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 صالة 1

 

 

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

 دقيقة(  02) مشاركة  2

 تسالونيكي 1

 

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

  (.5-2تسالونيكي 1خلواتكم 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

 33: 6يوحنا 

 

 . 73: 6يوحنا في مجموعاٍت من اثنين  راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 95-1: 8يوحنا 

 

دعوة يسوع المسيح للمرأة التّي أُمِسكت وهي تزني. يقّدم يسوع شهادة عن  55-1: 8يصف يوحنّا  :ُمقّدمة

  .يعلّم يسوع عن أبناء إبراهيم الحقيقييننفسه ويحذِّر من الّدينونة في حال عدم اإليمان بشهادته. وأخيًرا، 

  
 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 55-1: 5لنقرأ يوحنّا  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 
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 ُمالحظات                                                   .  اكتشف: 0الخطوة 

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

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

 33: 8يوحنّا 

 .مؤمنين بيسوع المسيح أن يصيروا أعداء ليسوع المسيحليمكن ل: 1االكتشاف 

 .مالحظات

 أ. المؤمنون بيسوع المسيح الذين صاروا أعداًء له.  

نقرأ عن كثيرين من اليهود آمنوا بيسوع المسيح. وحينئٍذ قال لهم يسوع إنّهم فقط حين  00-02: 5في يوحنّا 

يثبتون في كالمه، أي حين يطيعون تعاليمه ويعيشون بحسبها باستمرار، يكونون تالميذه حقًا ويحّررهم الحق. 

بكل ُعْنٍف وِشّدة في اآليات التّالية. فقد قاوموا  ولكن يتّضح من النّّص أن هؤالء أنفسهم الذين آمنوا به قاوموه

: 5يسوع بكالمهم بقولهم إنّهم لم يحدث أن كانوا عبيًدا ألحد، وبأنّهم ليسوا أوالد زنى غير شرعيين )يوحنّا 

: 5(. كما أساءوا إلى يسوع بقولهم إن يسوع في الغالب ابَن زنى، وبأنّه سامرٌي فيه شيطان )يوحنّا 11، 00

لدينا في هذا المقطع تغييٌر في الموقف تجاه يسوع. ففي البداية، كان موقف هؤالء موقفًا جيًّدا تجاه (. 15

 يسوع، ثم غيّروا موقفهم، وصاروا معادين له! 

 

 ب. الفرق بين اإليمان الّسطحي واإليمان الُمخلِّص.

يُظِهر هذا المقطع أنّه يمكن للنّاس أن يؤمنوا بيسوع المسيح، لكْن دون أن يستمّروا في إيمانهم، أي أنَّهم 

اإليمان يرتّدون، أو يسقطون، أو في الحقيقة يصيرون أعداء ليسوع المسيح. ولكن ثّمة فرٌق كبير بين 

إنّه اعتقاد مؤقَّت بأن بعض الحقائق صائبة. . اإليمان الّسطحي قناعة فكرية فقط. الّسطحي واإليمان الُمخلِّص

. أما اإليمان الُمخلِّص )أي اإليمان الحقيقي الذي يؤّدي اإليمان الّسطحي ال يشتمل على أيِّ نوعٍ من االلتزام

إلى الخالص( فهو تسليم شخصي قلبي ليسوع المسيح، وهو يشتمل على كّل العقل والعواطف واإلرادة وكّل 

 اإليمان الُمخلِّص التّزاًما وتكريس كل الحياة ليسوع المسيح.األعمال. يتضّمن 
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كثيًرا ما يُستخَدم الفعل المضارع "يؤمن" بمعنى االستمرار في اإلشارة إلى اإليمان الحقيقي الُمخلِّص! فمثالً، 

." كما يُستخَدم : "... لكي ال يهلك كل من يؤمن به )باستمرار( بل تكون له الحياة األبديّة11: 0نقرأ في يوحنّا 

: "الذي يؤمن به )يستمّر باإليمان به( ال يُدان، والذي ال 15: 0الفعل المضارع بهذا المعنى أيًضا في يوحنّا 

-05: 11؛ 05: 4؛ 14، 12، 05: 1يؤمن به قد دين، ألنه لم يؤمن باسم ابن هللا الوحيد." )انظر أيًضا يوحنّا 

  .(02: 14؛ 10: 11؛ 11، 11: 10؛ 01

 

