك الحي

(. وِمن خالل المناداة باإلنجيل، تم 22-21: 12يسوع المسيح ي جذب الناس إليه ِمن كل أُمة في العالم )يوحنَّا 

قَّق وعد 12: 1إنقاذ الناس ِمن ُسلطة الظالم ون قلِِهم إلى ملكوت يسوع المسيح )كولوسي  (. وبهذه الطريقة، ت ح 

؛ غالطيَّة 11: 22يسوع المسيح، "نسل المرأة" و "نسل إبراهيم" )تكوين . ف15: 2هللا الذي قطعه في تكوين 

ا، أصبح يسوع المسيح ي سود على 11: 2 ( سحق رأس الشيطان! وُمنذ المجيء األول ليسوع المسيح فصاعد 

(! وِمن المجيء األول ليسوع المسيح 22: 2بطرس 1؛ 22-21: 1كل القوى والسلطات على األرض )أفُسس 

ا،  ال يُمكن ألي شخص أن يوقف يسوع عن جذب الناس إليه ِمن كل أُمَّة على األرض! فصاعد 
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َج(َاألنبياءَفيَالعهدَالقديمَأعلنواَالكثيرَِمنَالنبوءاتَعنَالم خلِّصَاآلتي

َ
 

قَّقت في العالم كله! فقد تنبَّأ األنبياء بأن  إن نبوءات العهد القديم عن الُمخلِّص اآلتي هي أقدم نبوءات ت ح 

، وأعظم رئيس كهنة، وأعظم ملك.  الُمخلِّص اآلتي سيكون أعظم نبيٍّ

 

َ.فيَبدايةَتاريخَالبشريةَ-1

 

 (. 27، 22: 2؛ إنجيل لوقا 15: 2تنبَّأ هللا بأن الُمخلِّص اآلتي سيولد ِمن امرأة ويسحق رأس الشيطان )تكوين 

 

َ.سنةَقبلَالميالد2122َِمنََوبعدَأكثرَ-2

 

ا  إلبراهيم بأن الُمخلِّص اآلتي سيكون "نسل إبراهيم"؛ أي أنه سيكون ِمن نسله ُمباشرة ، وبأن قطع هللا وعد 

 (. 11: 2؛ غالطيَّة 11: 22؛ 2: 12جميع أمم األرض ستتبارك به )تكوين 

 

َ.سنةَقبلَالميالد1422َوبعدَأكثرَِمنََ-3

 

على وجه األرض. وسوف ي نطق هذا الُمخلِّص يعيش  أعظم نبيٍّ تنبَّأ النبيُّ موسى بأن الُمخلِّص اآلتي سيكون 

: 2 الرسل ؛ أعمال11-15: 11بذات كالم هللا. وسوف يُوصي هللا جميع الناس باإلصغاء إليه وإطاعته )تثنية 

21-25 .) 

 

َ.سنةَقبلَالميالد2221َوبعدَأكثرَِمنََ-4

 

؛ عبرانيِّين 2: 111األرض )المزمور يعيش على وجه  أعظم رئيس كهنةت ن بَّأ داود بأن الُمخلِّص اآلتي سيكون 

: 22(. ومع أن الناس سيحتقرونه ويصلبونه ويقترعون على ثيابه )المزمور 21-22: 7؛ 15-12: 2؛ 1: 2

فِّر عن خطاياهم ِمن خالل موته بدال  عنهم )إشعياء 1-11  (. 11، 1: 52(، إال أنه سيُك 

 

َ.سنةَقبلَالميالد722َوبعدَأكثرَِمنََ-5

 

(. كما تنبَّأ النبي 15، 11: 2؛ لوقا 2: 5نبي ميخا بأن الُمخلِّص اآلتي سيُولد في مدينة بيت لحم )ميخا تنبَّأ ال

تَّى 12: 7إشعياء بأنه سيُدعى "هللا معنا" )إشعياء  ا بأن الُمخلِّص سيُصلب 22-21: 1؛ م  (. وقد تنبَّأ إشعياء أيض 

رهم )إشعياء  (. كذلك، فقد تنبَّأ النبي إشعياء بأن الُمخلِّص 25: 2مية ؛ رو11، 5: 52عن خطايا كثيرين فيُبرِّ
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ا في طبيعته مع هللا القدير واآلب األبدي،  أعظم ملكاآلتي سيكون  عاش على األرض، وبأنه سيكون واحد 

 (!22-21: 1؛ لوقا 7-1: 1سيكون بال نهاية )إشعياء  هوبأن ملك

 

َ.سنةَقبلَالميالد422َوبعدَأكثرَِمنََ-6

 

هِّد الطريق لمجيئه )مالخي تنبَّأ ا ا سيأتي قبل الُمخلِّص اآلتي ليُم  (. وقد 1-5: 2؛ 1: 2لنبي مالخي بأن شخص 

تَّى   (.12-11: 17؛ 12-11: 11كان هذا الشخص هو يوحنَّا المعمدان )م 

 

َد(َاألحداثَالتيَأحاطتَبوالدةَيسوعَالمسيح

َ
 

د:ََ-1 َ.شخصَيسوعَالمسيحَت أنَّسَ)أصبحَإنسانًا(َفيَيهللاَاألزلالتجسُّ

 

ا ُمنذ البدء مع هللا؛ بل إنه هللا نفسه! فهو  فيسوع المسيح لم يبدأ بالوجود عندما ُولد في بيت لحم، بل كان موجود 

(. وعندما حان الوقت المناسب، أخذ يسوع طبيعة 11-12، 5-1: 1يمتلك الطبيعة البشريَّة ِمن األزل )يوحنَّا 

طبيعته اإللهيَّة( وُولد على األرض كما يُولد سائر البشر. ومنذ تلك اللحظة بشريَّة )دون أن ي تخلَّى عن 

ا، أصبح يسوع يمتلك  ا. فهو هللا الكامل واإلنسان الكامل فصاعد  ال طبيعة  إلهيَّة  فحسب، بل وطبيعة بشريَّة أيض 

ى األرض، كان الناس (. وعندما كان يسوع عل1: 2؛ كولوسي 1-5: 2؛ فيلبِّي 2: 2في آن  واحد  )غالطيَّة 

معوا (. وقد لمسوه، وشاهدوا معجزاته وحياته الخالية ِمن الخطيَّة، وس52: 2يرونه وهو ينمو وي كبُر )لوقا 

 (. 2-1: 1يوحنَّا 1تعاليمه، واختبروا خالصه )

 

َ.زكريَّالعالنَاإلَ-2

 

غم ِمن شيخوخته. وسوف يكون قبل والدة يسوع المسيح، ظهر مالك لزكريَّا وأعلن له أنه سيُرزق بابن بالر

دِّق كالم المالك، فقد أعطاه هللا  لِّص اآلتي. وألنَّ زكريَّا لم يُص  هِّد الطريق أمام الُمخ  ابنه هو الشخص الذي سيُم 

وبعد أن (! 71-57، 25-5: 1آية أو عالمة: أن يبقى صامت ا وال يقدر أن يتكلَّم إلى أن يتحقَّق كالم الرب )لوقا 

م هللا ِمن  تحقَّق كالم الرب، أنشد زكريَّا نشيد تسبيح قال فيه إن الُمخلِّص اآلتي سيكون هو الشخص الذي سيُت مِّ

هُ مع إبراهيم )لوقا  ا في حياة جميع أمم العالم 72-72: 1خالله عهده الذي ق ط ع  (! فعهد نعمة هللا سيُصبح واقع 

 ِمن خالل يسوع المسيح. 
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َ.اإلعالنَلمريمَ-3

 

(، 51-21: 1، ظهر المالك جبرائيل لمريم وأعلن لها أنها وجدت نِعمة عند هللا )لوقا ة يسوع المسيحقبل والد

ب ال  ُمعجزي  ا بِواسطة عمل  وأنها ستُصبح أم يسوع )بحسب طبيعته الجسدية فقط(! كما أنه قال لها إنها ست ْحب ُل ح 

وح القُُدس (. وهكذا فإن والدة يسوع لم تجعل منه 25: 1" )لوقا لذلك، سوف يُدعى المولود منها "ابن هللا. الرُّ

إله ا، بل إنه ِمن خالل والدته أخذ هللا األزلي طبيعة بشريَّة دون أن يتخلَّى عن طبيعته اإللهية! وهذا يعني أن 

ا. ومع أن هذا لم ي ْحُدث ِمن ق بل في  ا وأبد ا هو هللا، وأنه أخذ اآلن طبيعة بشريَّة أيض  التاريخ يسوع كان دوم 

(. وعلى النقيض ِمن الكاهن زكريَّا، 27: 1البشري، إال أنَّ المالك قال إنه ما ِمن شيء  يستحيل على هللا )لوقا 

دَّقت مريم كلمة هللا في الحال وأخضعت نفسها لخطة هللا لحياتها.  فقد ص 

 

َ.اإلعالنَليوسفَ-4

 

في حلم وأعلن له أنَّ خطيبته ستحبل  قبل والدة يسوع المسيح، ظهر مالك الرب ليوسف )خطيب مريم(

ا رسمي  ا وقانوني ا. وقد قال المالك  بمعجزة من روح هللا العامل فيها. وفي ذلك الوقت، كانت الخطبة تُعتبر زواج 

ليوسف أن يدعو الطفل المولود "يسوع" ومعناه "الُمخلِّص" ألنه سيُخلِّص شعبه في كل العالم ِمن خطاياهم. 

حب مريم ويؤمن باهلل وبكلمته، فهو لم يهجر مريم ولم يدخل عليها إلى أن أنجبت يسوع وألن يوسف كان يُ 

تَّى  وأثناء حمل مريم بيسوع، ذهب يوسف ومريم ِمن الناصرة إلى بيت لحم لتسجيل اسميهما (. 25-11: 1)م 

وماني. وهُناك )أي في مدينة بيت لحم(، ُولد يسوع )لو كَّانيِّ الرُّ  (. 7-1: 2قا في اإلحصاء السُّ

 

عاةَ-5 َ.اإلعالنَللرُّ

 

ظهر مالك لمجموعة ِمن الرعاة وأعلن لهم أن الُمخلِّص الموعود به قد ُولِد في بيت بعد والدة يسوع المسيح، 

ا لجميع  نِّم بأن هللا سيُعطي سالم  لحم وأنه هو المسيَّا الذي طال انتظاره! ثم ظهرت آالف المالئكة وراحت تُر 

عاة الطفل الناس الذين يُ  ن ي قبل نِعمة هللا سي نُعم بالسالم مع هللا! وبعد أن زار الرُّ رُّ بهم على األرض. فُكل م  س 

ْتُن يسوع  ن يلتقون به عن ما رأوه وسمعوه. وفي اليوم الثاِمن ِمن والدة يسوع ت مَّ خ  يسوع أخذوا يُخبرون ُكل م 

 (. 2: 2( ألنه "ُولد تحت الناموس" )غالطيَّة 22-1: 2)لوقا 
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َ.اإلعالنَلسمعانَ-6

 

ماه إلى الرب )الويِّين  الحق، قام يوسف ومريم بأخذ يسوع إلى الهيكل في أورشليم في وقت   ؛ 1-1: 12ليُقدِّ

وح القُُدس(. وكان 15، 12، 2: 12خروج  قد أوحى إلى سمعان أنه لن يموت قبل أن يرى مسيح الرب.  الرُّ

الهيكل ت ن بَّأ بأن يسوع سيكون النور الذي سيُعلن هللا لألُمم والذي سيُعلن  وعندما رأى سمعان الطفل يسوع في

ا أن يسوع سيفصل المؤمنين عن غير المؤمنين في إسرائيل، وأن  مجد هللا لبني إسرائيل. وقد تنبَّأ سمعان أيض 

ومع ذلك، فإن يسوع الناس سينقسمون. فالبعض سيأخذون موقف ا ُمعادي ا ِمن يسوع، والبعض سيقف إلى جانبه. 

 (. 25-25: 2هذا سيكشف أسرار كل قلب بشري )لوقا 

 

كماءَالشَّرقَ-7 َ.اإلعالنَلح 

 

ا في السَّماء  منزلفي تلك األثناء، كان يوسف ومريم ويسوع يعيشون في  في بيت لحم. وقد استخدم هللا ن ْجم 

لِّص العالم. ويبدو أن هؤالء الحكماء مكان والدة المسيَّا الملك إلرشاد مجموعة ِمن ُحكماء المشرق إلى  ُمخ 

كانوا على اطِّالع على نبوءات العهد القديم التي سمعوها عندما كان اليهود يعيشون في أرض السبي في 

ق دَّموا له هدايا ق يِّمة وسجدوا له. الشرق )أي في بابل وفي إمبراطورية مادي وفارس(. وبعد أن وجدوا يسوع، 

ل ذَّرهم هللا في حلم بأن ال يقولوا أي شيء  للملك الشرير  وكان هؤالء هم أوَّ م ن سجدوا ليسوع. وبعد أن ح 

ا هيرودس وحاشيته في أورشليم فكانوا  هيرودس، عاد حكماء المشرق الى ديارهم سالكين طريق ا أُخرى.أمَّ

منهم إلى القضاء عليه مضطربين بشأن مجيء المسيَّا الملك. وبدال  ِمن اإليمان به والسجود له، سعى كثيرون 

تَّى   (.12-1: 2)م 

 

َ.أرضَإسرائيلبَإلىَِمصرَوالعودةَإلىَوالهرَ-1

 

عندما أدرك الملك هيرودس أن حكماء المشرق لم يعودوا إليه ولم يخبروه بمكان المسيَّا الملك، وضع خطة 

ابن سنتين فما دون. ن للقضاء على يسوع بأن أمر بقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم وفي كل تخومها مِ 

ذَّر يوسف بأن يأخذ عائلته ويهرب إلى مصر. وبعد موت الملك هيرودس، ظهر مالك الرب  ولكنَّ مالك ا ح 

ثانية  ليوسف وقال له أن يرجع إلى أرض إسرائيل. وهكذا، عاد يوسف ومريم ويسوع إلى نواحي الجليل خوف ا 

في أورشليم بالقرب من بيت لحم في يهوذا. وبهذا، فقد نشأ ِمن الملك الجديد )ابن هيرودس( الذي كان يعيش 

تَّى   (. 22-12: 2يسوع في الناصرة في الجليل )م 
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َهـ(َأهميَّةَوالدةَيسوعَالمسيح
 

 

لدَكإنسانَعاديَمرئيَلكيَي علنَهللاَغيرَالمنظورَللناسَ-1 َ.يسوعَالمسيحَو 

 

طبيعة بشريَّة في هيئة يسوع المسيح وسكن بين الناس لكي أن هللا أخذ  11و  12و  1: 1نقرأ في إنجيل يوحنَّا 

فنا على هللا.  رِّ أ ى اآلب  وقد قال يسوع: "يُع  آنِي ر   (. كما أننا نقرأ في رسالة كولوسي1: 12" )يوحنَّا الَِّذي ر 

 أنَّ يسوع المسيح هو الصورة المنظورة هلل غير المنظور. 15: 1

 

! فيسوع المسيح هو "ِضياء مجد هللا" الميالد المجيد ألنه عيد نور هللا بعيدوالمؤمنون المسيحيون يحتفلون 

 (. 2: 1)عبرانيِّين 

 

لِّصَالتائبينَِمنَخطاياهم -2 لدَبينَالناسَلكيَي خ  َ.يسوعَالمسيحَو 

 

ِحي: "11: 2نقرأ في إنجيل يوحنَّا  ل  اْبن هُ اْلو  تَّى ب ذ  ال م  ح  بَّ هللاُ اْلع  ا أ ح  ذ  ْن يُْؤِمُن بِِه، أل نَّهُ هك  ْي ال  ي ْهلِك  ُكلُّ م  ، لِك  د 

ي اةُ األ ب ِديَّةُ  بَّةُ: ل ْيس  أ نَّن ا ن ْحُن : "11: 2كما نقرأ في رسالة يوحنَّا األولى  ".ب ْل ت ُكوُن ل هُ اْلح  ح  ا ِهي  اْلم  فِي هذ 

ل  اْبن هُ ك   أ ْرس  بَّن ا، و  ط اي ان اأ ْحب ْبن ا هللا ، ب ْل أ نَّهُ هُو  أ ح  ة  لِخ   ". فَّار 

 

بَّة هللاوالمؤمنون المسيحيون يحتفلون  ! فبسبب محبة هللا العميقة ِمن نحونا فقد بعيد الميالد المجيد ألنه عيد م ح 

فإنه  11: 2أعطى العالم أعظم عطيَّة: يسوع المسيح. وعندما يتحدَّث الرسول يوحنَّا عن "العالم" في يوحنَّا 

لعالم الذي يعيش فيه الناس في بُعد  عن هللا. وبالتالي، ف هُْم عبيد للخطية، وتحت دينونة هللا، يُشير بذلك إلى ا

بمعنى  آخر، فهو عالم البشر بدون تمييز بين العرق أو الجنس أو الجنسيَّة! إنه لخالص. إلى اوبحاجة ماسَّة 

ل  يسوع الم سيح ِمن أجل خالص العالم. والشيء المؤكد عالم البشرية الذي ما زال موضع عناية هللا. فاهلل ب ذ 

ْن يؤمن بيسوع المسيح لن يهلك، بل تكون له الحياة األبديَّة!  هو أن كل م 

 

لدَكإنسانَبينَالناسَلكيَي دينَغيرَالتَّائبينَ-3 َ.يسوعَالمسيحَو 

 

ثِي: "25-22: 2نقرأ في إنجيل لوقا  قِي اِم ك  ا ق ْد ُوِضع  لُِسقُوِط و  مُ ه ا إِنَّ هذ  ة  تُق او  ال م  لِع  ، و  ائِيل  . .. ِرين  فِي إِْسر 

ة   ثِير  اٌر ِمْن قُلُوب  ك   ". لِتُْعل ن  أ ْفك 

 

. فيسوع المسيح سيجعل بعيد الميالد المجيد ألنه ي ْفِصل بين الناسوهكذا، فإن المؤمنين المسيحيِّين يحتفلون 

س أن يختاروا الوقوف إلى جانب يسوع أو كثيرين يقومون وكثيرين يسقطون. لذلك، يجب على جميع النا
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تَّى  ، سوف يُصبح يسوع 1-1: 2وفي رسالة بُطرس األولى  22-22: 21ِضدَّه. ووفق ا لما جاء في إنجيل م 

ا! أما بالنسبة لفئة أخرى ِمن الناس، سوف  "حجر زاوية" لكثيرين. فاألشخاص الذين آمنوا به لن يخزوا أبد 

فاألشخاص الذين يرفضونه سيعثرون ويسقطون بكل تأكيد. وهذا يعني أنه ال يصبح يسوع "حجر عثرة" لهم. 

ا بشأن مجيء يسوع المسيح إلى العالم! وال يُمكن ألي شخص أن يبقى ُمحايد ا  يُمكن ألي شخص أن يبقى محايد 

 بشأن رسالة عيد الميالد المجيد!

 

 

الة5َ  ق(ائدق 1)َص 

تجاوبةَمعَكلمةَهللا الةَم  َص 

َ
لُّواَب  تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم. تُظِهر صلوات قصيرة  التناو بص 

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

 

 (تان)دقيقَواجبَبيتي6َ

َرسَالقادمللدََّ

 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأو  ،اأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب   قائدَالمجموعة.)

 . بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيحتعهَّد . تعهُّد -1

لِّم، أو  -2 )مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( التعليم الُمتعلِّق بعيد الميالد المجيد  درسأِعظ، أو ع 

 الذي نحتفل فيه بميالد يسوع المسيح. 

رقُس ن ا مِ أصحاح يومي   بنصف  باالستعانةمع هللا تمتَّع بخلوة روحيَّة . لروحيَّةا الخلوة -2 : 7 – 21: 2إنجيل م 

ل. . 27 ق  الُمفضَّ ن استخدم طريقة الح  وِّ  مالحظاتك. د 

 آيات كتابيَّة حفظتها. 5. راجع يومي ا آخر 11: 2بطرس  1: الطَّهارة: الحفظ -2

 حنَّا. سوف نستعرض إنجيل يوحنَّا في الدرس القادم بمشيئة الرب. اقرأ في إنجيل يو. درس الكتاب -5

لِّ لشخص  . الصالة -1  (. 2: 5هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور أو لشيء  ُمحدَّد  في  ُمعيَّنص 

ن  -7 وِّ ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الحول  مالحظاتكد  ن أيض  شخصية مع هللا، بناء كنيسة المسيح. د وِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير. 
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2َالدَّرسَ
 

 

الة1َ َص 

َ

َ
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائدَالمجموعة: لِّ وكرِّ  . لبناء كنيسة المسيحص 

 

 

 دقيقة( 21)َم شاركة2َ

ْرق سإنجيلَ َم 

َ
َ َاقرأوا َ)أو َبالتناو ب ة ب الروحيَّةمن دفاتر الخلوة شاركوا إحدى أثناء تعلَّمتموه ما  (كل واحد  منكمالخاصَّ

ْرقُس وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم ) الروحيَّةخلواتكم  مع مراعاة أن تكون  (27: 7 – 21: 2م 

 .قصيرةالمشاركات 

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

 

 ق(ائدق 5)َحفظ3َ

2َ:11َب طرس1َالطَّهارة:َ

 

 11: 2بُطرس 1الطَّهارة:  )في مجموعات ثنائي ة(: راجعوا

 

 (ةقيدق 15)َدرسَكتاب4َ

ق دِّمةَإلىَإنجيلَيوحنَّاَ َم 

 

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

ا. شوااقرأواَوناق  هذه الدراسة مع 

 

نَّاأ(َ َكاتبَإنجيلَي وح 
 

وح القُُدس ،الكاتب الحقيقي إلنجيل يُوحنَّا هو هللا ا الكاتب 21-21: 1بطرس 2؛ 11: 2تيموثاوس 2) الرُّ (. أمَّ

سول يُوحنَّا.  البشري فهو الرَّ
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َ.الكاتبَكانَيهودي ًاَ-1

 

َ.اجيدًََطبوغرافيَّةَإسرائيلي عرفَالكاتبَأ(َ

 

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

(، وأورشليم على وجه الخصوص. وهو يعرف 52: 11(، وقرية أفرايم )22: 2بالقرب من ساليم )

ْبر األردن ) ْني ا" في ع  ا أنَّ "بيت ع  ْنيا" التي ت ْبُعد نحو ثالثة21: 1أيض   ( ت ختلف عن "بيت ع 

 (.11: 11كيلومترات عن أورشليم )

 

َالكاتبَي عرفَاألوضاعَالسياسيَّةَفيَإسرائيلَفيَذلكَالوقت.ب(َ

 

(، وأنَّ 52: 11فعلى سبيل المثال، فهو يعرف أنَّ الكثير ِمن اليهود كانوا يعيشون بين األمم الوثنيَّة )

(. كما أنه 21: 11وا ي حكمون اليهود )(، وأنَّ الرومان كان1: 2اليهود لم يكونوا يختلطون بالسامريِّين )

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

 (. 21، 21: 11وأن الحاكم الروماني هو الذي يملك هذا النفوذ )

 

َ.االكاتبَي عرفَالعهدَالقديمَجيدًَج(َ

 

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

 

عتقداتَالدينيَّةَلليهودَوالسامريِّين.َد(َ َالكاتبَي شيرَإلىَالم 

 

ال ص  هُو  ِمن  اْلي هُودِ وِمن األمثلة على ذلك قوله: " ا (، وقوله: "22: 2" )أل نَّ اْلخ  ُدوا فِي هذ  ج  آب اُؤن ا س 

ب لِ  د  فِيهِ جبل جرزيم[ ]في اْلج  ْوِضع  الَِّذي ي ْنب ِغي أ ْن يُْسج  لِيم  اْلم  أ ْنتُْم ت قُولُون  إِنَّ فِي أُوُرش   (.21: 2" )، و 

 

َالكاتبَي عرفَاألعيادَالدينيَّةَاليهوديَّة.َهـ(

 

 (، و"عيد2: 7(، و "عيد الفصح"، و "عيد المظال" )21: 11" )اإلعدادوِمن األمثلة على ذلك: "يوم 

 (. 22: 11" )تجديد الهيكل
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َالعاداتَاليهوديَّةَويشرحهاَشرًحاَعادي ًا.ي شيرَإلىَالكاتبََو(

 

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

ن يُل فَّ الميت بأكفان على شكل (. كذلك، كان ِمن عادات الدفن اليهودية أ11: 2الخمر األرخص ثمن ا )

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

 (. 21: 11؛ 22، 21: 11المدخل بحجر كبير )

 

َ.الكاتبَكانَشاهدَِعيانَ-2

 

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

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

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

 ى(؛ أي حوال21، 25: 1. وقد كانت الساعة العاشرة آنذاك )التالي لمعمودية يسوعاليوم  للمرة األولى في

ا.   الساعة العاشرة صباح 

 

ا ذات الكلمات التي قالها يسوع لسمعان عندما أطلق عليه اسم "بُْطُرس" ) (، وذات 22: 1وهو يتذكَّر أيض 

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

نها بإيجاز  وَّ ا بأن يوحنَّا سمع كلمات يسوع فحسب، بل أنه د  وفي الحقيقة أنَّ إنجيل يوحنَّا ال يترك لدينا انطباع 

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

 

َ.يسوعَاالثنيَعشرَالكاتبَكانَأحدَتالميذَ-3

 

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

 (. 11: 1عندما رأوا يسوع يمشي على الماء ) خافوا(، وأنهم 27: 2يسوع يتحدَّث إلى المرأة السامريَّة )

 

ََ.الكاتبَهوَالرسولَيوحنَّاَ-4

 

ََأبًدا.َبَالَي دعوَنفسهَباسمهأ(َالكات

 

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

 (. 22-21: 21(. وهو ي كتُب كتلميذ ليسوع وكشاهد  لما رآه وسمعه )22: 12األخير )
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َ.ب(َالكاتبَكانَواحًداَِمنَالتالميذَاألوائلَليسوع 

 

رقُس  21-25: 1فق ا لما جاء في إنجيل يوحنَّا فو ، فإنَّ التالميذ األوائل ليسوع هُم 21-11: 1وإنجيل م 

تَّى  فإنَّ  1: 17أندراوس وأخاه سمعان بُطرس، ويوحنَّا وأخوه يعقوب. ووفق ا لما جاء في إنجيل م 

لون الدائرة الداخليَّة لتالميذ يسوع كِّ ُسل بُطرس ويعقوب ويوحنا كانوا يُش  . ووفق ا لما جاء في أعمال الرُّ

، فقد كان 11-11: 21، فقد قام الملك هيروُدس بقتل يعقوب. ووفق ا لما جاء في إنجيل يوحنَّا 12

ح أن يكون قد كتب هذا اإلنجيل الحق ا كشاهد بُطُرس قد استُشهد آنذاك. لذلك، فالتلميذ الوحيد الذي  جَّ يُر 

 ي وقعت ُمنذ البداية هو الرسول يوحنَّا!عيان وكشاهد سمع على األحداث الت

 

َ.ج(َالكاتبَهوَابنَزبدي 

 

تَّى  ، ِمن  الُمحتمل أن 25: 11وإنجيل يوحنَّا  1: 11وإنجيل مرقُس  51: 27فوفق ا لما جاء في إنجيل م 

ه هو س   ا، فقد. وربما كانت ةالوم  يكون اسم أُمِّ ة هي أخت مريم أُم يسوع. فإن كان هذا صحيح  الوم   س 

ا ليوحنَّا المعمدان. ووفق ا  ا ليسوع، كان تابع  كان يوحنَّا هو ابن خالة يسوع. وق بل أن يُصبح يوحنَّا تلميذ 

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

ألبيه لُمدَّة سنة تقريب ا بعد اتِّباعه ليسوع. ثم  وقد استمر يوحنَّا في العمل في مهنة صيد السمك الذي

ا للناس" )لوقا  تَّى 11-1: 5ترك يوحنَّا مهنة صيد السمك وأصبح "صيَّاد   (. 11: 2؛ م 

 

َ.د(َيوحنَّاَوأخوهَيعقوبَكاناَمعروفينَبطباعهماَالحادَّةَ

 

ان ْرِجس  فقد أسماهُما يسوع " ْعدِ " "أ يِ ) "بُو  (. فعلى سبيل المثال، نقرأ في 17: 2س "( )مرقُ اْبن ِي الرَّ

ا ِمن  21-21: 1إنجيل مرقُس  أنَّ يوحنَّا قال لشخص ي ْخِدم باسم يسوع أن يتوقَّف ألنه لم يكن واحد 

ا ِمن السماء إلحراق إحدى  51-51: 1تالميذ يسوع. ونقرأ في إنجيل لوقا  أنَّ يوحنَّا أراد أن يدعو نار 

 استضافة يسوع وتالميذه.  قُرى السامرة ألن أهلها رفضوا

 

س لَ َ.هـ(َيوحنَّاَكانَواحًداَِمنَأبرزَالرُّ

 

ُ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 

ح أنَّ  11وعندما ثار اليهود ضد روما في سنة (. 1: 15 الرسل ؛ أعمال1: 2 ميالديَّة، ِمن الُمرجَّ
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يوحنَّا وجميع المؤمنين المسيحيِّين غادروا أورشليم. وبحسب تاريخ الكنيسة، فقد ذهب يوحنَّا إلى 

 مدينة أفُسس حيث عاش وخدم هناك. 

 

َب(َمكانَوتاريخَكتابةَإنجيلَيوحنَّا

َ
 

ََ.مكانَكتابةَإنجيلَيوحنَّاَ-1

 

ميالديَّة، فقد ُكتب إنجيل يوحنَّا في الفترة التي  171وفق ا لما قاله أب الكنيسة "إيرينايُس"، الذي عاش في سنة 

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

 

ََ.تاريخَكتابةَإنجيلَيوحنَّاَ-2

 

َ.ميالديَّة112َيوحنَّاَك تبَقبلَسنةَإنجيلَأ(َ

 

( 21-27 :11 و 22-21: 11فقد تم العثور على ُجزءين ِمن مخطوطة قديمة إلنجيل يوحنَّا )يوحنَّا 

ميالديَّة.  121ميالديَّة. وهذا يعني أنَّ إنجيل يوحنَّا ُكتب قبل سنة  121يرجع تاريخها إلى نحو سنة 

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

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

وتُبيِّن كتابات أب الكنيسة "إغناطيوس" الذي استُشهد ميالدية.  117-11في الفترة الواقعة بين سنة 

ح أن إنجيل يوحنَّا ُكتب قبل نهاية القرن ميال 111في سنة  ديَّة أنه قرأ إنجيل يوحنَّا. وعليه، ِمن الُمرجَّ

 الميالدي األول.

 

َ.ميالديَّة72َإنجيلَيوحنَّاَك تبَبعدَسنةَب(َ

َ

ر ما تقوله األناجيل الثالثة األخرى؛ بل هو ي كتب إنجيله ِمن  ِمن الُمالحظ أن الرسول يوحنَّا ال يُك رِّ

ق ِعلمه بأن الناس على دراية بتلك األناجيل. وقد كان يرمي ِمن كتابة هذا اإلنجيل إلى الكتابة ُمنطل

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

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

ميالديَّة. وحيث إنَّ الرسول يوحنَّا ال يتحدَّث عن بعض  12األناجيل الثالثة األخرى؛ أي بعد سنة 

األشخاص المعروفين مثل الرسول بُطرس أو الرسول بولُس، فِمن الُمحتمل أن يكونا قد استشهدا 
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رشليم أو دمار الهيكل. لهذا، ِمن الُمحتمل أن يكون إنجيل يوحنَّا آنذاك. كما أنه ال يتحدث عن سقوط أو

 ميالديَّة(.  71قد ُكتب بعد سنوات ِمن سقوط أورشليم )أي بعد سنة 

 

َ.ميالديَّة81َو72ََنستنتجَأنَإنجيلَيوحنَّاَك تبَماَبينَسنةَج(َ

 

، أنه حتى بعد عودة ميالديَّة 111كتب أب الكنيسة "إكليمندس اإلسكندري"، الذي عاش في سنة 

نفاه في جزيرة ب ْطُمس، فقد  ا للكنائس الواقعة في منطقة الرسول يوحنَّا ِمن م  الة  وكان شيخ  بدأ خدمة  فعَّ

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

 كان إنجيل يوحنَّا قد ُكتب قبل أو بعد كتابة ِسْفر الرؤيا. ب ْطُمس. كذلك، فإننا ال ن عرف ما إذا 

 

َج(َتقسيمَإنجيلَيوحنَّاَ
 

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

 فرعيَّة.أجزاء سبعة القسمين 

 

َخدمةَيسوعَالعامَّة:َاألولالقسمَ

 

 يَّة على النحو التالي:عفرأجزاء إلى ثالثة القسم . ويمكن تقسيم هذا 12-1ِمن األصحاحات  القسم ويتألَّف هذا

 

6َ-1يوحنَّاَ:1ََالجزء

َ(7َ:2قبلَعيدَالمظالَ)ََ

 

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

 

ة: يوحنَّا الع المسيح بداية خدمة يسوع ميالديَّة إلى شهر  21كانون األول/ديسمبر سنة . ِمن شهر 12-1: 1امَّ

 .أشهر( 2ميالديَّة ) 27نيسان/إبريل سنة 

ْلق العالم، وبعد سقوط ي 12-1: 1يوحنَّا  - ِصف مجد الكلمة )يسوع المسيح( في البدء قبل الخليقة، وعند خ 

د عندما ا  تخذ هللا طبيعة  بشريَّة  في المسيح يسوع. اإلنسان في الخطيئ ة، وعند التجسُّ

ِصف الكلمة )يسوع المسيح( وهو يُْعلِن عن نفسه ليوحنَّا المعمدان ولتالميذه ي 12: 2 – 15: 1يوحنَّا  -

 األوائل.
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إلى ميالديَّة  27سنة . ِمن شهر نيسان/إبريل 22: 2 – 12: 2الباكرة في اليهوديَّة. يوحنَّا  المسيح خدمة يسوع

ل/ديسمبر سنة  هر ش  . (أشهر 1) ميالديَّة 27كانون األوَّ

ِصف الكلمة )يسوع المسيح( وهو يُعلن ذاته للجموع في أوُرشليم بما في ذلك ي 21: 2 – 12: 2يوحنَّا  -

 نيقوديموس. 

 ي ِصف الكلمة )يسوع المسيح( وهو يُعلن ذاته للسامريِّين.  2يوحنَّا  -

 

ل/ديسمبر سنة 71: 1 – 22: 2الجليل. يوحنَّا  الُكبرى في المسيح خدمة يسوع  27. ِمن شهر كانون األوَّ

ا( 11ميالديَّة ) 21إلى شهر نيسان/إبريل سنة ميالديَّة   . شهر 

 ِصف الكلمة )يسوع المسيح( وهو يُعلن ذاته ألهل الجليل. ي 52-22: 2يوحنَّا  -

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

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

 

12ََ-7َيوحنَّاََ:2الجزءَ

َالهيكلَإلىَعيدَتجديدعيدَالمظالَِمنََ

َ

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

 

ميالديَّة إلى شهر تشرين  21. ِمن شهر نيسان/إبريل سنة 1-1: 7الخدمة التقاُعديَّة ليسوع المسيح. يوحنَّا 

 .أشهر( 1مياليَّة ) 21األول سنة 

ا.ي 1-1: 7يوحنَّا  - ا إلى اليهوديَّة ِسر    ِصف الكلمة )يسوع المسيح( وهو ي جول في الجليل. ولكنه يذهب أخير 

 

ل/أكتوبر21: 11 – 11: 7. يوحنَّا اليهوديَّةالالحقة في خدمة يسوع المسيح   21سنة  . ِمن شهر تشرين األوَّ

ل/ديسمبر سنة  ميالديَّة  .ميالديَّة )شهران( 21إلى شهر كانون األوَّ

ٌد ف ْليُْقبِْل إِل  ل: "امع الُجموع في الهيكل حيث ق المسيح حديث يسوعِصف ي 52-11: 7يوحنَّا  - ِطش  أ ح  يَّ إِْن ع 

يٍّ  اء  ح  ا ق ال  اْلِكت اُب، ت ْجِري ِمْن ب ْطنِِه أ ْنه اُر م  م  ن  بِي، ك  ْن آم  ْب. م  ي ْشر   . (21-27: 7) "و 

ال  ل لها: "امع المرأة التي أُْمِسك ْت وهي تزني حيث ق المسيح حديث يسوعِصف ي 51-1: 1يوحنَّا  - اْذه بِي و 

ا ال ِم. مع الُجموع حيث قال لهم: " المسيح حديث يسوعف صِ يكما أنه . (11: 1) "تُْخِطئِي أ ْيض  أ ن ا هُو  نُوُر اْلع 

ي اةِ  ِة ب ْل ي ُكوُن ل هُ نُوُر اْلح  ْن ي ْتب ْعنِي ف ال  ي ْمِشي فِي الظُّْلم   . (12: 1) "م 

ُجل الذي ُولِد  أْعمى حيث قال له: "ِصف ي 21-1: 1يوحنَّا  - أ ْيت هُ، ...  اْبِن هللاِ؟أ تُْؤِمُن بِ حديث يسوع مع الرَّ ق ْد ر 

! ك  هُو  هُو  ع  لَُّم م  الَِّذي ي ت ك   (.27، 25: 1)" و 
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يسيِّين والتَّالميذ حيث قال: " المسيح حديث يسوعِصف ي 21-1: 11يوحنَّا  - الُِح، مع الفِرِّ اِعي الصَّ أ ن ا هُو  الرَّ

ا ِن اْلِخر  هُ ع  الُِح ي ْبِذُل ن ْفس  اِعي الصَّ الرَّ أ ن ا أ ْعِرفُه ا ف ت ْتب ُعنِي. ... فِ و  ْوتِي، و  ُع ص  افِي ت ْسم   . (27، 11: 11) "ِخر 

 

َ

12َ:52ََ–12َ:42َيوحنَّاَََ:3َالجزء

َ(12َ:22بعدَعيدَتجديدَالهيكلَ)

 

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

 ، ودخوله االنتصاري  إلى أوُرشليم. الموت

 

ميالديَّة إلى  21. ِمن شهر كانون األول/ديسمبر سنة 57: 11 – 21: 11خدمة يسوع المسيح في بيريَّة. يوحنَّا 

 . أشهر( 2ميالديَّة ) 21شهر نيسان/إبريل سنة 

ْنيا القريبة ِمن أورشليم . يسوع يقوم برحلة ِمن الجانب اآلخر ِمن نهر األردن إ22-1: 11يوحنَّا  - لى بيت ع 

ر ِمن الموت.   إلقامة لِعاز 

ع لكي يتآمروا لقتل يسوع. ي 57-25: 11يوحنَّا  - ْجم   ِصف اجتماع قادة اليهود في الم 

ْنيا ودخوله االنتصاريِّ إلى أوُرشليمي 51-1: 12يوحنَّا  - ْسح يسوع في بيت ع   . ِصف م 

 

 

ةخدمةَيسوعَالخ:َالقسمَالثَّاني َاصَّ

 

ميالديَّة  21. ِمن شهر نيسان/إبريل سنة إلى شهر أيَّار/مايو سنة 21-12خدمة يسوع المسيح األخيرة. يوحنَّا 

 . أسابيع( 7)

األسابيع السبعة ِمْن إنجيل يوحنَّا ت ِصف هذه الخدمة. وقد وقعت هذه األحداث في  21إلى  12األصحاحات ِمن 

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

 

13َيوحنَّاَََ:4الجزءَ

َالعشاءَاألخير

 

س ل أْرُجل تالميذه.  بَّته وتواُضعه بأْن غ  ح   يسوع يُق دِّم وصيَّة جديدة بأن يُِحبَّ الواحد اآلخر. وقد أظه ر يسوع م 

 

َ

َ

َ

َ

َ
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17َ-14َيوحنَّاَ:5الجزءَ

ط بَيسوعَوصالت َهَفيَالعشاءَاألخيرخ 

 

يِمن إنجيل يوحنَّا،  12في األصحاح  - وح القُُدس ي ِعُدهُم بأنَّ و ذهيسوع تالمي يُع زِّ معهم ا سيكون حاِضر   الرُّ

 ِمن التي قام بها. ظم وبأنهم سيقومون بأعمال أع ادائم  

لى أْن يسمحوا لكلمته أن ت ْثبُت  ه على الثبات فيه، وعذيسوع تالمي ي ُحضُّ ، ِمن إنجيل يوحنَّا 15في األصحاح  -

ُدهُمفيهم دائم   ر، وعلى أْن يُِحبَّ أح  الة، وعلى اإلْتيان بِث م  على  ا، وعلى الصَّ ر، وعلى أْن يُطيعوا وصاياه، و  اآلخ 

يَّة    لِّه. كُ  مللعال أْن يكونوا شهادة  ح 

يُْرِسل لهم يسوع تالميذه بأنَّه سيك ي ِعدُ ، ِمن إنجيل يوحنَّا 11في األصحاح  - وح القُُدسون معهم، وبأنَّه س  ، الرُّ

ي رون ه ثانية    بعد قيامته.  وبأنَّهُم س 

لِّي، ِمن إنجيل يوحنَّا 17في األصحاح  - ِمن أْجِل ت الميذه(5-1) ِمن أْجلِِه هُو   وعسي يُص  مِ (11-1) ، و  أْجِل  ن، و 

 . (21-21) الكنيسة في العالم

 

18َو11َََيوحنَّاَ:6الجزءَ

َآالمَيسوع

 

مي تِمُّ الق ْبض على يسوع ِمن إنجيل يوحنَّا،  11في األصحاح  - ن قرأُ في هذا  ويُحاك  نَّان. و  ع ن األصحاح أمام ح 

ن ُمحاكمته أما ة األولى، وع  رَّ ت ْين الثَّانية والثَّالثة، وع   رن إنكاق يافا، وع   مإْنكار بُْطُرس له للم  رَّ  نبُْطُرس له للم 

 بيالطُس.  مماُمحاكمته أ

ْلبِه في الموقع الذي  اْضطهاد، نقرأُ عن ِمن إنجيل يوحنَّا 11في األصحاح  - ن ص  ومان ليسوع، وع  الُجنود الرُّ

فْ  ة ونيقوديموس بِد  ام  ة". ثُمَّ نقرأُ عن موته، وعن قيام يُوُسف الذي ِمن  الرَّ ه في نِ يُقال له "الُجْلُجث ة" أو "الُجْمُجم 

ديد لم   ي ْسبِق أْن ُدفِن  فيه أحد. ق ْبر ج 

 

21ََو22ََيوحنَّاََ:7الجزءَ

َقيامةَيسوعَوظهوراته

 

ْجدليَّة ، ولتالميذه )باستثناء تُوما(. وبعد أُسبوع،  يسوع ي ْظه رِمن إنجيل يوحنَّا،  21في األصحاح  - لمريم الم 

ْن فيهم تُ  ة أُخرى )بِم  رَّ هُ ِمْن كت21-21: 21ما(. وفي يوحنَّا وي ْظه ر لتالميذه م  بة هذا ا، يُب يِّن الكاتب ق ْصد 

 اإلنجيل. 
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يُث بِّت بُْطُرس. ثُمَّ  ي ْظه ر يسوعِمن إنجيل يوحنَّا،  21في األصحاح  - ي ْختِم لسبعة ِمن تالميذه عند بحر الجليل و 

ن تْ الكاتب  ة مجموعة ِمن النَّاس بشأن ِمْصداقيَّة األشياء التي ُدوِّ هاد  نَّا. في اإلنجيل بِش   إنجيل يُوح 

 

َفيهوالفِكرةَالرئيسيَّةَإنجيلَيوحنَّأَد(َق ْصدَ
 

هُ ِمن كتابة هذا اإلنجيل في يوحنَّا  ح الرسول يوحنَّا ق ْصد  ضِّ اء في . 21-21: 21يُو  ف ق ْصُدهُ هو أن يستمر القُرَّ

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

اء أنه ِمن خالل اإليمان بيسوع المسيح، سوف 1: 2؛ 15: 1نظُر كولوسي أكامل؛  (. كما أنه يُريد أن يُب يِّن للقُرَّ

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

 

ي نف ِرد إنجيل يوحنَّا   بِذْكر أحداث لم ت ْذُكرها األناجيل الثالثة األخرى. وفيما يلي بعض األمثلة على ذلك: و 

 

ل نظور المسيح ، ي تِمُّ اإلعالن عن يسوع بِِصف تِه هللا الذي صار إنسان ا. فيسوعفي األصحاح األوَّ  هو اإلعالن الم 

ْنظور.  لإلنسان ْير الم   عن هللا غ 

لنيقوديموس أنه اْبن هللا الوحيد الذي يُعطي هللا ِمن خالله الحياة  المسيح ُن يسوع، يُْعلِ وفي األصحاح الثَّالث

 األبديَّة للذين يُؤمنون به.

يسيِّين أنَّ هللا هو أبوه، ويُساوي نفسه باهلل ) المسيح ، يُْعلُِن يسوعوفي األصحاح الخامس  (. 11-17: 5للفِرِّ

وحيَّ ، يُْعلُِن يسوع للُجموفي األصحاح السَّابع ط ش الرُّ ليم أنَّه الوحيد الذي ي ْقِدر أْن يروي الع  وع في أوُرش 

 (.21-27: 7) لجميع الب ش ر

ر النَّاس ِمن  المسيح ، يُْعلُِن يسوعوفي األصحاح الثَّامن رِّ ينيِّين اليهود أنَّه الوحيد الذي ي ْقِدر أْن يُح  للقادة الدِّ

ي موتون في خطاياهم )الخطيَّة والموت. وهو يقول إنَّه بال خطيَّ   (. 22، 21: 1ة، وإنَّ ُكلَّ الذين ال يؤمنون به س 

لِك الذي ي ْجت ِذب العالم ُكلَّه إليه ) المسيح، يُْعلُِن يسوع وفي األصحاح الثَّاني عشر ، 12: 12للُجموع بأنَّه الم 

22.) 

ع  ُكلَّ ش يء  تحوفي األصحاح الثَّالث عشر ض  (. ونرى 2: 12؛ 25: 2ت ُسْلطان يسوع )، ن رى أنَّ هللا اآلب و 

ل هُ  ن ي ْقب ل يسوع ي ْقب ُل هللا اآلب الذي أْرس   .(21: 12) هنا بوضوح أنَّ ُكلَّ م 

  

الة5َ  ق(ائدق 1)َص 

تجاوبةَمعَكلمةَهللا الةَم  َص 

َ
لُّواَبالتناو ب  صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  ص 
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 تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم. ارفعوا صلوات لى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وأو اقسم المجموعة إ

 

 (تان)دقيقَواجبَبيتي6َ

َللدَّرسَالقادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائدَالمجموعة.)

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

لِّم، أو ادرس -2  )مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( ُمق دِّمة إنجيل يوحنَّا.  ِعظ، أو ع 

رقُس الروحيَّةالخلوة  -2 : 11 – 1: 1. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي  ا ِمن إنجيل م 

ق  الُمفضَّ 11 ن ل. . استخدم طريقة الح  وِّ  مالحظاتك. د 

ْرقُس الحفظ -2 بَّة: م  ح   آيات كتابيَّة حفظتها. 5. راجع يومي ا آخر 21-21: 12: الم 

لِّ لشخص  ُمعيَّن أو لشيء  ُمحدَّد  في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور الصالة -5  (. 2: 5. ص 

ن مالحظاتك -1 وِّ ن أيحول  د  ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا، بناء كنيسة المسيح. د وِّ ض 

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير. 
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3َالدَّرسَ

َ
الة1َ َص 

َ

َ
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح قائدَالمجموعة: لِّ وكرِّ  . ص 

 

 دقيقة( 21)َم شاركة2َ

َإنجيلَمرق س

َ
ِمن دفاتر مالحظاتكم( ما ت علَّمتموه ِمن أوقات خلوتكم الشخصية مع هللا  اقرأواأوَبإيجاز ) تناوبواَوشاركوا

يَّن لكم )مرقس   (.11: 11 – 1: 1حول المقطع الكتابي الُمع 

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

 

 ق(ائدق 5)َحفظ3َ

حَ  ْرق سَ:َبَّةالم  31َ-12َ:32م 

 

  .21-21: 12 مرقس :المحبَّة :)في مجموعات ثُنائية( راجعوا

 

 دقيقة( 15)َتعليم4َ

معةَالع ظيمة َ:الج 

َذكرىَموتَيسوعَالمسيح

 

كَّر فيه موت يسوع المسيح. وسوف ن تعلَّم ما يقوله الكتاب : م قدِّمة يوم الجمعة العظيمة هو عيد مسيحيٌّ ن ت ذ 

س عن موت يسوع المسيح عن خطايا العالم. وسوف ن رى كيف أنَّ العهد القديم قد ت ن بَّأ عن موت المسيح. الُمقدَّ 

دُّ موت يسوع على الصليب  المسيح كما أننا سنرى ما حدث عندما مات على الصليب. وسوف ن عرف لماذا يُع 

ا لنا.   ُمِهم  

 

غيب شمس يوم الخميس، وينتهي بشروق الشمس صباح يوم  في التقويم اليهودي، يبدأ يوم الُجمعة ِمن م 

رَّض يسوع للخيانة، والمحاكمة، والصلب، والموت، والدفن يوم الجمعة. ومع أنَّ  الجمعة. وهكذا، فقد ت ع 

البعض يدعو تلك الُجمعة "الُجمعة الحزينة"، إالَّ أننا ندعوها "الُجمعة العظيمة" ألنَّ الخالص الذي حصلنا 

ا للتالميذ،  أفضل شيء  ته بدال  عنَّا هو عليه بسبب مو يمكن أن يحدث لنا! ورغم أنَّ تلك الجمعة كانت حزينة  جد  
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ح بعد قيامة يسوع المسيح ِمن األموات. فقد كان موت يسوع المسيح هو النصف األول  إالَّ أنها أصبحت يوم ف ر 

د ث في تاريخ البشريَّة كلها: موت وقيامة يسوع المسي  ح!ِمن أهم ح 

 

ُحف، وال في اإلذاعة والتلفاز، وال  د ث في التاريخ، وال في الُكتُب، وال في المجالت والصُّ وهكذا، ليس هناك ح 

 موت يسوع المسيح وقيامته! ِمنوأعظم في أي وسيلة إعالميَّة أُخرى أهم 

 

ْنَموتَيسوعَالمسيح(َأ َن بوءاتَع 
 

 

َ.حيَّةَفيَالعهدَالقديمَعنَموتَيسوعَالمسيحِمْنَِسْفرَالع د دَهوَصورةَتوضي21َاألصحاحََ-1

 

د  اقرأأ(  د   . 1-2: 21ِسْفر الع 

ن حادثة وقعت قبل سنة  د في العهد القديم ع  د  مَّر بنو إسرائيل على  1211نقرأ في ِسْفر الع  قبل الميالد. فقد ت ذ 

ون بها  ما بسبب الطعام الذي كانوا يأكلونه في وال ِسيَّ  –هللا وعلى النبيِّ ُموسى بسبب الضيقات التي كانوا ي ُمرُّ

يَّات  سامَّة  هُم ورأى موقفهم الق ْلبِيَّ منه وِمْن ُموسى فعاقبهم بأْن أ ْرس ل عليهم ح  ر  مُّ الصحراء. وقد سمع هللا ت ذ 

فَّع فمات منهم كثيرون. وبعد أْن  ر  لهم موسى، ت ش  يَّة  نُ أ م  ا على عها عالي  يرفأن حاسيَّة والربُّ موسى أن ي ْصن ع ح 

ال  كي يراها الجميع عمود ْن لُِدغ  ونظر إلى الحيَّة النُّحاسيَّة ي حياع  يَّةٌ إنسان   .. فكل م  ْت ح  غ  ا إذا ل د  أْن  ورفض اأمَّ

يَّة النُّحاسيَّة بِ  ْعد  هللا فلم ي ْنظُر إلى الح  دِّق و  حيُد الذي . وهكذا، فقد كان الشَّْرطُ الو  ِن اإليمان فإنه يموتيْ ع  يُص 

ْي ي ْحيوا هو أن  هُ هللاُ للُخطاِة ك  ع  ض   . ويُطيعوهابكلمته  يؤمنواو 

 

 .11-12: 2يوحنَّا  اقرأب( 

مود  كانت  افي العهد الجديد، ب يَّن  يسوع معنى هذه الصورة الرمزيَّة. فالحيَّة النُّحاسيَّة التي ُرفِع ت على ع  ْمز   ر 

ليب. وقد كان موت يسوع المسيح على الصليب هو يُشير إلى يسوع المسيح الذي ُرفِع   ذلك  تحقيقعلى الصَّ

ن   بيسوع المسيح لن ي هلِك، بل تكون له الحياة األبديَّة! يؤمنالرمز. وُكلُّ م 

 

ةَفيَالعهدَالقديم53َ:12ََ–52َ:13َإشعياءََ-2 ِهمَّ َ.عنَموتَيسوعَالمسيحَهيَن بوءةَم 

 

 ل.نظُر الدليل الخامس، الُملحق األوَّ أ
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ةَأخرىَفيَالعهدَالقديمَعنَموتَ-3 ِهمَّ َ.المسيحَيسوعَنبوءاتَم 

 

 

 .12-12: 11زكريَّا َاقرأأ(َ

 

قبل الميالد عن الثمن الذي قبضه يهوذا ُمقابل خيانته ليسوع،  521هذه نُبوءة ي رِجع تاريخها إلى سنة 

ت ى وعن ما فعله يهوذا بالنقود، وعن كيفية استخدام ذلك المال في نه : 27؛ 11-12: 21اية المطاف )م 

2-11 .) 

 

 . 11: 12زكريَّا َاقرأب(ََ

 

ْرب ةهذه نُبوءة عن جُ    (.27-22: 11. وقد رأى يوحنَّا هذا ُكلَّه )يوحنَّا نديٍّ ي طعن جنب يسوع بح 

 

 . 21-21: 11والمزمور  22المزمور َاقرأج(ََ

 

لميالد، وهي تتحدَّث عن آالم يسوع الكثيرة على قبل ا 1111ي رِجع تاريخ هذه النبوءات إلى نحو سنة 

ليب. فسوف يقوم أُناٌس أشراٌر بصلبه )المزمور  (. وسوف ي قتسم 11-11: 11؛ يوحنَّا 11: 22الصَّ

(. وسوف يُحيط به األشرار 22-22: 11؛ يوحنَّا 11: 22البعض ثيابه وي قترعون عليها )المزمور 

ونه، ويحتقرونه، ويسخرون منه،  تَّى 7-1: 22ويُسيئون إليه )المزمور ويذمُّ (. 22-21: 27؛ م 

ط ش شديد )المزمور  دَّ (. 21: 11؛ يوحنَّا 15: 22وسوف ي شُعر يسوع بع  وسوف يُعاني يسوع أش 

تَّى 1: 22الُمعاناة بسبب ترك هللا اآلب له )المزمور   (. 21: 27؛ م 

 

 .5: 21المزمور َاقرأد(ََ

 

ليب )لوقا  هذه النبوءة هي عن  الكلمات   (. 21: 22األخيرة التي ن ط ق بها يسوع على الصَّ

 

 . 1-1: 21المزمور َاقرأهـ(َ

 

لَّ جميع الذبائح  ح  لَّت م  هذه النبوءة هي عن الذبيحة الجسديَّة التي ق دَّمها يسوع المسيح والتي ح 

ل الُمؤمنين به ُمق دَّسين )عبرانيِّين   (. 11-5: 11الحيوانيَّة والتي ت ْجع 
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َب(َاألحداثَالتيَأحاطتَبموتَيسوعَالمسيح
 

َ.نبوءاتَفيَالعهدَالجديدَعنَموتَيسوعَالمسيحَ-1

 .22-22: 11؛ 21: 1؛ 21: 1مرقُس  اقرأ

ات على األقل قبل موته بأنه سيموت ويقوم ِمن الموت. وقد تنبَّأ بالتفصيل  المسيح فقد تنبَّأ يسوع ثالث مرَّ

حدوث ذلك. فسوف  مكانحدوث ذلك، وعن  موعدفعل ذلك، وعن سي م نسي حُدث له، وعن  ماالدقيق عن 

ون بأنه المسيَّا.  لِّمه إلى القادة الدينيِّين اليهود في أوُرشليم. وسوف يرفضه هؤالء وال يُقِرُّ يخونه أحدهم ويُس 

ِميِّين. وسوف ي   ومان األُم  لِّمونه إلى الرُّ ر منه األُمميُّون، وسوف يُدينونه، وي حُكمون عليه بالموت، ويُس  ْسخ 

وقد تنبَّأ يسوع  ويبصقون عليه، وي جلدونه، وي قتلونه في نهاية المطاف. وبعد ثالثة أيام، سوف يقوم ِمن الموت!

أن ت ْحُدث ألنها ُجزء ِمن خطة هللا األزليَّة، وألن العهد القديم كان قد تنبَّأ عنها، وألنها  ال بُدَّ أنَّ كل هذه األحداث 

 الوحيدة للتكفير عن الخطايا!الطريقة 

 

قَّقت جميع تلك النبوءات عن موت يسوع وقيامته كما تنبَّأ بها يسوع نفسه وكما وردت في العهد القديم.  وقد ت ح 

ت الدقيقة! كذلك، فقد ُصلِب  يوجد نبيٌّ آخر تنبَّأ بمثل هذه النبوءاوليس هناك نبيٌّ آخر يُماثِل يسوع! كما أنه ال

األموات بالفعل. وما ِمن نبيٍّ حقيقيٍّ آخر في تاريخ البشريَّة وال نبيٍّ زائف  قام ِمن األموات!  يسوع وقام ِمن

رِّ الُعصور ماتوا وما زالوا في قبورهم. ول ِكنَّ يسوع المسيح هو اإلنسان  فجميع األنبياء الذين عاشوا على م 

ي دليل قاطع على أنَّ يسوع المسيح هو أعظم نبيٍّ الوحيد الذي قام ِمن األموات وما زال حي  ا! وهذه الحقيقة ه

، بل هو أكثر ِمن ذلك بكثير! د نبيٍّ رَّ  على اإلطالق. ول ِكنَّ يسوع ليس ُمج 

 

َ.،َوم حاكمتهخيانةَيسوع،َوالقبضَعليهَ-2

 

ة. وبعد صالته في  بستان نقرأ في األناجيل األربعة كيف أنَّ يهوذا خان يسوع ُمقابل ثالثين قطعة ِمن الفضَّ

اس الهيكل باعتقاله.   جثسيماني، قام ُحرَّ

 

َحاكماتَأمامَاليهود.أ(َثالثَمَ 

 

تَّى 22-11، 12-12: 11يوحنَّا  اقرأ  . 71-11: 22؛ لوقا 11-57: 21؛ م 
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الِد زوجة ق يا نَّان الذي كان و  باح الباكر ليوم الُجمعة، ُحْوِكم  يسوع أمام ح  فا. ما بين ُمنتصف اللَّيل وساعات الصَّ

ع  ْجم  ا، اجتمع جميع القادة اليهود في الم  ا للكهنة في تلك السنة. وأخير  ثُمَّ ُحْوِكم  أمام ق يافا الذي كان رئيس 

 وحاكموا يسوع. 

 

م. َب(َثالثَم حاكماتَأمامَاأل م 

 

 . 21-21: 11؛ يوحنَّا 25-1: 22لوقا  اقرأ

ا على اليهوديَّة. ثُمَّ ُحوِكم يسوع أمام الملك في فجر يوم الجمعة، ُحوِكم يسوع أمام بيالطُس الذي كان  حاكم 

ة  أُخرى.  رَّ ا، قام بيالطُس بُمحاكمته م  ا على الجليل. وأخير   هيرودس الذي كان حاكم 

 

م. وقد ت مَّت إدانته وق تلُه على يد ُكلٍّ ِمن القادة الدينيِّين اليهود  وهكذا، فقد ُحوِكم يسوع وُرفِض  ِمن اليهود واألُم 

لطات المدنيَّة في العالم. ومع ذلك، فقد كانو ا! السُّ  بريئ ا تمام 

 

ْلبَيسوعَ-3 َ.ص 

 

 . 22-11: 11؛ يوحنَّا 51-21: 22لوقا  اقرأ

نيسان/إبريل، ُصلِب  يسوع في موِضع  يُقال له  15في نحو الساعة التاسعة ِمن صباح يوم الجمعة الموافق 

ة". وقد د قَّ الُجن ْوِضع الُجْمُجم  -21: 22؛ لوقا 11: 22ود يديه وقدميه بمسامير حديديَّة طويلة )المزمور "م 

فليِّ ِمن 25: 21؛ يوحنَّا 21 . ثُمَّ رفعوا الصليب عالي ا وأنزلوا الجزء السُّ ( ُمس مِّرين إيَّاه على صليب  خشبيٍّ

ليب في مكانه. وقد كان األلم ال ناشئ عن د قِّ المسامير في الخشبة العموديَّة في ُحفرة في األرض لتثبيت الصَّ

دَّ األلم. وقد كان  ا أش  ليب لساعات، كان ذلك كله مؤلم  يديه وقدميه، وعن رفع الصليب، وعن التَّعليق فوق الصَّ

ْلب ِمن أقسى طُُرق اإلعدام المعروفة آنذاك. فقد كان األلم واإلرهاق ي تسبَّبان في موت اإلنسان ببُطء عن  الصَّ

ومان أن يكتبوا جريمة الشخص المصلوب على لوحة وأن يُث بِّتوها  طريق االختناق. وكان ِمن عادة الرُّ

ليب.  لُِك اليهود". بالمسامير في أعلى الصَّ ت ب: "يسوُع النَّاِصِريُّ م  ْنب، فقد ك  وألنَّ بيالطُس لم يجد أيَّ ِعلَّة أو ذ 

ونه أن ي ْنِزل وقد اقتسم الجنود ثياب يسوع بإلقاء قُرعة عليها. وكان اليهود وا دُّ ة ي سخرون ِمن يسوع وي ت ح  لمارَّ

ل عن يمينه، والثاني عن  ان م صلوبان مع يسوع: األوَّ لِّص نفسه. وكان هُناك لِصَّ ليب وأن يُخ  ِمن فوق الصَّ

لبوه. وِمن الساعة  ف ر يسوع لألشخاص الذين ص  ليب، غ  ا إلى السَّاعة الثالثة  12ِشمالِه. وِمن فوق الصَّ ظُهر 

. وعندما  هُ البشريَّة بين يديِّ اآلب السَّماويِّ ا، استود ع يسوع ُروح  لَّ ظالٌم على كل األرض. وأخير  ا، ح  عصر 
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مات يسوع، انشقَّ ِحجاب الهيكل ِمن أعلى إلى أسفل إشارة  إلى أنَّ موته قد أزال الحاجة إلى جميع الهياكل 

تَّى الذبائح الحيوانيَّةو لِّص الناس ِمن خطاياهم!(. فما ِمن م  51: 27 )م   بنى  دينيٍّ وال اْحتِفال  أو عيد  يُمكنه أن يُخ 

 

دودَالفِْعلَالمختلفةَتجاهَموتَيسوعَ-4 َ.ر 

 

: شارك الكثير ِمن الناس في األحداث الُمحيطة بموت يسوع المسيح يوم الُجمعة ذاك. وكان الناس الذين م ق دِّمة

ليب ي نتمون إلى ُمختل دُّ فِْعل ُمختلف على موت وقفوا حول الصَّ ف الفئات. وكان لكل فئة ِمن تلك الفئات ر 

 يسوع. 

 

 : كيف تجاوبت فئات الناس تلك مع موت يسوع؟اكتشفَوناقش

َم الحظات:
 

كورنثوس 2نظُر أ) لم ي ُتبيهوذا على خيانته، ولكنه  ن ِدم  تظاه ر بأنه تلميذ ليسوع، لكنه خانه. بعد ذلك،  يهوذا

تَّى (. فق11-11: 7 ة وشنق نفسه )م   (. 1-5: 1؛ عبرانيِّين 5-2: 27د أعاد الثالثين قطعة ِمن الفضَّ

 

ات )يوحنَّا  أنكرهت باهى بأنه ُمستعدٌّ للموت ِمن أجل يسوع، ولكنه  بُطرس رَّ ، 11-15: 11؛ 21-21: 12ثالث م 

25-27 .) 

 

ب خوف ا،  يُوحنَّا تَّى بدافع محبته  ولكنه ت بِع  يسوع ِمن بعيده ر   (. 15: 11؛ يوحنَّا 51: 21له )م 

 

نَّان ق د  ُمحاكمة دون أن ي ستمع إلى ُشهود صادقين رغم أنَّ ذلك كان  ح  م  يسوع( ع  اك  ل الذي ح  )الشخص األوَّ

ْطل ب ا ِمن مطالب شريعة العهد القديم. ألن ُجلَّ اهتمامه كان ُمنصب  ا على "إدانة"  ابتعد عن الحقوبهذا، فقد  م 

ب يسوع  حَّ لَّم عالنية  وأنه ر  وليس على اتِّباع الحق. ولكنَّ يسوع رفض أن ي شه د ِضدَّ نفسه. كما أنه قال إنه ت ك 

ا ِمن المؤامرة السريَّة الُمشينة التي  ا لسماع تعاليمه. وقد كان ذلك على النقيض تمام  بجميع الذين أبدوا استعداد 

جمع اليهود )يوحنَّا  بَّرها م   (!22-11 ،12-12: 11د 

 

ق د  ُمحاكمة  زائفة  وعاجلة  بحضور ُشهود ُزْور . وقد  ق ياف ا م  يسوع( ع  اك  ت ظاه ر قيافا بأنه )الشخص الثاني الذي ح 

ا ف  ر ت س ل  روا ُمسبق ا قاض  عادل، ولكنَّ نتيجة الُمحاكمة كان قد ت ق رَّ يسيُّون قد ق رَّ ! فقد كان رؤساء الكهنة والفرِّ

تَّى إعدام يسوع! ول ال  )م  : 22؛ لوقا 12: 12كن لكي يضمنوا قتله، كان يجب على مجلس اليهود أن يُحاكمه أوَّ

تَّى 12: 11؛ 57، 52-21: 11؛ يوحنَّا 2  (. 11-57: 21؛ م 

 



 212من  21صفحة    الكنيسة -الدليل الخامس 

عجْ م   م ت يسوع اليهود الُمؤلَّف ِمن قادة سياسيِّين ودينيِّين عن الشعب م  . ولكنَّ كان هو الجهة الثالثة التي حاك 

ع اليهود المُ  ْجم  يغارون ِمن يسوع بسبب تأثيره العظيم على حاكمة كانت عاجلة وزائفة. فقد كان أعضاء م 

ع على الناس ْجم  اد ق  أعضاء الم  القرار الذي أصدروه في مؤامرتهم السريَّة . وفي هذه الُمحاكمة الرسميَّة، ص 

تَّى  قيَّة الُموِجب ة إلعدام يسوع ع ن طريق اتِّهامه (. عالوة على ذلك، فقد تالعبوا باألسباب الحقي12: 12)م 

رِّض الشعب سياسي  ا )لوقا  ا أمام بيالطُس بأنه يُح  تَّى 2-1: 22؛ 71-11: 22ُزور   (. 11: 27؛ م 

 

ا ببراءة  بيالطُس ا تمام  ق د  ُمحاكمة  جائرة  أُخرى. فمع أنه كان ُمقتنع  م  يسوع( ع  اك  )الشخص الرابع الذي ح 

ف بيالطُس  يسوع، إالَّ  رَّ ْلب. وقد ت ص  لَّمه إلى الصَّ بدوافع شخصيَّة وأنانيَّة ألنه كان يخشى ِمن ُفقدان أنه س 

تَّى  منصبه  (. 11: 11 – 21: 11؛ يوحنَّا 21-11: 27)م 

 

م يسوع(  الملك هيرودس اك  . فقد كان يأمل في أن أراد أن ي حظى ببعض التَّسلية)الشخص الخامس الذي ح 

وع بعض الُمعجزات أمامه. ولكن عندما بقي يسوع صامت ا، كان كل ما فعله بيالطُس هو أنه س ِخر يُؤدِّي يس

ل جنوُده مثله )لوقا   (. 12-5: 22ِمن يسوع وت ه كَّم عليه. وقد ف ع 

 

نُْحن  عليهنساء أوُرشليم ْين  و  . ن  حالتهنَّ الُمزريةأْشف ْقن  عليه دون أن يُْدرِكْ . فقد . بعض نساء أورشليم ت بِْعن هُ، وب ك 

، فسوف يكون ُمستقبلهنَّ وُمستقبل أبنائهنَّ  كما أنهن لم يُدركن أنَّ ُمستقبل يسوع كان م ضمون ا، وأنه ما لم ي تُْبن 

لة النهائيَّة، كان ُسكَّان أورشليم يتألَّف ِمن أُناس غير مؤمنين. ولكنَّ هللا ال ي تغاضى  صِّ غير مضمون. وفي الُمح 

 (.21-27: 22ش ْعب أورشليم فسوف يُعاقبون )لوقا ة والمعصية. لذلك، ما ل م ي تُب عن الخطيَّ 

 

ل بوا يسوع كانوا ي ْتب عون األوامر وي ظُنُّون أنهم يقومون بعملهم. ولكنهم  الُجنود وا حدود مسؤوليَّتهمالذين ص  طُّ  ت خ 

تَّى   (. 21-27: 27عن طريق السُّخرية ِمن يسوع وإساءة ُمعاملته )م 

 

ة الناس ِمن اليهود الوا  عامَّ تَّى  الكثير ِمن اإلساءاتك   (. 21: 27إلى يسوع )م 

 

ْين ل ب ِمن يسوع أن ي قبلهأساء إلى يسوع، ولكنَّ اللِّص اآلخر  أحد اللِّصَّ -21: 22)لوقا  اعترف بخطيئته وط 

22.) 

 

ومانيُّ قائد المئة  تَّى  نَّ يسوع هو ابن هللااعترفوا بأكان أحد أوائل األشخاص الذين  الرُّ  (. 52: 27)م 

 

ْين ليسوع المسيح بالسِّر. واآلن، ها هُما  يوسف ونيقوديموس ن اكانا ت ابِع  ل  بأن أنزال جسده عن الصليب  ي خدماه ع 

ف ناه )يوحنَّا   (. 22-21: 11ود 
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ن الخطايا ولتقديم واليوم، كل شخص في العالم يقف عند صليب يسوع المسيح. وقد مات يسوع للتَّكفير ع

ا  ن يؤمن به. وهللا ي ْطلُب ِمن كل شخص أن يتجاوب مع رسالة الخالص. وأنا وأنت نقف أيض  الُغفران لكل م 

ِمن نحو موته على الصليب؟ هل ستهرب، أم أنك  عند صليب يسوع المسيح. فما هو ت جاوبك ِمن نحو يسوع و 

الجهل وتقول بأنك ال  ي؟ أ م أنك ست عترف بخطاياك؟ وهل ت دَّعستتبع يسوع؟ أ م أنك ستتظاهر بأنك ت قِيٌّ وطاهر

ليب؟ وهل ستستمر في اضطهاد يسوع المسيح والمؤمنين  ت عرف، أ م أنك تُدرك سبب موت يسوع على الصَّ

يِّر اتِّجاهك وتبدأ بخدمته بمحبة؟ وهل سترفضه أ م أنك ست قبله باإليمان؟  المسيحيِّين أ م أنك ستُغ 

 

 مع يسوع المسيح؟ وبكتجاما هو 
 

 

َج(َأهميَّةَموتَيسوعَالمسيحَِمنَأجلنا
 

 

فِّرَعنَخطاياناَ-1  .يسوعَالمسيحَماتَلِك يَي ك 

 

 . 22-25: 1؛ يوحنَّا 11-7: 1؛ 25-22: 2رومية  اقرأ

 

ن أنْ جلنا هو أل المسيحالسَّبب األول لموت  نا أمام هللا اآلب وصال ح  ر  فِّر عن خطايانا. فقد ب رَّ . وفي الحالة ا معهيُك 

ا كانوا  الطبيعيَّة، ال يُمكن أليِّ إنسان  أن يُرضي هللا، وال أن ي خضع له، وال أن يأتي إليه. ومع أنَّ الناس جميع 

فَّاريَّة. فقد مات  فَّر هللا طريق ا للخالص ِمن خالل شخص يسوع المسيح كذبيحة ك  في هذه الحالة الُمْزِري ة، فقد و 

نا. كما أنَّ يسوع المسيح أزال عواقب  يسوع المسيح ودفع ر  فَّر عن خطايانا وب رَّ أُجرة خطايانا؛ أي أنه ك 

ب هللا البار والُمق دَّس  نا مع هللا. الخطيَّة؛ أي أنه أزال غ ض   الناشئ عن خطايانا وصال ح 

 

َ.َيسوعَالمسيحَماتَلكيَي فديناَِمنَل عنةَالنَّاموسَ-2

 

 . 21-11: 2؛ 21: 2 ؛ غالطيَّة2-1: 21خروج  اقرأ

 

ب ب الثَّاني لموت يسوع  رائع  أنْ جلنا هو ألالسَّ نا ِمن كل شريعة فلم ت ُعد أيَّة ش  ر  رَّ ي فدينا ِمن لعنة الناموس. فقد ح 

 هي وسيلة خالِصنا. 

 

ا وسيلة  لتبرير اإلنسان أو خالصه. فاهلل أعطى الناموس لشعبه  بعد أن وفي العهد القديم، لم ي ُكن الناموس يوم 

ا  هُم )ِمن العبودية في أرض ِمْصر(. أمَّ ر  رَّ لِّم الناس كيفيَّة االقتراب إلى هللا أثناء  الشريعة الطقسيَّةح  فهي تُع 

؛ 17: 2العبادة. وقد كانت هذه الشريعة هي ِظلٌّ للحقيقة التي ستأتي الحق ا في شخص يسوع المسيح )كولوسي 
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لِّم الناس كيف ينبغي أن يعيشوا (. وفيما يتعلَّق با1: 11عبرانيِّين  لشريعة األخالقيَّة )الوصايا العشر( فهي تُع 

لَّص )خروج  تَّى 2-1: 21بصفتهم شعب هللا الُمخ   (. 21-21: 22(. وهذا هو ما أكَّده العهد الجديد )م 

 

يَّروا القصد ِمن الناموس الحق ا فجعل  الرسل نظر أعمال)أ وه وسيلة  للخالصولكنَّ القادة الدينيِّين اليهود غ 

لِّصوا أنفسهم عن طريق حفظ 1: 15 (. وُمنذ ذلك الحين، حاول "أهل الكتاب" )أي اليهود والنَّصارى( أن يُخ 

ذِّر قائال : " ْكتُوٌب فِي ِكت  النَّاموس. ولكنَّ الكتاب الُمقدَّس يُح  ا هُو  م  ِل بُِكلِّ م  م  ل ى اْلع  ْن ال  ي ْثبُُت ع  ْلُعوٌن ُكلُّ م  اِب م 

ِة! اِضٌح، أل نَّ  الشَِّريع  لِك  و  ِة، ف ذ  ُر ِعْند  هللاِ بِف ْضِل الشَِّريع  دا  ال  ي ت ب رَّ ا أ نَّ أ ح  اِن »أ مَّ اِن ف بِاإِليم  ر  بِاإِليم  ْن ت ب رَّ م 

نة  أل(. 11-11: 2" )غالطيَّة «ي ْحي ا جلنا ألنه وهكذا، فقد فدانا يسوع المسيح ِمن ل عنة الناموس بأن صار ل ع 

ب ة  مكتوب: " ش  ل ى خ  ْن ُعلِّق  ع  ْلُعوٌن ُكلُّ م  لَّصون ِمن ل عنة الناموس ولم 12: 2" )غالطيَّة م  (. وبهذا، فنحن ُمخ 

ة" )رومية   (. 12: 1ن ُعد "تحت النَّأموس"، بل "تحت النِّْعم 

 

َ.مالعداوةَبينَالمؤمنينَِمنَاليهودَواأل مَ ي ْبِطلَيسوعَالمسيحَماتَلكيََ-3

 

تَّى  اقرأ  . 12: 2؛ كولوسي 11-12: 2؛ أفُسس 17: 5م 

 

ميع أْن يُْبِطل السَّبب الثالث لموت يسوع ألجلنا هو  ع ل  ج  العداوة الُمؤِمنين اليهود والمؤمنين اأُلم ِميِّين. فقد ج 

ا هلل يتألَّف ِمن ُأناس  ِمن كل ُأمَّة على األرض ِمن ظهور بني  ! وقبل وقت طويلالمؤمنين به شعب ا واحد 

م العالم ِمن خالل "ن ْسل" إبراهيم؛ أي ِمن خالل المسيَّا اآلتي )تكوين  د هللا أن يُبارك جميع أُم  ع  ة، و  إسرائيل كأُمَّ

ة إسرائيل واألُمم األُخرى. وكان 11: 22 ا بين أُمَّ ل للمسيَّا، كان النَّاموس حاجز  (. ولكن إلى وقت المجيء األوَّ

كِّ  ا بين بني إسرائيل واألُمم األخرى هو النَّاموس الطقسي بكل ما فيه ِمن أنظمة الشيء الذي يُش  ا رئيس  ل حاجز 

 دينيَّة تتعلَّق باألشخاص الُمق دَّسين، واألماكن المق دَّسة، واألوقات الُمقدَّسة، واألعمال الُمق دَّسة. 

 

ل جميع األُ  وِّ م "تحت النَّاموس"، بل أن ي أتي ولم ي ُكن قصد هللا الخاص لبني إسرائيل هو أن يُح  مم إلى أُم 

تَّى  طالِب النَّاموس ِمن خالل حياته وموته )م  م  جميع م  لِّص يسوع المسيح، ت مَّ لِّص. وعندما جاء الُمخ  : 5بالُمخ 

( كوسيلة لالقتراب إلى هللا 12: 2؛ كولوسي 15: 2الشريعة الطقسيَّة )أفُسس (. لذلك، فقد أْبط ل  يسوع 17

دته. كما أنه استبدل الشريعة المدنيَّة لبني إسرائيل بتعاليمه عن ملكوت هللا. وقد أزال موت يسوع المسيح وعبا

ميِّين مع هللا وبعضهم مع بعض.  ال ح المؤمنين اليهود والمؤمنين األُم  م وص  الحاجز والعداوة بين اليهود واألُم 

ِعيَّ  ل المؤمنين اليهود واألُمميِّين ر  ع  ا، و شعب ا (11: 11)يوحنَّا  واحدة  ة  كما أنه ج  -2: 2بُطرس 1هلل ) واحد 
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ا(، وإنسان ا جديد ا 11 ا(، وملكوت ا 22-11: 2)أفُسس  واحدة  (، وكنيسة  11-15: 2)أفُسس  واحد  تَّى  واحد  هلل )م 

21 :22-22!) 

 

غزىًََ-4 َ.َيسوعَالمسيحَماتَلكيَي عطيَالحياةًَم 

 

 . 1-1: 2؛ فيلبِّي 15: 5كورنثوس 2 اقرأ

 

ف ا آخر في الحياة. فنحن لم ن ُعد نعيش ألنفسنا، بل هلل ولخدمة  ابع لموت يسوع ألجلنا هو أْن يُعطينا ه د  السَّبب الرَّ

ا عن األنانيَّة.   اآلخرين بعيد 

 

حَكلَخوفَخارًجاَ-5 َ.َيسوعَالمسيحَماتَلكيَي ْطر 

 

 . 21-21: 1؛ رومية 15-12: 2عبرانيِّين  اقرأ

 

غم ِمن السَّبب  الخامس لموت يسوع ألجلنا هو أن يُزيل كل خوف وأن يُعطينا يقين الخالص األبدي على الرُّ

عبة نا. فحيث إنَّ هللا ظروفنا الصَّ ْعب أن يتغلَّب م ع  ! وال يُمكن أليِّ شيء  أن علينا، ال يُمكن ألي ظ ْرف ص 

ِمن  الظُّروف، وِمن  ي فصلنا عن محبَّة هللا! فيسوع المسيح مات لكي يُزيل ِمن قلوب نا كل خوف  ِمن  الب ش ر، و 

وت.  ِمن  الم   الشيطان، و 

 

 

الة5َ  ق(ائدق 1)َص 

تجاوبةَمعَكلمةَهللا الةَم  َص 

َ
لُّواَبالتناو ب  صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  ص 

 تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  صلواتارفعوا أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة و

 

 (تان)دقيقَواجبَبيتي6َ

َللدَّرسَالقادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائدَالمجموعة.)

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

لِّم، -2 )مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( التعليم الُمتعلِّق بالُجمعة العظيمة  أو ادرس ِعظ، أو ع 

كَّر فيه موت يسوع المسيح.   الذي ن ت ذ 
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رقُس الروحيَّةالخلوة  -2 : 12 – 21: 11. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي  ا ِمن م 

ق  الُمفضَّ 72  ل. اكتب مالحظاتك. . استخدم طريقة الح 

 آيات كتابيَّة حفظتها. 5. راجع يومي ا آخر 21-21: 2: اإليمان: رومية الحفظ -2

ر درس الكتاب الُمقدَّس القادم في البيت: يوحنَّا درس الكتاب -5 ضِّ . استخِدم طريقة الخطوات 11-1: 1. ح 

ن مالحظاتك.  وِّ  الخمس لدراسة الكتاب الُمقدَّس. د 

لِّ الصالة -1  (. 2: 5لشخص  ُمعيَّن أو لشيء  ُمحدَّد  في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور  . ص 

ن مالحظاتك -7 وِّ ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  د  ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. د وِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير. 
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4َالدَّرسَ
 

 

الة1َ َص 

َ

َ
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.  دَالمجموعة:قائ لِّ وكرِّ  ص 

 

 

 دقيقة( 21)م شاركة2ََ

ْرق س َإنجيلَم 

َ
َ َاقرأوا َ)أو َبالتناو ب ة بكل واحد  منكم الروحيَّةمن دفاتر الخلوة شاركوا ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (الخاصَّ

ْرقُس وتأمالتكم في المقا الروحيَّةخلواتكم  ( مع مراعاة أن تكون 72: 12 – 21: 11طع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )م 

 المشاركات قصيرة.

