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 صالة 1

 

 

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

 دقيقة(  02) مشاركة  2

 تيموثاوس 1

 

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

  (.4-1تيموثاوس 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

 12: 8يوحنا 

 

 . 11: 8يوحنا في مجموعاٍت من اثنين  راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 41-1: 9يوحنا 

 

سؤال يسوع المسيح للمولود أعمى: "أتؤمن بابن هللا؟" "قد رأيته، والذي يتكلّم  11-1: 9: يصف يوحنّا ُمقّدمة

معك هو هو!" يعلّم يسوع هنا أنه قد أتى ليحكم على الذين يعرفون أنهم يرون وال يبِصرون وعلى الذين 

 يظنّون أنّهم يبِصرون. 

 

 كلمة هللا                              .                            اقرأ: 1الخطوة 

  . 11-1: 9لنقرأ يوحنّا  اقرأ.

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

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

 هذا المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  اكتشف َحقًّّا واحدًّ

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 2: 9يوحنّا 

 .الخطيّة واأللم الّصلة بين: 1االكتشاف 

 .مالحظات

بحسب الكتاب الُمقدَّس، يمكن أن يعود األلم الجسدي، مثل الّضيقات واالضطهادات والحوادث والمرض 

 والعيوب الجسدية والموت إلى ثالثة أسباب أخالقية: 

 

 الجنس البشري. أب  ،أ. يمكن أن يعود األلم الجسدي إلى خطيّة آدم

خلق هللا آدم ليكون أبا البشر، وقد اعتبره الّرأَس الممثَِّل للجنس البشري. وحين سقط آدم في الخطيّة، سقط كلُّ 

ومقاطع  02-19: 5و 01-10: 5نسله من البشر معه، وصاروا بالطّبيعة مذنبين وآثمين أمام هللا. وتعلّم رومية 

الجنس البشري في الخطيّة قد أثّر في كامل الجنس أخرى في الكتاب الُمقدَّس بوضوح عن كون سقوط جدَّي 

البشري. وقد أتت خطيّة آدم وحواء بعداوة الّشيطان للجنس البشري، وزادت من آالم الحمل والوالدة، وسبّبت 

الموت لإلنسان. كما أتت باللعنة إلى األرض، فصار على اإلنسان أن يجاهد في التّخلُّص من الّشوك والحسك. 

ا بسبب خطيّة أِب وأمِّ البشر. فمثالًّ يعاني الّصالحون  يعاني بشكٍل تضامنيي كامالًّ والجنس البشر معًّ

 واألشرار في الكوارث مثل الطّوفانات أو الجفاف أو المجازر أو األوبئة. 

 

 ب. يمكن أن يعود األلم الجسدي إلى خطيّة الوالَدين. 

ا. وصايا هللا معطاة لمجتمع كامل، ولعائالٍت، باإلضافة  ال يتعاَمل هللا مع األفراد فقط، بل مع المجتمعات أيضًّ

إنّه سيعاقب خطايا اآلباء حتّى الجيل الثّالّث والّرابع من  5: 02إلى كونها معطاة ألفراد. يقول هللا في خروج 

إلى أنّه مع أن هللا أخرج شعب إسرائيل من  01-15: 20 مبغضيه. فمثالًّ، يشير الكتاب الُمقدَّس في إرميا
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عبوديتهم في مصر وامتلكوا كنعان، لكنّهم لم يطيعوا هللا وال تبعوه، ولذا بعد أجياٍل عديدة سلّم هللا أرضهم 

 للحصار واالجتياح وسلّمهم للّسبي من األرض. 

 ج. يمكن أن يعود األلم الجسدي لخطايا شخصية.

: "بل ُكلُّ واحٍد يموت بذنبه. كلُّ إنساٍن 22: 21على خطيّة كلِّ إنسان. يقول الّرّب في إرميا  ستقع دينونة هللا

يأكل الحصرم تضرس أسنانُه." وألن الجميع أخطأوا، فإنَّ الجميع يعانون والجميع يموتون! "أجرة الخطيّة 

 (. 02: 6موت" )رومية 

 

واضح أن األلم والمعاناة الجسديين، اللذين يعودان لخطيّة اإلنسان وخطيّة والَديه، هما في الحقيقة نتيجة سقوط 

آدم في الخطيّة. ولكن اليهود كانوا يميلون للمبالغة في أهمية خطيّة الوالَدين وخطيّة اإلنسان نفسه، فيعطونهما 

هناك عالقة مباشرة ومحّددة بين ألم ومعاناة اإلنسان من جهة  فكانوا يؤمنون أّنه ينبغي أن تكونأهمية زائدة. 