فقط، فإنّهم ال يخلصون، بل  إيمان سطحيذا، مهمٌّ لنا نحُن المؤمنين أن ندرك أنّه حين يكون لدى النّاس ول

)خالصي،  إيمان ُمخلِّصالّراجح أنّهم سيرتّدون في وقٍت ما الحقًا. ومن ناحية أخرى، حين يكون لدى النّاس 

ل العمل الّصالح الذي بدأه فيهم )فيلبّي حقيقي(، فسيخلصون وال يمكن أن يرتّدوا، ألنَّ هللا نفَسه سيك  (! 1: 1مِّ

 

 31: 8يوحنّا 

 .معنى الحّريّة الحقيقيّة: 2الكتشاف ا

 .مالحظات

تالميذي، وتعرفون الحّق  ون: "إن ثبتُّم في كالمي )تعليمي( فبالحقيقة تكون01-01: 5يقول يسوع في يوحنّا 

والحّق يحّرركم. ... فإن حّرركم االبن فبالحقيقة تكونون أحراًرا." يعلّم يسوع هنا عن طبيعة الحّريّة الحقيقيّة 

 وعن طريقة الحصول على الحّريّة الحقيقيّة. 

 

 أ. الحّريّة بحسب العالم هي الحّريّة بأن يعمل الّشخص أي شيٍء يرغب به.

ي نعيش فيه، يقول كثيرون إن الحّريّة هي أن تكون قادًرا على عمل ما تريد. الحّريّة هي أن في العالم الذ

تكون قائد نفسك، وسيَّد مصيرك. وهم يقولون إنك حين تكون حًرا، ينبغي أال يخبِرك أحٌد بما عليك اإليمان به 

ا يمكن عمله، وبأنّه ينبغي لكّل إنسان أو بما عليك عمله. هم يقولون إنّه ينبغي أالّ تكون هناك حدود وأُطُر لم

أن يقّرر كيف تكون حياته. يقول يسوع إن هذه الحّريّة، حسبما يراها العالم، هي ليست حّريّة على اإلطالق! 

 ! استعباد الّذات للّذاتويقول يسوع إن الحّريّة بالمفهوم العالمي هي في الحقيقة 

 

 عبادة األوثان.حّريّة من الب. الحّريّة بحسب اليهود هي  
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قال اليهود إنّهم لم يحدث أن كانوا عبيًدا ألحد من النّاحية الروحيّة. وهم يقصدون أنّهم لم يحدث أن كانوا 

ملتصقين بعبادة األوثان مثل األمم. فهم يعتقدون أنّهم كانوا دائًما يعبدون هللا الحّي. ولكّن اليهود بكالمهم هذا 

دهم على هللا وخطاياهم في الماضي. وحتّى ذلك الوقت، كانوا ما يزالون تم ايكونون قد أظهروا أنّهم نسو رُّ

يعيشون في خطاياهم. وما يقوله يسوع هو أن الحّريّة بالمفهوم اليهودي هذا ليست حّريّة على اإلطالق! 

كلّم عن ! فلم يكن يسوع يتالحقيقة عبودية لخطاياهمفيسوع يقول إن الحّريّة التّي يعتقد بها اليهود هي في 

 الحّريّة من عبادة األوثان، بل عن الحّريّة من الخطيّة! 

 

 حّريّة من الخطيّة.الج. الحّريّة بحسب يسوع المسيح هي  

ليست فقط عمل أشياء "سيئة". فـ"الخطيّة" هي االستقاللية عن هللا الذي أعلن نفسه في الكتاب  هي "الخطيّة"

هللا، والتّعّدي على وصايا هللا، وتحريف حق هللا. "الخطيّة" هي  الُمقَدس. "الخطيّة" هي االنحراف عن هدف

 . 0عمل ما يمنعه إله الكتاب الُمقدَّس، وعدم عمل ما يأمر به. انظر الّدليل اإلرشادي األول، الّدرس 

 

ّتمييز بين بهذا الّتصريح يزيل يسوع البأنَّ كلَّ َمن يعمل الخطيّة هو عبد للخطيّة!  01: 5يعلّم يسوع في يوحنّا 

فالجميع أخطأوا وهم عبيد لخطيّة ما. فال يستطيعون تجنّب خطايا معيَّنة في  اليهودي واأُلممي )غير اليهودي(.