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

 

 دقائق( 5)حفظ3ََ

21َ-4َ:22روميةَ:َاإليمان

 

 .21-21: 2 : رومية اإليمان نائيَّة(:)في مجموعات ثُ  راجعوا

 

 دقيقة( 15)درسَكتاب4ََ

11َ-1َ:1َيوحنَّا

 

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

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

ا على المشاركة في  ع أعضاء المجموعة بعضهم بعض  تطبيق الحق الكتابي في حياتنا. لذلك، ِمن المهم أن يُش جِّ

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

ا ع أعضاء المجموعة على  قد ال يُق دِّمون آراء  صحيحة  تمام  )الهوتي  ا(. بل يجب على قائد المجموعة أن يُش جِّ

ا عن طريق اكتشاف الحقائق ِمن الكتاب الُمقدَّس ومناقشتها سوي  ا. فيجب أن ي ْشُعر كل عضو في  التعلُّم مع 

. وي قبلونه د  م حمل الجِ عندما يُشارك، وأنهم يأخذونه على  يُصغونالمجموعة أنَّ بقيَّة أعضاء المجموعة 

بِّرون عن محبَّتهم  فأعضاء المجموعة ليسوا في ُمنافسة بعضهم مع بعض في المعرفة الكتابيَّة، بل إنهم يُع 

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

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

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

 

ا. 11-1: 1ة يوحنَّا استخِدم طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب الُمقدَّس لدراس  مع 

 

ِمن إنجيل يوحنَّا تُخبرنا عن خدمة يسوع العلنيَّة. فقد أعلن يسوع ذاته أكثر فأكثر  12-1: األصحاحات م قدِّمة

ْجد  الكلمة )يسوع المسيح( في  12-1: 1يوحنَّا  من بمرور الوقت، ولكنه ُرفِض في النهاية. واآليات ت ِصف م 

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

ا اآليات ِمن يوحنَّا  ليوحنا  ذاتهفت ِصف الكلمة )يسوع المسيح( وهو يُعلن  12: 2إلى   15: 1المسيح. أمَّ

عمدان ولتالميذه األوائل.  الم 

 

َكلمةَهللاََََََََََََََََََََََََََََ.ََََََََََََََََََََََََََََََاقرأ:1َالخطوةَ

  ا . مع   11-1: 1لنقرأ يوحنَّا  اقرأ.

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

 

 

َ.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََم الحظاتاكتشف:2َالخطوةَ

ر. كِّ أو ما هو الحق الذي ل م س عقلك أو قلبك في  لذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ما هو الحق ا ف 

 هذا المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  د وِّ ا أو حقَّين تفهمهما. ف كِّر فيهما ودوِّ ق  ا واحد   اكتشف ح 

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحد  ِمنَّا.

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

 

1َ:12-13َ

 . كيفَن صبحَأوالًداَهلل:1َاالكتشافَ

 

ا الَِّذي12-12: 1ن قرأ في إنجيل يوحنَّا  قَّ فِي أ ْن ي ِصيُروا : "أ مَّ هُُم اْلح  ن ح  نُوا بِاْسِمِه، ف ق ْد م  ن  ق بِلُوهُ، أ ِي الَِّذين  آم 

ر ، ب ْل ِمن   ْغب ِة ب ش  ال  ِمْن ر  ، و  د  س  ْغب ِة ج  ال  ِمْن ر  ، و  م  هُُم الَِّذين  ُولُِدوا ل ْيس  ِمْن د   هللاِ". وهكذا، فإن أ ْوال د  هللاِ، و 

لِّمانا كيف نصير أوالد ا هلل. هاتين اآليتين تُ   ع 

 

ل ق العالم  ن ي سمع اإلنجيل يُمكن أن يصير ولد ا ِمن أوالد هللا. ولكْن مع أنَّ يسوع المسيح خ  وهذا يعني أنَّ كل م 

م يسوع  وجاء إلى العالم وعاش بين الناس، إالَّ أنَّ كثيرين لم يؤمنوا به. ولكْن هناك أناس آمنوا به. وقد ت مَّ
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".  22: 2ءة الواردة في إنجيل لوقا النبو ثِيِرين  قِي اِم ك  ثِيِرين  و  ا الطِّْفل  ق ْد ُجِعل  لُِسقُوِط ك  والتي تقول: "ه ا إِنَّ ه ذ 

(. وسوف يكون 1-1: 2بطرس 1)وهذا الحال ي نطبق ال على بني إسرائيل فحسب، بل وعلى جميع الناس 

ا  يسوع عالمة لكشف نِيَّات قلوب كثيرة. وعندما  كلق بِلوه" فهو يُشير بذلك إلى  الذينيقول الرسول يوحنَّا "أمَّ

لِّص الناس ِمن كل أُمَّة ولُغة  لِّص اليهود فقط، بل ليُخ  شخص ِمن أيِّ أُمَّة في العالم. فيسوع المسيح لم يأِت ليُخ 

 في العالم كله. 

 

ع المسيح. واإليمان بيسوع المسيح يعني ولِكْن ال يُمكن أليِّ شخص  أن يصير ولد ا هلل دون أن يؤمن بيسو

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

علن ا بأنه  واالعترافبه في قلبه وحياته،  الترحيبالشخص ليسوع يعني  وقبولالمسيح( في قلبه وحياته. 

لِّص،  مُّل مالُمخ  ة والعامَّة.  سؤوليَّةوت ح   ذلك في حياته الخاصَّ

 

قَّ في أن يصيروا أوالد  هللا. وفي حين أنَّ اليهود  ن ح  المؤمنين به الح  أنفسهم "أوالد  ي دعونونقرأ هنا أنَّ يسوع م 

قَّ إبراهيم"، فإنَّ المؤمنين بيسوع المسيح ُمنِحوا  يعني أنَّ ِمن يسوع نفسه بأن يصيروا "أوالد هللا"! وهذا  الح 

ا.  ُسلطان ايسوع أعطاهُم  أوالد ا هلل ال يعني  نصيروأن بأن يصيروا ال أوالد إبراهيم فحسب، بل أوالد هللا أيض 

مَّى في  اآلنأننا سنُصبح كذلك في الُمستقبل، بل يعني أن نُصبح كذلك  ِمن خالل عمل هللا الفوري الذي يُس 

ر المؤمنين بيسوع المسيح، وي غفر لهم خطاياهم، ويُعطيهم حياة  أبديَّة. ". فاهلل يُب  التَّجديدالكتاب الُمقدَّس: " رِّ

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

يها الكتاب الُمقدَّس: " مِّ هم التَّقديسعمليَّة تدريجيَّة يُس  كمؤمنين، فإنهم يزدادون شبه ا بيسوع ". فمع استمرار نُُموِّ

تِنا أوالد  هلل تُدعى "11: 2كورنثوس 2المسيح ) ". وهذا يعني أن التَّمجيد(. وأسمى م رحلة ِمن صيرور 

 (. 21-21: 2( وفي الجسد )فيلبِّي 2-1: 2يوحنا 1المؤمنين يُصبحون ُمشابهين ليسوع المسيح في الروح )

 

لِّم أنَّ وي ْجُدر بنا أن ن علم أنَّ ص   يرورتنا أوالد ا هلل هو أمر يقوم به هللا بمقتضى سيادته اإللهيَّة. فالكتاب المقدس يُع 

ِمْعُت رسالة الخالص،  ن يُؤمن بيسوع المسيح إيمان ا حقيقي  ا يُصبح ولد ا هلل. وعندما س  لم أُصبح ولد ا هلل كل م 

وح القُُدس ،بل فقط بسبب نعمة هللا. فاهلل بسبب ن س بي، أو بسبب رغبتي، أو بسبب اختياري أو قراري،  ،الرُّ

ذَّرني ِمن الدينونة  في حال رفضي  ِمل  في قلبي، وب كَّتني على خطاياي، وأقنعني بقبول يسوع المسيح، وح  ع 

وح القُُدس ،للمسيح. وهللا ا.  ،الرُّ ا دائم  دَّدني وبدأ في تغييري تغيير   هو الذي ج 
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1 :11-17 

 . رقَالحقيقيَبينَالناموسَوالنِّعمةالف:2َاالكتشافَ

 

ل ى 17-11: 1نقرأ في إنجيل يوحنَّا  ة  أُْعِطي ْت ع  ة ، أل نَّ الشَِّريع  ل ى نِْعم  ة  ع  نِْلن ا نِْعم  ِميُعن ا و  ْذن ا ج  : "ف ِمِن اْمتاِل ئِِه أ خ 

ا بِي ُسوع  الْ  د  اج  قُّ ف ق ْد ت و  اْلح  ةُ و  ا النِّْعم  ِسيِح". ي ِد ُموس ى، أ مَّ  م 

 

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

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

دَّه كشفت الشريعة للناس حالتهم ا لُمزرية وبُعدهم عن هللا. كما أنها ألقت بعض الظالل على الخالص الذي أع 

 هللا. 

 

ت الشريعة عن القيام بهما: فالشريعة  ِجز  فِّر النِّعمةولكن هناك شيئين ع  التي ت غفر للناس خطاياهم، ولم  لم ُتو 

عنى الرموز ا. كما أنَّ الشريعة لم تسديد حاجاتهمتُساعد في  لتي أشارت إليها. فعلى سبيل المثال، لم تُعلِن تُعلِن م 

االشريعة الطبيعة الحقيقية للهيكل في العهد القديم، وال للكهنوت، وال للذبائح )التي كانت جميعها  تُشير  رموز 

(! فيسوع المسيح هو الوحيد الذي 1: 11؛ عبرانيِّين 17: 2نظر كولوسي أإلى حقائق ستُعلن في العهد الجديد )

ق  الذي يُعلِن الطبيعة الحقيقية لخطة هللا  استطاع الح  م النِّعمة التي ت غفر الخطايا، و  ِمن خالل موته وقيامته أن يُق دِّ

لخالص اإلنسان. وقد استحق يسوع المسيح النِّعمة بجدارة، وهو الحق ألن معاني رموز شريعة العهد القديم 

قَّقت به.   ت ح 

 

 

َتوضيحاتََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.َََََََََََََََسؤال:3َالخطوةَ

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

 ، وأن نطرح أسئلة عن األشياء التي لم ن فهما ب عد.11-1: 1لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في يوحنَّا 

ن سؤالك في دفترك.  : احرص على صياغة سؤالكد وِّن وِّ  بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، د 

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

ح سؤاله(.  ي طر 

  ا في مجموعتك(.: )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوي  ناقِش

)فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة 

 النقاش حول األسئلة(.
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1َ:1-3َ

َم نَهوَ"الكلمة"َوماَالذيَفعله؟:1َالسؤالَ

 .مالحظات

 

ة ليسوع المسيح.   "الكلمة" هو أحد األسماء الُمهمَّ

 

بِّر عن فكرة وتُعلن هذه . ففي الكالم العادي، نه أعلن عن هللايسوع المسيح يُدعى "الكلمة" أل فإنَّ الكلمة تُع 

الفكرة لآلخرين. على ن ْحو  ُمشابه ، فإنَّ يسوع المسيح يُدعى "الكلمة" ألنه هو التَّعبير الكامل عن األفكار 

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

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

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

تَّى خطته، وسماع ك : 11لماته، وما إلى ذلك. وقد كشف يسوع لنا ما يلزمنا أن ن عرفه عن هللا وعن خطته )م 

25-27 .) 

 

كِّز إنجيل يوحنَّا على أنَّ يسوع هو هللا ). يسوع المسيح هو هللا (. فقد 21: 5يوحنا 1؛ 2: 1نظُر عبرانيِّين أويُر 

ل ا ِمن األز  ، طبيعة هللا وابن 1، الُملحق 2نظُر الدليل أهللا اآلب )وكان ي متلك نفس طبيعة  كان يسوع موجود 

 هللا(.

 

ا مع هللا خلوق ا. وللتشديد على هذه الحقيقة بأنَّ المسيح نفسه لم يُكن مخلوق ا، . يسوع المسيح كان دوم  فهو ليس م 

د دين  هو موجوٌد في أقرب فالمسيح كائٌن ِمن األزل. وي ستخدمان أفعاال  في الزمن الُمستمر!  2و  1فإنَّ الع 

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

 

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

يَّز عن هللا اآلب الذي ي   تَّع معه بشركة محبَّة أزليَّة. وهو موجود كأُقنوم ُمم   ت م 

 

د . يسوع المسيح هو خالق الكون د  ل ق كل شيء دون استثناء، فإنَّ الع   2وللتَّركيز على هذه الحقيقة بأنَّ المسيح خ 

ل ق  األرض وما عليها،  ل ق  الكون بكل ما فيه ِمن نجوم، وخ  ي ست خِدم الزمن الماضي للفعل. فيسوع المسيح خ 

 نسان. وخلق اإل
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1َ:4-5َ

َماذاَيعنيَأنَيسوعَهوَ"الحياة"َو"النور"؟:2َالسؤالَ

َم الحظات:
 

بَّر  عن ِصفات هللايسوع المسيح يُْدعى "الحياة" ألنه  ل ها أو  أظهر ِصفات هللا. وهو يُدعى "النُّور" ألنه ع  ع  ج 

 . للِعيانواضحة  

 

د  وللتَّركيز على هذه الحقيقة بأنَّ الحياة ت ْكُمن في د  ي ست خِدم الزمن الُمستمر للفعل.  2المسيح ُمنذ األزل، فإنَّ الع 

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

ك. وهذه وِصدقه(، وقُدرته العظيمة، وحضوره في كل مكان، وقداسته، ومحبَّته، وسيادته في كل أمر، وغير ذل

ْصد ر كل حياة ماديَّة وروحيَّة على األرض. وهذه  ا م  "الحياة" هي ليست حياة  ُروحيَّة  فحسب، بل هي أيض 

ْصد ر اإلعالن العام واإلعالن الخاص الذي أعلنه هللا لإلنسان.  ا م   الحياة هي أيض 

 

ت هذه الحياة فقد أُْسِمي ت "النُّور"! فيسوع المسيح هو نظوران عن هللا وعن  وعندما أُْظِهر  التَّعبير واإلعالن الم 

أن ن عِرف هللا وال أن  –نحن البشر  –(. وال يُمكننا 15: 1؛ كولوسي 1: 12نظُر يوحنَّا أِصفاته المجيدة )

ه ون خت بِر محبَّته إالَّ ِمن خالل يسوع المسيح. وط وال فترة العهد القديم، كان يسوع المسيح يُْشِرُق بنورِ  ه ن ْخت بِر 

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

ل  غضب هللا عن المؤمنين. كما أنَّ الذبائح اليوميَّة التي كانت  وَّ ِمِه ِمن كل خطايانا وح  نا بِد  المسيح الذي ط هَّر 

مود في تُق دَّم في الهيكل كانت ت رِمز  رفوعة على الع  ليب. والحيَّة الم  ِم يسوع المسيح الذي ُسفِك  على الصَّ إلى د 

ز إليه في فترة  سيح لم يُْرم  ليب. والم  حراء كانت ترمز إلى يسوع المسيح الذي ُرفِع  على الصَّ العهد القديم الصَّ

ا. فهو يقول:  أى اآلب". وهكذا، فإنَّ كل ال"فحسب، بل إنه ي ظهر جلي  ا في فترة العهد الجديد أيض  ذي رآني فقد ر 

نظور.  ل قام به المسيح إنَّما يُعلِن طبيعة هللا غير الم  م   ِصف ة، أو كلمة، أو ع 

 

 

1َ:8َ

َبأيَّةَطريقةَي عطيَيسوعَن وًراَلي نيرَكلَإنسان؟:3َالسؤالَ

َم الحظات:
 

سيح يُنير قلبه وذِ  ا ِمن الفهم عندما ي سمع اإلنسان رسالة اإلنجيل فإنَّ الم  ْهن ه. وهذا ي عني أنَّ يسوع يُعطيه ق ْدر 

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

ن يؤِمن بالمسيح.  دَّ طريق ا لخالص كل م   يُدرك أنَّ هللا أع 
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لُِّمنا بأنَّ البعض ي ْخلُص هذا الشخص سي ْقب ل رسالة الخالص ولكنَّ هذا الفهم ال يعني بالضرورة أنَّ  . فالسياق يُع 

د الخامس يقول بأن البعض ال  د  د )أو ال ي فهمون(  يُْدرِكونوالبعض اآلخر ال ي ْخلُص. والع  د  النُّور. كما أنَّ الع 

د النُّور )ال ي ْعت ِرفون به(.  ي عرفونإنَّ البعض ال يقول  11 د  بونيقول بأن البعض ال  11والع  حِّ بالنُّور.  يُر 

لون العيش في الظَّالم. ولكن هناك أشخاص ي قبلون المسيح  فالكثيرون ِممَّن يسمعون رسالة اإلنجيل يُف ضِّ

فَّارة )أي أنَّه ليس جميع الناس ف حدوديَّة الك  لِّم عن م  ا لحياتهم في ْخلُصون بنِعمة هللا. وإنجيل يوحنَّا يُع  لِّص  ي ُمخ 

ا إلى األبد(.   لَّص  ن ي ْخلُص ي ظ لُّ ُمخ  لِّم عن يقين الخالص )أي أنَّ ُكلَّ م   العالم سي ْخلُصون(. كما أنه يُع 

 

1َ:12َ

اَالمقصودَبـَ"العال م"؟:4َالسؤالَ َم 

َم الحظات:
 

عان  عديدة  في إنجيل يوحنَّا. kosmosكلمة "العالم" )باليونانيَّة:   ( لها م 

 

مالك  العالم هو  تَّع 25: 21( أو األرض )22، 5: 17أ، ب؛ 11: 1) ْون الم خلوق الُمن ظَّ (. وقد كان يسوع ي ت م 

 بالمجد في حضور هللا اآلب قبل أن يبدأ العالم. وقد ُخلِق  العالم بواسطة يسوع المسيح. 

 

ا  ح التاريخ البشريوالعالم هو أيض   ج؛11؛ 1: 1ى األرض )، ومملكة اإلنسان، والبشريَّة، والنَّاس علم ْسر 

 (. 27-21: 11؛ 11: 17؛ 21، 21: 11؛ 21: 12؛ 21: 12؛ 27: 11؛ 21: 1؛ 11: 2

 

 (. وأخوة يسوع يقولون إنه يجب عليه أن يُْظِهر نفسه للعالم. 22: 12؛ 2: 7) عامَّة النَّاسوالعالم هو 

 

اوالعالم هو  لذين هُم تحت دينونته وبحاجة ماسَّة إلى عالم البشر الخطاة الضالِّين البعيدين عن حياة هللا، و 

ج "ولم ي عرفه 11: 1(. وهذا هو المعنى الذي أشار إليه الرسول يوحنَّا بقوله في العدد 11: 2) الخالص

 العال م". 

 

. وبهذا، فإنَّ هذا الُخطاة والهالكين ُعموم ا ِمن كل قبيلة وُأمَّة ولسان على األرضوكلمة "العالم" تُشير إلى 

 باإلضافة إلى فكرة أنه ال ف رق بين الناس ِمن جهة الجنس أو الجنسيَّة نى يُشبه المعنى الرابع أعالهالمع

 ؛2: 2يوحنَّا 1؛ 22: 12؛ 52: 11؛ 5: 1؛ 12: 1؛ 51، 22: 1؛ 22: 2؛ 17: 2؛ 11: 2؛ 21: 1)

طيَّة ا12-15: 2 م ل هللا الذي ي رفع خ  وهُنا، ال يُمكن أن تُشير لعالم. (. والرسول يوحنَّا يقول إنَّ يسوع هو ح 

لِّم أنَّ جميع الناس سي ْخلُصون.  كلمة "العالم" إلى كل شخص عاش في هذا العالم ألنَّ الكتاب الُمقدَّس ال يُع 



 212من  51صفحة    الكنيسة -الدليل الخامس 

د يوحنَّا  د  عنى ُمشابِه في الع  حيث إنَّ هللا يُِحبُّ الناس ِمن كل قبيلة وأُمَّة وش عب ولسان  11: 2كذلك، ن رى أنَّ الم 

؛ 1-2: 5كل شخص عاش أو يعيش أو سيعيش على هذه األرض )المزمور في العالم؛ ولِكن دون اإلشارة إلى 

 (. 2: 2؛ يعقوب 12: 1؛ 11: 1؛ رومية 21: 12؛ لوقا 5: 11

 

ير هو  ، 17: 12؛ 21: 12؛ 22: 1؛ 7: 7) عالم الشر الُمعادي هلل والمسيح والمؤمنين المسيحيِّينوالعالم الشرِّ

(. وهو نفس المعنى الرابع أعاله باإلضافة إلى 11: 5يوحنا 1؛ 25، 11-12، 1: 17؛ 11: 15؛ 21، 21

داوة.   فِكرة الع 

 

 (. 12: 2يوحنا 1؛ 22: 2) ش عب هللا الُمختار ِمن كل ُأمم العالموالعالم هُو 

 

1َ:14َ

س د"؟:5َالسؤالَ عنىَكلمةَ"الج  اَهوَم  َم 

 :م الحظات

 

س د" لها ا كلمة "ج  عان  عديدة في إنجيل يوحنَّا.  أيض   م 

 

س د" ت عني هُنا: ِمن الجسد. يقول يوحنَّا إنَّ الُمؤِمن مولود ِمن هللا وليس 14-1َ:13يوحنَّاَ  اإلنسان. وكلمة "ج 

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

س د" ت عني هُنا  12: 1بل على عمل هللا! كذلك، يقول الرسول يوحنَّا في يوحنَّا  ا. وكلمة "ج  د  س  إنَّ يسوع صار ج 

ع أنَّ يسوع كان بال خطيَّة، إالَّ أنه خضع للطبيعة  ا: "إنسان" )دون أية مضامين أخالقيَّة سلبيَّة(. وهكذا، م  أيض 

 والمعاناة، والموت بسبب لعنة الخطيَّة الواقعة على الطبيعة البشريَّة كلها. البشريَّة الضعيفة، والتَّع ب، واأللم، 

 

س د. يقول يسوع إنَّ 3َ:6يوحنَّاَ اي لُِد  الج  س د  س د" هُنا ت عني ج  ا. وكلمة "ج  وح ي لُِد ُروح  الطبيعة البشريَّة ، ولكنَّ الرُّ

.  وغالب ا ما است ْخد م إلنسان كما هو بطبيعتها؛ أي أنها تُشير إلى بصفتها المسؤولة عن الرغبات الخاطئة

د بهذا المعنى.  س   الرسول بولُس كلمة ج 

 

ا ل ْم ت أُْكلُوا . يقول يسوع: "56-6َ:51يوحنَّاَ س د  إِذ  اِخلُِكمْ  ج  ي اة  ل ُكْم فِي د  هُ ف ال  ح  م  بُوا د  ت ْشر  اِن و  ". وهُنا، اْبِن اإِلْنس 

ا( عن  دَّث يسوع )ِسر   ي قبلها أي أن  –والتي يجب على اإلنسان أن يأكلها  بيحته الكفَّاريَّة على الصليبذي ت ح 

 لكي ينال الحياة األبديَّة.  – باإليمان

َ 1َيوحنَّا س د. يقول يسوع إنَّ الفِريسيَّ ي ْحُكم على األشياء 15: س د" هنا إلى بالج  المظهر . وتُشير كلمة "ج 

 . الخارجي أو المعايير البشريَّة
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1َ:14َ،11َ

َ؟"كيفَيجبَعليناَأنَن فهمَعبارةَ"ابنَهللاَالوحيد:6َالسؤالَ

 :م الحظات

 

إنَّ عبارة "ابن هللا الوحيد" ال تُشير إلى أيِّ شيء له عالقة بعالم الب ش ر. كما أنها ال تُشير إلى أيِّ بداية في مكان  

سيح ما أو  ة الم  د د وقت  ما في الماضي. فهذا التعبير ي ِصف بُنُوَّ يُْثبِت أنَّ المسيح  11: 2وعالقته بالثالوث. والع 

دهكان االبن الوحيد لآلب  سُّ ، ِمن  الُمؤكَّد أنَّ عبارة "ابن هللا الوحيد" تُشير إلى أزليَّة . قبل ت ج  وألنَّ هللا أزليٌّ

ا. فهي ت عني أنَّ المسيح هو ابن هللا مِ  ل السَّحيق. فُمنذ األزلاالبن أيض  هللا اآلب، وهللا االبن، وهللا  ، كانن األز 

وح القُُدس  موجودين في عالقة فريدة بعضهم ببعض.  الرُّ

 

َتطبيقاتََََََََََََََََََََََََََََ.ََََََََََََََََََََََََََط بِّق:4َالخطوةَ

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

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من يوحنَّا  وِّن:شاركَودَ   .11-1: 1تعالوا بنا نُفكِّر سوي  ا ونُدوِّ

ر: كِّ له إلى تطبيق شخصي؟  ف   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 د وِّن:

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

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

قترحةَ-1 َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَم 

 

عِرفة يسوع المسيح ال ت كفي وحدها، بل يجب أن  12: 1 ب به وأن ت قبله في قلبك وحياتك.  :  م  حِّ  تُر 

ب بيسوع وي قبله في قلبه وحياته هو شخص اخت ب ر الوالدة الجديدة.  12: 1 حِّ  :  الشخص الذي يُر 

ة المسيح. 11: 1  :  استمر في االتِّكال على ِمْلء نِعم 

عنى الحقيقي لُرموز العهد القديم )كالهيكل، والذبائح، والسَّ  17: 1 ا إالَّ ِمن خالل :  الم  ْبت( ال ي تَِّضح تمام 

 يسوع المسيح في فترة العهد الجديد. 

ا بالنسبة لنا.  11: 1 نظور  نظور م   :  يسوع المسيح ي ْجع ل هللا غير الم 

 

َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَشخصيَّةَ-2

 

ا ِمن أنهم ق بِلوا يسوع  المسيح في قلوبهم وحياتهم. أ( أريد أن أساعد المؤمنين المسيحيِّين على التيقُّن تمام 

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

هُم ال ي قبلونه، بل ي رفُضونه. ولكنَّ يسوع  بون بيسوع المسيح وال ي عتِرفون به، ب ل يُنكرونه. و  حِّ ف هُم ال يُر 



 212من  52صفحة    الكنيسة -الدليل الخامس 

ن ي قبله سيُصبح في ذات اللَّحظة ولد ا هلل، وسيُصبح الم ب ه ا  –بمرور الوقت  –سيح ي ِعد بأنَّ ُكلَّ م  أكثر ش 

 بالمسيح. 

 

ولي ِممَّن ي عتقدون أنَّ التديُّن أو ب(  ا بالنِّعمة والحق وليس بالناموس. فأنا أرى الناس ِمن ح  أُريد أن أحيا دوم 

لِّمني أنَّ أعمال النَّاموس ال األعمال الصالحة يُمكن أن تُخ   ل ِمن إنجيل يوحنَّا يُع  لِّصهم. ولكنَّ األصحاح األوَّ

لِّصني، وال أن تُساعدني. فالناس ي ْخلُصون وي حيون حياة  ذات مغزى  بعد أن  يُمكن أن ت غفر خطاياي، وال أن تُخ 

بوا بيسوع وي قبلونه في قلوبهم وحياتهم. حِّ  يُر 

 

لَِّ.5َالخطوةَ بََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.ص  َالتَّجاو 

قٍّ واحد  علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات ل  يوحنَّاالواردة في نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخص  بشأن ح 

1 :1-11. 

نوا على  صلوات قصيرة تتألف من ع رف)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( 1)صالة5ََ

َصالةَشفاعيَّة

 

 ا وألجل الناس في العالم.في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعض   تابعواَالصالة

 

 )دقيقتان(تيَواجبَبي6َ

َللدَّرسَالقادم

 

 ا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب   أعطِ  قائدَالمجموعة.)

 

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

لِّم، أو  -2  .11-1: 1نجيل يوحنَّا )مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( إ درسأِعظ، أو ع 

رقُس الروحيَّةالخلوة  -2  – 1: 15. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي  ا ِمن إنجيل م 

ن مالحظاتك. 1كورنثوس 1و  21: 11 وِّ ل. د  ق  الُمفضَّ  . استخدم طريقة الح 

 ت كتابيَّة حفظتها.آيا 5. راجع يومي ا آخر 2-2: 2: التَّواُضع: فيلبِّي الحفظ -2

لِّ لشخص  ُمعيَّن أو لشيء  ُمحدَّد  في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور الصالة -5  (. 2: 5. ص 

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

 ضير. وآيات الحفظ، والتعليم، والتح
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5َالدَّرسَ
َ

الة1َ َص 

َ

َ
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.  قائدَالمجموعة: لِّ وكرِّ  ص 

 

 دقيقة( 21)َم شاركة2َ

َكورنثوس1إنجيلَمرق سَ+َ

َ
 ِمن دفاتر مالحظاتكم( ما ت علَّمتموه ِمن أوقات خلوتكم الشخصية مع هللا أوَاقرأوابإيجاز ) تناوبواَوشاركوا

يَّن لكم )مرقس   (.1كورنثوس 1و  21: 11 – 1: 15حول المقطع الكتابي الُمع 

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

نوا ُمالحظاتكم. وِّ  د 

 

 ق(ائدق 5)َحفظ3َ

ع:َفيلبِّيَ 4َ-2َ:3التَّواض 

 

 . 2-2: 2وعات ثُنائية(: التَّواُضع: فيلبِّي )في مجم راجعوا

 

 دقيقة( 15)َتعليم4َ

جيدَعيدَالفِْصح َ:َاالحتفالَبقيامةَالسيِّدَالمسيحالم 
 

جيد هو عيد دينيٌّ ن حتفل فيه بقيامة يسوع المسيح: م قدِّمة وسوف ن تعلَّم ما يُعلِّمه الكتاب الُمقدَّس . عيد الفصح الم 

تأثير ذلك على المؤمنين. وسوف ن تعلَّم عن النبوءات الُمتعلِّقة بقيامة المسيح، وعن ما عن قيامة يسوع المسيح و

 حدث عند قيامته ِمن األموات، وعن سبب أهميَّة قيامته بالنسبة لنا.

 

َنبوءاتَعنَقيامةَيسوعَالمسيحَأ(
 

َ.َن بوءاتَفيَالعهدَالقديمَعنَقيامةَيسوعَالمسيحَ-1

 

َ.27َ-18َ:25أ(َاقرأَأيُّوبَ

قبل الميالد تقريب ا. وعلى  1111ربما كان ِسْفر أيُّوب هو أقدم ِسْفر في العهد القديم إذ يعود تاريخه إلى سنة 

غم ِمن هذا التاريخ الُمب كِّر لِسْفر أيُّوب، إالَّ أنَّ أيُّوب يقول إنه ي عِرف عن قيامة فاديه )يسوع الذي هو هللا،  الرُّ
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ا. فهو يقول: "والذي سيقوم على األرض(. كما  ا أ ن ا ف إِنِّي ُمْوقٌِن أ نَّ أنه يقول إنه ي عرف أنه سيقوم هو أيض  أ مَّ

ب ْعد  أ ْن ي ْفن ى ِجْلِدي، ف إِنِّي بِذ   ل ى األ ْرِض. و  أ نَّهُ ال بُدَّ فِي النِّه اي ِة أ ْن ي قُوم  ع  ، و  يٌّ ايُِن هللا  ف اِديَّ ح   "!  اتِي أُع 

 

َ.11َ-16َ:1ب(َاقرأَالمزمورَ

سنة قبل الميالد، قال الملك داود إنَّ هللا لن يترك يسوع في القبر، ولن ي د ع ت قِيَّهُ ي رى ف ساد ا  1111في نحو سنة 

ُسل أ)  (. 22-22: 2نظُر أعمال الرُّ

 

َ.24َ-111َ:22ج(َاقرأَالمزمورَ

اوية"  ر الزَّ ج  هُ الب نَّاؤون سيُصبح "ح  ف ض  ر الذي ر  ج  ر  على اإلطالق. والمسيَّا الذي كان اليهود أي أهم ح   –الح  ج 

ر مصير كل إنسان على األرض  لِّص الُمقام ِمن األموات. وهو الذي سيُق رِّ سيرفضونه وي صلبونه سيُصبح الُمخ 

تَّى أ)  (!1-2: 2بُطرس 1؛ 22-22: 21نظُر م 

 

َ.12َ-53َ:11د(َاقرأَإشعياءَ

قبل الميالد، ت ن بَّأ النبيُّ إشعياء أنَّ خاِدم الربِّ )يسوع( سيقوم ِمن   711. ففي نحو سنة 1، الُملحق 1انظُر الدليل 

ي ْحي ا إلى األبد.   األموات وس 

 

َ.25َ:1َهـ(َاقرأَإشعياءَ

ة وت ن بَّأ قائال : " ا عن قيامة النَّاس. فقد ن ظ ر  قيامة المسيح بعين النُّبوَّ ْوتُ لقد ت ن بَّأ إشعياء أيض  يُْبت ل ُع اْلم  إِل ى األ ب ِد،  و 

ْعبِِه ِمْن ُكلِّ األ ْرضِ  ار  ش  يُِزيُل ع  ل ى اْلوُجوِه، و  ة  ع  ُموع  اْلُمْنه ِمر  بُّ الدُّ يُِّد الرَّ ُح السَّ ي ْمس  ...". فعند المجيء  و 

بع فإنَّ الثاني، سوف يُقيم يسوع ُكال   ِمن األبرار واألشرار ويُدينهم بناء  على إيمانهم أو عدم إيمانهم. وبالطَّ 

تَّى  ي ِرثون العذاب األبدي )م  ا غير المؤمنين فس  ي ِرثون الحياة األبديَّة. أمَّ : 22 الرسل ؛ أعمال21: 25المؤمنين س 

15  .) 

 

َ.ن بوءاتَفيَالعهدَالجديدَعنَقيامةَيسوعَ-2

 

لِّم ات بأنه سيموت ويقوم ِمن ا: ع  رَّ ْرقُس ق ْبل موت يسوع وقيامته، ت ن بَّأ يسوع ِعدَّة م  و  21: 1ألموات. وفي م 

لبه. ولم ي ُكن يسوع ي تحدَّث عن 22-22: 11و  21: 1 ، ت ن بَّأ يسوع بوضوح أنه سيقوم في اليوم الثالث ِمن ص 

لبِه( ) يَّن )في اليوم الثالث ِمن ص  ْقت  ُمع  : "في 11: 2نظُر يوحنَّا أطُول الُمدَّة )بعد ثالثة أيام كاملة(، بل عن و 

 "(.ثالثة أيام
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َب(َاألحداثَالم حيطةَبقيامةَيسوعَالمسيح
 

ْقتَقيامةَيسوعَالمسيحَ-1 َ.َو 

 

رقُس  اقرأ باح الباكر ليوم األحد  الموافق 1-1: 11م  ْلبِه. وقد قام في الصَّ . لقد قام يسوع في اليوم الثالث ِمن ص 

ل األسبوع" في العهد الجديد. وألنَّ يسوع نيسان. ويُدعى يوم األحد  17 قام ِمن األموات يوم األحد، فإنَّ "أوَّ

ا في كل يوم أحد  جميع المؤمنين في كل العالم ي حتفلون بعيد الفصح في يوم األحد. كما أنهم ي جتمعون مع 

!  لالحتفال باهلل الحيِّ

 

َ.يَِجْئنَإلىَالقبرللواتالنَّسوةَاَ-2

 

تَّى  اقرأ رقُس 1: 21م   . 2-1: 21؛ يوحنَّا 11-1: 22؛ لوقا 1: 11؛ م 

 إلى القبر صباح يوم األحد؟ ِجْئناللواتي : كم عدد النسوة اكتشفَوناقِش

ه ْبن إلى اللواتي ال يوجد تناقض في األحداث المذكورة في األناجيل األربعة بشأن عدد النساء  م الحظات: ذ 

تَّى ي ختص ر األحداث وي ْذُكر القبر. فالبشير لوقا يقول إنه كانت هناك أكثر ِمن ثالث نسوة؛ ولكنَّ البشير م 

ا البشير يوحنَّا  نَّا. أمَّ رقُس يُضيف سلومة فإنَّ البشير لوقا ي ْذُكر يُو  ريمتين فقط. وفي حين أنَّ البشير م  الم 

د د  اء قد قرأوا األناجيل الثالثة األخرى. ومع أنَّ الع  يُشير إلى أكثر ِمن امرأة  2: 21يوحنَّا  في في فتِرض أنَّ القُرَّ

إنَّ يوحنَّا ال ي ْذُكر سوى مريم المجدليَّة. كذلك، ال يوجد تناقُض بين ما تقوله األناجيل األربعة بشأن واحدة، ف

ا عندما انطلقت النسوة إلى القبر )يوحنَّا(، ولكنَّ  يِّم  الوقت الذي ذهبت فيه النسوة إلى القبر. فقد كان الظالم ُمخ 

 ْرقُس(. الشمس كانت قد أشرقت عند وصولهن إلى القبر )م  

 

اسَالذينَكانواَيحرسونَالقبرَ-3 رَّ َ.َالح 

 

تَّى  اقرأ  . 15: 21 – 12: 27م 

اس على مدخل القبر على تأكيد الدليل التاريخي على قيامة يسوع اكتشفَوناقش : كيف عمل وجود الُحرَّ

 المسيح؟ 

يسيِّونمالحظات ِمن بيالطُس أن ي أُمر  : لمنع أي شخص ِمن سرقة جسد يسوع، ط ل ب رؤساء الكهنة والفرِّ

اس  على قبر يسوع. فقال لهم بيالطُس: " ا ت ْعل ُمون  بوضع ُحرَّ م  اْضبُطُوهُ ك  اٌس. اِْذه بُوا و  ُكْم ُحرَّ ". فذهبوا ِعْند 

ا بختم روما، وكان هناك  ا. وهكذا، فقد كان القبر مختوم  اس  ر، وأقاموا ُحرَّ ج  ت موا الح  وأحكموا إغالق القبر، وخ 

اس وهربوا  21-11 ما بين ا خارج القبر لمنع أي شخص ِمن االقتراب منه. ومع ذلك، فقد خاف الُحرَّ حارس 
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. وفي وقت الحق، عمل القادة الدينيُّون اليهود على رشوة عندما حدث ذلك الزلزال العنيف عند قيامة يسوع

فاُدها أنَّ تال اس بمبلغ كبير ِمن المال لكي ينشروا إشاعة م  هُم هؤالء الُحرَّ ميذ يسوع سرقوا جسده في الليل و 

نائمون. وبالطبع، لم ي ُكن بإمكان الجنود أن يُهملوا واجبهم ويناموا! ومع ذلك، فقد انتشرت إشاعة تقول إنَّ 

 جسد يسوع لم ي قُم ِمن  األموات، بل إنه ُسِرق. وقد انتشرت هذه اإلشاعة بين اليهود لفترة طويلة. 

 

رَالذيَكانَي ََ-4 ج  لَالقبرالح  ْدخ  َ.َْغلِقَم 

 

ْرقُس  اقرأ تَّى 2: 11 – 21: 15م   . 2: 21؛ م 

ر الذي كان يُغلِق مدخل القبر؟اكتشفَوناقش ج  ج الح  ْحر  ْن د   : م 

ا بحيث يحتاج إلى أربعة رجال م الحظات دخل القبر. وكان الحجر ثقيال  جد   : كان هناك حجر ُمستدير يُغلق م 

د ث زلزال  أقوياء لزحزحته ِمن مكانه في تَّى أنه ح  الخندق المحفور في األرض لهذه الغاية. ونقرأ في إنجيل م 

ندقه وإسقاطه  ِمل  هذا المالك على د حرجة الحجر وإخراجه ِمن خ  وأنَّ مالك الرب نزل ِمن السماء. وقد ع 

ا، ثُمَّ جلس عليه. وقد كان تحريك الحجر ِمن مكانه بعيد ا عن مدخل القبر دون ُمسا عدة ِمن أحد دليال  على أرض 

انتصار هللا على الموت! ومع أنَّ النِّسوة لم يُشاهدن ذلك، إالَّ أنَّهن شاهدن النتيجة. فقد أزاح المالك الحجر ال 

كِّن يسوع ِمن  كِّن النسوة واآلخرين ِمن الخروجلكي يُم   إلى القبر! الدخول، ولِكْن لكي يُم 

 

َ.المالكانَعندَالقبرَ-5

 

تَّ  اقرأ ْرقُس 2-2: 21ى م   . 12-11: 21؛ يوحنَّا 2: 22؛ لوقا 5: 11؛ م 

 : كم كان عدد المالئكة عند القبر؟اكتشفَوناقش

ل س  في الجهة م الحظات ا ج  ْرقُس ي ْذُكر مالك  ل س  على الحجر الكبير. والبشير م  ا ج  تَّى ي ْذُكر مالك  : البشير م 

ْين ظ ه را فجأة  بجانب النِّسوة داخل القبر. والبشير يوحنَّا ي ْذُكر أنَّ اليمنى داخل القبر. والبشير لوقا ي ْذُكر مال ك 

ا مالكين داخل القبر. وهكذا، ليس هناك أي تناقُض بين األناجيل  مريم المجدليَّة رأت في وقت الحق أيض 

دا وجود مالك و ْرقُس لم يُؤكِّ تَّى والبشير م  احد فقط. لذلك، فقد كان األربعة بشأن عدد المالئكة ألنَّ البشير م 

 هناك ما ال يقل عن مالكين في ذلك المكان.

 

َ.األكفانَالموضوعةَفيَالقبرَ-6

َ
 . 12-1: 22؛ لوقا 1-1: 11؛ مرقس 1: 21 – 21: 11يوحنَّا  اقرأ
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ليل التاريخي على اكتشفَوناقش ز الدَّ زِّ س د يسوع أن تُع  : كيف يُمكن لألكفان الموضوعة في القبر دون ج 

 ة يسوع المسيح؟قيام

س د يسوع بأكفان قام : بحسب العادات السائدة آنذاك، مالحظات يوسف الذي ِمن الرامة ونيقوديموس بل فِّ ج 

ات مع وضع األطياب بين ثنايا القِماش. ثُمَّ وضعا جسد يسوع في  رَّ على شكل قطعة قماش طويلة تُل فُّ ِعدَّة م 

ْدن  أنَّ الحجر قد ُدْحِرج  عن باب القبر. وقد دعاهما قبر جديد كان ليوسف. وعندما وصلت النسوة  ج  إلى القبر و 

ا فيهالمالكان إلى دخول القبر والتحقُّق ِمن الموضع الذي كان يسوع  ل ِت الن سوة، لم يجدن ُمْضط ِجع  خ  . وعندما د 

ْجن  ولم ي قُْلن  أيَّ شيء  أليِّ ش خص  ف ر  ْرقُس(. جسد يسوع. وقد شعرت النسوة بالخوف ف خ  ي بادئ األمر )م 

، بعد ذلك، وأخبرن تالميذ يسوع بما حدث. ونقرأ في إنجيل يوحنَّا أنَّ مريم المجدليَّة ظ نَّت أنَّ  ه ْبن  ولكنهنَّ ذ 

ا األناجيل الثالثة األخرى  جسد يسوع نُقِل  إلى مكان آخر. لذلك، فقد أسرعت وأخبرت بُطرس ويوحنا بذلك. أمَّ

 النسوة ذهبن وأخبرن بقيَّة التالميذ. ولكنَّ التالميذ لم يُصدِّقوهن ألنَّ كالمهنَّ كان غريب ا!بقيَّة  فتقول إنَّ 

 

في تلك األثناء، ركض بُطرس ويوحنا إلى القبر. وعندما دخال شاهدا األكفان موضوعة هناك دون أن يجدوا 

ا المنديل الذي كان ملفوف ا حول رأس يسوع في  موضع  وحده. وقد كان وجود جسد يسوع! وقد شاهدا أيض 

كَّن ِمن منع قيامة يسوع! كما أنَّ وجود األكفان الفارغة  األكفان الفارغة هُناك دليال  على أنَّ تلك األكفان لم ت ت م 

رَّض للسرقة ِمن التالميذ أو األعداء! وقد كان ذلك الدليل كافي ا  هناك هي دليل آخر على أنَّ جسد يسوع لم ي ت ع 

حنا لكي يؤمنا بقيامة يسوع ِمن األموات! فقد شاهدا بِأُمِّ أعينهما تلك األشياء التي ت نبَّأ عنها يسوع لبُطرس ويو

ا لهما. فقبل ذلك، لم يكونا يُدركان بعض  كِّل معنى  جديد  دَّد إيمانهما. كذلك، فقد بدأ الكتاب الُمقدَّس يُش  ا ش  ِممَّ

ا اآلن، فقد 12-11: 52، وإشعياء 22-22: 111، والمزمور 11-11: 11المقاطع الكتابيَّة ِمْثل المزمور  . أمَّ

ة لهما! فقد أدركا أنَّ قيامة يسوع كانت ضرورة إلهيَّة )لوقا  ا وُمِهمَّ فهومة تمام  أصبحت هذه المقاطع الكتابيَّة م 

ا. 22: 22؛ 27: 22؛ 22-21: 11؛ 22-25، 22: 1  (! وبعد يوم الخمسين، أزداد األمر وضوح 

 

َ.َلقاءَفيَالجليلالَ-7

 

تَّى  اقرأ  .21-17: 21؛ يوحنَّا 21-22: 22؛ لوقا 17-11، 7-5: 21م 

 : أين التقى يسوع بتالميذه بعد قيامته؟اكتشفَوناقش

ل ليسوع لم ي ُكن مالحظات : قال المالك للنسوة إنَّ يسوع سيسبق تالميذه إلى الجليل. ولكْن يبدو أنَّ الظهور األوَّ

د  به. عالوة في الجليل، بل في  ع  ا و  ا ألنَّ يسوع له ُمطلق الحق في أن ي فعل أكثر ِممَّ أورشليم! وهذا ليس تناقض 

 على ذلك، ال يوجد أيُّ دليل على أنَّ يسوع لم ي ْبلُغ الجليل قبل تالميذه!
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َ.َشهودَالِعيانَعلىَقيامةَيسوعَالمسيحَ-1

 

ْرقُس 2: 1 الرسل أعمال اقرأ  . 1-1: 15كورنثوس 1؛ 12-1: 11؛ م 

ز الدليل التاريخي على قيامة يسوع ِمن اكتشفَوناقش زِّ : كيف يُمكن لظهورات يسوع بعد قيامته أن تُع 

 األموات؟

: إنَّ قيامة يسوع المسيح لم ت ْحُدث في الخفاء. ففي حين أنَّ العلوم الطبيعية ت عتمد على البراهين مالحظات

ة شهود الِعيان الجديرين بالثقة. وقد كان هناك مئات شهود العيان على يعتمد على شهاد التَّاريخواألدلَّة، فإنَّ 

ُرغم أنَّ العلوم الطبيعية  حقيقة تاريخيَّة ال يُمكن نكرانهاقيامة يسوع! لذلك، فإنَّ قيامة يسوع ِمن األموات هي 

ا لهذا الحدث العجيب.   الحديثة ال تملك تفسير 

 

يٌّ ببراهين أنَّ يسوع  2: 1 الرسل في أعمالونقرأ  أظه ر نفسه لتالميذه بعد موته وقيامته، وأثبت لهم أنه ح 

ا، نرى أنه ظ ه ر  ا. وعندما نقرأ األناجيل األربعة مع  ة تزيد عن األربعين يوم  كثيرة قاطعة. وقد ظهر لهم لُمدَّ

ات. فقد ظهر أوال  لمريم ال رَّ مجدليَّة خارج القبر للناس في يوم قيامته )أي: يوم األحد( ما ال يقل عن خمس م 

تَّى ثم ظهر يسوع للنسوة األخريات اللوا(. 21)يوحنَّا  (. وفي ظُهر ذلك اليوم، 21تي رأين القبر الفارغ )م 

(. 22(. وفي مساء ذلك اليوم، ظ ه ر لتالميذه بدون توما )لوقا 22ظ ه ر يسوع لبُطرس ثُمَّ لتلميذي ِعمواس )لوقا 

(. وبعد ذلك، ظ ه ر لسبعة ِمن تالميذه 21لجميع تالميذه بمن فيهم توما )يوحنَّا وبعد أسبوع ِمن قيامته، ظ ه ر 

تَّى 21عند بُحيرة طبريَّة )يوحنَّا  ا على أحد جبال الجليل )م  أخ  511(، وألكثر ِمن 21(، ولألحد عشر تلميذ 

ُسل ) ُسل في7-1: 15كورنثوس 1ُدفعة واحدة، وليعقوب )أخيه(، ولجميع الرُّ  الرسل أورشليم )أعمال (، وللرُّ

(. وقد ظهر 1: 1 الرسل (، وللتالميذ األحد عشر على جبل الزيتون عند صعوده إلى السَّماء )أعمال2: 1

ا لبولُس وهو في طريقة إلى دمشق ) هي حقيقة تاريخيَّة (. وهكذا، فإنَّ قيامة يسوع 1: 15كورنثوس 1أخير 

 ُمؤكَّدة ببراهين كثيرة!

 

َسوعَالمسيحَلناج(َأهميَّةَقيامةَي
 

لِّم يانات األخرى في العالم قام ِمن األمواتليس هناك ن بِيٌّ آخر في التاريخ البشري : ع  ! فجميع أنبياء الدِّ

ي رقدون في قبورهم. ولكنَّ يسوع المسيح هو اإلنسان الوحيد الذي قام ِمن األموات وما زال حي  ا! وهذه الحقيقة 

ة  عن خطايانا! ظم ن بيٍّ في كل األزمنة! تُْثبِت أنَّ يسوع المسيح هو أع فَّار  فقيامته ُتبرهن على أنَّ هللا ق بِل  موته ك 

، وهي الدليل القاِطع على ِصْدق كذلك، فإنَّ قيامة يسوع المسيح هي اإلعالن المنظور على حقيقته وألوهيَّته

ة تعاليمه.  أقواله، وهي اإلعالن القوي والقاطع على ِصحَّ
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َاألمواتَلكيَيسوعَالمَ-1 َِمن  َبهَعلىَسيحَقام َالذيَقام َعملَالخالصَالكامل َق بِل  َهللاَاآلبَقد ي ب يِّنَأنَّ

ليب َ.الصَّ

 

 . 2-2: 1؛ رومية 21-22: 15كورنثوس 1؛ 11-5: 2فيلبِّي  اقرأ

 

ق بِل  عمل النَّتيجة األولى لقيامة المسيح وصعوده إلى أسمى مكان  في الكون هي أنها ب يَّن ت أنَّ هللا اآلب 

ف عه هللا اآلب إلى الخالص الكامل الذي قام به المسيح ليب، فقد ر  تَّى الموت موت الصَّ . وألنَّ يسوع أطاع ح 

ا فوق كل اسم لكي ت نحني ليسوع ُكلُّ ُرْكب ة!  أسمى مكان وأعطاه اسم 

 

د دان البشريَّة. وقد تُساِعُدنا إعادة  يُْظِهران أدنى وأسمى مكانة ليسوع المسيح في طبيعته 2-2: 1رومية  في الع 

عنى المقصود هنا ْين على فهم الم  د  د  . فإنجيل هللا ي ختصُّ بابن هللا األزلي )طبيعته اإللهيَّة( في صياغة هذين الع 

 قيامته.  وبعدقيامته،  قبلالمرحلتين الزمنيَّتين لطبيعته البشريَّة: 

 

فة الُمم  فقبل قيامته ِمن األموات يِّزة لطبيعته البشريَّة هي "الجسد"؛ أي الضعف البشري ألنه ِمن ، كانت الصِّ

سَّد يسوع، أخذ طبيعة بشريَّة، ودخل خليقته والتاريخ البشري دون أن ي تخلَّى عن طبيعته  ن سل داود. فعندما ت ج 

  حالة اتِّضاع طبيعته البشريَّة.اإللهيَّة. وهذه الحالة تُدعى: 

 

فةوبعد قيامته ة  ، أصبحت الصِّ يِّزة لطبيعته البشريَّة هي "ُروح الق داسة"؛ أي قُوَّ وح القُُدسالُمم  ألنه ت ب يَّن  الرُّ

يَّن في  دت طبيعته البشريَّة؛ أي أنه ت ع  جَّ ة أنه ابن هللا بالقيامة ِمن بين األموات. وعند قيامته، ت م  مركز بقوَّ

 . تفاع )أو سمو( طبيعته البشريَّةحالة ارالربوبيَّة على كل شخص وشيء. وهذه الحالة تُدعى: 

 

ددان ال يُباينان بين طبيعة المسيح البشريَّة وطبيعته اإللهيَّة. فيسوع  2-2: 1رومية  في وفي الحقيقة أنَّ الع 

 ِمن األزل. فالطبيعة البشريَّة ال تُصبح طبيعة إلهيَّة. وهكذا، فإنَّ ابن هللا هو ابن هللاابن ا هلل؛ بل  لم يُصبحالمسيح 

ده،  قبلكان يمتلك طبيعة إلهيَّة  سُّ  قيامته ِمن بين األموات. وبعدقيامته ِمن بين األموات،  وقبلت ج 

 

 بعد ميالدهيُباينان بين حالة الطبيعة البشريَّة ليسوع المسيح  2-2: 1رومية  في في الوقت نفسه، فإنَّ العددان

ِمن األموات ِمن جهة أخرى. ففي الفترة التي  قيامته بعدِمن جهة، وبين حالة طبيعته البشريَّة  وقبل قيامته

يِّزان  سبقت قيامته والفترة التي أعقبت قيامته، لم ت نفصل طبيعته البشريَّة عن طبيعته اإللهيَّة. وهذان العددان يُم 

يامته ِمن طبيعته البشريَّة بعد ق ُسُمو  الطبيعة البشريَّة ليسوع المسيح بعد ميالده وحالة  اتِّضاعبين حالة 
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د  د  ا العدد  2األموات! والع  ف ي ِصف ما صارت  2ي ِصف ما كانت عليه حالته البشريَّة نتيجة والدته كإنسان. أمَّ

 عليه طبيعته البشريَّة نتيجة قيامة جسده ِمن األموات. 

 

لة في والدته كونه ِمن نسل داود. فقد للظروف التاريخيَّة الناشئة عن أخضعته  وهذه الحادثة التاريخيَّة الُمت م ثِّ

ُولِد  ِمن عذراء. وِمن خالل والدته، أصبح يمتلك طبيعة  ُولِد تحت النَّاموس اليهودي، و  ُولِد ِمن سبط يهوذا، و 

بشريَّة كسائر البشر، ولكنه كان بال خطيَّة. وقد كانت طبيعته البشريَّة "ضعيفة" ال بسبب وجود خطيَّة فيه، بل 

ا أن يموت عن خطايانا. بسبب خطيَّة العالم ال ل ها في جسده، وبسبب أنه كان ُمْزِمع  م   تي ح 

 

ة  يَّن بقوَّ وح القُُدسونتيجة للحادثة التاريخيَّة الُمتمثِّلة في قيامته، فقد اتَّضح تاريخي  ا وأزلي  ا أنه قد ت ع  . ف ِمن الرُّ

ا عن ا ْعف  بشريٍّ وانفصل تمام  ح  يسوع ُكلَّ ض  فقد ت غيَّرت طبيعته البشريَّة لخطيَّة والموت. خالل قيامته، ط ر 

ا  –وصار  وح  –ُمنذ تلك اللحظة فصاعد  ف بذات األوصاف التي يُوصف بها الرُّ ف بأنه ُروح ويوص  يُْعر 

بُّ : "17: 2كورنثوس 2نقرأ في القُُدس. لهذا، فإننا  ا الرَّ أ مَّ وحُ )المسيح( و  سيف هُو  الرُّ ا، فإنَّ الم  ح ". ولهذا أيض 

ى في  ا ُمْحيِي ا"! كذلك، نرى ِمن خالل رومية 21: 15كورنثوس 1يُْدع  أنَّ طبيعته البشريَّة الُمقامة  2: 1: "ُرْوح 

ة  ) تَّى أت تَِّصف بأنها "روح القداسة". وهكذا، فقد أُعطي يسوع المسيح ُسلطان ا وقوَّ ( تفوقان كل 11: 21نُظر م 

ده.  سُّ ة  "ُربوبيَّة  "امته، أصبحت الطبيعة البشريَّة ليسوع المسيح وبعد قيما كان لديه أثناء ت ج  وح الُقُدسبقوَّ  الرُّ

 الكاملة!

 

َاألمواتَلكيَي ؤسِّسَالكنيسةَ-2 َ.َيسوعَالمسيحَقامَِمن 

 

 . 51-57: 12؛ مرقُس 22-11: 2يوحنَّا  اقرأ

 

سَّس  ه ا بنظام  جديد  للعبادة؛ أي الكنيسة النَّتيجة الثانية لقيامة يسوع المسيح ِمْن بين األموات هي أنه أ  يكال  جديد 

وح والحق.   والعبادة الكنسيَّة هلل اآلب بالرُّ

 

تُف سِّر  22-11: 2يوحنَّا  في واألعداد تُف سِّر موت يسوع المسيح ِمن جهة ن ْقض هيكل العهد القديم وطقوسه، و 

 وعبادتها. قيامة يسوع المسيح ِمن جهة بناء هيكل العهد الجديد )الكنيسة( 

 

ْمزَأ(َ عنالرَّ َ.اهوم 

 

هُ يسوع بقوله: " د  فِي ث ال ث ِة أ يَّام  أُقِيُمهُ فما الذي ق ص  ، و  ل  ا اْله ْيك  ا "؟ اْنقُُضوا هذ  في العهد الجديد عن ن ِجد هنا رمز 

لب يسوع وقيامته، أعلن يسوع هذه النب وءة موت يسوع المسيح وقيامته. فقبل أكثر ِمن ثالث سنوات ِمن ص 
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ْعن ي ْين. فكلمة "هيكل"  الُمِهمَّة عن موته وقيامته. وقد كانت تلك النبوءة بمثابة أُحجية ألنَّ الكلمات كانت تحتمل م 

ا في أورشليم، أو قد تُشير إلى "هيكل الجسد".  قد تُشير إلى "الهيكل المصنوع ِمن حجارة" والذي كان قائم 

ء  ما، أو إلى  "إهالك" الجسد. وكلمة "أُقيمه" قد تشير إلى "إعادة وكلمة "انقضوا" قد تُشير إلى "ه ْدم" بنا

 بناء" بناية  ما، أو إلى "إقامة الجسد"!

 

ا معنى هذه الصورة الرمزيَّة بمجملها فهو كالتالي: "مع أنكم بصلبكم لي، أيها اليهود، تنقضون هيكل  أمَّ

ا هيكلكم المصنوع ِمن حجارة جسدي، فإنني سأقوم بعد ثالثة أيام! ومع أنكم ِمن خالل قت لكم لي ستنقضون أيض 

وتنقضون ممارساتكم الدينيَّة )الشريعة( الُمرتبطة به، فسوف أعمل ِمن خالل قيامتي على تأسيس هيكل جديد 

وح والحق  .("22-22: 2)يوحنَّا  ونظام  جديد  للعبادة: الكنيسة وعبادتها لآلب بالرُّ

 

ْمزَعنَت َحقيقه.َب(َالَي مكنَف ْصلَالرَّ

 

ْمزففي المصطلحات الالهوتيَّة، ال يُمكن ف ْصل  ا، أو شيئ ا أو  الرمزإليه. وقد يكون  المرموزعن  الرَّ شخص 

ث ا. وهو يُشير إلى واقع ُمستقبليٍّ يُْدعى " د   ".المرموز إليهح 

 

مز هنا هو هيكل بني إسرائيل الذي كان مكان ُسكنى هللا ) ا التَّحقيق فهو جسد (. أ1: 12 أخبار األيام1والرَّ مَّ

ْسك ن هللا الحقيقي )يوحنَّا  (. لذلك، إذا قام أحٌد 1: 2؛ 15: 1؛ كولوسي 11-1: 12؛ 11، 1: 1المسيح الذي هو م 

ل، أْي: هيكل أورشليم ونظام العبادة فيه! ا األوَّ  بنقض الثاني، أي: جسد يسوع، فإنه ي نقض أيض 

 

ُعد لمبنى الهيكل وال لنظام العبادة فيه أي معنى! لهذا، عندما مات وهكذا، عندما ُصلِب يسوع المسيح، لم ي  

تَّى  (. وبعد قيامة يسوع ِمن بين 51: 27يسوع على الصليب، انشق حجاب الهيكل ِمن أعلى إلى أسفل )م 

-22: 17؛ 51-21: 2 الرسل األموات، راح المؤمنون المسيحيُّون يُنادون ببُطالن أهميَّة مبنى الهيكل )أعمال

ت أورشليم والهيكل الحجري في سنة 25 ر  ثِّلة في ق تل يسوع المسيح، ُدمِّ  71(. وبسبب الجريمة الُمريعة الُمت م 

ا، أصبح باستطاعة المؤمنون بيسوع 22-21: 11ميالديَّة )لوقا  (. وِمن لحظة قيام يسوع المسيح فصاعد 

: 2هللا اآلب ِمن خالل يسوع المسيح )أفُسس  المسيح ِمن اليهود واألُمم )غير اليهود( أن يدخلوا إلى محضر

 (. 12: 2؛ 11
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َج(َقيامةَجسدَيسوعَالمسيحَت شيرَإلىَتأسيسَالكنيسة.َ
 

ت وكأنها تُشير حرفي  ا إلى  كانت الشهادة ضد يسوع المسيح أثناء محاكمته شهادة باطلة حيث إنَّ كلماته فُسِّر 

أورشليم. ولكنَّ كلمات يسوع كان تُشير بالفعل إلى إقامة هيكل هدم الهيكل الموجود وإقامة هيكل جديد في 

ْصنُوع  بِأ ي اد  آخر" ْير  م  ( وال يحتوي على حجارة. وقد كان هذا "الهيكل اآلخر" يُشير إلى 51: 12" )مرقس غ 

لِّم بوضوح أنَّ  بان  حجريَّة(. والعهد الجديد يُع  الكنيسة )أو جسد الكنيسة التي تتألَّف ِمن أشخاص )وليس ِمْن م 

-2: 2بطرس 1؛ 2: 2تسالونيكي 2؛ 11: 1كورنثوس 2؛ 17-11: 2كورنثوس 1المؤمنين( هي "هيكل هللا" )

ا الحجارة 22-21: 2(! والكنيسة أو هيكل العهد الجديد هو الم سكن الذي ي سُكن هللا فيه بروحه )أفُسس 11 (. أمَّ

ة في العالم ) الحيَّة التي بُنِي  منها هيكل العهد الجديد فهي  (. 11-1: 2بطرس 1المؤمنين المسيحيِّين ِمن كل أُمَّ

 

قامَِمنَاألموات.َ َتحقيقهَي شيرَإلىَيسوعَالم  مزَي شيرَإلىَهيكلَأورشليم،َوأنَّ َالرَّ َد(َالنَّاسَلمَيفهمواَأنَّ

 

ن حجارة والذي كان كل ما رآه اليهود في األصحاح الثاني ِمن إنجيل يوحنَّا هو هيكل أورشليم المبني مِ 

ولو أنهم درسوا األسفار المقدسة بقلوب مؤمنة لعرفوا أنَّ هيكل أورشليم، بما فيه من سنة.  21استغرق بناؤه 

تُب يِّن الشواهد الكتابيَّة التالية ِمن العهد القديم  وال. و  ْمز مصيره الزَّ د ر  رَّ أثاث  وما ي رتبط به ِمن طقوس، كان ُمج 

 تابوت العهد، والذبائح كانت كلها ُمؤقَّتة:أنَّ الهيكل الحجري، و

 

لِّم بوضوح أنَّ هللا الحيَّ الذي خلق الكون ال  1-5: 2 األيام أخبار2و  27: 1ملوك 1 في األعداد - تُع 

ا ي ْسُكن في هياكل مصنوعة بأيادي ب ش ر. لهذا فقد قال استفانوس وبولُس: " ُكلَّ م  ال م  و  ل ق  اْلع  اإِللهُ الَِّذي خ 

ة  بِاأل ي اِديفِ  ْصنُوع  األ ْرِض، ال  ي ْسُكُن فِي ه ي اِكل  م  اِء و  م  بُّ السَّ ا، إِْذ هُو  ر   الرسل" )أعمال يِه، هذ 

 (.25-22: 17؛ 21-21: 7

 

ا لن ي ْفت قِد  تابوت العهد11: 2في إرميا  - ، ولن ي ْسع  إلى ُصنعه ولن ي تذكَّره ،، ت ن بَّأ النبيُّ إرميا بأنَّ أحد 

 ية !ثان

 

م إلى  7-1: 21ُمقتبسة عن المزمور  7-5: 11عبرانيِّين  في األعداد - ، اليونانيَّةِمن العهد القديم الُمت ْرج 

. ثُمَّ وهي تقول: " رَّ ِطيَِّة ل ْم تُس  ب ائِح  لِْلخ  ذ  ق ات  و  ا. بُِمْحر  د  س  لِكْن ه يَّأْت  لِي ج  قُْرب ان ا ل ْم تُِرْد، و  ة  و  بِيح   قُْلُت: ذ 

ا أ ِجيُء. ه ِشيئ ت ك  ي ا أ هللُ ... ن ذ  ل  م  لِّم أنَّ موت يسوع المسيح قد أكمل أل ْفع  ". وهكذا، فإنَّ هذه اآليات تُع 

 ذبائح العهد القديم. 
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دَّث عنه يسوع في األصحاح الثاني ِمن إنجيل يوحنَّا هو  ا أنَّ "الهيكل" الذي ت ح  ولم ي ْفه م تالميذ يسوع أيض 

لبه. فحينئذ  فقط، ف ِهم هيكل جسده. و قد بقي األمر على ذلك الحال إلى ما بعد قيامة يسوع في اليوم الثالث ِمن ص 

 التالميذ المعنى الروحي لكلمات يسوع!

 

قدَّسةًَجديدةَ-3 َ.َيسوعَالمسيحَقامَِمنَاألمواتَلكيَي عطيَالمؤمنينَبهَحياةًَم 

 

 . 7-1: 1رومية  اقرأ

 

يسوع ِمن بين األموات هي أنَّ المسيح الُمقام يُعطي المؤمنين المسيحيِّين حياة  جديدة  النَّتيجة الثالثة لقيامة 

 ُمقدَّسة  في الزمان الحاضر. 

 

واالتِّحاد بقيامة (، اتَّحد الُمؤمنون ُروحي  ا بموت المسيح وقيامته. 12: 1؛ أفُسس 1: 5نظُر رومية أباإليمان )

اآلن على األرض. كما أنها  الُمقامةإلى حياة المؤمنين  –ة  رئيسية  إشار –تُشير  7-1: 1المسيح في رومية 

هي أنَّ االتِّحاد الروحي  5: 1. والفكرة في رومية قيامة أجسادهم في الُمستقبلإلى  –إشارة  ثانويَّة   –تُشير 

ينا أن ن عرف أنَّ الوثيق بموت المسيح ودفنه ال يُمكن ف ْصلُه عن االتِّحاد الروحي الوثيق بقيامته! ويجب عل

ل ُمستقبلي، بل عن يقين في  م  بِّر بالضرورة عن ع  استخدام الزمن المستقبلي في اللغة اليونانيَّة األصليَّة ال يُع 

دالحاِضر!  فنه فِمن  الُمؤكَّ ا وثيق ا بموت المسيح ود  ا أدَّى إلى "تبريرهم"  أنَّ المؤمنين المسيحيِّين اتَّحدوا اتِّحاد  ِممَّ

ا أدَّى إلى "تقديسهم". أمام هللا ا وثيق ا بقيامة المسيح ِممَّ . كذلك، ِمن المؤكَّد أنَّ المؤمنين المسيحيِّين اتَّحدوا اتِّحاد 

روا ِمن عقاب الخطيَّةوحالة التبرير ت عني أنَّ المؤمنين  رَّ ا، وأصبحوا ت ح  ت خطاياهُم، وأُعلنوا أبرار  . فقد ُغفِر 

ا حا لون كأبرار. أمَّ روا ِمن ُسلطان الخطيَّةلة القداسة فت عني أنَّ المؤمنين قد يُعام  رَّ . وبالتالي، ف هُْم لم يعودوا ت ح 

فَّارة  عن خطايا  ا لطبيعتهم الخاطئة، بل أصبحوا ي نمون اآلن في القداسة. لهذا، فإنَّ موت يسوع المسيح ك  عبيد 

ديسه. كذلك، فإنَّ الحياة الُمقامة ليسوع المسيح هي إلى تق –بكل تأكيد  –المؤمن هو شيء الزٌم لتبريره ويؤدِّي 

إلى تبريره. ومن المؤكَّد أن المؤمنين المسيحيِّين يبدأون في  –بكل تأكيد  –شيء الزٌم لقداسة المؤمن وستؤدِّي 

ة  هُنا واآلن على األرض. ويدور النقاش كله في األصحاح السَّ  ادس ِمن التغيُّر على ِمثال المسيح في حياة  ُمقدَّس 

ْصل الالزمة بين التَّبرير والتَّقديس.  رسالة رومية حول همزة الو 

 
 

نَالقيامةَالم ستقبليَّةَألجسادناَ-4 َ.َيسوعَالمسيحَقامَِمنَاألمواتَلكيَي ْضم 

 

 . 11-12: 2تسالونيكي 1؛ 21-21: 2؛ فيلبِّي 52-22: 15كورنثوس 1؛ 21-21: 5يوحنَّا  اقرأ
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مانة لقيامة أجساد المؤمنين المسيحيِّين في النَّتيجة الرابعة لقي امة المسيح ِمن بين األموات هي أنها الضَّ

 الُمستقبل.

 

مانة بأنَّ أجساد المؤمنين المسيحيِّين ستقوم هي األخرى ِمن بين األموات. فعندما  فقيامة يسوع المسيح هي الضَّ

ا يأتي المسيح ثانية ، سوف يقوم جميع المؤمنين المسيحيِّين ال ق دوا ليتَِّحدوا مع أرواحهم األبديَّة. أمَّ ذين ر 

يَّرون في الحال. وهكذا، سوف  يَّر جميع المؤمنين على المؤمنون الذين ما زالوا على قيد الحياة، فسوف ي ت غ  ي ت غ 

جيدة ! هُ حياة  أبديَّة  م  ع  ي ْحيون م  ْجِده و  د م  س   صورة ج 

 

الة5َ  ق(ائدق 1)َص 

تجاوبةَمعَ الةَم  َكلمةَهللاص 

َ
لُّواَبالتناو ب  صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  ص 

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

 

 (تان)دقيقَواجبَبيتي6َ

َللدَّرسَالقادم

 

 ك الواجب التالي مكتوب ا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أعط أعضاء مجموعت قائدَالمجموعة.)

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

لِّم، أو ادرس -2 عيد الفصح ب)مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( التعليم الُمتعلِّق  ِعظ، أو ع 

 ألموات. المجيد: ذكرى قيامة المسيح ِمن بين ا

. استخدم 5-2كورنثوس 1. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي  ا ِمن الروحيَّةالخلوة  -2

ل. اكتب مالحظاتك.  ق  الُمفضَّ  طريقة الح 

 : راجع يومي ا اآليات الخمس التي حفظتها عن "شخصيَّة المؤمن". الحفظ -2

ر درس الكتاب درس الكتاب -5 ضِّ . استخِدم طريقة الخطوات 51-11: 1الُمقدَّس القادم في البيت: يوحنَّا . ح 

ن مالحظاتك.  وِّ  الخمس لدراسة الكتاب الُمقدَّس. د 

لِّ لشخص  ُمعيَّن أو لشيء  ُمحدَّد  في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور الصالة -1  (. 2: 5. ص 
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ن مالحظاتك -7 وِّ ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا، حول بناء كنيسة المس د  ن أيض  يح. د وِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير. 

 



 212من  17صفحة    الكنيسة -الدليل الخامس 

6َالدَّرسَ
 

 

الة1َ َص 

َ

َ
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.  قائدَالمجموعة: لِّ وكرِّ  ص 

 

 

 دقيقة( 21)َم شاركة2َ

َرسالةَكورنثوسَاألولى

َ
َشا َاقرأوا َ)أو َبالتناو ب ة بكل واحد  منكم الروحيَّةمن دفاتر الخلوة ركوا ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (الخاصَّ

( مع مراعاة أن تكون 5 –2كورنثوس 1وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم ) الروحيَّةخلواتكم 

 المشاركات قصيرة.

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

 

 ق(ائدق 5)َحفظ3َ

راجعةَاآلياتَ تعلِّقةَبم  َالشخصيَّةَالمسيحيَّةالم 

 

 . "الشخصيَّة المسيحيَّةب" الُمتعلِّقةآيات الحفظ الخمس  )في مجموعات ثُنائيَّة( راجعوا

 

 (ةقيدق 15)َدرسَكتاب4َ

51َ-1َ:18يوحنَّاَ

 

إلى   15: 1ِمن إنجيل يوحنَّا تُخبرنا عن خدمة يسوع العلنيَّة. واآليات ِمن يوحنَّا  12-1: األصحاحات م قدِّمة

عمدان ولتالميذه األوائل.  12: 2  ت ِصف الكلمة )يسوع المسيح( وهو يُعلن ذاته ليوحنا الم 

 

َكلمةَهللاَََََََََََََ.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاقرأ:1َالخطوةَ

  ا . مع   51-11: 1لنقرأ يوحنَّا  اقرأ.

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

 

 

َ.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََم الحظاتاكتشف:2َالخطوةَ

ر. كِّ أو ما هو الحق الذي ل م س عقلك أو قلبك في  مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ما هو الحق الذي تعتقد أنه  ف 

 هذا المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  د وِّ ا أو حقَّين تفهمهما. ف كِّر فيهما ودوِّ ق  ا واحد   اكتشف ح 

 بالتناوب(.  )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم شارِك.
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 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحد  ِمنَّا.

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

 

1َ:38َ،46َ

 . الم جيءَوالنَّظ ر:1َاالكتشافَ

 

ه التلميذان يوحنَّا وأندراوس سؤاال  إلى يسوع عن مكان سكنه. ل جَّ ِكنَّ يسوع لم يُِجْبهُما، بل دعاهُما قائال : و 

ف إليه عن قُرب.  "تعاليا وانظُرا". وبهذا، فقد كان يسوع ي ْدعو اآلخرين إلى حياته وبيته، وي سمح لهم بالتعرُّ

فقد أرادهم أن يعرفوا هويته الحقيقيَّة وأن ي طَّلِعوا على أسلوب حياته اليومي، وأن ينخرطوا في حياته. 

ا إذا كان يسوع هو المسيح )ألنه جاء ِمن مكان وضيع  وُسرعان مَّ ما فعل التالميذ مثله. فعندما سأل نثنائيل ع 

ا ِمن اآلخرين أن يعرفوا يسوع وأن " ت عال  واْنظُر!كالناصرة( أجابه فيلبُّس قائال : " فقد أراد التالميذ أيض 

 حقُّق بأنفسهم ِمن كونه المسيَّا.ينخرطوا في حياته. لذلك، فقد د عوهم للمجيء إلى يسوع والت

 

وإذا أراد المؤمنون المسيحيُّون ِمن اآلخرين أن ي عرفوا حقيقة يسوع، وأن يتعرفوا على المؤمنين المسيحيِّين 

وعلى ن م ط حياتهم، يجب عليهم أن يدعوهم إلى بيوتهم وحياتهم. وأنا أريد أن أقتدي بالتالميذ ِمن خالل دعوة 

 ياتي لكي يروا الحياة التي يحياها المؤمنون المسيحيُّون، ولكي يعرفوا يسوع.آخرين إلى بيتي وح

 

1 :22 

 . كيفَتنظرَإلىَالناس:2َاالكتشافَ

 

عندما أحضر أندراوس أخاه سمعان إلى يسوع، نظر يسوع إليه وإلى قلبه. وقد عرف يسوع أنَّ سمعان كان 

ا. كما أنه ع ا، ولكنَّ قلبه كان صغير  ُجال  كبير  ا كبيرة ، ولكنه كان يخشى ِمن ر  رف أنَّ سمعان قد يقطع وعود 

ا. لهذا، فقد  ا. ولكنَّ يسوع هو أعظم نبيٍّ أيض  ا أن سمعان كان رُجال  ُمتهور  الوفاء بها. وقد عرف يسوع أيض 

ا على حالة كل شخص  افي الُمستقبل و، بل في الوقت الحاضر فحسبال كان ُمطَّلِع  وكان يسوع ي عرف . أيض 

أنَّ سمعان سي تغيَّر، ويُصبح ثابت ا في إيمانه، ولن يُساِوم على الحق. وبهذا، فقد ن ظ ر يسوع إلى سمعان ال بناء  

ا بناء  على ما سيُصبح عليه في الُمستقبل. فقد كان يسوع ي عرف ما ت ْقِدر  على حالته في الحاضر، بل وأيض 

خرة". وفي نِعمة هللا أن تفعله بحياة تلميذه. لذلك، فقد أط ا آخر وهو "بُطُرس" والذي معناه "الصَّ لق عليه اسم 

تَّى  (، ت ن بَّأ يسوع بأنه سي بني كنيسته على بُطُرس )الصخرة(. ونقرأ في ِسْفر أعمال 11: 11وقت  الحق  )في م 

ُسل كيف أنَّ يسوع استخدم بُطرس لزرع الكنيسة األولى بين اليهود، والكنيسة األولى بين الس امريِّين، الرُّ

 والكنيسة األولى بين األمم. 
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ا  وأنا أريد أن أكون مثل يسوع. فأنا أريد أن أنظر إلى الناس ال بحسب ما هُم عليه في الحاضر، بل وأيض 

. فنعمة هللا قادرة على تغيير كل شخص على ما يُمكن أن يصيروا عليه في الُمستقبل بواسطة نعمة هللابحسب 

جاء في الناس بأنَّ نعمة هللا قادرة على تغييرهم. فبدال  ِمن انتقاد اآلخرين األرض! وأنا أريد أن أُ  ْضِرم نار الرَّ

م الذي يُحرزونهوالنظر إلى عيوبهم وأخطائهم، أريد أن أُشجعهم وأن أنظر إلى  هم كمؤمنين  التقدُّ في نُموِّ

 مسيحيِّين. 

 

 

َتوضيحاتََََََََََََََََََََ.َََََََََََََََََََََََََََََََََََاألسئلة:3َالخطوةَ

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

 ، وأن نطرح أسئلة عن األشياء التي لم ن فهما ب عد.51-11: 1لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في يوحنَّا 

ن سؤالك في دفترك.  : احرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة.د وِّن وِّ  بعد ذلك، د 

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

ح سؤاله(.  ي طر 

  : )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوي ا في مجموعتك(.ناقِش

بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة  )فيما يلي أمثلة على

 النقاش حول األسئلة(.

 

1َ:21َ

َ؟هلَكانَيوحنَّاَالمعمدانَ"إيليَّا"َأ مَال:1َالسؤالَ

َم الحظات:َ
 

نوا تفسيرهم الحرفي هذا كان اليهود يتوقَّعون أنَّ النبيَّ إيليَّا سيأتي ثانية  إلى األرض قبل مجيء المسيَّا. وقد ب  

سيأتي  مالك الرب بأن يوحنَّا المعمدان أعلن  ، 17: 1. ولكن في إنجيل لوقا 1-5: 2على ما جاء في مالخي 

ت هِّد الطريق أمام يسوع المسيح، وبأنه سيقوم بعمله "بروح إيليَّا وقُوَّ ه"، وبأنه سيرد كثيرين ِمن بني ليُم 

ة األبرار، وبأنه سيُه ي ئ للرب إسرائيل إلى الرب إلههم، وبأنه س يرد قلوب اآلباء إلى األبناء، والُعصاة إلى ِحْكم 

تَّى  ا. وفي إنجيل م  ، د عا يسوع يُوحنَّا المعمدان بأنه "إيليَّا". ومع أنَّ يوحنَّا المعمدان لم 12-12: 17شعب ا ُمستعد  

م  النبوءة الواردة في مالخي يكن إيليَّا حرفي  ا، إالَّ أنَّ مالك الرب ويسوع نفسه قاال ب . 2أنَّ يوحنَّا المعمدان قد ت مَّ

وقد قال يسوع بوضوح  إنَّ إيليا )يوحنَّا المعمدان( قد جاء وأت مَّ عمله التمهيدي، ولكنَّ بني إسرائيل لم يعترفوا 

 به، بل قتلوه.
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1َ:25َ

دَالناسَبالماء:2َالسؤالَ َ؟لماذاَكانَيوحنَّاَالمعمدانَي ع مَّ

َم الحظات:
 

يسيُّون عن سبب  قال يوحنَّا المعمدان بوضوح إنه ليس المسيَّا أو أيَّ شخص يتوقَّعه اليهود. حينئذ ، سأله الفرِّ

ن ينوب عنه رسمي  ا(. فقد  تعميده بالماء )أْي عن سبب قيامه بالعمل الذي ال يجوز أن يقوم به إالَّ المسيَّا أو م 

ا مِ  يسيون أنه م  الناس بالماء إالَّ المسيَّا أو إيليَّا النبي. فقد كانوا ي علمون أنه ال  يُع مِّدن أحد يمكنه أن ظ نَّ الفرِّ

يجوز ألي شخص أن يُمارس طقوس التطهير التي كانت المعمودية واحدة منها. فقد جاء في ِسفر الالويِّين 

لمخلوط بدم العصفور المذبوح. ولم العصفور الحي في الماء ا ي غمسأنه ال يُسم ح سوى للكاهن بأن  1-7: 12

ات بهذا الماء المخلوط بالدم. وهذا يُرينا أنَّ ط ْقس التَّطهير  ي ُرشَّ ي ُكن يُسم ح سوى للكاهن بأن  األبرص سبع مرَّ

اء  ن قِي ا  ف ت طْ : "25: 21كان عمال  مسيَّاوي  ا ب ْحت ا. وقد قال هللا في ِسْفر حزقيال  ل ْيُكْم م  أ ُرشُّ ع  هُُرون  ِمْن ُكلِّ و 

ِمْن ُكلِّ أ ْصن اِمُكمْ  تُِكْم و  اس  أُط هُِّرهُْم : "... 22: 27كما أنه قال في حزقيال  ".ن ج  اِطِن إِْثِمِهْم، و  و  لُِّصهُْم ِمْن م  ب ْل أُخ 

أ ن ا أ ُكوُن ل هُْم إِل ها   ْعبا  و   ". ف ي ُكونُون  لِي ش 

 

المسيَّا أو أحد األشخاص الذين سيتقدَّمونه بحسب فِْكر اليهود، فلماذا كان  ولكن إْن لم ي ُكن يوحنَّا المعمدان هو

يسيين لم يفهموا حقيقة يوحنَّا المعمدان. كما أنهم لم يفهموه حين قال  د بالماء؟ ِمن الواضح هنا أنَّ الفرِّ مِّ إنه يُع 

ا )أْي أنه  2: 21الشخص الذي ت ن بَّأ عنه النبيُّ إشعياء في ِسفر إشعياء  الشخص الذي سيُقيم طريق ا ُمستقيم 

مللرب(. وبذلك، فقد قال يوحنَّا المعمدان إنه الشخص الذي  إنَّ المسيَّا هو الرب نفسه! كذلك،  سيتقدَّ المسيَّا، و 

د ب 22: 1قال يوحنَّا المعمدان في إنجيل يوحنَّا  مِّ د بالماء فقط، ولكنَّ المسيَّا سيُع  مِّ وح القُُدسإنه يُع  وبهذا، فقد  .الرُّ

م  ح يوحنَّا المعمدان أنه سيكون هناك ف ْرق شاسع بينه وبين المسيَّا. ففي حين أنه كان يُق دِّ المؤلَّف ِمن  الرمزأوض 

م الشيء الحقيقي أال  ة  التطهُّر والتجديدهو والماء، فقد كان المسيَّا، يسوع المسيح، يُقدِّ وح القُُدسبقوَّ رقُس  الرُّ )م 

 (!1-2: 2؛ تيطُس 5: 2؛ يوحنَّا 1: 1

 

ذَّركما أنه وقد قال يوحنَّا المعمدان لليهود إن هذا المسيَّا يقف في وسطهم ولكنهم لم يعرفوه!  أثناء  من أنهم همح 

س عيهم ومحاولتهم لكشف الُمسحاء الكذبة، فإنهم سيُخفقون في تمييز المسيَّا الحقيقي! وقد قال يوحنَّا المعمدان 

إنَّ السَّبب في تعميده للناس بالماء هو كشف المسيَّا الحقيقي لبني إسرائيل. ونقرأ في  21: 1في إنجيل يوحنَّا 

ط اي اأنَّ يوحنَّا المعمدان ظ ه ر في البريَّة " 2: 1إنجيل مرقس  ِة اْلخ  ْغفِر  ْعُموِديَِّة التَّْوب ِة لِم  ". فقد كان يُن اِدي بِم 

مَّدهم بالماء يُنادي بضرورة توبة اليهود عن خطاياهم،  وبضرورة تجهيز قلوبهم الستقبال المسيَّا. وقد ع 

كعالمة على أنهم يُه يِّئون قلوبهم للمسيَّا اآلتي. فقد كانت معموديَّة الماء ترمز إلى حاجتهم للتطهير الروحي! 
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ُتط هِّر الناس  وحتى ذلك الحين، كانت معموديَّة يوحنَّا ت نتمي إلى طقوس التطهير في العهد القديم والتي كانت

ب إلى هللا وعبادته( والشخص الوحيد الذي كان بمقدوره أن . ط قسي  ا )أي أنها ُتط هِّرهم لكي يتمكنوا ِمن التقرُّ

دهم( هو يسوع المسيح. دِّ د اليهود بالماء لكي  يُط هِّر الناس روحي  ا )أْي أن يُج  مِّ لذلك، فقد كان يوحنَّا المعمدان يُع 

م ل هللا الذي يُهيِّئهم الستقب ِمل  على تركيز انتباه بني إسرائيل على ح  ال المسيَّا. وِمن خالل وعظه ومعموديته، ع 

وح ) د الناس بالرُّ مِّ  (.22: 1سيرفع خطيَّة العالم ويُع 

 

1َ:28َ

لَهللا":3َالسؤالَ م  مَّىَيسوعَ"ح  َ؟لماذاَي س 

َم الحظات:
 

قَّقت كل م ل هللا" ألنه فيه ت ح  رموز الِحْمالن في العهد القديم. ففي العهد القديم كانت هناك العديد  يُدعى يسوع "ح 

 ِمن الِحمالن التي ترمز إلى المسيَّا الذي سيأتي:

 

لَالفِْصح: (َأ م  َح 

َ

شُّ على أعمدة أبواب المؤمنين في ِمْصر لكي  كان خروف الفِْصح يُْذب ح في يوم عيد الفِْصح. وكان دمه يُر 

ل غضب هللا على ال وِّ م ل  7: 5كورنثوس 1ناس غير التائبين في مصر. ونقرأ في يُح  أنَّ يسوع هو "ح 

ل غضب هللا البار والُمق دَّس الذي نستحقه  11-11: 1بطرس 1فِْصِحنا". كما نقرأ في  وِّ أنَّ يسوع ُصلِب  لكي يُح 

 على خطايانا. فدمه الكريم فدانا ِمن سيرتنا أو حياتنا الباطلة. 