فمثالًّ، أعاد أصدقاء أيوب معاناته إلى  وخطيته من جهة أخرى. وكانوا يعيدون كل معاناة إلى خطيّة معيَّنة.

يعلّمون أن (. بل إن ُمعلِّمي اليهود الّدينيّين )الّرابيّين( كانوا 11-5: 00قسوته تجاه األرامل واليتامى )أيّوب 

األطفال قادرون على أن يرتكبوا الخطيّة وهم في الّرحم. وقد استنتجوا أن عيسو حاول أن يقتل أخاه بينما كانا 

 (. 06-00 :05في الّرحم )تكوين 

 

فقال:  معاناة البعض ال تعني أّنهم أكثر ذنبًّا من الذين ال يعانون!، يعلّم يسوع أن 5-0: 12ولكن في لوقا 

هؤالء الجليليين كانوا خطاةًّ أكثر من كلِّ الجليليين ألنّهم كابدوا مثل هذا؟ كال أقول لكم، بل إْن لم  "أتطنّون أنّ 

 تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون." 

 

ا!، يعلّم يسوع أن 2: 9وفي يوحنّا  فهذا الّرجل عانى  األلم ال يكون له سبب فقط، بل ويكون له قصٌد أيضًّ

ة، بل ليأتي شفاؤه بالمجد هلل! فقد كان لمعاناته قصٌد! فكان شفاؤه يهدف لجذب العمى، ال بسبب خطيّة ُمعيّن

النّاس لمعرفة يسوع المسيح وقبوله! الهدف األسمى لكلِّ اآلالم والمصائب هو تمجيد هللا في يسوع المسيح. 

 هذه هي الحقيقة برغم صعوبة قبولها. 

 

 5-3: 9يوحنّا 

 .المؤمنين أن يعملوها ما دام نهارأعمال هللا التّي على : 2االكتشاف 
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 .مالحظات

: "ينبغي أن أعمل أعمال هللا الذي أرسلني ما دام نهاٌر. يأتي ليٌل حين ال يستطيع 1: 9يقول يسوع في يوحنّا 

 أحٌد أن يعمل." 

 

 أ. الوقت قصير لعمل عمل هللا. 

ا قائم طالما هم  يومهيقول يسوع إّن  قائم طالما هو في األرض. وفي ما يختّص بالتاّلميذ، فإّن يوَمهم هم أيضًّ

أحياء على األرض! وفي ما يتعلّق بكّل تالميذ يسوع اليوم، فهناك وقٌت ُمحّدد من هللا لعمل عَمل هللا. يعيّن هللا 

يمكنه فيه أن يعمل عمل هللا على األرض.  لكلِّ مؤمن زمنًّا ُمحدَّدًّا على األرض. وهذا هو الوقت الوحيد الذي

 ولذا، على كل مؤمن أن يستفيد بأقصى ما يمكنه من الفَُرص التّي يعطيه هللا إيّاها على األرض! 

 

 ب. عمل هللا هو أعمال المحبّة الفاعلة والحيّة. 

 اه هؤالء: يأتي هللا بأناٍس إلى حياتنا. ولدينا ثالثة طرٌق نحُن ُمخيَّرون باالستجابة بها تج

 

بعض النّاس يغارون من الذين يأتي بهم الّرّب إلى حياتهم، ولذا يحاولون تدميرهم. فال يستطيعون عمل أيَّ 

شيٍء يأتي بالبناء. كل ما يستطيعون عمله هو االنتقاد والنّميمة واإلساءة إلى هؤالء األشخاص بل 

 واضطهادهم. وهذا ما عمل قادة اليهود ليسوع. 

 

ة آخرون يسيطر عليهم الفضول بشأن النّاس الذين يأتي الّرب بهم إلى حياتهم، ويحاولون أن يعرفوا  وثمَّ

المزيد عنهم. وقد أراد التاّلميذ أن يعالجوا قضية الهوتية تتعلّق بتحديد صاحب الخطيّة التّي نتجت عنها معاناة 

 ة فقط، بل وأن نعمل! هذا الّرجل األعمى. ولكّن يسوع ال يريدنا أن نطرح األسئل

 

 ولذا، فإنَّ عمل هللا هو أن نعمل أعماالًّ بانيةًّ ونساعد المحتاجين! 