حياتهم! والمعرفة عن هللا الحي مع االستمرار في الخطيّة تجعل خطيّة اليهود تظهر بوضوح أكبر! طالما 

وال يريد التّوقُّف عن ارتكاب الخطيّة، فإنّه عبٌد للخطيّة وليس  اليهوديُّ أو األمميُّ مستمرٌّ في ارتكاب الخطيّة

ا على اإلطالق!   حّرً

 ثّمة عاقبتان للعبودية للخطيّة: 

 

 العبد سجين لدى سيّده، الذي يُدعى الخطيّة، وهو غير قادر على أن يعتِق نفسه من عبوديّته!  -

 العبد ال يتمتّع بمكاٍن دائم في العائلة، ألنّه كثيًرا ما يُعاد بيعه لسادة آخرين.  -

 

تدّب اليأس في قلب العبد، ألنّه يكون عاجًزا عن تحرير نفسه ميؤوس منها ألنها تجربةٌ هي العبودية للخطيّة 

تقود إلى عبودية ألنواٍع أخرى من ما من خطيّته. وتقود العبودية للخطيّة إلى عبودية أعظم. فالعبودية لخطيّة 

الخطيّة. فمثالً، اإلنسان الذي يكون ُمستعبًَدا للفساد األخالقي كثيًرا ما يصير أيًضا عبًدا للتعاليم الُمضلّة 
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والُمزيَّفة روحيًا! والّشخص الُمستعبَد للنّهم يصير عبًدا أيًضا لمشاهدة التّلفاز وأفالم الفيديو. والّشخص 

 رب الكحول تسهُل صيرورته عبًدا لتعاطي الُمخدِّرات والجرائم. الُمستعبَد لشُّ 

 

علّم يسوع أن الحّريّة الحقيقيّة ال تحصل إال حين يكون الّشخص مرتبطًا بيسوع المسيح. فهو يقول: "إْن 

الخطيّة  حّرركم االبن فبالحقيقة تكونون أحراًرا!" وهكذا، فإنَّ كلَّ َمن كان مرتبطًا بيسوع المسيح يتحّرر من

والعبودية للخطيّة! ولكْن ُكّل من كان يرغب بأن يتحّرر من يسوع المسيح، فإنّه يبقى ُمقيًّدا بالخطيّة! كّل َمن 

 يريد أن يختبر الحّريّة بمفهوم العالم، الحّريّة الخالية من أيّة حدوٍد وأُطُر، يبقى عبًدا لحدود وأُطُر خطيته هو! 

 

. الحّريّة عمل ما ينبغي لك عمله، بل هي القدرة على عمل ما تريد عملهقدرة على ولذا، فإّن الحّريّة ليست ال

في الحقيقة هي عمل ما يريدك إله الكتاب الُمقدَّس أن تعمله! ولذا، فإنّه ال يمكن أن تُوَجد حّريّة حقيقيّة في أية 

تعالج مشكلة االنفصال عن هللا الحّي  ممارسات دينيّة، ألنَّ أديان العالم ال تعالج مشكلة الخطيّة، وبالتّالي ال

(! ال يمكن أن تُوَجد الحّريّة الحقيقيّة خارج يسوع المسيح، ألن يسوع المسيح هو الوحيد 0-1: 55)إشعياء 

(، ويسوع المسيح هو الوحيد الذي يُرِجع النّاس إلى هللا 01: 0بطرس 1الذي مات لمعالجة مشكلة خطيتنا )

مكن اختبار الحّريّة الحقيقيّة إال باالرتباط بيسوع المسيح! وفقط حين تكون (. ال ي15: 0بطرس 1الحّي )

مربوطًا بيسوع المسيح سترغب بأن تعمل ما عليك عمله، وستكون قادًرا على أن تعمل ما عليك عمله! "إن 

 حّرركم االبن فبالحقيقة تكونون أحراًرا!" 

 

   توضيحات    إسأل.: 3الخطوة 

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

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 55-1: 5لنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل يوحنّا 

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

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

 أفكاره التي دّونها(. 