 

َدَّمَيومي ًاَكم حرقات:الِحْمالنَالتيَت ق َ (َب

َ

د  د  ال  كل صباح وكل مساء. ووفق ا لما 2: 21فوفق ا لما جاء في ِسْفر الع  م  ، كان يجب على الكهنة أن يذبحوا ح 

ل بال عيب لكي يرمز إلى ك مال المسيح وبأنه بال خطيَّة. 1جاء في ِسْفر الالويِّين  م  ، كان يجب أن يكون الح 

ِضع ت على وكان يجب على الكاهن أن  يضع يده على رأس الخروف إشارة  إلى أنَّ خطيَّة الشخص قد و 

الخروف )الذي يرمز إلى يسوع المسيح(. وفي العهد القديم، كانت "الُمحرقة" تُْقب ل نيابة  عن هذا الشخص 

حيدة للتكفير عن خطاياه. كذلك، في العهد الجديد، فإنَّ ذبيحة يسوع المسيح على الصليب هي الطريقة الو

 (. 25: 2المقبولة لدى هللا اآلب للتكفير عن خطايانا )رومية 
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ت ن بَّأَعنهَفيَإشعياءَ لَالم  م  َ:53ج(َالح 

َ

ل ْيِه إِْثم  : "11و  7-1: 52فنحن نقرأ في إشعياء  ع  ع  ض  بُّ و  الرَّ اِحد  إِل ى ط ِريقِِه، و  ل ْلن ا. ِمْلن ا ُكلُّ و  ن م  ض  غ  ُكلُّن ا ك 

ِميِعن   ازِّ ج  ام  ج  اِمت ة  أ م  ة  ص  ن ْعج  ك  ْبِح، و  اُق إِل ى الذَّ اة  تُس  ش  ل ْم ي ْفت ْح ف اهُ. ك  لَّل  و  ا هُو  ف ت ذ  ا ... يه ا ف ل ْم ي ْفت ْح ف اهُ. ا. ظُلِم  أ مَّ أ مَّ

ة  إِْثم   بِيح  هُ ذ  ل  ن ْفس  ع  ِن. إِْن ج  ز  ق هُ بِاْلح  بُّ ف ُسرَّ بِأ ْن ي ْسح  أنَّ "ذبيحة  11-12: 5. ونقرأ في ِسْفر الالويِّين ..."الرَّ

اإلثم" كانت تُق دَّم كبديل أو تعويض عن ما أخفق الشخص في القيام به ِمن جهة األشياء التي ط البه هللا بها. وقد 

 كانت ذبيحة اإلثم كفَّارة؛ أي أنها كانت تُزيح غضب هللا عن خطيئة الشخص. 

 

في يسوع  تحقيقهات ِجد  رموزألنواع الثالثة ِمن الِحمالن في العهد القديم هي وهكذا، نستنتج أن جميع هذه ا

 المسيح في العهد الجديد!

 

1َ:32َ

وحَالق د سلماذاَكانَي ت ع يَّنَعلىَيسوعَأنَي ْقب لَ:4َالسؤالَ رأىَِمنَالناسَالرُّ َ؟علىَم 

َم الحظات:
 

دَّث عن معموديَّة ي كتُب البشير يوحنَّا إنجيله وهو ُمتيقِّن بأنَّ القُ  اء قد قرأوا األناجيل الثالثة األخرى التي ت ت ح  رَّ

ل  وح القُُدسيسوع على يد يوحنَّا المعمدان في نهر األردن. وفي ذلك الوقت، ن ز  على هيئة حمامة واستقرَّ  الرُّ

وح القُُدسعلى يسوع. ومع أنَّ  دة، الرُّ رَّ ح هللا اآلب ليسوع  ليس له جسد وال يُمكن أن يُرى بالعين الُمج  م  فقد س 

وح القُُدسويوحنَّا المعمدان أن يُشاهدا  بهيئة حمامة. وقد اختار هللا هيئة الحمامة ربما ألنَّ الحمامة ترمز  الرُّ

وح القُُدس؛ وهذه هي صفات الطهارة والوداعة والسالمإلى  وح رغم الفارق الهائل بين االثنين. وألنَّ  الرُّ الرُّ

وح القُُدسأن  كل أنواع الخطايا تُْحِزن  21: 2فإننا نقرأ في رسالة أفُسس طاهر،  القُُدس وح . وألنَّ الرُّ الرُّ

تهم على خطية،  12و  1: 11، فإننا نقرأ في إنجيل يوحنَّا وديع القُُدس أنه ال يُرغم الناس على الحق، بل يُب كِّ

وح القُُدسوعلى بر، وعلى دينونة. وألنَّ  أنه ال يفعل أي  21-17: 12رسالة رومية ا نقرأ في ، فإننُمسالم الرُّ

وح القُُدسشيء يُمكن أن يُْعثِر الناس، بل يفعل فقط ما يُسهم في بُنيانهم. وقد بقي  ا على يسوع في  الرُّ ُمستقر  

رَّ به هيئة منظورة لبعض الوقت. ثُمَّ ُسِمع صوت هللا اآلب وهو يقول ِمن السماء إنَّ هذا هو ابنه الحبيب الذي سُ 

وح القُُدسكل ُسرور. ونرى هُنا كيف أنَّ هللا الُمثلَّث األقانيم يُعلن ذاته لنا بصفته اآلب، واالبن، و  . الرُّ

 

وح القُُدسلِكْن لماذا كان ينبغي على يسوع المسيح أن ي قبل  وح الرُّ ؟ وفق ا للطبيعة اإللهيَّة فإنَّ ابن هللا هو الرُّ

لَّ (. ولكن وفق  17: 2كورنثوس 2) لَّ عليه روح هللا. وهذا يعني أنه عندما ح  وح ا لطبيعته البشريَّة، فقد ح  الرُّ

لَّ على يسوع  القُُدس يسوع اإلنسان  ُمِسح  . وبذلك، فقد اإلنسانعلى يسوع المسيح عند معموديته بالماء، فقد ح 
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وح القُُدسب يَّن افأصبح  الرُّ ولكي يقوم بهذه يكون وسيط ا بين هللا واإلنسان. ِمن هللا للقيام بمهمة ُمعيَّنة وهي أن  ُمع 

وح القُُدسالمهمة، كان ال بُدَّ ِمن حلول  لَّم يسوع في إنجيل لوقا  الرُّ أنَّ النبوءة الواردة  11-11: 2عليه. وقد ع 

قَّقت فيه، وهي تقول: " 2-1: 11في ِسْفر إشعياء  ، أل نَّ الرَّ قد ت ح  ل يَّ بِّ ع  يِِّد الرَّ نِي ألُب شِّر  ُروُح السَّ ح  س  بَّ م 

أُْسوِرين  بِاإلِ  لِْلم  ْسبِيِّين  بِاْلِعْتِق، و  ِسِري اْلق ْلِب، ألُن اِدي  لِْلم  ل نِي أل ْعِصب  ُمْنك  ، أ ْرس  اِكين  س  ن ة  اْلم  ْطال ِق. ألُن اِدي  بِس 

بِّ  ْقبُول ة  لِلرَّ وح القُُدسى إنَّ هللا أعط 22: 2". ويقول يوحنَّا في إنجيل يوحنَّا م  ليسوع دون حدود! وهذا يعني  الرُّ

ِدي ا ، ي ِحلُّ هللاُ بُِكلِّ ِمْلئِهِ حيث نقرأ: " 1: 2نفس ما قاله بولُس في كولوسي  س   ".ف إِنَّهُ فِيِه، ج 

 

1َ:47َ

َفيه"َأوَ"َائيللماذاَقالَيسوعَعنَنثن:5َالسؤالَ َأصيٌلَالَش كَّ ق ًاَإنهَ"إسرائيليٌّ َح  ائِيلِيٌّ َفِيهَِإِْسر  ِغشَّ َ؟"الَ 

َم الحظات:
 

د  د  إلى مالئكة هللا وهم يصعدون وينزلون أنَّ يسوع كان يُف كِّر في أبينا  51ن رى ِمن خالل اإلشارة في الع 

ر  ل ق ْد ، يقول إسحاق لعيسو: "21-25: 27. ففي ِسْفر التكوين ائيليعقوب أثناء حديثه عن نثن بِي أ ُخوك   م ك 

ت ك   ك  ل ب  ب ر  س  قِّب" )أو "ُمخاِدع"(. "و  . وقد قال عيسو إنَّ يعقوب اسم على ُمس مَّى ألنَّ اسم يعقوب يعني "ُمت ع 

ا )أي  ْكر لغايات شخصيَّة لم ي ُكن ِصف ة ليعقوب وحده، بل كانت ِصف ة ألبناء يعقوب أيض  ولكنَّ استخدام الم 

د ع، 22اليهود(. ففي تكوين   تلوهم، وسلبوا أمالكهم. اليهود ُسكَّان إحدى الُمُدن، وق خ 

 

دَّدة ِمن اليهود  وهكذا، فقد أصبحت عبارة "إسرائيلي ال ِغش فيه" عبارة متداولة بين الناس تُطلق على فئة ُمح 

ب ا قال عنه ائيلالصادقين. لهذا، عندما التقى يسوع بنثن ائِيلِيٌّ أ ِصيٌل ال  ش كَّ فِيِه!: "ُمتعجِّ ا إِْسر  وربما كان  "ه ذ 

كْ   ليس أنَّ يسوع كان ي عرف 25-22: 2ر هو ِصف ة عامَّة في جميع الشعوب. فنحن نقرأ في إنجيل يوحنَّا الم 

ا. وهذا يعني أن يسوع يعرفني ويعرف كل شيء  عني. فهو  جميع الناس فحسب، بل وسرائر قلوبهم أيض 

ذلك، ِمن المهم أن أسمح كما أنه يعرفني عندما أحاول خداع اآلخرين. ليعرف أفكاري، ودوافعي، ومواقفي. 

 للروح القدس بتغيير ذهني، ودوافعي، ومواقفي. 

 

1َ:51َ

َ؟ماَالمقصودَبرؤيةَمالئكةَهللاَيصعدونَوينزلونَعلىَابنَاإلنسان:6َالسؤالَ

َم الحظات:
 

ا بين األ 21كان يسوع ما زال يُف كِّر في أبينا يعقوب. ونحن نقرأ في تكوين  رض أنَّ يعقوب رأى في حلم ُسلَّم 

لَّم ُمبارك ا  لَّم. وكان الرب نفسه يقف على رأس السُّ والسَّماء، وأنه رأى مالئكة هللا تصعد وتنزل على السُّ

ل ْيه ا اآلن  أُْعِطيه  يعقوب. فقد وعده قائال : " . إِنَّ األ ْرض  الَّتِي ت ْرقُُد ع  إِل هُ إِْسحق  اِهيم  و  بُّ إِل هُ أ بِيك  إِْبر  ا أ ن ا هُو  الرَّ
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ت ت ب ار   نُوبا ، و  ج  اال  و  ِشم  ْرقا ، و  ش  ْربا  و  ت ْمت دُّ غ  اِب األ ْرِض، و  تُر  ت ُكوُن ك  ، الَّتِي س  يَّتِك  لُِذرِّ ِميُع ل ك  و  يَّتِك  ج  بُِذرِّ ُك بِك  و 

ك  إِل ى ه ِذِه األ  ه  ُشُعوِب األ ْرِض.  أ ُردُّ ا ت ْذه ُب، و  ْيثُم  اك  ح  أ ْرع  ك  و  ع  ا ا أ ن ا م  ل ْن أ ْتُرك ك  إِل ى أ ْن أ فِي  بُِكلِّ م  ْرِض. و 

ْدتُك  بِهِ  ع   ". و 

 

ْمزوفي إنجيل يوحنَّا، يُشير يسوع إلى أنَّ  لة  ي ت حقَّقُسلَّم يعقوب  ر  في يسوع المسيح! فيسوع المسيح هو الصِّ

تضحيته على الصليب، فقد  الوحيدة بين السماء واألرض! وهو الوسيط الوحيد بين هللا واإلنسان. فِمن خالل

 صال ح هللا مع الخطاة، وصال ح الخطاة مع هللا.

 

ا أعظم. ولِكْن ما هي تلك األمور األعظم؟ لقد الحظ التالميذ أنَّ يسوع  ويقول يسوع لنثنائيل إنه سيرى أمور 

يرون المزيد ِمن  يمتلك معرفة  خارقة  وأنه ن ظ ر إلى قلب نثنائيل مباشرة . ومنذ تلك اللحظة فصاعدا ، سوف

لبه، وكيف أنَّ السَّماء ستُفت ح، وكيف أنَّ هللا سيدنو ِمن اإلنسان الصفات اإللهية ليسوع . كما أنهم سيرون ص 

ا، سوف يرون يسوع في يوم الدينونة 22: 12؛ 21: 1وكيف أنَّ اإلنسان سيتصالح مع هللا )يوحنَّا  (. وأخير 

ل ة والسُّ : 7طان لكي يُدين العالم وي ْحُكم السماء الجديدة واألرض الجديدة )دانيال األخيرة وهو ُمتسربل بالقوَّ

12-12 .) 

 

 

َ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََتطبيقاتط بِّق:4َالخطوةَ

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

وَِّ ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من يوحنَّا  ن:شاركَود   .51-11: 1تعالوا بنا نُفكِّر سوي  ا ونُدوِّ

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

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

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

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

قترحةَ-1 َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَم 

 

 . دعوة هللا لك في هذه الحياة عندما يسألك الناس، أخبرهم بوضوح عن مهمتك أو عن: 22-22: 1

م ل هللا(: 21: 1 ه أنظار الناس إليك، بل إلى يسوع المسيح )ح  جِّ ف النَّاس على يسوع المسيح. . ال تُو  رِّ  ع 

وح القُُدسمعموديَّة : 22: 1 ة واحدة فقط  الرُّ رَّ حةالتي ت ْحُدث م  : 12كورنثوس 1على أفضل نحو في  ُموضَّ

وح القُُدس. والملء ب1-2: 2وتيطُس ، 1-2: 2، ويوحنا 12-12 ح في  الرُّ ضَّ ا ُمو  ا وتكرار  الذي ي حُدث مرار 

 .21-11: 5أفُسس 
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أْفِسح مجاال  للناس لالنخراط في حياة المؤمنين المسيحيِّين واجتماعاتهم. قُل لهم: "تعالوا وانظروا" :  21: 1

 . (21نُظر العدد أ)

 مسيح. : اجتذب أفراد عائلتك إلى يسوع ال22: 1

 . نظر إلى الناس ال وفق ا لِما هُم عليه اآلن، بل وفق ا لما يُمكن أن يُصبحوا عليه في يسوع المسيحأ: 22: 1

ا إلى اتِّباعه )أي إلى أن نُصبح تالميذ له(. : 22: 1  يسوع يدعونا ال إلى اإلعجاب به فحسب، بل وأيض 

 العهد القديم كتبوا عنه.أخبِر أصدقاءك عن يسوع المسيح. فاألنبياء في : 22: 1

 أْعط الناس التقدير الذي يستحقونه. : 27: 1

 ف كِّر في السؤال التالي: "ما هو اعترافك الشخصي فيما يتعلَّق بيسوع المسيح؟": 21: 1

 
َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَشخصيَّةَ-2

 

ا أن يذهب المرء ويرى، فإنني أشارك عادة  في اللقاءاتأ(  المسيحيَّة لكي أرى ما يفعله  حيث إنه ِمن المهم جد  

المؤمنون، ولكي أتعلَّم المزيد عنهم. فأنا أريد أن أعرف يسوع على نحو  أوسع وأعمق. لهذا فقد انضممت إلى 

 مجموعة تدرس الكتاب الُمقدَّس. 

 

ا على الحال ال لقد ن ظ ر يسوع إلى بُطرسب(  تي ورآه ال على الحال التي كان عليها آنذاك فحسب، بل وأيض 

 سيصير إليها في الُمستقبل. لهذا فأنا أتوقع من يسوع أن يُغيِّرني ألُصبح الشخص الذي يُريدني هو أن أكونه. 

 

لَِّ.5َالخطوةَ بص  َ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالتَّجاو 

قٍّ واحد    علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات يوحنَّا تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخص  بشأن ح 

1 :11-51. 

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 1)َصالة5َ

َشفاعيَّةصالةَ

 

ا وألجل الناس في العالم. تابعواَالصالة  في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعض 
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 (دقيقتان)واجبَبيتي6ََ

َللدَّرسَالقادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائدَالمجموعة.)

 

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

لِّم، أو ادرس -2  .51-11: 1)مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( إنجيل يوحنَّا  ِعظ، أو ع 

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

ن مالحظاتك. ط ل. د وِّ ق  الُمفضَّ  ريقة الح 

 آيات كتابيَّة حفظتها. 5. راجع يومي ا آخر 12: 1تأمَّل واحفظ آية الحفظ الجديدة: يوحنَّا : الحفظ -2

لِّ لشخص  ُمعيَّن أو لشيء  ُمحدَّد  في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور الصالة -5  (. 2: 5. ص 

ن مالحظا -1 وِّ ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  تكد  ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. د وِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير. 
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7َالدَّرسَ
 

الة1َ َص 

َ

َ
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائدَالمجموعة: لِّ وكرِّ  ص 

 

 دقيقة( 21)َم شاركة2َ

َكورنثوسَاألولىرسالةَ

َ
من دفاتر مالحظاتكم( ما ت علَّمتموه ِمن أوقات خلوتكم الشخصية مع هللا  أوَاقرأوابإيجاز ) تناوبواَوشاركوا

يَّن لكم )  (.1-1كورنثوس 1حول المقطع الكتابي الُمع 

 

 ق(ائدق 5)َحفظ3َ

1َ:14َيوحنَّاَ

 

 . 12: 1)في مجموعات ثُنائية(: يوحنَّا  راجعوا

 

 دقيقة( 15)َتعليم4َ

عود: َعيدَالصُّ

عودَالمسيحَإلىَالسَّماء َاالحتفالَبذكرىَص 

 

عود هو عيد مسيحيٌّ نحتفل فيه بذكرى صعود يسوع المسيح ِمن األرض إلى السَّماء وجلوسه م قدِّمة : عيد الصُّ

بُّع يسوع على العرش وتأثير  على العرش بصفته ملك الملوك. وسوف ن تعلَّم ما يُعلِّمه الكتاب الُمقدَّس عن ت ر 

ا كيف أنَّ أنبياء العهد القديم تنبَّأوا عن صعود المسيح وجلوسه  ذلك علينا كمؤمنين مسيحيِّين. وسوف ن تعلَّم أيض 

على العرش. وسوف نرى ما حدث عند صعود يسوع وجلوسه على العرش، وكيف أنَّ صعوده إلى السماء 

 . لهما تأثير على كل شخصوتربُّعه على العرش 

 

عودَيسوعَالمسيحَأ(َ َن بوءاتَعنَص 
 

ا ِسفر إشعياء فُكتِب في سنة قبل الميالد.  1111ُكتِب ت المزامير في نحو سنة  قبل الميالد. وقد ت ن بَّأ  711أمَّ

ا ِمن حدوث ذلك فعلي  ا. 21ميالديَّة؛ أْي قبل أكثر ِمن  21سنة  ىيسوع عن صعوده قبل موته في حوال  يوم 
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َ.12-42َ:1المزمورََ-1

 

هُ عندما نُقِل  تابوت العهد إلى موقعه الجديد في خيمة في مدينة داود )صهيون(  نَّم  ن ظ م  داُود هذا المزمور ور 

(. وفي 1: 12 األيام أخبار1(. وكان يُنظ ر إلى تابوت العهد على أنه مسكن هللا على األرض )1صموئيل 2)

ُجل  إلحضار التَّابوت الذي كان الفلسطينيون قد استولوا عليه. وقد تلك المناسبة، اصطفى داود ثالثين ألف ر 

 ، باب ، ودفوف  احتفل هو وكل بني إسرائيل بكل قوتهم أمام الرب باستخدام جميع أنواع اآلالت الموسيقيَّة ِمن ر 

ن عليها.  نَّموا قائلين إنَّ األرض هي للرب بكل ما فيها وم  وكان داُود وُصنوج ، وغيرها. وقد احتفل الشعب ور 

ا وعجال  معلوف ا ُكلَّما ت ق دَّم حاملوا تابوت الرب ست خطوات .  وفي ذلك اليوم، رقص داود بكل قوته ي ْذب ح ثور 

 أمام الرب. 

 

ي قِف  فِي ب ْيتِِه الْ  وهُنا، يتساءل ناظم المزمور قائال :  بِّ )صهيون(، و  ب ِل الرَّ د  إِل ى ج  ْن ي ِحقُّ ل هُ أ ْن ي ْصع  ُمق دَّسِ "م 

)خيمة االجتماع التي نُِصب ت على جبل صهيون قبل بناء هيكل الرب على جبل الُمريَّا(؟" ويأتي الجواب 

ل ى اْلب   هُ ع  اك  الَِّذي ال  ي ْحِمُل ن ْفس  . ذ  اْلق ْلِب النَّقِيِّ ت ْيِن و  ْيِن الطَّاِهر  اِحُب اْلي د  ا: "إِنَّهُ ص  اِطِل )أي الذي ال يعبد سريع 

اْلبِرَّ ِمْن ِعْنِد هللاِ  أي ، و  بِّ ة  ِمن  الرَّ ك  ال  ي ْحلُِف ُمن افِقا . ي ت ل قَّى اْلب ر  لِِّصِه". وتتألَّف إله غير إله الكتاب الُمقدَّس(، و  ُمخ 

كة في الكتاب الُمقدَّس ِمن الوقائع  تَّى  الروحيَّةالب ر  وح القُ (، و22: 25واألبديَّة مثل ملكوت هللا )م   ُدسالرُّ

كة روحيَّة مثل التبنِّي كأوالد هللا، والفداء، والغفران )أفُسس 12: 2الموعود )غالطيَّة  ا 7-2: 1(، وكل ب ر  (. أمَّ

ون  22التبرير فيتألف ِمن الخالص. وفي سياق المزمور  فإنَّ األشخاص الذين ينطبق عليهم هذا الوصف يُْدع 

ا  لف هذا الجيل ِمن األشخاص الذين يطلبون إله الكتاب الُمقدَّس (. ويتأ1: 22نظر المزمور أالِجْيل" )"جميع 

 ويلتمسون حضوره. 

 

هو نبوءة مسيَّانية عن صعود يسوع المسيح إلى السماء! وفي ضوء إعالن العهد الجديد، ال  22ولكنَّ المزمور 

. فليس هناك إنسان يُمكن ألحد غير يسوع المسيح أن يصعد إلى السماء وال أن يقف في محضر هللا القُدُّوس

(. وال يمكن ألي شخص أن 11-1: 2يستحق ذلك. وليس هناك إنسان طاهر اليدين أو نقي القلب )رومية 

؛ 11-11: 2يكسب البر بجدارته عن طريق إطاعة الناموس أو القيام بما يكفي ِمن األعمال الصالحة )غالطيَّة 

 (. 22: 2مية (. فالجميع أخطأوا وأعوزهم مجد هللا )رو1-1: 2أفُسس 

 

(. لذلك، فقد 21، 21: 7؛ 15: 2ولكنَّ يسوع كان مؤهَّال  لذلك. فهو بال خطيَّة وكامل في صفاته )عبرانيِّين 

نَّا.  ر هللا القدُّوس كنائب  ع   كان بمقدوره أن يصعد إلى السماء وأن يقف في م حض 
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 وجلوسه عن يمين هللا؟ لذلك، أال ي ْجُدر بالمؤمنين المسيحيِّين أن يحتفلوا بصعود يسوع

 

 

َ.32-25َ،21-22َ،24-61َ:16المزمورََ-2

 

د أن يكون المزمور   17: 11ألنَّ هللا ي ْملُك أصال  على جبال إسرائيل، وال سيَّما على جبل صهيون، ِمن الُمستبع 

ة األولى التي ت مَّ فيها إحضار تابوت الرب إلى صهيون. فقدا كان تابوت الع رَّ هد يؤخذ لمرافقة يُشير إلى الم 

، كان بنو إسرائيل يُنشدون نفس هذه  جيش بني إسرائيل في الحرب، ثُمَّ تتم إعادته إلى مكانه في صهيون. حينئذ 

 (. 1-2: 2صموئيل 1؛ قاِرن 11: 11صموئيل 2الكلمات )

 

ر داود هللا هنا بأنه  وِّ ماع على جبل ُمنتصر يصعد ِمن المعركة إلى مسكنه في العالء )خيمة االجت إلهيُص 

بايا. وهو ي قبل الغنائم  صهيون( في حين تتبعه أعداد ال تُحصى ِمن المركبات التي تسوق خلفها الكثير ِمن السَّ

ال  عن موكب نُصرة هللا: فاهلل الملك يجلس على عرشه بكل  ا ُمفصَّ ِمن الشعوب المهزومة. ثُمَّ نجد هنا شرح 

نُّ  تِّت هيبة وقداسة. وفي المقدمة هناك الُمغ  ون، ثُمَّ الموسيقيُّون، ثُمَّ ضاربات الدفوف. وي دعو داود هللا هنا بأن يُش 

ون بالقتل )قاِرن إشعياء  ف هؤالء الشعوب بأنهم "الوحش الكاِمن بين 1: 27الشعوب الذين يُس رُّ (. ويوص 

ثِّلون األمم التي (، وهُ 11-1: 21( أو التمساح )أيُّوب 22-15: 21فرس النهر )أيُّوب القصب" إشارة  إلى  م يُم 

 كانت تقهر شعب هللا وتضطهده. 

 

َ.7-8َ:6إشعياءََ-3

 

ا"، وسوف يمتلك نفس الطبيعة اإللهيَّة التي يمتلكها هللا  الطفل الذي سيُولد على األرض سيُدعى "إله ا قدير 

يسوع المسيح يُدعى  ، فإنَّ الرب22-21: 11"اآلب األزلي". فكما أنَّ الرب يُدعى "هللا القدير" في إشعياء 

ا "هللا القدير" في إشعياء  . وبعد صعوده إلى السماء وجلوسه على العرش، سوف تكون رياسة الكون 1: 1أيض 

ا بين هللا واإلنسان،  تِفِه. ولن تكون نهاية لنُموِّ رياسته في كل بلد في العالم. كما أنه سيُنشئ سالم  كله على ك 

(. وسوف يُقيم مملكته ويُث بِّتها 11-1: 5خالل ذبيحته الكفَّاريَّة )رومية وبين اإلنسان وأخيه اإلنسان ِمن 

 وي ْعُضد ها بالحق والبِر منذ مجيئه األول إلى األبد!

 

َ.13-3َ:8يوحنَّاََ-4

 

 نزول يسوع المسيح ِمن السماء كشف لنا عن بعض األمور السماويَّة، ثُمَّ أعقب ذلك صعوده إلى السماء:
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لَِمنَالسماءَث مََّصعدَإليها!َأ(َيسوعَالمسيح َهوَالوحيدَفيَالتاريخَالذيَن ز 

 

يقول يسوع إنه ما ِمن أحد في التاريخ صعد إلى السماء ليعرف حقيقة األمور السماويَّة. فهو الوحيد الذي سكن 

سوع المسيح (. في12-1: 2في السماء ونزل منها. وهو الوحيد الذي يعرف األمور السماوية ويُعلنها لنا )يوحنَّا 

فليَّة ِمن األرض وصعد إلى ما فوق السَّماوات )أفُسس  (. فما ِمن نبيٍّ آخر عاش 11-1: 2نزل إلى األقسام السُّ

في التاريخ أو ادَّعى أنه نبي جاء ِمن السماء أو رجع إليها! ومع أن أخنوخ وإيليَّا صعدا إلى السَّماء، إالَّ أنهما 

هُم لم بذلك، فو .األنبياء في كل مكان في العالم ما زالوا أموات ا في قبورهملم ينزال منها. كذلك، فإن جميع 

 ِمن السماء ولم يصعدوا إليها. ينزلوا 

 

كذلك، فإنَّ يسوع المسيح هو اإلنسان الوحيد الذي قام ِمن األموات وما زال حي  ا! وهو الوحيد الذي جاء ِمن 

ِمن السماء وصعد إليها. وهذه الحقيقة تُبرهن على أنَّ يسوع  السماء وعاد إليها! أجل، إنه الوحيد الذي نزل

المسيح هو أعظم نبيٍّ في كل األزمنة؛ بل إنه كان أكثر ِمن ذلك بكثير! فهو ليس أعظم رئيس للكهنة فحسب، 

ن وال أعظم نبيٍّ فحسب، وال أعظم ملك فحسب، بل هو هللا! إنه هللا الذي أخذ طبيعة بشريَّة دون أن يتخلَّى ع

 ؛2: 2طبيعته اإللهيَّة. وهو هللا الذي أعلن ذاته ال ِمن خالل عمود سحاب  وعمود نار  فحسب )خروج 

ا في شخص يسوع المسيح التاريخي )يوحنَّا 11: 11؛ 21: 12  (. 11، 12، 1: 1(، بل أعلن ذاته أيض 

 

َ(.3َ:12اَاألشياءَالسماويَّةَللبشرَ)يوحنََّب(َيسوعَالمسيحَنزلَِمنَالسماءَلكيَي علنَ

 

إنَّه ويوحنَّا المعمدان كانا يعرفان عن "األمور السماويَّة" ويشهدان عنها.  11: 2يقول يسوع في إنجيل يوحنَّا 

كَّن يسوع ِمن قول ذلك ألنه كان يرى قلوبهم ويعرف  ولكنَّ القادة الدينيِّين اليهود لم يقبلوا شهادتهما. وقد ت م 

دهم في قبول تعاليمه )  (.25: 2يوحنَّا  نظرأتردُّ

 

ْيف  تُْؤِمنُون  إِْن 12: 2وقد قال يسوع لهؤالء في يوحنَّا  ل ْم تُْؤِمنُوا، ف ك  ْثتُُكْم بِأُُموِر األ ْرِض و  دَّ : "إِْن ُكْنُت ح 

اِء؟"  ْثتُُكْم بِأُُموِر السَّم  دَّ  ح 

 

. وِمن األمثلة ْحُدث على األرضت  كان يسوع يتحدَّث عن أمور سماويَّة بطبيعتها، ولكنها : األمور األرضيَّة

ته )يوحنَّا  (، وإعالن الخبر 11: 2(، وموت المسيَّا وقيامته )يوحنَّا 11: 1على ذلك: مجيء المسيَّا إلى خاصَّ

وح القُُدس(، والمعمودية بالماء والمعمودية ب17-11: 2السار إلى األُمم في كل مكان في العالم )يوحنَّا   الرُّ

اء  1-2: 2؛ 22: 1ا )التجديد( )يوحنَّ  ل ْيُكْم م  أ ُرشُّ ع  دَّث عن هذه األشياء في العهد القديم: "و  (. وكان هللا قد ت ح 
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اخِ  ُع فِي د  أ ض  ِديدا ، و  أ ه بُُكْم ق ْلبا  ج  ِمْن ُكلِّ أ ْصن اِمُكْم، و  تُِكْم و  اس  أ نْ ن قِي ا  ف ت ْطهُُرون  ِمْن ُكلِّ ن ج  ة ، و  ِديد  ت ِزُع لُِكْم ُروحا  ج 

لُُكْم تُ  اِخلُِكْم ف أ ْجع  ُع ُروِحي فِي د  أ ض  . و  ْنهُ ق ْلب  ل ْحم  ضا  ع  أُْعِطيُكْم ِعو  ِر و  ج  ائِِضي ِمْن ل ْحِمُكْم ق ْلب  اْلح  اِرُسون  ف ر  م 

اِملِين  بِه ا" )حزقيال  اِمي ع  تُِطيُعون  أ ْحك  على األرض. (. فالتجديد ي ْحُدث في نِطاق خبرة اإلنسان 27-25: 21و 

ن عرف العهد القديم وتأمَّل في عدم مقدرته الذاتيه على إرضاء هللا يُدرك حاجته إلى الوالدة  لذلك، فإن كل م 

 الجديدة!

 

لَّما عن تجديد الناس بواسطة  وح القُُدسومع أن العهد القديم ويسوع في العهد الجديد ع  ، إالَّ أنَّ غالبية اليهود الرُّ

نيقوديموس وأمثاله كانوا يظنون أن هذه األمور األرضيَّة غير قابلة للتصديق. لذلك،  رفضوا ذلك. وحتى إن

لَّم يسوع إليهم عن األمور السماويَّة؟  كيف كانوا سيؤمنون عندما ت ك 

 

ص ، وال سيَّما خطة هللا األزليَّة للخالت ْحُدث في السَّماءاألمور السماويَّة هي األشياء التي : األمور السماويَّة

حها يسوع في ا في محضر هللا 11-12: 2يوحنَّا  إنجيل والتي ش ر  ا دائم  . فابن هللا هو الوحيد الذي كان موجود 

ويعرف كل القرارات التي ُصنع ت في السماء. فما ِمن شخص ذهب إلى السماء ليعرف األشياء السماويَّة. 

لِّص علنها لنا. وخطَّة هللا السماويَّة هي أن ولكنَّ يسوع جاء ِمن السماء، وهو يعرف األمور السماويَّة ويُ  يُخ 

لِّص الناسِمن كل أُمَّة وشعب ولسان في العالم. وتقتضي خطة هللا السماويَّة أن  شعبه ِمن خالل موت يسوع  يُخ 

نها هللا المسيح وقيامته. فخطَّة هللا الخالصيَّة ت ْكُمن خارج نطاق معرفة اإلنسان وقدرته على التخيُّل إلى أن يُعل

ا 11-7: 2كورنثوس 1نفسه لإلنسان ) (. وقد عمل يسوع ال على كشف خطَّة هللا السماويَّة فحسب، بل وأيض 

 على تنفيذها وجعلها ُمتاحة لإلنسان!

 

َ.3-14َ:1يوحنَّاََ-5

 

ميذ عندما قال يسوع إنه ذاهب إلى مكان  ال يمكن لتالميذه الذهاب إليه )صعوده إلى السَّماء(، امتأل التال

ول م ن هو  خجلواألنَّ يسوع قال إنه سيتركهم. وقد  حزنوابمشاعر مضطربة. فقد  ألنهم كانوا يتشاجرون ح 

يَّروااألعظم بينهم. وقد  ا آخر سيُنكره، وأنَّ الجميع  ت ح  ا منهم سيخونه، وأنَّ تلميذ  بسبب ت ن بُّؤ يسوع بأنَّ واحد 

بب تفكيرهم في صعوبة ما قاله يسوع عن خيانة أحدهم له. في إيمانهم بس اضطربوا. ولعلهم سيتخلون عنه

ك.  أحبواوفي الوقت نفسه، فقد  نُّوا أن تتغيَّر األمور. وفي الحقيقة أنَّ إيمان التالميذ كان على الِمح  يسوع وت م 

عهم يسوع وقال لهم أن يستمروا في اإليمان باهلل اآلب وبه.   لهذا فقد ش جَّ
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: 22ليُِعدَّ مكان ا لتالميذه. و "بيت هللا" هو السَّماء قبل المجيء الثاني للمسيح )المزمور لقد قال يسوع إنه ذاهب 

ا األرض الجديدة بعد المجيء الثاني ليسوع المسيح )إشعياء 15: 12؛ إشعياء 12-12  :15(. وهو أيض 

امهم ومصيرهم األبدي. مق(. وكلمة "مكان" هُنا تُشير إلى مكان ُسكنى المؤمنين وإلى 2-1: 21؛ رؤيا 11-17

فِمن خالل موت يسوع المسيح فقد أصبح بإمكان تالميذه أن يحيوا معه إلى األبد. فهذا هو مصيرهم األبدي. 

دَّ تالميذه وهيَّأهم لمكانهم األبدي. وِمن خالل صعوده إلى السَّماء فقد ه يَّأ ذلك المكان  وِمن خالل قيامته، فقد أع 

 لتالميذه. 

 

إنه سيأتي ثانية  ويأخذهم ليكونوا معه. ولم ي ُكن يسوع يُف كِّر حينذاك في الموت الجسدي للمؤمنين وقد قال يسوع 

ب بالمؤمنين. حينئذ ، سوف  حِّ في المقام األول، بل كان يُف كِّر في مجيئه الثاني. فعند مجيئه الثاني، سوف يُر 

ا ويفرحون بوجودهم معه! وهذا هو السبب ف ي أنَّ تركه لهم وصعوده إلى السماء هو يُعانقون بعضهم بعض 

كة لحياتهم ) ا سيئ ا، بل ب ر   (!7: 11نظر أليس خبر 

 

ا في  ويمكن تطبيق هذا المقطع الكتابي على الموت الجسدي للمؤمن ألنَّ روحه ستكون موضع ترحيب أيض 

ك المؤمنين22-21: 1السماء )فيلبِّي  رِّ إلى االستمرار في اإليمان  ويدفعهم (. وهذا الرجاء الحي هو الذي يُح 

 بيسوع المسيح!

 

ََ.16َ:7يوحنَّاََ-6

 

وح القُُدسقال يسوع إنَّ ذهابه )أي: صعوده إلى السماء( هو لمنفعة تالميذه. فحينئذ  فقط، سوف ي ِحلُّ  عليهم.  الرُّ

لهم وكان يسوع قد أخبرهم في وقت سابق إنه سيكون ِمن مصلحتهم أن يمضي ألنه سيذهب إلعداد مكان 

(، وعلى تعميق فهمهم 12: 12(. كما أنه سيمنحهم القدرة على القيام بأعمال أعظم )يوحنَّا 21، 2: 12)يوحنَّا 

ا إنه سيكون أقرب إليهم ِمن أي وقت 21: 12للعالقة القائمة بين هللا اآلب وهللا االبن )يوحنَّا  (. وقد قال لهم أيض 

(! لذلك، لم ي ُكن 21، 17، 11: 12م ِمن خالل روحه )يوحنَّا مضى ألنه لن يكون معهم فحسب، بل سيكون فيه

ا! ا عظيم   اختفاء يسوع عن أعين تالميذه مأساة ، بل كان ميزة عظيمة وانتصار 

 

ولكن قبل حدوث ذلك، كان ينبغي على يسوع أن يموت على الصليب وأن يقوم ِمن األموات لكي يستحق 

ون هناك أي شيء  قادر على تخليصهم! لذلك، كان يجب على خالص شعبه. فبدون استحقاق خالصهم، لن يك

وح القُُدسعلى الصليب وأن يقوم ِمن األموات. وبعد صعوده إلى السماء وانسكاب يسوع أن يموت  ، سوف الرُّ

وح القُُدسيُط بِّق يسوع ذلك الخالص الُمستحق على قلوب وحياة المؤمنين ِمن خالل   !الرُّ
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، لما أمكنه أن يرجع إليهم بطبيعته بطبيعته البشريَّة المنظورة والمحدودةيترك تالميذه وهكذا، لو أنَّ يسوع لم 

وح القُُدسفي هيئة غير المنظورة وغير المحدودة اإللهيَّة  . فقد جاء يسوع إلى األرض في طبيعته البشرية الرُّ

فِّر عن خطاياهم. وسوف يعو د يسوع إلى األرض في طبيعته المنظورة لكي يُعلن هللا غير المنظور لهم ويُك 

اإللهية غير المنظورة لكي يُط بِّق عمل الخالص الذي أت مَّه على حياة المؤمنين المسيحيِّين في كل أنحاء العالم 

رِّ العصور )  (!7-2: 2وغالطيَّة  1نظر رومية أوعلى م 

 

وح القُدُ وهكذا، فهناك تعاون تام بين هللا اآلب، وهللا االبن، وهللا  في عمل الخالص هذا. فاهلل اآلب أرسل  سالرُّ

وح )يوحنَّا  وح القُُدس(، و7: 11؛ 21: 15)يوحنَّا  القُُدس (، وهللا االبن أرسل الروح21: 12الرُّ ي ْذه ب!  الرُّ

 (. 22: 2( وعلى الكنيسة )أفُسس 11-1: 11وسوف يكون للروح القُُدس تأثير هائل على العالم )يوحنَّا 

 

َ.22َ:17يوحنَّاََ-7

 

ل شاهد على قيامة يسوع وُصعوده. ومع أنَّ يسوع أوصى النِّسوة األُخريات بأن  ت مريم المجدليَّة أوَّ أصبح 

تَّى  د ث وبأنه سيالقيهم في الجليل )م  ا بإخبار 7: 21يُخبروا التالميذ بما ح  (، إالَّ أنه أوصى مريم المجدليَّة أيض 

د ث العظيم في تاريخ الخالص الذي كان على وشك الحدوث، وتحديد ا: صعود المسيح إلى  التالميذ عن ذلك الح 

 السَّماء!

 

لقد تنبَّأ يسوع بأنه سيذهب إلى أبيه السَّماوي. ولهذا السبب، لم ي ُعد بإمكان التالميذ أن يقترنوا به كما في 

ة الُحلوة معه. تتواجد يومي ا مع يسوع وتالميذه وت ختالسابق. فقبل موت يسوع، كانت مريم المجدليَّة  بر الشَِّرك 

وبعد قيامة يسوع ِمن األموات، اعتقدت مريم أنها ستتمكن من مواصلة تلك الشَِّرك ة معه بذات الطريقة. لهذا، 

تَّى  ا عن سجودها له؛ وهو ذات الشيء الذي فعلته النِّسوة األُخريات الحق ا )م  ث ت عند قدميه تعبير  : 21فقد ج 

(. ولكنَّ 27: 21لى لمسها له. ونرى الحق ا أن يسوع دعا توما إلى لمسه )يوحنَّا (. ولم ي عتِرض يسوع ع1

نعه ِمن الرحيل ثانية .  التعلقيسوع قال لها إنه ال ينبغي لها أن تستمر في   به بتلك الطريقة كما لو أنها تُريد م 

 

ألحد التالميذ، ثُمَّ الحق ا لواحد   كانت فترة اقتران يسوع المنظور بتالميذه قد انتهت. وكان يسوع سي ظهر اآلن

ا على الصعود إلى أبيه  آخر. لهذا، فقد أخبرها بضرورة التوقف عن محاولة االحتفاظ به لنفسها. فقد كان ُمزمع 

، لن ت ْبق  العالقة اليومية بين يسوع وأتباعه على األرض على حالها.  فبدال  ِمن االقتران في السَّماء. حينئذ 

وح القُُدسفي مكان واحد على األرض، سوف يقترنون به ِمن خالل  بيسوع اإلنسان في كل مكان  على  الرُّ

(! فِمن خالل 15-12، 11، 21: 11؛ يوحنَّا 11-11: 2كورنثوس 2؛ 11-1: 1األرض )قاِرن رسالة رومية 
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وح القُُدس ة أالرُّ ِرك ة ال تنقطع مع يسوع! وسوف تكون هذه الشَِّرك  عمق وأغنى ألنها ، سوف يتمتَّعون بش 

ة الرب الُمقامستكون  رِك   في السَّماء مع كنيسته على األرض! ش 

 

"، إلهي وإلههم" و "أبي وأبيهمبينه وبين تالميذه. فعندما قال يسوع: " الف رقِمن جهة أخرى، أكَّد يسوع على 

يَّز بوضوح  ( في حين 22-21: 11؛ 11، 1: 1)يوحنَّا  ابن هللا بطبيعتهفيسوع هو هاتين العالقتين: بين فقد م 

كَّز يسوع على شركتهم 5-2: 1؛ أفُسس 12-12: 1)يوحنَّا  أوالد هللا بالتبنِّيأن المؤمنين هُم  (. مع ذلك، فقد ر 

ا إلى  –الذي هو أبو يسوع  –. فبالمعنى الروحيِّ فإنَّ هللا الوثيقة ا أبو التالميذ! وقد كان يسوع صاعد  هو أيض 

 ب. هذا هللا وإلى هذا اآل

 

َب(َاألحداثَالم حيطةَبصعودَيسوعَالمسيح
 

 

س لَي ْنظ رَإلىَصعودَيسوعَالمسيحَِمنَوجهةَنظرَأرضيَّةَ-1 َ.ِسْفرَأعمالَالرُّ

 

 .52-51: 22؛ لوقا 11-2: 1 الرسل أعمال اقرأ

 

ا. وفي إحدى ال ات، تناول بعد قيامة يسوع ِمن األموات، ظ ه ر لتالميذه ولمؤمنين آخرين لُمدَّة أربعين يوم  مرَّ

ام  و   ، ب ِل اْبق ْوا فِيه ا ُمْنت ِظِرين  إِْتم  لِيم  ْعِد يسوع الطعام مع تالميذه في أورشليم. وقد قال لهم: "ال  ت ْتُرُكوا أُوُرش 

دهم ب مِّ ْنهُ". كما أنه وعدهم بأنه سيُع  ْثتُُكْم ع  دَّ ب ق  أ ْن ح  وح القُُدساآلِب، الَِّذي س  فقد كانوا  قريب ا. وهكذا، الرُّ

ا للمسيح بين اليهود والسامريِّين واألُمم.  نهم ِمن أن يكونوا شهود  كِّ  سيحصلون على القوة التي تُم 

 

تركهم وصعد إلى السَّماء أمام أعينهم. وقد تابعه التالميذ بعيونهم إلى أن أخفته سحابة عن  وبينما هو يُباركهم،

ُجالن بثياب بِيْ  اِء؟ إِنَّ أنظارهم. وفجأة، ظهر لهم ر  ا ت قِفُون  ن اِظِرين  إِل ى السَّم  اذ  ، لِم  لِيلِيُّون  ض وقاال لهم: "أ يُّه ا اْلج 

أ ْيتُُموهُ ُمْنط لِقا  إِل ْيه ا ا ر  ي ُعوُد ِمْنه ا ِمْثل م  اِء، س  ْنُكْم إِل ى السَّم  ا الَِّذي اْرت ف ع  ع  ، ه ذ   "!ي ُسوع 

 

د جَّ ا بشري  ا مؤلف ا ِمن لحم وعظام، وكان يتناول الطعام ) وهكذا، فقد كان جسد يسوع الُمم  نظُر أما يزال جسد 

ْرِشه" )رؤيا 22-21: 22لوقا  إلى ع  ِة هللا و  ْضر  (، وأنه 5: 12(. والكتاب الُمقدَّس يُعلِّم أنَّ يسوع "ُرفِع  إلى ح 

ِعد  بها إلى (، وأنه سيعود بذات الطريق21: 1؛ أفُسس 11: 11جلس عن يمين هللا اآلب )مرقس  ة التي ص 

 السَّماء. 
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د  التالميذ ليسوع ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. وِمن المؤكَّد أنَّ سبب فرحهم كان ي ْكُمن في  ج  ، س  حينئذ 

م الوعود التي قطعها يسوع لهم. وقد   (. 12: 5نظُر رؤيا أعلى اللِّقاء في الهيكل وتسبيح هللا )التالميذ داو 

 

 

َ.َؤياَي نظ رَإلىَصعودَيسوعَالمسيحَِمنَوجهةَنظرَسماويَّةِسْفرَالرََُّ-2

 

 .12-1: 5رؤيا  اقرأ

 

س ط العرش". ل الذي في و  م  م خطَّته األزليَّة ِمن خالل الح   الفكرة الرئيسيَّة لهذا األصحاح هي أنَّ "هللا يُت مِّ

 

ْفرَالذيَفيَالسَّماءَ)رؤياَ َ(5َ:1أ(َرسالةَالسِّ

 

دُّ نُسخة  عن  مع هللا! وهو ِسْفر في هيئة د ْرج كتاب. وال يوجد كتاب دينيٌّ على األرض ماءِسْفر في السَّ هناك  يُع 

ختوم ولم تُْعل ن محتوياته ألي نبي في التاريخ. وهناك شخص واحد فقط في تاريخ هذا  هذا الكتاب ألنه ِسْفر م 

ْفر! وهو الوحيد القادر فر وتنفيذ ما جاء فيه!  العالم يستحق أن يفك الختم وأن يفتح السِّ على كشف محتوى السِّ

إنه يسوع المسيح. فهو الوحيد الذي مات للتكفير عن خطايا الناس. وهو الوحيد الذي قام ِمن األموات وظل حي  ا 

 إلى األبد! فجميع األنبياء اآلخرين بقوا في قبورهم. ولكنَّ يسوع قام وصعد إلى السَّماء ثانية . 

 

م   ْفر الذي يحتوي كتابة على الوجهين يحتوي ونرى هنا أن الح  ْرش. وهذا السِّ ْفر ِمن الجالس على الع  ل أخذ السِّ

على أحكام هللا بشأن تاريخ العالم وتاريخ الكنيسة التي في العالم. كما أنه يحتوي على ِخطَّة هللا األزليَّة التي 

(؛ أي طوال 22: 11؛ يوحنَّا 21: 1ة" )عبرانيِّين ستُصبح أحداث ا تاريخيَّة  في تاريخ الخالص في "نهاية األزمن

والحاسمة التي تُعلن مجيء ملكوت هللا هي أحداث رؤيويَّة  فترة العهد الجديد. وهذه األحداث التاريخيَّة العظيمة

)ضخمة وعنيفة( ألنها تُعلن وتُنفِّذ خطة هللا األزلية للخالص والدينونة. وهللا الجالس على العرش القائم في 

ِمن خالل يسوع المسيح. فيسوع المسيح  مركز الكون يُن فِّذ خطته األزليَّة لهذه األرض وللناس الذين يقطنونها 

 يُعلن ويُن فِّذ خطة هللا األزليَّة للخالص والدينونة. 

 

ْفر تمام االختالف عن كل الُكتب األخرى على األرض! فالُكتب الدينيَّة أو غير الدينيَّ  ة على ويختلف هذا السِّ

ت على األرض في الماضي. وهي تكشف عن حياة بعض الشخصيات الدينية  ر  ن األحداث التي ج  األرض تُد وِّ

فر الذي في السماء، أو غير الدينيَّة ، وعن كلماتهم وإنجازاتهم والحروب التي خاضوها. ولِكْن بقراءة هذا السِّ

نة فيه ستبدأ بالحدوثفإنَّ   علن عن ما حدث سابق ا، بل عن ما سيحدث قريب ا )رؤيا! فهو ال يُ األحداث الُمدوَّ

ْفر وتبدأ هذه األحداث الرؤيويَّة 2: 1 نة في هذا السِّ (! فحالما يقوم يسوع بفك الختم، سوف تُعل ن الكلمات الُمدوَّ
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و بالحدوث في تاريخ اإلنسان على األرض! و "ف ْتح" السِّْفر الذي في السماء هو صورة عن يسوع المسيح وه

 يُهيمن فعلي  ا على كل األحداث والناس على األرض طوال فترة العهد الجديد.

 

إنَّ ما فعله هللا في الخليقة يفعله يسوع في اإلعالن! فكل ما فعله هللا عندما خلق الكون هو أنه نطق بكلمات 

 ؛ رومية1: 22ور ؛ المزم2: 1ُمعينة فأوجد أشياء  )مرئية وملموسة( لم ت ُكن موجودة في األصل )تكوين 

ا ف ْتح (. 2: 11؛ عبرانيِّين 17: 2 تنفيذ األحداث التاريخيَّة الُمتعلِّقة سوف يؤدي إلى لسِّفر فليسوع المسيح أمَّ

نة في  فر!هذا بالخالص والدينونة الُمدوَّ فحالما يفك يسوع أحد األختام فإن المحتويات الُمرتبطة بهذا الختم  السِّ

 ِمن سفر الرؤيا(. 1ال )األصحاح تُعلن وتُن فَّذ في الح

 

فرَ)رؤياَ َ(4-5َ:2ب(َرسالةَفكَختومَالسِّ

 

فر، وأن يُعلن محتوياته، وأن يُن فِّذ األشياء التي  رِّ العصور يستحق أن ي فتح السِّ لم يوجد أي شخص على م 

ا، فسوف تظل األشياء المخلوقة واألحداث التاريخيَّ  ة على األرض على جاءت فيه. وطالما بقي السِّفر مختوم 

 حالها دون تغيير!

 

ا  ْفر مختوم  ا لما حدث أي تغيير ملموس في وضع الكنائس وظروفها. فمثال ، لو بقي السِّ ْفر مختوم  ولو بقي السِّ

(. كذلك، لو 7-1: 2لبقيت كنيسة أفسس ميتة تتمسَّك بالحق المسيحي ولكنها تفتقر إلى المحبة المسيحيَّة )رؤيا 

ْفر م ا لبقيت كنيسة ساردس ُمضطهدة ِمن الديانات األخرى )رؤيا بقي السِّ ْفر 1-1: 2ختوم  (. ولو بقي السِّ

ا لبقيت كنيسة الودكيَّة غارقة في خداع الذات وُمه دَّدة ب سبب الُمغريات الماديَّة والثراء واألمور الدنيويَّة مختوم 

 (. 22-12: 2)رؤيا 

 

ا فلن ت   ْفر مختوم  جدها األخير! وبهذا، قد يظل وهكذا، طالما بقي السِّ بيد الكنائس، ولكنها لن تنهض لتُحقِّق م 

راعات  كذلك، فإن الكنيسة إلى أية نتيجة!  التي تخوضها التاريخ على األرض بال نهاية، ولن تؤدي هذه الصِّ

ك باتجاه مصيرها النهائي! وهذه الحقيقة ت جعل كل شيء على  األشياء المخلوقة واألحداث التاريخية لن تتحر 

فكل إصالح جديد يُقابله األرض ُمتعب ا للغاية. فلن تكون هناك معركة حاسمة ولن يكون هناك ن ْصر مؤكَّد! 

فساد ودمار ومحاوالت إلفشاله! وأوقات النهضة يعقبها أوقات خمول وفتور. والكنيسة ت ختبر التاريخ كفترات 

ل ق ة  مُ  ْزر. والعالم ي عتبِر التاريخ ح  دٍّ وج  ا. فكأنه ال توجد نهاية م  ا وتكرار  ر مرار  غة  إذ إن كل األشياء ت تكرَّ ْفر 

 لألحداث الُمحبِط ة التي تجري على األرض. 
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ا، فلن يتمكَّن الشيطان ِمن تحقيق النَّصر! فمع أنه قد يتمكن ِمن اضطهاد المؤمنين  فر بقي مختوم  وطالما أنَّ السِّ

ك األمم لكي تُبِغض كل شيء له عالقة والتسبُّب في قتلهم، إال أنه سيبقى  رِّ ا عن القضاء عليهم! فهو يُح  عاجز 

بيسوع المسيح، ولكنه لن ينجح في محو اسم يسوع المسيح! كذلك، فإن الشيطان وأعوانه يختبرون التاريخ 

ْزر. وفي ُمطلق األحوال، ال يُمكن ال للكنيسة وال للشيطان أن يفكوا ُختوم السِّ  دٍّ وج  كما أنه ال فر. كفترات م 

يُمكن للكنيسة وال للشيطان أن يُحرزا النَّصر النهائي! ولو رأت الكنيسة أنه ال توجد نهاية لهذا الصراع على 

لت  وَّ ْفر لت ح  ن يمكنه فك ختوم السِّ األرض فسوف تُصاب بحالة ِمن اإلحباط والعجز. ولو لم ي ُكن هناك م 

 ه!األحداث على األرض إلى كابوس  ال نهاية ل

 

ا تحت هذا الواقع المشؤوم؟ ولماذا تبقى هذه الصراعات والحروب بال  ولكن لماذا يظل تاريخ هذا العالم قابع 

نهاية؟ في الحقيقة أنه ال يمكننا اإلجابة عن هذا السؤال، ولكننا نُدرك وجود بعض األسرار الخفيَّة في الحياة 

ْلط ة! وال يمكن (. كما أنَّ تاريخ ه1-1: 55؛ إشعياء 21: 21)تثنية  د صراع على السُّ ذا العالم هو ليس ُمجرَّ

ا لهذا الصراع ألنَّ الشيطان لديه وجهة نظر  د   للمرء أن يقول إنه لو أنَّ هللا شاء لقضى على الشيطان ووضع ح 

ا للشيطان بطريقة  ما.  ا. فبسقوط اإلنسان في الخطية، أصبح العالم )الشرير( خاضع  أ في ونحن نقرقانونية أيض 

يِر""كلمة هللا أنَّ  رِّ ِة إِْبلِيس  الشِّ ْيط ر  اِضٌع لِس  ال م  ُكلَّهُ خ  يُِّد ه ذ ا 11: 5يوحنَّا 1) اْلع  (. لهذا فإنَّ إبليس يُدعى "س 

ير(" )يوحنَّا  ال ِم )الشرِّ ير( ُكلَّه )رؤيا 21: 12اْلع  م (. وهو يُدعى "إله هذا العال1: 12(. فهو يُِضلُّ العالم )الشرِّ

(. لهذا فإنَّ األحداث التي تجري على هذه األرض هي 2: 2كورنثوس 2الذي أعمى أذهان غير المؤمنين" )

ا، وُمخيفة إلى أبعد الحدود. فيبدو وكأنَّ العالم  ا، وُمرِعبة جد   كله مسحور وأن األحداث أحداث ُمحيِّرة جد  

ْحر.التاريخيَّة خاضعة لهيمنة   هذا السِّ

 

ْفر! ف ِمن وال يمكن الوصول  بهذه األحداث التي تجري على األرض إلى نُقطة النهاية إالَّ بفك ختوم هذا السِّ

ْفر فإن يسوع ي ْمس ح كل مظاهر خادعة ويجعل كل شيء  في هذا العالم يبدو على حقيقته!  خالل فتح هذا السِّ

 

ا في قدراتهم العسكريَّة وص ا ومع أنَّ القادة العسكريِّين يُف كِّرون دائم  ْلطة، فإنَّ هللا يُف كِّر تفكير  راعاتهم على السُّ

ا!  ُمختلف ا تمام 

 

َ(7-5َ:5ج(َرسالةَاألسد،َوالحمل،َوأصلَداودَ)رؤياَ

 

هُ؟" وكان ي ْفت ح  ْن هُو  اْلُمْست ِحقُّ أ ْن ي فُكَّ ُختُوم  اْلِكت اِب و  ا يُنادي قائال : "م  هناك  رأى الرسول يوحنَّا مالك ا عظيم 

د فقط قادر على ذلك، لكنه لم ي فتح السفر في الحال. فقد انتظر ليرى ما إذا كان هناك شخص يجرؤ شخص واح
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ل ى األ ْرضِ  ال  ع  اِء و  ٌد فِي السَّم  يه، أو ليُعطي فُرصة  للجميع للقيام بهذا العمل العظيم. "ف ل ْم ي ْست ِطْع أ ح  دِّ  على ت ح 

ال  ت ْحت  األ ْرِض أ ْن ي ْفت ح  الْ  لِك ِمن ملوك األرض، وال أي ن بيٍّ أو قائد  ِكت اب  أ ْو ي ْنظُر  إِل ْيِه!" و  فلم يجرؤ أي م 

 دينيٍّ على فك ختوم الكتاب وفتحه!

 

م ل هللا( هو الوحيد القادر على فك الختوم  ا أنَّ يسوع المسيح )ملك يهوذا، وأصل داود، وح  ومن الواضح تمام 

ْفر )يوحنَّا  وما ِمن أحد  ِمن المالئكة الذين ي خدمون (! 5: 2تيموثاوس 1؛ 12: 2 الرسل أعمال؛ 1: 12وفتح السِّ

ثِّل خليقة هللا أُعطي امتياز إعالن الجواب. ولكنَّ هذا  هللا في السَّماء، وال ِمن الكائنات الحيَّة األربعة التي تُم 

ثِّلون الكنيسة. ومع أنَّ  نفي  ا على جزيرة ب ْطُمس، إالَّ أنه  االمتياز أُعطي لواحد  ِمن الشيوخ الذين يُم  يوحنَّا كان م 

ا. فهو  كان ي عرف في عقله وي شُعر في قلبه بأنه لم يكن يواجه تلك األسئلة العديدة في تاريخ هذا العالم ُمنفرد 

ِمن تلك الكلمة جزء ِمن ُمجتمع المؤمنين في العالم كله )أْي الكنيسة( الذين ت لقُّوا كلمة هللا. وكان يوحنَّا ي ستقي 

ا، الَِّذي هُو  اإلجابات والُحلول للمشكالت التي تواجه الكنيسة كل يوم ُد الَِّذي ِمْن ِسْبِط ي هُوذ  ر  األ س  . "ق ِد اْنت ص 

ة ". ْبع  هُ السَّ ي فُكَّ ُختُوم  هُو  اْلُمْست ِحقُّ أ ْن ي ْفت ح  اْلِكت اب  و  ، و  اُود   أ ْصُل د 

 

؛ و 12: 7؛ عبرانيِّين 11: 21س د شعب هللا )الذي يُدعى "يهوذا" في العهد القديم: تكوين إنَّ يسوع المسيح هو أ

تَّى 21: 21األيام أخبار 2؛ و "الكنيسة" في ِكال العهدين: 11: 1"إسرائيل" في العهد الجديد: غالطيَّة  : 11؛ م 

ة جيش عسكريٍّ أو عن طريق حرو ليس(. وهو 11 د ا" يغزو العالم بقوَّ ته ت ْكُمن في "أس  ب دينيَّة. ب ل إنَّ قوَّ

ل  ن فسه وق دَّم نفسه للذبح على الصليب كذبيحة كفَّاريَّة عن  ل الذي ب ذ  م  خضوعه الكامل. فهو األسد ألنه الح 

خطايا جميع الذين يؤمنون به في العالم. ولألسف، فإنَّ ُحكَّام هذا الدَّهر لم يفهموا حكمة هللا الخفيَّة. فلو أنهم 

إِنَّ (. كذلك، فإنَّ يسوع هو الذي صاغ هذه الحكمة: "1: 2كورنثوس 1نظُر أهموها لما صلبوا يسوع المسيح )ف

ب ا   ات ْت، ف إِنَّه ا تُْنتُِج ح  ا م  ا إِذ  ت ُمْت. أ مَّ ة  إِْن ل ْم ت ق ْع فِي األ ْرِض و  ِحيد  بَّة  اْلِحْنط ِة ت ْبق ى و  ثِيرا  ح   (. 22: 12" )يوحنَّا  ك 

 

حين، وال في القادة العسكريِّين الذين يُقاتلون  إنَّ الِحكمة الحقيقية في نظر هللا ال ت ْكُمن في القادة الدينيِّين الُمت ب جِّ

بضراوة وي غزون شعوب األرض بدهائهم السياسي أو الديني، أو بنفوذهم االقتصادي أو العسكري. فتاريخ هذا 

طريق الحروب واإلرهابيِّين، وال عن طريق قهر الشعوب  العالم لن ي ِصل إلى مصيره المحتوم عن

واضطهادها، وال عن طريق الرشوة والفساد؛ بل سي ِصل إلى مصيره المجيد والمحتوم )األرض الجديدة( ِمن 

ا للناس.  ا ُرغم كونه هللا. وليس هذا فحسب، بل إنه تواضع وصار خادم  خالل ذاك الذي أخلى نفسه وصار بشر 

(. لهذا، فإن يسوع 1-5: 2ذا ُكلِّه هو أنه أخضع نفسه وصار ذبيحة  للتكفير عن خطايانا )فيلبِّي واألهم ِمن ه

ليب( ال  )مات على الصَّ م   !المسيح هو األسد الوحيد )الملك الوحيد( ألنه هو الوحيد الذي صار ح 
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ا على شعب هللا في العهد (. فالملك داود كان ملك  11: 22ويسوع المسيح هو "أْصل داود" و "ن ْسلُه" )رؤيا 

القديم. ولكنَّ النبوءات في كل العهد القديم كانت تُشير إلى الملك الحقيقي، يسوع المسيح، الذي سيؤسِّس مملكة 

هللا الحقيقيَّة ويكون الملك الحقيقي على كل شعب هللا على مدى التاريخ. فيسوع المسيح هو األصل اإللهي 

 .  البشريَّةالوقت نفسه، فهو جاء ِمن ن ْسل داود ِمن حيث طبيعته واألب األزلي للملك داود. وفي 

 

يفك كل هذا وهكذا، فإنَّ يسوع المسيح هو الشخص الوحيد في الخليقة وفي تاريخ اإلنسان الذي يستطيع أن 

فر الغموض المحيط بالعالم، وأن يُظهر كل شيء على حقيقته. وهذا هو السبب في أنَّ هللا اآلب وضع هذا السِّ 

في ي د ي يسوع المسيح دون ِسواه! ولو أنه وضعه في يد أي شخص آخر على األرض لصار الناس يُق دِّسون 

ْفر وي عبدونه!  هذا السِّ

 

ليبَ)رؤياَ َ(12-5َ:1د(َرسالةَالصَّ

 

ثِّل الكنيسة عبر العصو د الشيوخ األربعة والعشرون )التي تُم  ج  فر إلى يسوع المسيح، س  ر( حالما أُعطي السِّ

ْفر!  ْفر، بل أمام ذاك الُمستحق أن ي فتح السِّ ثِّل الخليقة كلها( ال أمام السِّ والكائنات الحيَّة األربعة )التي تُم 

ا في السماء، بل يعبدون ذاك الذي يُعلن ويُن فِّذ محتويات هذا الكتاب!  والمؤمنون المسيحيُّون ال ي عبدون ِسْفر 

ْفر  ل ُمستحق أن يأخذ السِّ م  ة ولسان والح  وأن ي فُكَّ ختومه ألنه الوحيد الذي ُذبِح  واشترى بدمه شعبه ِمن كل أُمَّ

 (. 11-1: 5)رؤيا 

 

ر كل التاريخ البشري! وكل ُسلطة في السماء وعلى  إنَّ موت يسوع المسيح وقيامته في مجيئه األول هُما ِمْحو 

د ث في التاريخ ا ر حول هذا الح  ْحو  لبشري وتُصارع ألجل النتيجة الُمترتِّبة عنه )رؤيا األرض وفي الهاوية ت ت م 

(. فُمنذ الخلق، فإنَّ كل التاريخ يُشير إلى الصليب 15: 2؛ كولوسي 1: 2كورنثوس 1 نظُرأ؛ 7-1: 12

ل ليسوع المسيح، فإنَّ كل التاريخ يُشير إلى الصليب والقيامة ِمن ِجه ة، وإلى مجيئه  والقيامة. وبعد المجيء األوَّ

د ث الُمنفرد في تاريخ الجنس البشري، ِمن جهة أخرى.  الثاني قَّق هللا ومسيحه وكنيسته النَّصر وفي هذا الح  ح 

يرة وأتباعه على األرض هزيمة  ن كراء  النهائي. وعلى الصليب، واجه إبليس وأعوانه ِمن األرواح الشرِّ

ل  –وحاسمة! فقد قام يسوع المسيح  ْن بتقييد الشيطا –عند مجيئه األوَّ ن وتأسيس ملكوته. وقد قال يسوع: "م 

تَّى  ُق" )م  ِعي، ف هُو  يُف رِّ ُع م  ْن ال  ي ْجم  م  ِعي، ف هُو  ِضدِّي؛ و  (! لهذا، يجب على كل شخص أن 21-21: 12ل ْيس  م 

ا أن يكون مع يسوع أو ِضدَّه. فليس هناك موقف حيادي!  يختار إمَّ
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ت الكائنات الحيَّة األربعة كَّر  ثِّل قِوى الطبيعة، الظُّلمة التي لقد ت ذ  لَّت على األرض، والزلزال، ، التي تُم  ح 

تَّى  ا (. 52-25: 27والقبور التي انفتحت )م  فخليقة هللا تُدرك هي األخرى أنَّ مصيرها ُمرتبط ارتباط ا ُمباشر 

ر ِمن قيودها وأن تأتي إلى الُحريَّة  د هللا بها بهذا اليوم. وهي تنتظر بفارغ الصبر أن تتحرَّ ع  المجيدة التي و 

 (!21-11: 1أوالده )رومية 

 

كَّروا  ثِّلون كنيسة هللا )شعب هللا في العهد القديم والعهد الجديد( فتذ  ا الشيوخ األربعة والعشرون، الذين يُم  أمَّ

لَّمت  عن الذبائح خوفهم وهربهم ِمن الصليب. وشعب هللا )الكنيسة( يرى تحقيق الشريعة واألنبياء. فالشريعة ع 

ق 12-12: 1 الحيوانية )عبرانيِّين ل إلى الذَّْبح والذي سيُسح  م  ح  (. واألنبياء تنبَّأوا عن خادم الرب الذي سيُساق ك 

نِّمون قائلين إنَّ يسوع المسيح 7، 5: 52عن خطايانا )إشعياء  (. لهذا، ف قد راح الشيوخ األربعة والعشرون يُر 

ا هلل ِمن  (. 1: 5كل أمة ولسان )رؤيا  قد اشترى بدمه أُناس 

 

ة ِمن رسالة الخالص التي ائتمنها هللا بين يدي كنيسته  ولطالما تاق ت المالئكة في السماء إلى الحصول على ل ْمح 

دَّد ت 12-1: 2؛ 27-21: 1(. فقد أعلنت المالئكة ميالد يسوع المسيح )لوقا 12-1: 1بُطرس 1) (. كما أنهم ش 

ِهد ت المالئكة على أهوال 22: 22يُجاهد في الصالة قبل أن يموت )لوقا يسوع المسيح عندما كان  (. وقد ش 

ر عن باب القبر لكي تُب يِّن للناس أنَّ  ج  ت الح  ح الفِْصح عندما أزاح  ا على ف ر  ِهد ت أيض  موت يسوع؛ ولكنها ش 

يٌّ إلى األبد )رؤيا  تَّى 11: 1يسوع المسيح، الذي مات، ح  تِّل ليسوع (. وقد ر7-5: 21؛ م  احت المالئكة تُر 

ليب، صال ح  هللاُ بِِه ُكلَّ شيء  مع نفسه  ال على األرض فحسب،  –المسيح. فِمن خالل دمه الذي ُسفِك  على الصَّ

ا )كولوسي  ا؛ ولكنَّ (. 21-11: 1بل وفي السَّماء أيض  فقد أثَّر السقوط في الخطيَّة على المالئكة في السَّماء أيض 

ليب.  عالم المالئكة ده ِمن خالل موت المسيح على الصَّ رُّ لَّص هو اآلخر ِمن ت م   ُمخ 

 

َ(14-5َ:13هـ(َرسالةَالرؤياَالتيَت متدَِمنَاألزلَإلىَاألبدَ)رؤياَ

 

دَّث عن جلوس هللا على عرشه ُمنذ  11-1: 2فالرؤيا في ِسفر الرؤيا  . هللا في المركز. ونرى هُنا أنَّ األزلت ت ح 

. ونرى هُنا الحاضرتتحدَّث عن عمل هللا ِمن خالل المسيح في الزمان  12-1: 5ي ِسفر الرؤيا ولكنَّ الرؤيا ف

أنَّ المسيح في المركز. وبالطبع فإنَّ ِمْلء هللا موجود في المسيح. وِمن خالل المسيح فإنَّ هللا يُصالح كل شيء 

 (. 11-1: 1؛ أفُسس 21-11: 1في السماء وعلى األرض لنفسه )كولوسي 
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ا الرؤيا األخيرة في ِسفر الرؤيا  ل إلى  12-12: 5أمَّ م  . أبد اآلبدينفتتحدَّث عن مجد الجالس على العرش والح 

ة  أخرى أنَّ  رَّ ؛ ولكنه هللا كما أعلن عن ذاته في شخص يسوع المسيح ِمن خالل هللا هو في المركزونرى هُنا م 

 ُمكتِمل!مجيئه األول، وذبيحته على الصليب، وعمله الخالصي ال

 

ل، كانت كل األشياء في هذا العالم تبدو وكأنها م سحورة: فهي لم ت ُكن تظهر على حقيقتها، ولم  فق بل مجيئه األوَّ

ي ُكن هناك ما يُشير إلى أنها ستتغيَّر. ولِكن بعد موت يسوع المسيح وقيامته وصعوده وجلوسه عن يمين هللا، ت مَّ 

ْحر فأصبحت ا ألشياء تظهر على حقيقتها، وأصبح تاريخ العالم يسير باتجاه مصيره كسر ُسلطان هذا السِّ

ْفر. وهذا يؤدِّي إلى  ْير األحداث في المحتوم. ويسوع المسيح هو الذي ي سود عن طريق ف كِّ األختام وف ْتح السِّ س 

ين اآلب التاريخ بطريقة تؤدِّي إلى مصيرها النهائي! فموت يسوع المسيح وقيامته وصعوده وجلوسه عن يم

ا. وعندما يأتي المسيح ثانية ، سوف يربط كل شيء  ل أدَّت جميعها إلى ربط األزل والحاضر مع  في مجيئه األوَّ

 باألبديَّة. 

 

ل بسبب عملهما في الخليقة  م  بِّحون هللا والح  فديِّين يُس  لذلك، فإنَّ كل الكون المخلوق وما فيه ِمن أشخاص م 

بِّح هللا )رومية  والفداء. وفي النهاية، ال بُدَّ  قَّقت مشيته في الكون )رؤيا 21: 11لكل شيء ِمن أْن يُس  : 2(. فقد ت ح 

ل هو 11 م  ْرش هو الذي ي سود؛ أي أنَّ هللا اآلب هو الذي ي سود وي ْحُكم ِمن خالل هللا االبن. وألنَّ الح  (. والع 

 جارب واالضطهادات(.الذي ي ْحُكم، ال ي ْجُدر بالكنيسة أن تخاف ِمن الضيقات )التَّ 

 

 

َج(َأهميَّةَصعودَيسوعَالمسيحَإلىَالسَّماءَِمنَأجلِنا
 

 

عودَالمسيحَإلىَالسَّماءَهوَدليلَقاِطعَعلىَانتصارهَالكاملَعلىَاألرضَ-1 َ.ص 

 

ل س يسوع عن يمين هللا اآلب لكي ي ْملُك على كل شيء ويؤسِّس ملكوته النهائي.   لقد ج 

 

َاللَصعودهَإلىَالسَّماءَن صرتهَالكاملةَعلىَكلَالخليقة.َأ(َأعلنَيسوعَالمسيحَِمنَخ

 

 (.2نظر الدليل السَّادس، الُملحق أ) 22-11: 2بُطرس 1 اقرأ

 

 لصعود يسوع المسيح إلى السَّماء هي أنه أعلن نُصرته وجلوسه عن يمين اآلب.  النَّتيجة األولى
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كفَّاري الذي قام به المسيح، وعن ُمصالحته لنا مع هللا ِمن ي تحدَّث عن العمل ال 11: 2بُطرس 1 الوارد في دد  الع  

 . خالل موته وقيامته

ْوت يسوع  يعني أنه مات أثناء امتالكه لجسده البشري الضعيف الذي ُوِضع ت عليه  بجسمه البشريإنَّ م 

ع  يسوع طبيعته البشريَّة الضعيفة جانب  2: 1خطايا البشريَّة جمعاء )رومية  ض  ا وق ط ع  كل ِصل ة (. وبموته، و 

ي  ا  . وهذا يعني أنه ت مَّ إحياء جسده البشري أو إقامته ِمن بالروحتربطه بالخطية والموت. وقد عاد يسوع ح 

وح القُُدساألموات بواسطة  ا يُهيمن عليه  . وبعد قيامته، أصبح جسده البشريالرُّ وح القُُدسجسد   )رومية الرُّ

عف الجسد البشري، بل (! وِمن تلك ال1: 2؛ كولوسي 2: 1 ا، لم ي ُعد يسوع اإلنسان يعيش في ض  لحظة فصاعد 

ة  وح القُُدسبقوَّ ا، أقام هللا اآلب يسوع عن يمين وأعطاه ُسلطان ا فوق كل ُسلطان الرُّ . وِمن تلك اللحظة فصاعد 

تَّى   (. 5: 1؛ رؤيا 11-1: 2؛ فيلبِّي 22-21: 1؛ أفُسس 25: 15كورنثوس 1؛ 11: 21في الكون )م 

 

د د   . ي تحدَّث عن ذهاب المسيح وكرازته 11: 2بُطرس 1 الوارد في الع 

 .ذهاب ا إلى مكان  ما بعد قيامتهكان ذهاب المسيح 

ة  وح القُُدسفقد قام يسوع المسيح ِمن األموات بقوَّ وح الُقُدسالحالة الُمقامة ب. وفي هذه الرُّ ه ب يسوع إلى الرُّ ، ذ 

ز بشيء  ما  لمقيامته! لذلك، ما بين موته وقيامته،  بعدقيامته، بل  قبل! وهذا الذهاب لم ي ْحُدث مكان  ما وك ر 

وحيذهب يسوع إلى أيِّ مكان   ز  بالرُّ ا بعد قيامته فقد ذهب إلى مكان  ما وك ر  وح! أمَّ ولم ي ْكِرز بأيِّ شيء  بالرُّ

د! ولم ي ُكن ذهاب يسوع ن جَّ ! ذهاب ا إلى السماءزوال  إلى أيِّ مكان، بل كان بشيء  ما وهو في جسده الُمقام الُمم 

فلي إلى أرواح األموات، بل ذهب إلى السَّماء وجلس عن يمين هللا  لذلك، فإنَّ يسوع لم ينزل إلى العالم السُّ

 اآلب!

 

هو  "ذهابه". لذلك، فقد كان اإلعالن. فالكلمة األصليَّة تُشير إلى كرازة باإلنجيليسوع هي  "كرازة"ولم ت ُكن 

نفسه اإلعالن. وماذا كان محتوى هذا اإلعالن؟ ن ِجُد في اللغة األصليَّة أنَّ الذهاب والكرازة ال ينفصالن. 

 اإلعالنإلى السماء هو  صعوده االنتصاريفبذهابه، أعلن يسوع لألرواح التي في السجن شيئ ا ما. وقد كان 

 والدليل على نُصرته النهائية. 

