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 صالة 8
 

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

 دقيقة(  02) مشاركة  2

 فيلبي وكولوسي 

 

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

  (.2-1وكولوسي  4-3فيلبّي خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )
. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 دقائق( 5) حفظ 3

 راجع اآليات المتعلِّقة بـ"التّحضير للزواج المسيحي"

 

 في مجموعاٍت من اثنين اآليات الخمسة المتعلِّقة بـ"التّحضير للزواج المسيحي".  راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 33-1: 7يوحنا 

 

الكلمة، يسوع المسيح، وهو يجول في الجليل، ويذهب أخيًرا بشكٍل غير ُمعلَن  9-1: 7يصف يوحنّا  :ُمقّدمة

يصف دعوة يسوع المسيح للجموع في الهيكل قائالً: "إن عطش أحٌد فليقبِل  33-11: 7إلى اليهودية. ويوحنّا 

 "  إلّي ويشرب. من آمن بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنه أنهاُر ماٍء حّي.

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 8الخطوة 

  . 55-1: 7لنقرأ يوحنّا  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 
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 ُمالحظات              .                                       اكتشف: 2الخطوة 

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

 هذا المقطع الكتابي؟

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

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

 33-37: 7يوحنّا 

 .أنهار ماء حي: 1االكتشاف 

كان يُحتفَل بعيد المظاّل مّدةَ أسبوع. وفي كلِّ يوٍم من األيام الّسبعة، كان كاهن يمأل إبريقًا ذهبيًا بالماء من 

بركة سلوام، ويأتي بالماء إلى الهيكل، في موكٍب جليل. ووسط أصوات األبواق وهتاف الجموع وأفراحهم، 

. وقد كان هذا الطّقس يذكِّر شعب إسرائيل بالماء الذي كان يسكب الماء عبر قمٍع يقود إلى قاعدة مذبح الُمحرقة

(، وكان يشير إلى البركات الروحيّة المستقبليّة في الّزمن 7-1: 17تدفَّق من الّصخرة في الّصحراء )خروج 

 (. 4: 12كورنثوس 1المسيحاني اآلتي )

 

ع: "إن عطش أحٌد فليقبل إلّي والّراجح أنه بعد اكتمال هذا الطّقس الّرمزي، وقف يسوع ونادى بصوٍت مرتف

ويشرب. من آمن بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنِه أنهاُر ماٍء حي." وكأن يسوع أراد أن يقول للجمع إن 

هذا الماء كان يشير إليه. يسوع هو النّبع الحقيقي الذي يعطي الماء الحي. وثّمة أمران بالغا األهمية ينتجان 

 إليمان به: عن المجيء إلى يسوع المسيح وا

 

 أ. ينال المؤمن نفسه حياة أبدية.

(. كل الذين يشربون من النّبع، يسوع المسيح، ينالون الّشبع 55: 6"... ومن يؤمن بي فال يعطش أبًدا" )يوحنّا 

الباقي والّدائم ألنفسهم. فهم ينالون حياة أبدية، أي خالًصا كامالً. وسيختبرون ما وعد يسوع به المرأةَ 

 ينبع إلى حياة أبدية."  ء: "الماء الذي أُعطيه يصير فيه ينبوع ما14: 4 في يوحنّا الّسامرية

 

 ب. يُصبِح المؤمن نفسه قناةً )وسيلة( إليصال البركات األبدية لآلخرين. 
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(. يتحدَّث العهد القديم عن نهر 55: 7"من أبي بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنه أنهار ماٍء حي" )يوحنّا 

(. كان هذا النّهر يتدفّق من تحِت عتبة الهيكل، فيصير مصدًرا 4: 46الموجود في مدينة هللا )مزمور الحياة 

(. لهذا يقول يسوع: "كما قال الكتاب." فالّروح القدس يعطي هذه 10-1: 47عظيًما لبركٍة وفيرة )حزقيال 

كلُّ المؤمنين الذين عاشوا ويعيشون المقاطع في العهد القديم أعمق وأسمى تطبيقاتها في فترة العهد الجديد. 