 

   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. 11-1: 9لنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل يوحنّا 

 : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك. دّون
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: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض شارك

 أفكاره التي دّونها(. 

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

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

 األسئلة.( 
 

 

 

  13: 9يوحنّا 

ل األعمى: 1الّسؤال   ؟َمن كان هؤالء الفريسيّون الذين أُحِضر إليهم ذلك المتسوِّ

 .مالحظات

ا ينفّذون تعليمات مجلس الّسنهدريم اليهودي )المجمع(، الذي كان أعلى هيئة حاكمة وسط  كانوا أشخاصًّ

، كان 01: 1(. بحسب يوحنّا 21، 00: 9اليهود. كانت لديهم سلطة بطرد الّرجل األعمى من المجَمع )يوحنّا 

ا. وفي األصحاح فحص األمور المتعلِّقة بالمسيَّ الّسنهدريم في بعض األحيان يفوِّض مجموعةًّ من الفّريسيّين ل

، ربما كان هؤالء يحقّقون بشأن معجزة قِيل إّن المسيّا عملها. وعالوةًّ على ذلك، فقد كان والدا هذا المولود 9

أعمى شديَدي الحذر بشأن ما قااله، ألنّهما كانا يخشيان أن يطردهم الفريسيون إلى خارج المجمع. تُظِهر كلُّ 

ا كانوا مجموعةًّ ُمعيّنة بشكٍل رسمي من مجلس الّسنهدريم كُممثّلين هذه الحقائق أن هؤالء الفريسيّين ربم

 رسميين له. 

 

 34-11: 9يوحنّا 

 ؟ما منهجيّة الحوار التّي اتّبعها الفريسيون في مواجهة خصومهم وأعدائهم: 2الّسؤال 

 .مالحظات

ا للمنهجيّات والطُّرق التّي اتّبعها الفّريسيّ  9يقّدم لنا يوحنّا  ا جيدًّ   .ون في مواجهة خصومهم وأعدائهمفهمًّ

 

 أ. كان الفّريسيّون يتحاورون في ما بينهم للوصول إلى استنتاٍج ما. 

كما يلي: "كل الذين يأتون من هللا يحفظون الّسبت. وهذا الّرجل يسوع  16: 9حّجة الفّريسيين في يوحنّا  تكان

ليست مبنية منطقية، ولكنّها خاطئة، ألنّها  حّجتهمال يحفظ الّسبت. ولذا، فإّن يسوع هذا ليس من هللا." قد تبدو 

 نية على أنظمتهم وتعليماتهم هم بشأن الّسبت! بشأن الّسبت. إنها حّجة مب على تعليم الكتاب الُمقدَّس
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وقّدم فّريسيّون آخرون الحّجة التّالية: "غير الخطاة هم الوحيدون الذين يمكنهم أن يفتحوا عيون المولودين 

عمي. وهذا الّرجل يسوع فتح عيني رجٍل ُولِد أعمى. ولذا، ال بُدَّ أن يسوع ليس خاطئًّا." وهكذا، مع أّن 

ا أن يسوع ال يمكن أن يكون قد أتى من عند هللا، رأى آخرون أنّه ال بُدَّ أنّه قد أتى من هللا. البعض استنتجو

 وهكذا، انقسم الفّريسيّون في ما بينهم! 

 

 ب. كان الفّريسيّون يتجاهلون الحقائق، ولكنّهم استخدموا الخوف في فرض ما يريدون على النّاس. 

الّرجل األعمى. وقد أّكد الوالَدان أّن هذا ابنهما، وأنّه كان أعمى، ولذا  حقّقوا مع والَدي 02-11: 9في يوحنّا 

ال بدَّ أن معركة عظيمة قد حصلت. ال أحَد يستطيع أن ينِكر هذه الحقائق! ولكّن المؤِسف أن الفّريسيّين لم 

د الّدينيون في يكونوا مستعّدين ألْن يقّروا بأن يسوع عمل هذه المعجزة! وبدالًّ من ذلك، كان قادة اليهو

الّسنهدريم قد أخذوا قراَرهم بأن أّي شخٍص يعترف بأنَّ يسوع هو المسيّا سيتم إخراجه من المجمع )مجمع 

ا بأْن يبّثوا الخوف في نفوس الّناس، حتى ال يجرؤ الّناس على معارضتهم!الّسنهدريم(.   أخذ الفريسيّون قرارًّ

أن يأخذوا مثل هذا القرار، ألن هللا، ال هم، هو من يقّرر َمن يكون ولِكْن لم تُكن لهم سلطة أو تفويض من هللا ب

 المسيّا وماذا يعمل! 