 

ت هللا في زمن نوح عندما كان يبني  الن ا موجه اإعلقد كان ذهاب المسيح  إلى تلك األرواح المسجونة التي ع ص 

إنها نفوس الناس التي هلكت في الطوفان  م ن هي تلك األرواح المسجونة التي  ع ص ت هللا؟الفُلك. ولِكْن 

ا. كما ن 5: 1واحتُجزت في الجحيم. فنحن نقرأ في تكوين  أنَّ  5: 2بُطرس 2قرأ في أن هؤالء كانوا جيال  شرير 

ْدلِه.  ا كان يُنادي ببِرِّ هللا وع  دَّق كالم هللا وب نى الفُلك، فإنَّ هؤالء القوم األشرار نوح  ا ص  وفي حين أنَّ نوح 
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سخروا ِمنه وِمن تحذيراته الُمتعلِّقة بالدينونة القادمة ِمن خالل الطوفان. ولم يتوقَّف األمر عند عدم تصديق 

ه للفُْلك ولم يُدركوا أنه يُذكِّرهم بهالكهم المحتوم. وهكذا، فقد عصوا هللا وتجاهلوا رسالته، بل إ نهم تجاهلوا بناء 

(. ولِكْن عندما جاء 1: 7؛ 2: 1؛ 22: 5تكوين  ؛21: 2بُطرس 1طُول أناتِه لفترة ربما بلغت المئة سنة )

تَّى  (.1: 11الطوفان، نجا نوح وه ل ك ذلك الجيل الشرير )عبرانيِّين  ، 21-27: 22ووفق ا لما جاء في إنجيل م 

لَّم يسوع أنَّ  يرمزون إلى كل الناس غير المؤمنين وغير الُمطيعين هلل  "الناس الذين عاشوا في أيَّام نوح"فقد ع 

 !في كل العالم

 

وغير لذلك، فقد كان صعود يسوع المسيح إلى السَّماء إعالن ا للنُّصرة على كل األشخاص غير الُمبالين، 

ل يسوع المسيح أو بعده. ونرى ِمن خالل بعض المقاطع  المؤمنين، واألشرار سواء عاشوا قبل المجيء األوَّ

األخرى في الكتاب الُمقدَّس أنَّ موت المسيح وقيامته وصعوده وجلوسه عن يمين هللا اآلب هو إعالن لنُصرته 

-5: 12؛ رؤيا 22-21: 12طان وأعوانه )يوحنَّا الشي( مثل 22-21: 1)أفُسس  الروحيَّةعلى جميع قوى الشرِّ 

يرة )المالئكة الساقطة( )لوقا 7، 2، 1: 21؛ 1  بُطرس2؛ 15: 2؛ كولوسي 21: 1(، واألرواح الشرِّ

يرة في العالم )المزمور 1: 1؛ رؤيا 1؛ يهوذا 2: 2 (! وهكذا فإنَّ صعود 12-1: 2(، وجميع الحكومات الشرِّ

سمي عن نُصرته النهائية!المسيح إلى السَّماء هو اإل  عالن الرَّ

 

لِّصَكثيرينَوي دينَكثيرينب(َ َ.صعودَيسوعَإلىَالسماءَهوَالدليلَعلىَأنهَسي خ 

 

 .15: 2؛ كولوسي 12: 2كورنثوس 2؛ 11-7: 2أفُسس  اقرأ

 

 لصعود المسيح إلى السماء هي استعراض أسراه.  النتيجة الثانية

 

على أعدائه انتصر بعد أن  ي دُخل مدينته في موكب نُصرة   عسكريٍّ  صورة قائد   فاآليات الكتابية التالية ت ْست خِدم

ع الهدايا على في المعركة زِّ يِره فإنه يُو  . وي ُضمُّ هذا الموكب مركبات الحرب، والجنود، واألسرى. وأثناء س 

 الُجموع الذين جاؤوا لالحتفال به. 

 

ِعد  إِل ى األ ع  1: 2أفُسس نقرأ في  !" فعندما صعد المسيح إلى : "إِْذ ص  اِهب  و  ه ب  النَّاس  م  و  ى، و  اق  أ ْسر  الِي، س 

قِّه الُمعلن في  أسرهمجميع المؤمنين المسيحيِّين في موكب نُصرته. أجل، لقد  أس ر  السَّماء،  بمحبته ونِعمته وح 

ةاإلنجيل.  أجل شعبه ِمن خالل موته على يرمز إلى أنَّ المسيح قد غلب الخطيَّة والموت ِمن  وم وكِب النُّصر 

الصليب. كما أنَّ صعوده االنتصاري إلى السماء هو إعالن يُب يِّن للعالم كله جميع أسراه؛ أي جميع المؤمنين 

 المسيحيِّين الذين أخضعهم بواسطة رحمته ونِعمته!
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ا العطايا التي يُعطيها فهي نعمته )باليونانية:  م لكل مؤمن. وcharisأمَّ ل جب على كهذا يعني أنه ي( كما ق س 

ه بها مؤمن أن ي نظُر إلى موهبته ال على أنها نِتاج مهارته أو نزاهته، بل على أنها  واحدة ِمن مواهب كثيرة و 

يَّن. كما يجب عليه أالَّ يستخدم موهبته لمجده الشخصي، بل لما فيه مصلحة جسد  هللا للمؤمنين بمقدار ُمع 

د هللا. وقد تكون طبيعة المواهب هي النِّعمة التي يُعطيها هللا للمؤمنين للقيام المسيح؛ وبالتالي لما فيه م جْ 

 الروحيَّةبخدمات ُمعيَّنة، والنِّعمة للخدمة في وسط مجموعة ُمعيَّنة، أو النِّعمة الُمعلنة ِمن خالل إحدى المواهب 

وح القُُدس( التي ي منحها charisma)باليونانية:   . الرُّ

 

ي ْنُشُر بِن ا  :11-12: 2نثوس كور2ونقرأ في  ِسيِح، و  ْوِكِب النَّْصِر فِي اْلم  ائِما  فِي م  لِكْن، ُشْكرا  هلِلِ الَِّذي ي قُوُدن ا د  "و 

ةُ إِل ى هللاِ، اْلُمْنت   ِسيِح الطَّيِّب ةُ اْلُمْرت فِع  ةُ اْلم  ائِح  . ف إِنَّن ا ر  ان  ك  ْعِرف تِِه فِي ُكلِّ م  ة  م  ائِح  ةُ ع  ر  اِء ِعْند  الَِّذين  ِشر  ل ى السَّو 

أُولئِك   ْوِت، و  إِل ى اْلم  ْوِت و  ة  ِمن  اْلم  ائِح  ون  فِيه ا ر  : ه ُؤال ِء ي ُشمُّ ِعْند  الَِّذين  ي ْهلُِكون  ي اةِ ي ْخلُُصون  و  ة  ِمن  اْلح  ائِح   ر 

ي اِة".  إِل ى اْلح  ة المسيح وهكذا فإن جميع األسرى هُنا هُم مؤمنون مسيحيُّون. و  وِكب نُْصر  وفيما هُم يسيرون في م 

فإنهم ي نشرون رائحة معرفة المسيح في كل مكان. فبالنسبة لألشخاص الذين يؤمنون بالمسيح، فإن معرفته هي 

ا بالنسبة لألشخاص الذين ال يؤمنون بيسوع المسيح فإن معرفة المسيح هي رائحة موت.   رائحة حياة. أمَّ

 

ْوِكبِهِ  :51: 2كولوسي ونقرأ في  اق هُْم فِي م  س  هُْم ِجه ارا  فِيِه، و  ح  لُط اِت، ف ض  السُّ اِت و  ئ اس  ع  ِسال ح  الرِّ إِْذ ن ز  "و 

ل ْيِهْم". وهذا يُرينا أنَّ بعض أسرى المسيح هُم جميع قوى الشرِّ المهزومون. ف هُم يسيرون كأسرى  ظ افِرا  ع 

هُم ُمقيَّدون بالسالِسل ويمشون ور ْرب و   اء المسيح الظافِر أثناء دخوله االنتصاري إلى السَّماء!ح 

 

َ.،َجلسَعنَيمينَهللاَاآلبَليملكَعلىَكلَشيءيسوعَإلىَالسَّماءَدَ عَِصَ عدَأنَبج(َ

 

 . 22: 2بُطرس 1؛ 11-1: 2؛ فيلبِّي 22-21: 1؛ أفُسس 25: 15كورنثوس 1 اقرأ

 

 ب ليملُك على كل شيء. لصعود يسوع هي جلوسه عن يمين هللا اآل النَّتيجة الثالثة

 

ْيهِ : "25: 15كورنثوس 1فنحن نقرأ في  م  اِء ت ْحت  ق د  ِميع  األ ْعد  ع  ج   ". ف إِنَّهُ ال بُدَّ أ ْن ي ْملِك  إِل ى أ ْن ي ض 

 

ق دْ : "22-21: 1أفُسس ونقرأ في  اِت. و  تِِه ل هُ ِمْن ب ْيِن األ ْمو  ِسيِح، بِإِق ام  ِمل هُ فِي اْلم  ْن ي ِمينِِه فِي  الَِّذي ع  هُ ع  أ ْجل س 

مَّ  ِمْن ُكلِّ اْسم  يُس  ة ، و  ِسي اد  ة  و  قُوَّ ُسْلط ة  و  ة  و  ا  ِمْن ُكلِّ ِرئ اس  اِويَِّة، أ ْرف ع  ِجد  اِكِن السَّم  ال ِم األ م  ا اْلع  ى، ال  فِي ه ذ 

ْيء  ت حْ  ع  ُكلَّ ش  أ ْخض  لِك  اآلتِي أ ْيضا . و  ْسُب، ب ْل فِي ذ  ح  ِة الَّتِي و  نِيس  ْأسا  لِْلك  ْيء  ر  ل  ف ْوق  ُكلِّ ش  ع  إِيَّاهُ ج  ْيِه، و  م  ت  ق د 

ُل اْلُكلَّ فِي الُكلِّ  مِّ الُهُ، هُو  الَِّذي يُك  م  ك  ُدهُ و  س   ". ِهي  ج 
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أ ْعط اهُ ااِلْسم  الَِّذي: "11-1: 2فيلبِّي ونقرأ في  الِيا ، و  هُ هللاُ ع  فَّع  لِك  أ ْيضا  ر  نِي  ُسُجودا   لِذ  ْي ت ْنح  ، لِك  ي فُوُق ُكلَّ اْسم 

ْي ي ْعت ِرف  ُكلُّ لِ  لِك  ل ى األ ْرِض أ ْم ت ْحت  األ ْرِض، و  اِء أ ْم ع  اٌء فِي السَّم  و  ان  بِأ نَّ ي ُسوع  اِلْسِم ي ُسوع  ُكلُّ ُرْكب ة ، س  س 

ْجِد هللاِ اآلبِ  ، لِم  بُّ ِسيح  هُو  الرَّ  ". اْلم 

 

ال ئِك ةُ : "22: 2بُطرس 1ونقرأ في  ق ْد ُجِعل ِت اْلم  ْن ي ِميِن هللاِ؛ و  الٌِس ع  هُو  اآلن  ج  اِء، و  الَِّذي اْنط ل ق  إِل ى السَّم 

اُت ) اْلقُوَّ لُط اُت و  السُّ ة  ل هُ الروحيَّةو  اِضع   "!( خ 

 

ا مِ  له أرفع جد   ع  ِعد يسوع إلى السماء وجلس عن يمين هللا اآلب الذي ج  ة في الكون وعلى ن كل لقد ص  قُوَّ

تَّى  (. فجميع المالئكة في السماء، وجميع األرواح الشريرة، وجميع الحكومات على 11: 21األرض )م 

ي ملُك على كل الكون لما فيه األرض هي خاضعة له. وبالتالي، فهو رأس الكون ُكلِّه، ورأس الكنيسة ُكلِّها. وهو 

ل كل ما يحدث في الكون وفي التاريخ على األرض ي ْخِدم مصالح خير كنيسته! كما أنه ي ملُك بطريقة  ت ْجع 

ن يمين هللا اآلب هو ملك الملوك ورب األرباب )رؤيا  : 17الكنيسة! فيسوع الُمقام ِمن األموات والجالس ع 

ع لنُصرته الُمتمثِّلة في 12 ن ال ي خض  ماِحه. وكل م  حمته ال (! وال شيء ي ْحُدث على األرض بدون إذنه أو س  ر 

ع له في نُصرته الُمتمثِّلة في دينونته!  بُدَّ أن ي ْخض 

 

لوسهَعنَيمينَهللاَاآلب،َفقدَأسَّسَملكوتَهللاَبصورتهَالنهائيةد(َ َ.بصعودَيسوعَالمسيحَإلىَالسَّماءَوج 

 

 . 11-1: 2؛ 11-1: 1؛ أفُسس 11: 11المزمور  اقرأ

 

وسه عن يمين هللا اآلب هي أنه يُؤسِّس ملكوت هللا النهائي في لصعود يسوع إلى السَّماء وُجل النتيجة الرابعة

 الكون. فهو يمأل الكون بحقيقة هللا وُملكه. 

 

 .النص في العهد القديم وفي العهد الجديد

في العهد الجديد، بل  1: 2في أفُسس  ليست ُمقتبسةفي العهد القديم  11: 11الكلمات المذكورة في المزمور 

فما يقوله المزمور عن هللا ي ِجد تحقيقه في يسوع المسيح! وألنَّ المؤمنين المسيحيِّين ال يملكون  ُمط بَّقة هُناك.

ا موحى به ِمن المؤلِّف األصلي )أي ِمن  وح القُُدسكتابين ُمقدَّسين، بل كتاب ا واحد  (، وألنَّ العهد القديم يُف سَّر الرُّ

قِّ الرسول بولُس أن يُط بِّق ما قيل عن هللا في على أفضل ن ْحو  ُممكن  في ضوء إعالن العهد ال جديد، فإنه ِمن ح 

 العهد القديم على يسوع المسيح في العهد الجديد!
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العطايا ِمن الناس المهزومين، وصعد إلى  وحصل على، انتصر هللا على أعدائه على األرض، في العهد القديم

 )أخذ معه الكثير ِمن األسرى(. السماء في موكب نُصرة  وهو يسوق الكثير ِمن األسرى

 

عطايا للناس على  وأعطى، انتصر يسوع المسيح ِمن خالل موته وقيامته على األرض، وفي العهد الجديد

 األرض، وصعد إلى السَّماء بنُصرة وهو يقود الكثير ِمن األسرى في موكبه. 

 

ون إلى المؤمنين الذين ُسبوا بمحبَّة ، فإنَّ األسرى يُشير1: 2وأفُسس  12: 2كورنثوس 2وكما هو الحال في 

قِّه )يوحنَّا  هُم اآلن يتبعون يسوع المسيح في موكب نُصرته! 17: 1يسوع، ورحمته، ونعمته )ُغفرانه(، وح  (. و 

 حصل عليهم يسوع كغنائم ِمن أجل عمل الخالص الذي أكمله على الصليب. وقد 

 

بى هؤالء األسر ى لكي ي هبهم إلى ملكوته ولكي يقوموا بعمل ملكوته على ولكنَّ يسوع أخذ لكي يُعطي. فقد س 

عاة والُمعلِّمين هُم المواهب التي 11: 2األرض. وفي رسالة أفُسس  ُسل واألنبياء والُمبشِّرين والرُّ ، فإنَّ الرُّ

مة في أعطاها يسوع لكنيسته )ولكن ليس بالضرورة لكل رعيَّة ُمنفردة( لتأهيل المؤمنين المسيحيِّين لعمل الخد

يَّنون( وليست وظائف )أو خدمات(. وِمن المهم أن نعرف  جسد المسيح. وهذه المواهب هي أشخاص )ُخدَّام ُمع 

 ؛ تيطُس22: 12 الرسل أنَّ هؤالء األشخاص يعملون ويخدمون تحت قيادة الشيوخ في كل كنيسة )أعمال

 (. 1: 5بطرس 1؛ 5: 1

 

 . نزول يسوع المسيح وصعوده

فلى في األرض" )أو ربما كانت الترجمة األفضل هي  نجد هنا ُمباينة   بين نزول يسوع المسيح إلى "األقسام السُّ

ا ِمن األرض"( وصعوده إلى "ما فوق جميع السماوات". والرسول بولُس )والرسول  "المناطق األكثر انخفاض 

مرتبة زول يسوع إلى ( ال يُشير إلى نزول يسوع إلى عالم األرواح، بل إلى ن22-11: 2بطرس 1بُطرس في 

أدنى ِمن أية مرتبة وصل إليها إنسان. فمع أن يسوع المسيح ُمعادل هلل، إالَّ أنه أخلى نفسه ِمن هذا المقام 

ا لجميع الناس، ومات كُمجرم  عن خطايا الناس )فيلبِّي  -5: 2الرفيع، وأخذ طبيعة  بشريَّة  وضيعة ، وصار خادم 

ا، فقد تخلَّى هللا عن1 تَّى (. وأخير   (. 21: 27ه في طبيعته البشريَّة )م 

 

لذلك، فقد رفعه هللا اآلب إلى أعلى مقام في الكون لكي ت ْسُجد له في يوم  ما كل ُركبة، ولكي ي عترف كل لسان 

(. فما ِمن أحد  ق ط سوى يسوع المسيح 22: 2بُطرس 1؛ قارن 11-1: 2بأنه ملك الملوك ورب األرباب )فيلبِّي 

تَّى نزل إلى هذه  م ل خطايا العالم بكل ما تنطوي عليه ِمن آالم وُمعاناة )م  (! وما ِمن أحد  21: 27المرتبة وح 
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ق ط سوى يسوع المسيح صعد إلى هذا المقام وجلس عن يمين هللا اآلب ليُعلن ويُنفِّذ خطَّة هللا الخالصيَّة لهذا 

 (!12-1: 5العالم )رؤيا 

 

 .ملكوت المسيح النهائي

ل( كل الكون )أفُسس سوف تكتمل نُ  مِّ (. فسوف ي مأل الكنيسة بملئه 11-1: 2صرة يسوع المسيح عندما ي مأل )يُك 

ع كل أعدائه تحت 2-1: 2يوحنا 1؛ 2: 1بطرس 2؛ قارن 22: 1الكامل )أفُسس  (. وسوف ي ْحُكم إلى أن ي ض 

 ه )أفُسس(. وسوف يضع كل شيء في السماء وعلى األرض تحت رئاست25: 15كورنثوس 1قدميه )

(! وسوف يكون ملكوته أبدي 22: 2(. وفي نهاية المطاف، سوف ي مأل ملكوته الكون كله )دانيال 11: 1

 (!11: 1بُطرس 2؛ 7: 1)إشعياء 

 

 

ثِّلَالدائمَلجميعَالمؤمنينَالمسيحيِّينََ-2 م  صعودَيسوعَالمسيحَإلىَالسماءَهوَالدليلَالقاطعَعلىَأنهَالم 

فيعَالدائمَلهمَعند َ.َهللاَفيَالسَّماءَوالشِّ

 

 .5-2: 1؛ رؤيا 2-1: 2يوحنا 1؛ 22:1؛ رومية 21-22: 7؛ عبرانيِّين 21-22: 1عبرانيِّين  اقرأ

 

ثِّل جميع المؤمنين  النتيجة الخامسة لصعود يسوع المسيح إلى السماء وجلوسه عن يمين هللا اآلب هو أنه يُم 

اِمن لعهد أفضل ِمن العهد  المسيحيِّين عند هللا اآلب في السماء وي شفع فيهم كل حين. فيسوع المسيح هو الضَّ

ثِّل في الناموس )عبرانيِّين   (. 22: 7العتيق الُمت م 

 

ثِّلَالدائمَللمؤمنينَالمسيحيِّينَعندَهللاَاآلبَفيَالسماءأ(َ م  َ.َيسوعَالمسيحَهوَالم 

 

 . الجديد التطهير الطقسي في العهد القديم ي رمز إلى التطهير الروحي في العهد

ْتهُ 22: 1عبرانيِّين فنحن نقرأ في  ن ع  ، الَِّذي ص  اِس األ ْرِضيِّ ه ن تِن ا، ل ْم ي ْدُخْل إِل ى قُْدِس األ ْقد  ئِيُس ك  ِسيُح، ر  : "ف اْلم 

ْيُث ي قُو ْينِه ا، ح  اِء ع  ل  إِل ى السَّم  قِيق ِة، ب ْل د خ  ا هُو  إاِلَّ ِظلٌّ لِْلح  م  ِريَّةٌ و  ِة هللاِ بِالذَّاِت". ي ٌد ب ش  ْضر   ُم اآلن  بِت ْمثِيلِن ا فِي ح 

 

س في قُدس األقداس األرضي كانت 22: 1عبرانيِّين وفي  ، يُقِرُّ الكاتب بأنَّ طقوس العهد القديم التي كانت تُمار 

الة ِمن ناحية  د أنها لم ت ُكن التطهير الطقسي لألشياء األرضيَّةحقيقيَّة وفعَّ الة في إزالة العيوب ف؛ ولكنه يُؤكِّ عَّ

ا األمور  ا لألمور الماديَّة الملموسة. أمَّ  الروحيَّةالداخلية وإجراء التطهير الروحي. فالتطهير الطقسي كان ُمالئم 

 غير الملموسة فكانت بحاجة إلى ذبيحة أفضل.
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د  رَّ ا  الروحيَّةِظالل للوقائع وقد كانت طقوس العهد القديم ُمج  ألشياء السماويَّة التي كانت اللعهد الجديد. أمَّ

ا روحي  ا فهي ضمائر الناس. وقد كان ذلك التطهير ينتمي إلى العالم الروحي وليس إلى العالم  ت تطلَّب تطهير 

ب إلى هللا دون أن تحول خطاياهم  المادي. فشعب هللا هو الذي يحتاج إلى تطهير داخلي لكي يتمكَّنوا ِمن التقرُّ

 ُمهيَّئين للسكن مع هللا. دون ذلك، ولكي يُصبحوا 

 

 . التطهير الروحي في العهد الجديد بدم يسوع المسيح

شِّ دمه)ِمن خالل بموت المسيح  ؛ 22: 2؛ أفُسس 11: 1كورنثوس 2؛ 1: 2( أصبح شعب هللا "بيت هللا" )ر 

شِّ دم يسوع " (. ولكي يكونوا بيت ا روحي  ا ِمن هذا النوع، يجب أن يختبروا التجديد والتطهير5: 2بُطرس 1 بِر 

وما يليها(. لذلك فإنَّ كتاب العهد الجديد )اإلنجيل األزلي المكتوب في  22، 11، 2: 1بُطرس 1) "المسيح

(، وشعب هللا )الكنيسة 22-11: 12السَّماء(، وقُدس أقداس المؤمنين المسيحيِّين )أوُرشليم السماويَّة: عبرانيِّين 

وح القُُدسح والذين ُختِن ت قلوب أعضائها بواسطة التي ت عترف بصليب الرب يسوع المسي  : غالطيَّةالرُّ

ا ختم المسيح.21-21: 2؛ رومية 11: 1 ا بدم المسيح. ف هُْم ي حملون جميع   ( قد تقدَّسوا جميع 

 

لَّ زمن   في العهد القديم. فكاتب الرسالة إلى العبرانيِّين التحضيرفي العهد الجديد محل زمن  التحقيقوقد ح 

ر هللا  22-21 :1 ي ْمثُلون في م ْحض  تَّى وإن كان ذلك ِمن خالل رئيس كهنة –يقول إنه إن كان الُخطاة س   – ح 

ر هللا ْحض  سوا م  . ولِكْن بعد أن أكمل المسيح عمل الخالص ِمن خالل موته فيجب تطهيرهم ِمن الخطيَّة لئالَّ يُن جِّ

ِعد إلى السماء وجلس ع ثِّلُنا وقيامته على األرض، فقد ص  ثِّل نا إلى األبد أمام هللا. فهو يُم  ن يمين هللا اآلب لكي يُم 

 يوحنا1في السماء، ويُدافع عنا أمام هللا اآلب، ويُق دِّم موته على الصليب كذبيحة كفَّاريَّة كاملة عن خطايانا )

ْدس األقداس في الهيكل (. وفي فترة العهد القديم، كان يجب على الكهنة األرضيِّين أن يدخلوا إلى قُ 1-2: 2

ا  ة واحدة في التاريخ. ِمن جهة كثيرة  األرضي مرار  . ولكنَّ يسوع المسيح دخل السماء )عند صعوده( مرَّ

ف ك دمه هو  ا يسوع المسيح فقد س  أخرى، كان ينبغي على الكهنة األرضيِّين أن يُحِضروا دماء ذبائح حيوانيَّة. أمَّ

ا يسوع المسيح فقد شخصي  ا. وكان كل ما يفعله الكهن ة األرضيون هو القيام بإجراءات الطهارة الطقسيَّة. أمَّ

ِمن  طهارتنا  وتجديدنا الروحي الذي يشمل الُغفران الحقيقي ِمن جميع الخطايا، والتطهير الحقيقي  الروحيَّةض 

 للضمائر والقلوب. 
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 . التحقيقعبارة "انتهاء األزمنة" )أو: "انقضاء الدهور"( تُشير إلى زمن 

ة واحدة على األرض "ِعْند   رَّ ل( لكي ي تعامل انتهاء األزمنةفي الحقيقة أنَّ المسيح أُْظِهر م  " )في مجيئه األوَّ

ا مع الخطيَّة.  مجيئه هو الذي وينبغي لنا أن نُدرك أنَّ المسيح لم يأت في وقت التحقيق، بل إن تعاُمال  حاسم 

ل وعمله الفدائي اتجعل ذلك الوقت هو وقت تحقيق النبوء ِمال على ت دشين و! فمجيئه األوَّ  قت التحقيق هذا. ع 

 

ل والمجيء الثاني للمسيح  ."انتهاء األزمنة" هي الفترة الواقعة بين المجيء األوَّ

 ؛ أي في زمن المجيء األول ليسوع المسيح:"األحداث التالية وقعت في "انتهاء األزمنة

لَّم معنا "في هذ21: 1بُطرس 1لزمن األخير" )يسوع المسيح أُْظِهر  "في هذا ا ن األخير"(. وهللا ت ك  م   ا الزَّ

ة  هلِلِ "ِعْند  اْنتِه اِء األ ْزِمن ةِ (. والمسيح 2-1: 1)عبرانيِّين  بِيح  ِطيئ ِة بِت ْقِديِم ن ْفِسِه ذ  ة  اْلخ  ة  لِيُْبِطل  قُوَّ اِحد  ة  و  رَّ " ظ ه ر  م 

ةِ ُسِكب " وح القُُدسالرُّ (. و21: 1)عبرانيِّين   (. 17: 2الرسل " )أعمال فِي األ يَّاِم األ ِخير 

 

ا األحداث التالية فسوف ت ْحُدث "في األيام األخيرة"؛ أي عندما يأتي يسوع ثانية :  أمَّ

ا "ف21و  21: 1فالقيامة ِمن األموات ست حُدث "في اليوم األخير" )يوحنَّا  ي (. والدينونة األخيرة ست ْحُدث أيض 

 (. 21: 12اليوم األخير" عندما ت عمل كلمات يسوع على إدانة غير المؤمنين )يوحنَّا 

 

ج  ْلق إلى المجيء األول ليسوع المسيح. ولكن ليس هناك ت د رُّ ج ِمن زمن الخ  وهكذا، فإنَّ إعالن هللا ي ت د رَّ

لَّم  ي هذه األيام األخيرة" )أو "في نهاية ِمن خالل يسوع المسيح "فلإلعالن خارج نطاق يسوع المسيح! فاهلل ت ك 

(. وفي العهد القديم، فإنَّ هذه العبارة تُشير إلى الوقت الذي "األيام"، أو "في الزمان األخير"، أو "في النهاية

؛ حزقيال 22: 21؛ إرميا 2: 2؛ إشعياء 21: 2؛ تثنية 1: 21ستتحقَّق فيه كلمات أنبياء العهد القديم )تكوين 

 (. 1: 2؛ ميخا 5: 2؛ هوشع 12: 11ل ؛ دانيا11: 21

 

َ.َيسوعَالمسيحَهوَالشفيعَالدائمَللمؤمنينَالمسيحيِّينَعندَهللاَفيَالسماءب(َ

 

  .يسوع المسيح هو رئيس الكهنة الدائم

ب بان م  طقوس العهد القديم:  هناك س   يُبيِّنان أنَّ يسوع المسيح ت مَّ

د صورة أو ِظال   للحقيقة، بل 21، 21: 7ين أوال : يسوع المسيح كان بال خطيَّة )عبرانيِّ  رَّ (. فذبيحته لم ت ُكن ُمج 

 كانت هي الحقيقة ذاتها.



 212من  111صفحة    الكنيسة -الدليل الخامس 

يٌّ إلى األبد )عبرانيِّين  (! لذلك، فهو رئيس الكهنة الدائم 22-22: 7ثاني ا: يسوع المسيح قام ِمن األموات وهو ح 

 وكهنوته كهنوت أبدي. 

 

 . لشفيع الوحيديسوع المسيح هو الُمخلِّص الوحيد وا

ب ق، هناك شيئان يمكن ليسوع المسيح أن يقوم بهما وال يُمكن أليِّ نبيٍّ أو كاهن آخر أن يقوم  بناء  على ما س 

 بهما:

ْيِرهِ  د  غ  ل ْيس  بِأ ح  ُسل يقولون: "و  أوال : يسوع المسيح هو الوحيد القادر على تخليص الناس ِمن خطاياهم. فالرُّ

ال ُص، إِْذ ل يْ  " )أعمالاْلخ  ِر بِِه ي ِجُب أ ْن ن ْخلُص  هُ هللاُ لِْلب ش  ُر ق دَّم  اِء اْسٌم آخ   (. 12: 2 الرسل س  ت ْحت  السَّم 

 ثاني ا: يسوع المسيح هو الوسيط الوحيد بين الناس وهللا، وهو الذي ي ْشف ع لنا عند هللا. فنحن نقرأ في عبرانيِّين

يٌّ على الدَّ  25: 7 هُم. أنَّ يسوع المسيح ح  لَّص   وام لكي ي شفع في الذين خ 

 

م صلواتناو نايسوع المسيح هو وسيطُ   .ُمت مِّ

يسين على األرض قبل أن ي ْمثُلوا أمام  5-2: 1فنحن نقرأ في ِسْفر الرؤيا  ا يُق دَّم مع صلوات القدِّ ا كثير  أنَّ بخور 

ا ِمن السَّماء نرى أنَّ البخور  1: 5على األرض. وفي رؤيا  عرش هللا. ونتيجة لذلك، فقد ألقى أحد المالئكة نار 

ا في رؤيا  يسين. أمَّ فإنَّ البخور يرمز إلى صلوات يسوع المسيح وهو جالس عن  2: 1يرمز إلى صلوات القدِّ

يسين ال يمكنها أن تصعد إلى هللا ِمن تلقاء ذاتها ألنَّ الناس ا  يمين هللا اآلب في السماء. فصلوات القدِّ جميع 

ا! فصلواتهم غير الكاملة ت متِزج بالبخور ُخطاة. وإل يسين تحتاج إلى كفَّارة هي أيض  رضاء هللا فإنَّ صلوات القدٍّ

ثِّل عمل المسيح الخالصي )كفَّارته( الذي أكمله على الصليب ويُن فِّذه  الذي يُعطى للمالئكة. والبخور الكثير يُم 

وح القُُدسِمن خالل  ثِّل وصلواته الشفاعية ِمن أجل  الرُّ  –على نحو  خاصٍّ  –شعبه. لهذا فإن البخور الكثير يُم 

شفاعة المسيح المستمرة والكاملة في السماء ِمن أجل المؤمنين على األرض؛ وال ِسيَّما ِمن أجل كنيسته 

وتعمل صلوات المسيح الكاملة في (. 22: 1؛ 25-22: 7؛ عبرانيين 22: 1الُمضطه دة على األرض )رومية 

أجلنا على تطهير وتقديس صلواتنا الناقصة على األرض. كما أنها تُن قِّي صلواتنا ِمن الدوافع السماء ِمن 

د كصلوات كاملة  الخاطئة واألنانيَّة. وبهذا فإنَّ صلوات المسيح الكاملة ِمن أجلنا ت جعل صلواتنا الناقصة ت ْصع 

 إلى هللا!
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َروَ-3 َأرسل َالسَّماء َإلى َالمسيح َيسوع ِعد  َص  َالمؤمنينَعندما َجميع َعند َله َالدائم ثِّل م  َالم  َليكون حه

َ.المسيحيِّينَعلىَاألرض

 

 . 11-11: 12؛ 7: 11يوحنَّا  اقرأ

 

النتيجة السادسة لصعود المسيح إلى السماء وجلوسه عن يمين هللا اآلب هي أنه أرسل روحه القُدُّوس ليكون 

ثِّله على األرض. ف وح القُُدسُمم  ا على األرض. وي جع ل هللا اآل الرُّ وح القُُدسب ويسوع المسيح واقع  أصبح  الرُّ

 (. 22: 1كورنثوس 2هو الضامن )الختم والعربون( لكل شيء ُمستقبلي )

 

وحَالق د سيسوعَالمسيحَي طل بَِمنَهللاَاآلبَأنَي عطيَأ(َ َ.َلتالميذهَالرُّ

 

س ْوف  أ ْطلُُب ِمن  اآلِب أ ْن يُْعِطي ُكْم مُ  ُكْم إِل ى األ ب ِد" )يوحنَّا فقد قال يسوع: "و  ع  ر  ي ْبق ى م   (. 11: 12ِعينا  آخ 

 

 وفي اللغة اليونانية، هناك فِعالن بمعنى "أطلُب":

 

ا عندما ي طلُب شخص شيئ ا ما ِمن شخص أعلى منه. aiteὸالفعل "ي ْطلُب" )باليونانية:  - ( يُستخدم دائم 

ا عند التحدُّث عن صلو ات المؤمنين المسيحيِّين هلل اآلب بمعنى "يلتمس" أو وتُستخدم هذه الكلمة دائم 

ع" ) رَّ  (. 21، 22-22: 11؛ 11، 7: 15؛ 12: 12؛ 11-1: 2"ي ت ض 

 

ا الفعل "ي ْطلُب" )باليونانية:  - ا عندما ي طلُب الشخص شيئ ا ما ِمن شخص آخر erotaὸأمَّ دم دائم  ( فيُستخ 

دم هذه الكلمة دائم   يُساويه في المكانة. ا للحديث عن الطلبات التي يوجهها يسوع المسيح إلى هللا وتُستخ 

 (!21، 15، 1: 17؛ 11: 12اآلب. وبالتالي، فهو طلب على أساس التكافؤ )

 

ر بأنَّ يسوع ي ستجدي العطف ِمن هللا اآلب. فيسوع المسيح حصل على استجابات   وعليه، ال يُمكننا أن ن تصوَّ

 الكامل! لجميع صلواته على أساس عمله الخالصيِّ 

 

وحَالق د سب(َ ثِّلَيسوعَالمسيحَعندَالمؤمنينَالمسيحيِّينَعلىَاألرضَالرُّ م  َ.َهوَم 

 

اِخلُِكْم" )يوحنَّ  ي ُكوُن فِي د  س  ِطُكْم، و  س  ُكْم إِل ى األ ب ِد ... أل نَّهُ فِي و  ع  ، 11: 12ا قال يسوع إنَّ الُمعين اآلخر "ي ْبق ى م 

17 .) 
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( تُشير حرفي  ا إلى شخص يتم استدعاؤه للوقوف إلى جانبك وُمساندتك. ولكنها ال Paraclete)وكلمة "ُمعين" 

نه كلمة "ُمحامي" كما هو وارد في الترجمات الالتينيَّة للكتاب المقدس.  تُشير إلى المعنى السلبي الذي قد تتضمَّ

ي" كما زِّ نه كلمة "ُمع  هو وارد في الترجمات اليونانيَّة  كما أنها ال تُشير إلى المعني السلبي الذي قد تتضمَّ

ثِّل" كما هو الحال في 2: 11أليوب  . بل هي تُشير إلى المعنى اإليجابي لكلمة "ُمعين" أو "وسيط" أو "ُمم 

 األدب اليوناني.  

 

ثِّل المؤمنين في السماء. فهو ي تحدَّث إلى هللا ا يسوع المسيحوفي رسالة يوحنَّا األولى، يُشار إلى  آلب بأنه ُمم 

ثِّل المؤمنين أمام هللا في السماء. وهو الوسيط بين 1: 2يوحنا 1بالنيابة عن المؤمنين ) (. وبهذا، فهو ُمم 

فَّع للمؤمنين أمام هللا في السماء. لهذا، فهو  ثِّل المؤمنين في السماء. الالمؤمنين وهللا. وهو ي ت ش   ُمعين أو ُمم 

 

مَّى  وح الوفي إنجيل يوحنَّا، يُس  دَّث إلى المؤمنين بالنيابة  ُقُدسالرُّ ثِّل يسوع المسيح على األرض. فهو ي ت ح  ُمم 

ثِّل يسوع المسيح أمام المؤمنين على 15-12: 11؛ 17-11: 12عن يسوع المسيح )يوحنَّا  (. وبهذا فهو يُم 

حها لنا على األرض؛ أي أنه الوسيط بين يسوع المسيح والمؤمنين المسيحيِّين. فهو يُف سِّر كلمات يسوع و يوضِّ

(. وهو يُط بِّق عمل الخالص الذي أكمله يسوع )التبرير 12: 11؛ 21: 15؛ 21: 12األرض )يوحنَّا 

د يسوع المسيح بين المؤمنين المسيحيِّين على األرض ) جِّ : 11والتقديس( في حياة الناس على األرض. وهو يُم 

وح القُُدس(. وبهذا فإنَّ 12-15 ثِّل يسوع المسيح على األرض. أو  هو الُمعين الرُّ  هو ُمم 

 

وح القُُدسس ْكب وبعد  ، سوف يكون روح المسيح "مع" المؤمنين و "فيهم"؛ أي أنه سيكون إلى جانبهم لكي الرُّ

يساعدهم، كما سيكون في قلوبهم وحياتهم. فاهلل )المسيح( يأتي ِمن خالل روحه ويسكن في وسط الكنيسة 

ة في العالم ( وي جعل المجت22: 2)أفُسس  مع المسيحي شعبه المؤلَّف ِمن ملوك وكهنة وأنبياء ِمن كل أُمَّ

وح القُُدس(. وق بل س ْكب 11-1: 2بُطرس 1) ، كان شعب هللا في العهد القديم "أوالد ا" خاضعين للناموس. الرُّ

وح القُُدسولِكْن بعد س ْكب  ب هللا في العهد الجديد (. وشع7-1: 2، أصبحوا "أوالد هللا وورثة" )غالطيَّة الرُّ

ا هيكل هللا الروحي ) ْون أيض  ة واحدة، بل ِمن كل 11: 1كورنثوس 1يُدع  (. كما أن شعب هللا ال يتألَّف ِمن أُمَّ

 (.11-1: 5األُمم والشعوب في العالم )رؤيا 

 

وح القُُدسو ة  الرُّ د قوَّ ع بصفات شخصيَّة )يوحنَّا ُمْنِكرو التَّثليث(، بل هو أقنوم يتمتَّ  كما يؤمن)هو ليس ُمجرَّ

؛ رؤيا 1: 2تيموثاوس 1؛ 11: 12كورنثوس 1؛ 21: 1؛ رومية 21: 15الرسل ؛ أعمال 21: 15؛ 21: 12

وح القُُدس(. فكما أنَّ هللا اآلب أقنوم، وهللا االبن أقنوم، فإنَّ 17: 22 تَّى  الرُّ ا )م  ؛ 11: 21أقنوم هو أيض 
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في  –(. وهو يملك ذات الطبيعة، وهو واحد 2-1: 1بطرس 1؛ 12: 12كورنثوس 2؛ 1-2: 12كورنثوس 1

 مع هللا اآلب وهللا االبن.  –الجوهر 

 

وح القُُدسوهكذا، ف ( بمعنى أنه يختلف عن يسوع المسيح، 11: 12هو ليس ُممثِّال  أو وسيط ا "آخر" )يوحنَّا  الرُّ

ثِّل أو وسيط ُمماثِل ليسوع المسيح. فكما أنَّ يسوع ال ثِّل المؤمنين أمام هللا اآلب في بل هو ُمم  مسيح هو ُمم 

وح القُُدسالسماء، فإنَّ  ثِّل يسوع المسيح أمام المؤمنين على األرض. ف الرُّ وح القُُدسهو ُمم  هو روح يسوع  الرُّ

-17: 2كورنثوس 2؛ 11-1: 1(. إنه "المسيح فيكم" )رومية 17-11: 12المسيح عند المؤمنين وفيهم )يوحنَّا 

ا على (! ولكِ 11 ا على األرض في جسده البشري، فهو لم يكن قادر  ْن حيث إنَّ يسوع المسيح كان حاضر 

ا على األرض ِمن خالل  ا بعد أن أصبح يسوع المسيح حاضر  التواُجد إال في مكان واحد في الوقت نفسه. أمَّ

وح القُُدس ا في كل مكان على األرض في الوقت نفسه. وبالنسالرُّ بة للمؤمنين المسيحيِّين ، فقد أصبح حاضر 

وح القُُدسعلى األرض فإنَّ  هو كل ما كان يعنيه المسيح لهم لو بقي على األرض! لهذا فإنَّ يسوع يقول إنه  الرُّ

وح القُُدسِمن األفضل لنا أن ي ذه ب ألنه عندما يصعد إلى السماء سوف يُرسل   إلى األرض )يوحنَّا الرُّ

11 :7 .) 

 

وح القُُدسوم بها هللا الُمثلَّث األقانيم تعتمد على وجوده الفعلي والجوهري. وس ْكب إنَّ األعمال التي يق  الرُّ

(، وهو في الوقت نفسه عمل هللا 17-11: 11؛ 17: 2 الرسل )المعمودية بالروح( هو عمل هللا اآلب )أعمال

تَّى  وح القُُدس، فإنَّ هللا (. وكما هو حال هللا اآلب وهللا اآلبن22: 2 الرسل ؛ أعمال11: 2االبن )م  لِّم  الرُّ يُع 

(، ويُب كِّت الناس على خطيَّة وبِرٍّ ودينونة 12: 11(، ويُرِشد المؤمنين إلى الحق ُكلِّه )يوحنَّا 21: 12)يوحنَّا 

 (. 1: 11)يوحنَّا 

 

وح القُُدسالوما ِمن ش كٍّ أنَّ قيامة يسوع المسيح ِمن األموات، وصعوده ِمن األرض إلى السماء، وس ْكب  هي  رُّ

 أحداث تاريخيَّة فريدة ال ِسيَّما أنها غير موجودة في أي ديانة أخرى!

 

 

وحَالق د سج(َ َ.َي ط بِّقَعملَالخالصَالذيَأكملهَيسوعَالمسيحَفيَحياةَالمؤمنينَالرُّ

 

ُكمْ  ع  ر  ي ْبق ى م  س ْوف  أ ْطلُُب ِمن  اآلِب أ ْن يُْعِطي ُكْم ُمِعينا  آخ  ، الَِّذي ال  ي ْقِدُر  قال يسوع: "و  قِّ هُو  ُروُح اْلح  إِل ى األ ب ِد، و 

ال  ي ْعِرفُهُ" )يوحنَّا  اهُ و  ال ُم أ ْن ي ت ق بَّل هُ أل نَّهُ ال  ي ر   (. 17-11: 12اْلع 
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وح القُُدسيُدعى يسوع المسيح في إنجيل يوحنَّا "الحق". و يُدعى "روح الحق". كذلك، يُدعى يسوع المسيح  الرُّ

م ظالل العهد الجديد ويُد شِّن حقائق العهد الجديد )يوحنَّا 1: 12"الحق" )يوحنَّا  : 2؛ كولوسي 17: 1( ألنه يُت مِّ

وح القُُدس(. و1: 11؛ 5: 1؛ عبرانيِّين 17 ( ألنه يُط بِّق عمل الخالص 17: 12يُدعى "روح الحق" )يوحنَّا  الرُّ

 طوال تاريخ العالم.  الذي أكمله يسوع على حياة المؤمنين الُجُدد

 

يرة )يوحنَّا  (. فعالم 11: 2ويتألَّف "العالم" هُنا ِمن الناس الذين يُحبُّون الظالم وليس النُّور ألنَّ أعمالهم شرِّ

(. وهذا العالم ي تب ع أكاذيب الشيطان 11: 15الشر هو الذي يُعادي هللا والمسيح والمؤمنين المسيحيِّين )يوحنَّا 

يِّز األمور 21: 12نظُر يوحنَّا أ؛ 22: 1)يوحنَّا  : 2كورنثوس 1وال أن ي قبلها ) الروحيَّة(، وال يستطيع أن يُم 

وح القُُدس(، وال ي عترف ب12-12 وح (. وبعد س ْكب 17-12: 2 الرسل ؛ أعمال27-22: 12)يوحنَّا  الرُّ الرُّ

وح القُُدس، فإنَّ هذا "العالم" ال ي قبل القُُدس ا )أي رُ  الرُّ ، وال ي عترف به، وال وح يسوع المسيح( ألنه ال يراهأيض 

ي ختبره. وي ِرد ِكال الفعلين )"يرى" و "ي عرف"( بصيغة المضارع المستمر. ولكنَّ المؤمنين المسيحيِّين 

وح القُُدسالحقيقيِّين يرون  ون، الروحيَّةويُميِّزونه، ويُميِّزون عمله بعيونهم  الرُّ في االعتراف به  ويستمرُّ

 ختياره في حياتهم. وا

 

وحَالق د سد(َ َ.َي ْجع لَحضورَهللاَوالمسيحَحقيقةَواقعةَالرُّ

 

أ ُعوُد إِل ْيُكْم" )يوحنَّا ل ى، ب ْل س  ُكْم ي ت ام  المسيح كان على وشك  مع أنَّ يسوعف(. 11: 12قد قال يسوع: "ل ْن أ ْتُرك 

وح أنه وعدهم بأنه سيرجع إليهم ِمن خالل ترك تالميذه ورائه على األرض لكي ي ْصعد إلى السماء، إال  الرُّ

 .القُُدس

 

وح القُُدسو لِّمهم كل ما ينبغي لهم  الرُّ كِّر المؤمنين بكل شيء قاله يسوع المسيح عندما كان على األرض، ويُع  يُذ 

د يسوع المسيح 21: 15(، وي ْشه د عن يسوع المسيح )يوحنَّا 21: 12أن ي عرفوه )يوحنَّا  جِّ : 11)يوحنَّا (، ويُم 

ع المسيح في بؤرة حياتهم. 12-15 ا بين المؤمنين، وي ض  ا ملموس  ل ِصفات يسوع اإللهيَّة واقع  (؛ أي أنه ي ْجع 

 وهو يُط بِّق عمل المسيح الخالصي الذي قام به في مجيئه األول في حياة المؤمنين في كل مكان  في العالم. 

 

وح القُُدسوهكذا، عندما ُسِكب   دفي  الرُّ د   11: 12يوحنَّا  في يوم الخمسين، عاد يسوع المسيح إلى أتباِعه. والع 

وح القُُدسال يُشير إلى المجيء الثاني ليسوع المسيح في الُمستقبل، بل إلى مجيئه ب في يوم الخمسين! وهذا  الرُّ

ر  وح القُدُ هو السبب في أنَّ معرفة يسوع المسيح واختباره في موته وقيامته هو ث م  ، 11-1: 1)رومية  سالرُّ
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وح (. فاهلل اآلب وهللا االبن يأتيان وي سُكنان مع المؤمنين وفيهم ِمن خالل 12-12: 12كورنثوس 1؛ 15-17 الرُّ

 (. 22: 12)يوحنَّا  القُُدس

 

َعلىََ-4 َالتاريخيَّة َاألحداث ن ع َص  َفقد َهللاَاآلب، َيمين َعن َوجلوسه َالسَّماء َإلى َالمسيح َيسوع بصعود

َ.األرض

  
 النقطة )ب( أعاله.  رانظَ 

 

ن ع األحداث التاريخيَّة على  النتيجة السابعة لصعود المسيح إلى السماء وجلوسه عن يمين هللا اآلب هي أنه ص 

  األرض. فهو ي حكم العالم لما فيه خير كنيسته، ويؤسِّس ملكوته النهائي.

 

لألرض وشعبها ِمن خالل يسوع المسيح. وعندما  فاهلل الجالس على عرشه في مركز الكون يُن فِّذ خطَّته األبديَّة

فر الموجود في السماء فإنه ال ي كِشف عن محتويات  ي فُكُّ يسوع المسيح أحد الُختوم وي فتح ذلك الُجزء ِمن السِّ

ا. فما ِمن شيء  في التاريخ ي حُدث معك أو مع  خطة هللا األزليَّة للخالص والدينونة فحسب، بل ويُن فُِّذها أيض 

 نيستك أو بلِدك بدون أْمر  ِمن هللا أو بدون س ماح  ِمنه!ك

 

فعلى سبيل المثال، فإنَّ يسوع المسيح ي جول العالم وي غزو قلوب البشر وأذهانهم ِمن خالل الخبر السار )رؤيا 

ح باالضطهاد الديني وبقتل المؤمنين المسيحيِّين )رؤيا 1-2: 1 ي ( وباالضطهاد السياس2-2: 1(. وهو ي ْسم 

أ ِمن إعالن الخبر السار في 1-5: 1واالقتصادي والقضائي للمؤمنين المسيحيِّين )رؤيا  ( ألنَّ هذا ُجزء ال يتجزَّ

ن فيه ِمن مؤمنين وغير مؤمنين، بأن يُعانوا حتى 1-2: 1كل مكان في العالم )رؤيا  ح للعالم ُكلِّه، بِم  (. وهو ي ْسم 

( كنتيجة لسقوط اإلنسان 1-7: 1و األمراض أو الحوادث )رؤيا سواء بسبب الحروب أو المجاعات أ –الموت 

ا في الخطيَّة.   عموم 

 

ا رومية أ؛ 22: 1فهو ي ْحُكم الكون واألرض لما فيه خير كنيسته )أفُسس بالرغم ِمن ذلك،  (. 21: 1نظُر أيض 

ا تحت رأس واحد هو يسوع المسيح. كما أنَّ ُكلَّ ُرْكب   ع كل األشياء مع  ة ستنحني ليسوع المسيح، وكل وهو ي ْجم 

ا  لسان سي عترف بأن يسوع هو الرب. وسوف ي فعل الناس ذلك طواعية  ِمن خالل قبولهم للخالص، أو ُرغم 

 ِمن الدينونة التي ستحلُّ عليهم.بسبب خوفهم عنهم 
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الة5َ  ق(ائدق 8)َص 

تجاوبةَمعَكلمةَهللا الةَم  َص 

َ
لُّواَبالتناو ب  ر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم. صلوات قصيرة تُظهِ  ص 

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

 

 (تان)دقيقَواجبَبيتي6َ

َللدَّرسَالقادم

 

 في دفاترهم(.  أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو اطلب منهم أن يكتبوه قائدَالمجموعة.)

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

لِّم، أو ادرس -2 عود:  ِعظ، أو ع  )مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( التعليم الُمتعلِّق بعيد الصُّ

 السَّماء وجلوسه عن يمين هللا اآلب.  إلىذكرى ُصعود المسيح 

. 12-9كورنثوس 1تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي  ا ِمن  .الروحيَّةالخلوة  -3

ل. اكتب مالحظاتك.  ق  الُمفضَّ  استخدم طريقة الح 

 آيات كتابيَّة حفظتها. 5. راجع يومي ا آخر 16: 1: تأمَّل واحفظ آية الحفظ الجديدة: يوحنَّا الحفظ -4

ر درس الكتاب درس الكتاب -5 ضِّ . استخِدم طريقة الخطوات 2الُمقدَّس القادم في البيت: إنجيل يوحنَّا . ح 

ن مالحظاتك.  وِّ  الخمس لدراسة الكتاب الُمقدَّس. د 

لِّ لشخص  ُمعيَّن أو لشيء  ُمحدَّد  في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور الصالة -6  (. 3: 5. ص 

ن مالحظاتك -7 وِّ ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا، حول بناء كنيسة المسي د  ن أيض  ح. د وِّ

  وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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8َالدَّرسَ
 

 

الة1َ َص 

َ

َ
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.  قائدَالمجموعة: لِّ وكرِّ  ص 

 

 

 دقيقة( 22)َم شاركة2َ

َرسالةَكورنثوسَاألولى

َ
َشار َاقرأوا َ)أو َبالتناو ب ة بكل واحد  منكم الروحيَّةمن دفاتر الخلوة كوا ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (الخاصَّ

( مع مراعاة أن تكون 12–9كورنثوس 1وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم ) الروحيَّةخلواتكم 

 المشاركات قصيرة.

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

 

 ق(ائدق 5)َحفظ3َ

1َ:16َيوحنَّاَ

 

 . 16: 1 يوحنَّا )في مجموعات ثُنائيَّة(: راجعوا

 

 (ةقيدق 85)َدرسَكتاب4َ

25َ-2َ:1يوحنَّاَ

 

ت ِصف  25-12: 2واألعداد . ألوائلِصف يسوع المسيح وهو يُعلن عن ذاته لتالميذه اي 11-1: 2َيوحنَّا: م قدِّمة

 يسوع وهو يُعلِن عن ذاته للُجموع في أورشليم. 

 

َ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََكلمةَهللااقرأ:1َالخطوةَ

  ا . مع   25-1: 2لنقرأ يوحنَّا  اقرأ.

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

 

 

َ.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََم الحظاتاكتشف:2َالخطوةَ

ر. كِّ أو ما هو الحق الذي ل م س عقلك أو قلبك في  ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ ف 
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 هذا المقطع الكتابي؟

ن. ا  د وِّ ق  ا واحد  ن أفكارك في دفترك. اكتشف ح   أو حقَّين تفهمهما. ف كِّر فيهما ودوِّ

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحد  ِمنَّا.

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

2َ:11َ

هَِمنَخاللَ:1َاالكتشافَ ْجد   . عجزةمَ يسوعَي علِنَم 

 

ْجد الرب يسوع المسيح عندما ن تحدَّث عن  الصفات اإللهيَّة التي ُتِشعُّ ِمن خالل حجاب فإننا ن تحدَّث عن كل م 

ْجِده: نِعمته وح   إلىالتي تُشير مور . وِمن األطبيعته البشريَّة : 18-14: 1 يوحنَّايقول في  يوحنَّاقُّه. فالبشير م 

هُ " ْجد  أ ْين ا م  ن ْحُن ر  قِّ ... و  اْلح  ِة و  هُو  ُمْمت لِىٌء بِالنِّْعم  ل في  برؤيةوالمقصود ". و  ْجد يسوع المسيح هو التأمُّ م 

ْجد" هو  عنى المقصود هُنا بكلمة "م  د النِّعمة والحقصفاته اإللهيَّة. والم   .أعماله وكلماتهان في الُمتجسِّ

 

ْجد يسوع المسيح هو  إلىوِمن األمور األخرى التي تُشير  ، أْظه ر يسوع 11: 2 يوحنَّا. ففي ُمعجزاتهإظهار م 

ْمر في ُعْرس قانا  إلىمجده ِمن خالل قيامه بُمعجزة. فقد ك ش ف عن صفاته اإللهيَّة عن طريق تحويل الماء  خ 

جده  ِمن خالل  قِي ِمهِ األخالقيَّة الكاملةظهر على النحو التالي: فقد ك ش ف يسوع عن الجليل. ونرى هُنا أنَّ م 

نَّب  سخائه اإللهيِّ وقد ك ش ف عن احترامه لمؤسَّسة الزواج.  ِمن خالل توفير الخمر بسخاء؛ وبالتالي فقد ج 

دُّ أن أتأمَّل في مجد المسيح الُمعلن في العهد  ين القديم والجديد!أصحاب الُعرس أيَّ إحراج. وكم أو 

 

2َ:24-25َ

 . يسوعَالَيأتِمنَأيَشخصَعلىَنفسهَأوَعلىَقضيَّته:2َاالكتشافَ

 

ل ْم (. ولكنَّ يسوع "23: 2به كثيرون ) آمنفي أوُرشليم الُمعجزات التي أجراها يسوع،  ى الناسرأعندما 

ِميع   ي ْأت ِمْنهُمْ  ان  ي ْعِرُف اْلج  ل ى ن ْفِسِه، أل نَّهُ ك  جميع األشخاص الذين  إلىهذا يعني أنَّ يسوع لم ي ُكن ي ْنظُر ". وع 

ي زعمون أنهم يؤمنون به على أنهم مؤمنين حقيقيِّين. ولكنَّ يسوع المسيح هو الوحيد القادر على معرفة جميع 

ال. ونقرأ  الناس وما في قلوبهم. كما أنه الوحيد الذي ي عرف ما إذا كان هذا الشخص قد اختبر الوالدة الثانية أ م

انِ أنَّ يسوع المسيح " 25: 2 يوحنَّافي  ِخيل ة  اإِلْنس  اِن، أل نَّهُ ي ْعِرُف د  ِن اإِلْنس  ْن ي ْشه ُد ل هُ ع  ة  إِل ى م  اج   ". ل ْم ي ُكْن بِح 

 

ل ِمن إنجيل  ن يُخبره عن ِسمعان عندما رآه ل يوحنَّاونرى في األصحاح األوَّ ة أنَّ يسوع لم ي ُكن بحاجة لِم  لمرَّ

ن يُخبره  ف  حقيقة سمعان بنفسه ِمن خالل نظرته الفاحصة والثاقبة. كما أنه لم ي ُكن بحاجة لِم  ر  األولى. فقد ع 

ف أنَّ نثنائيل إسرائيلي ال ِغشَّ فيه. ونرى في األصحاح الثاني ِمن  ر  ة. فقد ع  ل مرَّ عن نثنائيل عندما رآه ألوَّ
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ف أنَّ  يوحنَّاإنجيل  ر  ا. فقد كان ي عرف خفايا أنَّ يسوع ع  لِّص  إيمان كثيرين في أورشليم لم ي ُكن إيمان ا حقيقي  ا ُمخ 

بعينيه الثاقبتين. كما أنه كان ي عرف أفكارهم ودوافعهم ومواقفهم. ونرى في األصحاح الثالث ِمن قلوب الناس 

ن يُخبره عن حقيقة نيقوديموس عن يوحنَّاإنجيل  ة األولى. أنَّ يسوع لم ي ُكن بحاجة لِم   دما التقى به للمرَّ

 

ا لي ألنني أُدرك أنَّ يسوع ي عرف كل شيء عني. فهو قادر  ة جد    –ِمن خالل عينيه الثاقبتين  –وهذه اآليات ُمِهمَّ

(. وهو ي عرف 13: 4؛ عبرانيِّين 9: 16 األيام أخبار2نظُر أأعماق عقلي وقلبي وحياتي ) إلىعلى النظر 

ف ضعف بُط ر  ف إخالص نثنائيل، وي عرف إيماني كما ع ر ف ضعفي كما ع  ر  رس، وي عرف إخالصي كما ع 

ف األسئلة التي تدور في  ر  إيمان جميع األشخاص اآلخرين، وي عرف األسئلة التي تدور في عقلي وقلبي كما ع 

 عقل نيقوديموس وقلبه. 

 

 

َتوضيحاتََََََ.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاألسئلة:3َالخطوةَ

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

 ، وأن نطرح أسئلة عن األشياء التي لم ن فهما ب عد.25-1: 2يوحنَّا إنجيل لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في 

ن سؤالك في دفترك. د وِّن وِّ  : احرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، د 

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

ح سؤاله(.  ي طر 

  ا سوي ا في مجموعتك(.: )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتهناقِش

)فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة 

 النقاش حول األسئلة(.

 

2َ:11َ

قدَّس؟:1َالسؤالَ َماَهيَالغايةَِمنَالم عجزاتَالمذكورةَفيَالكتابَالم 

َم الحظات:َ
 

 ْؤثِر استخدام كلمة "آية" بدال  ِمن "ُمعجزة".يُ  يوحنَّاناُلحظ هنا أنَّ البشير 

 

دَس لطانَ َوجالله.َهللاَأ(َاآليةَهيَم عجزةَتؤكِّ

 

دِّ ذاتها، بل  ِمل ها! وفي كثير  ِمن  إلىفالغاية ِمن الُمعجزة هي توجيه نظر الناس ال إلى الُمعجزة في ح  هللا الذي ع 

ت ْحُدث في أوقات  يُوِشك هللا فيها أن يُعطي إعالن ا  سالكتاب الُمقدَّ األحيان، كانت الُمعجزات المذكورة في 

ا. فعلى سبيل المثال، عندما أعلن هللا الشريعة  ، قام هللا ببعض الُمعجزات ِمن خالل موسى: فقد لموسىجديد 

نو إسرائيل ِمن أرسل عشر ضربات على األعداء، وجعل مياه البحر األحمر تنحسر وتتراجع لكي يتمكَّن ب
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ة ُحلوة، وغير ذلك. وِمن خالل هذه المعجزات، ب ْره ن موسى أنَّ الشريعة أُعطيت  العبور، وجعل المياه الُمرَّ

 بُسلطان  ِمن هللا.

لوا فيه عن هللا، أجرى هللا ُمعجزات ِمن مملكتي وعندما كشف هللا حقيقته ل وَّ يهوذا وإسرائيل في الوقت الذي ت ح 

ا ِمن السماء فالتهمت الذبيحة والماء والحجارة . فقإيليَّا وأليش عخالل النبيَّْين  ا لألرملة، وأرسل نار  فَّر طعام  د و 

ا ِمن الموت، وحمى عبيده  التي كانت على المذبح لكي يُبرهن أنَّ األصنام ال تملك أي قوة. كما أنه أقام أشخاص 

 بأن أحاطهم بمركبات ِمن نار، وغير ذلك. 

 

وجاء ليعيش بيننا، أجرى الكثير ِمن المعجزات  يسوع المسيحشخص  وعندما أخذ هللا طبيعة بشريَّة في

ا ُمصابين  ا كانت تُسيطر عليهم أرواح شريرة، وشفى أشخاص  ر أشخاص  رَّ العظيمة: فقد شفى مرضى، وح 

ا جائعة ، وه دَّأ العاصفة. ولكنَّ أعظم ُمعجزات  هي أنه ُحبِل  ب ش، وأقام موتى، وأطعم ُحشود  ه ِمن بالعمى والطَّر 

وح القُُدس السماء، ولم يتوقف عن تخليص ماليين الناس  إلى، وُولِد ِمن عذراء، وأُقيم ِمن األموات، وصعد الرُّ

يَّر حياتهم فجعلهم مواطنين في ملكوت هللا!خطيالِمن   ة والدينونة األبديَّة، وغ 

 

ُسلوعندما أ سَّس هللا كنيسته في كل مكان ِمن خالل عمل  ، فقد أجرى العديد ِمن الُمعجزات ِمن وكتاباتهم الرُّ

يرة، وشفوا ُعميان ا، وأقاموا  ا تُهيمن عليهم أرواح شرِّ روا أشخاص  رَّ ُسل أنفسهم: فقد شفوا مرضى، وح  خالل الرُّ

أقاصي األرض، ولتغيير حياة كثيرين،  إلىموتى. ولكنَّ األهم ِمن ذلك هو أنَّ هللا استخدمهم للمناداة باإلنجيل 

 . الكتاب الُمقدَّسأول كنيسة بين اليهود والسامريِّين واألُمم، ولكتابة األسفار األخيرة في ولتأسيس 

 

َمبدأَماَفيَالعالمَالروحي.ََإلىاآليةَهيَعملَعجيبَفيَالعالمَالطبيعيَي شيرَب(َ

 

يَّنة إذ أنَّ المعجزة التي ت حُدث في  ُمعجزة ت حُدث في  إلىر النطاق المادي للكون المخلوق ُتشيفاآلية لها غاية ُمع 

تثبيت  إلىترمي  14: 6 يوحنَّاإنجيل . فمثال  فإن ُمعجزة تكثير األرغفة في النِّطاق الروحي للكون المفدي

( الذي يُعطي الحياة األبديَّة للذين يؤمنون به. كما 35: 6) ُخْبز الحياةأنظار الناس على يسوع المسيح بصفته 

ُجل  نور العالمإظهار أنَّ يسوع هو  إلىترمي  16: 9 يوحنَّاإنجيل األعمى في  أنَّ ُمعجزة فتح عيني الرَّ

ا روحي  ا للذين يؤمنون به. 12: 8)  يوحنَّاكذلك فإنَّ ُمعجزة إقامة لعازر ِمن الموت في إنجيل ( الذي يُعطي نور 

(، وأنه يُعطي 25: 11) القيامة والحياةالتركيز على حقيقة أنَّ يسوع هو  إلىترمي  18: 12و  47: 11

دة عند القيامة )فيلبِّي جَّ يِّر أجسادهم األرضيَّة بأجساد ُمم   المؤمنين به حياة روحيَّة جديدة اآلن، وأنه سيُغ 

3 :21 .) 
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د ما إذا كانت الُمعجزة تحمل هذا المعنى الروحي العميق أ م ال. وفي كل الحاالت فإنَّ  دِّ ياق هو الذي يُح  والسِّ

ن قام بها! ففي إنجيل الُمعجزة تُبِعد ا كِّز أنظار الناس على م  ا عن نفسها وتُر  ، نرى أنَّ 11: 2 يوحنَّاألنظار دوم 

ل معجزة قام بها يسوع. فهي ترمي  إلىُمعجزة تحويل الماء  إظهار أنَّ يسوع المسيح جاء  إلىخمر تُدعى أوَّ

ل النظام القديم ويستبدله بنظام جديد ) إلى مِّ تَّى 21-19: 2 يوحنَّار نظُ أالعالم لكي يُك  ل 17: 5؛ م  (. فالمجيء األوَّ

ة الثيوقراطيَّة، وغير ذلك(، واستبدله بنظام  ليسوع المسيح ألغى نظام العهد القديم )الهيكل، والذبائح، واألُمَّ

ة واحدة  رَّ المؤلَّف ِمن األبد، وشعب هللا  إلىالعهد الجديد )عبادة هللا بالروح والحق، وذبيحة يسوع الكفَّاريَّة م 

ة في العالم، وغير ذلك(. وهكذا فإنَّ النظام الجديد ي ختلف عن النظام القديم كما ي ختلف الخمر عن الماء!  كل أُمَّ

 

يه.َج(َ َالَلكيَت ْوِجدَاإليمان،َبلَلكيَت قوِّ َالم عجزةَت تِمُّ

 

ا ه ِذِه اآلي اُت ف  ": ي عني 31: 22فالنص اليوناني األصلي ليوحنا  أ مَّ ن ْت و  في اإليمان ...". فالغاية  لتستمرواق ْد ُدوِّ

لِّص! ف ت عزيزِمن المعجزات هي ليست إيجاد اإليمان، بل  وح القُُدساإليمان الحقيقي الُمخ  هو الوحيد الذي  الرُّ

ياإليمان. والُمعجزات والتعاليم الُمصاحبة لها  يُْوِجد ت ب البشير يُوحنَّا إ ُتقوِّ نجيله لتقوية هذا اإليمان. وقد ك 

 إيمان المؤمنين في وجه األعداء والُمعلِّمين الزائفين. 

َ

2َ:14-17َ

َلماذاَط هَّرَيسوعَالهيكل؟:2َالسؤالَ

َم الحظات:
 

( وأن يدفعوا 17-14: 23أن يحتفلوا بعيد الفصح كل سنة في أورشليم )خروج  اليهودينبغي على جميع كان 

ة العيد التي تمتد سبعة أيام، كان يتم تقديم الكثير ِمن الذبائح (. وفي فتر16-11: 32ضريبة للهيكل )خروج 

د  د  (. وألنَّ الكثير ِمن اليهود كانوا يأتون ِمن بلدان بعيدة، فقد كانوا ُمضطرين لشراء 25-16: 28للرب )الع 

ير يُدع جمع اليهود )وهو شخص شرِّ نَّان( الحيوانات التي سيُقدِّمونها ذبائح ِمن أورشليم. وكان رئيس م  ى ح 

يستغل هذا العيد لتحقيق الربح الماديِّ ِمن خالل السماح للباعة والصيارفة باستخدام ُجزء من الهيكل )ساحة 

ا األُمم( ألغراض تجاريَّة.  وبالطبع، كان هؤالء الباعة والصيارفة ي ستغلون الُمتعبِّدين ويربحون منهم أرباح 

 فاحشة. 

 

ك ر أن  كذلك، كان الصيارفة يستخدمون هذه الساحة للقيام بصفقاتهم التجارية. فقد كان ينبغي على كل عابِد  ذ 

يدفع ضريبة سنوية للهيكل مقدارها نصف شاقل. لذلك، كان يجب على اليهود الذين يعيشون في بلدان أخرى 
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فوا عمالتهم األجنبية بالعملة اليهودية. وكان الصيارفة يتقاضون منهم نسبة ربح على كل رِّ عملية  أن يُص 

ا.  ا يستغلون الناس ويتقاضون منهم عمولة عالية جد    تصريف للنقود. وبالطبع، كان الصيارفة أيض 

ا يبيعون الماشية والحمام. كما وجد هُناك  إلىلذلك، عندما جاء يسوع  د في ساحة الهيكل أُناس  ج  الهيكل، و 

ل هؤالء وَّ ا. لذلك، فقد ح  صَّص الصيارفة أيض  سوق تجاري  إلى( 7: 56نظُر إشعياء للعبادة )أ هيكل الرب الُمخ 

ْبح غير المشروع!  تُمارس فيه جميع أنواع النَّْصب والرِّ

 

َيسوعَط هَّرَالهيكلَبصفتهَابنَهللا.أ(َ

 

قَّه 49: 2لقد قال يسوع عن الهيكل إنه "بيت أبيه" )لوقا  (. وعن طريق تطهيره للهيكل فقد مارس ُسلطانه أو ح 

ا وإعادته 6-1: 3نظُر عبرانيِّين أ) كابن هللا الوحيد غايته الرئيسة السابقة  إلى( في الحفاظ على بيت أبيه ُمقدَّس 

 كمكان للعبادة!

 

َب(َيسوعَط هَّرَالهيكلَبصفتهَالمسيَّا.َ

 

قَّ المعرفة. ففي السنة األلف قبل الميالد، ت نبَّأ النبيُّ داو أل نَّ د قائال : "لم ي ُكن اليهود ي عرفون أسفارهم الُمقدَّسة ح 

ل ى ب ْيتِك   ة  ع  ْير  يسوع. كذلك، فقد تنبَّأ  موت(. وقد كان تطهير الهيكل سيُسهم في 9: 69" )المزمور اْلت ه م ْتنِياْلغ 

حِّص، وبأنه سيُط هِّر أبناء الوي  إلىالنبيُّ مالخي بأنَّ الرب سيأتي فجأة   هيكله، وبأنه سيكون كنار الُمم 

وبهذا فإنَّ العهد القديم نفسه يُب رِهن على أنَّ المسيَّا يمتلك كل الحق في تطهير الهيكل! (! 3-1: 3)مالخي 

كَّر التالميذ أنَّ هذه النبوءات قد ُكتِب ت عن المسيَّا في العهد القديم. وقد است خدم  وعندما ط هَّر يسوع الهيكل، ت ذ 

ة لتطهير الهيكل ألنه كان يملك ُسلطان ابن هللا  يوحنَّانظُر أ الوحيد وُسْلطان المسيَّا لتنفيذ العقاب )يسوع القوَّ

5 :22!) 

 

2َ:18-22َ

َماَالمقصودَبهدمَالهيكلَوبنائهَفيَثالثةَأيام؟:3َالسؤالَ

َم الحظات:
 

َأ(َأ حجيةَيسوع.

 

فِي ث ال ث ِة أ يَّام  أُقِيُمهُ "قال يسوع:  ، و  ل  ا اْله ْيك  ألُحجية ألن الكلمات ت حتمل وقد كانت هذه أشبه با". اْهِدُموا ه ذ 

عن ي ْين: فكلمة "هيكل" يُمكن أن تُشير  س د إلىفي أورشليم أو  الهيكل المبني ِمن حجارة إلىم  . وكلمة هيكل الج 



 212من  112صفحة    الكنيسة -الدليل الخامس 

د. وكلمة "أُقيُمه" يُمكن أن تُشير  إلىالمبنى الحجري أو  تحطيم إلى"اْهِدموا" يُمكن أن تُشير  س   إلىإفناء الج 

س دى الحجري أو إعادة بناء المبن  الميِّت! إقامة الج 

 

 

َب(َمعنىَاأل حجية.

 

د يسوع أن يقول التالي: رغم أنَّ اليهود سيهدمون هيكل جسده )سيقتلونه(، إالَّ أنه سيقوم ِمن األموات  لقد ق ص 

 في اليوم الثالث.

 

ا هيكلهم الحجري ونظام الع س د يسوع، كانوا سيهدمون أيض  بادة مع كل ما يرتبط به ِمن وبِه ْدم اليهود لهيكل ج 

 ُممارسات وطقوس دينيَّة. 

 

على الرغم ِمن ذلك، سوف ي عمل يسوع المسيح ِمن خالل قيامته الجسديَّة على تأسيس هيكل روحي جديد 

 ؛ أفُسس16: 6كورنثوس 2وممارسات روحيَّة جديدة ُكلي  ا حيث إنَّ الناس سيعبدون هللا بالروح والحق )

 (!5-4 :2بُطرس 1؛ 22: 2

 

مزَعنَالمرموزَإليهَفيَ قدَّسج(َالَي مكنَف صلَالرَّ َ.َالكتابَالم 

 

ْمز هو جسد  والمرموز إليه(. 22: 25هو خيمة االجتماع أو مبنى الهيكل الذي كان م سكن هللا )خروج  الرَّ

 (. 9: 2المسيح الذي ي ِحلُّ هللا فيه بكل ِمْلئِه )كولوسي 

 

ا هيكل أورشليم بكل ما فيه ِمن ُممارسات )طقوس  جسد لذلك، إذا قام أي شخص بهدم المسيح فإنه ي ْهِدم أيض 

أيَّة أهميَّة! فقد انشقَّ حجاب نظام العبادة فيه ال مبنى الهيكل في أورشليم ولدينيَّة(! وعندما ُصلِب  يسوع، لم ي ُعد 

تَّى  إلىنِصفين ِمن أعلى  إلىالهيكل  لَّم الكتاب 51: 27أسفل )م  الُمقدَّس بوضوح  تامٍّ أنَّ الهيكل لم ت ُعد (. وقد ع 

ُسل  سالة 25-24: 17؛ 49-48: 7له أهميَّة )أعمال الرُّ لِّم بوضوح عن  إلى(. كذلك فإنَّ الرِّ العبرانيِّين تُع 

ة واحدة وإلى األبد بيسوع المسيح وعمله الخالصي الكاِمل! وبعد موت  رَّ استبدال الهيكل وطقوسه الدينيَّة م 

ا في سنة  المسيح  ميالديَّة(، قام الرومان بتدمير أورشليم ومبنى الهيكل.  72بسنوات قليلة )وتحديد 
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ا  إلىفإنَّ قيامة جسد يسوع المسيح تُشير وبالطريقة ذاتها،  تأسيس الهيكل الجديد؛ وهو هيكل آخر ليس مصنوع 

 هيكل هللا الروحي)الكنيسة( هي (. فالعهد الجديد يُعلِّم أنَّ جسد المؤمنين 58: 14بيد إنسان )مرقُس 

 (.5-4: 2بطرس 1؛ 22-21: 2، أفُسس 16: 6كورنثوس 2، 17-16: 3كورنثوس 1)

 

 

 

 

َد(َاليهودَأخفقواَفيَرؤيةَالمرموزَإليه.َ

 

سنة. ولِكْن لو أنهم درسوا األسفار الُمقدَّسة بقلب  46فكل ما رأوه هو الهيكل الحجري الذي استغرق بناؤه 

د رمز أو ِظل )عبرانيِّين  مؤمن لعرفوا أنَّ  رَّ : 8الهيكل الذي في أورشليم، بكل ما فيه ِمن أثاث وطقوس، هو ُمج 

(. كما أنَّ النبيَّ إرميا 2-1: 66( مصيره الدمار. وقد تنبَّأ النبيُّ إشعياء بأنَّ الهيكل لن يكون بيت هللا )إشعياء 5

ُره، ولن يتم ت ذ  تابوت العهدلن يتم افتقاد ه تنبَّأ بأن وقد ُكتِب  في  (!16: 3)إرميا ، ولن ي سعى أحد لُصنعه ثانية  كُّ

رَّ ( بحسب العهد القديم اليوناني: "7-5: 12( )عبرانيِّين 7-6: 42ِسفر المزامير  ة  ل ْم تُس  ت ْقِدم  ة  و  بِيح  ، لِكنَّك  بِذ 

ه ْبت ني  او  د  س  ِطيَّة  ل ْم ت ْطلُبْ ج  ة  خ  بِيح  ذ  ق ة  و  ئِذ  قُْلُت: ه ا أ ن ا أ ِجيُء، عِ . . ُمْحر  ِشيئ ت ك  ... ْند  ل  م  تِي أ ْن أ ْعم  رَّ س  ...". إِنَّ م 

لَّ جميع الذبائح األخرى. ح  لَّت ذبيحة يسوع المسيح م   وهكذا، فقد ح 

 

َيسوعَكانَي تحدَّثَعنَهيكلَجسده.هـ(َ َالتالميذَأخفقواَه مَأيًضاَفيَفهمَأنَّ

 

، وبعد أِن انشقَّ حجاب الهيكل ِمن أعلى لم ي فهم التالميذ المعنى   إلىالروحي لكلمات يسوع إالَّ بعد أن ُصلِب 

 أسفل، وبعد أن قام يسوع ِمن األموات في اليوم الثالث.

 

2َ:19َ

قدَّسهلَهناكَأمثلةَأخرىَفيَ:4َالسؤالَ َ؟أمورَروحيَّةَإلىعلىَأمورَماديَّةَترمزََالكتابَالم 

َم الحظات:
 

ة تلو األخرى في فهم أنَّ األمور الماديَّة ترمز الم  أخفق اليهود  ة بعد  إلىرَّ رَّ أمور روحيَّة. كما أنهم ق دَّموا الم 

األخرى تفسيرات حرفيَّة وخاطئة لكلمات يسوع التي كانت ت حِمل معان  روحيَّة. وفيما يلي بعض األمثلة على 

 ذلك ِمن إنجيل يوحنَّا فقط:

 

دَّث عنها يسوع هي الوالدة  "ةالوالدة الثاني": 3في يوحنَّا   . الروحيَّةالتي ت ح 
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وح القُُدسهو  "الماء الذي يُعطيه يسوع": 4في يوحنَّا   . الرُّ

س د يسوع": 6في يوحنَّا   قبول يسوع باإليمان.  إلىيُشير  "أكل ج 

 يعني االنفصال األبدي عن حضور هللا وعنايته ومحبَّته.  "الموت": 8 يوحنَّافي 

 

َ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََتطبيقاتط بِّق:4َالخطوةَ

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

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من يوحنَّا  شاركَود وِّن:  .25-1: 2تعالوا بنا نُفكِّر سوي  ا ونُدوِّ

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

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

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

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

قترحةَ-1 َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَم 

 

واج :  1: 2  . ألنه فِكرة هللا ومؤسَّسة أنشأها هللاأْكِرم الزَّ

 . كمؤمن مسيحي، اشترك في األنشطة االعتياديَّة للناس اآلخرين:  1: 2

  جد المسيح الُمعل ن في العهدين القديم والجديد.تأمَّل في م:  11: 2

 . اقض بعض الوقت مع والديك وعائلتك:  12: 2

ح لغضبك أن :  15-16: 2 ْولِك، فال ت ْسم  ِضْبت  بسبب الشرِّ أو الُممارسات الخاطئة التي تراها ِمن ح  إذا غ 

 . (26: 4خطيَّة  ما )أفُسس  إلىيقودك 

 . م والجديد، وآمن بكلمات يسوع المسيحآِمن بالعهدين القدي:  22: 2

 . ال تأت ِمن أيَّ شخص  على نفسك:  23: 2

 .ماِرس حضور المسيح. فهو يرى كل شيء وي عرف كل شيء:  25: 2

 

َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَشخصيَّةَ-2

 

دُّ أأ(  ة أقرأ أو أ أن أكتشفو  رَّ ا مجد يسوع المسيح في العهدين القديم والجديد. لذلك، في كل م  دُرس فيها مقطع 

سوف أطرح على نفسي السؤال التالي: "ما هو الشيء الجديد الذي يُمكنني أن أتعلَّمه عن  الكتاب الُمقدَّسِمن 

يسوع المسيح ِمن خالل هذا المقطع؟" وقد ت علَّمت اليوم أنَّ موت يسوع المسيح أنهى هيكل العهد القديم وكل ما 

ْت الهيكل الجديد الذي يتألَّف ِمن يرتبط به ِمن طقوس دينيَّة. كما أن ني ت علَّمت أنَّ قيامة يسوع المسيح أسَّس 
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وح القُُدسالمؤمنين الذين ي ْسُكن هللا فيهم ِمن خالل  ( والذين ي عبُدون هللا 11-4: 2بُطرس 1؛ 22: 2)أفُسس  الرُّ

وح والحق.  بالرُّ

 

دُّ أب(  ه ْين لِرْبح الأن يكون  و  جَّ نفوس. فقد كان هيكل الرب في العهد القديم ي ُضمُّ ساحة  إيماني وعبادتي ُمو 

ار اليهود وعبادته.  لألُمم إلتاحة الفُرصة لهؤالء األُمم لمعرفة هللا الحيِّ  نَّان( والتُجَّ لكنَّ القادة اليهود )ِمْثل ح 

لوا تلك الساحة  وَّ ون الناس عند سوق تجاري لبيع المواشي وإلى مغارة لُصوص حيث إنهم كانوا يِغشُّ  إلىح 

م  كة لألُم  ل اليهود تِْلك الساحة التي أرادها هللا أن تكون ب ر  وَّ ساحة  إلىتصريف الِعمالت. وهكذا، فقد ح 

هُم المادي ويُحقِّقون فيها مكاسبهم الشخصيَّة. وبهذا فقد أظهر اليهود أنهم يُعارضون ِربْح  ع  ش  يُمارسون فيها ج 

م. فقد أرادوا أْن يحتفظوا بإيمانهم ألنفسهم. ولكنَّ يسوع المسيح )المسيَّا( جاء  النفوس ويُعارضون ِرْبح األُم 

يَّر هذا ُكلَّه.  الوعود التي قطعها لجميع المؤمنين، وأسَّس الكنيسة للمؤمنين ِمن  وت مَّمفقد جاء لليهود واألُمم، وغ 

ة وقبيلة ولسان. لهذا، سوف أفعل ما بوسعي لكي ال نكون أنا أو كنيستي ُمعادين لربح النفوس، ولكي ال  كل أُمَّ

 نُغلق أبواب اجتماعاتنا أمام الناس الذين لم يسمعوا باإلنجيل ِمن ق ْبل.

 

لَِّ.5َالخطوةَ بص  َ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالتَّجاو 

قٍّ واحد    علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات يوحنَّا تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخص  بشأن ح 

2 :1-25. 

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 8)َصالة5َ

َشفاعيَّةصالةَ

 

ا وألجل الناس في العالم. تابعواَالصالة  في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعض 

 

 

 (دقيقتان)واجبَبيتي6ََ

َللدَّرسَالقادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائدَالمجموعة.)