: 01 يوحنا ؛ رؤيا04-00: 10أورشليم الجديدة )عبرانيين  أي وسيعيشون في العالم يشّكلون مًعا مدينة هللا،

ر أنهاُر الماء الحي متدفِّقةً من بطون وقلوب كلِّ المؤمنين! بمجيء 55: 7(. وبحسب يوحنّا 9-12 ، تُصوَّ

 ه، وهو بدوره يصير قناةً )وسيلةً( لبركاٍت وافرة لآلخرين. المؤمن إلى يسوع يُروى عطش

 

(. وهذا ما نراه في إنجيل يوحنّا، 5: 45يربط العهد القديم تدفُّق األنهار ببركات انسكاب الّروح القدس )إشعياء 

لم يُكن قد إذ يقول الكاتب: "قال هذا عن الّروح الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، ألّن الّروح القدس 

د بعُد" )يوحنّا  (. أعلن يسوع أنَّ كلَّ َمن يؤمن به سينال حياةً أبدية، 59: 7أُعطي بعد، ألّن يسوع لم يكن قد ُمجِّ

أي الخالص الكامل، كما سينال اآلن حياة غنية ووافرة. يسوع المسيح هو المصدُر والوسيطُ الحقيقّي للحياة 

 َمن يأتي إليه ويؤمن به.  األبدية وللحياة الغنية الفيّاضة لكلِّ 

 

د المسيح، أي إلى أن ُصلِب وقام من الموت وصعد إلى الّسماء، وجلس على  ولكنَّ الوعد لْم يتحقّق إلى أن تمجَّ

ح الّرسول  العرش في الّسماء. وحينئٍذ فقط صار يمكنه أن يسكب أنهار الماء الحي في قلوب المؤمنين. يوضِّ

شير إلى انسكاب الّروح القدس بعد موته وقيامته. ومن خالل الّروح القدس، يوحنّا حقيقة أن يسوع كان ي

يعطي المسيح الوالدة الثّانية والحياة الجديدة والخالص في قلوب وحياة المؤمنين. ومن خالل الّروح القدس 

انسكاب عن  الرسل يُجَعل المؤمنين قنوات )وسائل، أدوات( لبركاٍت وافرة لآلخرين. ونقرأ في سفر أعمال

الّروح القدس في يوم الخمسين، وعن صيرورة المؤمنين سبب بركة غنية وعظيمة لآلخرين. فهم يأتون 

ا في كلِّ أنحاء العالم!   ببشارة إنجيل الخالص لكثيرين جّدً

 

 32-43: 7يوحنّا 

 .معرفة الّشريعة وإطاعتها: 2االكتشاف 

يذهبوا للقبض على يسوع وإحضاره. ولكّن خّدام الهيكل لم  أمر قادة اليهود الّدينيون خّدام وحّراس الهيكل بأن

يتمّكنوا من عمل هذا، ألنّهم اندهشوا اندهاًشا عظيًما بتعليم يسوع. وعبّروا عن دهشتهم بقوله: "لم يتكلَّم قط 
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 ضهم لإلضالل والخداع من يسوع. وقالواإنساٌن هكذا." غضب القادة الّدينيون، واتّهموا حرس الهيكل بتعرُّ 

إنّه ليس من قائد ديني لليهود آمن بيسوع، وبأن "الّشعب" الذي آمن بيسوع لم يُكن يعرف ناموس وشريعة 

 العهد القديم! ثم لعنوا الجموَع التّي آمنت بيسوع!

ولكنَّ أحد القادة الّدينيّين، ويُدعى نيقوديموس، لفت انتباههم إلى تعليم في شريعة العهد القديم. فالّشريعة تعلّم 

: 1نّه ال يجوز إدانة أي إنسان من دون إعطائه فرصة التّحقيق والمحاكمة لمعرفة ما عمله بالّضبط )تثنية أ

(. ومع هذا، فقد كان قادة اليهود الّدينيّون يحكمون على يسوع من دون أن يعطوه فرصةً لالستماع 16-17

ون أنهم يعرفون الّشريعة، فإنّهم لم يطيعوا الّشريعة! إليه. وهكذا، مع أنَّ قادة اليهود الّدينيّين ومعلّميه كانوا يّدع

والذين لعنوا "الّشعب" قبل قليل ألنّهم كانوا يجهلون الّشريعة، ينفضح اآلن جهلهم بالّشريعة! فإن لم يكونوا 

 يجهلون ما تعلّمه الّشريعة، فإنّهم يكونون مذنبين بعدم رغبتهم بأن يطيعوا الّشريعة! 