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

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

 األسئلة.( 

 

  24-21: 8يوحنّا 
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 ؟ماذا قصد يسوع المسيح بقوله إن النّاس سيموتون في خطاياهم إن لم يؤمنوا به :1الّسؤال 

 .مالحظات

تعني  "أّني أنا""ألنّكم إن لم تؤمنوا أَنّي أنا هو تموتون في خطاياكم." الكلمتان  01:5يقول يسوع في يوحنّا 

  بشأن نفسي.""أنا الذي أّدعيه 

 

في العبريّة( في  –يتشابه هذا التّركيب اليوناني مع العبارات التّالية في العهد القديم: يقول الّرب )"يهوه" 

 خروج

: "أهيه الذي أهيه،" أي "أكون الذي أكون،" أو "أنا كنُت، وأنا أكون، ودائًما سيكون الذي أعلنتُه لكم." 11: 0

: "أنتُم 12: 10"أنا أنا هو، وليس إله معي." ويقول الّرب في إشعياء : 05: 00ويقول الّرب في تثنية 

ر إلهٌ وبعدي ال يكون."  شهودي، يقول الّرب، ... لكي تعرفوا وتؤمنوا بي وتفهموا أَنّي أنا هو. قبلي لم يُصوَّ

د ابتكار من متديّنين.  تكلُّ آلهة الّديانات األخرى ليس  حقيقيّة مطلقًا! إنّها مجرَّ

 

 " )يوحنّاهوالذي أكلّمك  أناخَدم التّركيب اللغوي نفسه مراٍت عديدة في إنجيل يوحنّا. فنسمع يسوع يقول: "يُست

(. وقال يسوع: "أنا 5: 5)الذي كان يجلس ويستعطي(" )يوحنّا  أنا هو(. وقال الذي كان أعمى: "إنّي 01: 1

"أنا هو كّل ما أّدعيه بشأن قول يسوع:  01: 5(. ونقرأ هنا في يوحنّا 5-5: 15هو ]يسوع النّاصري[" )يوحنّا 

الذي له أنا َمن أرسله هللا اآلب، َمن هو من فوق، ابن اإلنسان، ابن هللا الوحيد، المساوي مع هللا اآلب،  نفسي:

باب الخراف  ،(10: 5(، نور العالم )05: 1خبز الحياة ) أنا هوالحياة في ذاته، جوهر وقصد الكتاب الُمقدَّس. 

(، 1: 11(، الطّريق والحّق والحياة )01-05: 11(، القيامة والحياة )11: 12(، الّراعي الّصالح )4: 12)

 (." 1: 15الكرمة الحقيقية )و

 

 :10بي ليس يؤمن بي بل بالذي أرسلَني، والذي يراني يرى الذي أرسلني" )يوحنّا قال يسوع: "الذي يؤمن 

11-15 .) 

 

ال يستطيع أحٌد أن يبقى محايًدا تجاه يسوع المسيح! فإّما تؤمن بيسوع المسيح، أو ال تؤمن. كلُّ َمن ال يؤمن 

"الموت ، لكنَّه يعني الجسدي""الموت بكل ما قاله يسوع عن نفسه سيموت في خطاياه! ال يعني "الموت" هنا 

، أي اإللقاء به إلى جهنَّم. كلُّ من يرفض يسوع المسيح لن يختبر الّسالم أو التّعزية حين يموت األبدي"
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جسديًّا. فلن يختبر سوى البؤس والظّلمة. فالذي رفضه ذلك اإلنسان لن يُوَجد إلعانته في حاجته وبؤسه. فلن 

بحيرة النّار والكبريت، جهنّم. لن يتمّكن  –األمر في مكان الهالك األبدي  يختبر سوى غضب هللا، وسينتهي به

 ذاك من الّذهاب إلى حيُث هو يسوع، أي إلى الّسماء حيُث هللا اآلب. 

 

بنوعٍ  01، يُنظَر إلى خطيّة اليهود، الذين رفضوا يسوع بشكٍل جمعي، بينما يُنظَر إليها في اآلية 01في اآلية 

من التّحديد. الذي ال يعرف يسوع، بمعنى أن يكوَن في عالقٍة شخصية معه، هو أيًضا ال يعرف هللا الوحيد. 

، ألن هللا أرسل يسوع! وسينتهي األمُر بهذا والذي ال يؤمن بما قاله يسوع المسيح عن نفسه، فهو يرفض هللا

 الّشخص في جهنَّم. 

 

 49-33: 8يوحنّا 

 ؟من هم أوالد إبراهيم الحقيقيّون: 2الّسؤال 

 .مالحظات

 أ. اليهود، كعرق، ليسوا أوالد إبراهيم الحقيقيّين.