 

 . تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح. هُّدتع -1
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لِّم، أو ادرس -2 إنجيل األصحاح الثاني ِمن )مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص(  ِعظ، أو ع 

 يوحنَّا.

. 16-13كورنثوس 1. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي  ا ِمن الروحيَّةالخلوة  -3

ن مالحظاتك.  وِّ ل. د  ق  الُمفضَّ  استخدم طريقة الح 

 آيات كتابيَّة حفظتها. 5. راجع يومي ا آخر 25: 2: تأمَّل واحفظ آية الحفظ الجديدة: يوحنَّا الحفظ -4

لِّ لشخص  ُمعيَّن أو لشيء  ُمحدَّد  في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور الصالة -5  (. 3: 5. ص 

وِّ  -6 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  ن مالحظاتكد  ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. د وِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير. 
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9َالدَّرسَ
 

 

الة1َ َص 

َ

َ
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائدَالمجموعة: لِّ وكرِّ  ص 

 

 يقة(دق 22)َم شاركة2َ

َرسالةَكورنثوسَاألولى

َ
من دفاتر مالحظاتكم( ما ت علَّمتموه ِمن أوقات خلوتكم الشخصية مع هللا  أوَاقرأوابإيجاز ) تناوبواَوشاركوا

يَّن لكم )  (.16-13كورنثوس 1حول المقطع الكتابي الُمع 

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

 

 ق(ائدق 5)َحفظ3َ

2َ:25َيوحنَّاَ

 

 .25: 2جموعات ثُنائية(: يوحنَّا )في م راجعوا

 

 دقيقة( 85)َتعليم4َ

ة ر  َ:عيدَالع ْنص 

ْكبَذكرىَ وحَالق د سس  َالرُّ

 

ة )أو يوم الخمسين( هو عيد ن تذكَّر فيه س ْكب : عيد م قدِّمة ر  ْنص  وح القُُدسالع  وسوف ن تعلَّم ما يُعلِّمه الكتاب  .الرُّ

ْكب الُمقدَّس عن  وح القُُدسس  ا كيف أنَّ أنبياء العهد وتأثير ذلك على المؤمنين المسيحيِّين.  الرُّ وسوف ن تعلَّم أيض 

ْكب القديم تنبَّأوا عن  وح القُُدسس  د ث عند س ْكب الرُّ وح القُُدس، وعن ما ح  قُدس ، وعن أهميَّة س ْكب الروح الالرُّ

 لنا. 

 

ْكبَأ(َن بوءاتَعنَ وحَالق د سس  َالرُّ
 

 

ْكبََ-1 ْمزَلس  وحَالق د سعيدَالحصادَفيَالعهدَالقديمَهوَر  َ.الرُّ

 

لِّم صاد. ع  رة عيد ح  ْنص  ا 16: 23)خروج  في العهد القديم كان عيد الع  (. وكان يُحت ف ل بهذا العيد بعد خمسين يوم 

ا لذبيحة المسيح الكفَّاريَّة. ويُس مَّى عيد ِمن االحتفال بسبت الفصح الذي كان  ةرمز  ر  ْنص  ا "عيد  الع  أيض 
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وح القُُدساألسابيع"، وهو رمز لس ْكب  (. وفي هذا العيد، كان بنو إسرائيل يُقدِّمون 16؛ تثنية 23)الويِّين  الرُّ

ا ِمن محاصيلهم للهيكل )بما يتوافق مع وفرة المحاصيل التي باركهم هللا بها( . وهُناك، كانوا يحتفلون مع ُجزء 

رة هو عيد ُشْكر للرب  ْنص  أفراد عائلتهم، وعبيدهم، والالويِّين، والغرباء، والفقراء. وهكذا، فقد كان عيد الع 

 على الحصاد. 

 

وح القُُدسوفي العهد الجديد، ت مَّ س ْكب  ُسل  الرُّ ن  بالمسي2في عيد الحصاد هذا )أعمال الرُّ ح (. وفي ذلك اليوم آم 

ل كنيسة  محلية  في أوُرشليم! وهكذا، فقد كان عيد  في  الحصاد الزراعيَّ نحو ثالثة آالف ن ْفس ، وت مَّ تأسيس أوَّ

 .في العهد الجديد وتأسيس الكنائس المحلية في جميع أرجاء العالم ح صاد النفوسالعهد القديم يرمز إلى 

 

ْكبََ-2 تعلِّقةَبس  وحَالق د سالنبوءاتَالم  َ.العهدَالقديمَفيَالرُّ

 

ة ِمن هذه النبوءات عن س ْكب اكتشفَوناقش وح القُُدس: ما الذي تُعلِّمه كل نُبوَّ  ؟الرُّ

 

 . 3: 44؛ 15: 32إشعياء َاقرأأ(َ

 

ط ر ي ْنه ِمر ِمن السماء فيروي األرض الع طشى والناشفة  قال هللا إنه سي ْسُكب ُروحه على شعبه. فكما أنَّ الم 

حر ل الصَّ وِّ وح الذي سي ْسُكبه هللا ِمن السَّماء على شعبه  إلىاء ويُح  أرض  ِخصبة  وغابات  خضراء، فإنَّ الرُّ

كات كثيرة! إلىسيؤدِّي   ب ر 

 

َ. 28-25: 36حزقيال َاقرأب(َ

 

فقد قال هللا إنه سيُرشُّ ماء  على شعبه فيُطهِّرهم ِمن كل نجاستهم وِمن كل أصنامهم، وإنه سي نتزع قلوبهم 

 ة ويضع روحه فيهم فيتبعونه ويُطيعون كالمه.الحجريَّ 

 

 .32-28: 2يوئيل َاقرأج(َ

 

ن يدعو باسم  ا، ويرون ُرؤى. كما أنَّ كل م  قال هللا إنه سيسُكب روحه على كل شعبه فيتنبَّأون، ويحلمون أحالم 

 الرب ي ْخلُص.

 

 .6: 4زكريَّا َاقرأد(َ

 

ة إنسان وال م عمله ال بقوَّ   بقُدرته، بل بروحه هو. قال هللا إنه سيُت مِّ
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وح القُُدسوهكذا، في العهد القديم، كان س ْكب  تطهير قلوبهم وتغيير  إلىعلى جميع شعب هللا سيؤدِّي  الرُّ

ا يجعلهم راغبين في طاعة كلمة هللا وخدمته ِمن خالل إعالن كلمته وتحويل تلك األحالم والرؤى  حياتهم ِممَّ

د هللا و إلى جِّ  خالص كل شخص يدعو باسم الرب! إلىتؤدي حياة نافعة تُم 

 

ْكبََ-3 وحَالق د سنبوءاتَت تعلَّقَبس  َ.َفيَالعهدَالجديدَالرُّ

 

وح القُُدس: ما الذي تنبَّأ عنه يسوع المسيح بشأن س ْكب اكتشفَوناقش  ؟الرُّ

 

 . 39-37: 7 يوحنَّاَاقرأأ(َ

 

ا كثيرة في إنجيل  د يسوع المسيح مرار  ع  ي   يوحنَّاو  وح القُُدسْسُكب بأنه س  ا أنه ينبغي  الرُّ على شعبه. وقال أيض 

وح القُُدسللمؤمنين به أن ينتظروا س ْكب  د؛ أي  إلى الرُّ جَّ د  إلىأْن ي ت م  السماء،  إلىأْن يقوم ِمن الموت، وي ْصع 

وح القُُدسويجلس عن يمين هللا اآلب. وعند حدوث ذلك، سوف يكون  تي تنهمر ِمن مثل ينابيع الماء الحي ال الرُّ

 حياتهم.

 

ُسل َاقرأب(َ ََ.5: 1أعمال الرُّ

 

وح القُُدسالسماء إن المؤمنين به سيتعمَّدون خالل أيام قليلة ب إلىقال يسوع المسيح قبل أن ي صعد يسوع  . الرُّ

ُسل  د ث ذلك في يوم الخمسين المذكور في أعمال  الرُّ ُسل 2وقد ح   :15و  18-14: 11. ونقرأ في أعمال الرُّ

وح القُُدسأنَّ المعمودية ب 6-11 وح القُُدسهي ذاتها س ْكب  الرُّ  على المؤمنين الُجُدد.  الرُّ

 

ْكبَ وحَالق د سب(َاألحداثَالم حيطةَبس  َالرُّ
 

 

ْكبََ-1 وحَالق د سس  َ.فيَيومَالخمسينَالرُّ

 

ُسل  اقرأ  .27-1: 2أعمال الرُّ

وح القُُدس: كيف ت مَّ س ْكب اكتشفَوناقش  يوم الخمسين؟ في الرُّ

 : مالحظات

 

وحَالق د سأ(َحلولَ َعلىَشعبَهللاَفيَفترةَالعهدَالقديم.ََالرُّ
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وح القُُدسمع أنَّ  لَّ على الشعب قبل يوم الخمسين، إال أنَّ ُسكنى  الرُّ وح القُُدسح  هو وعد خاص بالعهد  الرُّ

د د  نظُر أ؛ 2: 22صموئيل 2؛ 21-21: 11؛ 12-12: 11؛ 1: 11صموئيل 1؛ 21، 25، 17: 11الجديد )الع 

ا يوحنَّا   (.22-21: 21أيض 

َب(َيومَالخمسين.

 

بعد عشرة أيام ِمن صعود يسوع إلى السماء وجلوسه عن يمين هللا اآلب كملك الملوك ورب األرباب، قام 

وح القُُدس)يسوع( بِس ْكب  وقد على جميع شعبه؛ أي على جميع المؤمنين بيسوع المسيح في ذلك الوقت.  الرُّ

كان ذلك اليوم هو يوم عيد الحصاد عند اليهود. لهذا، فقد جاء اليهود ِمن جميع أنحاء العالم إلى أورشليم 

 لالحتفال بذلك العيد. 

 

ميَّزةَفيَيومَالخمسين. َج(َالعالماتَالم 

 

ُسل:  ِويُّ "نقرأ في ِسْفر أعمال الرُّ أ نَّهُ د  اِء ك  ْوٌت ِمن  السَّم  د ث  ص  ف ْجأ ة  ح  اِصف ة  و   . وكان هذا الصوت"ِريح  ع 

ة الروح القُدس غير المنظور ال يرمز د الناس بسيادة يُ ي ذإلى قوَّ دِّ ي عمل أينما يشاء ( و1-2: 2)يوحنَّا  ُمْطل ق ةج 

ع  11-1: 11 لالرس )أعمال زَّ ق ْد ت و  أ نَّه ا ِمْن ن ار ، و  ْت ل هُْم أ ْلِسن ةٌ ك  ا الكلمات "ثُمَّ ظ ه ر  ل ى ُكلِّ (. أمَّ لَّْت ع  ح  ْت و 

اِحد  ِمْنهُْم" فترمز إلى موهبة إعالن اإلنجيل بكل لُغة في العالم بحماسة شديدة، ومحبَّة، وشجاعة، وقناعة  و 

 (.  2: 2 لالرس )أعمال

 

ْكبَ وحَالق د سد(َس  َعلىَاليهودَاألوائلَالذينَكانواَمؤمنينَبالمسيحَحينذاك.ََالرُّ

 

وح القُُدس ففي يوم الخمسين، ُسِكب   ِمن تالميذ المسيح األوائل. ومع أنهم  121 ىفي بادئ األمر على حوال الرُّ

وح القُُدس، إالَّ أنه لم ي ُكن بإمكانهم أن ينالوا مؤمنين أصال  كانوا  د ب ْعد  الرُّ ق بل ذلك ألنَّ يسوع لم ي ُكن قد ُمجِّ

د يسوع )أي بعد أن 21: 7)يوحنَّا  ل م ن (. ول ِكْن بعد أن ُمجِّ ج كملك( فقد كانوا أوَّ ِعد إلى السماء وتُوِّ قام وص 

لَّ عليهم  وح القُُدسح   (!17-11: 12وس ك ن فيهم إلى األبد )يوحنَّا  الرُّ

 

ْكبَ وحَالق د سهـ(َس  َعلىَاليهودَاألوائلَالذينَآمنواَبالمسيحَبعدَذلك.ََالرُّ

 

وح القُُدسة آالف يهودي، وآمنوا باإلنجيل، ونالوا المسيح نحو ثالثآمن ببعد ذلك، عندما ُكِرز  باإلنجيل،  . الرُّ

ا لألشخاص الذين ُولدوا ثانية ! لهذا فإنَّ يوم الخمسين هو عيد  وبهذا، أصبح يوم الخمسين حصاد ا روحي  ا عظيم 

وح القُُدسن حتفل فيه بذكرى انسكاب  ن آم الرُّ ن بيسوع على المؤمنين األوائل في فترة العهد الجديد. فُكلُّ م 
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لَّ عليه  وح القُُدسالمسيح ح  ُسل الرُّ سوا أنفسهم  22: 2. ونقرأ في ِسْفر أعمال الرُّ أنَّ المؤمنين المسيحيِّين ك رَّ

ُسل، وللشركة، ولكسر الُخْبز، وللصالة. والدليل البديهي في أسفار العهد الجديد وتاريخ الكنيسة على  لتعليم الرُّ

وح القُُدسانسكاب   ور الكنيسة العاملة في العهد الجديد!هو ظه الرُّ

ْكبَ(2َ وحَالق د سس  َ.بعدَيومَالخمسينَالرُّ

 

وح القُُدس: كيف ُسِكب  اكتشفَوناقش  بعد يوم الخمسين؟ الرُّ

 

ْلط ةَف ْتحَملكوتَهللاَللناس.أ(َ َس 

 

تَّى  اقرأ  . 11: 11؛ 11-11: 11م 

ُسل. وقد كان أعطى يسوع المسيح مفاتيح ملكوت هللا لتالميذه الُمقرَّ  بين الذين صاروا يُعرفون فيما بعد بالرُّ

ا ليسوع المسيح في أورشليم واليهوديَّة )لليهود(، وفي السامرة )للسامريِّين(، والى  يُتوقَّع منهم أن يكونوا شهود 

ائل (. وكانت ُمهمتهم وُسلطتهم هي ف ْتح ملكوت هللا لليهود األو1: 1 الرسل أقاصي األرض )لألمم( )أعمال

( ولألُمم األوائل )غير اليهود( 1 الرسل (، وللسامريِّين األوائل )نصف اليهود( )أعمال2 الرسل )أعمال

 (. 11 الرسل)أعمال 

 

وحَالق د سس ْكبَب(َ َعلىَالمؤمنينَالسامريِّينَاألوائل.َالرُّ

 

ُسل  اقرأ  . 17-2: 1أعمال الرُّ

وح القُُدسلم ي ْقب ل السامريُّون  ا ب الرُّ عد إيمانهم ألنه كان ينبغي لهم أن ينتظروا إلى أن ي ْفت ح ُرُسل المسيح فور 

لَّى الرسول بُطرس والرسول يوحنَّا ِمن أجل المؤمنين األوائل ِمن السامريِّين  باب ملكوت هللا أمامهم. وقد ص 

 وفتحا باب ملكوت هللا أمامهم للدخول.

 

وحَالق د سس ْكبَج(َ مََِالرُّ َيِّينَاألوائل.علىَالمؤمنينَاأل م 

 

ُسل  اقرأ  . 11-7: 15؛ 11-12: 11أعمال الرُّ

سامع أفراد  ْفع كرنيليوس األُممي إلى إحضار الرسول بُطرس لكي يُنادي باإلنجيل على م  م هللا الرؤى لِد  است خد 

ة األول22-1: 11 الرسل عائلته وأصدقائه )أعمال ِمع هؤالء األُمم رسالة اإلنجيل للمرَّ ى وبدأوا (. وعندما س 

لَّ عليهم  وح القُُدسيؤمنون بها في قلوبهم، ح  ق، أي أنهم اعتمدوا بالرُّ وح . وألنهم آمنوا وُولِدوا ثانية  بح  الرُّ

ا )أعمالالقُُدس مَّدوا بالماء أيض  ز الرسول بُطرس باإلنجيل وفتح 21-22: 11 الرسل ، فقد ت ع  (. وهكذا، فقد ك ر 

 باب ملكوت هللا أمام األُمم.
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س ل.َ(َد َكنيسةَالعهدَالجديدَب نِي تَعلىَأساسَالرُّ

 

 . 12: 21؛ رؤيا 21: 2أفُسس  اقرأ

ألنَّ يسوع المسيح است خدم ُرُسل ه لفتح باب ملكوت هللا للمجموعات الثالث الرئيسة ِمن األشخاص المذكورين 

ُسل يُْدع ون البداية للكنيسة المسيحيَّة في وسط  أو دعامتها. وبعد هذه أساس الكنيسة في العهد الجديد، أصبح الرُّ

م األوائل، أصبح الناس ي نالون  وح القُُدساليهود األوائل، والسامريِّين األوائل، واألُم  حال سماعهم لرسالة  الرُّ

ُسل أ؛ 1-2: 2؛ تيطُس 12: 1اإلنجيل وإيمانهم بيسوع المسيح )أفُسس  ا أعمال الرُّ  ؛2: 2؛ 21: 2نظُر أيض 

 (.7: 1؛ 22: 5

 

وحَالق د سش ْخصَج(َ َوأعمالهَالرُّ
 

 

وحَالق د سش ْخصََ-1 َ.الرُّ

 

ه. َأ(َش ْخص 

وح القُُدس ة ما، بل هو هللا نفسه )أعمال الرُّ ا، فإنه 4-3: 5 الرسل هو ليس قُوَّ األقنوم (. ولكي نكون أكثر تحديد 

لهيَّة تسمو على ِسمات هذا الكون (. ونحن نُؤمن أنَّ طبيعة هللا اإل19: 28)تكوين  الثالث في الثالوث األْقد س

 المخلوق؛ فهو واحد في ثالثة أقانيم. وبالتالي فهو يسمو على الزمن المخلوق.

 

َب(َِصفات ه.

وح القُُدسي ْمت لِك  (. وهو ي ملك ذات ِصفات هللا ِمن حيث 14: 9ذات ِصفات هللا ِمثل كونه أزلي )عبرانيِّين  الرُّ

ة )إْرميا 12-7: 139ضر في كل مكان )المزمور عالقته بالكون، ِمثل ك ونِه حا ، 17: 32(، وك ونِه ُكليُّ القُدر 

ْونِِه ُكليُّ الِعْلم )المزمور 27  (. 4-1: 139(، وك 

 

ه. َج(َأسماؤ 

وح القُُدستُشير أسماء  ؛ 17: 14 يوحنَّا(، وِصفاته كالحق والمحبَّة والنِّعمة )12-9: 8الهوته )رومية  إلى الرُّ

ة )إشعياء ( أو عمله في حياة الناس 29: 12؛ عبرانيِّين 32: 15رومية   (. 2: 11بِصف تِه الِحْكم 

 

ه.د(َ موز  َر 
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وح القُُدسُرموز تُشير  ز إليه المؤمنين. حياة عمله في  إلى الرُّ )التي ت هُبُّ حيث تشاء وت ْعُسر  "بالريح"فهو يُْرم 

دَّدون )ومقاومتها(  ز إليه 8-3: 3 ايوحنَّ ي جعل الناس يُؤمنون وي تج  ألنه ي جعل الناس  "بالماء الحي"(. ويُْرم 

ا ز إليه 39-37: 7 يوحنَّا، وي جعلهم قناة لتوصيل البركة لآلخرين )ي خلُصون تمام  ألنه  "بألسنة ِمن نار"(. ويُْرم 

(. كما أنه 4-1: 2 الرسل ي جعل المؤمنين يُنادون باإلنجيل بكل لغة في العالم بقناعة كبيرة ودون خوف )أعمال

ز إليه  ْيت"يُْرم  لكيَّة. وهو  "بالزَّ ألنه ي ْمس ح المؤمنين لكي يتمكنوا ِمن القيام بمهامهم الكهنوتيَّة والنبويَّة والم 

ز إليه  ْتم"يُْرم  ز إليه 16: 8نظُر رومية أألنه ي ْختم المؤمنين بختم الُملكيَّة ) "بالخ  ألنه  "بالُعربون"(. وهو يُْرم 

د ل  (. 22-21: 1كورنثوس 2لمؤمنين أنَّ الِمْلء آت  دون أدنى شك )يُؤكِّ

 

وحَالق د سأعمالََ-2 َ.فيَحياةَالناسَالرُّ

 

وحَالق د سأ(َ َي ب كِّتَالعالم.َالرُّ

 

، وعلى دينونة )  (. 8: 16 يوحنَّافهو يُب كِّت العالم على خطيَّة، وعلى بِرٍّ

 

وحَالق د سب(َ ثِّلَيسوعَالمسيحَعلىَالرُّ َ(.15َ-16َ:13؛15َ:26ََيوحنَّااألرضَ)َي م 

 

ا  فقد ُسِكب  على المؤمنين على األرض ليكون لهم ُكلَّ ما كان يُمكن ليسوع أن يكونه لو أنه بقي حاضر 

 شخصي  ا!

 

وحَالق د سج(َ َي غ يِّرَالناس.ََالرُّ

 

د الناس ) دِّ : 6؛ أفُسس 26: 14 يوحنَّاة هللا )(، وي جعل الناس ي سمعون كلم7-3: 3؛ تيطُس 8-3: 3 يوحنَّافهو يُج 

(. وهو يُق دِّس المؤمنين المسيحيِّين أكثر فأكثر )غالطيَّة 2: 1بُطرس 1(، ويجعل الناس يُطيعون كلمة هللا )17

 (. 27-26: 8(، وي حفظ المؤمنين في أوقات اآلالم )رومية 13-26: 5

 

وحَالق د سأعمالََ-3 َ.فيَحياةَالكنيسةَالرُّ

 

وحَاأ(َ دَيسوعَالمسيح.ََلق د سالرُّ جِّ َي م 

 

ا في حياة المؤمنين المسيحيِّين واختباراتهم الشخصيَّة ) د يسوع المسيح دائم  جِّ  (. 14: 16 يوحنَّافهو يُم 

 

وحَالق د سب(َ َي ديرَالكنيسة.َالرُّ
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ل  ا حقيقي  ا في الكنيسة ) –ِمن خالل الوالدة الجديدة  –ف هو ي ْعم  ْعل المؤمن عضو   :12كورنثوس 1على ج 

ل المؤمنين المسيحيِّين األفراد 12-13 وِّ ن  ُروحيٍّ واحد  هلل )أفُسس  إلى(. وهو يُح  ْسك   :2بُطرس 1؛ 22: 2م 

ا حقيقيِّين للكنيسة )أعمال4-5 (. وهو مسؤول عن العقيدة 28: 22 الرسل (. وهو ي ْجع ل شيوخ الكنيسة نُظَّار 

: 5(. وهو يقود اجتماعات الكنيسة وخدماتها )أفُسس 28: 15 رسلال مة للكنيسة )أعمالوالُممارسات السلي

للمؤمنين لكي يخدموا اآلخرين ويساعدوا في بُنيان الكنيسة )رومية  الروحيَّة(. وهو يُعطي المواهب 18-19

12 :4-8 .) 

 

وحَالق د سج(َ َي ن فِّذَالمهامَالمسيحيَّةَفيَالعالم.ََالرُّ

 

قيام بخدمة الُمناداة باإلنجيل، وإعداد تالميذ للرب، وتأسيس كنائس جديدة فهو يختار المؤمنين ويدعوهم لل

ُسل  ، 6-4: 12؛ 9-5: 3كورنثوس 1(. وهو يُعطي كل خادم مسيحي ُمهمَّة خاصة به )4-1: 13)أعمال الرُّ

ُسل 11 ع المؤمنين والُخدَّام في أوقات االضطهاد )أعمال الرُّ  (. 52-49: 13(. وهو يُش جِّ

 

وحَالق د سديَّةَد(َمعمو َالرُّ
 

 

وحَالق د سم صطلحَ"المعموديَّةَبَ-1 َ."الرُّ

 

َذاتهصطلحَالمَ أ(َ دِّ َ.فيَح 

 

تَّى  ات فقط في العهد الجديد )م    يوحنَّا؛ 16: 3؛ لوقا 8: 1؛ مرقس 12-12: 3ي ِرد هذا الُمصطلح سبع مرَّ

ُسل 33:  ُسل 5: 1؛ أعمال الرُّ ات 13-12: 12 كورنثوس1؛ 18-14: 11؛ أعمال الرُّ (. وفي جميع هذه المرَّ

بِّر عن الوالدة الجديدة؛ أي عن بداية حياة  وح القُُدسشخص ما كمسيحي! وت قترن المعموديَّة بالسَّبع فإنه يُع   الرُّ

ْمع المؤمنين في ملكوت هللا؛ في حين أنَّ المعموديَّة بالنار ت قترن هنا بالدينونة األخيرة لغير  بوضوح بِج 

تَّى المؤمني  (.12-12: 3ن )م 

 

َالتنبُّؤَبهاَوتحقيقها.ب(َ

 

وح القُُدسلقد ت مَّ التنبُّؤ بالمعموديَّة ب ا ُحدوث 32-28: 2؛ يوئيل 27-25: 36في العهد القديم )حزقيال  الرُّ (. أمَّ

وح القُُدسالمعموديَّة ب ُسل  الرُّ ، وفي حياة 4-1: 2بالفعل في حياة تالميذ المسيح األوائل فمذكور في أعمال الرُّ

ُسل  ُسل أ) 41-37: 2المؤمنين المسيحيِّين األوائل ِمن أْصل  يهوديٍّ في أعمال الرُّ ا أعمال الرُّ أ، 8: 1نظُر أيض 
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ُسل   17-12: 8أورشليم واليهوديَّة(؛ وفي حياة المؤمنين المسيحيِّين األوائل ِمن أْصل  سامريٍّ في أعمال الرُّ

ا أعمالأ) ِميٍّ في 8: 1 الرسل نظُر أيض  ب، السامرة(، وفي حياة المؤمنين المسيحيِّين األوائل ِمن أصل أُم 

ُسل  ا أعمالأ) 48-34: 12أعمال الرُّ ، أقاصي األرض(. 11-7: 15؛ 18-14: 11ج؛ 8: 1 الرسل نظُر أيض 

ن يسمع اإلنجيل ويؤمن بيسوع المسيح "لذلك،  وح القُُدسي ناُل ِهب ة  فإنَّ كل م  ُسل " )أعمال االرُّ (؛ 39-38: 2لرُّ

وح القُُدسيُْخت م بأي أنه " د ب( أو "14-13: 1" )أفُسس الرُّ مَّ وح القُُدسي ت ع  الواحدة " في كنيسة المسيح الرُّ

 (!13-12: 12كورنثوس 1)

 

عنىَالمعموديَّةَبَ-2 وحَالق د سم  َ.َالرُّ

 

وح القُُدسالمعموديَّة ب إلىارة لإلش الكتاب الُمقدَّسهناك العديد ِمن المعاني التي استُخدمت في أ(   .الرُّ

 

وح القُُدسب التَّع مُّد - (. 13: 12كورنثوس 1؛ 16: 11؛ 5: 1 الرسل )أعمال الرُّ

وح القُُدس انسكابقبول  - (. 6: 3؛ تيطُس 33، 17: 2 الرسل أعمال) الرُّ

وح القُُدس )أعمال  قبول - (. 47: 12؛ 15: الرسلالرُّ

وح القُُدس  ُحلولقبول  - ُسل الرُّ (.15: 11؛ 44: 12؛ 16: 8)أعمال الرُّ

وح القُُدس هِب ةن وال  - ُسل) الرُّ (. 8: 15؛ 17: 11؛ 38: 2 أعمال الرُّ

ْتم - وح القُُدس )أفُسس  الخ  (. 13: 1بالرُّ

وح القُُدسالذي يُجريه  الخالص بواسطة ُغْسل الخليقة الجديدة والتجديد - أعمال ؛ 5: 3)تيطُس  الرُّ

ُسل  (. 8-3: 3 يوحنَّا؛ 18، 14: 11 الرُّ

 

وح القُُدسحصول اإلنسان على  إلىوجميع هذه المعاني تُشير  في نفس الوقت الذي يؤمن فيه بيسوع  الرُّ
 . المسيح

 

وحَالق د سَب(َ وحَالق د ستعنيَقبولَالمعموديَّةَبالرُّ دَّدَاإلنسانَِمنَخاللهَوي ختبرَالخالص.ََالرُّ َالذيَي ت ج 

 

ِمع األُ  لَّ مم األوائل باإلنجيل وآمنوا بيسوع المسيح، فعندما س  وح القُُدس ح  لَّ فيها  الرُّ عليهم بذات الطريقة التي ح 

د ث:  وهبهم هللاعلى التالميذ األوائل ِمن اليهود في بادئ األمر. فقد  موهبة الروح القُُدس ودعا ذلك الح 



 212من  127صفحة    الكنيسة -الدليل الخامس 

وح الُقُدسالمعموديَّة  لخمسين الخاص باألُمم األوائل(! وقد كانت ، يوم ا17-15: 11 الرسل )أعمال بالرُّ

النتيجة هي أنَّ األُمم الذين آمنوا بيسوع المسيح نالوا الخالص كما هو حال اليهود الذين آمنوا بيسوع المسيح 

ُسل) ا أفُسس أ؛ 11: 15؛ 14: 11؛ 21، 18: 2 أعمال الرُّ أعطاهم هللا توبة للحياة (. وقد 13: 1نظُر أيض 

 (. 9: 15 الرسل )أعمال وط هَّر قلوبهم(، 18: 11 الرسل )أعمال

 

وحَالق د سالمعموديَّةَج(َ وحَالق د ستعنيَقبولَاإلنسانَلَبالرُّ المسيحََإلىالذيَيبدأَِمنَخاللهَباالنتماءََلرُّ

َوجسدهَ)كنيسته(.

 

د الناس  يوحنَّاقال  مِّ وح القُُدسالمعمدان إنَّ يسوع المسيح سيُع   إلىيُْجم ع القمح معهم كما ؛ وبذلك فإنه سي جبالرُّ

تَّى  المخزن ت ب الرسول بولُس  26(. وبعد 12-11: 3)م  المؤمنين ِمن اليهود  إلىسنة ِمن يوم الخمسين، ك 

وح القُُدسكانوا يعيشون في كورنثوس بأنَّ معموديَّة الذين واألمم  . فنحن لم ت ُكن تقتصر على فئة ُمعيَّنة الرُّ

اِحدا  ف إِنَّن ا، بِالرُّ " نقرأ: دا  و  س  ِميعا  لِن ِصير  ج  ْدن ا ج  مَّ اِحِد، ق ْد ت ع  د المسيح. وِح اْلو  س  ُسل "؛ أي ج  ل جميع الرُّ وهذا ي ْشم 

(. وهكذا، عندما يبدأ الناس باإليمان بيسوع المسيح فإنهم 13-12: 12كورنثوس 1وجميع المؤمنين في العالم )

وح الواِحد في جسد ال مَّدون بالرُّ ا أفُسس أمسيح )ي ت ع   (.23-22: 1نظُر أيض 

 

وحَالق د سالمعموديَّةَد(َ وحَالق د ست عنيَقبولََبالرُّ َالرُّ وحَالق د س.َوبذلكَفإنَّ يأتيَلي ْسك نَفيَالمؤمنََالرُّ

َوي عملَفيه.َ

 

وح القُُدسفعند المعموديَّة  وح القُُدس، فإنَّ بالرُّ ( يأتي 12-9 :8)رومية  –الذي هو روح يسوع المسيح  – الرُّ

د المؤمن ) س  ، يبدأ 22-19: 6كورنثوس 1؛ 39-37: 7 يوحنَّالي ْسُكن في ج  وح القُُدس(. حينئذ  بتطبيق عمل  الرُّ

ا أنَّ  وح القُُدسالمسيح الخالصي الكامل في حياة المؤمنين. وبمرور الوقت، يُصبح ِمن الواضح تمام  قد  الرُّ

 أعطى المؤمن مواهب روحيَّة ُمختلفة. 

 

وحَالق د سبمتالءَـ(ََااله َالرُّ
 

 

وحَالق د سَ-1 َ.معنىَاالمتالءَبالرُّ

 

ةأ(َ دَق وَّ رَّ ج  َ.عديمةَالحياةَأ قنومَذوَس ْلطان،َوليسَم 
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وح القُُدس  دَّدة، لكان موقفك فلو كان الرُّ ة عديمة الحياة يُمكنك أن ت متلكها بمقدار ُمعيَّن أو كميَّة ُمح  د قوَّ ُمجرَّ

وح القُُدس؟" ول ِكْن إذا كان الروح القُُدس هو هللا القادر على السائد هو: "ك يف يُمكنني امتالك المزيد ِمن الرُّ

وح القُُدس أن ي متلك المزيد ِمنِّي؟" فنحن ال نمتلك  امتالِكك فسوف يكون موقفك السائد هو: "كيف يُمكن للرُّ

وح القُُدس هو الذي يمتلكنا! و وح القُُدس )وهو الروح القُُدس، بل إنَّ الرُّ بالتالي فإنَّ السؤال عن االمتالء بالرُّ

وح القُُدس نفسه( هو سؤال عن ُربوبيَّة يسوع المسيح ِمن خالل روحه القُدُّوس في قلبي  ل يقوم به الرُّ م  ع 

لِك أن يؤثِّر في حياتي أكثر فأكثر؟" وهكذا فإنَّ  ب  وم   وحياتي. في ضوء ذلك: "كيف يُمكن ليسوع المسيح كر 

ْعُت نفسي بالكامل هلل، وأنَّ هللا يُهيمن عليَّ بُجملتي. كما أنه يعني أنني  وح الُقُدس يعني أنني أْخض  االمتالء بالرُّ

د هللا الُمث لَّث األقانيم (. 21: 11)رومية  أْخل ْيُت نفسي ِمن األنا ولم أُعد أبحث عن تمجيد نفسي، بل عن ما يُم جِّ

ا أنَّ هللا هو الذي يقود سفينة حياتي ِمن خالل الكتاب الُمقدَّس، وهو الذي ي جعلني أكثر شبه ا  وهو يعني أيض 

ا.  بيسوع المسيح، وهو الذي يجعل خدمتي أكثر إثمار 

 

وحَالق د س.َب(َ َالوعدَبالملءَبالرُّ

 

د يسوع تالميذه بأنَّ  ع  يٍّ )يوحنَّا لقد و  اء  ح  ن آمن به ت جري ِمن داخله أنهاُر م  ع د (21-27: 7م  . كما أنه و 

ا له في العالم ُكلِّه )أعمال ة  ليكونوا ُشهود   (. 1: 1 الرسل تالميذه إنهم سينالون قُوَّ

  

وحَالق د س.ج(َ ْصفَاالمتالءَبالرُّ َو 

 

د ث عندما امتأل أُناس ُمختلفون بالروح القُُدس. والكتاب  إنَّ تاريخ الخالص في الكتاب الُمقدَّس ي ِصف ما ح 

لة لالمتالء بالروح القُُدس. وناُلحظ أنَّ هذه هي المقدس ي صِ  وليست  أوصاف تاريخيَّةف النتائج الُمختلفة الُمْحت م 

 عن ما يجب أن ي ْحُدث في الكنيسة: وصايا أو تعاليم

 

ةحصلت على : أليصابات 22-21: 1لوقا  -  بأنَّ الطفل الذي سيُول د ِمن مريم هو المسيَّا.  معرفة خاصَّ

 عن المسيَّا اآلتي وعن ُمستقبل يوحنَّا المعمدان.  ت نبَّأزكريَّا : 71-17: 1لوقا  -

م تجاربيسوع : 2-1: 2لوقا  -  الشيطان.  قاو 

ُسل  - ا( أصبحوا قادرين على  121 ىجميع تالميذ يسوع )حوال: 2: 2أعمال الرُّ م بُلغات تلميذ  التكلُّ

 بها هللا. عن األعمال العظيمة التي قام ُأخرى )لم يعرفوها ِمن ق ْبل(

ُسل  - مبُْطُرس ت ل قَّى : 1: 2أعمال الرُّ ا للتكلُّ ع للقادة في البالد ) وحي ا خاص   مُّ : 12نظُر مرقُس أأمام أهم ت ج 

11 .) 
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ُسل  -  كلمة هللا.  شجاعة وُجرأة إلعالنالتالميذ نالوا : 21: 2أعمال الرُّ

ُسل  - لَّموا بحكمة ت ْصُعب مقاومتها تفانوس(الشمامسة األوائل )وال سيَّما اس: 11-1، 2: 1أعمال الرُّ ، ت ك 

 .وعملوا المعجزات

ُسل  -  وأن يُعاين المسيح الُمقام.  يرى مجد هللااستفانوس أُعطي أن : 55: 7أعمال الرُّ

ُسل  - ة  وحماسة ، وأكثر قدرة  على إفحام خصوم اإلنجيلبولُس أصبح : 22-17: 1أعمال الرُّ  .أكثر قوَّ

ُسل  - كَّن ِمن  :22: 11أعمال الرُّ  . اجتذاب أعداد كبيرة ِمن الناس إلى المسيحبرنابا ت م 

ُسل  -  على أحد األنبياء الكذبة.  ُسلطان ا إلعالن ُحْكم هللابولس نال : 11-1: 12أعمال الرُّ

ُسل  - كَّنوا ِمن : 52: 12أعمال الرُّ  . االمتالء بالفرح في وسط االضطهادالمؤمنون الُجُدد ت م 

 

وح القُُدس ِمن خالل عمله في قلوبهم وحياتهم.  وهذا يُرينا أنَّ   هناك نتائج ُمختلفة المتالء المؤمنين بالرُّ

 

وحَالق د سَ-2 َ.التَّعليمَعنَاالمتالءَبالرُّ

 

 . 21-15: 5أفُسس  اقرأ

وح القُُدس؟ اكتشفَوناقش  : ما هو التعليم الواضح للكتاب المقدس بشأن االمتالء بالرُّ

 : مالحظات

 

وحَالق د س.َيجبَعلأ(َ َىَالمؤمنينَأنَيمتألواَدوًماَبالرُّ

 

وحهو " 21-11: 5الفعل الرئيس في أفُسس  وناُلِحظ هنا أنَّ هذا الفِْعل ي ِرد بصيغة (. 11: 5" )اْمت لِئُوا بِالرُّ

ا. وهذا االمتالء هو شيء يقوم به هللا بُمقتضى سيادت ا وُمستمر   ا دائم  ه اإللهيَّة. لهذا األمر بمعنى: اْمت لِئوا امتالء 

ة تلو األخرى( بالروح القُُدس. وعليه فإنَّ الحياة  رَّ ا )أو الم  فإنَّ الكتاب الُمقدَّس يأُمُرنا بوضوح بأن ن متلئ دوم 

وح القُُدس هي الحياة المسيحيَّة   . االعتياديَّةالُممتلئة بالرُّ

 

َ َبالرَُّب( متلئون َالم  َبكالمهم،المؤمنون َي تميَّزون َالق د س َوَوح َالتيَترتيلهموترنيمهم، ْكر َالشُّ َوحياة ،

َخضوع.َاليعيشونها،َو

 

 ،" ْكر  افِِعين  الشُّ "، و "ر  تِّلِين  "، و  "ُمر  نِِّمين  "، و "ُمر  ثِين  دِّ األفعال الخمسة التي تلي الفعل الرئيس هي: "ُمح 

" اِضِعين  تُشير إلى أمور ت ْحُدث في  الفعل الرئيس. وبالتالي، فهيت عتمد على ؛ وهي أفعال (21-11: 5) و"خ 

ا.  ا وأبد  وبهذا فإنَّ الكتاب الُمقدَّس نفس الوقت الذي ي ْحُدث فيه الفعل الرئيس، وإلى أمور  ينبغي أن ت ْحُدث دائم 

فات التالية:  وح القُُدس ي تَِّصفون بالصِّ  يُعلِّم أن المؤمنين الُممتلئين بالرُّ
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يُصاحبها ُسْكر، وصخب، التي  يشترك في الحفالت الصاخبةوح الُقُدس ال المؤمن الُممتلئ بالرُّ  -

فات ال أخالقيَّة )أفُسس  (؛ بل إنه يلتقي باآلخرين لتبادل أطراف 2-2: 2بُطرس 1؛ 12-2: 5وتصرُّ

دوا هللا جِّ ِمن ثمر  وهذا مثال على واحد   .الحديث، والترنيم، وتسبيح هللا لكي يبني الواحد اآلخر ويُم 

 . (27-22: 1؛ 1: 7كورنثوس 1؛ 22: 5غالطيَّة )و: ضبط النفس الروح القُُدس وه

وح الُقُدس - ا سلب المؤمن الُممتلئ بالرُّ يَّان ا في تعاُمله مع الناس والظروفي  ليس شخص  ا، وال د  . ا، وال ناقد 

شخص (، وال ي تَِّصف باالمتعاض واالستياء الدائمين؛ بل هو 12: 2فهو ال يتذمَّر وال يُجاِدل )فيلبِّي 

(. وهذا مثال 11: 5تسالونيكي 1( وي ْشُكر هللا في كل ظروفه )1: 1تيموثاوس 1؛ 11: 2قانع )فيلبِّي 

وح القُُدس وهو: واحد  ِمن على  ح )غالطيَّة ثمر الرُّ  (. 22: 5الف ر 

ر باستقالليَّة ُمفرطة - وح الُقُدس ال يتفاخر وال يُف كِّ ن مع ، وال يرفُض التعاوُ المؤمن الُممتلئ بالرُّ

اآلخرين، وال ي تَِّصف باألنانيَّة؛ بل هو شخص متواضع. فمثال ، فإنه يرضى بأن يكون األقل، وأن 

ا 17-1: 12ي ْخِدم في مجاالت  قد يرفض اآلخرون الخدمة فيها )يوحنَّا  (. ويُْكِرم اآلخرين أكثر ِممَّ

. ويكون ودود ا، وُمهذب ا، ولطيف ا، (2: 2(. ويهتم بمصلحة اآلخرين )فيلبِّي 11: 12يُكِرم نفسه )رومية 

وح القُُدس وهو: اللُّْطف  ا، وُمراع  لمشاعر اآلخرين. وهذا مثال على واحد  ِمن ثمار الرُّ ومتواضع 

 (. 22: 5)غالطيَّة 

 

يَّزونَبسلوكهم،َوِحكمتهم،َوأولوياتهم،َومعرفتهم،َوطاعتهم.َج(َ وحَالق د سَي ت م  متلئونَبالرُّ َالمؤمنونَالم 

 

ي النص اليوناني األصلي للعهد الجديد )وبعض الترجمات العربيَّة(، نرى أنَّ حرف العطف )الواو( موجود فف

ْين أفُسس  د  د  ا بما هو 11: 5و أفُسس  17: 5بين الع  وح القُُدس ي تَِّصف أيض  . وهذا يعني أنَّ المؤمن الُممتلئ بالرُّ

 :17-15: 5مكتوب في أفُسس 

 

ا يفعل ما ي ْحُسن في عينيه وح الُقُدس يهتم بحياته وُسلوكهفالمؤمن الُممتلئ بالرُّ  - هو . فهو ليس شخص 

أنه  في كل جانب  ِمن جوانب حياتههو يُْظِهر (. ف25: 21ي ْحُسن في عيني هللا )قُضاة فقط، بل ما 

ط الحياة الُمقدَّس الذي ي تَّفق  مع ما يُعلِّمه يرفض كل شكل ِمن أشكال االستقالل عن هللا وأنه يُمارس ن م 

 الكتاب الُمقدَّس. 

ا بالحكمة العمليَّة - وح الُقُدس هو شخص ُممتلئ أيض  . فهو ي ستخدم أفضل الموارد المؤمن الُممتلئ بالرُّ

د هللا.  جِّ  الُمتاحة لديه لتحقيق أسمى األهداف. وهو يُط بِّق معرفته الكتابيَّة على حياته اليوميَّة بما يُم 
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وح الُقُدس يُْحِسن استغالل وقته والُفرصالمؤمن الُممتلئ بال -  التي يضعها هللا أمامه.  رُّ

وح الُقُدس يسعى دوم ا إلى معرفة وإطاعة مشيئة هللا -  الُمعلنة في الكتاب الُمقدَّس. المؤمن الُممتلئ بالرُّ

رَ وحَالق د سو(ََث م  َالرُّ
 

 

 . 25-13: 5؛ غالطيَّة 16-9: 8رومية  اقرأ

بِّر طبيع: كيف تُ اكتشفَوناقش بِّر حضور الخاطئة عن نفسها تكع  وح القُُدس؟ أو كيف يُع   عن نفسه فيك؟ الرُّ

 : مالحظات

 

َ.الطبيعةَالخاطئةَ-1

 

الطَّبيعة الخاطئة الساكنة فينا تُعلن عن ذاتها ِمن خالل الخطايا الفعليَّة على الصعيد األخالقي )كالزنى(، أو 

 عي )كالطموحات األنانيَّة وروح الخصام(. الروحي )كأعمال الظُّلمة(، أو االجتما

 

وحَالق د سَ-2 َ.َالرُّ

 

ر  بِّر عن ذاته ِمن خالل ث م  وح القُُدس السَّاِكن فينا يُع  وح القُُدسالرُّ بِّر عن ذاته ِمن خالل بعض الرُّ . وهو يُع 

فات الروحيَّة الرئيسه )كالمحبَّة والفرح والسالم(؛ وِمن خالل بعض الفضائل ال تي تُعلن عن نفسها ِمن الصِّ

الح(؛ ِمن خالل األمانة ِمن نحو هللا، واللُّْطف ِمن نحو  ْبر، واللُّْطف، والصَّ خالل العالقات االجتماعية )كالصَّ

 الناس، وضبط النفس. 

 

ا يسوع المسيح، والروح القُُدس ي ْسُكن فيك. حينئذ  فإنك تُصبح مُ  إلىفعندما تكون مؤمن ا حقيقي  ا فإنك ت نتمي  م  ْلز 

بعدم االستسالم للطبيعة الخاطئة، بل أن تحيا تحت هيمنة الروح القُُدس الساكن فيك. وبالطبع فإنَّ الروح القُُدس 

ا للطبيعة الخاطئة، وسوف يُساعدك بَّة، وفرح، وسالم،  ُمعاكس تمام  ح  ر منها، وسوف يُنشئ فيك م  في التحرُّ

فُّف(. وسوف يقودك  وطول أناة، ولُطف، وصالح، وأمانة، ووداعة، وح القُُدسوضبط للنفس )ت ع  في  الرُّ

وال  –الطريق الذي يُريدك هللا أن تسلُك فيه. وبهذا، يُصبح الروح القُُدس القوة الُمهيمنة والُمسيِطرة في حياتك 

 ِسيَّما حين ت خضع له وتتعاون معه. 

 

وحَالق د سالتيَي عطيهاََالروحيَّةو(ََالمواهبَ َالرُّ
 

 

َ.يعةَالمواهبَالروحيَّةطبَ-1

 

هامَهيَمواهبََالروحيَّةالمواهبَأ(َ َي حصلَعليهاَاإلنسانَبف ْضلَنِعمةَهللاَوسيادته.أوَم 
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اِهُب ُمْخت لِف ةٌ " و  (. وقد تكون هذه المواهب قُدرات أو مهام عاديَّة أو خارقة. فعلى 4: 12كورنثوس 1" )هُن اك  م 

ط ْون  قُدرات )خدمات( عاديَّة أو خارقة للطبيعة للتنبُّؤ، أو التعليم، أو سبيل المثال فإنَّ بعض المؤمنين يُعْ 

هام )وظائف( عاديَّة أو خارقة للطبيعة 8-6: 12التشجيع )رومية  (؛ في حين أنَّ مؤمنين آخرين يُْعط ون م 

 إلىالضرورة (. وهذه الوظائف ال تُشير ب4: 12؛ قارن رومية 11: 4كأنبياء أو ُمعلِّمين أو ُرعاة )أفُسس 

ناصب قياديَّة يَّنة م   (. 12: 4بُطرس 1الخدمات التي يقوم بها هؤالء المؤمنين ) إلى، بل ُمع 

 

وحَالق د س.ب(َ َالمواهبَالروحيَّةَهيَ"إعالنات"َم ختلفةَللرُّ

 

وح القُُدسفالمواهب الروحيَّة الُمختلفة هي إعالنات ُمختلفة عن حضور  وعمله في حياة المؤمن  الرُّ

 (. 7: 12كورنثوس 1)

 

َالمواهبَالروحيَّةَت ْظه رَفيَ"خدمات"َعديدة.ج(َ

 

اٌت ُمْخت لِف ةٌ "هُ  بَّر عن المواهب الروحيَّة عن طريق 5: 12كورنثوس 1" )ن اك  ِخْدم  (. فعلى سبيل المثال، قد يُع 

لَّصين ورعايتهم )أفُسس   (. 12-11: 4خدمة إعالن كلمة هللا للُخطاة، وِمن خالل خدمة تعليم الُمخ 

 

َالمواهبَالروحيَّةَلهاَ"تأثيرات"َ)أعمالَأوَنتائج(َم ختلفة.َد(

 

اٌل ُمْخت لِف ةٌ " هُن اك  أ ْيضا  أ ْعم  ْمع( 6: 12كورنثوس 1" )و  (. فعلى سبيل المثال، فإنَّ مواهب الشفاء )بصيغة الج 

ا أو روحي  ا. عالوة على ذلك، فإنَّ التي يُمكن ِمن خاللها شفاء الناس جسدي  ا أو عاطفي   المواهب  إلىتُشير 

 كورنثوس1الشفاء بالوسائل العاديَّة وإلى الشفاء بطُُرق ُمعجزيَّة ) إلىمواهب الشفاء هذه يُمكن أن تُشير 

12 :9 .) 

 

دودَالمواهبَالروحيَّةَ-2 َ.ح 

 

َالمواهبَالروحيَّةَم حدودةَفيَكلَقائمةَِمنَقوائمَهذهَالمواهب.أ(َ

 

؛ 32-28، 12-7: 12؛ 7و  1: 7كورنثوس 1، و 8-4: 12ن المواهب المذكورة في رومية فهناك العديد مِ 

د بأيٍّ ِمن هذه القوائم أن تكون قائمة شاملة لجميع المواهب 11-12: 4بُطرس 1؛ 11: 4أفُسس  . وال يُْقص 

ح أنَّ هناك العديد ِمن المواهب الروحيَّة األخرى الت جَّ ي ل م ي ِرد ِذكُرها في هذه القوائم. الروحيَّة. لذلك، ِمن  الُمر 
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ِمن األمثلة على ذلك ما يلي: مهارات خياطة المالبس )خروج  ( والمهارات الفنيَّة 35، 25: 35؛ 3: 28و 

عة )خروج  (، والمهارات الموسيقيَّة )المزمور 1: 36و  12: 35(، ومهارات  البناء )خروج 6-1: 31الُمتنوِّ

 (، والمهارات القياديَّة )المزمور12: 45ْعر وتأليف الموسيقى )المزمور (، ومهارات ن ْظم الشِّ 2-3: 33

78 :72 .) 

 

َالمواهبَالروحيَّةَمحدودةَِمنَقِب لَواهبها.َب(َ

 

ر المواهب التي  فاهلل هو الذي يُعطي المواهب الروحيَّة الُمختلفة بُمقتضى نِعمته وسيادته الُمطلقة. فهو الذي يُق رِّ

 (. 11: 12كورنثوس 1ؤمن )ستُعطى لُكلِّ مُ 

 

ا على نفس الموهبة الروحيَّة. فعلى  وال أحد ي متلك جميع المواهب الروحيَّة. كما أنَّ  المؤمنين ال ي حصلون جميع 

 (. 32-29: 12كورنثوس 1سبيل المثال، ليس جميع المؤمنين قادة، وليس جميع المؤمنين ي تكلَّمون بألسنة )

 

 يمتلك موهبة روحيَّة أ م ال. ُكلُّ مؤمن  لفون في الرأي بشأن ما إذا كان المؤمنون المسيحيُّون ي خت

 

" يمكن أن يكون لها معنى  عام بمعنى: ُكل  شخص عاش على األرض )كما هو الحال في  - كلمة "ُكل 

ُسل 6: 2رومية   ؛3: 12؛ رومية 38: 2( أو ُكل  مؤمن مسيحي عاش على األرض )أعمال الرُّ

ون بأن كلمة "ُكل" في  (. لذلك، فإنَّ 12: 14  و 7: 12و  7: 7كورنثوس 1بعض المؤمنين ي ر 

ل.  12: 4بُطرس 1و  26: 14 تعني أنَّ ُكل  مؤمن ف ْرد قد نال موهبة روحيَّة. وهذا أمر ُمحت م 

ا بمعنى: ُكلَّ شخص ي نتمي  - " قد ت حتمل معنى خاص   ِمن  إلىولكنَّ كلمة "ُكل  مجموعة أو فئة ُمعيَّنة. و 

ْمع الكبير )15: 13مثلة على ذلك ما يلي: ُكلُّ ُمراء  )لوقا األ (، وكل 7: 6 يوحنَّا(، وُكل شخص في الج 

" 35: 4 الرسل مؤمن ُمحتاج في اليهوديَّة )أعمال (. لذلك، فإنَّ بعض المؤمنين ي رون بأنَّ كلمة "ُكل 

ي قتصر على  ى  محدودت نطوي على معن 12: 4بُطرس 1و  26: 14و  7: 12و  7: 7كورنثوس 1في 

ه به  –كل ُمؤمن مقصود في سياق النص  وح القُُدسوال ِسيَّما ُكلُّ مؤمن في جسد المسيح و  موهبة  الرُّ

ا 32-28، 11: 12كورنثوس 1روحيَّة بُمقتضى سيادته ) د تأكيد  (. لذلك، ليس هناك أيُّ شيء  يُؤكِّ

ا أنَّ  وح القُُدسجازم  لعالم موهبة روحيَّة ما. قد أعطى لكل مؤمن  في ا الرُّ

 

ِسيحُ : "7: 4ونحن نقرأ في أفُسس  ا ي ه بُهُ اْلم  ار  م  افُِق ِمْقد  ة  تُو  اِحد  ِمنَّا ق ْد أُْعِطي  نِْعم  ل ى أ نَّ ُكلَّ و  ". وناُلحظ هُنا ع 

ة ". ونِعمة هللا ال أنَّ هذه اآلية ال تقول إنَّ ُكلَّ شخص قد نال "موهبة روحيَّة"، بل إنَّ ُكلَّ مؤمن  قد أُعط ي "نِْعم 
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ا ُمعيَّن ا ِمن نِعمة هللا. فعلى  ت قتصر على إعطاء المواهب الروحيَّة للمؤمنين. فكل مؤمن مسيحي قد أُعطي مقدار 

 كورنثوس1نِعمة ِمن هللا وخبرة لوضع األساس الروحي )سبيل المثال فقد حصل بعض المؤمنين على 

ة ِمن هللا للعمل باجتهاد أكثر ِمن المؤمنين اآلخرين (؛ في حين حصل البعض اآلخر ع12: 3 لى القوَّ

ة ِمن هللا 12: 15كورنثوس 1) للثبات رغم الظروف الصعبة (. كذلك، فقد حصل بعض المؤمنين على قوَّ

(، في حين أنَّ البعض اآلخر حصل على مهارات ِمن هللا للُمناداة باإلنجيل في وسط األمم 9: 12كورنثوس 2)

مَّى مواهب روحيَّة )أفُسس 9: 2)غالطيَّة  األجنبية هام تُس  (. وهناك مؤمنون حصلوا ِمن هللا على قدرات أو م 

 (. 11-12: 4بُطرس 1؛ 11: 4

 

َالمواهبَالروحيَّةَمحدودةَفيَالمقدار.ج(َ

 

(. 7: 4خرى )أفُسس فكما أنَّ نِعمة هللا تُعطي بمقدار ُمعيَّن فإنَّ المواهب الروحيَّة تُعطى بمقدار ُمعيَّن هي األُ 

ه المسيح  م  وهذا ي عني أنَّ أولئك الذين حصلوا على مواهب روحيَّة قد حصلوا عليها بمقدار ُمعيَّن بحسب ما ق س 

، في حين حصل البعض اآلخر األطفاللهم. فعلى سبيل المثال، لقد حصل بعض المؤمنين على موهبة تعليم 

ن حصلوا الكبارعلى موهبة تعليم  ، في حين أنَّ البعض س ْرد القصصعلى موهبة التعليم ِمن خالل . وهناك م 

لِّم كل شيء في العالم. الكتاب الُمقدَّستفسير اآلخر حصلوا على موهبة التعليم ِمن خالل  . فال يوجد شخص يُع 

ظِّف جميع القدرات واإلمكانات الُمتاحة )باستثناء يسوع المسي لِّم كامل يستطيع أن يُو   ح بالطبع(.وال يوجد ُمع 

 

َ.الغايةَِمنَالمواهبَالروحيَّةَ-3

 

 هناك أربع غايات للحصول على المواهب الروحيَّة:

 

بُطرس 1) اآلخرين وليس لخدمة المصالح الشخصيَّةلخدمة المؤمنين يجب استخدام المواهب الروحيَّة  -

4 :12-11 .)

ِعيَّة ُمعيَّنة فقط )وليس لبُنيان طالبُنيان الكنيسة يجب استخدام المواهب الروحيَّة  - كورنثوس 1ئفة أو ر 

(. 12: 14؛ 7: 12

(. 12: 4)أفُسس  لتأهيل المؤمنين لعمل الخدمة في الكنيسةيجب استخدام المواهب الروحيَّة  -

 (. 11: 4بُطرس 1) لتمجيد هللا في كل شيءيجب استخدام المواهب الروحيَّة  -

 

وحَالق د سح(ََدروسَأخرىَعنَ َالرُّ
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م"، الدليل الثاني، الدرس  انظ رلروح القُُدس ووظائفه: ش ْخص ا -1  . 21سلسلة "اذهبوا وتلمذوا جميع األُم 

وح القُُدسالمعموديَّة  -2 وح القُُدس، واالمتالء بالرُّ ر بالرُّ وح القُُدس، وث م  سلسلة "اذهبوا وتلمذوا  انظ ر: الرُّ

 .45جميع األمم"، الدليل الرابع، الدرس 

وح القُُدسوحيَّة التي يُعطيها المواهب الر -3 سلسلة "اذهبوا وابنوا كنيسة المسيح "، الدليل السابع،  انظ ر: الرُّ

 . 36الدرس 

 

الة5َ  ق(ائدق 8)َص 

تجاوبةَمعَكلمةَهللا الةَم  َص 

َ
لُّواَبالتناو ب  صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  ص 

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

 

 (تان)دقيقَواجبَبيتي6َ

َللدَّرسَالقادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائدَالمجموعة.)

 نيسة المسيح. . تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كتعهُّد -1

لِّم، أو ادرس -2 : العنصرة)مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( التعليم الُمتعلِّق بعيد  ِعظ، أو ع 

 . س ْكب الروح القُُدسذكرى 

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

ق   ل. اكتب مالحظاتك. طريقة الح   الُمفضَّ

 آيات كتابيَّة حفظتها. 5. راجع يومي ا آخر 16: 3: تأمَّل واحفظ آية الحفظ الجديدة: يوحنَّا الحفظ -4

ر درس الكتاب الُمقدَّس القادم في البيت: إنجيل يوحنَّا درس الكتاب -5 ضِّ . استخِدم طريقة الخطوات 3. ح 

ن مالحظاتك. الخمس لدراسة الكتاب الُمقدَّس. د    وِّ

لِّ لشخص  ُمعيَّن أو لشيء  ُمحدَّد  في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور الصالة -6  (. 3: 5. ص 

ن مالحظاتك -7 وِّ ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  د  ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. د وِّ

 . وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير
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12َالدَّرسَ
 

 

الة1َ َص 

َ

َ
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.  قائدَالمجموعة: لِّ وكرِّ  ص 

 

 

 دقيقة( 22)َم شاركة2َ

َرسالةَكورنثوسَالثَّانية

َ
َ َاقرأوا َ)أو َبالتناو ب ة بكل واحد  منكمشاركوا إحدى  ما تعلَّمتموه أثناء (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

( مع مراعاة أن تكون 3–1 كورنثوس2خلواتكم 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 الُمالحظات. وِّ  د 

 

 ق(ائقد 5)َحفظ3َ

3َ:16َيوحنَّاَ

 

 . 16: 3 يوحنَّا)في مجموعات ثُنائيَّة(:  راجعوا

 

 (ةقيدق 85)َدرسَكتاب4َ

36َ-3َ:1يوحنَّاَ

 

ا ِمن إنجيل يوحنَّا ت ِصف يسوع المسيح وهو يُعلن عن ذاته لنيقوديموس.  21-1: 3: األعداد م قدِّمة األعداد أمَّ

 . المعمدان يوحنَّاانسحاب ف ت ِصف  22-36: 3

 

َ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََكلمةَهللااقرأ:1َالخطوةَ

  ا . مع   36-1: 3لنقرأ يوحنَّا  اقرأ.

 قراءة المقطع بأكمله.  ِمنلنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي 
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َم الحظاتَََََََََََََََََََََََ.ََََََََََََََََََََََََََََََاكتشف:2َالخطوةَ

ر. كِّ ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي ل م س عقلك أو قلبك في  ف 

 هذا المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  د وِّ ا أو حقَّين تفهمهما. ف كِّر فيهما ودوِّ ق  ا واحد   اكتشف ح 

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحد  ِمنَّا.

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

3َ:16َ

 . الخالصَباإليمان:1َاالكتشافَ

 

ْن يُْؤِمُن بِِه، : "16: 3 يوحنَّافي إنجيل نقرأ  ْي ال  ي ْهلِك  ُكلُّ م  ، لِك  ِحيد  ل  اْبن هُ اْلو  تَّى ب ذ  ال م  ح  بَّ هللاُ اْلع  ا أ ح  ذ  أل نَّهُ هك 

ي اةُ األ ب ِديَّةُ   ". ب ْل ت ُكوُن ل هُ اْلح 

َ

بَّةًَفائقةً.أ(َ ح  َم  بَّ أح  َهللاَ 

 

" )بصيغة الماض بَّ ل واحد قام به هللا. فمحبَّة هللا هي أعظم حقيقة جوهرية في  إلىي( يُشير الفِعل "أح  م  ع 

بَّر عن  إلىُكلِّه. وهي تُبيِّن أنَّ محبَّة هللا ت ْرِجع  الكتاب الُمقدَّس ن والكون. كما أنَّ هللا ع  م  ْلق الزَّ األزل؛ أي ق ْبل خ 

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

د يسوع المسيح وموته. وهي ت ْظه ر اآلن في خالصنا عندما  سُّ قبل تأسيس العالم ت ِجد أسمى تعبير  لها في ت ج 

 نُؤمن بيسوع المسيح. 

 

.ب(َ العال م  َهللاَ  بَّ َهكذاَأح 

 

 يوحنَّا(. وهُنا )في 12: 1نظُر أ) يوحنَّاوفي إنجيل  ب الُمقدَّسالكتاكلمة "العالم" ت حتِمل العديد ِمن المعاني في 

تفريق أو تمييز بسبب الِعْرق أو الجنسيَّة. فهي تُشير  جميع الُخطاة دون إلى( فإنَّ كلمة "العالم" تُشير 16: 3

الخالص ِمن  إلىم بحاجة الناس البعيدين عن هللا، والُمث قَّلين بالخطيَّة، والمحكوم عليهم بالدينونة، والذين هُ  إلى

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

(. فاهلل ال يُحب الشر؛ وبالتالي 18: 15 يوحنَّاالُمعادي هلل والمسيح والمؤمنين المسيحيِّين )كما هو الحال في 

؛ 6-4: 5نظُر المزمور أالذين يُبغضونه ويُبغضون المسيح والمؤمنين المسيحيِّين )فهو ال يُحب األشرار 

 (. بل إنَّه يُحب الُخطاة دون تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنسيَّة أو أي شيء  آخر. 18: 1رومية 
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ي ْبذ لَأثمنَماَلديه.َج(َ ع ل ْتهَ  بَّةَهللاَج  ح  َم 

 

ل  ابنه الوحيد". وهذا ال ا على أنَّ المسيح هو هللا ُمنذ األزل ) إلىتَّعبير يُشير هللا "ب ذ  ، 14: 1أُقنوم االبن تأكيد 

ْلق الفضاء والوقت والكون. وحقيقة أنَّ هللا 18 ل  (؛ أي ق ْبل خ  م هُ ابنه الوحيد ت عني أنه  ب ذ  ذبيحة كفَّاريَّة عن  ق دَّ

 خطايانا. 

 

َديَّة.َالمؤمنونَفقطَه مَالذينَسينالونَالحياةَاألبد(َ

 

دَّث عن جميع الناس الذين  بطاعة وثقة. والفعل "يؤمن" ي ِرد بصيغة المضارع المستمر؛  ي قبلونهيسوع ي تح 

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

امُ فقط؛ ولكنه ليس إيمان ا  عاطفيٌّ أو  عقليٌّ  لِّص  . فاإليمان الحقيقي ي ظهر ِمن خالل العالقة الدائمة والمستمرة خ 

ز به لجميع الناس ِمن كل قبلية وأمَّة  إلىمع يسوع المسيح. وهو إيمان ي ْثبُت  النهاية. ومع أنَّ اإلنجيل يُْكر 

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

ة أو قبيلة أو لسان   ي نال الحياة األبديَّة لحظة إيمانه.  –أُمَّ

 

َطبيعةَالحياةَاألبديَّة.َهـ(َ

 

( ِمن لحظة 3: 17"الحياة األبديَّة" ت عني أن ت عرف المسيح شخصي  ا وأن تكون لك شركة شخصيَّة معه )

ل يق (، والشركة مع هللا، والسالم، والفرح، ومحبَّة هللا في 28: 12ين الخالص )إيمانك. إنها حياة جديدة ت ْشم 

د حياة مختلفة عن حياة الدهر الحاضر، بل هي  رَّ القلب، ووجود ق ْصد وهدف لك في هذه الحياة! فهي ليست ُمج 

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

 في الحياة الُمستقبليَّة المجيدة بعد أن يأتي المسيح ثانية . 

 

 

3َ:17-18َ

 . دينونةَهللاَعلىَعدمَاإليمان:2َاالكتشافَ

 

َكانَاليهودَي عتقدونَأنهمَشعبَهللاَالم ختارَالوحيد.َأ(َ

 

م  فقط ألنهم كانوا ي ضطهدون بني إسرائيل. ولكنَّ فقد كانوا ي ظُنُّون أنَّ المسيَّا لن يُدين أُمَّة إسرائيل، بل األُم 

ا )عاموس  ذَّر اليهود بأنَّ يوم الدينونة األخيرة سيأتي على اليهود أيض   (!2: 3النبيَّ عاموس ح 
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لِّه.َب(َ مَفيَالعالمَك  دَّهاَهللاَت شملَجميعَاأل م  َخطَّةَالخالصَالتيَأع  َيسوعَي ع لِّمَأنَّ

 

لِّص العالم ِمن خالله هو. وكما هو الحال في  إلىِسل ابنه فهو يقول إنَّ هللا لم يُر العالم ليُدين العالم، بل ليُخ 

ة وقبيلة ولسان. فخطَّة هللا لم ت ُكن ت قتصر  16: 3 يوحنَّا فإنَّ كلمة "العالم" هُنا تعني جميع الضالِّين ِمن ُكلِّ أُمَّ

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

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

ا.  أيض 

 

رَفيَهذهَالحياة.َج(َ َموضوعَالخالصَأوَالدينونةَي ت ق رَّ َيسوعَي ع لِّمَأنَّ

 

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

ْلب الدينونة. فنحن نقرأ في  ا الَِّذي ال  يُْؤِمُن بِِه : "18: 3 يوحنَّاالثاني سيكون ج  اُن، أ مَّ ف ق ْد ف الَِّذي يُْؤِمُن بِِه ال  يُد 

ْيُنون ةِ  ْيهِ ُحْكُم الدَّ ل  د ر  ع  ِحيدِ  ،ص  ". لهذا، ال حاجة ألن ي نتظر أي شخص يوم الدينونة أل نَّهُ ل ْم يُْؤِمْن بِاْسِم اْبِن هللاِ اْلو 

األخيرة لكي ينال دينونته. فُحْكم الخالص أو الدينونة ي ْصُدر في هذه الحياة! وفي يوم الدينونة األخيرة لن تكون 

قِِّهم أيُّ 24: 5هناك دينونة على  أيِّ شخص  يؤمن بيسوع المسيح ) ت، فلن ي ْصُدر بِح  (. فألنَّ خطاياهُم قد ُغفِر 

ا األشخاص الذين اقترفوا الشرور (. وهذا ال يعني أنهم 29-28: 5فسيقومون ليُدانوا ) ُحْكم بإدانتهم! أمَّ

تُْعل ن على الم أل! فجميع األشخاص ال ذين رفضوا سيُدانون في يوم الدينونة األخيرة فقط، بل إنَّ دينونتهم س 

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

ْن ي ْرفُْض أ ْن : "36: 3 يوحنَّاغير المؤمنين قد دينوا! ونحن نقرأ في  م  ي اةُ األ ب ِديَّةُ. و  ْن يُْؤِمْن بِااِلْبِن، ف ل هُ اْلح  م 

ُب هللاِ يُْؤمِ  ل ْيِه غ ض  ي اة . ب ْل ي ْست قِرُّ ع  ى اْلح  ". لهذا، لن تكون هُناك فرصة ثانية لإليمان بيسوع ن  بِااِلْبِن، ف ل ْن ي ر 

ر في هذه الحياة!  المسيح بعد موتك! فموضوع الخالص والدينونة ي ت ق رَّ

 

 

َتوضيحاتََََََََََََ.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاألسئلة:3َالخطوةَ

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

 ، وأن نطرح أسئلة عن األشياء التي لم ن فهما ب عد.36-1: 3لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في إنجيل يوحنَّا 

ن سؤالك في دفترك. : احرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد وِّن وِّ  د ذلك، د 

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

ح سؤاله(.  ي طر 

  : )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوي ا في مجموعتك(.ناقِش

ض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة )فيما يلي أمثلة على بع

 النقاش حول األسئلة(.
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7َو5ََو3َ:3ََ

ديدماَمعنىَ"الوالدةَ:1َالسؤالَ َ"؟ِمنَج 

َم الحظات:َ
 

 "ما هو الشيء الصالح الذي ينبغي لي أن أفعله لكيالشيء الحقيقي الذي أراد نيقوديموس أن ي عرفه هو: كان 

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

. فقد قال له يسوع: " عنى  خفيٍّ ى أجابه يسوع بأُحجية. واألُحجية هي قول ينطوي على م  د  يُْمِكنُهُ أ ْن ي ر  ال  أ ح 

دِ  ا ُولِد  ِمْن ج  ل ُكوت  هللاِ إاِلَّ إِذ   ".يد  م 

 

ديدَتعنيَأنَت ول دَِمنَفوق؛َأيَِمنَروحَهللاأ(َالوالدةَ َ.َِمنَج 

 

ديد" ت عني حرفي  ا فعبارة  ْرُشه في السماوات )الوالدة ِمن فوق"الوالدة ِمن ج  (. وهي 31: 3؛ أي ِمن هللا الذي ع 

ا  ا هذه الوالدة . فالوالدة األولى كانت جسديَّ الوالدة الثانيةتعني أيض  : "ِمن 9: 4نظُر غالطيَّة فروحيَّة )أة، أمَّ

وِح هُو  ُروحٌ : "6: 3 يوحنَّاوقد قال يسوع في إنجيل . جديد"( ْولُوُد ِمن  الرُّ اْلم  ٌد، و  س  ِد هُو  ج  س  ْولُوُد ِمن  اْلج  ". ف اْلم 

ا الوالدة ِمن  د تعني الوالدة الجسديَّة بالطبيعة البشريَّة الخاطئة. أمَّ س  الروح فتعني الوالدة والوالدة ِمن الج 

 الروحيَّة بطبيعة روحيَّة جديدة. 

 

دَبالماءَب(َ ْتمَعلىَالمعموديَّةَالتَّع مُّ وحَالق د سهوَعالمةَخارجيَّةَوخ  َ.َبالرُّ

 

ا ُولِد  ِمن  : "5: 3 يوحنَّاإنجيل فقد قال يسوع في  ل ُكوت  هللاِ إاِلَّ إِذ  ٌد م  وحِ  اْلم اءِ ال  يُْمِكُن أ ْن ي ْدُخل  أ ح  الرُّ ونقرأ ". و 

تَّى  ا في إنجيل م  اِء المعمدان: " يوحنَّا. فقد قال الماء والروحعن  11: 3أيض  ُدُكْم بِاْلم  مِّ لِكنَّ اآلتِي  ... أ ن ا أُع  و 

بِالنَّار... ب ْعِدي  وِح اْلقُُدِس و  ُدُكْم بِالرُّ مِّ يُع  ية  إالَّ ِمن خالل ". والمعنى المقصود هنا هو أنَّ الناس ال يُولدون ثانس 

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

(. ف هُْم ال يُولدون ثانية  ِمن خالل المعموديَّة بالماء. فالمعموديَّة 23: 1بُطرس 1تعليم كلمة هللا لتجديد الناس )

وح القُُدسأو شهادة علنيَّة على المعموديَّة  المةعبالماء هي  ْتم المرئي. والمعموديَّة بالماء هي بالرُّ أو  الخ 

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

وح القُُدسية  ِمن خالل المعموديَّة أنك قد ُولِْدت ثان إلىتُشير المعموديَّة بالماء إنَّ  ، فهذا هو ما يُعطيها قيمة  بالرُّ

عنى. وحيث إننا ال نعود نقرأ في  عن الوالدة ِمن الماء، بل فقط عن الوالدة ِمن الروح، فهذا  8و  6: 3 يوحنَّاوم 

 يُب ْرِهن على أنَّ الشيء األهم هو الوالدة ِمن الروح القُُدس!
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وحَالق د سِمنَالوالدةَالثانيةَج(َ ْطل ق ةَالرُّ قتضىَسيادتهَالم  لَيقومَبهَهللاَبم  م  ةَوهيَع  لِحَّ َ.َهيَضرورةَم 

 

يُح ت هُبُّ : "8-7: 3 يوحنَّاإنجيل فقد قال يسوع في  . الرِّ ِديد  ِة ِمْن ج  ة  إِل ى اْلِوال د  اج  ا قُلُت ل ك  إِنَُّكْم بِح  ْب إِذ  جَّ ف ال  ت ت ع 

ت سْ  اُء و  ْيُث ت ش  ه ا،ح  فِير  ُع ص  وحِ م  ْن ُولِد  ِمن  الرُّ ا ُكلُّ م  ذ  ْين  ت ْذه ُب. هك 
ال  إِل ى أ  لِكنَّك  ال  ت ْعل ُم ِمْن أ ْين  ت أْتِي و   ". و 

َ

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

عها الب ش ر. ولكنَّ يسوع أدهشه حين شريعة العهد الجديد إطا ة  وعن طريق االلتزام بالتشريعات التي ي ض  عة  تامَّ

لَّمه أنه لكي ي نال اإلنسان  ه أنَّ الخالص ِهب ة ِمن هللا وليس عمال  يقوم به اإلنسان! كما أنَّ يسوع ع  لَّم  ع 

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

 

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

يح ) ه الرِّ جِّ وح القُُدسيوجد إنسان على األرض يستطيع أن يُو  ْيح ي هُبُّ حيث ي شاء ويعمل باستقالل  الرُّ (. فالرِّ

. كذلك، ال يو ل بسيادة تامٍّ وح القُُدس ي ْعم  كَّم فيه. فالرُّ ه خالصه أو أن ي ت ح  جِّ جد إنسان على األرض يُمكنه أن يُو 

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

ْلطان. وكما أنَّ اإلنسان ال يستطي وح القُُدس. السيادة والسُّ ع أن ي تحكَّم بالريح، فهو ال يستطيع أن يتحكَّم بالرُّ

؛ 4: 14؛ أيُّوب 5: 6نظُر تكوين أإنسان خاطئ )وكان ينبغي على نيقوديموس أن ي عرف ِمن العهد القديم أنه 

لو أنه (. ف11-12: 43نظُر إشعياء أ(، وأنه غير قادر بتات ا على تخليص نفسه )9: 17؛ إرميا 5: 51المزمور 

 عرف ذلك لما اندهش ِمن تعليم يسوع. 

َ

5َو3َ:3ََ

َ؟ماَهوَ"ملكوتَهللا":2َالسؤالَ

َم الحظات:
 

ََأ(َملكوتَهللا.

 

ف به بربوبيَّة هللا ِمن خالل المسيح، والذي تُطاع فيه كلمته، والذي ت سود فيه ملكوت هللا  هو النِّطاق الذي يُعت ر 

بِّر عن  ذ ( ِمن البداية )خالص 27-24: 12المؤمنين )مرقُس  خالصِمن خالل اته نِعمتُه. وملكوت هللا يُع 

ِمن خالل  ،النهاية )خالص أجسادهم( إلىنفوسهم(   :17)لوقا  سيادة هللا في قلوب المؤمنين وحياتهمو 

تَّى 22-21 ِمن خالل تأسيس الكنيسة ونُُموِّ المؤمنين ككنيسة على األرض )م  ِمن خالل 19-18: 16(، و  (، و 
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تَّى  ألعمال الصالحة التي يقوم بها المؤمنونا : 14؛ رومية 42-34: 25)تأثيرهم( في كل مجال في المجتمع )م 

بِّر ملكوت هللا 17 ا، سوف يُع  ( )على الصعيد الفكري، والجسدي، والعاطفي، واالجتماعي، والروحي(. وأخير 

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

 

َ.َد خولَالملكوتب(َ

 

ما جاء في إنجيل  إلىهو ت عبير ُمماثِل لقبول الحياة األبديَّة أو الخالص. لذلك، إذا نظرنا ُدخول ملكوت هللا 

والدة ناُلحظ أنَّ عمل هللا ي ْسبق أيَّ عمل يقوم به اإلنسان. وهذا يعني أنَّ ال 17-16: 3 يوحنَّاو 8-3: 3يوحنَّا 

 إيمانهابن  هلل ت ْسبق  إلىالثانية ت ْسبِق اإليمان بيسوع المسيح! ففي المرحلة االبتدائية فإنَّ عمليَّة تغيير الشخص 

لِّمه اآلياتب  . 6: 17ويوحنَّا  37و  44: 6ويوحنَّا  13-12: 1 يوحنَّا الواردة في المسيح. وهذا هو ما تُع 

 

3َ:9-13َ

دهَ:3َالسؤالَ دَّثَعنَمعرفةَالسَّماويَّاتَوالشَّهادةَلهاماَالذيَق ص  َ؟يسوعَعندماَت ح 

َم الحظات:
 

المعمدان يعرفان السماويَّات وي ْشه دان لها. ولِكنَّ  يوحنَّاإنَّه هو شخصي  ا و 11: 3 يوحنَّاإنجيل قال يسوع في 

كَّن يسوع ِمن قول ذلك أل يسيِّين ونيقوديموس لم يقبلوا شهادتهما. وقد ت م  كَّن الفرِّ ِمن  –بعينيه الثَّاقبتين  –نه ت م 

لَّمه يسوع ) إلىالنظر  ده في اإليمان بما ع  دُّ  (. 25: 2نظُر أأعماق قلب نيقوديموس ورؤية ت ر 

 

َ.األْرضيَّاتأ(َ

 

ْيف  تُ : "12: 3 يوحنَّاإنجيل قال يسوع في  ل ْم تُْؤِمنُوا، ف ك  ْثتُُكْم بِأُُموِر األ ْرِض و  دَّ ْثتُُكْم إِْن ُكْنُت ح  دَّ ْؤِمنُون  إِْن ح 

اِء؟ دَّث عن أشياء سماويَّة في طبيعتها وأصلِها، ولكنَّها ت ْحُدث على األرض بِأُُموِر السَّم  " فقد كان يسوع ي ت ح 

دَّث بوضوح عن )ِمثل المعموديَّة والتجديد(. فمع أنَّ  وح القُُدس )في حزقيال العهد القديم ي ت ح  تجديد الناس بالرُّ

اء  ن قِي ا  ف ت ْطهُُرون  ِمْن ُكلِّ (، إالَّ أنَّ غالبيَّة اليهود كانوا يرفضونه. فقد قال هللا: "25-27 :36 ل ْيُكْم م  أ ُرشُّ ع  و 

أ ْنت زِ  ة ، و  ِديد  اِخلُِكْم ُروحا  ج  ُع فِي د  أ ض  ِديدا ، و  أ هبُُكْم ق ْلبا  ج  ِمْن ُكلِّ أ ْصن اِمُكْم، و  تُِكْم و  اس  ِر ُع مِ ن ج  ج  ْن ل ْحِمُكْم ق ْلب  اْلح 

تُِطيُعو ائِِضي و  اِرُسون  ف ر  لُُكْم تُم  اِخلُِكْم ف أ ْجع  ُع ُروِحي فِي د  أ ض  . و  ْنهُ ق ْلب  ل ْحم  ضا  ع  أُْعِطيُكْم ِعو  اِمي و  ن  أ ْحك 

اِملِين  بِه ا ف العهد القديم  فالتجديد ي ْحُدث في نطاق الخبرة البشريَّة على األرض. لذلك، فإن ُكلَّ ". ع  ر  ن ع  م 

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

ته، وموت المسيح وقيامته، وإعالن الخبر السار لألُمم في كل مكان في العالم.  مجيء المسيح ِمن أجل خاصَّ
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واألشخاص الُمشابهين له يعتقدون أنَّ هذه األمور األرضيَّة غير قابلة للتصديق،  ولكن حيث إنَّ نيقوديموس

ثهم يسوع بالسماويَّات؟ دِّ  فكيف سيؤمنون عندما يُح 

 

َ.السَّماويَّاتب(َ

 

. فابن هللا موجود في 18-13: 3 يوحنَّاهي ِخطَّة هللا األزليَّة للخالص والتي ف سَّرها يسوع في السَّماويَّات 

حْ  ا وي عرف كل القرارات الُمتَّخذة في السماء. لذلك، فإنَّ خطَّة هللا لتخليص شعبه ِمن م  ر هللا دائم  كل ُأمَّة في ض 

أْن تُعل ن لإلنسان. فيسوع  إلىوكيفيَّة تخليصه لهم ِمن خالل الصليب ي ْكُمنان خارج نِطاق معرفة اإلنسان  العالم

ل ِمن السماء  الوحيد الذي ي عرف خطَّة هللا األزليَّة للخالص. وهو الوحيد الذي األرض. وهو  إلىالمسيح ن ز 

تَّى أيُعلِن هذه الخطَّة ويُن فُِّذها لإلنسان )  (!27-25: 11نظُر م 

 

3َ:14-15َ

هَيسوعَبقوله:4َالسؤالَ د  َ؟إنهَينبغيَأْنَي ْرف عَماَالذيَق ص 

َم الحظات:
 

ْمزَالواِردَفيَالعهدَالقديمَوتحقيقهَفيأ(َ َالعهدَالجديد.َالرَّ

 

ن جوهر ِخطَّة هللا الخالصيَّة كشف ا ُجزئي  ا ِمن خالل الرموز الواردة في العهد القديم؛ ولكنَّها  لقد ت مَّ الكشف ع 

ا عندما قام يسوع المسيح بتتميمها! د في العهد القديم،  21ففي األصحاح  أُعلِن ت تمام  د  كانت الحيَّة ِمن ِسْفر الع 

م لإلشارة النُّحاسيَّة الم ْمز الُمْست ْخد  خطَّة هللا الخالصيَّة. وكان رفع ابن هللا على  إلىرفوعة على عمود هي الرَّ

ليب هو التَّحقيق.   الصَّ

 

م في العهد القديم والتحقيق في العهد الجديد. ففي كلتا الحالتين، فإنَّ  مز الُمستخد  ب ه عديدة بين الرَّ وهناك أوجه ش 

م العالج ِمن خالل نِعمته اإللهيَّة. وفي كلتا الموت هو عقاب الخطيَّ  ة وفي كلتا الحالتين، فإنَّ هللا نفسه يُق دِّ

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

 ْخلُصون.ذلك الشخص أو الشيء المرفوع بقلب  مؤمن  سي   إلىالحالتين، فإنَّ الذين ي نظرون 

 

َالحقيقةَب(َ َالرمز.أسمىَِمنَول ِكْنَكماَهوَالحالَدائًما،َفإنَّ

 

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

أنَّ الحيَّة  عهد القديمالنرى ِمن خالل يواجهون موت ا روحي  ا، وموت ا جسدي  ا، وموت ا أبدي  ا بسبب خطاياهم! و
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د رمز. ولكنَّ يسوع المسيح قادر على ِشفاء  رَّ النحاسيَّة المرفوعة لم ت ُكن قادرة على ِشفاء الناس ألنَّها كانت ُمج 

ن يرفضونه!  الناس، وقادر على تخليصهم، وقادر على إدانة م 

 

ة.ج(َ لِحَّ ليبَهوَضرورةَم  ْفعَيسوعَالمسيحَعلىَالصَّ َر 

 

ا ِمن بين ُحلول كثيرة في العالم، بل يقول يسوع  ال   واحد  ْفُعه على الصليب هو ليس ح  إنه ال بُدَّ ِمن أن يُْرف ع. ور 

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

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

ْفع يسوع المسيح يُشير  ْفعه على الصليب.  إلى –في المقام األول  –وقيامته. والكتاب الُمقدَّس يُخبرنا أنَّ ر  ر 

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

لِّص الجميع.33: 2  (. ومع أنَّ المسيح ُرفِع  أمام الجميع، إالَّ أنه ال يُخ 

 

3َ:19-21َ

َبعضَالناسَسي دانون؟:5َالسؤالَ َماَالسَّببَفيَأنَّ

َم الحظات:َ
 

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

نظورة لإلنسان )المسيح أعْ  ل ِصفات هللا م  ع  (. وقد استحق يسوع خالصنا ِمن 4-3: 1ل ن هللا لإلنسان: فقد ج 

ة خطيَّة البشر وحياتهم الخاطئة. فيسوع المسيح أْعل ن ُمْلك  ْفِعه ألُْجر  ة والُمقدَّسة، وِمن خالل د  خالل حياته البارَّ

رقُس  ضَّ الناس على التوبة واإليمان )م  ل كل شيء الِزم لخالص اإلنسان. 15-14: 1هللا وح   (. كما أنه ف ع 

 

ون في العيش في الظالم هُم تحت دينونة هللا ) ؛ 18: 3كذلك فإنَّ كل األشخاص الذين يرفضون يسوع ويستمرُّ

ن ي رفُض المجي9-6: 3يوحنا 1 ا. لهذا فإنَّ ُكلَّ م   إلىء (. ولكنَّ النُّور )يسوع المسيح( ي ْطُرد ُكلَّ ظُلمة خارج 

ن يبقى بعيد ا عن االجتماعات المسيحيَّة وال يقرأ  إنَّما ي ْرفُض  الكتاب الُمقدَّسالنور سيبقى في الظالم. وُكلُّ م 

النور  إلىالنور. فهو ي ختبئ في الظالم ألنه ال يريد للنور أن ي ْكِشف الظُّلمة التي فيه. ولكنَّ جميع الذين يأتون 

ل فيهم ِمن خالل المسيح! يُب ْرِهنون على أنَّ اله ي   هُم يُب ْرِهنون على حقيقة إيمانهم ِمن خالل الحياة الجديدة ْعم  و 

 التي ي عيشونها.