 

معلّمين بأنهم لم يكونوا يعملون ما يعلّمون وينادون به. الّجه يسوع لقادة اليهود الّدينيين و، يو5: 05وفي متّى 

ولذا ضروري أن أعرف أن هللا يريدني أن أطيع إرادته التّي أعرفها. فعلى المؤمن أن يعيش ما يكرز وينادي 

 به! فعليه أن يطيع ما يعرف أن الكتاب الُمقدَّس يعلّمه. 

 

   توضيحات    إسأل.: 3الخطوة 

 : ما األسئلة التّي توّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 55-1: 7لنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل يوحنّا 

 : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك. دّون

: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض شارك

 أفكاره التي دّونها(. 

 : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشتها في مجموعتك.( ناقش

مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها التاّلميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األ بعض )في ما يلي

 األسئلة.( 

 

  2: 7يوحنّا 

 ؟ ما هو عيد المظال: 1الّسؤال 

  .مالحظات

 .أ. األعياد الّسبعة في العهد القديم
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 (: 09-05؛ عدد 05يوِرد العهد القديم سبعة أعياد ومناسبات دينية )الويين 

 الّسبت -

 الفصح وعيد الفطير  -

 عيد األسابيع أو عيد الحصاد )الباكورة( أو عيد الخمسين -

 عيد األبواق  -

 يوم الكفارة  -

 عيد المظال  -

 ( 50-15: 9عيد الفوريم )أستير  -

 

، حيث كان اليهود فيها من كلِّ البالد يأتون إلى أورشليم لالحتفال  ثالثة من هذه األعياد كانت أعياَد حجٍّ

(. كان عيد الفصح يمثّل بدايةَ موسم الحصاد، والخمسين يمثّل الجمع ونهاية 16: 16بالعيد )تثنية 

 الحصاد، والمظاّل يمثّل الّشكر على الحصاد واجتناء الثّمر. 

 

 .د المظالّ ب. عي

كان يُحتَفَل بعيُد المظاّل في الّشهر الّسابع في التّقويم اليهودي، وهو ما يقابل تقريبًا شهر تشرين األول/ 

أكتوبر، وكان يستمّر لسبعة أيّام. لم يُكن احتفاالً بالحصاد فقط، حين كان اليهود يشكرون هللا فيه على ما 

يًجا وتذكاًرا لقيادة هللا لشعب إسرائيل في الّصحراء مّدةَ أربعين سنة، يجنونه من ثمار، بل كان أيًضا احتفاالً به

وعيًدا يشير إلى بركات هللا في المستقبل لشعب إسرائيل وكلِّ العالم. كانت أيّام االحتفال الّسبعة تتّصف بتقديم 

حاس( وسكب الماء. كانت الّذبائح، والّسَكن في مظال )خيام بسيطة(، ومواكب النّور )التّي تدور حول مذبح النّ 

تقام أكواخ بسيطة صغيرة مصنوعة من أغصان وأوراق الّشجر على سطوح المنازل وفي الّشوارع، وكانت 

مأوى للحجاج الذين كانوا يأتون من بعيد لالحتفال بالعيد. وكانت منارة الهيكل تُشَعل تذكيًرا بعمود النّار الذي 

وجه من مصر. كما كانت هناك مواكب تُحَمل فيها المشاعل في كان يرِشد شعب إسرائيل في الليل بعد خر

 الليل. 