 

 ج. كان الفّريسيّون يحّرفون الحقائق إلظهار عدم مصداقية يسوع. 

أن يجعلوا الّرجل األعمى يقول أشياء تُظِهر عدم مصداقية يسوع. قالوا  01: 9حاول الفّريسيون في يوحنّا 

: "نحُن نعلم أن هذا اإلنسان خاطئ. ولذا أعِط مجدًّا هلل على عمِل هللا هذه المعجزة." فقد أرادوا أن لهذا الّرجل

يقول األعمى إّن يسوع لم يكن من عمل المعجزة بل هللا. فعرضوا له حّجتهم في هذا قائلين: "الذين يأتون من 

ليَس يسوُع هذا من هللا. ولذا ال يمكن أن يكون هللا هم الوحيدون الذين يستطيعون فتح عيون المولودين عميانًّا. 

فوا الحقائققد فتح عيني شخٍص ُولِد أعمى." وهكذا، حاولوا أن  . أرادوا أن يؤمن الجميع بأّن يسوع يحرِّ

 خاطئ وبأنّه ال يستطيع أن يعمل معجزةًّ كهذه. 

 

 متعارضة. د. كان الفّريسيون يكّررون أسئلتهم لمحاولة إيقاعه في اإلدالء بتصريحات 

ا. سأل الفريسيّون األسئلَة نفَسها مرةًّ تلو األخرى . ولكّن الّرُجل رأى في منهجيّتهم في النّقاش مماطَلةًّ وخداعًّ

ولذا سأل الفريسيّين إن كان الّسبب الحقيقي الذي يدفعهم لسماع إجاباته مرةًّ أخرى هي أنّهم كانوا يريدون أن 

 يصيروا تالميذ يسوع. وقد أثار هذا هياج وغضب الفّريسيّين. 
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 ، وبدالً من ذلك لجأوا لإلساءة. هـ. لم يعترف الفريسيّون بالهزيمة 

. ولذا لجأوا للشتم واإلساءة، لم يعترفوا بالهزيمةرّد الفّريسيّون بالطّريقة التّي بها يُرّد النّاس في ثقافات العيب: 

 ودعوا يسوع  "هذا" و"خاطئ"، وقالوا إنّهم ال يعرفون من أين جاء. 

 

قتهم فقال: "ال يسمع هللا إال للذين يرِسلهم، وهللا سمع هذا وفي هذه المّرة، رّد الّرجل على الفّريسيين بطري

الّرجل يسوع، ولذا مؤكَّد أن يسوع هذا أتى من هللا!" ومع هذا، كان الفّريسيّون يقولون إنهم ال يعرفون من 

ق (! والفر21: 9أين جاء يسوع! هزم هذا الّرجل األعمى الفّريسيّين بمنهجيّتهم في الحوار والجدل )يوحنّا 

ا، فاهلل يستمع لصلوات األبرار ) : 2بطرس 1الوحيد هو أن حّجة الّرجل األعمى كانت صحيحة وكتابية تمامًّ

 (، وقد استمع إلى يسوع! 10

 

 

 

 و. لجأ الفّريسيّون إلى العنف أو إساءة استخدام سلطاتهم ونفوذهم حين خسروا.  

ولذا ألقوا  يستخدموا العنف ويسيئوا استخدام سلطتهم!تعرَّض الفّريسيّون لهزيمة ُمذلّة. ولم يبَق لهم إال أن 

ا. فالذي يُطَرد إلى خارج المجمع كان يُفَصل عن  بالّرجل األعمى إلى خارج المجمع. وقد كان هذا عقابًّا شديدًّ

ه من الحياة الّدينيّة واالجتماعيّة في إسرائيل! فسيتجنَّبه النّاس ويرفضون التّعاُمل معه. بل قد يسعى البعض لقتل

ضهم للتّحقيق والمحاكمة!   دون خشية تعرُّ

 

 35: 9يوحنّا 

 ؟ كيف تعامل يسوع مع النّاس: 3الّسؤال 

 .مالحظات

ذهب يسوع باحثًّا عن الّرجل الذي شفاه. وبينما رفض الفّريسيّون هذا الّرجل وتجنّبوه، سعى يسوع إليجاده 

ا بشفائه  . فقد كان يسوع مهتّما االجتماعي والّروحيفحسب، بل وبشفائه  الجسديووجده! ولم يُكن يسوُع مهتمًّ

 العالقات، وإلصالح األجسادفقط، بل وليشفي  الّنفوسفيسوع لم يأِت ليخلِّص  باإلنسان بكامل كيانه!