 

ا ي ْثبُتون أو ي سقطون وذلك بناء  على عالقتهم الشخصيَّة بيسوع المسيح  وهكذا فإنَّ جميع الناس في العالم إمَّ

 (. 34: 2؛ لوقا 36، 18: 1)
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3َ:22-26.َ

ل ةَبينََ:6السؤالَ َالمعمدانَوتالميذَماَهيَالصِّ (َوبينَطقوسَالمسيحالمعموديَّةَبالماءَ)معموديَّةَيوحنَّا

َالتطهيرَاليهوديَّة؟

َ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: 4)الكرازة وتعميد الناس بالماء  مِّ المعمدان يُع 

ْبر األردن دون الناس في (. 23: 3) ()في مقاطعة الُمدن العشر ع  مِّ ح أنَّ يسوع وتالميذه كانوا يُع  جَّ وِمن الُمر 

ْحل ة ِمن نهر األردن بالقرب ِمن أريحا في مقاطعة اليهوديَّة د الناس بالماء؛ المياه الضَّ مِّ . ولكنَّ يسوع لم ي ُكن يُع 

مِّدون ) عمدان: فقد كان  يوحنَّا(. وهذا يُب يِّن أنَّ يسوع المسيح كان أعظم بكثير ِمن 2: 4ولكنَّ تالميذه كانوا يُع  الم 

دهم بالماء بواسطة تالميذه ) مِّ وح القُُدس، وكان يُع  د الناس بالرُّ مِّ تَّى أيُع  وقد وقعت هذه  (!19: 28نظُر م 

ل/ديسمبر سنة  إلىاألحداث في الفترة ِمن شهر أيار/مايو   يوحنَّاميالديَّة عندما جرى اعتقال  27كانون األوَّ

تَّى  ا بحاجتهم للتوبة. ولكنَّ  يوحنَّا(. وقد ُسرَّ اليهود بسجن 12: 4المعمدان )م  المعمدان ألنه كان ي ْكِرز دوم 

حهم ذاك لم ي ُدم طويال  أل ا أكثر ِمن نهم سمعوا أنَّ يسوع وتالميذه ف ر  وأنَّ "الجميع  يوحنَّاي جتذبون أتباع 

لون إليه" ) د بها المعنى الحرفي، بل هي أُسلوب 26: 3ي تحوَّ (. وبالطبع فإنَّ كلمة "الجميع" الواردة هُنا ال يُْقص 

لوا  إلىأدبي لإلشارة  وَّ  يسوع.  إلىأنَّ "كثيرين" ت ح 

 

ا ت طهيري  ا ) يوحنَّايهود والالويُّون في أورشليم ي عتبرون معموديَّة الكهنة الوكان  ؛ 25: 1المعمدان ط ْقس 

ا ت طهيري  ا:  إلىالمعمدان وتالميذه كانوا ينظرون  يوحنَّا(. كما أنَّ 2: 6عبرانيِّين  المعموديَّة باعتبارها طقس 

ط اي ا" ِة اْلخ  ْغفِر  ْعُموِديَّة التَّْوب ِة لِم  د ث جدال بين تالميذ 4: 1رقُس " )مم  ْول  يوحنَّا(. لهذا، فقد ح  وأحد اليهود ح 

دين". فعندما كان أحد األشخاص غير 25: 3طُقوس التطهير ) ى "معموديَّة الُمت ه وِّ م  (. وكانت تلك الطقوس تُس 

ا )بسكب الماء على جسده(، ويُْخت   ام  مَّ هَّد بتطبيق شريعة اليهود ي رغب في اعتناق اليهوديَّة، كان يأخذ ح  ن، وي ت ع 

المعمدان كانوا ي عتبرون  يوحنَّا(. وربما حدث ذلك الجدال ألنَّ تالميذ 2: 6نظُر عبرانيِّين أالعهد القديم )

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

يسوع لالعتماد  إلىها تالميذ يسوع أنفسهم. لهذا، ف هُم لم يُدركوا سبب التجاء المزيد ِمن الناس كان يقوم ب

 يوحنَّاالتي كان يقوم بها ( 26، 23: 3 يوحنَّا( )baptizὸباليونانية: لماء )اوهذا يُرينا أنَّ معموديَّة بالماء. 

 (. 25: 3 يوحنَّا( )katharismos: المعمدان ويسوع ترتبط بطقس التطهير اليهودي )باليونانيَّة
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ف ت يسوع المسيح لبني إسرائيل ) يوحنَّاوكانت معموديَّة الماء التي قام بها  ش  (. 31: 1المعمدان هي التي ك 

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

ْتم على أنَّ المع ُسل وخ  (. وهذا يعني أنها 48-44: 12موديَّة غير المنظورة بالروح القُُدس قد ت مَّت )أعمال الرُّ

وح القُُدس )تيطُس  (. كما أنَّ المعموديَّة 7-4: 3عالمة منظورة على الوالدة الجديدة والتجديد بواسطة الرُّ

د الغسل غ ُسلالمسيحيَّة بالماء هي العالمة المنظورة والختم الذي يُؤكِّ  ير المنظور للخطايا )أعمال الرُّ

ا: التَّبرير. 16: 22  (؛ أي على ُغفران الخطايا الكامل الذي يُدعى أيض 

 

3َ:34َ

َهللاَأعطى7َالسؤالَ وحَالق د س:َماَمعنىَأنَّ ََ؟َحدودمنَدونََليسوعَالرُّ

َمالحظات:َ
 

ِدي ا ، ي ِحلُّ هللاُ بُِكلِّ ": 9: 2أهل كولوسي  إلىهذا يعني نفس ما قاله الرسول بولُس في رسالته  س  ف إِنَّهُ فِيِه، ج 

 ه".ِمْلئِ 

 

 ؛57، 29: 6؛ 38، 36: 5؛ 34، 17: 3إنَّ هللا اآلب أرسل يسوع المسيح ) يوحنَّاوغالب ا ما يقول إنجيل 

(. فقد أرسل هللا اآلب 21: 22؛ 25، 23، 21، 18، 8، 3: 17؛ 42: 11؛ 36: 12؛ 7: 9؛ 42: 8؛ 29: 7

تَّىأالمعمدان نبي  ا عادي  ا ) يوحنَّامسيح، وشهادة يسوع المسيح هي ذات كلمات هللا. وقد كان يسوع ال  نظُر م 

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

وح القُُدس( ألنه نال 22-26: 3 ا كولوسي أ؛ 32: 1ن حدود )بالكامل وبدو الرُّ (. وهذا يعني أنَّ 9: 2نظُر أيض 

يسوع المسيح هو الصورة المنظورة هلل الُمث لَّث األقانيم غير المنظور. ويسوع المسيح هو الروح القُُدس 

 (. 12-8: 8(، والروح القُُدس هو روح يسوع المسيح )رومية 18-17: 3كورنثوس 2)

 

3َ:35-36.َ

لَالبعضَاآلخرَعندماَي تعلَّقَاألمرَبيسوعَالمسيح؟ي َلماذاَ:8َالسؤالَ َجتازَالبعضَاالمتحانَوي فش 

َمالحظات:َ
 

ل في ي ِده ُكلَّ شيء  ) ع  بَّ هللا االبن وج  ا أ؛ 35: 3يسوع يُْمِسك العالم ُكلَّه بيديه. فاهلل اآلب أح  (. 3: 13نظر أيض 

تَّى 6: 14كما أنَّ هللا أعلن عن ذاته بالكامل في يسوع المسيح ) (. وقد 9: 2؛ 19، 15: 1؛ كولوسي 27: 11؛ م 

 :22؛ رؤيا 1: 1؛ عبرانيِّين 49: 12ن ط ق هللا بكلمته األخيرة والنهائية في يسوع المسيح وبواسطته )
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تَّى 18-19 ؛ 18: 28(. وقد أعطى هللا ليسوع المسيح ُسلطان ا على كل شخص وكل شيء على األرض )م 

لِّص الناس إالَّ ِمن خالل يسوع المسيح )(. وهللا 23-22: 1أفُسس  ؛ 6: 14؛ 37: 6؛ 36، 18، 16: 3ال يُخ 

 (. وسوف يُقيم هللا األموات ِمن خالل يسوع المسيح12-11: 5يوحنا 1؛ 12: 4 الرسل ؛ أعمال2: 17

 (. 22: 5( ويُدين العالم ِمن خالل يسوع المسيح )28-29: 5)

 

ا ال رَّض إمَّ (. وقد كانت 36: 3جتياز االمتحان أو الفشل فيه أمام يسوع المسيح )لذلك، فإنَّ كل شخص ُمع 

ْن ي ْرفُْض أ ْن يُْؤِمن  بِااِلْبِن، ف ل ْن المعمدان األخيرة هي: " يوحنَّاشهادة  م  ي اةُ األ ب ِديَّةُ. و  ْن يُْؤِمْن بِااِلْبِن، ف ل هُ اْلح  م 

ل ْيِه غ ض   ي اة . ب ْل ي ْست قِرُّ ع  ى اْلح  ْفض ي عني أن ُب هللاِ ي ر  ". واإليمان يعني أن تستمر في اإليمان وأن ت ْثبُت فيه. والرَّ

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

فُض"، و "ي ستقر"( ت ِرد بصيغة وهكذا، فإنَّ األفعال الثالثة الواردة في هذه اآلية )"يُؤِمن"، و "ي رْ المؤمنين. 

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

 

 

َ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََتطبيقاتط بِّق:4َالخطوةَ

ر: كِّ  ي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟ أي  من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتاب ف 

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

1-36. 

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

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

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

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

قترحةَ-1 َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَم 

 

 . يسوع في النهار، تعال إليه في الليل إلىإذا كنت تخاف أن تأتي :  1: 3

ف كِّر في السؤال التالي: "هل ُولِْدت ِمن جديد؟" افحص نفسك لت ر  ما إذا ُكنت في اإليمان :  8و 3: 3

 . (5: 13كورنثوس 2)

 . . فهي ُخالصة رسالة اإلنجيل16: 3 يوحنَّااحفظ :  16: 3

اد عائلتك، وأصدقائك، وجيرانك، وزمالئك، وشعب بلدك الذين سمعوا رسالة اإلنجيل اْعل م أنَّ أفر:  18: 3

 . ولم يؤمنوا بها هُم تحت غضب هللا

فَّاف ا:  19-21: 3  . ال تفعل أيَّ شيء في الظالم، بل عْش حياتك في النور. ُكن ش 
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ا على أن "ت ْنقُص" لكي "ي زيد" المسيح:  32: 3  . احِرص دوم 

 . ل م أنَّ األشخاص الذين يرفضون يسوع المسيح لن يروا الحياة األبديَّةاعْ :  36: 3

َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَشخصيَّةَ-2

 

دُّ أن  تَّى : "16: 3 يوحنَّاأستمر في التف كُّر في محبَّة هللا لي. وقد حفظت اآلية أ( أو  ال م  ح  بَّ هللاُ اْلع  ا أ ح  ذ  أل نَّهُ هك 

، ِحيد  ل  اْبن هُ اْلو  ي اةُ األ ب ِديَّةُ  ب ذ  ْن يُْؤِمُن بِِه، ب ْل ت ُكوُن ل هُ اْلح  ْي ال  ي ْهلِك  ُكلُّ م  بَّني لِك  ". فأنا ال أريد أن أنسى أنَّ هللا أح 

ي ا حِّ لَّفتهُ حياة ابنه الوحيد. وقد كان ذلك ُحب  ا ُمض  بَّة هللا ك  ح  لذلك، . قبل أن أُِحبَّه أنا. كما أنني ال أريد أن أنسى أنَّ م 

ا! ما كان دوم  ا أنَّ هللا يُِحبُّني اآلن ك   فأنا ال أريد أن أنسى أبد 

 

ظ متي أنا. ب(  ة يسوع وليس ع  ظ م  ف في حياتي وخدمتي بطريقة تُْظِهر ع  ا، وأن أتصرَّ أُريد أن أزداد تواُضع 

أنا عاقد العزم على أن ال أبني يسوع المسيح. و إلىكما أنني أريد أن أُف كِّر في كيفيَّة اجتذاب المزيد ِمن الناس 

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

 

لَِّ.5َالخطوةَ بص  َ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالتَّجاو 

قٍّ وا -1: 3حد  علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات يوحنَّا تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخص  بشأن ح 

36. 

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 8)َصالة5َ

َةَشفاعيَّةصال

 

ا وألجل الناس في العالم. تابعواَالصالة  في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعض 

 

 (دقيقتان)واجبَبيتي6ََ

َللدَّرسَالقادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائدَالمجموعة.)

 

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

لِّم، أو ادرس -2 ِمن إنجيل  لث)مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( األصحاح الثا ِعظ، أو ع 

 يوحنَّا.
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استخدم  .6-4كورنثوس 2. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي  ا ِمن الخلوة الروحيَّة -3

ن مالحظاتك.  ل. د وِّ ق  الُمفضَّ  طريقة الح 

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

لِّ لشخص  ُمعيَّن أو لشيء  ُمحدَّد  في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور الصالة -5  (. 3: 5. ص 

وِّ  -6 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  ن مالحظاتكد  ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. د وِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير. 
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11َالدَّرسَ
 

 

 

الة1َ َص 

َ

َ
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائدَالمجموعة: لِّ وكرِّ  ص 

 

 دقيقة( 22)َم شاركة2َ

َالثَّانيةرسالةَكورنثوسَ

َ
من دفاتر مالحظاتكم( ما ت علَّمتموه ِمن أوقات خلوتكم الشخصية مع هللا  أوَاقرأوابإيجاز ) تناوبواَوشاركوا

يَّن لكم )  (.6-4كورنثوس 2حول المقطع الكتابي الُمع 

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

نوا المالحظات.  وِّ  د 

 

 ق(ائدق 5)َحفظ3َ

4َ:24َيوحنَّاَ

 

 .24: 4)في مجموعات ثُنائية(: يوحنَّا  راجعوا

 

 دقيقة( 85)َتعليم4َ

َ:يومَالربَِّ

ة ة،َوالِخدم  ِرك  احة،َوالشَّ َيومَالرَّ
 

ا للشركة والعبادة اليوم الذي يستريح فيه المؤمنون المهو يوم الرب : م قدِّمة سيحيُّون وي جتمعون فيه مع 

السَّْبت )الذي كان يُْحف ظ في اليوم السابع ِمن األسبوع في وسوف ن تعلَّم ما يُعلِّمه الكتاب الُمقدَّس عن والخدمة. 

ا العهد القديم(. وسوف ن تعلَّم  ل ِمن أيض  األسبوع(. عن يوم الرب )الذي يُشار إليه في العهد الجديد باليوم األوَّ

والسؤال المطروح هو: لماذا ي جتمع المؤمنون المسيحيُّون حول العالم في يوم الرب للعبادة؟ وما الذي ينبغي 

 على المؤمنين المسيحيِّين أن يفعلوه في يوم الرب؟ 

 

م أيَّام األسبوع في العالم بطرق ُمختلفة وفق ا لكل بلد وثقافتها. وفي أزمنة العهد القديم، ك احة )أو تُْقس  ان يوم الرَّ

السَّْبت( يُْحف ظ في اليوم األخير ِمن كل أسبوع )أي في اليوم السَّابع ِمن األسبوع والذي كان يوم السَّْبت(. أمَّا 
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ل ِمن األسبوع )أي في يوم األحد(.  المؤمنون المسيحيُّون في العهد الجديد فيحتفلون بيوم الرب في اليوم األوَّ

المسيحيِّين ي قتدون بتالميذ المسيح وي حتفلون بيوم الرب في يوم األحد. ولكنَّ ُمؤمنين  والكثير ِمن المؤمنين

في يوم ُعطلتهم األسبوعية الذي قد يُصادف يوم الثالثاء أو الجمعة أو آخرين في العالم ي حتفلون بيوم الرب 

دِّ ذاته.  السبت. ولكنَّ هذا ليس باألمر المهم. فاألهم هو الغاية ِمن يوم الرب وليس  اليوم في ح 

 

َالشريعةَفيَالعهدَالقديمَوالعهدَالجديدأ(َ
 

 

َ.الشريعةَفيَالعهدَالقديمَ-1

 

 يُمكن تقسيم شريعة العهد القديم إلى ثالثة أقسام رئيسة: 

 

َالشريعةَاألخالقيَّة.أ(َ

 

لَّص أن ( هي الطريقة التي يُريد هللا مِ 21-1: 5؛ تثنية 17-1: 21الشريعة األخالقيَّة )خروج  ن شعبه الُمخ 

 يحيوا وفق ا لها. 

 

َالشريعةَالطقسيَّة.َب(َ

 

 الشريعة الطقسيَّة )انظُر الحق ا( هي الطريقة التي يُه يِّئ هللا ِمن خاللها شعبه لالقتراب ِمنه في العبادة. 

 

َالشريعةَالمدنيَّة.َج(َ

 

ِمن ش عبه في العهد القديم )إسرائيل( أن ي حيوا  الشريعة المدنيَّة ألُمَّة إسرائيل هي الطريقة التي يُريد هللا

ة. وتتألَّف الشريعة المدنيَّة ِمن قوانين تتعلَّق بالممتلكات، واإلقراض واالقتراض، والزواج، بموجبها  كأُمَّ

 11: 11؛ وِمن تثنية 1: 22إلى  1: 21والمحاكمات، والعبوديَّة، والحرب، والقتل، وغير ذلك. )ِمن خروج 

 (. 11: 21إلى 

 

َ.فيَالعهدَالقديمالشريعةَالطقسيَّةََ-2

 

اشتملت الشريعة الطقسيَّة في العهد القديم على أنظمة ووصايا ت تعلَّق بأربعة جوانب للعبادة: األشخاص 

 الُمقدَّسين، واألماكن الُمقدَّسة، واألوقات الُمقدَّسة، واألعمال الُمقدَّسة:

 



 212من  152صفحة    الكنيسة -الدليل الخامس 

قدَّسونأ(َ  -21، 11 -1 ؛ الالويِّين21 ،21 -21خروج الفون ِمن الكهنة والالويِّين ): وكانوا يتألَّ األشخاصَالم 

د د 22  (.1؛ الع 

َ قدَّسةب( َالم   : وكانت تتألَّف ِمن خيمة االجتماع في البداية، ثُمَّ ِمن الهيكل في أورشليم )الخروجاألماكن

 (. 12؛ التَّْثنية 1-1: 22؛ الالويِّين 21-25، 21، 27-25؛ الخروج 22-21: 21

 

َ قدَّسةج(  :51؛ إشعياء 21-21؛ العدد 27: 22، 11)الالويِّين  الكفَّارة: وكانت تتألَّف ِمن يوم األوقاتَالم 

ا زكريَّا أ؛ 1-12 دَّدة )الخروج 12: 11ولوقا  11: 1نظُر أيض  -1: 22؛ الالويِّين 11-12: 22( واألصوام الُمح 

؛ 17-12: 21؛ 12-11: 22نة السَّبتيَّة، وسنة اليوبيل )الخروج السَّبت، والسَّ  يوم(، و17-1: 11؛ التَّثنية 22

 (. 21-1: 25الالويِّين 

 

قدَّسةد(َ د د 15-12(، وطقوس التطهُّر )الالويِّين 17الِختان )التَّكوين : وكانت تتألَّف ِمن األعمالَالم  (، 11؛ الع 

د د 22، 7-1 (، وتقديم الذبائح )الالويِّين21-2: 12؛ التَّثنية 15، 11وتناول األطعمة الطَّاهرة )الالويِّين  ؛ الع 

د د 11-1: 12(، وتكريس األبكار )الخروج 1-15: 21 ؛ قارن القُضاة 22-11: 15؛ التَّثنية 21-12: 11؛ الع 

د د 22-21: 27(، وتقديم ثالثة أنواع ُمختلفة ِمن العشور )الالويِّين 21: 1صموئيل 1؛ 7: 12 -21: 11؛ الع 

 (. 17-11: 11؛ قارن 21-22: 12؛ 11-17: 12نية ؛ التَّث22

 

َ.الشريعةَفيَالعهدَالجديدَ-3

 

تَّى الشريعةَاألخالقيَّةأ(َ تَّى، وت كراُرها في م  ْرُحها في األصحاح الخاِمس ِمن إنجيل م   21-21: 22: لقد ت مَّ ش 

وبهذا، . 25-22: 12وحنَّا . كما أنه ت مَّ وضع معاييرها في إنجيل ي11-1: 12ورومية  21-21: 12ومرقُس 

فقد ت مَّ تأكيد الشريعة األخالقيَّة في العهد الجديد وب قِي ت هي النَّهج الذي يُريد هللا ِمن المؤمنين أن ي نتهجوه في 

 حياتهم. 

 

تَّى :َالشريعةَالطقسيَّةب(َ مَّل هذه الشريعة )م   ( وأُبِطل ت12: 2( فقد أُلغيت )كولوسي 17: 5حيث إنَّ يسوع ك 

 (. 15-12: 2)أفُسس 

 

عطاةَلبنيَإسرائيلَ)كأ مَّة(ج(َ تَّى :َالشريعةَالمدنيَّةَالم  لُّها تعاليم يسوع المسيح عن الملكوت )م  ح  لَّت م  و  5ح 

م أن 11و  12و  7و  1 ، وجميع أمثال يسوع عن الملكوت(. وهذه هي الطريقة التي يريد هللا ِمن جميع األُم 

 كوته. تسلك فيها كمواطنين في مل
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َ.العهدَالجديدَعنَاألجزاءَالم ختلفةَِمنَالشريعةَالطقسيَّةَفيَالعهدَالقديمتعليمََ-4

 

د . 1: 11؛ 12، 5: 1؛ عبرانيِّين 17: 2كولوسي  اقرأ رَّ ِظالل فقد كانت األنظمة الُمتعلِّقة بالشرائع الطقسيَّة ُمج 

ا . ونجد في رسالة رومية، ورسلألشياء الحقيقيَّة التي ستأتي ا واضح  الة غالطيَّة، والرسالة إلى العبرانيِّين تعليم 

 .الحقيقيَّةاألشياء  وق دَّمالشريعة الطقسيَّة للعهد القديم  أكملعن كيف أنَّ يسوع المسيح 

 

يُّ يسوع المسيح الكامل الوحيد هو  كاهنهم. فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ 21-22: 7عبرانيِّين  اقرأ إلى الح 

 بد. األ

 

الوحيد هو جسد  هيكلهم. فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ 11-2: 2بُطرس 1و  22-21: 2أفُسس  اقرأ

 المؤمنين في العالم ُكلِّه )والذي يُدعى: الكنيسة(.

 

احة هو أحد أيام األسبوع الذي يُعت11-1: 2عبرانيِّين  اقرأ برونه . فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ يوم الرَّ

ا" ويفرزونه للراحة ِمن أعمالهم )خروج  ا كمؤمنين )الالويِّين 12: 22"ُمقدَّس  (، ولفعل 2: 22(، ولالجتماع مع 

ْبت هُم(. ولكنَّ 2: 2)مرقُس  الهالكة لنفوسلص خالللتبشير بالالخير و )يوم راحتهم( النهائي هو حين يدخلون  س 

احة األبديَّة.  الرَّ

 

ْوم الذي يُرافقه ُحْزن ون ْوح. فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ 22-11: 11يوحنَّا ؛ 22-11: 2مرقُس  اقرأ  الصَّ

ا  قد استُبدل باالحتفال والفرح الذي ال ي نتهي ألنَّ يسوع قد أكمل كل ما يلزم لخالصنا، وهو حاضر معنا دائم 

تَّى   (. 21: 21)م 

 

هُم الوحيد واحتفاالتهم لمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ فبالنسبة ل. 22-11: 11؛ 12-1: 5كورنثوس 1 اقرأ فِْصح 

ْول المائدة  هي لالحتفال بذبيحة المسيح الكفَّاريَّة. األخرى ح 

 

الذي ي عرفونه هو  الوحيدالِختان فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ . 11: 2وكولوسي  21-21: 2رومية  اقرأ

 ِختان قلوبهم الخاطئة. 
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فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ . 11: 22؛ 21-27: 11 الرسل ؛ أعمال25-22: 2؛ يوحنَّا 1: 1مرقُس  اقرأ

وح القُُدس واالشتراك  ط ْقس التطهُّر عموديَّة بالرُّ عموديَّة بالماء والتي ترمز إلى الم  الوحيد الذي ي عرفونه هو الم 

 لخطايا(.في عمل المسيح الخالصي الكامل )ِمثل الُغفران الكامل ل

 ي ِحلُّ أكلُها. و األطعمة طاهرةفبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ جميع أنواع . 11: 7مرقُس  اقرأ

 

ذبيحتهم فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ . 11: 2يوحنا 1؛ 21: 1؛ 17: 2؛ عبرانيِّين 25: 2رومية  اقرأ

ليَّة  ليب. الوحيدة هي موت يسوع المسيح على الصَّ  الب د 

 

تَّى  اقرأ فحسب هلل، بل كل  األبكارال فبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين، يجب تكريس . 22: 1؛ لوقا 22: 1م 

ا.  شخص أيض 

 

في  األنواع الُمختلفة ِمن العشورفبالنسبة للمؤمنين المسيحيِّين فإنَّ . 15-1: 1كورنثوس 2؛ 21: 1لوقا  اقرأ

دعم العبادة في الهيكل ودفع الضريبة االجتماعيَّة، قد استُعيض عنها بالعطاء العهد القديم، والتي كانت تُق دَّم ل

السخيِّ الذي يُق دِّمه كل مؤمن مسيحي بكامل ُحريَّته ووفق ا لما ي عقد العزم عليه في قلبه. وهذه العطايا والتَّْقدمات 

تها الرئيسة في نشر ملك ْعم الكنيسة أثناء قيامها بُمهمَّ  وت هللا. والعشور هي لد 

 

الصة لِّم بوضوح أنَّ يسوع المسيح لم ي ْنقُض الشريعة، بل : الخ  م لَّهافالكتاب المقدس يُع  تَّى  ك  (. كما أنَّ 17: 5)م 

لِّم أنَّ المسيح  دالكتاب الُمقدَّس يُع  دَّ تَّى  ش  الشريعة الطقسيَّة  ألغى(، ولكنه 21-21: 22على الشريعة األخالقيَّة )م 

لِّم 12: 2اتها )كولوسي بكل ُمتطلَّب ر المؤمنين )الكنيسة( ِمن قيودها. كذلك، فإنَّ الكتاب الُمقدَّس يُع  رَّ ( وح 

قاق  وال يُمكن إعادتها إلى الكنيسة ُأْبِطل تبوضوح أنَّ الشريعة الطقسيَّة قد  ْلق الشِّ ة  أُخرى في خ  رَّ لئالَّ تتسبَّب م 

 (!15-12: 2والنِّزاع بين المؤمنين )أفُسس 

 

َب(َالسَّْبتَفيَالعهدَالقديمَوالعهدَالجديد
 

 

زًءاَِمنَشريعةَالعهدَالقديمَ-1 َ.ِحْفظَالسَّْبتَكانَج 

 

 ماذا كان ق ْصد هللا ِمن يوم السَّْبت؟: اكتشفَوناقِش

 

َ. 12-12: 5؛ تثنية 11-1: 21خروج َاقرأأ(َ
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ابعة ِمن الوصايا العشر ت ختصُّ بحفظ السَّبْت لقد أعطى هللا الوصايا العشر لشعبه كي يعملوا بها. والوصيَّة الر

ا  ينبغي تقديسه.  ا خاصَّ يَّن هللا اليوم السَّابع ِمن األسبوع )يوم السَّْبت( ليكون يوم  وتقديسه. ففي العهد القديم، ع 

يَّنه هللاوكلمة "تقديس" تعني  ر ض الذي ع   . ف ْرز هذا اليوم عن بقيَّة أيام األسبوع ِمن أجل تخصيصه للغ 

 

 

ََ.12: 22؛ خروج 2-2: 2تكوين َاقرأب(َ

 

ل لدى هللا فيما ي ختصُّ بيوم السَّْبت هو فرز يوم واحد في األسبوع ِمن أجل  راحة اإلنسان فقد كان القصد األوَّ

يويَّته  . وتجديد ح 

 

ََ.2: 22الويِّين َاقرأج(َ

 

ا القصد الثاني لدى هللا فيما ي ختصُّ بيوم السَّْبت فهو ف لقاء المؤمنين ِمن أجل رز يوم واحد في األسبوع أمَّ

  اآلخرين في اجتماع  ُمق دَّس.

 

احة، وتجديد  ة ف ْرز يوم في األسبوع ِمن أجل الرَّ لِّم عن ِحْكم  وهكذا، فإنَّ الوصيَّة الرابعة ِمن الوصايا العشر تُع 

 الطَّاقة، والعبادة. 

 

ع لِّموَاليهَ-2 م  يَّرواَروحَالقادةَالدينيُّونَاليهودَو  َ.شريعةَالعهدَالقديمودَغ 

 

لِّمو اليهود بتغيير شريعة العهد القديم؟: اكتشفَوناقِش  كيف قام القادة الدينيُّون اليهود وُمع 

 

ابعة.َأ(َ يَّرواَالوصيَّةَالرَّ َالقادةَالدينيُّونَاليهودَغ 

ن بوضع مجموعة كبيرة ِمن القوانين ق. م.( بدأ القادة الدينيُّو 111-721: في زمن النبيِّ إشعياء )م الحظات

ة بالعبادة. وفي فترة األربعمئة سنة الفاصلة بين تدوين آخر أسفار العهد القديم وأول أسفار  البشريَّة الُمختصَّ

العهد الجديد، وضع القادة الدينيُّون اليهود الكثير ِمن القوانين الجديدة التي زعموا أنها تُف سِّر شرائع العهد 

عمال  يُْحظ ر القيام بها في يوم السَّبت. فعلى  21قد دفنوا الوصيَّة الرابعة تحت قائمة طويلة مؤلَّفة ِمن القديم. و

لَّموا أنَّ يوم السَّبت يبدأ بغروب شمس يوم الجمعة ويستمر إلى غروب شمس يوم السَّبت،  سبيل المثال، فقد ع 

يُْحظ ر القيام بأي رحلة في يوم السَّبت، وأنه يُْحظ ر طهي وأنه يُْحظ ر القيام بأيِّ عمل في يوم السَّبت، وأنه 

ْمل أيِّ شيء في يوم السَّبت، وغير ذلك. كما أنَّهم اتَّهموا تالميذ يسوع  الطعام في يوم السَّبت، وأنه يُْحظ ر ح 

ابعة ألنهم قطفوا بعض الحبوب وأكلوها في يوم السَّ  ا( بكسر الوصيَّة الرَّ ا أيض  بت. وقد )رغم كونهم يهود 
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عموا أنَّ هذا قطاف ا. ووفق ا لهم ولتفسيرهم، فقد كان ذلك ِمن األشياء المحظورة يوم السَّبت.  لَّموا ز  وبهذا فقد ع 

ل ق اإلنسان لكي ي ْحف ظ السَّبت. وبإضافتهم لهذه األشياء التسعة  أنَّ اإلنسان ُوِجد  ألْجل السَّْبت؛ أي أنَّ هللا خ 

لوه إلى ِعْبء ثقيل على كواهل الناس يام بها في يوم السَّْبت، فقد والثالثين المحظور الق وَّ يَّروا السَّبت وح  غ 

 العاديِّين. 

عنىَشريعةَالعهدَالقديمَبكامله.ب(َ يَّرواَم  َالقادةَالدينيُّونَاليهودَغ 

؛ 22-21 :1؛ رومية 5، 1: 15 الرسل ؛ أعمال1: 11؛ عبرانيِّين 17: 2؛ كولوسي 27-25: 2غالطيَّة  اقرأ

تَّى   . 2-2: 22م 

 

لِّص الذي سيأتي )أي : م الحظات ال  ِمن أن يُدرك القادة الدينيُّون اليهود أنَّ شريعة العهد القديم تُشير إلى الُمخ  ب د 

ريعة وجعلوها وسيلة  للخالص!إلى يسوع المسيح(، فقد  يَّروا الشَّ لِّمون أنَّ اإلنسان ي ْخلُص أو  غ  فقد كانوا يُع 

ر ال بتطبيق شريعة العهد القديم ي ت ب   دوا بذلك أنَّ اإلنسان ي ت ب رَّ ق ْد ق ص  ر أمام هللا بِِحْفظ )تطبيق( الشَّريعة. و  رَّ

ا بتطبيق تفسيرهم لتلك الشريعة، وبتطبيق مئات القوانين التي وضعوها هُْم أنفسهم! وقد  فحسب، بل تحديد 

بْ  ا على الِختان وِحْفظ السَّ كَّزوا تحديد  تين للخالص. لكنَّهم كانوا ُمرائين ألنهم لم يكونوا ر  ت كوسيلتين الِزم 

وَّ  لِّموهم إيَّاه! وبهذا، فقد ح  لِّمونه للناس، وألنهم كانوا يتوقَّعون ِمن أتباعهم أن يُط بِّقوا ُكلَّ ما يُع  ل يُمارسون ما يُع 

لِّمو اليهود شريعة العهد القديم   إلى وصايا ثقيلة ال يُمكن أليِّ إنسان  أن ي حملها!القادة الدينيُّون اليهود وُمع 

 

َالقادةَالدينيُّونَاليهودَاستبدلواَوصاياَهللاَبتقاليدهمَالبشريَّة.ج(َ

ْرقُس  اقرأ  . 12-1: 7م 

 

: قال يسوع إنَّ القادة الدينيِّين اليهود أبدلوا وصايا هللا بتقاليدهم البشريَّة الجوفاء! فقد دفنوا شريعة م الحظات

لِق ْصد وصيَّة بشريَّة. وكان تفسيرهم لشريعة العهد القديم ُمعاِرض  221ن ْهي ا بشري  ا و  215العهد القديم تحت 

قلوب الناس لمجيء الُمخلِّص،  تهيئةِمن تلك الشريعة. فقد كان ق ْصد هللا ِمن شريعة العهد القديم هو  هللا

له الخالصي. فعلى سبيل المثال، كانت الِحْمالن التي تُق دَّم والظِّالل التي تُشير إلى عم الرموزوإعطائهم بعض 

م نفسه ذبيحة للتَّكفير عن خطايا الب ش ر ) م ل هللا الذي سيُق دِّ  كورنثوس2كذبائح في العهد القديم ت رمز إلى ح 

لوا ِمن شريعة العهد القديم وسيلة للخالص. فقد ع  7: 5 ع  لَّموا الناس أنَّ إطاعتهم (. ولكنَّ القادة الدينيِّين اليهود ج 

لَّموا الناس  لِّصهُم ِمن الخطيَّة! كما أنَّهم ع  لِّص يُخ  رهم أمام هللا! لذلك، ال حاجة لوجود ُمخ  للشريعة هي التي تُب رِّ

لِّصهم ِمن االضطهاد السياسي الذي يُعاني ِمنه الشَّعب على يد األُمم األخرى.   أنَّ المسيَّا اآلتي سيُخ 
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ماَف سَّرهَيسوعَفيَالعهدَالجديدالسَّبََْ-3 َ.تَك 

 

 ن ظ ر يسوع إلى السَّْبت؟ كيف : اكتشفَوناقِش

 

 

 

ةَاإلنسان.َأ(َ د  َلم ساع  ِعل  َالسَّْبتَج 

تَّى 27-11: 2مرقُس  اقرأ  .7-2: 1كورنثوس 2؛ 15: 12؛ رومية 2: 5؛ م 

 

د : م الحظات رَّ ا المرموز إليه )أو الحقيقة التي يُشير إليها لألشياء التي ستأ ِظلٍّ كانت الشريعة الطقسيَّة ُمج  تي. أمَّ

مزذلك  بالخمر (. وقد أُشير إلى الشريعة الطقسيَّة 1: 11؛ عبرانيِّين 17: 2( فهو يسوع المسيح )كولوسي الرَّ

ا عمل الخالص الذي أكمله يسوع قديمة )أشكال قديمة(قِر ب في  ةالمحفوظ العتيقة )المحتوى القديم( . أمَّ

ع في بالخمر الجديدة )الُمحتوى الجديد(ح فيُشار إليه المسي لَّم يسوع أنَّ الخمر الجديدة يجب أن تُوض  . وقد ع 

 .جديدة )أشكال جديدة(قِر ب 

 

ره يجب أن ي حتفلوا بدال  ِمن  كِّز على أنَّ األشخاص الذين يعيشون في م حض  فعلى سبيل المثال، فإنَّ يسوع يُر 

بدال  ِمن أن ي نوحوا. وهذا االحتفال والفرح هو احتفال روحي وفرح داخلي ناشئ عن  أن ي صوموا، وأن ي فرحوا

عمل الخالص الذي أكمله يسوع المسيح وعن حضوره. وبهذا، فهو ال يتعار ض مع تعاطُفنا مع المؤمنين 

ل  –اآلخرين الذين يُعانون ويتألَّمون! وقد ابتدأ يسوع  ا.  –بمجيئه األوَّ ا جديد  جاء بمحتويات جديدة فقد نظام 

 )حقائق( ت تطلَّب أشكاال  جديدة!

 

ا  وم وأيَّام السَّْبت فهي تنتمي إلى النظام القديم. وقد قال يسوع:  األشكال الخارجيَّةأمَّ التي تتألَّف ِمن أيَّام الصَّ

ْبدا  " اُن ع  ِل اإِلْنس  ل ْم يُْجع  اِن، و  ِة اإِلْنس  ْبُت لِف ائِد  ا ُجِعل  السَّ ْلق السَّْبت ". لِلسَّْبتِ  إِنَّم  ْلق اإلنسان. كما أنَّ  بعدفقد ت مَّ خ  خ 

ع  كة له. وهو لم يُوض  ع ليكون عبئ ا ثقيال  على اإلنسان، بل ليكون ب ر  في قائمة النواهي التسعة السَّْبت لم يُْوض 

هُ أل ع  ض  جل راحة اإلنسان، وانتعاشه، والثالثين التي وضعها القادة الدينيُّون أنفسهم، بل إنَّ هللا هو الذي و 

ا.   وإلعطائه الفرصة للقاء المؤمنين اآلخرين والتعبُّد مع 

 

َلخدمةَهللا.َب(َ ِعل  َج  َالسَّْبت 

 .1: 2 – 21: 2مرقُس  اقرأ
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ْبِت أ ْيضا  : قال يسوع: "م الحظات بُّ السَّ اِن هُو  ر  ليهود أيُّ لم ي ُكن للقادة الدينيِّين اهذا يعني أنه و" ف اْبُن اإِلْنس 

ْلط ة! فمثال : عندما كانت  ُسلطة لوضع المبادئ التي ت ْحُكم يوم السَّْبت! فيسوع المسيح هو الذي ي ملك هذه السُّ

د ث مع داود ) ة لتخليص ن ْفس كما ح  (، أو لشفاء شخص  ما 21-12: 22؛ 1-1: 21صموئيل 1هناك حاجة ُملِحَّ

ُجل ذي اليد اليابسة ال ة بيوم ) كما هو حال الرَّ ذي شفاه يسوع(، يُْمِكن التغاضي عن الشرائع الطقسيَّة الُمختصَّ

؟ ت ْخلِيُص ن ْفس  أ ْو ق ْتلُه ا؟السَّْبت. لهذا فقد قال يسوع: " ْيِر أ ْم فِْعُل الشَّرِّ ْبِت فِْعُل اْلخ  : 2" )مرقُس ه ْل ي ِحلُّ فِي السَّ

 (؟2

 

هي خدمة هللا، وال سيَّما عن طريق فِْعل الخير وتخليص النفوس  فإنَّ الغاية الثانية ِمن يوم السَّْبتلذلك، 

تَّى  (. 5: 11)كتحرير الناس ِمن عبوديَّة الخطيَّة، وتوفير الطعام والملبس لهم، وإعالن الخبر السار لهم( )م 

ابعة الجانب الطَّقسي وصيغةونرى ِمن خالل تعاليم يسوع أنَّ  السَّابع( قد )عدم العمل في اليوم  الوصيَّة الرَّ

ْير وتخليص النفوس في أي يوم(. وقد كان المؤمنون  لَّت محلُّها مبادئ حكيمة وروحيَّة وب نَّاءة )فعل الخ  ح 

ونه "يوم الرب" ألنَّ الرب  مُّ ا. وكانوا يُس  ل ِمن األسبوع تحديد  المسيحيُّون يُط بِّقون هذه المبادئ في اليوم األوَّ

تَّى  ل ِمن 17 :5يسوع أكمل الناموس )م  وح القُُدس( في اليوم األوَّ ( وأكمل عمله الخالصي )القيامة وسكب الرُّ

 األسبوع!

 

َفيَالعهدَالجديد  ج(َيومَالربِّ
 

ا في حين أنَّ يوم السَّبت في العهد القديم كان  ْلقه بيُْحت ف ل يوم  يوم إنَّ (، ف3-1: 2)تكوين  بإكمال هللا لعمل الخ 

ويوم (! 7-4: 6؛ رومية 8-1: 24)لوقا  ببدء عمل هللا الخالصيوم يُحت ف ل فيه العهد الجديد هو يالرب في 

ة بالخالص العظيم  ا عند المؤمنين المسيحيِّين ألنَّ جميع األحداث التاريخيَّة الُمختصَّ الرب هو يوم ُمهم جد  

ل ِمن األسبوع! ن العهد الجديد، كان  بيسوع المسيح ت مَّت في اليوم األوَّ م  ل يوم في األسبوع هو يوم وفي ز  أوَّ

 األحد. 

 

ا في العهد الجديد؟اكتِشفَوناقِش ا جد   ا ُمهم   دُّ يوم الرب يوم   : لماذا يُع 

 

لَِمنَاألسبوعَ-1 َ.يسوعَالمسيحَقامَفيَاليومَاألوَّ

 

تَّى َاقرأأ(َ ََ.1: 28م 

 

ِل ِمن  األُسْ "بكل وضوح إنه  الكتاب المقدَّسيقول  ، "(أي في يوم األحد) بُوِع، ب ْعد  اْنتِه اِء السَّْبتِ فِي اْلي ْوِم األ وَّ

 قام الرب يسوع المسيح ِمن األموات.
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 . 11-8: 2؛ فيلبِّي 14: 2؛ عبرانيِّين 57-54: 15كورنثوس 1َاقرأب(َ

 

د ِمن األموات بُرهان فِعليٌّ على هزيمة الخطيَّة والموت والشيطان! فقيامته هي ش س  هادة كانت قيامة يسوع بالج 

العالم على أنه ق بِل  ذبيحة يسوع الكفَّاريَّة عن الُخطاة، وعلى أنه أعطى المسيح أسمى مكانة  إلىِمن هللا اآلب 

 في الكون.

 

َ. 1: 12؛ 13، 6: 8عبرانيِّين َاقرأج(َ

 

وفترة  كان موت يسوع المسيح هو نهاية فترة العهد القديم؛ في حين كانت قيامته هي بداية فترة العهد الجديد.

قَّقت فيها  –التي نعيش فيها اآلن  –العهد الجديد  موز والنُّبوءات في يسوع المسيح. وهي هي الفترة التي ت ح  الرُّ

ا ِمن  الفترة التي بلغ فيها تاريخ الخالص في العهد القديم نهايته! كما أنَّه ت مَّ إبطال السَّْبت الذي كان ُجزء 

 م. الشريعة الطقسيَّة في العهد القدي

 

ِمل موت يسوع وقيامته على إبطال إتمام ِظالل العهد القديم ورموزه ونُبوءاته. كما أنَّ موته وقيامته كانا  لقد ع 

ة  لوقائع العهد الجديد. فعلى سبيل المثال، فإ خاتمة   موت يسوع المسيح ن لتاريخ الخالص في العهد القديم وفاتِح 

(. كما أنَّ عشاء الربِّ است بد ل عيد الفِْصح 12-8: 12لها )عبرانيِّين استبدال إكمال لذبائح العهد القديم وهو 

فَّر المسيح عنها ) كَّر المؤمنون عبور هللا عن خطاياهم التي ك  (. وقد 26-23: 11كورنثوس 1اليهودي حيث ي ت ذ 

لَّ الِختان كعالمة منظورة على المعموديَّة غير المنظورة بال لَّت معموديَّة الماء مح  وح القُُدس وُدخول عهد ح  رُّ

(. وقد كان كهنوت المسيح 11-12، 7: 17تكوين ال؛ قاِرن 29-26: 3؛ غالطيَّة 12-11: 2النِّعمة )كولوسي 

ا واستبداال  للكهنوت األرضي على ُرتبة هارون )عبرانيِّين  ْلكي صادق ت تميم  (. وبسبب 28-11: 7على ُرْتب ة م 

تَّى  انشقَّ حجابعمل المسيح الخالصي الكامل، فقد   يوحنَّا(، وأُبِطل الهيكل وطقوسه )51: 27الهيكل )م 

: 4 يوحنَّا( واستُبِدل بعبادة هللا في الكنيسة بالروح والحق )15-14: 2؛ أفُسس 14: 2؛ كولوسي 19-22: 2

ت م ال(، وامتدَّ شعب هللا في الوجود على مستوى أسمى )ألنَّ الشريعة واألنبياء قد اك استمرَّ (. وبهذا، فقد 23-24

ل  بُطرس 1؛ 6-2: 3؛ 22-11: 2؛ أفُسس 13-12: 12؛ 16: 1المؤمنين ِمن كل أُمَّة في العالم )رومية ليشم 

تَّى 4-12: 2 لَّت مبادئ ملكوت هللا محل الشريعة المدنية التي كانت ُمط بَّقة لدى بني إسرائيل )م  ؛ 7-5(. وقد ح 

 (.44-42: 21؛ 43-42: 13؛ 12-12: 8
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ل ِمن األسبوع( محل يوم السَّبت )اليوم السابع ِمن األسبوع( كيوم ُمقدَّس كذ لَّ يوم الرب )اليوم األوَّ لك، فقد ح 

)ُمنفِصل عن األيام األخرى(! ففي العهد القديم، كان آخر يوم في األسبوع )السَّْبت( ي حتلُّ مكانة ُمهمَّة عند بني 

كَّرون ْلقفيه  إسرائيل ألنه كان اليوم الذي ي تذ  (. وقد كانوا ي حتفلون بهذا 3-2: 2)التكوين  إكمال الرب لعمل الخ 

ا اليوم عن طريق   في اجتماع  ُمقدَّس  وعن طريق االستراحة ِمن أعمالهم االعتياديَّة.االجتماع مع 

 

ة ألنَّ المؤمنين يتذكَّ  ل في األسبوع أهميَّة خاصَّ ا في العهد الجديد، فقد كان لليوم األوَّ إكمال الرب فيه  رونأمَّ

ا لعبادة (! 1: 22؛ 32: 19 يوحنَّانظُر )أ لعمله الخالصي وي حتفل المؤمنون بهذا اليوم عن طريق االجتماع مع 

الحة التي دعاهُم  هللا، واالحتفال بعشاء الرب، والُمناداة باإلنجيل داخل الكنيسة وخارجها، والقيام باألعمال الصَّ

 هللا للقيام بها.

 

يَّنت قيامة المسيح من األموات أنَّ هللا ق بِل عمله الخالصي الكامل. وقد كانت قيامة يسوع المسيح هي التي وق د ب  

ا بهذه األهميَّة. ل في األسبوع )يوم األحد( يوم   جعلت اليوم األوَّ

 

ة بِحْفظ السَّْبت كيوم ُمقدَّس هي وصيَّة  دٍّ  إلى طقسيَّةوكانت الوصيَّة الرابعة الُمختصَّ ما. لذلك، كان ال بُدَّ ِمن  ح 

ْمزحدوث بعض التغيير في هذا  ْمز يوم السَّبت في العهد القديم هو آخر يوم في األسبوع. وقد الرَّ . فقد كان ر 

ل يوم في األسبوع في العهد الجديد. ففي العهد القديم، كان  لُّه رمز أوَّ ح  لَّ م  في بيوم السَّبت المؤمنون ي حتفلون ح 

ا في العهد الجديد، فإن المؤمنين ي حتفلون بيوم الرب في أول األسبوع نهاية األسب ْلق. أمَّ وع ليتذكَّروا نهاية الخ 

ل يوم في األسبوع )يوم األحد( وليس آخر يوم فيه )السَّبت( يتمتَّع  ليتذكَّروا بداية الخالص. وبهذا، فقد أصبح أوَّ

ة. وقد أصبح اليوم الذي ي حتفل به ا لمؤمنون كل أسبوع بنُصرة يسوع المسيح ِمن خالل قيامته ِمن بأهميَّة خاصَّ

م يسوع  موز والنبوءات وكل ما جاء عنه في العهد القديم.  –بموته وقيامته  –األموات! فقد ت مَّ الظِّالل والرُّ

 ْبت. تتعلَّق بيوم السَّ  وجوانب طقسيَّةوبهذا، فقد س ما على كل ما جاء في العهد القديم ِمن شريعة وأنبياء 

 

لَِمنَاألسبوعَ-2 قامَِمنَاألمواتَظ ه رَللناسَفيَاليومَاألوَّ َ.يسوعَالمسيحَالم 

 

 . 26: 22 يوحنَّا؛ 14-9: 16مرقُس  اقرأ

 

ا في العهد الجديد. م الحظات ل في األسبوع )األحد( ُمهم جد   فبعد قيامة : هُناك حقائق أخرى تُرينا أنَّ اليوم األوَّ

ة في اليوم األوَّل ِمن األسبوع )األحد(ظ   يسوع ِمن األموات، ل ِمن األسبوع ه ر أكثر ِمن مرَّ . ففي اليوم األوَّ

باح. وفي  )وهو يوم األحد الذي قام فيه يسوع ِمن األموات(، ظ ه ر لمريم المجدليَّة ولنسوة أُخريات في الصَّ



 212من  111صفحة    الكنيسة -الدليل الخامس 

، ظ ه ر يسوع لعشرة ِمن تالميذه فترة ما بعد الظُّْهر، ظ ه ر يسوع لبُطرس ولتلميذي ِعمواس. وفي المساء

ل ظهور له لمجموعة ِمن المؤمنين المسيحيِّين. وبعد أسبوع، ظ هر يسوع في  وأصدقائهم. وقد كان هذا هو أوَّ

ا )أي يوم األحد( ل ِمن األسبوع أيض  ن فيهم توما(.  اليوم األوَّ ا ِمن تالميذه )بم   ألحد عشر تلميذ 

َفيَالَ-3 وحَالق د سَس ِكب  لَِمنَاألسبوعالرُّ َ.يومَاألوَّ

 

ُسل  اقرأ  . 16-15: 23؛ الويِّين 1: 2أعمال الرُّ

 

وح الُقُدست مَّ س ْكب  ا )يوم األحد(.  الرُّ ل ِمن األسبوع أيض   في يوم الخمسين في اليوم األوَّ
 

لَِمنَاألسبوعَ-4 ْتَفيَاليومَاألوَّ َ.الكنيسةَاألولىَتأسَّس 

 

ُسل  اقرأ  . 42: 2أعمال الرُّ

 

وح القُُدسفي ذات اليوم الذي ت مَّ فيه س ْكب ف ل الرُّ ، تأسَّس ت الكنيسة األولى في أوُرشليم. فقد شاء هللا أن ي ْجع 

ا فأقام فيه يسوع ِمن األموات، وأسَّس فيه الكنيسة األولى في  ا خاص   ل في األسبوع )يوم األحد( يوم  اليوم األوَّ

 أوُرشليم. 

 

لَِمنَاألسبوعالمؤمنونَالمسيحيُّونَاَ-5 واَفيَاالجتماعَفيَاليومَاألوَّ َ.ستمرُّ

 

َكانَأ(َ  .مًعاَفيَاليومَاألولَِمنَاألسبوعَ)يومَاألحد(ي جتمعونَالمؤمنونَالمسيحيُّونَِمنَأْصٍلَيهوديٍّ

 

ُسل  اقرأ  .23-19: 9كورنثوس 1؛ 21-22: 21؛ 42: 2أعمال الرُّ

 

أْصل  يهوديٍّ ي حتفلون بيوم السَّبت مع اليهود اآلخرين ألنهم  يوم الخمسين، كان المؤمنون المسيحيُّون ِمن قبل

ا لقراءة العهد القديم، واالستماع  الوعظ، والصالة.  إلىكانوا ي عتبرون أنفسهم يهود ا. وقد كانوا ي جتمعون مع 

يهوديٍّ كانوا  ولِكْن ليس هناك أيُّ شاهد  في الكتاب العهد الجديد يقول بأنَّ المؤمنين المسيحيِّين ِمن أْصل  

ا لالحتفال بعشاء الرب في اليوم السابع ِمن األسبوع.   ي جتمعون مع 

 

يوم الخمسين، بدأ المؤمنون المسيحيُّون ِمن أْصل  يهوديٍّ ي حتفلون بيوم الرب )األحد( وحدهم. فقد  بعدولِكْن 

ا لقراءة األسفار  ُسل( )، و)العهد القديمودراستها ة المقدَّسكانوا ي جتمعون مع   بُطرس2األناجيل، ورسائل الرُّ

ُسل 15-16، 1-2: 3  (. 42: 2(، وللشركة، ولكسر الُخْبز، وللصالة )أعمال الرُّ
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َي جتمعونَمًعاَفيَاليومَاألولَِمنَاألسبوعَ)يومَاألحد(َأيًضا.ب(َ ِميٍّ َكانَالمؤمنونَالمسيحيُّونَِمنَأْصٍلَأ م 

 

ُسل  اقرأ  . 2: 16 كورنثوس1؛ 12-5: 22أعمال الرُّ

 

ة  ا للعبادة، ولالشتراك في عشاء الرب، ولسماع الوعظ، وللحديث عن األمور الُمختصَّ فقد كانوا ي جتمعون مع 

 باهلل، ولتقديم الهبات والعطايا للرب!

 

َ َاألولَِمنَاألسبوعَج( َفيَاليوم َالمؤمنونَالمسيحيُّونَفيَاالجتماعَمًعا َاستمرَّ َذلكَالحينَفصاعًدا، نذ م 

َحد(.َ)يومَاأل

 

 . 12: 1رؤيا  اقرأ

 

ل ِمن األسبوع في إلى 12: 1تُشير عبارة "يوم الرب" في رؤيا  تَّى  اليوم األوَّ كتابات آباء الكنيسة األولى وح 

ا في اليوم األول ِمن  في الكتابات اليونانيَّة الُمعاصرة. وهكذا، فقد استمر المؤمنون المسيحيُّون في االجتماع مع 

 األحد( ودعوا ذلك اليوم "يوم الرب". األسبوع )أيَّام 

 

الصة ل ِمن األسبوع )يوم األحد(  –وما يزالون  –:  كان المؤمنون المسيحيُّون الخ  ي جتمعون في اليوم األوَّ

ة باهلل.   للعبادة، واالحتفال بعشاء الرب، وسماع الوعظ، والتحدُّث عن األمور الُمختصَّ

 

نين، أْصد   احة وبعد بضع مئات  ِمن السِّ ل فيه يوم األحد يوم الرَّ ع  ا ج  ر قسطنطين )قيصر روما( مرسوم 

سمي في كل أرجاء اإلمبراطوريَّة الرومانيَّة. ولكنَّ هذا المرسوم ليس له ُسلطاٌن كتابيٌّ ألنَّ  األسبوعي الرَّ

تَّى  الثقافات األخرى (. وهذا يعني أنه باستطاعة المؤمنين في البلدان و17: 5يسوع المسيح أكمل النَّاموس )م 

أن يحتفلوا بيوم الرب في يوم راحتهم األسبوعي الرسمي )كيوم الجمعة مثال (. فما يعنينا حق  ا هو الغاية ِمن يوم 

 الرب! 

 

َد(َالغايةَِمنَيومَالربَِّ
 

مَّى "يوم السَّْبت" فيكان اليوم السابع ، الكتاب الُمقدَّسفي : م قدِّمة ل اليفي حين أنَّ  ؛األسبوع يُس  في وم األوَّ

مَّى "يوم الرب". األسبوع   يُس 
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ل في األسبوع )يوم الرب( كما هو الحال  وال يوجد أْمر صريح في العهد الجديد يوصينا بأن ن ْحف ظ اليوم األوَّ

فقد اهتم المؤمنون في يوم السَّبت في العهد القديم. كما أنه ال يوجد ن هي صريح في العهد الجديد ي نهانا عن ذلك. 

ة بيوم السبت )الخروج  ا 11-8: 22المسيحيُّون عبر العصور بروح الوصيَّة الُمختصَّ ( وصاروا يجتمعون مع 

ل ِمن األسبوع )يوم األحد( . وبهذا، فقد أْبط ل المؤمنون المسيحيُّون الجانب الطَّقسي ِمن الوصيَّة في اليوم األوَّ

نها الوصيَّة الرابعة ِمن خالل احتفالهم بها في اليوم التي ت بالمبادئ الحكيمةالرابعة، ولكنَّهم احتفظوا  تضمَّ

ل ِمن األسبوع!  األوَّ

 

َهيَأنََ-1 َ.،َون ْخدم،َونستريحمعَالمؤمنينَون كونَفيَشركةون نموَروحي ًا،َ،َهللاَْعب دن َالغايةَِمنَيومَالربِّ

 

 ؟: كيف يجب على المؤمنين المسيحيِّين أن يُق دِّسوا يوم الرباكتشفَوناقِش

ل ِمن األسبوع )يوم الرب( كما هو الحال في حفظ اليوم  حيث إنه ال توجد وصيَّة صريحة بحفظ اليوم األوَّ

السَّابع ِمن األسبوع في العهد القديم )يوم السَّْبت(، فيمكننا االستعانة بالنقاط األربع التالية إلرشادنا. وفي ُمْطل ق 

ا أو "عبئ ا" ثقيال  في حياتنا كمؤمنين:األحوال، يجب أالَّ تُصبح هذه األنشطة "نام  وس ا" جديد 

 

َ.هذاَاليومي ق دِّسَوأنَبم فردهَي ْعب دَالربَلمؤمنَالمسيحيَأنَفيَيومَالرب،َي مكنَلأ(َ

 

 . 14-13: 58؛ 7-6: 56إشعياء  اقرأ

ي فعل األشياء التي فالغاية ِمن يوم الرب هي ال أن يفعل المؤمن ما يحلو له أو أن ي ْسلُك في طريقه هو، بل أن 

ه ال في نفسه، بل في الرب.  ح  تُرضي هللا وأن ي ْسلُك في طريق هللا. فالشيء البديهي هو أن ي ِجد المؤمن ف ر 

ه!  والغاية ِمن يوم الرب هي أن ن عبُد هللا، ونُِحبَّه، ون ْخِدم 

 

َلمؤمنينَأنَيعبدواَالربَمًعا.َفيَيومَالرب،َي مكنَلب(َ

 

 .25-24: 12؛ عبرانيِّين 12-5: 22؛ 42: 2 الرسل ؛ أعمال3: 23الويِّين  اقرأ

ا لكي  فالغاية ِمن يوم الرب هي أن ي جتمع المؤمنون في اجتماع  ُمقدَّس. فيجب على المؤمنين أن يجتمعوا مع 

يعبدوا هللا، ولكي يحتفلوا بعشاء الرب، ولكي يسمعوا كلمة هللا، ولكي يتكلَّموا بعضهم مع بعض في األمور 

ا، ولكي يكون لهم شركة بعضهم مع بعض. لُّوا مع  ة بكلمة الرب، ولكي يُص   الُمختصَّ

 

َفيَيومَالرب،َي مكنَللمؤمنينَأنَي خدمواَاآلخرين.َج(َ
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 .21-16: 4؛ لوقا 12-6: 58؛ إشعياء 4: 3مرقُس  اقرأ

الحة، وأن ن جتذب آخرين للمسيح.  فالغاية ِمن يوم الرب هي ال أن نكون كسالى، بل أن ن فعل األعمال الصَّ

ون حن ن فعل األعمال الصالحة ِمن نحو هللا ِمن خالل ُحبِّنا له، وعبادتنا له، وخدمته. كما أنَّنا ن فعل األعمال 

الصالحة ِمن نحو اآلخرين عن طريق تخليصهم ِمن جميع أنواع الُعبوديَّة، وإطعامهم، وِكسوتهم، وتوصيل 

 الخبر السَّار لهم. 

 

احة.َفيَيومَد(َ َالرب،َي مكنَللمؤمنينَأنَينالواَقسطًاَِمنَالرَّ

 

 . 27-18: 2؛ مرقُس 12: 23ُخروج  اقرأ

دِّدوا طاقتهم.  فالغاية ِمن يوم الرب هي أن يرتاح المؤمنون ِمن أتعابهم بعد أسبوع  ِمن العمل الُمجِهد، وأن يُج 

ا أن يُف كِّر المؤمنون في حياتهم، وأن يستر خوا، وأن يلتقوا بأفراد عائالتهم وأصدقائهم. وهكذا، وِمن الجيِّد أيض 

ا   وليس لوضع أحمال جديدة على كاِهلِه.  لُمساعدة اإلنسانفالغاية ِمن يوم الرب هو أن يكون يوم 

 

َ.الغايةَِمنَكلَيومَفيَاألسبوعَهيَأنَنحياهَفيَضوءَاألبديَّةَ-2

 

 . 13: 14؛ رؤيا 11-9: 4عبرانيِّين  اقرأ

لِّم ال هذه اآليات وهكذا، فإنَّ ْبت". هو "يوم راحة" وليس "يوم س  يوم الربِّ  نَّ نرى هُنا أ عن ِحْفظ اليوم تُع 

لِّم عن حقيقة  احة األبديَّةالسَّابع ِمن األسبوع )السَّْبت( كيوم راحة، بل تُع  التي ت نتظر جميع المؤمنين  الرَّ

احة" هي ُمصطلح يُ  السَّماء وإلى األرض الجديدة. فعندما ت نتهي  إلىشير المسيحيِّين على األرض. وكلمة "الرَّ

حياة المؤمنين وأعمالهم على األرض، سوف ي دُخلون راحة هللا في السَّماء ويرتاحون ِمن عملهم على األرض 

ا13: 14)رؤيا  ْلق. وألنَّ المؤمنين المسيحيِّين ي عرفون أنَّ هذه الرَّ ا كما استراح هللا ِمن عمل الخ  حة (، تمام 

األبديَّة موجودة ألجلهم في المستقبل، ف هُم يبذلون ُجهدهم لالتِّكال على هللا وإطاعته هُنا على األرض! لهذا، 

راحة هللا )السَّماء( بسبب عدم اإليمان أو العصيان كما فعل بنو إسرائيل. وفي  إلىيجب أالَّ يفشلوا في الدخول 

احة األبديَّة إلىء الحقيقة أنَّ المؤمنين ي تطلَّعون بفرح ورجا ال في يوم الرب فحسب، بل في كل يوم ِمن أيَّام  الرَّ

حياتهم. وهذا هو السَّبب في أنَّ األسباب المذكورة أعاله عن حفظ يوم الرب ال ت قتصر على هذا اليوم ِمن أيَّام 

بوع: أن يُِحبُّوا هللا األسبوع دون ِسواه. فهذه األهداف هي أنشطة ينبغي على المؤمنين أن يفعلوها طوال األس

ا )عبرانيِّين  والصالة والشركة، وأن  الكتاب الُمقدَّس( لدراسة 25-24: 12وي عبدوه وي خدموه، وأن يجتمعوا مع 
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تَّى  إلى(، وأن ي قتادوا الناس 12-9: 6يفعلوا الخير للناس )غالطيَّة  المسيح الُمخلِّص، وأن يُت ْلِمذوا آخرين )م 

28 :19 .) 

 

 

الة5َ  ق(ائدق 8)َص 

تجاوبةَمعَكلمةَهللا الةَم  َص 

َ
لُّواَبالتناو ب  صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  ص 

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

 

 (تان)دقيقَواجبَبيتي6َ

َللدَّرسَالقادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  ئدَالمجموعة.قا)

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

لِّم، أو ادرس -2 يوم الرب: يوم )مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( التعليم الُمتعلِّق ب ِعظ، أو ع 

  راحة، والشركة، والخدمة.ال

. 12-7كورنثوس 2. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي  ا ِمن الخلوة الروحيَّة -3

ل. اكتب مالحظاتك.  ق  الُمفضَّ  استخدم طريقة الح 

 .ِمن إنجيل يوحنَّا آيات حفظتها 5يومي ا آخر راِجع : الحفظ -4

ر درسدرس الكتاب -5 ضِّ . استخِدم طريقة الخطوات 4 الكتاب الُمقدَّس القادم في البيت: إنجيل يوحنَّا . ح 

ن مالحظاتك.  وِّ  الخمس لدراسة الكتاب الُمقدَّس. د 

لِّ لشخص  ُمعيَّن أو لشيء  ُمحدَّد  في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور الصالة -6  (. 3: 5. ص 

ن مالحظاتك -7 وِّ ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا، حول بناء كني د  ن أيض  سة المسيح. د وِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير. 
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12َالدَّرسَ
 

 

الة1َ َص 

َ

َ
س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.  قائدَالمجموعة: لِّ وكرِّ  ص 

 

 

 دقيقة( 21)م شاركة2ََ

َانيةرسالةَكورنثوسَالثََّ

َ
َ َاقرأوا َ)أو َبالتناو ب ة بكل واحد  منكمشاركوا ما تعلَّمتموه أثناء إحدى  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

( مع مراعاة أن تكون 11 –7كورنثوس 2خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 المشاركات قصيرة.

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

نوا الُمالحظات. وِّ  د 

 

 دقائق( 5)حفظ3ََ

راجعةَآياتَالحفظَِمنَ َإنجيلَيوحنَّام 

 

 . آيات حفظ ِمن إنجيل يوحنَّا 5آخر  )في مجموعات ثُنائيَّة( راجعوا

 

 دقيقة( 15)درسَكتاب4ََ

54ََ-4َ:1يوحنَّاَ

 

ا األعدادللسامريِّينِمن إنجيل يوحنَّا ت ِصف يسوع المسيح وهو يُعلن عن ذاته  22–1: 2: األعداد م قدِّمة  . أمَّ

ليليِّينف ت ِصف   52–22: 2 ة بين . يسوع المسيح وهو يُعلن عن ذاته إلى الج  وهناك بعض االختالفات المهمَّ

ُجل )نيقوديموس( األصحاحين الثالث والرابع ِمن إنجيل يوحنَّا.  ففي األصحاح الثالث، ي تحدَّث يسوع إلى ر 

ا في األصحاح الرابع، فهو ي تحدَّث إلى امرأة سامريَّة كانت تعيش  ل منصب ا قيادي  ا وأخالقي  ا عالي ا. أمَّ يهودي ي ْشغ 

 .  في فساد  أخالقيٍّ

 

َكلمةَهللاََََََََََ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاقرأ:1َالخطوةَ

 ا . مع    52–1: 2لنقرأ يوحنَّا  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي ِمن قراءة المقطع بأكمله. 
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َ.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََم الحظاتاكتشف:2َالخطوةَ

ر. كِّ النسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي ل م س عقلك أو قلبك في ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم ب ف 

 هذا المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  د وِّ ا أو حقَّين تفهمهما. ف كِّر فيهما ودوِّ ق  ا واحد   اكتشف ح 

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحد  ِمنَّا.

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

 

4َ:12َ

َالذيَي عطيهَيسوع:1َاالكتشافَ َوالماءَالحيِّ  . الف رقَبينَالماءَالعاديِّ

 

ْن هُو  الَِّذي ي قُوُل ل ِك: اْسقِينِي، ل ط ل ْبِت أ نِْت : "11: 2في إنجيل يوحنَّا يقول يسوع  م  ِطيَّة  هللاِ، و  ل ْو ُكْنِت ت ْعِرفِين  ع 

، ظ نَّت المرأة السامريَّة أنه ي تحدَّث عن ماء  عاديٍّ  د ث يسوع عن الماء الحيِّ ي ا !" وعندما ت ح  اء  ح  ِمْنهُ ف أ ْعط اِك م 

قد اعتقدت أنه يُشير إلى الماء الذي ي نبُع ِمن قاع البئر أسفل المياه السَّاكنة. وهذا هو يُمكنه أن يسحبه ِمن البئر. ف

ْبل لسحب الماء.  ما دفعها إلى القول له بأنه ليس لديه دلو وح 

 

م ويبدو جلي  ا أنَّ النبيَّ يعقوب هو الذي حفر هذه البئر. لذلك، فقد تساءلت المرأة السامريَّة ما إذا كان يسوع أعظ

ُب  لِكنَّ الَِّذي ي ْشر  اِء ي ُعوُد ف ي ْعط ُش. و  ا اْلم  ُب ِمْن ه ذ  ْن ي ْشر  اِء ِمن يعقوب. ولكنَّ يسوع أجابها قائال : "ُكلُّ م  ِمن  اْلم 

اخِ  اء  يُْصبُِح فِي د  ا أُْعِطيِه ِمْن م  لِك  أ ب دا ، ب ْل إِنَّ م  ي اة  الَِّذي أُْعِطيِه أ ن ا، ل ْن ي ْعط ش  ب ْعد  ذ  لِِه ن ْبعا  ي فِيُض ف يُْعِطي ح 

وح القُُدس فيها. وقد باي ن  : "الخالص" الذي ي ْحُدث ِمن خالل عمل الرُّ أ ب ِديَّة ". وقد كان يسوع ي عني بالماء الحيِّ

. فعندما ت شرب ماء  عادي  ا فال بُدَّ أن ت عطش ثانية .  ولكن عندما يسوع بين الماء العاديِّ والماء الروحيِّ الحيِّ

 ت شرب ِمن الماء الحيِّ )الخالص( الذي يُعطيه يسوع، فسوف ترتوي إلى األبد. فالماء العاديُّ يبقى خارج

ا الماء الحيُّ )الخالص وجميع البركات التي تُرافقه( فيدخل  دِّد حاجاتك الروحيَّة. أمَّ النَّْفس وال يُمكنه أن يُس 

دِّد حاجاتها العميقة.  ا الماء الحيُّ الذي يُعطيه يسوع النَّْفس ويُس  كذلك، فإنَّ الماء العاديَّ ي ختفي بعد أن ت شربه؛ أمَّ

 المسيح فهو كينبوع ماء ال ينتهي. لهذا، فهو يروي عطشك إلى أبد اآلبدين. 

 

علَالمرأةَالسامريَّةَتؤمنَبه:2َاالكتشافَ   .نجاحَيسوعَفيَج 

 

ابُِح ال21: 11نقرأ في ِسْفر األمثال  ِكيٌم". وقد ق دَّم لنا يسوع مثاال  حي  ا على ِرْبح النُّفوس ِمن خالل : "ر  نُّفُوِس ح 

ِرْبِحه لنفس المرأة السامريَّة. فأثناء عبوره ِمن اليهوديَّة إلى الجليل، كان ال بُدَّ له أن ي ُمرَّ بالسَّامرة. وحين 

ا تالميذه فذهبوا لشراء بعض الطعام وصل إلى بلدة سوخار كان قد ت ِعب ِمن السَّفر فجلس على حافَّة  بئر. أمَّ

معة لكي ير دَّث يسوع إلى امرأة سامريَّة سيِّئة السُّ  حها إلى ملكوته. بِمن بلدة ُمجاورة. وعند البئر، ت ح 



 212من  111صفحة    الكنيسة -الدليل الخامس 

 

ا للدخول إلى قلب  استدرَّ يسوع عطفهافي البداية،  الة جد   بأن طلب منها أن تسقيه بعض الماء. وهذه طريقة فعَّ

ع يسوع بين شخص آ م  خر عن طريق إعطائه فُرصة تقديم خدمة لك، أو عن طريق تقديم خدمة له. وقد ج 

ر ض عليها ماء  حي  ا.   االثنين: فقد طلب منها ماء  عادي  ا، وع 

 

ْن هُو  الَِّذي ي قُوُل ل ِك: اسْ  يسوع أثار فضولها م  ِطيَّة  هللاِ، و  قِينِي". فقد افترضت بأن قال لها: "ل ْو ُكْنِت ت ْعِرفِين  ع 

، وأنه بحاجة للمساعدة، وأنها ت تمتَّع باالكتفاء الذاتي وقادرة على ُمساعدته. ولكنَّ يسوع  المرأة أنَّ يسوع يهوديٌّ

، وأنه هو  ا على عقب وقال لها إنها هي التي تحتاج إلى المساعدة ألنها بحاجة إلى الماء الحيِّ قلب األمور رأس 

. وقد أثار هذا الكالم فضولها. وِمن الطرق التي يمكنك أن الينبوع الذي يُمكنه  أن يُعطيها هذا الماء الحي 

ثهم عن حقيقة هللا وعن ما يريد أن يُعطيهم إيَّاه.   تستخدمها إلثارة فضول اآلخرين هي أن تُحدِّ

 

كَّز على حاجتها لالرتواء اِء الَّذِ بأن قال لها: " يسوع ر  ُب ِمن  اْلم  لِك  الَِّذي ي ْشر  ي أُْعِطيِه أ ن ا، ل ْن ي ْعط ش  ب ْعد  ذ 

ي اة  أ ب ِديَّة   اِخلِِه ن ْبعا  ي فِيُض ف يُْعِطي ح  اء  يُْصبُِح فِي د  ا أُْعِطيِه ِمْن م  وقد باي ن يسوع بين الماء العاديِّ  "أ ب دا ، ب ْل إِنَّ م 

. فعندما ت شرب ماء  عادي  ا، سوف تعطش ثانية . ف الماء العاديُّ يبقى خارج النَّفس وال يروي والماء الحيِّ

حاجاتك الروحيَّة. وهو يختفي حال ُشربك له. ولكن عندما ت شرب ِمن الماء الحيِّ الذي يُعطيه يسوع، فسوف 

د أعمق احتياجاتك. وسوف يكون هذا الماء كينبوع ماء  دائم   دِّ ترتوي إلى األبد ألنَّ هذا الماء سيدخل نفسك ويُس 

ك ويُنعش نفسك. وهكذا، فإنَّ إحدى الطُُّرق التي يمكنك ِمن خاللها أن تُثير اهتمامه في الحياة يروي عطش

 األبديَّة هي أن تُقارنها بالحياة العاديَّة. 

 

بأن طلب منها أن تُنادي زوجها. فقد كان يسوع ي عرف أنَّها لن ت توق إلى الماء الحيِّ إالَّ  يسوع أيقظ ضميرها

ع رت المرأة بالذَّْنب ألنه ليس لديها زوج. فقد كانت تعيش  إذا أدركت أنها ك ر يسوع زوجها، ش  خاطئة. وعندما ذ 

 حياة  فاسدة . وهكذا، يُمكنك أن تُثير اهتمام اآلخرين بالخالص عن طريق مساعدتهم على إدراك خطاياهم. 

 

. فقد قالت في عترف أكثر فأكثر. وبينما كان يفعل ذلك، راحت المرأة ت  يسوع كشف شيئ ا فشيئ ا عن حقيقته

ا اعترفت أنه المسيَّا!  البداية إنه يهودي، ثم قالت إنه نبي، وأخير 

 

َ.َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََتوضيحاتاألسئلة:3َالخطوةَ

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

 ، وأن نطرح أسئلة عن األشياء التي لم ن فهما ب عد.52–1: 2لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في إنجيل يوحنَّا 

ن سؤالك في دفترك. د وِّن وِّ  : احرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، د 
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ال  من كل شخص  أن : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، اطشارِك لب أوَّ

ح سؤاله(.  ي طر 

  : )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوي ا في مجموعتك(.ناقِش

)فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة 

 النقاش حول األسئلة(.

 

4َ:22–24َ

َ؟ماَهيَالعبادةَالحقيقيَّة:1َالسؤالَ

َم الحظات:َ
 

َ.َالعبادةمكانَأ(َ

 

ي عتقدون أنَّ جبل جرزيم هو المركز الوحيد للعبادة؛ في حين كان اليهود ي عتقدون أنَّ أوُرشليم كان السامريُّون 

ةُ الَّتِي فِيه   ت أْتِي السَّاع  ال  فِي هي المركز الوحيد للعبادة. ولكنَّ يسوع قال: "س  ب ِل و  ا اْلج  ا ت ْعبُُدون  اآلب  ال  فِي ه ذ 

الص  هُو  ِمْن ِعْنِد اْلي هُ  ا ن ْعل ُم، أل نَّ اْلخ  ن ْحُن ن ْعبُُد م  ، و  ا ت ْجه لُون  . أ ْنتُْم ت ْعبُُدون  م  لِيم  ةٌ، ال  ب ْل أُوُرش  اع  ت أْتِي س  وِد. ف س 

ابُِدون  ا ، ِحين  ي ْعبُُد اْلع  ". وبهذا، ِهي  اآلن  ابِِدين  . أل نَّ اآلب  ي ْبت ِغي ِمْثل  هُؤال ِء اْلع  قِّ بِاْلح  وِح و  اِدقُون  اآلب  بِالرُّ لصَّ

لَّم يسوع أنَّ المهم هو ليس  بَّد فيه، بل  المكانفقد ع  الذي نستند إليه في عبادتنا  والحقِمن العبادة  موقفناالذي ن ت ع 

ة ليست ُمقيَّدة بمثل هذه األمور الماديَّة. فالمؤمنون المسيحيُّون يُمكنهم أن يعبدوا هلل! لذلك، فإنَّ العبادة الحقيقيَّ 

: في بيوتهم، في مباني الكنيسة، في الهواء الطَّْلق، وفي أيِّ مكان  آخر يتواجدون فيه.   هللا اآلب في أيِّ مكان 

 

َ.َالحقَالذيَي ستندَإليهَالمؤمنونَالمسيحيُّونَفيَعبادتهمب(َ

 

موقفنا العقلي ِمن العبادة ي عتمد على الحق الُمختصِّ باهلل الذي ن عبُُده. فنحن نعبد هللا. ولِكْن ما هو الحق  إنَّ 

تَّى الُمتديِّنون( أو يؤمنون به عن هللا،  قَّ الُمختصَّ باهلل هو ليس شيئ ا يقوله الناس )وال ح  الُمختصُّ باهلل؟ إنَّ الح 

(. فقد أعلن هللا لنا ذاته، وِصفاته، 11اته في الخليقة وفي الكتاب الُمقدَّس )المزمور بل هو كل ما يُعلنه هللا عن ذ

 (. 2-1: 1وأقواله، وأفعاله )عبرانيِّين 

 

ر أو  ج  ا ِمن ح  قٌّ أعلنه هللا لنا وهو أنَّه ُرْوح. فاهلل ُرْوٌح في جوهره وطبيعته. فهو ليس إله ا مصنوع  وهناك ح 

ال . لذلك، فال حاجة ألن يُْعب د ِمن خالل أصنام  م صنوعة ِمن الحجارة، أو تحت شجرة، وليس جبال  أو هيك

دَّد، أو في هيكل  ما. كما أنه ليس إله ا يُمكن فهمه ِمن خالل القوانين الرياضيَّة  شجرة ُمعيَّنة، أو في جبل ُمح 

ة بالمادة، وال وفق ا لقوانين الطَّاقة أو الفضاء  أو الزمن المعروف لدينا ألنه إله ال يُْست قصى والفيزيائيَّة الُمختصَّ

)فهو يسمو على المكان والزمان وكل ما في هذا الكون(. وهو ليس إله ا أوجده أحد األنبياء أو أحد ُمؤسِّسي 
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يانات. فاهلل الذي ن عبُُده  أعلن عن ، وِمن خالل المخلوقاتأعلن عن ذاته في الكون  –كمؤمنين مسيحيِّين  –الدِّ

سَّد  ي التاريخفذاته  ا في شخص يسوع المسيح بعد أن ت ج  ِمن خالل أنبياء العهد القديم، وأعلن عن ذاته أخير 

 وأخذ طبيعة بشريَّة. 