 

: 17كان طقس سكب الماء تذكيًرا بجدول الماء المنعش الذي تدفَّق من الّصخرة في مريبة في البريّة )خروج 

ه إلى الهيكل (. وفي كلِّ يوٍم من أيّام العيد، كان أحُد الكهنة يمأل إبريقًا بالماء من بركة سلوام، ويرجع ب1-7
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في موكب مهيب. وفي الهيكل، ووسط صوت النّفخ باألبواق وهتافات الجموع الفِرحة والمبتهجة، كان الكاهن 

يسكب الماء في قمٍع يقود إلى قاعدة مذبح الُمحَرقة. كان طقس سكب الماء رمًزا يذّكر الّشعب بوعود العهد 

ى اليابسة. أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذريّتك" القديم: "ألنّي أسكُب ماًء على العطشان وسيوالً عل

وا إلى المياه" )إشعياء 5: 44)إشعياء  (. "ويقودك الّربُّ على الّدوام، ويُشبِع 1: 55(. "أيُّها العطاش جميًعا هلُمُّ

. وهذا (11: 55في الجدوب نفَسك، وينشِّط عظاَمك، فتصير كجنٍة ريًّا، وكنبع مياٍه ال تنقطع مياهه" )إشعياء 

: "من آَمن بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنِه 55: 7ما كان يسوع يستطيع أن يقوله بكل ثقة في يوحنّا 

 ".  أنهاُر ماٍء حيٍّ

 

 6: 7يوحنّا 

 ؟لماذا يقول يسوع إّن وقته لم يكن قد أتى بعد: 2الّسؤال 

 .مالحظات

ليعمل يسوع فيه.  "الوقت الُمعيّن"عن "الوقت المناسب". الوقت المناسب هو  7نقرأ ثالَث مّرات في يوحنّا 

يعلّم الكتاب الُمقدَّس بوضوح أنّه لكلِّ عمل من أعمال يسوع المسيح على األرض لحظةٌ ُمحّددة، قّررها هللا 

للّصعود إلى العيد لم يُكن قد أتى  الوقَت المناسب، يقول يسوع إّن 5و 6اآلب في خطته األزلية. وفي اآليتَين 

، وبعد أْن قال لقادة اليهود الّدينيّين بلغة واضحة إنّهم لم يكونوا يعرفون هللا اآلب، 52-05بعُد. وفي اآليات 

صاروا متلهِّفين لإلمساك بيسوع. ولكن، لم يَضع أحٌد يَده عليه، "ألّن ساعته لم تُكن قد جاءت بعُد." مهما 

انت الظّروف الّصعبة التّي مّر بها يسوع، فقد ُحمي من خطر أعدائه، ألّن إرادة هللا لم تُكن أن يموت في ذلك ك

 الوقت! 

 

نسمع يسوع يقول: "قد أتت الّساعة ليتمّجد ابُن اإلنسان." وبعد ذلك، نسمع يسوع  04-05: 10وفقط في يوحنّا 

ّن يسوع كان يعرف أن الوقت قد حان ليغادر هذا العالم ويذهب إ الوحي، يقول 1: 15يتنبّأ بموته. وفي يوحنّا 

، يصلّي يسوع إلى أبيه قائالً: "أيُّها اآلب قد أتت الّساعة. مّجد ابنك." ولذا، فإنَّ 1: 17إلى اآلب. وفي يوحنّا 

من األزل الوقت الذي فيه أتى يسوع إلى األرض، ووقت كل واحٍد من أعماله، ووقت مماته، كلُّها قد تحدَّدت 

بخطّة هللا. ليس اإلنسان هو من يحّدد مجرى التّاريخ على األرض، بل هللاُ المتسيُّد وصاحُب الّسلطان في 

 الّسماء هو الذي يحّدد مجرى التّاريخ على األرض! 
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 16-14: 7يوحنّا 

ل يسوع هذا القدر من العِ : 3الّسؤال   ؟لم من دون دراسةكيف حصَّ

 .مالحظات

 يعلّم النّاس في الهيكل، اندهش النّاس وقالوا: "كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلَّم؟"حين كان يسوع 

 

 .في أيام يسوع يالتّعليمالمستوى أ. 