المكسورة، ولغفران الخطايا، ولمصالحة النّاس باهلل اآلب، ولمساعدة المحتاجين، وللدفاع عن المظلومين 
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ا )متّى والمسحوقي بسلطتهم ومركزهم ونفوذهم (. وفي حين كان الفّريسيّون مهتّمين 6-0: 11ن أيضًّ

ا وكرامتهم ا بخير اآلخرين، كان يسوع المسيح مهتّمًّ  . باإلنسان بكّل كيانه، وكان مهتمًّ

 

 38: 9يوحنّا 

 ؟ يسوع المسيح يعبدواهل يمكن للمؤمنين أن : 4الّسؤال 

 .مالحظات

. وسجد له." تمّكن الّرجل األعمى من معرفة أن يسوع ’أومن يا سيّد‘: "فقال األعمى: 25: 9نقرأ في يوحنّا 

هو المسيّا، ابن هللا، وبالتّالي رأى أنّه يستحّق الّسجود والعبادة. وقع هذا الّرجل على ركبتيه أمام يسوع، ليس 

ترد الكلمة  01-02: 1فعليٍّ عن عبادة يسوع! ففي يوحنّا كتعبير عن االحترام ليسوع فقط، بل كتعبيٍر حقيقيٍّ و

"سجد" نفسها لإلشارة إلى عبادة هللا. وثّمة مقاطع أخرى في األناجيل نرى فيها يسوع يُسَجد له ويُعبَد من 

 تالميذه وآخرين )متّى

ع على (. ولم يحدث أن اعترض يسو11-12: 5 يوحنا ؛ رؤيا50: 01؛ لوقا 11، 9: 05؛ 22: 11؛ 11: 0

 هذا أو صّوبه. وبهذا أّكد يسوع أنّه إلهّي، ابُن هللا، وأنّه مساٍو هلل اآلب ويساويه في الكرامة والعبادة! 

 

 

 

 41-39: 9يوحنّا 

 ؟ متى يكون النّاس عميانًا روحيًا: 5الّسؤال 

 .مالحظات

قائالًّ: "لدينونٍة أتيُت أنا إلى هذا العالم حتى يُْبِصر الذين ال يُبِصرون ويعمى  11و 29: 9يعلّم يسوع في يوحنّا 

الذين يبصرون." وقال للفّريسيّين: "لو كنتُم عميانًّا لما كانت لكم خطيّة، ولكْن اآلن تقولون إننا نبصر، 

 فخطيتكم باقية." 

دينونة". فهو ال(، و"11-16: 2إلى هذا العالم بهدف "الخالص" )يوحنّا  كان المجيء األول ليسوع المسيح

 يعطي الخالص للذين يؤمنون، ويعاقب الذين يرفضونه بالهالك. 

 

 أ. الذين يقِّرون بأنهم عميان سيبِصرون.



22 الدَّرس -الدليل السادس  

 

ا وال قّديسين. يُدِرك هؤالء أن هللا لَمَس  هؤالء هم الذين ال يملكون نور الخالص ويقّرون بأنّهم ليسوا أبرارًّ

قلوبهم وأذهانهم وجعلهم يقبلون كلمته. يتوب هؤالء عن خطيّتهم وعجزهم ويطلبون يسوع، نور العالم. سينال 

كّل شيٍء بمنظوره الّسليم، بالطّريقة التّي يرى  هؤالء الخالص بقبول يسوع المسيح. ستنفتح عيونهم، وسيرون

 بها هللا األموَر. 

 

 ب. الذين يّدعون أنّهم يبصرون سيعمون. 

ا أنَّهم مصيبون وُمقدَّسون، وال يرون حاجتهم  هؤالء هم الذين ال يرون حاجتهم للخالص. يّدعي هؤالء دائمًّ

ا. سيبقى هؤالء من دون يسوع المسيح، نور العالم، لمخلِّص. يقّسي هؤالء قلوبهم وأذهانهم أمام كلمة هللا  دائمًّ

ولن يتمّكنوا من رؤية بّر هللا وقداسته، ولن يختبروا فرح الخالص. سيبقى هؤالء عميانًّا عن األمور الروحيّة 

 الحقيقية. 