إنَّهم لو  05. ولكنّه يقول في اآلية ذرية إبراهيم الجسديّينإلى معرفته أن اليهود هم  04يشير يسوع في اآلية 

بَمن أرسلهم هللا إليه،  رّحبحقًا لعملوا األعمال التّي عملها إبراهيم. فإبراهيم  أوالد إبراهيم الّروحيينكانوا 

 فرح، إبراهيم 51باهلل ثقة حقيقية بأنَّه سيعمل ما وعَد به. وأخيًرا، بحسب اآلية  ووثقوصايا هللا،  وأطاع

(. ولكنَّ اليهود لم يعملوا األعمال 15: 00؛ 0: 10لمسيّا المستقبلي، يسوع المسيح )انظر تكوين برؤية يوم ا

 التّي عملها إبراهيم، بل قاوموا المسيّا، ورفضوا كالمه، وأخيًرا تآمروا لقتله!  

 

كان إبليس كّذابًا وقتّاالً  استنتج يسوع أن قادة اليهود ومعلّميهم الّدينيين لم يكونوا أبناء إبراهيم، بل أبناء إبليس.

من بدء الخليقة، كما أن قادة اليهود ومعلّمين الّديينيين كانوا كّذابين وقتَلة! ولذا، فإن إبليس هو أبوهم الحقيقي، 

 ألن موقفهم وكالمهم وأعمالهم تُظِهر َمن هو أبوهم الحقيقي! 

 

ي ذلك اليهود( هم أوالد إبراهيم ب. المسيحيّون المؤمنون من كلِّ أمة ولسان في العالم )بما ف 

 الحقيقيّون.
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ليس الحديث هنا عن المسيحيّين اإلسميّين، بل عن المؤمنين الحقيقيين بيسوع المسيح. يعلّم الّرسول بولس أن 

(. فهو يعلّم أن بركات هللا ووعوده لم تُعطى لذريّة إبراهيم 11-11: 1إبراهيم هو أبو كل المؤمنين )رومية 

(! ولذا، كلُّ َمن هو ليسوع  المسيح هو 05-11: 1لنسل إبراهيم الواحد، يسوع المسيح )غالطية  الجسديّة، بل

أيًضا ابٌن إلبراهيم، وكّل َمن هو ليس ليسوع المسيح ليس ابنًا إلبراهيم! ال يستطيع أحٌد أن يّدعي أّن لديه 

 يسوع المسيح هو ابٌن حقيقّي إلبراهيم. امتياًزا على آخرين ألنّه من نسل إبراهيم جسديًّا. فكلُّ َمن يؤمن ب

 

 91: 8يوحنّا 

 ؟ ما الذي يقصده يسوع من قوله: "إن كان أحٌد يحفظ كالمي فلن يرى الموت إلى األبد": 3الّسؤال 

  .مالحظات

كالم يسوع هو قبوله باإليمان، وإطاعته، والّسهر لحراسته حتى ال يسرقه أحٌد منه. فهو ال يعني  "حفظ"معنى 

العمل بحسب كلمته مرةً، بل االستمرار في إطاعة كلمته. الذين التزموا التزاًما جزئيًّا تجاه يسوع أو ظهر فيهم 

 ن أنفسهم باستمرار لعمل إرادة هللا. موقف الفٌت ال يثيرون إعجاب يسوع، فهو ال يقبل سوى الذين يكّرسو

 

يِعد يسوع الذين يحفظون كالمه بأنّهم لن يروا الموت. ومرةً أخرى لم يفهم اليهود أن يسوع كان يتكلّم عن 

، ولذا لم يستطيعوا فهم تعاليم يسوع. حرفيّ الموت "الّروحي". تعامل اليهود مع كّل شيٍء قاله يسوع بمعنى 

كان اليهود يفّكرون بالموت الجسدي فقط، بينما كان يسوع يتكلّم عن موٍت أهّم وأخطر من الذي كان اليهود 

، فكان يقصد االنفصال عن محضر هللا وعناية محبته، الموت في عالقته باهلليفّكرون به. كان يسوع يتكلّم عن 

(. وعد يسوع بأنَّ كلَّ من يحفظ 5-5: 1تسالونيكي 0ودينونته إلى األبد )انظر والوقوع تحَت غضب هللا 

 كالمه لن ينفصل عن محضر هللا وعناية محبته، ولن يقع تحَت غضب هللا ودينونته!  