في زمن يسوع على األرض، كانت المدارس الوحيدة ذات المكانة الُمعتَرف بها هي المدارس التّي كان بعض 

ين الّدينيين يعلّمون فيها العهد القديم والالهوت اليهودي. وعلى عكس الحزبَ الُمعلّمين الّدينيين اليهود )الّرابيين( 

اللذين كانا يعارضان يسوع، وهما حزبا الفريسيّين والّصدوقيّين، لم يتلقَّ يسوع أي تعليم في أي من هذه 

يسوع قد حصل على أيِّ  المدارس الّدينية أو الّربانية. وهذا يعني أنّه في عيون القادة الّدينيّين اليهود، لم يكن

درجٍة أو شهادة من معهٍد ُمعتَمد. ولذا، استنتج القادة والُمعلّمون الّدينيون اليهود أن كل ما علّمه يسوع ال بدَّ أنّه 

كان خاطئًا! كانت الّدراسة الّدينية عند اليهود ترّكز على تفسير العهد القديم. وهذا يعني أّن القادة الّدينيين 

يرون أنَّه في ما يتعلّق بالقضايا والّشؤون الّدينية، لم يكن يسوع يعلّم التّعليم والعقائد الّسليمة، بل  اليهود كانوا

كان يتكلّم بآرائه الخاّصة. ولذا، حّث قادة ومعلّمو اليهود الّدينيّون على وجوب أن يرفَض النّاس االستماع 

 لتعاليمه. 

 

 .ب. المصدر الفريد لتعاليم يسوع

على منتقديه قائالً: "تعليمي ليس لي، بل للّذي أرسلني." لم يعلّم أيُّ معلّم دينيٍّ بشريٍّ يسوَع، لكنَّ رّد يسوع 

بإمكانية أن تكون محتويات تعليم يسوع مستقاة من مصدر  بتاتًاهللا نفسه هو الذي علّم يسوع! لم يقبل اليهود 

يهودية! وقد قال يسوع إنّه تلقّى تعليمه من أبيه آخر غير المدارس اليهودية. هللا مصدر أسمى من أي مدرسة 

 الّسماوي. كان هذا تحذيًرا جديًّا ألعدائه، ألنهم برفضهم رسالة يسوع يرفضون الُمعلِّم األعظم، هللا نفسه! 

 

 11-17: 7يوحنّا 

 ؟ماذا ينبغي أن تكون مؤهالت الّشخص ليقيّم تعليم يسوع: 4الّسؤال 

 .مالحظات
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قال يسوع: "إن شاء أحٌد أن يعمل مشيئته يعرف التّعليم هل هو من هللا، أم أتكلّم أنا من نفسي. من يتكلّم من 

نفسه يطلب مجد نفسه، وأّما من يطلب مجد الذي أرسلَه فهو صادق وليس فيه ظلم." ما يقوله يسوع هو أّن كلَّ 

 ليم والّدافع الّصحيح. من يريد أن يقيّم تعليمه ينبغي أن يكون لديه الموقف السّ 

 

 أ. الموقف الّسليم هو الّرغبة بإطاعة هللا. 

إنّه إن لم يكن لدى المرء رغبة حقيقية بأن يطيع إرادة هللا، الُمعبَّر عنها في الكتاب  17يقول يسوع في اآلية 

الُمقدَّس، فلن يتمّكن من إيجاد المعرفة الّصحيحة! فمن النّاحية الفكرية، لن يتمّكن من استيعاب معنى رسالة 

م يسوع أنّه ينبغي أن يكون ، يعلِّ 17عالقة مع هللا. وفي اآلية  ءإنشاهللا، ومن النّاحية االختبارية لن يتمكَّن من 

 لدى اإلنسان الموقف الّسليم بأن يكون مستعّدًا إلطاعة هللا وراغبًا بذلك حتّى يتمّكن من معرفة تعليم هللا. 

 

 ب. الّدافع الّصحيح هو العمل ألجل مجد هللا.  

إنّه إن كان الّشخص يتكلّم من أجل مجد نفسه وكرامتها، فإنَّه ليس سوى مّدٍع ودّجال.  15يقول يسوع في اآلية 

وهذا ما كان المعلّمون الّدينيّون اليهود يفعلونه. فقد أرادوا أن ينظر كلُّ النّاس إليهم بصفتهم المعلّمين والقادة، 

دراك أن يسوع كان يتكلّم بكالم هللا. ولكنَّ يسوَع كان يتكلّم بكالم أبيه، وبأن يُعَجبوا بهم، ولهذا لم يتمّكنوا من إ

وكان يسعى لعمل مشيئة أبيه. كان يسوع يسعى إلكرام أبيه الّسماوي. لهذا كان يمكن االعتماد عليه اعتماًدا 

ا. كما أنَّ كّل من كان يرغب بأن يفهم تعليم يسوع ويقيّمه، كان ينبغي أن تكون لديه الّرغبة بإطاعة هللا  تاّمً

والّدافع للعمل ألجل مجد هللا وإكرامه. وعد يسوع ذلك اإلنسان بأنّه عندئٍذ سيكتشف ويعرف أن تعليمه هو من 

 إله الّسماء! 