 

فق ا إلعالنه هو عن ذاته في الكتاب الُمقدَّس. فاهلل ُرْوح بطبيعته. وهذا يعني أنه ال  لهذا، يجب أن ن عبُد هللا و 

س د وال يُمكننا أن ،  يوجد له ج  ن ي خدمه ِمن الناس. وألنَّه إله شخصيٌّ نراه. وهو إله ُمْكت ف  بذاته وال يحتاج إلى م 

ا فيه  يجب على النَّاس أن يعرفوه معرفة شخصيَّة. وال يُمكن للناس أن يذوبوا في هللا أو أن يُصبحوا واحد 

ما ي دَّعي أنصار الفلسفة الُحلوليَّة(. فقد  : "هللاُ ُروٌح، ف لِذلِك  22: 2قال يسوع في يوحنَّا بالمعنى الحرفيِّ للكلمة )ك 

ه إلى جَّ ". لذلك، فإنَّ العبادة الحقيقيَّة هي تلك التي تُو  قِّ بِاْلح  وِح و  ابِِديِه ِمْن أ ْن ي ْعبُُدوهُ بِالرُّ هللا الحقيقيِّ  ال بُدَّ لِع 

 ص بيسوع المسيح. الذي أعلن عن ذاته في الخليقة، وفي الكتاب الُمقدَّس، وفي عمل الخال

 

وحَالذيَج(َ َ.َالمؤمنونَالمسيحيُّونَِمنَخاللهي ت ع بَّدَالرُّ

 

ي عتمد على طاعتنا لحقِّ هللا الُمختصِّ بأسلوب العبادة. فالكثير ِمن األشخاص  نا الروحيَّ ِمن العبادةموقفإنَّ 

يَّنة، وعلى دَّدة ُمسبق ا، وعالُمتديِّنين ي عتقدون أنَّ أسلوب العبادة يشتمل على وضعيَّات صالة ُمح   لى أدعية ُمع 

ة بالمالبس، والطعام والشراب،  ة، وعلى شرائع دينيَّة ُمختصَّ ة بالعبادة، وعلى أعياد  دينيَّة خاصَّ أماكن خاصَّ

لُّون واقفين وهُم  كاة، وغير ذلك. فعلى سبيل المثال، كان اليهود يُص  والصوم، والحج إلى أماكن ُمقدَّسة، والزَّ

ون إلى أورشليم كل سنة، وال ي بِِهم( باتجاه أوُرشليم. وكانوا ي حجُّ رفعون أيديهم )أو وهُم ي ْجثون على ُرك 

تين في األسبوع، ويُقدِّمون ثالثة أنواع ِمن عشور دخلهم!  يتناولون األطعمة غير الطَّاهرة، ويصومون مرَّ

 

رُّ بجميع أنواع العبادة! وال يُمكن استخدام أيَّة طريقة وُكل طريقة في الكنيسة. فعلى  مع ذلك، فإنَّ هللا ال يُس 

ابِين  ب اِطل ة ، ... ف أ ن ا ال  أُِطيُق االْعتِك اف  15-12: 1سبيل المثال، يقول هللا في ِسْفر إشعياء  ْن ت ْقِديِم ق ر  : "ُكفُّوا ع 

ا تُْبِغُض ن ْفِسي اْحتِف اال ِت  دَّ م  اِب اإِلْثِم. ل ش  ع  اْرتِك  ا ت ْبُسطُون  ن ْحِوي م  م  اِسم  أ ْعي اِدُكْم! ... ِعْند  و  م  ُرُؤوِس ُشهُوِرُكْم و 

ال ة  ال  أ ْست ِجيُب ...". لذلك، يجب على المؤمنين المسيحيِّي ْنُكْم، وإِْن أ ْكث ْرتُُم الصَّ ْجِهي ع  ن أن أ ْيِدي ُكْم أ ْحُجُب و 

وأن يُركِّزوا على العبادة الداخليَّة. وأثناء عبادتهم هلل، يجب عليهم  ي بتعدوا عن المظاهر الخارجيَّة أثناء العبادة،

سوا أنفسهم له، وأن  ن أخطأ إليهم، وأن يعترفوا بخطاياهم، وأن يُسلِّموا حياتهم هلل، وأن يُك رِّ أن يُسامحوا كل م 

بِّحوه وي شكروه على شخصه وأعماله. وهكذا فإنَّ العبادة الحقيقيَّة هي عبادة  ت شمل ما بداخل اإلنسان ون م ط يُس 

ا.   حياته اليومي أيض 
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عَالذيَي مارسهَالمؤمنونَالمسيحيُّونَأثناءَالعبادة.َ َد(َالتَّواض 

َ

وح والحق.  22: 2نقرأ في يوحنَّا  ابِدين يُعبدونه بالرُّ وهذا ال يعني أنَّ هللا ي بحث عن أشخاص أنَّ هللا يُريد ع 

بَّدون له بهذه الطريقة. لُِّصهُم  ي ت ع  ْعل األشخاص الذين يُخ  بل إنَّ المعنى المقصود هنا هو أنَّ هللا اآلب ي توق إلى ج 

بَّدون له بهذه الطريقة! فاهلل اآلب هو الذي أخذ زمام المبادرة في البحث عن الناس وتخليصهم )لوقا  : 11ي ت ع 

ا في تكميل خالصهم )فيلبِّي11 لَّصين 1: 1 (. وهو الذي يأخذ زمام المبادرة أيض  ْعل الناس الُمخ  ( عن طريق ج 

وح والحق.  ي عبدونه بالرُّ

 

4َ:27َ

َالتالميذَحينَرأواَيسوعَي تكلَّمَإلىَامرأة:2َالسؤالَ َ؟لماذاَد ِهش 

َم الحظات:
 

لِّ  27: 2في يوحنَّا نقرأ  مي أنَّ التالميذ ُدِهشوا حين رأوا يسوع ي تحدَّث إلى امرأة. وكان سبب دهشتهم هو أنَّ ُمع 

لِّم أيَّ امرأة  في الشارع حتى وإن كانت هذه المرأة هي  لِّمون أنه ينبغي على كل شخص أالَّ يُك  اليهود كانوا يُع 

 زوجته. 

 

لِّمون أنَّ المرأة  ا. فالكثيرون يُع  وما زال القادة الدينيُّون في وقتنا الحاضر يضعون أعباء ثقيلة على النِّساء عموم 

ُجل، وأنَّ المرأة يجب أن تلبس مالبس ُمعيَّنة، وأنه يجب عليها أن تبقى موجودة لغاية واحدة  فقط هي إمتاع الرَّ

ج ِعدَّة نساء، وأنه يُمكن  ُجل أن يتزوَّ جال أن يتحدَّثوا إلى النِّساء، وأنه يُمكن للرَّ في البيت، وأنه ال يجوز للرِّ

ُجل أن يُط لِّق زوجته ألسباب كثيرة، وأنه يُمكن للرَّ   ُجل أن يضرب زوجته، وغير ذلك. للرَّ

 

عنى  ة بالنساء. فقد ب يَّن لتالميذه م  يَّر الثقافة اليهوديَّة الُمختصَّ الُحريَّة الحقيقيَّة للمرأة. فالُحريَّة ولكنَّ يسوع غ 

ن ن ْهِمل الحقيقيَّة للمرأة ال ت عني أن نتجاهل الخالفات التي وضعها هللا بين الرجل والمرأة. كما أنها ال تعني أ

المسؤوليات المختلفة التي أعطاها هللا للرجال والنساء في إطار العالقة الزوجيَّة والكنيسة. فنفس المرأة ثمينة 

ا )غالطيَّة  ُجل تمام  جال والنساء في 21: 2في عيني الرب كنفس الرَّ (. واألعمال التي يقوم بها ُكلٌّ ِمن الرِّ

ُجل. وقد  البيت والكنيسة ق يِّمة وال غنى عنها ا. كذلك، فإنَّ كرامة المرأة في المجتمع ُمساوية لكرامة الرَّ أيض 

ا. ومع أنَّ التالميذ ُدهشوا لرؤية يسوع ي تحدَّث إلى  كانت دوافع يسوع في تعاُمله مع النساء طاهرة وسامية دائم 

دُّ  ه: "أريد منها بعض ماء الشرب امرأة، إالَّ أنهم لم يسألوه: "ما الذي تُريده منها؟" ولو أنهم سألوه لكان ر 
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ه: "لكي أعطيها ماء  حي  ا!"  دُّ ا منهم لم يسأله: "لماذا ت تكلَّم معها؟" ولو أنهم سألوه لكان ر  العادي". كما أنَّ أحد 

ا باحترام  ولُْطف  كبيرين.   والمهم في األمر هو أنَّ يسوع كان يُعامل النساء دوم 

 

4َ:35–31ََ

َ؟ذينَي زرعونَوالذينَي حصدونمهَيسوعَعنَالعالقةَبينَالماَالذيَي علَِّ:3َالسؤالَ

َم الحظات:
 

َه مأ(َ ارعونَفيَهذاَالمقطعَالكتابيِّ َ.يسوعَوالمرأةَالسامريَّةَاالزَّ

 

ْوِرها لتربح نفوس الناس الذين يعيشون في بلدتها. قد يسوع كان  ربح ن ْفس المرأة السامريَّة. وقد ذهبت هي بِد 

البلدة التي ت ْبُعد مسيرة عشر دقائق عن البشر، لم ت قُل للناس إنَّ يسوع هو المسيَّا، بل وعندما وصلت إلى 

ال ْوا اْنظُُروا ..."  تهم على أن يذهبوا وي فحصوا األمر بأنفسهم. فقد قالت: "ت ع  ع  جَّ ا كما فعل يسوع عندما  –ش  تمام 

انا   ل اثنين ِمن تالميذه. كما أنها قالت: "إِْنس  ِسيُح؟ وكما هو حال  دعا أوَّ لَّهُ هُو  اْلم  ْلُت! ف ل ع  ا ف ع  ك ش ف  لِي ُكلَّ م 

. لهذا، فقد 11-11: 11اليهود، فقد توقَّع السامريُّون أنَّ يكون المسيح هو النبيُّ الُمشار إليه في ِسْفر التَّثنية 

أ ْقب لُوا إلى يسوع ار  و  ج  أ ْهُل ُسوخ  ر   .خ 

 

َليسَلب(َ ع يَّنالحصادَالروحيُّ َ.هَسببَم 

 

اُد!" وكان : لهم لوقيإلى تالميذه وي تحدَّث يسوع كان ، تلك األثناءفي  ص  ِة أ ْشهُر  ي أْتِي اْلح  : ب ْعد  أ ْرب ع  ا ت قُولُون  "أ م 

الحصاد هُناك يبدأ في شهر نيسان/إبريل عادة . وهذا يعني أنَّ يسوع التقى بالمرأة السامريَّة في شهر كانون 

ل/  ميالديَّة(. وفي ذلك الوقت، لم ت ُكن حقول القمح جاهزة للحصاد بعد. 27ديسمبر )على األرجح في سنة األوَّ

 

ا! وفي هذه الحالة، لم يكن هناك وقت  ولكنَّ الحصاد الروحي للناس ليس له مواسم ُمعيَّنة! فالحصاد جاهٌز دوم 

ة! فقد رأى يسوع السامريِّين وهُم ي عبرون الحقول فعليٌّ بين ب ْذر بذور اإلنجيل والبدء بالحصاد للحياة األبديَّ 

اُده ا". ص  ان  ح  ح  ْت و  لِي ا  إِل ى اْلُحقُوِل، ف ِهي  ق ْد ن ِضج  ، قال يسوع لتالميذه: "اْنظُُروا م  وقد  وي تقدَّمون ن حوه. حينئذ 

قَّقت  يُشير بوضوح إلى أنه يُرِسل تالميذه لحصاد أولئك الناس في ملكوته. وفي كان بذلك هذه اللحظة، ت ح 

اِرُث 12: 1النُّبوءة الواردة في عاموس  ، يُْدِرُك فِيه ا اْلح  بُّ . فقد تنبَّأ النبيُّ عاموس قائال : "ه ا أ يَّاٌم ت أْتِي ي قُوُل الرَّ

"! بِّ ائُِس اْلِعن ِب ب اِذر  اْلح  د  ، و  اِصد   اْلح 
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َه مَالتال َميذ.ج(َالحاِصدونَفيَهذاَالمقطعَالكتابيِّ

 

ر  21: 2يوحنَّا فقد قال يسوع في  أ ْنتُْم ت ْجنُون  ث م  ْيُرُكْم ت ِعبُوا، و  بُوا فِيِه، ف غ  ا ل ْم ت ْتع  ْلتُُكْم لِت ْحُصُدوا م  : "إِنِّي أ ْرس 

ِمل يسوع بطريقة غ ابِِهْم". فقد كان يسوع والمرأة السامريَّة ي عمالن بين السامريِّين. ففي البداية، ع  ير أ ْتع 

ِمل ت المرأة السامريَّة  ْوِرها  –ُمباشرة ِمن خالل المرأة السامريَّة. ثُمَّ ع  بين ُسكَّان بلدتها. وها هو الرب  –بِد 

 يسوع المسيح يُرِسل تالميذه لكي يحصدوا ذلك المحصول البشري للحياة األبديَّة. 

 

دَا طَالمألوفَهوَأنَي ْحص  َالنَّم  إنساٌنَآخر.د(َفيَالنِّطاقَالروحي،َفإنَّ هَ  ع  ر  َإلنسانَماَز 

 

ُر ي ْحُصُد". فكل عاِمل في ملكوت هللا 27: 2يوحنَّا فقد قال يسوع في  آخ  ُع، و  اِحٌد ي ْزر  تَّى ي ْصُدق  اْلق ْوُل: و  : "ح 

ا سيحصده آخرون ِمن  ْرع  هو في الوقت نفسه زاِرع وحاِصد. فهو ي ْحُصد ما زرعه آخرون. وهو ي زرع ز 

ح أنت نفسك بهذا الحصاد، أو  لذلك،بعده.  ا في ملكوت هللا زرع جاهز للحصاد! وقد ت ْفر  سوف يكون هناك دوم 

د في المكان الذي زرعت أنت فيه! وبهذه الطريقة، سوف  ص  ا( آخر قد ح  أنك ستفرح حين ت علم أنَّ عامال  )خادم 

ا. وسوف ي فرح الُخدَّام المسيحيُّون ارعون والحاصدون مع  ا بما يزرعونه ويحصدونه. والرسول  ي فرح الزَّ دوم 

ثِيِري 51: 15كورنثوس 1بولس يقول في  ، ك  ْحِزِحين  ْير  ُمت ز  اِسِخين  غ  ، ُكونُوا ر  تِي األ ِحبَّاء  ْن، ي اإِْخو  : "إِذ 

ب ثا   بِّ ل ْيس  ع  ُكْم فِي الرَّ ْهد  الِِمين  أ نَّ ج  ائِما ، ع  بِّ د  ِل الرَّ م   " !االْجتِه اِد فِي ع 

 

4َ:44–45َ

َفيَوطنه:4َالسؤالَ غمَمعرفتهَبأنهَالَكرامةَلنبيٍّ َ؟لماذاَذهبَيسوعَإلىَبلدتهَ)الجليل(َر 

َ
تَّى  م الحظات: أنَّ يسوع جاء إلى بلدته النَّاصرة في الجليل فرفضه الناس هناك. فقال  51-52: 12نقرأ في م 

ة  إاِلَّ فِييسوع: " ام  ر  ب ْيتِِه! ال  ي ُكوُن النَّبِيُّ باِل  ك  تِِه و  فعندما كان يسوع في أورشليم، آمن به كثيرون بسبب " ب ْلد 

ة األولى. وقد ذهب يسوع إلى الجليل  يسيِّين للمرَّ الُمعجزات التي رأوها. وبعد أن ط هَّر الهيكل، اصطدم مع الفرِّ

ا قد ي ضعه في مواجهة قويَّة ا قد يؤدي  ألنه كان ي علم أنَّ الناس هناك لن يُكرمونه إكرام  أخرى مع الفريسيِّين ِممَّ

(. 21: 2) يُكرموه(. ولكنهم لم 25: 2الجليليُّون ألنه كان يصنع المعجزات ) استقبلهإلى أزمة ُمب كِّرة. وقد 

لَّمهم يسوع أنه ما لم ي قبلوه في قلوبهم وحياتهم آمنوا به لما ولوال أنهم رأوا الُمعجزات التي قام بها . وعندما ع 

ا )باإليما  (.11: 1ن الحقيقي فلن ينالوا الحياة األبديَّة، تركه كثيرون ِمن ُسكَّان الجليل أيض 
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َ.ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََتطبيقاتط بِّق:4َالخطوةَ

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

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من إنجيل يوحنَّا  ركَود وِّن:شا  :2تعالوا بنا نُفكِّر سوي  ا ونُدوِّ

1–52. 

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

 صي الذي وضعه هللا على قلبك. اكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك. شاِرك بُحريَّة التطبيق الشخ د وِّن:

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

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

قترحةَ-1 َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَم 

 

ا كما فعل  –اذهب وت ْلِمذ آخرين :  1: 2 تَّى تمام   . (11: 21يسوع )م 

عروف منهم أو ُصنع معروف لهم:  7: 2  . باِدر إلى التَّواُصل مع الناس عن طريق طلب م 

ك فُضول الناس عن طريق إخبارهم عن هللا وعن ما يُمكن هلل أن يُعطيه:  11: 2 رِّ  . ح 

ك رغبة الناس في األشياء الروحيَّة عن طريق الُمقابلة بينه:  12-12: 2 رِّ  . ا وبين األشياء الماديَّةح 

ف النَّاس بحاجتهم إلى الخالص عن طريق مساعدتهم على إدراك حقيقة أنهم ُخطاة:  11-11: 2 رِّ  . غ 

ف اآلخرين على يسوع شيئ ا فشيئ ا لكي ال تُفاجئهم بالكثير ِمن المعلومات والحقائق:  11: 2 رِّ  . ع 

بَّد إلى هللا تأكَّد ِمن نقاوة دوافعك الذهنيَّة:  21-22: 2 وال ت ْعبُد سوى هللا الذي أعلن عن ذاته في . عندما تت ع 

 الكتاب الُمقدَّس.

بَّد إلى هللا. واعبد هللا ال عن طريق الطقوس الظاهريَّة، :  21-22: 2 تأكَّد ِمن نقاوة دوافعك الروحيَّة عندما ت ت ع 

 .بل بإخالص

جال: :  27: 2  باحترام ودون اضطهاد أو تمييز.عاِمل النِّساء كما تُعاِمل الرِّ

تناول الطعام العادي، ولكن ال تُْهِمل تناُول الطعام الروحي )أي أن ت فعل مشيئة هللا، وأن تُكِمل :  22، 22: 2

 .العمل الذي أوكله هللا إليك(

 . د فيهابذر بذور اإلنجيل في كل مكان توجد فيه، واحصد الناس إلى ملكوت هللا في كل مكان توج:  27-21: 2

ا على ما يقوله اآلخرون، بل على إيمانك :  22: 2 احِرص على أن ال يكون إيمانك بيسوع المسيح قائم 

 الشخصي به واختبارك الشخصي معه.

تَّى ، اذهب إلى بلدتكعندما ال تلقى اإلكرام الالئق بك في :  22: 2  . (15-11: 11بلدة أخرى )م 

 ك أكثر ألنك آمنت بيسوع دون أن تراه ودون أن ترى ُمعجزاته )يوحنَّااْعل م أنَّ هللا سيُبارك:  21-52: 2

21 :21) . 
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َ.أمثلةَعلىَتطبيقاتَشخصيَّةَ-2

 

زم على أ(  ق ْدُت الع  فقد بدأت باإليمان بيسوع المسيح  .قتدي بيسوع في إنجاز العمل الذي أقوم بهأأن لقد ع 

اِمي وأريد أن أستمر في االتِّكال عليه رغم كل ما قد أ ُمرُّ به ِمن ظروف صعبة وقاسية. فقد قال يسوع: "ط ع 

ا و ا أريد أن أعمل مشيئة هللا دائم  ل هُ". لهذا، فأنا أيض  م  أ ْن أُْنِجز  ع  ل نِي و  ِشيئ ة  الَِّذي أ ْرس  ل  م  أن أُكمل هُو  أ ْن أ ْعم 

 العمل الذي يُريدني هللا أن أعمله. 

 

ْزم على أن ب(  ق ْدُت الع  ْزم  . حتى إن لم أْحُصد ما زرعته في حياة بعض الناس فرحلقد ع  ق ْدُت الع  كما أنني ع 

ا بالعمل الذي أوكله هللا لي. فقد أزرع  على أن أفرح عندما أْحُصد ما زرعه اآلخرون. فيجب أن أكون قانع 

ا حقول جاهزة أحيان ا، وأحصد أحيان ا أخرى. وأنا أعلم أنَّه وفق ا لخطَّة هللا وسيادته، سوف تكون ه ناك دوم 

ا آخر سيحصد ما  ا عندما أعلم أنَّ خادم  للحصاد! لذلك، فإنني أفرح بالحصاد الذي أقوم به شخصي  ا، وأفرح أيض 

 الذين يزرعون والذين ي حصدون.ِكال الفريقين: زرعته أنا! وبهذه الطريقة، فإنَّ الفرح سيكون ِمن نصيب 

 

 

لَِّ.5َالخطوةَ بَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ.َََََََََََََََََص  َالتَّجاو 

قٍّ واحد  علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات يوحنَّا  تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخص  بشأن ح 

2 :1–52. 

نوا على رفع صلوات قصيرة تت ألف 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( 1)صالة5ََ

َصالةَشفاعيَّة

 

ا وألجل الناس في العالم. تابعواَالصالة  في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعض 

 

 

 )دقيقتان(واجبَبيتي6ََ

َدَّرسَالقادملل

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائدَالمجموعة.)

 

 . تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح. تعهُّد -1
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لِّم، أو ادرس -2 ابع)مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( األصحاح  ِعظ، أو ع  ِمن إنجيل  الرَّ

 يوحنَّا.

. 12–11كورنثوس 2. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي  ا ِمن الخلوة الروحيَّة -2

ن مالحظاتك.  وِّ ل. د  ق  الُمفضَّ  استخدم طريقة الح 

 ة حفظتها.آيات كتابيَّ  5. راجع يومي ا آخر 12: 1كورنثوس 2: تأمَّل واحفظ آية الحفظ الجديدة: الحفظ -2

لِّ لشخص  ُمعيَّن أو لشيء  ُمحدَّد  في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور الصالة -5  (. 2: 5. ص 

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

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير. 
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لحقَ 1َالم 

َالقديمَعنَموتَالمسيحَوقيامتهَن بوءةَفيَالعهدََ
 

 

 

ة  ت ب النبيُّ إشعياء هذه النبوَّ ة إلى تقريب ا قبل الميالد 711سنة  فيك  يتألَّف خمسة مقاِطع ِشعريَّة . وتُقس م هذه النبوَّ

فْ ة أعدادُكلٌّ منها ِمن ثالث ج نزوال  ِمن الرِّ موِّ إلى أعماق األلم. وهي ت تدرَّ ة والسُّ د ثانية   ع  إلى أسمى ق بل أن ت ْصع 

ة.  ْفع   مراتِب الرِّ

 

لَ)إشعيا َ(15-52َ:13ءَأ(َالمقطعَالشِّعريَاألوَّ

 يسوعَالمسيحَسي رتقيَ)ي تسامى(َِمنَخاللَاأللم.
 

ل ي ْست ْعِرض  ةالمقطع الشِّعري األوَّ بوَّ وفي هذا المقطع سي رتقي ِمن خالل األلم. : المسيَّا اآلتي الفكرة الرئيسة للنُّ

 الشِّعري نرى أنَّ الربَّ نفسه هو الذي ي تكلَّم. 

 

دََ-1 َ.َي ِصفَارتفاعَالمسيح13َالع د 

 

د يُشير إلى قيامة المسيح ِمن األموات، وصعوده إلى السَّماء، وجلوسه عن يمين هللا اآلب ) د  نظُر أعمال أهذا الع 

 (. 11-1 :2؛ فيلبِّي 12: 2الرسل 

 

دََ-2 َ.َي ِصفَاتِّضاعَالمسيح14َالع د 

 

د يُشير إلى سوء ُمعاملة الناس ليسوع؛ وهو أمر سيؤدي إلى تشويه صورته وتشويه مالمحه البشريَّة  د  هذا الع 

 (. 5-1: 11؛ يوحنَّا 11، 17، 15: 15؛ 15: 12نظُر مرقُس أالى أقصى الحدود )

 

دََ-3 َ.َي ِصفَتمجيدَالمسيح15َالع د 

 

د يُبايِن بين اتِّضاع المسيح في العدد  د  وارتفاعه الُمستقبليِّ المجيد فوق الجميع. ويُمِكن ترجمة كلمة  12هذا الع 

بهم ِمن  "يُْذِهل" بـ "ي جعلهم ي ْقفِزون". فاألمم والملوك سيقفزون ِمن ِشدَّة دهشتهم  فيصمتون ِمن ِشدَّة تعجُّ

ا 21: 22؛ المزمور 22-21، 11-1: 21 ؛ أيُّوب7: 21نظُر أمنظره المؤثِّر ) (. فسوف ي رون وي سمعون أمور 

جَّب كثيرون ِمن إعالن هللا  –لم يروها ولم يسمعوها ِمن ق بل  ا: اإلنجيل وتعاليم العهد الجديد. وسوف ي ت ع  وتحديد 

 عندما يرون التغيُّر الُمدِهش في ن صيب يسوع المسيح عند مجيئه األول. 
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َ(3-53َ:1عريَالثَّانيَ)إشعياءَب(َالمقطعَالشَِّ

َيسوعَالمسيحَسي ْحت ق رَوي ْرف ضَِمنَالنَّاس.
 

 

ِذبه الناس، وي حتقرونه،  اإلذاللالمقطع الشِّعري الثاني ي ِصف  رَّض له يسوع المسيح. فسوف يُك  ي ت ع  الذي س 

ثِّل عن شعب هللا الحقيقوي ْزد رون به دَّث هُنا كُمم   ي. . والنبيُّ إشعياء ي ت ح 

 

دَ مَإيمان1َالع د  َالتَّعام لَمعَيسوعَبِع د  يني،َسوفَي تِمُّ عيدَالدِّ َ.َيقولَإنهَعلىَالصَّ

 

بِده يسوع المسيح، إالَّ أنَّ كثيرين لم   . يؤمنوافمع أنَّ هللا أعلن عن نفسه وعن رسالته ِمن خالل ع 

 

دَ َالتَّعامَ 2َالع د  عيدَاالجتماعي،َسوفَي تِمُّ َلَمعَيسوعَباحتقار.َيقولَإنهَعلىَالصَّ

 

يسين ُعظماء، بل ُخطاة . فقد كانت راحاب زانية ، وكان الملك داود قاتل  –بحسب الجسد  –فأجداده  لم يكونوا قِدِّ

ن ْفس. وقد نشأ يسوع في النَّاصرة؛ وهي بلدة صغيرة في منطقة الجليل التي كانت ُمحتق رة آنذاك. وقد عاش 

. وهكذا، فهو لم ي حصل على أيِّ نفوذ أو يسوع في وقت  كان فيه بنو إسرا ئيل يُعاني ِمن جفاف  أو موت  ُروحيٍّ

ته. وهو لم ي ُكن ي تمتَّع بمظهر  بديع  أو وسامة  ت جعل الناس ي نجذبون إليه.  ظ مة ِمن عائلته أو أُمَّ  ع 

 

دَ َإيذاءَيسوع.3ََالع د  عيدَالجسدي،َسوفَي تِمُّ َيقولَإنهَعلىَالصَّ

 

ق ا وه ِمن ثيابه وغرزوا فقد ب ص  رُّ ومان ع  لقادة الدينيُّون اليهود في وجهه وضربوه بقبضاتهم. كما أنَّ الجنود الرُّ

ة تلو األخرى.  ا ِمن الشوك في رأسه، وضربوه على رأسه بعصا المرَّ وهكذا، ِمن المؤكَّد أنه إكليال  مصنوع 

ل الناس غير قادرين على النظر إلى  ع  دٍّ ج  ه إلى ح  وَّ  وجهه!ت ش 

 

َ(6-53َ:4ب(َالمقطعَالشِّعريَالثَّالثَ)إشعياءَ

ي ْصل بَعنَخطايانا. َيسوعَالمسيحَس 
 

 

ة. فهو ي تنبَّأ عن  ْبد هللا )المسيَّا الذي خطَّة هللا الخالصيَّة الرائعةالمقطع الشِّعري الثالث هو ق ْلب هذه النُّبوَّ . فع 

أي أنه سيُصبح ذبيحة بدليَّة عنهم. والتَّبايُن هنا هو بين  سيأتي؛ أي: يسوع المسيح( سيُعاني ِمن أجل ش عبه؛

. وصيغة الجمع في هذه األعداد تُشير إلى شعب هللا الحقيقي: األشخاص شفائناو آالمه، وبين "آالمه"و "آثاِمنا"

ت لهم يد الرب )العدد   (.  1الذين آمنوا والذين ظ ه ر 
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دَ ي ْحِملَأحزانناَوأوج4َالع د  َ.َاعنايقولَإنهَس 

 

د احتياجاتهم. و دِّ د ي ِصف كيف أنَّ عبد الرب سي ْخِدم الناس ويُس  د  " إلى أحزانناتُشير كلمة "ُربما هذا الع 

ا إلى جميع أنواع الُمعاناة البشريَّة سواء كانت  األمراض والجروح. وربما تُشير كلمتا "أحزان" و "أوجاع" مع 

ي حمل أحزاننا ه اآلالم ناشئة عن سقوط اإلنسان في الخطيَّة. جسديَّة أو عاطفيَّة أو نفسيَّة. فجميع هذ ومع أنه س 

مَّل أوجاعنا، إالَّ أنَّ الناس سينظرون إليه كما لو أنَّ هللا أصابه بالبالء نتيجة خطاياه هو!  وي ت ح 

 

دَ ي ْصل بَِمنَأجلَخطايانايقولَإنه5ََالع د   . س 

 

د  د  ق عن الطريقة التي سيمويُخبرنا هذا الع  يُْسح  بسبب الظُّلم والُعنف واالضطهاد. ت بها يسوع المسيح. فهو س 

ح وذلك  ُده سيُْجر  س  وفي هذا إشارة إلى آالمه التي اختبرها أثناء حياته، والتي ستبلغ الذروة بصلبه. كما أنَّ ج 

 إشارة  إلى الميتة الشَّنيعة التي سيموتها بسبب الجروح التي ألحقها الجنود به. 

 

ا عن سبب موت يسوع. فهو سيموت بسبب ونقرأ  يناهنا أيض  دِّ الطَّوعي على وصايا هللا األخالقيَّة والروحيَّة.  ت ع 

لكالمه. وهو سيُعاق ب لكي ي دفع أُجرة خطايانا.  وتحريفناللحق اإللهي  وتعويجنا معاصيناكما أنه سيموت بسبب 

ا مع هللا؛ أي أنه سيُ وبهذه الطريقة، سوف  صالحنا معه. أجل، فيسوع المسيح سيتألَّم لكي نشفى يُعطينا سالم 

ا! عنَّا! وهو لن يموت ِمن أجلنا فحسب، بل سيموت بدال  نحن  أيض 

 

دَ َ.َسي عاق بَبسببَابتعادناَالطَّوعيَعنَهللايقولَإنه6ََالع د 

 

ْنبِنا الشَّنيع.  د يُخبرنا عن ذ  د  عتقد أنه الطريق القويم. ولكنَّ جميع هذه فُكلُّ واحد  ِمنَّا مال إلى سبيله الذي ي  فهذا الع 

ع جميع آثامنا على يسوع المسيح. فيسوع سيُعاقب بسبب  الطُُّرق تُبعدنا عن هللا. ومع ذلك، فإنَّ هللا سي ض 

 استقاللنا وابتعادنا عن هللا. 

 

ابعَ)إشعياءَ َ(8-53َ:7د(َالمقطعَالشِّعريَالرَّ

عَوي ْقب لَكلَاآلال ي ْخض  َم.يسوعَالمسيحَس 
 

 

ابع ي ِصف بالتفصيل خضوع عبد الرب لخطَّة هللا: "الخالص عن طريق الموت البدلي".  المقطع الشِّعري الرَّ

أنَّ النبيَّ إشعياء ال يعود ي تحدَّث كُممثِّل عن جماعة المؤمنين )بصفته كاهن ا(، بل  11-7وناُلحظ في األعداد 

دَّث كشخص يُعلن خطَّة هللا الخالصيَّة ) (.ي ت ح   كنبيٍّ
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دَ ل7َالع د  م  عاناتهَك ح  َ.َي ِصفَم 

 

د  د  فسوف يتألَّم دون أن يُقاوم الذين ي ضطهدونه. فسوف . ي ِصف الطريقة التي سي حِمل فيها آالمناهذا الع 

ح هو للناس بإهانته وي تقبَّل األلم )ي ضطهده الناس ويُسيئون ُمعاملته.  ( ألنه ِمن 22: 2بُطرس 1وسوف ي ْسم 

هون بأقوال سيئة وخاطئة عنه، إالَّ أنه خالل ق يامه بذلك، سوف يُكمل خطَّة هللا الخالصيَّة! ومع أنَّ الناس سيتفوَّ

ْمت ُكلَّ رفض وُسخرية. وسوف يسلبه الناس ثيابه  لن ي ُردَّ عليهم، بل سيصمت على تلك االفتراءات وي تقبَّل بص 

ْلب. ويصلبوه عاري ا. ولكنه ال ي فتح فمه بكلمة للدفاع لَّم للصَّ ا، سوف يُس   عن نفسه! وأخير 

 

دَ ْجِرم1َالع د  وتهَكم   . ي ِصفَم 

 

دِّ ذاتها(. فسوف يُدينه قُضاة فعبد الربِّ  ا سيتألَّم بسبب األوجاع في ح  سيتألَّم بسبب سوء الُمعاملة )أكثر ِممَّ

ا ليصلبوه. ويقول النبيُّ إشعيا ا، سوف يأخذه الجنود بعيد  ء هنا إنَّ بني إسرائيل سيرفضون ظالمون. وأخير 

وفي فترة العهد القديم إلى زمن (. 21، 22: 22نظُر لوقا أالمسيح ويقتلونه، وإنه سيؤخذ إلى مكان  ال يعرفونه )

العهد الجديد )عندما ناح التالميذ على موت يسوع(، لم ي ُكن أحٌد ي عرف الكثير عن الحياة بعد الموت. وعبد 

م في السِّن(، بل سيموت بسبب إدانته كُمجرم، أو كشخص محكوم عليه ِمن الرب لن يموت بسالم ) بسبب التقدُّ

 هللا )ُمعاق ب(. ولكنه سيموت موت ا بدلي  ا ليدفع أُجرة خطايانا. 

 

دَ فنهَكغ ني8ٍََّالع د  َ.َي ِصفَد 

 

 ؛ إرميا21-11: 12نظُر إشعياء أأن يدفنوه في مكان حقير مع األشرار )فسوف يُحاول أصحاب النفوذ 

(. وقد كان هذا األمر واحد ِمن أفظع األشياء التي يُمكن أن ت ْحُدث لإلنسان في ذلك الزمان. ولكنَّ هللا لن 1: 1

فِّر له 11: 22نظُر إشعياء أي سمح بذلك، بل سي جعله يُْدف ن كاألغنياء ) (. فألنَّ هللا ي علم أنه بال خطيَّة فسوف يُو 

ْفن ا الئق ا.   د 

 

َ(12-53َ:12قطعَالشِّعريَالخامسَ)إشعياءَهـ(َالم

جيد. لَعلىَميراثَم  َيسوعَالمسيحَسي حص 
 
 

ال َإشعياءأنَّ النبيَّ  11. وناُلحظ في العدد ُمكافأة هللا للمسيَّا وم جده النهائيالمقطع الشِّعري الخامس ي ِصف 

ثِّل عن الفئة المؤمنة ِمن ش عبه )ككاِهن(، بل كشخص يُعل ددين ي تكلَّم كُمم  (. وفي الع  ن خطَّة هللا الفدائيَّة )كنبيٍّ

ديد.12و  11  ، ي تكلَّم هللا ِمن ج 
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دَ زءَِمنَخطَّةَهللا12َالع د  عاناتهَالب دليَّةَوقيامتهَكج  َ.َي ِصفَم 

 

ا وبال خطيَّة، لما ة. والسؤال هو: "طالما أنَّ عبد الرب كان بريئ ا تمام  ل في هذه النبوَّ ذا كان هذه هي نُقطة التحوُّ

قاِصد هللا العظيمة قد تحقَّقت ِمن خالل ُمعاناته وموته! فقد كانت آالم  ينبغي له أن يموت؟" والجواب هو أنَّ م 

حكمة  ْتهُ م  ر  المسيح هي بحسب مشيئة هللا وخطَّته. ووفق ا للتاريخ البشري فقد مات يسوع بسبب ُحْكم  ظالِم  أْصد 

ع ل هللا أرضيَّة. ولِكْن وفق ا لتاريخ هللا ا لفدائي، فقد مات المسيح بسبب دينونة هللا العادلة على خطايا العالم! فقد ج 

، 2: 2؛ 2: 1حياته وموته ذبيحة خطيَّة. ومع أنَّ ذبائح الخطيَّة البدليَّة ت ظهر بجالء في العهد القديم )الويِّين 

ا يفوق ال21، 22، 15  تفكير البشري!(، إالَّ أنَّ تقديم هللا البنه الوحيد كان أمر 

 

"ن ْسال "؛ أي: ن ْسل ه الروحي )األشخاص وقد كانت هناك نتيجتان لذبيحة يسوع الكفَّاريَّة: األولى هي أنه سيرى 

رهم( )العدد  ا النتيجة الثانية فهي أنه ستطول 2: 12نظُر التكوين أ( ويُباركهم )11الكثيرين الذين سيُبرِّ (. أمَّ

ؤيا ألموت ويحيا إلى األبد )أيَّاُمه؛ أي أنه سيقوم ِمن ا (. وهذا أمر جدير بالمالحظة ألنَّ عقيدة 11: 1نظُر الرُّ

ا في العهد القديم ) (. وبعد موت عبد الرب وقيامته، سوف 11: 21نظُر إشعياء أالقيامة لم ت ُكن قد ت ب لورت تمام 

ل ى ي دِ يكون هناك عمل عظيم يقوم به: " بِّ ع  ةُ الرَّ رَّ س  تُْفلُِح م  ة الرب )أو مشيئته( لن تكون هي ". هِ و  رَّ س  ولكنَّ م 

ا السَّبب األعمق لُمستقبله المجيد )العدد 11السَّبب األعمق لُمعاناته فحسب )العدد  ب(. 11أ(، بل ستكون أيض 

ا! ومِ 11ون ِجد وصف ا لهذا الُمستقبل في العدد  ح خطَّة الرب دائم  ن خالل . ف ِمن خالل وساط تِه )ي ِده(، سوف ت ْنج 

 (. 22: 12نظُر يوحنَّا أموت يسوع وقيامته، سوف يُصبح لديه ن ْسل كثير ي تمتَّع بالحياة األبديَّة )

 

دَ رَكثيرينَبعدَقيامته11َالع د  ه نةَهللَلي ب رِّ  . ي ِصفَعملهَكرئيسَك 

 

ْصف النتائج أو الُمكافآت التي ستنشأ عن ُمعاناة عبد الرب. فسوف د و  د  ي رى ثِمار عمله الخالصي  يُتابع هذا الع 

ا على التبرير الذي سي حُصل عليه ألْجل كثيرين. والتبرير يعني أنَّ جميع  ضا التام. ون ِجد هُنا تركيز  في شعر بالرِّ

ر كثيرون بواسطة المعرفة التي يُقدِّمها عبد الرب  ت وأنَّ بِرَّ المسيح قد ُحِسب  لنا! وسوف ي تبرَّ خطايانا قد ُغفِر 

ر كثيرين هو أنه سي حمل آثامهم. الخالي   ِمن الخطيَّة إلى الناس. ولكنَّ السَّبب األهم في أنَّ عبد الربِّ سيُبرِّ

 

دَ كافأتهَالتيَسي حصلَعليهاَِمنَهللا12ََالع د  لَخطيَّةَكثيريني ِصفَم  م  ك بَللموتَنفسهَوح  َ.َِمنَأجلَأنهَس 

 

اءِ  لِك  أ ه بُهُ ن ِصيبا  ب ْين  اْلُعظ م  ل  لِذ  م  هُو  ح  ة . و  ع  أ ث م  أُْحِصي  م  هُ، و  ْوِت ن ْفس  ك ب  لِْلم  اِء، أل نَّهُ س  ع  األ ِعزَّ ة  م  نِيم  ، ف ي ْقِسُم غ 

ف ع  فِي اْلُمْذنِبِين   ش  ، و  ثِيِرين  ِطيئ ة  ك  ح أنَّ تبرير  11حيث إنَّ العدد  .خ  ضِّ الرئيس، فإنَّ  كثيرين" هو القصد"يُو 

نا هو أنَّ عبد الرب سي ْحصل على هؤالء األشخاص الكثيرين كميراث! فألنه سي حمل خطية المعنى المقصود ه
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ر كثيرين )العدد 12كثيرين )العدد  ا مرقُس أ؛ 11ب(، ويُب رِّ (، فسوف 11، 15: 5؛ رومية 25: 11نظر أيض 

نيمة ( )يوحنَّا  ، فقد نال (! فبسبب 22: 12يُعطيه الرب هؤالء الكثيرين ميراث ا )نصيب ا أو غ  موته البدليِّ

ه.   "كثيرين" ُمكافأة  ِمن الرب. وهكذا، سوف يكون موته البدلي هو أساس ارتفاعه أو ُسُموِّ

 

دقيقة أو صحيحة. ففي ضوء مقامه الرفيع، ال ي كفي أن يكون له نصيب  12وهكذا، قد ال تكون ترجمة العدد 

اء )مع ا د واحد  ِمن العظماء أو األقوياء الذين ألقوياء(! فهو بين الُعظماء أو أن ي قِسم غنيمة مع األعزَّ ليس ُمجرَّ

 ؛ كولوسي11-1: 2؛ فيلبِّي 22-21: 1نظُر أفُسس أ)واألعظم يتقاسمون الغنائم، بل هو األسمى واألعلى 

(، واألمم والملوك سيقفزون ِمن فرط دهشتهم 7: 21(. فالملوك سيقفون له والرؤساء سيسجدون له )11: 1

(. لذلك، ال يجوز أن يوضع يسوع في مقام العظماء على 15: 52عن الكالم بسبب ظهوره المؤثِّر ) ويعجزون

لِك الُمْنت ِصر ) ُجل األوجاع هو اآلن الم  قَّق 11: 11؛ 12: 17؛ 5: 1نظُر رؤيا أهذه األرض. فر  ( الذي ح 

م كثيرين ) رين في نظر النُّصرة ِمن خالل آالمه وحصل على غنيمته المؤلَّفة ِمن أُم  أي: جميع األشخاص الُمب رَّ

 هللا(!

 

مع ألجل الُخطاة، وي سمح لنفسه بأن يُْحس ب مع األثمة أو الُمجرمين؛ أي  نفسهجسده ووسوف ي ْسُكب عبد الرب 

(. فسوف يُصبح 27: 22نظُر لوقا أاألشخاص الذين يحملون سيوف ا وي ظهرون كأنهم ي عتزمون إيذاء اآلخرين )

ه بتلك األقوال عنه، لرب لذاتإنكار عبد ا لي  ا عندما ي سمح لآلخرين بالتفكير في هذه األشياء عنه، وبالتفوُّ ه ج 

ا. ففي الحقيقة، فإنه ال ي سلب اآلخرين حياتهم، بل هو يبذل  وبُمعاملته بهذه الطريقة رغم أنَّ الحقيقة ُمختلفة تمام 

لِّي ألجل ا بونه وي قتلونه، وألجل الذين ي طعنونه )العدد حياته ِمن أجلهم. وفي الحقيقة، فهو يُص  ذِّ ( 5لذين يُع 

ا لوقا أ)  (. 22: 1؛ رومية 22: 22نظُر أيض 
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لحقَ 2َالم 

َنظريَّاتَعنَالحياةَبعدَالموت
 
 

 

 : الكتاب الُمقدَّس يُعلِّم بوضوح الحقائق التالية عن الحياة بعد الموت

ا الدليل السَّادس: الدر)أ فِّينأجداداإلنسان ب: عالقة 5، والُملحق 22س نظر أيض   (. ه وأسالفه الُمتو 

 

س د وروح )أو  لِّم الكتاب الُمقدَّس أنَّ اإلنسان يتألَّف ِمن ج  س د، ويُع  وروح اإلنسان ال تموت (. ، وروحن ْفسِمن ج 

ف على ذهب إلى السَّماء ُمباشرة  بعد الموت ويكون قادتبموت الجسد. فروح المؤمن المسيحي  ا على التعرُّ ر 

ل مع األحياء على األرض. تستطيع أن تالمؤمنين اآلخرين في السَّماء. ولكنَّ روح اإلنسان الميت ال   تواص 

 

َت فنيدَبعضَالنظريَّاتَغيرَالكتابيَّةَعنَماَي ْحد ثَلإلنسانَبعدَموته
 

فليَِّ َأ(َنظريةَالعالمَالسُّ
 

فليََ-1 قدَّسليمَتعات عاِرضَنظريَّةَالعالمَالسُّ َ.َالكتابَالم 

 

فلي المدعو " فلي أنَّ العالم السُّ لِّم نظريَّة العالم السُّ العهد اللغة العبريَّة التي ُكتب بها في " Sheol)"" الهاويةتُع 

ثوى األموات سواء كانوا غير  (العهد الجديداللغة اليونانيَّة التي ُكتب بها " في Hadesالقديم، أو " هو م 

يغتين التاليتين:نين. مؤمنين أو مؤم فلي في الصِّ  وتوجد نظريَّة العالم السُّ

 

فليَاألولى: (َأ  نظريَّةَالعالمَالسُّ

َ

عندما يموت األبرار واألشرار فإن أجسادهم وأرواحهم )أو نفوسهم( تنزل إلى مكان  ما تحت األرض يُدعى 

ا ما تؤمن به بعض الديانات. ف هُم "الهاوية". وهو مكان كئيب وُمظلِم يبقى فيه األموات إلى األبد. وهذا ه و أيض 

فلي كما يعيشون على األرض. كما أنهم يؤمنون بأن األموات  يؤمنون بأنَّ الناس يعيشون في العالم السُّ

الحياة األرضيَّة لكي يعيشوا في ُمتطلَّبات يحتاجون إلى المال، والمنازل، والطعام، والمالبس، وغيرها ِمن 

فلي. لهذا فلي هذه األشياء! لهم ، يجب على أهلهم وأقربائهم أن يوفِّروا العالم السُّ وهُم ينظرون إلى العالم السُّ

فلي هو ليس  على أنه مكان ي نعدم فيه الوعي األخالقي واألنشطة والفرح. وهكذا، ف هُْم يؤمنون أنَّ العالم السُّ

 مكان ا للُمكافأة وليس مكان ا للعقاب، بل هو مكان ُمحايد.
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فليَالثانية:نظريََّ (َب  ةَالعالمَالسُّ

ََ

الحين  صَّص للصَّ ل يُدعى "الفردوس"، وهو ُمخ  ا، بل يُقسم إلى قِسمين: األوَّ فلي ليس مكان ا ُمحايد  العالم السُّ

)األبرار(؛ والثاني يُدعى "جهنَّم"، وهو ُمخصَّص للطَّالحين )األشرار(. والى أن يأتي يوم الحساب األخير، 

الحين ي تمتَّعون ببعض المكافآت في الفردوس، في حين أنَّ الطَّالحين يذوقون بعض العقاب في جهنَّم. فإنَّ الصَّ

ويؤمن البعض أنَّ الفردوس لليهود فقط. وتؤمن جماعة أخرى بأنَّ الفردوس هو فقط لليهود الذين تقيَّدوا 

ا بقيَّة اليهود واألمم فسيذهبون إلى جهنَّم.  يهود أنَّ المسيَّا الذي سيأتي سيُخلِّص ويؤمن هؤالء البالناموس. أمَّ

فلي؛ أي في  فلي، ولكنَّ جميع األُمم )غير اليهود( سيظلون إلى األبد في العالم السُّ ا ِمن العالم السُّ اليهود جميع 

الظالم. ويؤمن بعض المسيحيِّين أنَّ جميع المؤمنين ذهبوا إلى الفردوس قبل صعود يسوع إلى السماء، وأنهم 

 ى السَّماء بعد صعوده. ذهبوا إل

 

فلي ال ت تَّفق مع ما يُعلِّمه الكتاب الُمقدَّس!  ولكنَّ نظريَّات العالم السُّ

 

فليَ)الهاوية(َ-2 َعنَالعالمَالسُّ َ.التَّعليمَالكتابيُّ

 

 " ال تعني الشيء نفسه في كل آية ِمن آيات الكتاب الُمقدَّس. فهذه الكلمة ت ِصفهيديس" أو "شيولإنَّ كلمة "

الذي  القبرمكان الموت سواء كان  حرفيَّا  ، أو ت ِصف حالة الموت مجازي  اثالثة جوانب للموت. فهي ت ِصف 

الذي تذهب إليه أرواح األشرار وغير المؤمنين بعد موتهم.  الجحيمتوضع فيه أجساد جميع األموات، أو 

د المعنى المقصود  دِّ ياق نفسهويمكننا أن نُح  ال يُمكن لهذه  21-11: 11سياق اآليات لوقا . ففي ِمن خالل السِّ

 . الجحيمالكلمة إالَّ أن تُشير إلى المكان الذي يُدعى: 

 

َكلمةَ"شيول"َأوَهيديس"َت عنيَأحيانًا:َحالةَالموت.َ (َأ

 

 "شيول" أو "هيديس" هي حالة انفصال الجسد عن الروح )أو النفس(.
 

ا ما يُشار إلىحالة الموت كقلعة لها أبواب عالم حالة الموت في الكتاب الُمقدَّس على أنها مكان يؤلِّف  . فكثير 

ابات، وأنه ال يُمكن ألحد سوى المسيح أن يفتحها الموت . وغالب ا ما يتم تصوير هذا المكان بأنه قلعة ذات بوَّ

تَّى  الذي (. ويقوم هذا الوصف على تعميم فكرة القبر )العودة إلى التراب( 11: 1؛ رؤيا 11: 11بمفاتيحه )م 

(. وحيث إنَّ المؤمنين وغير المؤمنين 21-11: 2سينزل إليه جميع الناس عندما ي دخلون حالة الموت )الجامعة 

ع أجسادهم في القبور، فيمكن القول  إنه ال يوجد أي تمييز بينهم في شيول  –مجازي  ا  –يختبرون الموت وتُوض 
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يُحْ "(. 2-2: 1أو هيديس )الجامعة  بُّ يُِميُت و  ُح إِل ى اْله اِوي ِة الرَّ يُْصِعُد ِمْنه ا)إلى حالة الموت( يِي، ي ْطر  )إلى  و 

(. وهذا النزول إلى شيول أو هيديس ي ِرد في اآليات التالية في الكتاب الُمقدَّس: 1: 2صموئيل 1حالة الحياة(" )

 ؛ رؤيا21 ،27: 2 الرسل ؛ أعمال12: 12؛ هوشع 21: 11؛ المزمور 12-12: 17؛ 12-12: 12أيُّوب 

: 11و  15: 21و  2: 21و  11: 11. وهناك بعض اآليات في الكتاب الُمقدَّس )مثل المزمور 21: 21؛ 1: 1

وكأنها نازلة إلى شيول أو كأنها موجودة في شيول. ولِكن ِمن المعروف لدينا أنَّ  األرواح( ت تحدَّث عن 21

تكلِّم "نفسي" هي تعبير مجازي يشير إلى الذات. ( المرتبطة بضمير المُ nepheshكلمة "نفس" )بالعبريَّة: 

ي : "21: 11فعلى سبيل المثال، نقرأ في المزمور  ْن يُن جِّ م  ؟ و  ْوت  ى اْلم  ال  ي ر  ان  ي ْحي ا و  هُ أ يُّ إِنْس  ةِ  ن ْفس  ِمْن ق ْبض 

ا "اْله اِوي ِة؟ ي ذاته ِمن قبضة الهاوية؟" ونقرأ أيض  ن يُن جِّ  12-12: 22في سفر األمثال  والمقصود هُنا هو: "م 

ي  ا ِمن الموت الُمب كِّر  نفسهإنك إذا ضربت الولد بالعصا فإنك تُن جِّ يه إمَّ ِمن الهاوية. والمقصود هنا هو أنك ستُن جِّ

دِّ ذاتها(، أو ِمن العقاب في الجحيم.   )حالة الموت في ح 

 

عن حالة اإلنسان في الفترة الفاِصلة بين موته وقيامته لم ي ُكن إعالن هللا . حالة الموت كمكان ُمْظلِم ال رجاء فيه

لُّل الجسد في القبر( هي حالة  ل بعد في العهد القديم. وقد رأى البعض أنَّ حالة الموت )وال سيَّما حالة ت ح  قد اكت م 

بِّر أيُّوب عن رأيه في ال11-7: 17و  22-11: 11و  11-1: 7قاتمة وكئيبة. وفي ِسْفر أيُّوب  موت فيقول ، يُع 

اثِف ةِ إنه مكان الالعودة )إلى هذه األرض(، وإنه "أرض الظُّلمة وِظلِّ الموت"، وإنه " ِة اْلُمت ك  أ ْرِض الظُّْلم 

ى اْلف ْوض  ود، وإنه مكان ي قب ع فيه الميت و  "، وإنه مكان ي مُكث فيه اإلنسان في الظالم، وإنه مكان المكوث مع الدُّ

 ط طُه ورغباته وآماله. أبواب ُمغلقة هو وخِ وراء 

 

تَّى 11-7: 12وفي أيُّوب  جاء على ِخالف األشجار. فاألشجار ح  ، ي نظر أيُّوب إلى حالة الموت كشيء عديم الرَّ

ا جديدة. ولكنَّ اإلنسان يموت وال يرجع إلى الحياة ثانية  على هذه تُْفِرخ ِمْن جديإن قُِطع ت فإنها  د وتُْنبِت فروع 

  الف ا لألشجار والنباتات، فإنَّ اإلنسان لديه فُرصة واحدة للحياة على هذه األرض!األرض. وهكذا، فخ

 

جاء في الحياة بعد حالة الموت في العهد القديم بِّر أيُّوب )في أيُّوب . الرَّ ( عن أُمنية 17-12: 12ب عد ذلك، يُع 

ا للموت  لديه: فهل يُمكن أن يكون لإلنسان فُرصة أخرى في الحياة بعد الموت؟ وهل دَّد  يِّن هللا وقت ا ُمح  يُع 

إلى االستيقاظ ِمن نومه وإلى القيامة ِمن "شيول" )حالة فيُواريه ثُمَّ ي ْذُكُره ِمن جديد؟ وهل يدعوه هللا ثانية  

الموت(؟ ففي هذه الحالة، سوف ي نتظر تجديد هللا ويكون له رجاء! ومع أنَّ أيُّوب قال هذه الكلمات بروح 

ه،  ر هذه 27-25: 11و  21-11: 11. وفي أيُّوب 11-11: 12إالَّ أنه عاد وأسق ط ها في أيُّوب النبوَّ ، ت ت ك رَّ

يٌّ وال يموت. وهو ي عرف  ، إالَّ أنه ي عرف أنَّ فاديه )هللا( ح  ة أخرى. فمع أنَّ أيُّوب إنساٌن ف ان  الفكرة النبويَّة مرَّ
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ا أنه في نهاية تاريخ العالم، سوف يقف هللا  على رماد هذه األرض ويُشاِرك في ما ي ْحُدث على هذه أيض 

 األرض. فبعد أن ي فنى ِجْلد أيُّوب، سوف يرى هللا بدون جسده؛ أي أنه سيرى هللا بروحه.

 

ر هذه الفكرة النبويَّة الواردة في ِسْفر أيُّوب على نحو  أوضح في أسفار  أُخرى في العهد القديم. فنحن نجد  وت ت ك رَّ

ا ورجاء  بعد الموت )كما هو الحال في العهد الجديد(. فعلى سبيل المثال، لقد سار أخنوخ مع هللا هناك ت وقُّع 

رِه (. 11: 2ملوك 2"في العاصفة" ) ذهب إلى السَّماء(. كما أنَّ إيليَّا 22-22: 5 )التكوين فأخذه هللا إلى م ْحض 

: 15: 111(! كذلك، يقول المزمور 5: 11فلي )عبرانيِّين وهكذا فإنَّ أخنوخ وإيليَّا لم ينزال إلى العالم السُّ 

يِسيهِ " ْوُت قِدِّ بِّ م  ْين ي الرَّ ِزيٌز فِي ع  السَّالم، ". ولكنَّ األبرار يموتون لكي ينفصلوا عن األشرار، ولكي يدخلوا ع 

ُجبِل  ِمنه، ولكنَّ  إلى التُّراب الذي يرجع(. فعندما يموت اإلنسان فإنَّ جسده 2-1: 57ولكي يستريحوا )إشعياء 

(. ومع أنَّ أجساد األبرار ترقد في القبور، إالَّ أنَّ 7: 12إلى هللا الذي أعطاه لإلنسان )الجامعة  يرجعروحه 

ر هللاأرواحهم  ؛ أمثال 21-22: 72 ؛15: 21 ؛15: 17؛ 11، 1: 11)المزمور  ست ختبر ملء الفرح في م ْحض 

 . (2: 12؛ دانيال 1: 25؛ إشعياء 22: 12

 

جاء في الحياة بعد حالة الموت في العهد الجديد هللا ليس إله أموات، بل إله أحياء. فهو إله إبراهيم وإسحاق . الرَّ

تَّى   إلى موِطن  سماويٍّ  –ي توقون إلى موِطن  أفضل (! وقد كان مؤمنو العهد القديم 22: 22ويعقوب )م 

ح أكبر عن أشواق قلوب المؤمنين المسيحيِّين. كما أنه (! والعهد الجديد ي كشف بوضو11-12: 11)عبرانيِّين 

لِّم عن فرحهم حتى بعد الموت. فعلى سبيل المثال، عندما ي فنى جسدنا األرضي، فسوف نستوطن عند هللا في  يُع 

ب عن أجسادنا، سوف نكون السَّماء ا: لوقا أ؛ 1، 1: 5كورنثوس 2) مع الرب. وعندما ن تغرَّ : 11نظر أيض 

ُسل 22: 22؛ 22-25 ؛ رؤيا 11: 5تسالونيكي 1؛ 22، 21: 1؛ فيلبِّي 15-12: 2؛ أفُسس 51: 7؛ أعمال الرُّ

 (. 12: 12؛ 11و  1: 1

 

َ"شيول"َأوَ"هيديس"َتعنيَأحيانًا:َ"الجحيم".كلمةَ (َب

 

 . مكان العذاب األبدي"شيول" أو "هيديس" هي 

 

 كتهديد وتحذيري تِمُّ تشبيه الموت بالهاوية  في بعض اآليات الكتابيَّة،. "شيول" أو "هيديس" بمعنى الجحيم

. الجحيم(. وهكذا، فالمعنى أقرب إلى 12: 22؛ 22: 15؛ 11-17: 1؛ 27: 7؛ 5: 5وليس كحالة فقط )أمثال 

ي اِة، "أنَّ  22: 15فعلى سبيل المثال، نقرأ في أمثال  ِكيِم ت ْرت قِي بِِه ُصُعودا  ن ْحو  اْلح  اِن اْلح  لِك ْي ط ِريق اإِلْنس 

". وفي هذا تحذير لألشرار بأنهم سيُعاقبون وي هبطون إلى الهاوية. كما يقول هللا في اْله اوِي ة  ِمْن ت ْحتُ ي ت ف اد ى 
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م  إنَّ غضبه العادل قد " 22-11: 22ِسْفر التَّثنية  ْفل ى... أ ْضر  تَّى اْله اِوي ِة السُّ ". ونقرأ في المزمور ن ارا  تُْحِرُق ح 

ا بأنَّ األشرار وجميع األمم النَّاسين هللا سيذهبون إلى الجحيم حيث  17-11: 1 سيُنسى اسمهم وال يعود تحذير 

ا بأنَّ الناس الذين ي تَِّكلون على  15-12: 21)وذلك خالف ا للمؤمنين(. ونقرأ في المزمور  لهم رجاء تحذير 

يذهب األشرار وغير المؤمنين إلى الجحيم لن ي نجوا ِمن الهاوية. فعلى النقيض ِمن المؤمنين، سوف  أنفسهم

ر هللا  . وسوف يبقون هناك دون فداء، ودون رجاء، ودون حضور هللا. ولن يقفوا في م ْحض 

 

فلي الُمحايد والقول  ويحاول بعض الُمفسِّرين أن يتجنَّبوا هذه الصعوبة عن طريق التخلِّي عن فكرة العالم السُّ

فلي يتألَّف مِ   ن قسمين هُما الفردوس )مثوى األبرار(، وجهنَّم )مثوى األشرار(. بأنَّ العالم السُّ

 

ولكنَّنا ال نجد مثل هذا التقسيم في أيِّ مكان في العهد القديم. فالعهد القديم ي تحدَّث عن الهاوية كمثوى لألشرار 

( وال يقول إنه 2و  2 :12كورنثوس 2؛ 22: 22)لوقا  الفردوس بالسَّماءفقط. كذلك، فإنَّ العهد الجديد ي ْقِرن 

فلي! كما أنَّ العهد الجديد ي ْقِرن  تَّى  الهاوية بالجحيممكان في العالم السُّ (. ففي 22: 11؛ لوقا 22-22: 11)م 

، مات الغنيُّ األنانيُّ وُدفِن فوجد نفسه ي تعذَّب في الجحيم. وفي جميع هذه الحاالت نرى أنَّ 22-22: 11لوقا 

يذهبون إلى الهاوية أو الجحيم ألنَّ األبرار يذهبون إلى السَّماء. لذلك، ال يُمكننا أن ن نظُر األشرار هُم فقط الذين 

فلي الثانية التي ذكرناها آنف ا!  إلى الهاوية كمكان ُسفلي يتألَّف ِمن قسمين كما يقول أنصار نظريَّة العالم السُّ

 

ب ق، فإنَّ كلمة "شيول" ُمرادفة عالوة ع. "شيول" أو "هيديس" بصفتهما مسكن الشيطان وأعوانه لى ما س 

(. وهي كلمة قويَّة 21: 27؛ 11: 15؛ أمثال 1: 21العبريَّة "أب دُّون" والتي ت عني: "ه الك" )أيُّوب لكلمة ل

يرة )رؤيا  : 11تُستخدم لوصف مالك الهاوية. والهاوية هي المكان الذي يسكن فيه الشيطان واألرواح الشرِّ

ا: رأ؛ 11 ا كما 2-1: 21؛ 1: 17؛ 7: 11؛ 5-1: 1ؤيا نظر أيض  (. لذلك، ال يُمكن للهاوية أن تكون مكان ا ُمحايد 

ثنا عنها قبل قليل.  دَّ فلي األولى التي ت ح   يقول أنصار نظريَّة العالم السُّ

 

َج(َكلمةَ"شيول"َأوَ"هيديس"َت عنيَأحيانًا:َالق ْبر.َ

 

 المكان الذي توضع فيه أجساد جميع األموات.  فكلمة "شيول" أو "هيديس" تعني: "الق ْبر" أو

 

إنَّ المعنى األصلي لكلمة "شيول" هو مكان الهالك. كما أنها ت عني الجحيم أو مكان الهالك األبدي لألشرار. 

ا  كانت كلمة "شيول" غالب ا ما إلى مكان فناء الجسد؛ أي: القبر. و –في معناها الثانوي  –وهي تُشير أيض 
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ا في العهد الجديد لعهد القديم )الذي لم ي كتمل فيه اإلعالن اإللهي( تُست خدم في ا بمعنى القبر وليس الجحيم. أمَّ

 )حيث اكتمل الوحي اإللهي( فإنَّ كلمة "هيديس" غالب ا ما تُستخدم لإلشارة إلى الجحيم وليس إلى القبر. 

 

. وهذا هو الشيء الذي موت أو إلى القبرحالة الوليس ِمن السهل تحديد ما إذا كانت كلمة "شيول" تُشير إلى 

(. وفي اآليات التالي 12: 21؛ 12: 17؛ 12: 12ناُلحظه ِمن خالل اآليات أعاله ِمن سفر أيُّوب )أيُّوب 

عنى "القبر" هو األكثر احتماال . ففي ِسْفر التكوين  ، يقول يعقوب إنَّ ُحْزن ه على فُقدانه 21: 22ِذْكُرها، فإنَّ م 

ا تكوين أؤدِّي إلى نزول رأسه األشيب إلى شيول؛ أي إلى القبر )البنه قد يُ  ؛ 21: 22؛ 25: 27نظر أيض 

ف  2: 11(. كذلك فإنَّ ناِظم المزمور 1و  1: 2ملوك 1 يقول إنَّ حياته ت قترب ِمن شيول )القبر(؛ أي أنه شار 

ْن ي  : "5: 1على الموت. ونقرأ في المزمور  ْوِت م  ال ِم اْلم  اِت ل ْيس  فِي ع  ق رِّ األ ْمو  ، أ ْو فِي م  )شيول: القبر( ْذُكُرك 

بُِّحك   ْن يُس  أنَّ م صير الناس الُمتَِّكلين على أنفسهم وثروتهم وأتباعهم الُموالين  15-1: 21ونقرأ في المزمور ". م 

ا م   ف ن. أمَّ ي أجسادهم ِمن التحلُّل والع  صير األبرار الذين لهم هو "شيول" )القبر( حيث أنَّ ثروتهم لن تُن جِّ

ِره. ول ِكْن عند  ْحض  لِّصهم؛ أي أنه سيُقيم أجسادهم ِمن القبر ويأخذهم إلى م  ي تَِّكلون على هللا فهو أنَّ هللا سيُخ 

اِهبِ ... ي ُعود  الموت )أي قبل قيامة األموات( فإنَّ التُّراب " وُح إِل ى هللاِ و  ت ْرِجع  الرُّ ، و  ان  ا ك  م  " ه اإِل ى األ ْرِض ك 

 (. 7: 12)الجامعة 

 

وال سيَّما إلى موت الجسد ومكوثه في القبر. فنحن نقرأ هنا أنَّه  -إلى حالة الموت  11و  1: 1ويُشير الجامعة 

معرفة، وال ِحكمة. فلن  في "شيول" )أي في حالة الموت في القبر(، لن يكون هناك عمل، وال تخطيط، وال

يِّ شيء  ي ْحُدث تحت الشمس. فالناس في حالة الموت في القبر ال يشترك الناس األموات في قبورهم في أ

يؤثِّرون بأيِّ طريقة  كانت على ما ي حُدث على هذه األرض! فكما أنَّ الجسد الميت في القبر قد انفصل عن 

سُ  ا عن جميع النشاطات في العالم الحاِضر. ونقرأ في أعمال الرُّ  27: 2ل الحياة في هذا العالم، فقد انفصل أيض 

 وال سيَّما إلى الموت الجسدي حيث ي تحلَّل الجسد وي تعفَّن.  –أن  "هيديس" تُشير إلى حالة الموت  21و 

 

ا الُخالصة ياق، قد تُشير هذه الكلمة إمَّ : "شيول" أو "هيديس" هي حالة األموات قبل قيامة األجساد. ووفق ا للسِّ

وح عن  الجسد(، أو إلى القبر، أو إلى الجحيم. وال توجد آية في الكتاب إلى حالة الموت )أي حالة انفصال الرُّ

لِّم أنَّ  ا تذهب إلى نفس المكان عند الموت! فجميع الناس )األبرار واألشرار(  أرواحالُمقدَّس تُع  الناس جميع 

ا أرواحهم فتذهب إلى مكانين ُمختلفين! فأرواح  يوضعون في القبور. ولكنَّ هذا ي ختصُّ بأجسادهم فقط. أمَّ

 ؛ عبرانيِّين22: 1؛ فيلبِّي 1: 5كورنثوس 2؛ 7: 12المؤمنين )األبرار( تذهب إلى السماء )الجامعة 
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تَّى 22: 12  ؛ لوقا22-22: 11(؛ في حين أنَّ أرواح األشرار وغير المؤمنين فتذهب إلى الجحيم )م 

11 :22 .) 

ْطه ر)عقيدة(َب(َنظريةَ َالم 
 

 

طَْ)أوَعقيدة(َنظريَّةََ-1 قدَّست عاِرضَه رَالم  َ.َتعاليمَالكتابَالم 

 

لِّم نظريَّة  ا تذهب إلى السَّماء. تُع  ْطه ر أنه عند الموت فإنَّ أرواح المؤمنين الطَّاهرين تمام  وهؤالء هُم الم 

تَّى  يسون" المذكورون في إنجيل م  ا أرواح جميع المؤمنين الباقين فتذهب أوال  22: 1وفيلبِّي  21: 25"القدِّ  . أمَّ

ْطه ر، يجب أن  ْطه ر" )مكان النار والعذاب واأللم( قبل أن يتمكنوا ِمن الذهاب إلى السَّماء. وفي الم  إلى "الم 

 ،بعضالي ُمرَّ هؤالء بعمليَّه تطهير ِمن كل خطاياهم القابلة للُغفران التي اقترفوها على األرض. وبحسب تعليم 

ْطه ر هو ليس مكان ا للعذاب، بل هو   مكان للتطهير والتهيئة لدخول السَّماء. فإنَّ الم 

 

ْطه ر ودرجة التَّطهير فتعتمدان على عدد الخطايا التي يجب التطهُّر منها. ويُمكن  ا فترة المكوث في الم  أمَّ

ْطه ر والتخفيف ِمن ِشدَّة األلم هناك عن طريق صلوات المؤمنين األحياء وأعمالهم  تقصير فترة المكوث في الم 

 ذبيحة القُدَّاس. ن طريق الحسنة، وع

 

ْطه ر على ما جاء في سفر المكابيِّين الثاني بنى هؤالء وقد  فوجدوا تحت "حيث نقرأ:  21-22: 12نظريَّة الم 

ثياب كل واحد من القتلى أنواطا  من أصنام يمنيا مما تحرمه الشريعة على اليهود فتبين للجميع أن ذلك كان 

ثم أنثنوا يصلون ويبتهلون أن تمحى تلك . ديان العادل الذي يكشف الخفايافسبحوا كلهم الرب ال .سبب قتلهم

الخطيئة المجترمة كل المحو وكان يهوذا النبيل يعظ القوم أن ينزهوا أنفسهم عن الخطيئة إذ رأوا بعيونهم ما 

فأرسلها ثم جمع من كل واحد تقدمة فبلغ المجموع ألفى درهم من الفضة . أصاب الذين سقطوا ألجل الخطيئة

ألنه لو لم . إلى أورشليم ليقدم بها ذبيحة عن الخطيئة وكان ذلك من احسن الصنيع واتقاه العتقاده قيامة الموتى

والعتباره ان الذين رقدوا بالتقوى . يكن مترجيا قيامة الذين سقطوا لكانت صالته من اجل الموتى باطال وعبثا

 هذا قدم الكفارة عن الموتى ليحلوا من الخطيئة". وهو رأي مقدس تقوي ول. قد ادخر لهم ثواب جميل

 

ا خاطئة  ال يُمكن ألحد أن ي قبلها. فكيف يُمكن للجنود الذين  ولكننا نرى هُنا أنَّ ِسْفر المكابيِّين الثاني يُعلِّم أمور 

ْطه ر؟  ماتوا وهُم ي عبدون األصنام أن ي ْخلُصوا وأن ي جتازوا الم 
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َعلىَ-2 َالكتابيُّ ْطه رَالردُّ َ.نظريَّةَ)أوَعقيدة(َالم 

 

باشرةًَإلىَالسَّماء.َ (َأ َجميعَالمؤمنينَيذهبونَم   عندَالموتَفإنَّ

 

يسونفالكتاب المقدَّس يُعلِّم أنَّ جميع المؤمنين المسيحيِّين الحقيقيِّين  (. والكتاب المقدس 2: 1كورنثوس 1) قِدِّ

الرائعة التي يذهب إليها المؤمنون بعد موتهم  ماءفالسَّ ذهاب المؤمنين بعد الموت بمصطلحات مختلفة. ي ِصف 

ف  (، وبأنها 2: 12)يوحنَّا  بيت اآلب الذي ي حتوي على ُغر ف كثيرة(، وبأنها 22: 22)لوقا  بالفردوستُوص 

التواُجد مع (، وبأنها مكان 22: 1)فيلبِّي  التواُجد مع المسيح(، وبأنها مكان 25-22: 72)المزمور  مكان الم ْجد

، فإنَّ اغترابنا  عن الجسد يعني إقامتنا عند 1: 5كورنثوس 2(. ووفق ا لما جاء في 1: 5كورنثوس 2) بالر

حيل عن العيش في الجسد يعني أن نكون مع المسيح. 22: 1الرب. ووفق ا لما جاء في فيلبِّي   ، فإنَّ الرَّ

 

َح.َالَي مكنَأليَشخصَأنَي ضيفَأيَشيءَإلىَعملَالخالصَالذيَأكملهَالمسي (َب

 

فعند الموت، ي ذهب المؤمنون المسيحيُّون الحقيقيُّون ُمباشرة  إلى السَّماء ألنَّ يسوع المسيح قد دفع أُجرة 

 خطاياهم بالكامل!

 

ْطه ر   )يوحنَّا ُتحاول أن ُتضيف شيئ ا ما إلى عمل الخالص الذي أكمله المسيح على الصليبإنَّ نظريَّة الم 

تُحذِّران الناس ِمن أيِّ زيادة أو إنقاص أيِّ شيء ِمن تعاليم  11-11: 22ؤيا ر في (. ولكنَّ اآليتين21: 11

ر المؤمنين ويُق دِّسهم بالتَّمام )  (!21: 1 كورنثوس1الكتاب الُمقدَّس! فالمسيح هو الذي يُب رِّ

 

ْطه ر ت جعل  ، بل ت جعلها صأعمال المؤمنين الصالحة وصلواتهم وسيلة ُمساعدة في الخالكذلك، فإنَّ نظريَّة الم 

أنه ال يُمكن ألحد أن ي ْخلُص باألعمال  1-1: 2األداة الرئيسة في خالص الناس. ولكنَّنا نقرأ في أفُسس 

الصالحة! وفي حين أنَّ البعض يحاولون االدِّعاء بأنهم ي متلكون مفاتيح الموت والهاوية، إالَّ أنَّ ِسْفر الرؤيا 

 لوحيد الذي يملك هذه المفاتيح!يُعلِّم بوضوح أنَّ يسوع المسيح هو ا

َ

قادَالنَّْفس َج(َنظريةَر 
 

 

قدَّسَ-1 قادَالنَّْفسَت عاِرضَتعاليمَالكتابَالم  َ.َنظريَّةَر 

 

وح( ت نتقل إلى حالة ِمن الالوعي التام. وهي ال ترجع  ت قول نظريَّة ُرقاد النَّْفس إنه بعد الموت فإنَّ النَّْفس )الرُّ

 د قيامة النفوس )األرواح(. إلى حالة الوعي إالَّ عن
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وح )أو  وغالب ا ما ت قترن نظريَّة ُرقاد النَّْفس بنظريَّة الف ناء ونظريَّة الفُرصة الثانية. فبعد الموت، فإنَّ الجسد والرُّ

. وعند القيامة فإنَّ الروح )أو النفس( تعود ويدخالن في حالة ِمن عدم الوجود التامالنفس( يهبطان إلى القبر 

ا، أو أن  حالة الوعي ثانية  وت حُصل على فرصة أخرى في أن تتوبإلى  وت ْخلُص وت ْحصل على جسد جديد تمام 

 ال تتوب فيكون مصيرها الفناء التام. 

 

 تسالونيكي1و  11: 11ويبني هؤالء الُمعلِّمون الكذبة نظريَّتهم هذه على بعض اآليات الكتابيَّة مثل يوحنَّا 

 5: 1. كما أنهم ي بنون نظريتهم هذه على آيات ِمثل المزمور نومثان عن الموت وكأنه اللَّتين تتحدَّ  12: 2

ا على آيات ِمثل الالوعياللتين تتحدَّثان عن الموت وكأنه حالة ِمن  11: 1والجامعة  . وهُم ي بنون نظريتهم أيض 

لناس ستتحدَّد في يوم إنَّ مصائر ا –وفق ا لتفسيرهم  –التي تقول  15-11: 21ورؤيا  11: 5كورنثوس 2

 الدينونة األخير فقط وليس قبل ذلك. 

 

قادَالنَّفسَ-2 َ.َالتَّفنيدَالكتابيَلنظريَّةَر 

 

وحَ)أوَالنَّفس(َأ(َ َالرُّ طلقًاَأنَّ قدَّسَالَي علِّمَم  لَفيَحالةَنوم!ت َالكتابَالم  َدخ 

َ

لتشابه بين جسد الميِّت والشخص النائم. فالكتاب المقدس يُعلِّم فقط أنَّ الشخص الميت هو كالنائم وذلك بسبب ا

بِّر فقط عن الموت الجسدي.  م يُع   وبهذا، فإنَّ التَّعبير الُمستخد 

 

َأرواحَ)أوَأنف س(َاألمواتَتبقىَفيَحالةَوعيَتام.َب(َ قدَّسَي علِّمَأنَّ َالكتابَالم 

 

ْعي" يُف سُِّرها البعض على أنها تُع  اآليات الكتابيَّة التي فِمن الواضح أنَّ  لِّم أنَّ األموات يكونون في حالة "ال و 

! فعلى سبيل ال يمكنهم أن يشتركوا في ما يجري في هذا العالمإنَّما ترمي إلى التركيز على حقيقة أنَّ األموات 

ْيئا ، : "11-5: 1المثال، نقرأ في الجامعة  اُت ف ال  ي ْعل ُمون  ش  ا األ ْمو  ل ْم ي ْبق  ل هُْم ن  ... أ مَّ ا ي ْجِري ت ْحت  و  ِصيٌب فِيم 

، إِْذ ل ْن ت ِجد  فِي اْله اِوي ِة الَّتِي أ ْنت  ...  .)على األرض( الشَّْمسِ  تِك  ْلهُ بُِكلِّ قُوَّ ، ف اْعم  ل  م  ل ْيِه ِمْن ع  ا ت ْحُصُل ع  ُكلُّ م  و 

ة   ْعِرف ة  أ ْو ِحْكم  ار  أ ْو م  ل  أ ِو اْبتِك  م  اض  إِل ْيه ا أ يَّ ع  هكذا، فبعد الموت، لن يتمكَّن العاِمل ِمن العمل، ولن ". وم 

لِك ِمن ُحْكم بلده. وبهذا، فإنَّ الكتاب الُمقدَّس يُعلِّم أنه في حين أنَّ الج   س د يتمكَّن الُمغنِّي ِمن الِغناء، ولن ي تمكَّن الم 

وح )النَّفس( ال تدري بما ي ْحُدث على األرض )  (!11: 12نظُر إشعياء أي ْرقُد في القبر، فإنَّ الرُّ
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ا  وح )أو النَّْفس( تبقى واعية أنه في حين أنَّ الجسد ي ْرقُد في القبر، فإنَّ ولكنَّ الكتاب الُمقدَّس يُعلِّم أيض  الرُّ

أنَّ الغنيَّ  21-22: 11! فعلى سبيل المثال، فإننا نقرأ في لوقا وُمدركة لما ي ْحُدث في السَّماء أو في الجحيم

د نفسه في الجحيم وذاق العذاب هُناك! ونقرأ في عبرانيِّين األنانيَّ م ج  -22: 12ات وُدفِن. وعندما فتح عينيه و 

أنه عندما يموت المؤمنون المسيحيُّون فسوف ي تمتَّعون بحياة واعية وشركة ُحلوة مع هللا  11-1: 1ورؤيا  22

 هم. الُمثلَّث األقانيم ومع جميع المؤمنين اآلخرين الذين ماتوا قبل

 

ََج(َفيَيومَالدينونةَاألخيرة،َلنَيتمَتقريرَمصائرَالناس،َبلَسيتمَإعالن ها.