 

 96: 8يوحنّا 

 ؟ كيف رأى إبراهيم يوَم يسوع المسيح: 4الّسؤال 

 .مالحظات

: "أبوكم إبراهيم تهلَّل بأن يرى يومي، فرأى وفرح." هذا ال يعني أن إبراهيم رأى 51: 5قال يسوع في يوحنّا 

. حين وعد هللا إبراهيم بابن فرح إبراهيم فرًحا عظيًما. وآمن رأى يوم يسوع المسيحيسوع رؤيةً فعلية، ولكنّه 
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الموعود، الذي سّماه "إسحق"، أي "ضحك". كان الوعد إبراهيم مّدة خمٍس وعشرين سنة بالوعد، ثم ُولِد ابنُه 

 بوالدة ذلك الولد وتحقيق ذلك الوعد يعنيان الكثيَر جًدا إلبراهيم.  

 

وعد هللا إبراهيم قائالً: "ويتبارك في نسلِك جميع أمم األرض." وهكذا، فإنَّ  15: 00و 4، 0: 10وفي تكوين 

مجيء هذا االبن لن يأتي بالفرح المؤقت فقط، بل بالبركات الروحيّة المرتبطة بهذا االبن والتّي ستؤثّر بكّل 

راهيم. وقد فهم إبراهيم أنَّ هذا االبن هو المسيّا، الذي فيه العالم! ستتبارك كلُّ قبائل العالم من خالل أحد أبناء إب

بأنّه حتّى قبل إبراهيم،  10-1: 11رجاء كل الجنس البشري، إذ هو ُمخلِّص العالم! وتُخبِرنا رسالة العبرانيّين 

يّوها من بعيد. لم ينَل هابيل وأخنوخ ونوح األشياء التي ُوِعدوا بها، لكنَّهم رأوا ما وعد هللا به باإليمان، وح

بهذا المعنى رأى إبراهيم يوم مجيء يسوع المسيح، المسيّا. رآه باإليمان وحيّاه من بعيد باإليمان، وفرح 

 بمجيء يسوع المسيح. 

 

  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 

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

نها. 55-1: 5: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من يوحنّا ودّونشارك   ، وندوِّ

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

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

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

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 :8 من يوحنّا مقترحةأمثلة على تطبيقات . 1

الّزنى إثم عظيم وخطير بال شك. وفي العهد القديم، كان الّرجُل والمرأة اللّذان يُمَسكان وهما  : 0-5: 5

يزنيان يُقتاَلن. ولكن في زمننا الحالي، المسيح مات ذبيحة كفارية عن الخطايا. فإن تاب 

الّشخص توبةً حقيقية واعتراف بخطاياه إلى الّرّب يسوع المسيح، يغفر الّرّب يسوع له 

(. ومع هذا، فإنه ما يزال هناك بعض القادة 5: 1يوحنّا 1هّره من كّل إثٍم وخطيّة )ويط

والُمعلّمين الّدينيّين اليوم الذين ال يهمهم سوى اإلمساك بالمتعّدين على قوانينهم وشرائعهم 

الّدينية ومن ثّم يقتلونهم. سبب عملهم هذا هو أنّهم ال يعرفون يسوع المسيح وال تعليم العهد 

لجديد عن النّعمة والغفران. ما يزال هؤالء يعيشون تحَت شريعة العهد القديم. إنهم ال ا

يفشلون في حفظ كامل شريعة هللا فحسب، بل ويأخذون أيًضا مكان هللا بصفته القاضي بقتلهم 
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ر شرائع العهد القديم دائًما في ضوء المجيء األول الذين يظنون أنهم تعّدوا شرائع هللا. فسِّ 

 ع المسيح وفي ضوء تعاليم العهد الجديد. ليسو

هناك من يسألون أسئلة ال تهدف إال لإليقاع بك وليكون لديهم ما يشتكون به عليك أمام  : 1: 5

الّسلطات الّدينية والمدنية. لسَت مضطًرا لإلجابة عن كّل أسئلتهم. وفي بعض األحيان يكون 

 الّصمت هو أفضل جواب. 