 

 17: 7يوحنّا 

 ؟ 17ما العالقة بين المعرفة والطّاعة بحسب اآلية : 3الّسؤال 

 .مالحظات

 يشير الكتاب الُمقدَّس إلى عالقة ُمحّددة وواضحة بين المعرفة والمحبّة والطّاعة. 

 

 تأتي أوالً.  المعرفةالطّاعة:  –المحبّة  –أ. المعرفة 
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هللا  "حب"، وذلك حتّى يكون "معرفة"أعطاهم  –إنّه عَرف تالميذه على هللا  06: 17يقول يسوع في يوحنّا 

قول يسوع: "إْن كنتم تحبّونني فاحفظوا وصاياي." وهكذا، فإن معرفة هللا تقود ، ي15: 14فيهم. وفي يوحنّا 

إلى محبة هللا، ومحبة هللا تقود إلى إطاعة هللا. وهكذا فإّن العالقة بين هذه األمور الثاّلثة هي: أوالً المعرفة، 

 وثانيًا المحبّة، وثالثًّا الطّاعة. 

 

 فة تأتي أخيًرا. المعرفة: المعر –المحبّة  –ب. الطّاعة 

يقول يسوع إّن على اإلنسان أن يكون راغبًا بأن يطيع قبل أن يحصل على المعرفة  17: 7ولكن في يوحنّا 

الً في المحبّة قبل  19-17: 5أفسس  رسالة الحقيقية. ويقول الّرسول بولس في إن على اإلنسان أن يكون متأصِّ

ه المقاطع، نرى المحبّة والطّاعة تأتيان قبل المعرفة! ولذا، فإن أن يتمكَّن من معرفة هللا معرفة حقيقية. في هذ

 إطاعة هللا تقود إلى مزيد من الحبِّ هلل، وإلى مزيد من المعرفة االختبارية له! 

 

 ج. الطّاعة والمحبّة والمعرفة عناصر تعتمد بعضها على بعض. 

، تعتمد بعضها على بعض، وتؤثّر يةطاعة اإلرادالو يةمحبة القلبالو يةمعرفة العقلالهذه العناصر الثاّلثة، أي 

ني بعضها بعًضا. في الحقيقة، ال يأتي أي من هذه الثاّلثة أوالً. فما يأتي أوالً في الحقيقة غْ بعضها ببعض، وتُ 

هو نعمة هللا! فبنعمة هللا فقط نحصل على المعرفة والمحبّة والطّاعة! نعمة هللا تؤثّر في شخصيّاتنا وتغيّرها 

 لكامل، حتى نعيش لمجد هللا. با
  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 

 والتّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق التّي يحتويها هذا المقطعفّكر

نها. 55-1: 7: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من يوحنّا شارك ودّون  ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟: ما فّكر  التّطبيقات الممكنة التّي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.دّون

)تذّكر أنّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. وفي ما يلي 

 طبيقاٍت ممكنة.( قائمة بت

 :7من يوحنّا  مقترحةأمثلة على تطبيقات . 8

غالبًا ما يكون من الحكمة أن نبقى بعيدين عن األماكن التّي فيها يريد النّاس أن يتسبَّبوا  : 1: 7

 قتلنا. بباألذى لنا أو 

ال تتفاجأ من عدم إيمان بعض أفراد أسرتك أو والَديك أو إخوتك أو أخواتك أو أوالدك، أو  : 5: 7

 حتّى ِمن سخريتهم من إيمانك بيسوع المسيح. 
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 . هال تتفاجأ من كره العالم لك حين تكشف شّره وتفضح  : 7: 7

-ب5: 5؛ 5-1: 5ثّمة وقت مناسب لكلِّ شيء. ثّمة وقت لالنتظار، ووقت للعمل. اقرأ جامعة  : 5: 7

ليس اإلنسان هو من يحّدد سير أ. كما أن هناك وقتًا ينتظر هللا فيه، ووقتًا يعمل فيه! 6

  األحداث والّتاريخ على األرض، بل هللا المتسيّد في الّسماء هو من يحّددها ويوّجهها.