 

فمصائر الناس النهائية ت عتمد على عالقتهم بيسوع المسيح أثناء حياتهم على األرض! فقد قال يسوع في يوحنَّا 

ا الَِّذي ال  يُْؤِمنُ : "21و  11: 2 اُن، أ مَّ ْينُون ِة، أل نَّهُ ل ْم يُْؤِمْن بِاْسِم  الَِّذي يُْؤِمُن بِِه ال  يُد  ل ْيِه ُحْكُم الدَّ ر  ع  د  بِِه ف ق ْد ص 

ِحيدِ  ْن ي ْرفُْض أ ْن يُْؤِمن  بِااِلْبِن، . ... اْبِن هللاِ اْلو  م  ي اةُ األ ب ِديَّةُ. و  ْن يُْؤِمْن بِااِلْبِن، ف ل هُ اْلح  ي اة  م  ى اْلح  . ب ْل ي ْست قِرُّ ف ل ْن ي ر 

ُب هللاع   تَّى ل ْيِه غ ض  رت مصائر الناس األبديَّة، فإنَّ 1تسالونيكي 2و 25". ووفق ا لما جاء في إنجيل م  أثناء  قرَّ

تَّى حياتهم على األرض؛ أي قبل موتهم. ووفق ا لم   ، فإنَّ المكافأة أو العقاب 21-12: 25ثل الوزنات في إنجيل م 

د قبلالذي سيناله كل شخص   بل أن يأتي المسيح ثانية . موته وق سيتحدَّ

 

تَّى  بعدلذلك، لن تكون هناك فُرصة ثانية للخالص   21و  22: 25الموت! فوفق ا لما جاء في إنجيل م 

وإعالن عدالة هللا ومجده أمام جميع  إلعالن ُحْكم هللا، فإنَّ الدينونة األخيرة هي 11-5: 1تسالونيكي 2و

نين! والدَّهشة التي سيُظهرها الناس في الدينونة األخيرة  المالئكة وأمام جميع الناس الذين عاشوا رِّ السِّ على م 

دِّ ذاتها. فاألساس الذي ستقوم عليه الدينونة  تتعلَّق باألساس الذي استندت إليه الدينونة وليس بالدينونة في ح 

تَّى  ة. ( وعالقة الناس بيسوع المسيح وبعضهم ببعض ِمن22: 25األخيرة هو نِعمة هللا )م   خالل تلك النِّعم 

َ

َد(َنظريةَالف ناء
 

 

قدَّسَ-1 َ.َنظريَّةَالف ناءَت عاِرضَتعاليمَالكتابَالم 

 

ََ.أ(َنظريَّةَالف ناء

 

لِّم نظريَّة الفناء أن  الجسد والروح )أو النفس( يتالشيان بعد الموت. فالجسد والروح )أو النفس( ينزالن إلى  تُع 

وعند القيامة، لن يعود الجسد والروح إلى حالة الوعي واإلدراك ِمن جديد، بل  القبر في حالة ِمن الفناء التام.

ْلق الجسد والروح ِمن جديد!  سيتم خ 
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لِّم نظريَّة الفناء أنه  لألشرار بعد الموت؛ وبالتالي فلن يكون هناك جحيم وال مكان للعذاب.  ال وجودوتُع 

 فاألشرار سي فنون وي ختفون إلى األبد!

 

لِّم أنه كما أنَّ  ا بعد الموت؛ وبالتالي فلن تكون هناك حالة ُمتوسِّطة. فعند  ال وجودنظريَّة الفناء تُع  لألبرار أيض 

ْلق أجساد األبرار وأرواحهم )أو نفوسهم(!  القيامة، سوف يُعاد خ 

 

 .الحصولَعليهالخلودَأوَفقدانَب(َنظريَّةَ

 

لِّمون أنَّ هللا خلق جميع الناس  ن يُع  ، ولكنَّ اإلنسان هو الذي ي ختار أن ي فقد هذا الخلود عن طريق دينخالِ هناك م 

يُعطي الخلود ثانية  هو الذي الِعصيان. فعند السقوط في الخطيَّة فإنَّ هللا ي ْحِرم اإلنسان ِمن خلوده. ول ِكنَّ هللا 

 للتائبين ويُبيد الُخطاة غير التائبين. 

 

لِّمون أنَّ  ن يُع  ل جميع الناس  ِمن جهة أخرى، هناك م  ع  ، ولكنَّ اإلنسان يستطيع أن ي نال ُمعرَّضين للموتهللا ج 

ا للموت. ولكنَّ هللا هو الذي يُعطي الُخلود عن طريق الطَّاعة. فبعد السقوط في الخطيَّة، يبقى اإلنسان  ض  ُمعرَّ

ا ويُبيد الُخطاة غير التائبين.  التائبين خلود 

 

ََ.الهالكج(َنظريَّةَ

 

ا. وبحسب رأي  الهالكهذه النظريَّة أنَّ يقول أنصار  ا اختفاء اإلدراك أو االختفاء عن الوجود تمام  ي عني إمَّ

البعض فإنَّ األشرار يهلكون بعد فترة محدودة ِمن الُمعاناة المحسوسة بسبب خطاياهم. وفي رأي البعض 

ا بعد الموت.  اآلخر فإنَّ األشرار ي فنون تمام 

لى حقيقة أنَّ هللا هو الوحيد الذي ال ي فنى، وعلى أنَّ الحياة األبديَّة ستُعطى للمؤمنين، وي بني هؤالء نظريَّتهم ع

ي ْفنُون ويتوقفون عن الوجود(.  سي هلكونوعلى أنَّ غير المؤمنين   )أي س 

 

َلنظريَّةَالف ناءَ-2 َ.التَّفنيدَالكتابي 

 

َالمؤمنينَسينالونأ(َهللاَ لودَخالدَِمنَاألزلَإلىَاألبد،َولكنَّ َ.َالخ 

 

هُ 11: 1تيموثاوس 1. فوفق ا لما جاء في الُخلود ِصف ة ِمن صفات هللا ْحد  ". وهذا يعني أنه خالد ال  ف ن اء  ل هُ ، فاهلل "و 

ل إلى األبد!   )أو ال يموت( ِمن األز 
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اء كانا  ا. فآدم وحوَّ ل هُ خالد  ع  ل ق اإلنسان وج  (. ويبدو أنَّ 27: 1تكوين ال ). فقد ُخلِقا على صورة هللاخالِد ْينهللا خ 

ْلق، وضع هللا األبديَّة في قلوب الناس )الجامعة  كانت تستثني التحلُّلحالة الكمال هذه   والموت. فعند الخ 

ة. فقد كان ق ْصد هللا هو أن ي حيا اإلنسان  أجسادهم وأرواحهم(. وهذا يعني أنَّ 11: 2 )أو نفوسهم( ُخلِق ت خالِد 

حْ  ضا لعوامل الشيخوخة ولم ي موتا. ولكنَّهما لم إلى األبد في م  اء في الخطيَّة لم ي تعرَّ ِره! فقبل سقوط آدم وحوَّ ض 

يا هللا، فسوف يفقدان خلودهما ويموتان ) ْين بمعنى أنهما ال يُمكن أن يموتا بتات ا. فإن ع ص   تكوينالي كونا خالِد 

 ن كيف أنهما وقعا فريسة الموت. (. ونقرأ في األصحاح الثالث ِمن ِسْفر التكوي15-17: 2

 

لوا إلى حالة الخلود(. فعند القيامة، سوف تقوم األجساد  عند القيامة، سوف ينال المؤمنون الخلود )سوف ي تحوَّ

لَّةالُمنحلَّة وتقوم  (. وهذا يعني أنه عند القيامة، سوف ي حصل اإلنسان 51و  22: 15كورنثوس 1) غير ُمْنح 

، ال يُمكن للمؤمنين أن يموتوا ؛ أي أنه سالخلودعلى  يحيا إلى األبد وي تمتَّع ببركة هللا وحضوره الدَّائمين. حينئذ 

ة أخرى! والكتاب المقدَّس  الذين المؤمنين المسيحيِّين الحقيقيِّين ال يُْطلِق ِصف ة الخلود إالَّ على ولن يموتوا مرَّ

دون هللا   إلى األبد بأرواحهم وأجسادهم. لهم الحياة األبديَّة في المسيح والذين سيُمجِّ

 

وحَ)أوَالنَّفس(َ  .َلنَت ختبرَالموتب(َالرُّ

 

إِل هُ ي ْعقُوب  : "1: 2فقد قال هللا لموسى في ِسفر الخروج  ، و  إِل هُ إْسحق  ، و  اِهيم  ، إِل هُ إِْبر  ". وقد قال أ ن ا هُو  إِل هُ أ بِيك 

تَّى  ل ْيس  هللاُ : "22: 22يسوع في إنجيل م  ات ، بِْل هُو  إِلهُ أ ْحي اءو  ". وهذا يعني أنه عندما مات إبراهيم بِإِل ِه أ ْمو 

وإسحاق ويعقوب فإنهم لم ي فنوا. فمع أنَّ أجسادهم ما زالت في القبور وستُقام في يوم  ما، فإنَّ أرواحهم )أو 

حيَّة وموجودة! وهذا يعني أنه  نفوسهم( موجودة وحيَّة! فاهلل هو ليس إله أرواح ميتة أو فانية، بل إله أرواح

 عند الموت فإنَّ روح اإلنسان ال تفنى، بل تنجو ِمن الموت وتستمر في الوجود.

َ.َسيشتركَفيَالوجودَالمستقبليج(َالجسدَ

 

ُسل  11: 2فوفق ا لما جاء في تكوين  (. 21-21: 2فإنَّ الجسد يتحلَّل ويعود إلى التُّراب بعد الموت )أعمال الرُّ

ُسلو ،21-21: 5لتُّراب ال يُوازي عدم الوجود! فالكتاب الُمقدَّس يُعلِّم بوضوح )في يوحنَّا ولكنَّ ا  أعمال الرُّ

ْلق أجساد الناس )الذين  ه عند المجيء( أن15-12: 21: 21، ورؤيا 15: 22 الثاني ليسوع المسيح، لن يتم خ 

لوا إلى تُراب( ِمن جديد، بل إنهم  وَّ فأجساد األبرار واألشرار ستقوم ِمن الموت.  !سيُقامون ِمن الموتت ح 

لِّم عن قيامة  وليست هناك آية في الكتاب الُمقدَّس تقول إنَّ الناس لن يقوموا في نفس الوقت! فالكتاب المقدس يُع 

 واحدة لجميع األموات عندما يأتي المسيح ثانية !
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ل  ما ي تعلَّق بكيانهم الجسدي السابق أنَّ كل 21: 2وفيلبِّي  22-25: 15كورنثوس 1 في وتُعلِم اآليات سيتحوَّ

د. لذلك، فإنَّ القيامة ليست إعادة خلق ألجساد الناس،  جَّ بحيث تكون أجسادهم الُمقامة ُمشابهة لجسد المسيح الُمم 

 !تحويل ألجسادهم األصليَّة الفانيةبل 

 

تَّى في وتُعلِّم اآلية  ، سوف يستمر األبرار واألشرار في الوجود بوضوح أنه بعد يوم الدينونة األخيرة 21: 25م 

إلى األبد! وهذا يعني أنه عند الموت، فإنَّ روح اإلنسان وجسده ال ي فنيان. كما أنهما ال ي فنيان بعد القيامة وبعد 

ا.   الدينونة األخيرة أيض 

 

لودَأوَ َالوجودَالمستمرَي ختلفانَعنَالحياةَاألبديَّة.َد(َالخ 

 

الذين يؤمنون بيسوع المسيح. ولكْن إْن كان ِهب ة ِمن هللا تُعطى لألبرار فقط؛ أي لألشخاص  فالحياة األبديَّة هي

األشرار ال ي حصلون على الحياة األبديَّة فهذا ال يعني أنهم سي فنون أو يتوقفون عن الوجود. فوفق ا لما جاء في 

ُسل  21-21: 5يوحنَّا  غير المؤمنين ستُقام ِمن الموت. ووفق ا لما ، فإنَّ أجساد المؤمنين و15: 22وأعمال الرُّ

تَّى  ؛ في حين أنَّ غير المؤمنين سيحصلون على الحياة األبديَّةفإنَّ المؤمنين سيحصلون على  21: 25جاء في م 

لِّم بوضوح أنَّ جميع الناس سيستمرون في الوجود! فاألبرار واألشرار العذاب األبدي . فالكتاب المقدس يُع 

األبد. ولِكْن في حين أنَّ األبرار سيتمتَّعون بالحياة األبديَّة، فإنَّ األشرار وغير المؤمنين سيوجدون إلى 

 سيُعذَّبون إلى األبد. 

 

َالفناءَأوَعدمَالوجود.َهـ(َالهالكَي ختلفَعنَ

 

قف عن سيتو، فإنه ال يعني بذلك أنه دماره، أو هالكه، أو موت اإلنسانفعندما ي تحدَّث الكتاب الُمقدَّس عن 

، فإنَّ كلمة "هالك" ال يمكن أن تعني "فناء"، بل تعني "عقاب". 5: 5كورنثوس 1فوفق ا لما جاء في  الوجود.

ا ُروُحهُ ف ت ْخلُُص فِي ي وْ فهي تقول: " ُدهُ؛ أ مَّ س  ْيط اِن، لِي ْهلِك  ج  ا اْلفِْعِل إِل ى الشَّ ُرون  ت ْسلِيم  ُمْرت ِكِب ه ذ  بِّ تُق رِّ ِم الرَّ

لِّم الخاطئ إلى الشيطان إلهالك طبيعته الخاطئة )عن طريق المرض أو األلم( على رجاء وع  ي سُ  ". فالكنيسة تُس 

ا إالَّ بسبب  ا أو عقاب ا بالغ  ا كبير  أن ت ْخلُص روحه في يوم الدينونة. فالشيطان ال يستطيع أن يُْلِحق باإلنسان ضرر 

ي قضي على طبيعة اإلنسان الخاطئة هو الوحيد الذي يستطيع أن  الطبيعة الخاطئة لإلنسان. ولكنَّ يسوع المسيح

 عن طريق عمله الخالصي!
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ا. 1-1: 1تسالونيكي 2ووفق ا لما جاء في  ، فإنَّ "الهالك األبدي" في يوم الدينونة يُناقض فكرة الفناء تمام 

سيعيشون دي(. وهذا يعني أنهم )أي بالعقاب األب يُعاقب األشرار وغير المؤمنين بالهالك األبديفحينئذ ، سوف 

( تعني أنَّه سي ْحِرم هؤالء ِمن محبته 1. ون قمة هللا )العدد إلى األبد بعيدين عن م حضر الرب وعن مجده وجالله

و  11: 21ورحمته ورعايته، وأنه سي حرمهم ِمن رؤية بهاء يسوع المسيح وجالله. ووفق ا لما جاء في رؤيا 

بيعني الطَّْرح في المكان الذي  الموت الثاني، فإنَّ 1: 21 ا وليال  إلى أبد  سيتعذَّ فيه األشرار بنار  وكبريت نهار 

 اآلبدين. 

 

َهـ(َنظريةَالف رصةَالثانية
 

 

قدَّسَ-1 َ.َنظريَّةَالف رصةَالثانيةَت عاِرضَتعاليمَالكتابَالم 

 

مكنًَأ(َنظريَّةَالف رصةَالثانيةَت علِّمَ َالخالصَبيسوعَالمسيحَيبقىَم  َاَحتىَبعدَموتَاإلنسانَجسدي ًاأنَّ

 

لي  ا بما  يقول أنصار هذه النظريَّة إنَّ جميع الناس الذين لم يحظوا بفُرصة سماع رسالة اإلنجيل، أو لم يُف كِّروا م 

قاله يسوع، أو الذين ماتوا في طُفولتهم، سي حظون بفُرصة أخرى لإليمان بيسوع المسيح بعد موتهم. ف هُم 

مكن أليِّ شخص  أن يموت دون أن ي حظى بفُرصة مواتية لسماع اإلنجيل واإليمان به. لذلك، يقولون إنه ال يُ 

ف هُْم يستنتجون أنَّ الحالة األبديَّة لإلنسان يُمكن أن تتغيَّر في الفترة الواقعة بين موت اإلنسان جسدي  ا ويوم 

 الدينونة األخيرة. 

 

 

َفهمهمَالبشريَلمحبَّةَهللاَوعدله.َظريَّتهمَعلىَب(َأنصارَنظريَّةَالف رصةَالثانيةَي بنونَن

لِّم أنَّ  21و  11: 2ف هُم يُشيرون إلى آيات  ِمثل يوحنَّا  د م اإليمان المقصودقائلين إنها تُع  مَّد( هو  ع  )أو الُمت ع 

ر ز يح قائلين إنَّ المس 1: 2و  11: 2بُطرس 1األساس الوحيد للدينونة. كما أنهم يُشيرون إلى آيات  ِمثل  ك 

فلي( في الفترة الواقعة بين موته وقيامته. كما أنهم  لألرواح التي في السِّجن )أي في الهاوية أو العالم السُّ

في يوم  إالَّ قائلين إنَّ مصائر الناس لن تتحدَّد  15-11: 21ورؤيا  11: 5كورنثوس 2يُشيرون إلى آيات  ِمثل 

 الدينونة األخيرة.

 

ََ.نظريَّةَالف رصةَالثانيةالتَّفنيدَالكتابيَلَ-2

 

رَبناًءَعلىَإيمانهمَوحياتهمَعلىَاألرضأ(َمصائرَالناسَاألبديَّةَ َ!ت تقرَّ
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ا فاألشياء التي يقوم بها الناس في الجسد )أي أثناء حياتهم على األرض( هي التي تُ  ر مصيرهم األبدي. أمَّ ق رِّ

ر مصيرهم. واآليات يوحنَّا األشياء التي ت ْحُدث في الفترة الواقعة بين الموت والق  21و  21-11: 2يامة فال تُقرِّ

لِّم أنَّ المصائر األبديَّة للناس ت عتمد على عالقتهم الشخصيَّة بيسوع المسيح أثناء حياتهم على األرض!  تُع 

ْول ما  ْول مجيء يسوع المسيح إلى العالم وح  ي فعله فالتعليم في األصحاح الثالث ِمن إنجيل يوحنَّا ي تمحور ح 

ن يرفضه لن  ن ال يؤمن به قد ِدْين! كما أنه يُعلِّم أنَّ ُكلَّ م  لَّم يسوع أنَّ م  الناس به في هذا العالم الحاِضر. وقد ع 

 يرى حياة ، بل ي ْمُكث عليه غضب هللا!

 

لَّم يسوع وهكذا، فإنَّ مصائر الناس األبديَّة ت عتمد على الطريقة التي عاشوا بها حياتهم على األرض. وقد ع  

تَّى  ( أنَّ القيام بمشيئة هللا على األرض، واالعتراف 21-21: 25و  22-22: 11و  22-22: 7بوضوح )في م 

ر مصيرهم األبدي!  بيسوع أمام الناس على األرض، وُحْسن ُمعاملة المؤمنين على األرض هي أشياء تُق رِّ

إطاعة مشيئة هللا. ومشيئة هللا هي أن يؤمنوا بيسوع وبالطبع فإنَّ الناس ي ْخلُصون ال بأعمالهم الصالحة، بل ب

ا لحياتهم )يوحنَّا  ا وحيد  (. وسوف تُب ْرِهن أعمالهم ما إذا كان إيمانهم 21: 1المسيح وأن ي قبلوه رب  ا وُمخلِّص 

ى ما فعله وعندما يأتي يسوع المسيح ثانية ، سوف ت عتمد ُمكافآته أو عقابه عل(. 22-12: 2حقيقي  ا أ م ال )يعقوب 

تَّى  : 21؛ رؤيا 11: 5كورنثوس 2؛ 21، 21: 25الناس بالقدرات والفُرص التي ائتمنهم عليها على األرض )م 

(! وفي الدينونة األخيرة، لن ي حصل الناس على فُرصة ثانية لإليمان بيسوع المسيح، بل إنَّ مصيرهم 11-15

ر وفق ا إليمانهم وحياة اإليمان التي عاشوها أثناء حياتهم بالجسد األبدي سيُعلن علن ا! فمصائر الناس األبديَّة ت ت قرَّ 

 على هذه األرض!

 

 

َ.ب(َحالةَغيرَالمؤمنينَبعدَالموتَهيَحالةَثابتةَودائمة

 

ا بعد موتهم )لوقا  لِّم أنَّ هللا سيُعاقب األشرار وغير المؤمنين فور  (. والرسول بُطرس 22-11: 11فيسوع يُع 

دَّدة ولوقت ُمحدَّد. فبعد أن يموتوا في أنَّ هللا يُعلِّم  ي ْحفظ األشرار إلى يوم الدينونة. وهو ي حفظهم لغاية ُمح 

(. وبعد أن يأتي يوم الدينونة 1: 2بُطرس 2الجسد، سوف يستمر عقابهم إلى أن يأتي يوم الدينونة األخيرة )

ِخزي والعار عندما يُعلن هللا دينونتهم على األخيرة، فإنَّ عذابهم سيُصبح أقسى وأشد. فحينئذ ، سوف ي ختبرون ال

رِّ األزمنة. وسوف يُعانون ِمن عذاب الجحيم ال في أرواحهم  ع جميع الناس الذين عاشوا على م  ْسم  رأى وم  م 

تَّى  ا )م  (! وسوف يُعاقبون بطردهم ِمن 21، 21: 25؛ 21: 11)نفوسهم( فحسب، بل وفي أجسادهم أيض 
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ة الربِّ إلى األبد ْضر  (. وسوف يكون الظَّالم الشديد الدائم هو مصير األشرار في 11-1: 1تسالونيكي 2) ح 

 (.  12-7النهاية )يهوذا 

 

ناداةَباإلنجيلج(َنظريَّةَالف رصةَالثانيةَ َ.ت ست خدمَكذريعةَلعدمَالم 

 

ة للُمناداة باإلنجيل! ولِكْن يجب الُمناداة باإلنجي  ل اآلن لكي يؤمن الناس بهفهذه النظريَّة تُلغي الحاجة الُملِحَّ

تَّى 11-15: 11)مرقُس  (. وسوف يُنادى باإلنجيل في العالم ُكلِّه كشهادة إلى األُمم قبل أن يأتي المسيح ثانية  )م 

22 :12!) 

 

َ.بعدَموتَالناسَجسدي ًااإلنجيلَل نَي نادىَبد(َ

 

ا ال ت تناول الموضوع نفسه.  1-1: 2و  22-11: 2بُطرس 1 في إنَّ اآليات وبالتالي، يجب عدم استخدامها مع 

ق إلى الُمناداة باإلنجيل إلى الناس بعد موتهم. وبسبب إساءة  لتدعيم نظريَّة الفُرصة الثانية. فهذه اآليات ال ت تطرَّ

 استخدام هذه اآليات، سوف نُفسِّرها بالتفصيل بعد قليل.

 

عيَّنَلآلَ-3 بنيَّةَعلىَتفسيرَم  َ.6-4َ:1ب طرس1َو22ََ-3َ:11ب طرس1ََفيَياتنظريَّةَالف رصةَالثانيةَم 

 

َ.أ(َالكرازةَللناسَفيَالهاوية

 

تقول إنَّ ُروح )ن ْفس( يسوع  22-11: 2بُطرس 1فإنَّ اآليات  ،نظريَّة الفُرصة الثانيةلتفسير أصحاب وفق ا 

فلي؛ وية على أنها إلى السِّجن )الهاوية( في الفترة الواقعة بين موته وقيامته. وتُف سَّر الها نزلتالمسيح  العالم السُّ

ثوى أرواح الناس الذين عاشوا   مجيء يسوع.  قبلأي م 

 

َ.ب(َالكرازةَباإلنجيل

 

ز باإلنجيل ألرواح  1: 2بُطرس 1وفق ا لتفسير أصحاب نظريَّة الفُرصة الثانية، فإنَّ اآلية  تقول إنَّ يسوع ك ر 

 خرى للخالص. لكي يُعطيهم فُرصة أ بعد أن ماتواالناس في الهاوية 

 

َ.ج(َالتفسيرَالصحيح

 

فلي للكرازة باإلنجيل،  22-11: 2بُطرس 1 الواردة في إنَّ اآليات ال ت تحدَّث عن نزول المسيح إلى العالم السُّ

 يسوع االنتصاري إلى السماء وإعالنه لنُصرته النهائية.  ُصعودبل ت تحدَّث عن 
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، بل ت تحدَّث عن الكرازة باإلنجيل لألمواتن الكرازة باإلنجيل ال ت تحدَّث ع 1-1: 2بُطرس 1كما أنَّ اآليات 

 . لذلك، فإنَّ نظريَّة الفُرصة الثانية هي نظريَّة غير ِكتابيَّة!أثناء حياتهمللناس 

 

حيحَلآلياتََ-4 َ.22-3َ:11ب طرس1َالتَّفسيرَالصَّ

 

د ث العظيم المذكور في  صاري إلى السماء؛ أي إعالنه هو ُصعود يسوع االنت 22-11: 2بُطرس 1إنَّ الح 

 لنُصرته النهائية على كل شيء في الكون!

 

فَّاريَوعنَالم صالحةَالتيَقامَبهاَِمنَخاللَموتهَوقيامته11َأ(َاآليةَ دَّثَعنَعملَالمسيحَالك  َ.ت ت ح 

 

" ت عني أنهفعندما مات يسوع، ماتت طبيعته البشريَّة فقط.  ِريِّ ات  بِِجْسِمِه الب ش  مات في الوقت الذي  وعبارة "م 

(. وبموته، ترك يسوع 2: 1كان ما زال فيه ي متلك جسده البشري الضعيف الُمث ق ل بخطايا البشريَّة )رومية 

هُ طبيعته البشريَّة الضعيفة وقطع كل ما يربطه بالخطيَّة والموت. وعند قيامته، استودع يسوع  في يديِّ  ُرْوح 

ْضع جسده في القبر، في حين كانت روحه مع (. وهكذا21: 22أبيه السَّماوي )لوقا  ، عندما مات يسوع، ت مَّ و 

فلي!  هللا اآلب. وال نقرأ في الكتاب الُمقدَّس ُكلِّه أنَّ روح المسيح نزلت إلى الهاوية أو الجحيم أو العالم السُّ

 

وح"؛ أي أنَّ ج ي  ا بالرُّ سده البشري أُقيم ِمن الموت وعندما قام يسوع، قامت طبيعته البشريَّة فقط. فقد "عاد ح 

ة طبيعته اإللهيَّة؛  وح القُُدس )بقوَّ ة الرُّ (. وبعد قيامته أصبح جسده ُكلُّه 11-17: 2نظُر يوحنَّا أوأصبح حي  ا بقوَّ

ا للروح القُُدس بالكامل )رومية  ا وخاضع  د  ا ُممجَّ ا، 1: 2؛ كولوسي 2: 1جسد  لم ي ُعد (! وُمنذ تلك اللحظة فصاعد 

وح القُُدس. وُمنذ تلك  –اإلنسان  –يسوع  ة الرُّ يعيش في ذلك الجسد البشري الضعيف، بل أصبح حي  ا بقوَّ

تَّى  ا، أعطى هللا اآلب ليسوع ُسلطان ا يفوق كل ُسلطان  في الكون )م   كورنثوس1؛ 11: 21اللحظة فصاعد 

 (. 5: 1؛ رؤيا 11-1: 2؛ فيلبِّي 22-21: 1؛ أفُسس 25: 15

 

دَّثانَعنَذهابَيسوعَوكرازته22َو18ََب(َاآليتانَ َ.ت ت ح 

 

  .بعد قيامتهذهاب يسوع كان ذهاب ا 

ز  بشيء  ما! ووفق ا  ر  وح القُُدس وذهب وهو في هذه الحالة الُمقامة إلى مكان  ما وك  ة الرُّ فيسوع المسيح قام بقوَّ

ي ذهب في الفترة  لملذلك، فإنَّ يسوع فإنَّ ذهاب يسوع لم ي ْحُدث قبل قيامته، بل بعد قيامته!  11و  11لآليتين 
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الواقعة بين موته وقيامته إلى أيِّ مكان ولم ي كِرز بأي شيء بالروح. ولِكْن بعد قيامته، ذهب يسوع إلى مكان  ما 

د! جَّ ز بشيء  ما في جسده الُمقام الُمم   وك ر 

 

ا وليس نزوال  ذهاب يسوع كان   .صعود 

ذهابه إلى أي مكان في األسفل، بل كان صعود  إلى السماء! لهذا فإنَّ يسوع لم  (، لم ي ُكن22فوفق ا للسياق )اآلية 

ِعد إلى السماء وجلس عن يمين هللا اآلب! فلي، بل ص   ي هبِط إلى أرواح األموات في العالم السُّ

 

واحد ، يُْنظ ر إلى قيامة يسوع وصعوده وجلوسه عن يمين اآلب على أنه "ُصعود" 22: 12وفي إنجيل يوحنَّا 

ا إلى هللا. وفي 5: 12إلى هللا. وفي رؤيا   دُّ ذلك اختطاف ا واحد  ، فإنَّ قيامة يسوع 22-11: 2بُطرس 1، يُع 

ا إلى هللا! ا واحد  دُّ جميعها ُصعود   وصعوده وجلوسه عن يمين اآلب تُع 

 

 .إعالن ا لُنصرتهذهاب يسوع كان 

باإلنجيل. فالكلمة األصليَّة الُمستخدمة في هذا النَّص ت عني ال تقول إنَّ "كرازة" المسيح كانت كرازة  11فاآلية 

"إعالن". ول ِكن ما هو ُمحتوى هذا اإلعالن؟ في اللغة األصليَّة نرى أنَّ "الذهاب" و "الكرازة" ي ْنت ِميان الواحد 

االنتصاري إلى وقد كان ذهابه )أو صعوده( لألرواح التي في السجن شيئ ا ما. يسوع إلى اآلخر. فبذهابه، أعلن 

دِّ ذاته. فصعوده االنتصاري إلى السَّماء كان هو الدليل على  ا( في ح  ة ، أو تبشير  السَّماء إعالن ا )أو ِكراز 

ال ت تحدَّث عن الُمناداة باإلنجيل، بل عن إعالن ُصعود يسوع االنتصاري إلى  11نُصرته النهائية. واآلية 

 السَّماء بصفته نُصرته النهائيَّة!

 

ه ا إلى جميع الكائنات اب يسوع كان ذه  .والعاصيةغير الُمكترثة إعالن ا موجَّ

ا إلى األشخاص " 21و  11فنحن نقرأ في اآليتين  ه تحديد  اُحهُُم أنَّ إعالن النُّصرة هذا موجَّ ْت أ ْرو  الَِّذين  أ ْصب ح 

ة  فِي أ يَّ  ار  ف ُضوا اْلبِش  ا ر  م  لِك  ب ْعد  ذ  ْجِن و  ان  اآلن  فِي السِّ ِة الَّتِي ك  ال  الُمدَّ ابِرا  ط و  ان  هللاُ ي ت أ نَّى ص  ا ك  م  اِم نُوح ، ِعْند 

فِين ة   ن هُم أولئك األشخاص الذين أصبحت أرواحهم في السِّجن بسبب عصيانهم هلل؟ نُوٌح ي ْبنِي فِيه ا السَّ ". ول ِكْن م 

إنهم كانوا  5: 1في الجحيم. فنحن نقرأ في تكوين  إنها أرواح الناس الذين هلكوا في الطوفان وظلُّوا مسجونين

ا. كما نقرأ في  ير  دَّق كالم هللا وبنى الفُْلك، أنَّ نوح كان ي ْكِرز بالبِر.  5: 2بُطرس 2جيال  شرِّ ا ص  ومع أنَّ نوح 

ِخروا ِمن كالمه وتحذيراته بشأن الطوفان الذي سيأتي عليهم كدينونة ِمن هُْم لم  إالَّ أنَّ هؤالء األشرار س  هللا. و 

ُرهم بهالكهم اآلتي. وهكذا، فقد  ي كتفوا بعدم تصديق ما قاله لهم، بل تجاهلوا بِناءه للفُْلك رغم أنَّ ذلك كان يُذكِّ
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(. ولكِْن 1: 7؛ 2: 1؛ 22: 5؛ تكوين 21: 2بُطرس 1عصوا تحذير هللا واستهانوا بطُْول أناتِه ربما لمئة سنة )

ير بسبب عدم إيمانه )عبرانيِّين عندما جاء الطوفان، ُكوفئ   (. 1: 11نوح بسبب إيمانه، وأُدين ذلك الجيل الشرِّ

 

تَّى  لَّم يسوع أنَّ الناس "في زمن نوح" يرمزون إلى 21-27: 22ووفق ا لما جاء في إنجيل م  ُكلِّ الناس ، فقد ع 

الن لنُصرته على جميع الناس ! لذلك، فقد كان صعود يسوع إلى السماء هو إعالُمهملين والعاصين في العالم

ل للمسيح أو ب عده. وفي الوقت نفسه، فقد كان  دين واألشرار سواء عاشوا قبل المجيء األوَّ العاصين والُمتمرِّ

ا لألحياء كي يتوبوا.  أنَّ موت المسيح  –ِمن خالل آيات أُخرى في الكتاب الُمقدَّس  –ون حن ن ْعل م صعوده تحذير 

 :1ه عن يمين اآلب هو إعالن لنُصرته على جميع قوى الشرِّ الروحيَّة )أفُسس وقيامته وصعوده وجلوس

يرة 7، 2، 1: 21؛ 1-5: 12؛ رؤيا 22-21: 12( كالشيطان وأعوانه )يوحنَّا 21-22 (، واألرواح الشرِّ

ع (، وجمي1: 1رؤيا  ؛1يهوذا  ؛1؛ قُضاة 2: 2بُطرس 2؛ 15: 2؛ كولوسي 21: 1)المالئكة الساقطة( )لوقا 

يرة في العالم )المزمور  (! وهكذا، فقد كان صعود يسوع إلى السماء إعالن ا لنصرته 12-1: 2الحكومات الشرِّ

 النهائيَّة! 

 

َ.ت تحدَّثانَعنَقيامةَالمسيح،َوصعوده،َوجلوسهَعنَيمينَهللاَاآلب22َو21ََج(َاآليتانَ

 

ِعد  1: 2وأفُسس  12: 2كورنثوس 2فوفق ا لما جاء في  المسيح إلى السماء، فقد ق اد  جميع المؤمنين ، عندما ص 

 وموكب النُّصرةفي موكب نُصرته. فقد أسرهم )أو اجتذبهم( بمحبَّته ونعمته الُمعلنتين في اإلنجيل.  كاألسرى

يُشير إلى أنَّ المسيح قد غلب الخطيَّة والموت ِمن أجل شعبه وذلك عن طريق موته على الصليب. كما أنه 

ا أخضعهم برحمته ونِعمته!أْظه ر للعالم مِ   ن خالل صعوده االنتصاري إلى السماء أنَّ هناك أشخاص 

 

ات المهزومة15: 2ووفق ا لما جاء في كولوسي  . وقد سار هؤالء كأسرى حرب ُمقيِّدين ، فقد س بى يسوع القوَّ

 وراء المسيح الُمنتِصر أثناء دخوله االنتصاري إلى السَّماء!

 

لطات والحكومات خاضعة  للمسيح بعد قيامته 22-21: 2رس بُط1ووفق ا لما جاء في  ، فقد أصبحت جميع السُّ

تَّى  ؛ 22-21: 1؛ أفُسس 11: 21وصعوده وجلوسه عن يمين اآلب. فيسوع هو ملك الملوك وربُّ األرباب )م 

ضعون ، فإنَّ جميع الذين ال يخ11-11: 2وفيلبِّي  25: 15كورنثوس 1(. ووفق ا لما جاء في 12: 17رؤيا 

حمته سي خضعون في يوم  ما لنُصرته الُمعلنة في دينونته!  لنُصرة المسيح الُمعلنة في ر 

 

حيحَلآلياتَ-5 َ.6-4َ:1ب طرس1ََفيَالتَّفسيرَالصَّ
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د ث الُمشار إليه في  هو الكرازة باإلنجيل للناس أثناء حياتهم على األرض )ولكنهم  1-1: 2بُطرس 1إنَّ الح 

سالة(. فهذه اآليات ت تحدَّث عن الُمناداة باإلنجيل كانوا قد ماتوا في ال ت ب فيه الرسول بُطرس هذه الرِّ وقت الذي ك 

ا! وهي  أثناء حياتهم بالجسد على هذه األرض لكي ي نالوا الخالص ويحيوا حياة  ُمقدَّسة  أثناء حياتهم بالجسد أيض 

ا عن حاجتنا ألن نحيا حياة روحيَّة في الجسد الح الي رغم أنَّ هذا الجسد سيموت في يوم  ما في تتحدَّث أيض 

ائِما  أ ْحي اء  : "1: 2بُطرس 1المستقبل. فنحن نقرأ في  ْي ي ُكونُوا د  اِت أ ْيضا  لِك  ةُ إِل ى األ ْمو  ار  ِت اْلبِش  ا أُْبلِغ  لِه ذ  و 

ادِ  ْوِت ق ْد نُفِّذ  بِأ ْجس  ع  أ نَّ ُحْكم  اْلم  وِح فِي ن ظ ِر هللاِ، م  ْيِرِهْم ِمن  النَّاسِ بِالرُّ غ  اتُوا ك   ". ِهْم، ف م 

 

َت ع لِّمَعنَالغايةَِمنَالتبشيرَباإلنجيل6َأ(َاآليةَ

 

ا لتخليصهم أو إلدانتهم! فاآليات  تقول إنَّ الناس الذين  5-2إنَّ السبب الحقيقي للُمناداة باإلنجيل للناس هو إمَّ

ون في العيش في الخطيَّة والشرِّ سيُدانون إنَّ المؤمنين المسيحيِّين الحقيقيِّين  1و  2و  1! وتقول اآليات يستمرُّ

الُمستقبل، سوف يُن فَّذ ُحْكم الموت الذين يعيشون بقيَّة حياتهم على األرض ُمنقادين لطاعة هللا فسي خلُصون! وفي 

ن في ذلك المؤمنين المسيحيِّين(بأجساد الجميع  حكوٌم عليها  رضيَّةأجساد المؤمنين األ. وهذا يعني أنَّ )بِم  م 

ا كما ي ْحُدث لجميع الناس على األرض )عبرانيِّين  –بالموت في يوم  ما  (. وهكذا، يجب على 27: 1تمام 

ا ال يُمكن أن ي ِرث ملكوت هللا ) م  ا أو د   (. 51: 15كورنثوس 1المؤمنين المسيحيِّين أن يموتوا جسدي  ا ألنَّ ل ْحم 

 

وح. وهذا يعني أنهمولكنَّ جميع الناس الذين يتج س ب  الرُّ سيعيشون هلل  اوبون مع اإلنجيل سيعيشون هلل ح 

)بأرواحهم الجديدة أو المولودة ثانية (، ويعبدونه، ويخدمونه رغم أنَّ كثيرين منهم سيموتون بسبب االضطهاد. 

وباختصار، سوف  (.25و  22: 7؛ رومية 22-22: 2ولكنهم سيفرحون ِمن الداخل بكلمة هللا وطُُرقه )يوحنَّا 

 يحيا جميع المؤمنين الحقيقيِّين حياة  ُمقدَّسة !

 

لقد أُْبلِغ ت البشارة إلى "األموات". والمعنى المقصود هُنا هو أنَّ الناس الذين سمعوا اإلنجيل وآمنوا بيسوع 

ؤالء أموات ا المسيح أثناء حياتهم على األرض قد ماتوا بسبب االضطهاد أو ميتة طبيعيَّة. وهكذا، فقد كان ه

بالجسد عندما كتب الرسول بُطرس رسالته هذه. ومع أنهم كانوا يؤمنون بيسوع المسيح عندما كانوا يعيشون 

اهُم ِمن دينونة الخطيَّة  بالجسد، إالَّ أنَّ إيمانهم هذا لم ي حفظ أجسادهم أثناء االضطهاد. ولكنَّ إيمانهم هذا قد ن جَّ

كَّ   ن هُم ِمن العيش بقداسة في وسط االضطهاد!وِمن الموت األبدي. كما أنه م 

 

َ.الَت ع لِّمَعنَنظريَّةَالف رصةَالثانية6َب(َاآليةَ
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فلي أو في الجحيم ألنَّ  1فاآلية  هذه األرواح ال ت عني بتات ا أنه قد نُودي باإلنجيل ألرواح األموات في العالم السُّ

ل لآلية ! لذلك، فإنَّ التفسير الوحيد المُ لم ي ُعد لها أجساد لهؤالء الناس قبل أن اإلنجيل ب ه قد نُوديهو أن 1حت م 

يُدانوا كبقيَّة الناس ِمن ناحية أجسادهم؛ أي ق بل أن يموتوا جسدي  ا! وال يُمكن تفسير هذه اآلية وكأنها تعني أنه قد 

األرواح لم ي ُعد لها أجساد نُودي باإلنجيل للناس بعد موتهم جسدي  ا )أي إلى أرواح الناس الذين ماتوا( ألنَّ هذه 

 يُمكن إدانتها بالموت بعد أن ُكِرز باإلنجيل إليهم!

 

لِّم أنَّ اإلنجيل قد نُودي به )أو ُكِرز  به( ألرواح األشخاص األموات في العالم  1وهذا يعني أنَّ اآلية  ال تُع 

فلي أو الجحيم.  السُّ

 

د دليل في الكتاب الُمقدَّس على : الُخالصة أنَّ الناس سي حظون بفُرصة ثانية لسماع رسالة اإلنجيل ال يُوج 

موتهم! فاإلنجيل يُنادى به للناس أثناء حياتهم على األرض فقط. وبناء  على  بعدوالحصول على الخالص 

ر مصيرهم األبدي. لذلك، " ْقُت اْلق بُو اآلن  إيمانهم أو عدم إيمانهم أثناء حياتهم على األرض، سوف ي ت ق رَّ ِل. هُو  و 

ال ِص! اْلي ْومُ  آِمنُوا بِاإِلْنِجيلِ  (! وقد "2: 1كورنثوس 2" )ي ْوُم اْلخ  ل ُكوُت هللاِ. ف تُوبُوا و  ب  م  اْقت ر  اُن و  م  ل  الزَّ !" اْكت م 

 (.15: 1)مرقُس 
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لحقَ 3َالم 

َة:َيومَم راجعةَوتكريسنةَالميالديََّعيدَرأسَالسََّ
 

 

 

ا. : عيد رأس السنم قدِّمة ا كيف ن حتفل ة الميالديَّة هو فُرصة جيدة جد   السنة  بعيد رأسوسوف ن تعلَّم مع 

الميالديَّة. وسوف نُركِّز على أهميَّة فحص ذواتنا فيما ي ختص بالسنة الماضية، وعلى أهميَّة اتخاذ القرارات 

 ة نقوم بها. السليمة فيما يختص بالسنة الجديدة، وعلى أهميَّة وضع هللا في كل بداية جديد

 

ب لِيَّةٌ، : "12-11: 11نقرأ في المزمور  ٌب و  ُل أ يَّاِمن ا ت ع  أ ْفض  انين  و  افِي ة  ف ث م  إِْن ُكنَّا ذ ِوي ع  ن ة ، و  ْبِعين  س  ق ْد ن ِعيُش س 

ا ت ُزوُل ف ن ِطيُر.  ان  م  ْرع  لَّن ا ن ت ع  ... أل نَّه ا س  اء  أ يَّاِمن ا، ل ع  لِّْمن ا إِْحص  ِكيم  ع  وفي الحقيقة أنَّ كل رأس سنة ". قَُّل بِق ْلب  ح 

ا، وأنهم  كِّر الناس في كل مكان  بأنَّ حياتهم على األرض محدودة، وبأنَّ هذه السنة ستنتهي أيض  جديدة تُذ 

ة الماضية سي بلغون نهاية حياتهم قريب ا. لهذا، فإنَّ كل احتفال  برأس السنة الميالديَّة هو فُرصة للناس لتقويم السن

واتخاذ بعض القرارات المهمة للسنة القادمة. ويُمكن لكل عائلة أو مجموعة مسيحيَّة أن تُخصِّص بعض الوقت 

ة.  في األُمسية األخيرة ِمن السنة للتفكير في بعض األسئلة الُمهمَّ

 

ة. فهو يُعلن أنَّ هللا ا في البدء.  والكتاب المقدس هو كتاب يُخبرك عن "بداية" كل األشياء الُمهمَّ كان موجود 

وهو يُخبرنا عن بداية الكون المخلوق، وعن بداية البشريَّة، وعن بداية ق ْصد هللا، وعن بداية ُمهمَّة اإلنسان 

على األرض. كذلك، فإنَّ الكتاب الُمقدَّس ي كشف لنا "نهاية" كل األشياء. فهو يُخبرنا عن نهاية هذا العالم 

ي المسيح ثانية . وحينئذ ، سوف يُدين يسوع المسيح كل شخص في العالم بناء  على بأقطاره وحكوماته عندما يأت

كمؤمنين  –وهكذا، فالكتاب المقدَّس يُذكِّرنا عالقته الشخصيَّة معه وبناء  على ما فعله أثناء حياته على األرض. 

حياتنا حسن ا مع هللا الحيِّ في السنة  بأنَّ هللا هو البداية والنهاية لكل األشياء. كما أنه يُذكِّرنا بضرورة بدء –

. لهذا، فإنَّ عيد رأس السنة الميالديَّة هو فُرصة ثمينة  ا مع هللا الحيِّ الجديدة، وبضرورة إنهاء حياتنا حسن ا أيض 

للمؤمنين المسيحيِّين لتقويم السنة الماضية وتصحيح األخطاء التي اقترفوها في حياتهم. كما أنَّ عيد رأس السنة 

وال سيَّما لاللتزام ِمن جديد بوضع حياتهم بين يديِّ هللا  –ميالديَّة هو فُرصة ثمينة لُصنع قرارات جديدة ال

 .  الحيِّ
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َلفحصَالذاتَف رصةًَبِِصف تِِهَأ(َعيدَرأسَالسنةَالميالديَّةَ

 

ة التي قد : عيد رأس السنة الميالديَّة هو فُرصة جيدة تُتيح لك أن تسأل نفسك بعض األسئلة ام قدِّمة لُمهمَّ

 تُساعدك في تقويم السنة الماضية.

 

ؤالَاألولَفيَعيدَرأسَالسَّنةَالميالديَّة:َ"هلَأناَمؤمن؟"َ-1 ََالسُّ

 

 . 5: 12كورنثوس 2؛ 11-1: 2يوحنا 1؛ 22: 5؛ يوحنَّا 21، 11-11: 2يوحنَّا  اقرأ

ل : ما هو السؤال اكتشفَوناقِش  طرحه على نفسه؟أن ي  ينبغي لكل شخص الذي المهم األوَّ

 : م الحظات

 

لَّص أ م ال؟"  أه مُّ سؤال  يُمكنك أن ت طرحه على نفسك قبل أن تبدأ السَّنة الجديدة هو عن خالِصك: "هل أنا ُمخ 

اِن. اْخت بُِروا أ ْنفُ : "5: 12كورنثوس 2فنحن نقرأ في  ْوا ه ْل أ ْنتُْم فِي اإِليم  ُكْم لِت ر  لِك  اْمت ِحنُوا أ ْنفُس  ُكْم. أ ل ْستُْم لِذ  س 

؟ ا ت ب يَّن  أ نَُّكْم ف اِشلُون  ِسيح  فِيُكْم، إاِلَّ إِذ  ُكْم، أ نَّ ي ُسوع  اْلم  فالكثيرون سيبدأون السَّنة الجديدة بدون " ت ْعِرفُون  أ ْنفُس 

ن ال يؤمن بيسوع المسيح مصيُره الهالك ألنَّ خطاياه ل . وكل م  م تُْغف ر ب ْعد، يسوع المسيح؛ أي بدون هللا الحيِّ

ن ال ي فعل الصواب  ن يستمر في الخطيَّة وم  ي ِرث العذاب األبدي. وكل م  وألنَّ غضب هللا سيبقى عليه، وألنه س 

ا  ن ال يُِحبُّ أخاه هو ابن للشيطان. ولِكْن إذا التفت أيُّ شخص  إلى هللا وق بِل  يسوع المسيح رب  ا وُمخلِّص  وم 

ْهلِك، بل تكون له الحياة األبديَّة! وهو لن يستمر في الخطيَّة ألنه ُولِد  ِمن هللا. لذلك، فهو لحياته، فلن يُدان ول ن ي  

الح ويُحبُّ أخاه، وي عرف أنه ابن هلل. لهذا، يجب على كل شخص  أن ي فحص نفسه.   سي عمل الصَّ

 

ر كِّ لِّ هذف  الة: "أبي السَّماوي، أعترف لك : إذا لم ت ْقب ل يسوع المسيح في قلبك وحياتك فافعل ذلك اآلن. ص  ه الصَّ

ليب طاياي. كما  بأنِّي إنساٌن خاطٌئ ومصيري الهالك. وأنا أُؤمن أنَّ يسوع المسيح مات على الصَّ ليدفع أُجرة خ 

أنني أُؤمن بأنه قام ِمن األموات وأنه ي ْملُك اآلن كملك الملوك. وأنا أْطلُب اآلن ِمن يسوع المسيح أن ي ْسُكن في 

وحياتي، وأن ي غفر لي خطاياي، وأن يُعطيني حياة  جديدة. كما أنني أُريد أن أتعلَّم منه بصفته ُمعلِّمي، وأن  قلبي

ْبت. باسم يسوع المسيح. آمين".  ِمْعت  صالتي واْست ج  بِّي. أشُكرك ألنَّك س   أُطيعه بِِصف تِِه ر 

 

ؤالَالثَّانيَفيَعيدَرأسَالسَّنةَالميالديَّة:َ"كيَ-2 َفيَالسَّنةَالماضية؟"السُّ ََفَِعْشت 

 

 . 22: 1؛ يوحنَّا 22-22، 7-1: 121 المزمور اقرأ

 كل شخص أن ي طرحه على نفسه؟ لالمهم الثاني الذي ينبغي : ما هو السؤال اكتشفَوناقِش

 : م الحظات
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سَّنة السؤال المهم الثاني الذي يجب على كل شخص أن ي طرحه على نفسه هو: "كيف ِعْشُت حياتي في ال

. فقد أدرك داود أنه ليس كامال  وأنه ليس بال خطيَّة. فهو صالٌة لفحص الذاتهو  121الماضية؟" إنَّ المزمور 

ا  فاته يُدرك أنه ال ي عرف دوم  لذلك فهو ي طلُب ِمن هللا أن ي كشف له خطاياه. فهو ال تُِسرُّ قلب هللا. قد التي تصرُّ

بُّ ق ْد ف ح  يُصلِّي قائال : " يْت  ي ار  . أ ْنت  ت ق صَّ نُهُوِضي. ف ِهْمت  فِْكِري ِمْن ب ِعيد  ْفت  قُُعوِدي و  ر  ْفت نِي. أ ْنت  ع  ر  ع  ْصت نِي و 

انِي. ل ق ْد  ه  بِه ا لِس  ة  ِمْن ق ْبِل أ ْن ي ت ف وَّ لِم  ْفت  ُكلَّ ك  ر  ت ْعِرُف ُكلَّ طُُرقِي. ع  ْرق ِدي، و  م  ْسل ِكي و  ْقت نِي )بِِعْلمِ م  ( ِمْن ط وَّ ك 

هُ  ، إِنَّهُ أ ْسم ى ِمْن أ ْن أُْدِرك  ا اْلِعْلم  اْلف ائِق  ب  ه ذ  ا أ ْعج  ب س ْطت  ي د ك  ف ْوقِي. م  ام  و  ِمْن أ م  ْلف  و  ُب ِمْن خ  ْهر  . أ ْين  اْلم 

؟ تِك  ْضر  ف رُّ ِمْن ح  ؟ أ ْين  اْلم  اْعِرْف ق ْلبِي. اْمت  ...  ُروِحك  ْصنِي ي اهللاُ و  ان  فِيَّ ت ف حَّ اْنظُْر إْن ك  اِري. و  اْعِرْف أ ْفك  ِحنِّي و 

اْهِدنِي الطَِّريق  األ ب ِديَّ  ، و   ".ط ِريُق ُسوء 

 

ر كِّ ف ض المريض  اعترفال يُمكن لألطبَّاء أن يُساعدوا مرضاهم إالَّ إذا : ف  ا إذا ر  هؤالء بأنهم م رضى. أمَّ

ِضه، فلن يُقِرَّ بحاجته إلى ط ر  ولِكن عندما يُواِجه واقع حياته ويُقرِّ بمرضه وحاجته بيب. مواجهة واقع م 

لوا لمساعدته. كذلك، فقد قال يسوع: " اُء هُُم اْلُمْحت اِجين  إِل ى للمساعدة، فيمكن لألطبَّاء أن يتدخَّ ل ْيس  األ ِصحَّ

ارا  ب لْ  ا ِجْئُت أل ْدُعو  إِل ى التَّْوب ِة أ ْبر  ى! م  ْرض  اِطئِين   الطَّبِيِب، ب ِل اْلم  (. وهكذا، فإنَّ ُكلَّ م ن 22-21: 5" )لوقا خ 

فاء ِمن أفضل طبيب في العالم! وُكلُّ  يُواِجه الحقيقة بأنه خاطئ وي عتِرف بذلك ليسوع، فسوف يتلقَّى العون والشِّ

ماضي ألنه ِمن يؤمن بهذا لن ي خشى ِمن ف ْحص نفسه حتَّى األعماق لكي يُواجه تلك المخاوف الدَّفينة وأحداث ال

فاء!  ي ْعل م أنَّ هذه هي أفضل طريقة للشِّ

 

لذلك، فإنَّ السؤال المهم الذي ينبغي أن ت طرحه على نفسك قبل أن تبدأ السَّنة الجديدة ي تعلَّق باحتماليَّة وجود 

فيَّة خطيَّة في حياتك: "هل توجد خطيَّة ُمعيَّنة في حياتي لم أعترف بها ليسوع المسيح؟" أو "هل توجد دواف ع خ 

م سلوكياتك،  ا لها؟" ف كِّر في السنة الماضية وق وِّ ْبد  لديَّ ال تُِسرُّ قلب هللا؟" أو "هل توجد خطيَّة ِسريَّة أصب ْحُت ع 

ْكت  )أو  ْمت  عليها في السنة الماضية. وإذا أْدر  وكلماتك، ودوافعك، ومواقفك، وقراراتك، والخيارات التي أْقد 

( بأنَّ حياتك ْرت  ع  لِّ كلمات المزمور  ش  لفحص ذاتك.  121لم ت ُكن كما ينبغي ولكنَّك ال ت عرف ما هو الخطأ، ص 

 مخاوفكة، وأن ي ختبر مشاعرك الدَّفينة، وأن ي كشف است ْخِدم هذه الصالة راجي ا ِمن هللا أن ي فحص دوافعك الخفيَّ 

كَّر أنَّ وسلوكياتك العدائية وجراحاتك هللا ي عرف كل ما يدور في عقلك وقلبك وحياتك، . وأثناء قيامك بذلك، ت ذ 

ولكنه يريدك أن ت طلُب منه أن ي كِشف لك تلك األمور. فهو يريدك أن ت تعرَّف على تلك األشياء وأن ت عترف بها 

د يسوع في إنجيل يوحنَّا  ع  رك ِمنها! وقد و  رِّ اْلح  قائال : " 22: 1ألنه يريد أن يُح  ، و  قَّ ت ْعِرفُون  اْلح  ُرُكمْ و  رِّ ". قُّ يُح 

 فحتى لو كانت الحقيقة تتعلَّق بأكثر الجوانب ُظلمة  في حياتك وطبيعتك، فإنَّ هللا قادٌر على تحريرك منها!
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مَالذيََ-3 ؤالَالثَّالثَفيَعيدَرأسَالسَّنةَالميالديَّة:َ"ماَهوَالتقدُّ ْزت هَ السُّ ََفيَالسَّنةَالماضية؟"أْحر 

 

 .11-15: 2ثاوس تيمو1؛ 7-1: 2كولوسي  اقرأ

 المهم الثالث الذي ينبغي لكل شخص أن ي طرحه على نفسه؟: ما هو السؤال اكتشفَوناقِش

 : م الحظات

 

ْزتُهُ في السَّنة  م الذي أْحر  السؤال المهم الثالث الذي ينبغي لكل شخص أن ي طرحه على نفسه هو: "ما هو التقدُّ

عالحيَّة  الماضية؟" فالناس هُم كائنات حيَّة. والكائنات م أو ت تراج  . فقد ي عتقد الناس أنه بإمكانهم أن ي ثبتوا في ت ت ق دَّ

مأماكنهم لفترة ما للتعاُمل مع مشكلة ما. ولكنَّ  ! فالجمادات هي التي تبقى على التَّعاُمل مع أي ُمشكلة هو ت ق دُّ

م ِرْف إِل ى ه ِذِه األُُموِر، فقال له: " حالها لوقت  طويل. وقد ح ضَّ الرسول بولُس تلميذه تيموثاوس على التقدُّ اْنص 

ِميِع. اِضحا  لِْلج  ُمك  و  ِغْل بِه ا ُكلِّي ا ، لِي ُكون  ت ق دُّ اْنش  ، تُْنقُِذ ن ْفس ك   و  لِك  ل ى ذ  اِظُب ع  لِلتَّْعلِيِم. ف إِنَّك  إِْذ تُو  يِّدا  لِن ْفِسك  و  اْنت بِْه ج 

اِمِعيك  أ ْيضا   س   ". و 

 

ر كِّ ْزت هُ أ: ف  م الذي أْحر  حد األسئلة التي ينبغي لك أن ت طرحها على نفسك قبل أن تبدأ السَّنة الجديدة ي ختصُّ بالتقدُّ

د هللا )رومية  جِّ دى ِعْشُت حياة  تُم  (؟" و "كيف كان ثباتي في 21: 11في حياتك في السَّنة الماضية: "إلى أي م 

ي أو تراُجعي كمؤمن مسيحي )(؟" و "كم كان مقدار نُ 5: 15المسيح )يوحنَّا  (؟" و "إلى 15: 2تيموثاوس 1ُموِّ

ْحُت في إظهار محبَّتي لزوجتي وأبنائي )أفُسس  دٍّ ن ج  ِمْلُت ستَّة أيَّام في األسبوع 25: 5أيِّ ح  (؟" و "هل ع 

تَّى  هللا أن (؟" و "ما الذي يريد 22: 1لكسب ِرْزقي؟" و "كيف ساهمُت في عمل هللا وفي امتداد ملكوته )م 

صِّص بعض الوقت للتفكير في التغييرات الالزمة. ف كِّر في هذه  "يُغيِّره أو ي ْصقُل هُ فِيَّ في السَّنة القادمة؟ خ 

الة.   األسئلة مع هللا عن طريق قراءة الكتاب الُمقدَّس والصَّ

 

َلتكريسَالذاتةًَف رصبِِصف تِِهَعيدَرأسَالسَّنةَالميالديَّةَب(َ
 

 

ة في حياتك. وفيما يلي بعض أهم  إنَّ : م قدِّمة ُكلَّ عيد رأس سنة جديد هو فُرصة ثمينة لُصنع قرارات ُمهمَّ

ن  القرارات أو الخيارات التي ينبغي أن تقوم بها: "ما هي الُوْجه ة التي سأسير بها في السَّنة الجديدة؟" و "في م 

أثِق؟" و "ما الذي سأفعله بوقتي، ومواهبي، والفُرص الُمتاحة أمامي، وأموالي، وغير ذلك؟" و "ما هي  س 

ها بعض  ن ع  أهدافي وأولوياتي في الحياة؟" واآلن، تعال بنا نُلقي نظرة  على القرارات والخيارات التي ص 

 . بعد ذلك، اصنع القرارات الُمناسبة!األشخاص في الكتاب الُمقدَّس
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لَفيَعيدَرأسَالسَّنةَالميالديَّة:َ"سوفََ-1 َ."الق ويمأْسل كَفيَالطَّريقَالقرارَاألوَّ

 

اْطُرقُوه ا، ف ت ِجُدوا : "11: 1إرميا  اقرأ ِة و  ِة اْلق ِديم  الِح  الِِك الصَّ س  ِن اْلم  اْسأ لُوا ع  اْنظُُروا، و  قِفُوا فِي الطُُّرق اِت و 

ة  لِنُفُوِسُكمْ  اح   ". ر 

رَوناقِش كِّ ْسل ك: ف  ت ْطُرقُه في السنة الجديدة؟ ما هو الطريق الذي ست ْسلُك فيه؟ وما هو الم   الذي س 

 : م الحظات

 

ة التي ينبغي لك أن ت صنعها قبل أن تبدأ السَّنة الجديدة ي ختصُّ بالطَّريق الذي ست ْسلُك فيه  أحد الخيارات الُمهمَّ

دِّ . في حياتك ق طُُرق. فينبغي لك أن تُح  ْفر  د ما إذا ُكنت وحين ت حتفل بعيد رأس السَّنة، فكأنك بذلك ت قِف على م 

ر ما إذا ُكنت  ك. كما ينبغي لك أن تُق رِّ ستذهب يمين ا أو شماال ، أو ما إذا ُكنت ستذهب إلى األمام أو تعود أدراج 

ا بأنَّ جميع  ستسير مع هللا وت ْتبع طريقه )الذي هو الطريق القويم(، أ م أنك ستبتعد عنه وت تبع طريق ا آخر )ِعْلم 

الحة تُبعدك عن هللا هي طُُرق خاطئة(. والطُُّرق األُخرى التي  عندما ي تحدَّث النبيُّ إرميا عن "المسالِك الصَّ

الحة القديمة تُشير إلى الطَّريق الذي أعلنه الطريق القويم والصحيحالقديمة" فإنه يعني بها " سالِك الصَّ ". والم 

مان؛ أي ِمن زمن الخلق فصا لِّ واْطلُب ِمن هللا أن يُريك هللا في الكتاب الُمقدَّس ِمن قديم الزَّ ا. لذلك، ص  عد 

 الطَّريق القويم والصحيح. 

 

ا! فاِرق طُُرق أخرى في حياتك أيض   وبالطَّبع، سوف تجد نفسك أمام م 

 

حيحالقرارَالثَّانيَفيَعيدَرأسَالسَّنةَالميالديَّةَ-2 َ.":َ"سوفَأثِقَفيَالشَّخصَالصَّ

 

رَوناقِش كِّ  ثِق به في هذه السَّنة؟ م ن هو الشخص الذي ست  : ف 

 : م الحظات

 

ة التي ينبغي لك أن ت صنعها قبل أن تبدأ السَّنة الجديدة ي ختصُّ بالشخص الذي ست ثِق به في  أحد القرارات الُمهمَّ

 السَّنة القادمة.

 

َ. 11-5: 17إرميا َاقرأأ(َ

 

ة بالبشر، أو ا ن ي ثِق في البشر )سواء إنَّ الخيار هو بين الثِّق ة بالبشر واألشياء الُمختصَّ لثِّقة باهلل وبكلمته. وُكلُّ م 

ياسة، أو االقتصاد، أو القادة العسكريُّون، أو القادة الروحيُّون( سيُصبح ِمثل  الشُّجيرات الجافَّة في في رجال السِّ

ن ي تَِّكل على الرب فسوف يكون كشجرة مغروسة عند جداول المياه. وهللا يُح   ا م  ذِّرنا ِمن مخاطر الب ِريَّة. أمَّ

 االتِّكال على اآلخرين على حساب اتِّكالنا عليه هو. 
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تَّى 5-2: 22أمثال َاقرأب(َ ََ.22-25: 1؛ م 

 

األشخاص الذين ي تَِّكلون على األشياء الماديَّة )كالمال والممتلكات( سيكتشفون أنَّ جهودهم للحصول على 

ا الثرو ا الذين ي تَِّكلون على الثروة ستتركهم ُمتعبين وُمره قين. أمَّ ة التي جمعوها فُسرعان ما ت ت ب دَّد وتزول. أمَّ

صوا كل وقتهم وجهدهم للحصول على األشياء الماديَّة، بل سيطلبون أوال  ملكوت هللا واألشياء  صِّ الرب فلن يُخ 

 التي تُِسرُّ قلبه. 

 

َ.1َ-22َ:4ج(َاقرأَالمزمورَ

 

ة العسكريَّة )كالخيل والمركبات الحربيَّة أو األسلحة الحديثة( سيكتشفون في األشخاص الذين ي تَِّكلون على القوَّ 

ا الذين ي تَّكلون على الرب فسي خلُصون ألنَّ الرب يستجيب صلواتهم  ق طوا". أمَّ وا وس  رُّ يوم  ما أنهم قد "خ 

ة   . للنهوض والوقوف بثباتويُعطيهم القوَّ

 

ََ.25-1َ:11كورنثوس1َ؛4َ:6َد(َاقرأَهوش عَ

 

األشخاص الذين ي تَِّكلون على المعرفة البشريَّة فقط )مثل المعرفة الِعلميَّة أو الفلسفيَّة( في حياتهم سيكتشفون 

ن ي تَِّكلون على الرب وكلمته فسيكونون ُحكماء! كما أنَّ هللا لن يرفضهم  ا م  مقى في نظر هللا. أمَّ أنهم أصبحوا ح 

 أو يُهلكم، بل سيُخلِّصهم.

 

َ.6َ-23َ:1المزمورََهـ(َاقرأ

 

األشخاص الذين ي تَِّكلون على الربِّ كراع  لهم سيرون بأنفسهم أنَّ الربَّ يقودهم في الطَّريق الصحيح، وأنه 

 حاضر معهم عندما يمشون في وادي ِظلِّ الموت، وأنه سيُبرئهم أمام أعدائهم. 

 

ًماَفيَحياتي"القرارَالثَّالثَفيَعيدَرأسَالسَّنةَالميالديَّة:َ"سوفَأ حََْ-3 َ.ِرزَت ق دُّ

 

رَوناقِش كِّ  ما هي الجوانب التي يريدك هللا أن ت نمو فيها في هذه السَّنة؟ : ف 

 : م الحظات

 

ة التي ينبغي لك أن تصنعها قبل البدء بالسَّنة الجديدة ي ختصُّ بالجانب الذي ستنمو فيه في  أحد القرارات الُمهمَّ

ا حياتك. فالكثير ِمن الناس يُْحِرز ا بعد ذلك فإنهم ي تراجعون أكثر ِممَّ ا في سنوات الدراسة فقط. أمَّ م  ون تقدُّ

ا ط وال حياتهم.  م  لَّم الرب يسوع والرسول بولُس المؤمنين أن يُْحِرزوا ت قدُّ  ي تقدَّمون. وقد ع 
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تَّى َاقرأأ(َ َ. 21-12: 25م 

 

ْزن ة" ِمن مال كثير. وقد  –ها الحرفيِّ في معنا –لقد أعطى هللا كل شخص  موهبة أو أكثر. والموهبة هي  "و 

ْزن ة واحدة! والقصد ِمن  كان ينبغي للعامل العادي في زمن يسوع أن ي عمل بِجدٍّ عشرين سنة للحصول على و 

ث ل هو أنه ينبغي على كل شخص أن يكون أمين ا في استغالل الفُر ص التي يُتيحها هللا له. كما يجب عليه  هذا الم 

تَّى  أن ي ستخدم د هللا، وتُْسِهم في امتداد ملكوته، وتُفيد اآلخرين )م  جِّ (. 21: 25هذه الفُر ص والمواهب بِطُُرق ت م 

ل على فُر ص ُمختلفة عن  ص  وسوف يُعاقب هللا اإلهمال، ولكنَّه سيُكافئ االجتهاد. ومع أنَّ كل شخص قد ح 

ا أن نُْحرِ  ا. غيره في الحياة، إالَّ أنه ينبغي علينا جميع  ا صحيح  ه ب نا هللا إيَّاه استخدام  ا وأن ن ستخدم كل ما و  م   ز  ت ق دُّ

 

َ. 17-15: 5أفُسس َاقرأب(َ

 

هُم ي ْسعون إلى الوصول إلى الهدف األسمى وي ستخدمون  ن يسيرون مع هللا وي فهمون مشيئته. و  الُحكماء هُم م 

رص الُمتاحة لهم أفضل استخدام. وهكذا، إذا أراد أفضل الطُُّرق لتحقيق ذلك. ف هُْم ي ستخدمون قدراتهم والفُ 

ا.  ا، فيجب عليه أن يكون حكيم  م   اإلنسان أن يُْحِرز  ت ق دُّ

 

ََ.11-7: 2فيلبِّي َاقرأج(َ

 

ع مؤمني فيلبِّي على االقتداء به. فهدفه هو أن  ف ه الشخصيَّ لكي يُش جِّ  ي ْرب حالمسيح، وأن  ي عرفي ِصف بولُس ه د 

فهو يسعى إلى الكمال األخالقي والديني. وهو يؤمن باالختيار قبل تأسيس المسيح.  ِمثليُْصبِح  المسيح، وأن

(. ولكنه ال يؤمن باالختيار اإللهي بمعزل عن 11: 2تيموثاوس 2( وبيقين الخالص )2: 1العالم )أفُسس 

الخالص اإللهي بدون اتِّكال  مسؤوليَّة اإلنسان نفسه، أو بالخالص اإللهي بدون تجاوب ِمن اإلنسان، أو بيقين

المؤمن الدائم على وعود هللا! ومع أنَّ المؤمنين المسيحيِّين ال يستطيعون بلوغ التقديس الكامل أثناء وجودهم 

ا.  م   في هذا العالم، إالَّ أنه ينبغي لهم أن يُحاولوا وأن يُْحِرزوا ت قدُّ

 

ََ.11-11: 2تيموثاوس 1َاقرأد(َ

 

تلميذه تيموثاوس على االجتهاد لكي يكون قُدوة في الكالم، وفي الحياة، وفي المحبَّة،  ي ُحضُّ الرسول بولُس

ا على قراءة الكتاب الُمقدَّس، وعلى الوعظ والتعليم. وهو يُوصيه  ه أيض  وفي اإليمان، وفي الطَّهارة. وهو ي ُحضُّ

ث ب. فإن ث ب ت في هذه األشياء فسوف يك حياته وعقيدتهبأن يُراقب  ا للجميع.عن ك  ُمه واضح   ون ت ق دُّ
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َلم طالبةَهللاَبوعودهج(َعيدَرأسَالسَّنةَالميالديَّةَكف رصةَ
 

 

لُنا مسؤولية هذه  –بسيادته الُمطلقة  –لقد أعطانا هللا : م قدِّمة مِّ ُحريَّة محدودة لالختيار وُصنع القرارات. وهللا يُح 

لُنا مِّ لُنا مسؤوليَّة  الخيارات وهذه القرارات. فمثال ، سوف يُح  مِّ هللا مسؤوليَّة قبول تعاليمه أو رفضها. كما أنه سيُح 

 إطاعة وصاياه أو ِعصيانها. 

 

مان أو مكان  ولكنَّ هللا لم يُْعِطنا ُحريَّة  في بعض الجوانب األخرى ِمن حياتنا. فمثال ، ال يُمكننا أن نختار ز 

 أعطانا الُحريَّة الختيار موقفنا وردود أفعالنا تجاه هذه والدتنا، وال ظروفنا في كثير ِمن األحيان! ولكنَّ هللا

 الظروف!

 

لِّم  ا لتكريس نفوسنا هلل والتَّسليم لمشيئته. فاهلل يُريدنا أن نُس  وما ِمن شكٍّ أنَّ عيد رأس السنة هو فُرصة ثمينة جد  

ختار أن نؤمن بتعاليمه وأن نُطيع لمشيئته الُمعلنة في الكتاب الُمقدَّس؛ أي أن ن   –ِمن كل قلوبنا  –حياتنا 

لِّم له أمور حياتنا وأْن ن تَِّكل عليه  وال ِسيَّما في الظروف التي س م ح هو بها في  –وصاياه. كما أنه يُريدنا أن نُس 

ع هللا في كل البدايات التي سن صنعها في السَّنة القادمة.  حياتنا. لذلك، يجب علينا أن ن ض 

 

لَفيَعَالوعدَ-1 ضورَهللاَفيَحياتييدَرأسَالسَّنةَالميالديَّة:َ"األوَّ َ."سوفَأتَِّكلَعلىَح 

 

 ما الذي ي ِعد به الكتاب الُمقدَّس بخصوص ُحضور هللا؟: وناقِشاكتشفَ

 : م الحظات

 

ة أحد الُعهود   في ُمؤمن أن ي قطعها قبل أن يبدأ السَّنة الجديدة هو أن ي تَِّكل على ُحضور هللا لكلالتي ينبغي الُمهمَّ

ن والشَّدائدوال سيَّما  –حياته   . في أوقات الِمح 

 

 .22-21: 1ت ثنية َاقرأأ(َ

 

فاهلل نفسه يسير أمام ش عبه ويُحارب عنهم. وإن ُكنَّا سندخل سنة  جديدة  فيجب أن يكون لنا إيمان بأنَّ هللا 

نَّا! وفي الحقيقة فإنَّ  هللا ال يُزيل العقبات ِمن طريقنا، بل  سيتقدَّمنا، وأنه سيكون إلى جانبنا، وأنه سيُحارب ع 

عبة  ِعر، فإنَّ هللا ي حِملُنا في الظروف الصَّ ي ْحملنا في هذه العقبات! فكما أنَّ األب  ي ْحِمل ابنه طوال الطريق الو 

 إلى أن ن عبُر إلى ب رِّ األمان!
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ََ.17-15: 1ملوك 2َاقرأب(َ

 

ا. به نتهبأليشع ومدياألعداء قد أحاط جيش كان  ولكنَّ دف إلقاء القبض عليه وقتله. وكان خادم أليشع خائف ا جد  

هللا ف ت ح عينيه الروحيَّتين فرأى التِّالل مليئة بالخيول ومركبات النار التي تُحيط بالمدينة وتحميهما. وقد ي ْسم ح 

ا. ومع أنَّنا قد ال نرى سوى األخطا ر الُمْحِدق ة بنا واألعداء الذين هللا لنا أحيان ا أن ن ُمرَّ في ظروف صعبة جد  

: 7: 22يُحيطون بنا ِمن هُنا وهناك، فإنَّ هللا ومالئكته حاضرون بكل معنى الكلمة! فنحن نقرأ في المزمور 

يِهمْ " يُن جِّ ائِفِيِه، و  ْول  خ  يُِّم ح  بِّ يُخ  ال ُك الرَّ ْف أل نِّي م  : "11: 21". كما أنَّ هللا ي ِعد في إشعياء م  . ال  ت ت ل فَّْت ال  ت خ  ك  ع 

ي أ ْعُضُدك  بِي ِميِن بِرِّ أُِعينُك  و  ُدك  و  دِّ ، أُش  عا ، أل نِّي إِل هُك  ز  ْول ك  ج  ا في إشعياء ح  ا قائال : " 2: 22". وهللا ي ِعد أيض  إِذ 

. إِ  إِْن ُخْضت  األ ْنه ار  ال  ت ْغُمُرك  ، و  ك  ع  ِط اْلِمي اِه أ ُكوُن م  س  اللِهيُب ال  اْجت ْزت  فِي و  . و  ُعك  ب ْرت  فِي النَّاِر ال  ت ْلذ  ْن ع 

 ".يُْحِرقُك  

  

َ.فيَحياتي"أتَِّكلَعلىَنِعمةَهللاَالثَّانيَفيَعيدَرأسَالسَّنةَالميالديَّة:َ"سوفََالوعدَ-2

 

 ما الذي ي ِعد به الكتاب الُمقدَّس فيما ي ختصُّ بنِعمة هللا؟: وناقِشاكتشفَ

 : م الحظات

 

ة هللا في أحد الُعه ة التي ينبغي لكل ُمؤمن أن ي قطعها قبل أن يبدأ السَّنة الجديدة هو أن ي تَِّكل على نِْعم  ود الُمهمَّ

 حياته. 

 

ََ.1-7: 2رؤيا َاقرأأ(َ

 

ا للدراسة، أو  ال يُمكن لمغاليق أبواب الفُرص أن تُفتح أمام المؤمن إالَّ بنعمة هللا. فاهلل هو الذي يُعطينا فُرص 

أو للعثور على شريك الحياة، أو غير ذلك. وهو الذي ي فتح أمامنا الفُرص إلخبار اآلخرين عن يسوع  للعمل،

د  المسيح أو للخدمة في ملكوته. وعندما يحاول البعض أن يُغلقوا هذه األبواب فإنَّ يسوع يقول إنه " ال  أ ح  ي ْفت ُح و 

د  ي ْفت حُ  ال  أ ح  يُْغلُِق و  القادة السياسيِّين أو العسكريِّين أو الدينيِّين قد يُغلقون بعض األبواب في  ". ومع أنَّ يُْغلُِق، و 

ح لهم! فمفاتيح هذه األبواب ليست بحوزتهم، بل هي مع يسوع المسيح!  م  حياتنا، إالَّ أنهم ي فعلون ذلك ألنَّ هللا س 

ن يُغلقون األبواب، بل إنَّ يسوع المسيح هو الذي ي سمح لهم بإغالقها. كما أنهُم ليسوا هُم  وبالتالي، ف ليسوا هُم م 

ن يفتحون األبواب، بل إنَّ يسوع المسيح هو الذي ي فتح أبواب ا أُخرى لنا بُمقتضى سيادته الُمطلقة؛ وهي أبواب  م 

ال يستطيع أحد أن يُغلقها! والمؤمنون المسيحيُّون يؤمنون بسيادة هللا ويسوع المسيح. لذلك، يجب على 

 تَِّكلوا على نِعمة هللا وبأنَّه سي فتح لهم أبواب الفُر ص المواتية في السَّنة الجديدة!المؤمنين أن ي  
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ََ.17-12: 2يعقوب ؛ 1: 27أمثال َاقرأب(َ

 

ا! وال أحد  ذِّرنا ِمن التَّباهي أو التَّفاُخر بما سنفعله يوم غد. فال أحد ي عِرف ما سي ْحُدث غد  فالكتاب المقدس يُح 

ا. لذلك، فإنَّ المؤمن المسيحيَّ  ي عرف ما إذا كان ع  ي تَِّكل على نِعمة هللا سيبقى على قيد الحياة أم ال غد  عندما ي ض 

ُل ِخط ط ه المستقبليَّة وِخط طه لكل يوم  ِمن أيَّام السَّنة الجديدة. فالمؤمنون يقولون: " ن ْعم  ، ن ِعيُش و  بُّ اء  الرَّ إِْن ش 

اك   ا األ ْمر  أ ْو ذ   "!ه ذ 

 

َ. 1: 12كورنثوس 2َاقرأج(َ

 

فاألمر المؤكَّد هو أنَّ كل مؤمن  سيواجه الضيقات والصعوبات في حياته. ولكنَّ هللا لديه ق ْصٌد ِمن الصعوبات 

سول بولس عن ضرورة االتِّكال على نِعمة هللا عندما  لِّم الرَّ التي ستواجهها يوم غد  أو في السَّنة القادمة. ويُع 

عوبات، بل قال له: نُواِجه الصعوبات وا لِّص بولُس ِمن الصُّ ألمراض واالضطهاد. وفي الحقيقة أنَّ هللا لم يُخ 

ْعِف!" ُل فِي الضَّ مَّ تِي تُك  ، أل نَّ قُْدر  تِي ت ْكفِيك  " لذلك، يجب عليك أن ت تَِّكل على نِعمة هللا في حال مواجهتك نِْعم 

يقات، أو المرض، أو االضطهاد في السَّنة الجدي ْعلِك  أكثر شبه ا للضِّ عبة لِج  دة. فاهلل سي ستخِدم هذه الظروف الصَّ

 بالسيِّد المسيح وأكثر فاعليَّة . 

 

َ.فيَحياتي"أتَِّكلَعلىَن ْصرةَالثَّالثَفيَعيدَرأسَالسَّنةَالميالديَّة:َ"سوفَالوعدََ-3

 

ة هللا: وناقِشاكتشفَ  ؟ ما الذي ي ِعد به الكتاب الُمقدَّس فيما يختصُّ بنُْصر 

 : م الحظات

 

ة هللا في  ة التي ينبغي لكل ُمؤمن أن ي قطعها قبل أن يبدأ السَّنة الجديدة هو أن ي تَِّكل على نُْصر  أحد الُعهود الُمهمَّ

ُحف اليوميَّة أو يستمعون إلى النَّشرات اإلخباريَّة على المذياع )الراديو(، فإنهم حياته.  فعندما ي قرأ الناس الصُّ

ْرب  بعضها مع بعض، والناس يُْطلِقون اإلشاعات غالب ا ما يسم ا سيئة وُمزعجة. فالشُّعوب في ح  عون أخبار 

ولين. وهناك رجال ُشرطة ؤواألكاذيب، وي سرقون، وي غتصبون، وي قتلون. وهُناك فساد كبير بين القادة والمس

فِّ األشخاص ا شاوى. على وقُضاة ال يُدافعون عن المساكين والمظلومين، بل ي قفون في ص  لذين ي دفعون لهم الرَّ

ا! غم ِمن هذا ُكلِّه فإنَّ األشخاص الذين ي قرأون الكتاب الُمقدَّس ي سمعون الخبر السَّار دوم   الرُّ

َ

ََ.21-21: 1رومية َاقرأأ(َ
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ام  هللاُ "فاهلل يُخبُرنا أنَّ النُّصرة النهائيَّة هي لشعب هللا وليس للناس األشرار والفاسدين! فكلمة هللا تقول:  اد  م 

ل ْين ا؟ ْن ي ُكوُن ع  ن ا، ف م  ع  يُق أ ِم ااِلْضِطه اُد أ ِم اْلُجوُع أ ِم ...  م  ةُ أ ِم الضِّ دَّ ِسيِح ل ن ا؟ ه ِل الشِّ بَِّة اْلم  ح  ْن م  ي ْفِصلُن ا ع  ْن س  ف م 

ْيُف؟ ط ُر أ ِم السَّ ِميِع ه ِذِه األُ ...  اْلُعْرُي أ ِم اْلخ  لِكنَّن ا، فِي ج  بَّن او  ْن أ ح  ل ى ي ِد م  ار  ع  ا ي فُوُق االْنتِص  ". ُموِر، نُْحِرُز م 

ا قد ي ْحُدث للمؤمن في السَّنة الجديدة، فإنه ي عرف ُمسبق ا أنه سي شترك في النُّصرة النهائيَّة  غم ِممَّ لذلك، على الرُّ

قِّقُها هللا!  التي سيُح 

 

تَّى َاقرأب(َ ُسل 21: 12م  ََ.27: 21؛ رؤيا 21: 2؛ أعمال الرُّ

 

د ث في هذا العالم فهو ليس النهاية. فالنهاية الحقيقيَّة واألخيرة لهذا العالم الحاضر هي عندما يأتي  مهما ح 

جديدة ال ءماسَّ ال، وعندما يُدان األشرار دينونة  نهائيَّة ، وعندما ي خلق هللا المسيح ثانية ، وعندما يقوم األموات

النُّصرة النهائية تلك يسكنها سوى البر! لذلك، عندما تبدأ السَّنة الجديدة، اتَِّكل على  نلالتي جديدة الرض األو

 التي ستكون ِمن نصيبك في نهاية حياتك على األرض!

 

 