أخرى يكون طرُحك سؤاالً عليهم يدفعهم للتفكير وفحص الّذات أفضل إجابة. ولكْن في أوقاٍت  : 4: 5

وقد رّد يسوع بجملٍة تدعو لفحص الّذات قائالً: "من كان منكم بال خطيّة فليرمها أوالً 

بحجر." وحقيقة أن ال أحَد تقّدم ليرمي المرأة بحجر تُثبِت أنَّ الجميع كانوا مذنبين بخطيّة 

. انزع الخشبة التّي في عينك قبل أن 02-04: 5في حياتهم. اقرأ متّى الّزنى في وقٍت ما 

 (. 10-11: 1تحاول نزع الخشبة التّي في عين شخٍص آخر )لوقا 

 . 10: 05بعد أن يغفر لَك يسوع خطاياك، اترك حياة الخطيّة! اقرأ أمثال  : 11: 5

 ع والتّجديد والبركة. اتبع يسوع المسيح وستتمتّع دوًما بنور الخالص وبالّشب : 10: 5

(. لم 00: 5ال تِدن اآلخرين. الّدينونة والُحْكم على اآلخرين هما عمل يسوع المسيح )يوحنّا  : 15: 5

يأِت يسوع ليدين العالم على خطاياه، ألنَّ العالم مداٌن أصالً، لكنّه أتى ليخلِّص الّضالين 

لم يأِت يسوع ليدين النّاس بمعايير  (.15-14: 0الهالكين والمدانين في هذا العالم )يوحنّا 

(، مع أنَّه كان لديه الكثير ليقوله في الحكم على قادة 0-1: 4؛ متّى 15: 5بشريّة )يوحنّا 

 وُمعلمي اليهود الّدينيّين )يوحنّا

(. أتى يسوع ليحكم على النّاس الذين كانوا يعتقدون أنَّ ال خطيّة لهم وأنَّهم أبرار 01: 5

 )يوحنّا

5 :05.)  

 أِطع تعاليم يسوع، وسيُظِهر هذا أنك تلميٌذ ليسوع المسيح.  : 01: 5

ر تماًما. : 00: 5  أِطع تعاليم يسوع، فتتحرَّ

 أحبِب الّربَّ يسوع المسيح، وهو سيُريك أن هللا هو أبوك الّسماوي.  : 10: 5

الذين يستمّرون في الكذب وقتل اآلخرين في العالم هم أبناء إبليس. من المؤّكد أنَّ إله الكتاب  : 11: 5

 الُمقدَّس ليس أباهم! 
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 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية. 2

أ. أريد أن أحرص على أن يكون لي إيماٌن ثابت ال إيماٌن سطحّي. وحينما أقرأ الكتاب الُمقدس أريد أن ال 

س كلَّ حياتي لهذه الحقائق. أريد أن أستمّر بالّصالة بأن يجعلني أكتفي بتصديق ا لحقائق بذهني، بل بأن أكرِّ

ًسا لحقائق الكتاب الُمقدَّس وملتزًما بها ونحوها.   الّروح القدس طائًعا من كّل قلبي ومكرَّ

 

حّريّة التّي يّدعيها العالم ب. أريد أن أعيش في حّريّة حقيقيّة وليس في ما يُدعى حّريّة بحسب مفهوم العالم. ال

حولي ال حدود وال أُطُر لها. إنهم يريدون أن يعملوا كلَّ ما يرغبون به، بدالً من أن يرغبوا بأن يعملوا ما 

عليهم عمله! في كلِّ يوٍم أريد أن أختار بأن أعمل األمور التّي يريدني هللا أن أعملها. هذه هي الحّريّة الحقيقيّة! 

 كتاب الُمقدَّس وأن أختار أن أعيش بحسب الكتاب الُمقدَّس. أريد أن أدرس ال

 

 التجاوب    .صلِّ : 9الخطوة 

في صالتك لما تعلّمته خالل دراسة  تجاوب. )55-1: 5بشأن 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  9

 صالة شفاعيَّة

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 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.  5يوحنّا  ِعظ أو علّم أو ادرس .0

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .0  0-1تسالونيكي 0من : خّصص وقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.   يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ
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راجع يوميًا آخر خمس آيات كتابية  .05: 4، يوحنا تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها ظ:الحف .1

 حفظتَها. 

 (. 0: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .5

ن مالحظاتك .1 تك الخاّص مع هللا، بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيًضا مالحظاتك بشأن وق دوِّ

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

 