 تتفاجأ حين ينقسم النّاس برأيهم بشأن يسوع المسيح وهويته. فحتّى اليوم كثيرون ينظرون ال : 10: 7

: 0(. اقرأ لوقا 45-42: 7إلى يسوع باعتباره نبيًا فقط، مع أنّه في الحقيقة هو المسيّا )يوحنّا 

54 . 

يّة. اهتّم بشكٍل خاّص علّم يسوع في أماكن دينية، حيث كان النّاس فيها مهتّمين باألمور الّدين : 14: 7

 بالنّاس الذين يطلبون هللا. 

يمكن للّشخص أن يحّصل تعليًما جيًدا في معهٍد رسميٍّ معترف به، ولكن اإلنسان لن يحصل  : 15-16: 7

 على أفضل تعليم في العالم إال بالجلوس عند قدمي الُمعلِّم األعظم، يسوع المسيح. 

 إن أردَت أن تفهم تعليم يسوع وتقيّمه فينبغي أوالً أن تتحلّى بالموقف الّسليم والّرغبة بإطاعته.  : 17: 7

 إن أردَت أن تفهم تعليم يسوع وتقيّمه فينبغي أن تتحلّى بالّدافع الّصحيح وال تسعى إال لتمجيد هللا.  : 15: 7

 شّريرة.  ال تتفاجأ حين يقول لك النّاس إنَّك مسكوٌن بأرواحٍ  : 02: 7

 توقَّف عن إدانة النّاس والحكم على األوضاع بالنّظر إلى الّشكل الخارجي، واحكم أحكاًما صائبة.  : 04: 7

اعرف أنّك حين تؤمن بيسوع المسيح فإنَّ الّروح القدس لن يغيّر حياتك فحسب، بل  : 57-59: 7

 وسيستخدمها أيًضا في جلب البركة لحياة آخرين كثيرين. 

احرص على أال تدين اآلخرين على عدم معرفتك للشريعة، في حين أنّك أنت ال تحفظ  : 47-51: 7

 الّشريعة. 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية. 2

أ. أريد أن أكون واعيًا ومدرًكا لحقيقة أن هللا جعلني قناةً )وسيلةً( إليصال البركة لآلخرين. هو أعطاني الّروح 

ن من المشاركة ببشارة اإلنجيل مع اآلخرين وأتمكَّن من محبّتهم القدس ألعيش في جسدي وحياتي وأتمكّ 

 وخدمتهم بالمحبّة التّي أعطاني هللا إيّاها. 

 

ب. أريد أْن أستمرَّ في إطاعة شريعة هللا، أي كالم هللا المكتوب في الكتاب الُمقدَّس. أريُد أن أماِرس وأعيش ما 

 لُمقدَّس يعلّمه. أعظ به. أريد أن أطيع ما أعرف أنَّ الكتاب ا
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 التجاوب    .صلِّ : 3الخطوة 

في صالتك لما تعلّمته خالل دراسة  تجاوب. )55-1: 7بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في يوحنّا  بالتناوبلنصلِّ 

الكتاب الُمقدس. تدّرب على أن تكون صالتك جملةً أو جملتَين. تذكَّر أن يصلّي أعضاء المجموعة بشأن 

 مواضيع مختلفة.( 

 

 دقائق( 5) صالة  3

 صالة شفاعيَّة

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 للّدرس القادم

 

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

 : تعهَّد بأن تتلمذ أناًسا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. تعهَّد .1

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  7يوحنّا  ِعظ أو علّم أو ادرس .0

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من الخلوة الروحية .5  4-5كولوسي : خّصص وقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظا 1وتسالونيكي   تك. يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

راجع يوميًا آخر خمس آيات كتابية  .04: 5، يوحنا تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها الحفظ: .4

 حفظتَها. 

 (. 5: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .5

ن مالحظاتك .6 ك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيًضا مالحظات دوِّ

 ومالحظاتك بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم. 

 