 

  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 

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

ا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من يوحنّا شارك ودّون نها. 11-1: 9: لنفّكر معًّ  ، وندوِّ

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

 ن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.: اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أدّون

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

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 

 

 1.أمثلة على تطبيقات مقترحة من يوحنّا 9:

ا! كان لمعاناة الّرجل الذي ُولِد أعمى قصٌد!  : 2: 9 اعرف أن األلم ليس له سبٌب فقط، بل وقصٌد أيضًّ

فكان شفاؤه سيأتي بالنّاس إلى معرفة يسوع المسيح وقبوله! ورغم صعوبة قبول الفكرة، فإّن 

 القصد من كلِّ المصائب واآلالم أن تأتي بالمجد هلل في يسوع المسيح! 

 .عمَل هللا هو بناء المحتاجين ومساعدتهمأدِرك أّن   : 1: 9
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أدِرك حقيقة أن هللا أعطاَك هذه الحياة، سواء كانت قصيرةًّ أم طويلة، لتعمل عمل هللا. لن  : 1: 9

تحصل على فرصٍة أخرى لتعمل على األرض ما يريدك هللا أن تعمله. خطّط لمسار حياتك 

 حول القصد الذي في فكر هللا لحياتك. 

ا: "ما األساس الذي يبني عليه الّشخص اآلخر حججه؟ هل يبنيها على الكتاب  اسأل : 16: 9 نفسك دائمًّ

الُمقدس أم على تفاسيره النّاموسية الجامدة؟" قد تبدو تفاسيُر كثيرةٌ منطقيةًّ، ولكنّها خاطئة 

 ألنها مبنية على حججٍ وأُُسٍس خاطئة. 

ينيِّين سيحاولون أن يفرضوا عليك أن تقبل وجهة أدِرك حقيقة أن بعض القادة والُمعلّمين الدّ  : 02: 9

ا للّضغط الّديني أو  نظرهم بتهديدك باإللقاء بك خارج المجتمع الّديني. ال تذعن أبدًّ

 االجتماعي. 

د الفكر واعرف كيف غيَّر يسوع المسيح حياتك.  : 05: 9  ُكْن ُموحَّ

  ص.أدِرك حقيقة عماك الّروحي وأقِّر به، وستنال الخال : 29: 9
 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية. 2

أ. أريد أن أعمل أعمال هللا ما دمُت حيًّّا. أعطاني هللا حياةًّ واحدة، وأنا أريد أن أكّرس هذه الحياة الواحدة 

لخدمته. أريد أن أتجنّب الغيرة وإيذاء اآلخرين واإلضرار بهم، وأرغب بأن أكون بانيًّا. أريد أن أومن وأعمل 

 ساعدة المحتاجين. ما يعلّمه الكتاب الُمقدَّس، وخاّصة محبة اآلخرين وم

 

ب. أريد أن أتذكَّر أن األلم جزٌء من الحياة المسيحيّة. سيكون هناك أوقاٌت أتألّم فيها بسبب خطاياي أو بسبب 

خطايا والَدّي أو بسبب خطايا مجتمعي وثقافتي. ولكن سيكون هناك أوقات أكون فيها مثل هذا الّرجل األعمى، 

ه من وراء ألمي. ال يكون األلم بال سبب أو هدف. األلم وسيلة لتمجيد حيث يكون لدى هللا قصٌد مجيد في فكر

 هللا وللنمّو في القداسة ولإلعداد للكمال في األبدية. 

 

 

 

 

 التجاوب    .صلِّ : 5الخطوة 
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في صالتك لما تعلّمته خالل دراسة  تجاوب. )11-1: 9بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في يوحنّا  بالتناوبلنصلِّ 

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

 مواضيع مختلفة.( 
 

 

 

 دقائق( 5) صالة  5

 صالة شفاعيَّة

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 للّدرس القادم
 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. تعهَّد .1  : تعهَّد بأن تتلمذ أناسًّ

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  9يوحنّا  ِعظ أو علّم أو ادرس .0

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .2  6-5تيموثاوس 1من : خّصص وقتًّا خاّصًّ

ل. اكتب مال 1تيموثاوس 0و  حظاتك. يوميًّا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

راجع يوميًّا آخر خمس آيات  .05: 12، يوحنا تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها الحفظ: .1

 كتابية حفظتَها. 

 (. 2: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .5

ن مالحظاتك .6 ا مال دوِّ حظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيضًّ

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

 


