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 صالة 1

 

 

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

 دقيقة(  02) مشاركة  2

 تيموثاوس 2رسالة 

 

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

  (.4-2تيموثاوس 2خلواتكم 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

 مراجعة لسلسة اآليات المأخوذة من إنجيل يوحنّا

 

 في مجموعاٍت من اثنين آخر خمس آيات كتابية للحفظ من إنجيل يوحنّا. راجعوا 

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 42-1: 11إنجيل يوحنا 

 

صورة الّراعي الّصالح، ودعوة يسوع المسيح للفّريسيّين والتاّلميذ لإليمان  93-0: 02: يصف يوحنّا ُمقّدمة

 بأنّه ابن هللا.  

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 20-0: 02لنقرأ يوحنّا  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 
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 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 4الخطوة 

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

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 22-22: 11يوحنّا 

 .يقين الخالص: 1االكتشاف 

 أ. يقين الخالص مبني على وعد يسوع وقوته. 

عن خرافه قائالًّ: "خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أُعطيها  05-02: 02يتكلّم يسوع في يوحنّا 

حياةًّ أبدية، ولن تهلك إلى األبد، وال يخطفها أحٌد من يدي." يِعد يسوع هنا بثالثة أموٍر يقينية بشأن َمن هم 

 خرافه: 

ك المؤمنون الحقيقيون حياة أبدية، أي حياةًّ تشابه الّزمن اآلتي، زمن الّسماء الجديدة واألرض يمل -

ا!  هالجديدة! وهذ  الحياة باقية ودائمة: ال تنتهي أبدًّ

ال يمكن للمؤمنين الحقيقيّين أن يرتّدوا بحيث يهلكوا، أي أنّهم لن يحدث أن يُدانوا باالنفصال األبدي  -

 ة محبته! عن محضر هللا وعناي

ال يمكن خطف المؤمنين الحقيقيّين من يد يسوع، أي ليس من أحٍد قويٍّ بما يكفي ليخطفهم من حماية  -

 يسوع وعنايته القويّتَين. 

 

ولكْن َمن هم المؤمنون الحقيقيون؟ يقول يسوع إن المؤمنين الحقيقيّين هم الذين يعرفهم يسوع، وهؤالء 

يانةًّ أخرى أو فلسفة أخرى أو نظاَم قِيٍَم آخر. ينبغي للمؤمن أال يشّك سيطيعون صوته، وسيتبعون يسوع، ال د

بوعد يسوع بشأن يقين الخالص. ولكْن ال يحّق ألحٍد أن يدعو نفسه خروفًّا للمسيح، أي مسيحيًّا مؤمنًّا، إن لم 

 يكن يتّمم المسؤولية الملقاة عليه بأن يستمع للمسيح ويطيعه! 

 

 ب. يقين الخالص مبني على حقيقة أن هللا اآلب أعطانا ليسوع المسيح. 
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، يقول يسوع لليهود الذين ال يؤمنون به: "ولكنّكم لستُم تؤمنون ألنّكم لستُم من خرافي." 02: 02في يوحنّا 

ا في الكتاب الُمقدس: أوالًّ عقيدة  ، االختيار اإللهيالّتعيين الُمسبق أو تتضّمن هذه اآلية حقيقتَين هاّمتين جدًّ

. ال يُمِكن التّوفيق بين هاتَين العقيدتَين، ألنّهما تسيران جنبًّا إلى جنب بشكٍل المسؤولية البشريةوثانية عقيدة 

 متواٍز في الكتاب الُمقدَّس. 

 

أو ال يؤمن بيسوع المسيح. اليهود مسؤولون مسؤولية  كل إنسان مسؤول شخصيًّا عن أن يؤمنفمن ناحية، 

! المسؤوليّة البشريّة(. نرى هنا 02: 02كاملة عن خطيّة عدم إيمانهم. فقد قال يسوع: "لستُم تؤمنون" )يوحنّا 

ان حين نكرز ببشارة اإلنجيل، فإننا ننادي بالمسؤوليّة البشريّة الملقاة على عاتق كلِّ إنسان في العالم. فكل إنس

 (. 05: 0التّوبة واإليمان بيسوع المسيح )مرقس  مسؤوليةفي العالم عليه 

 

، وَمن ال يعطيهم ليسوع. فقد قال يسوع: "أبي يختار هللا اآلب َمن يعطيهم ليسوع المسيح أخرى من ناحيةو

ا:  25و 22و 92: 2(. يعلّم يسوع هذه الحقيقة في يوحنّا 03: 02الذي أعطاني إيّاها )الخراف(" )يوحنّا  أيضًّ

ا. ... ال يقدر أحٌد أن يقبِل إلّي إن لم يجتذبه  "كلُّ ما يعطيني اآلب فإلّي يُقبِل، ومن يقبِل إلّي ال أخرجه خارجًّ

اآلب الذي أرسلني. ... لهذا قلُت لكم إنّه ال يقدر أحٌد أن يأتي إليَّ إن لم يعطَ من أبي." الذين يجتذبهم هللا اآلب 

الّتعيين المُسبَق واالختيار وم إلى يسوع المسيح هم الوحيدون الذين سيؤمنون به! هذا هو بنعمته التّي ال تُقا

 فقط للمؤمنين في الكنيسة.  االختيار اإللهي ! حين نعلّم حقائق الكتاب الُمقدَّس فنحُن نعلّم حقَّ اإللهي

 

أعطاني ليسوع المسيح! يمكن لكلِّ  حقيقة إيماني بيسوع المسيح واتّباعي إيّاه هي تأكيد عظيم على أن هللا اآلب

 (. 05-02: 02المؤمنين في العالم أن يكونوا على يقين بأنهم خراف في قطيع الّراعي األعظم )يوحنّا 

 

 33-31: 11يوحنّا 

 .حقيقة أنَّ يسوع المسيح هو هللا: 2االكتشاف 

 أ. يقول يسوع إنّه واحٌد مع هللا اآلب. 

: "أنا واآلب واحد." ال يتكلّم يسوع هنا عن كونهما واحدًّا على مستوىًّ 92: 02يقول يسوع في يوحنّا 

، أي في األعمال التي يعمالنها، لكنّه يشير إلى حقيقة أنّهما واحٌد في جوهرهما الّداخلي العميق. وفي  خارجيٍّ

)انظر متّى  داخليّين ضمن وحدة الّذات اإللهيةشخصين، عن تميَُّزين أو تعيُّنين قوله "أنا واآلب" يتكلّم عن 
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، حيث لدينا اسٌم واحد وثالثة تميُّزات أو تعيُّنات داخل الّذات اإللهية(. وبقوله "واحد" يشير إلى 03: 05

. يعلّم يسوع في هذه الكلمات أن هللا اآلب وهللا االبن شخصان/ أقنومان، ولكنّهما جوهر واحد أو طبيعية واحدة

، "هللا الُمثلَّث األقانيم"أو  "ثالوث"هر واحد وذات واحدة. ومع أنَّ الكتاب الُمقدَّس ال يستخدم الكلمة اًّ جومعًّ 

ا في الجوهر والّذات، ولكْن يُرى ثالثة واضح أنه يعلّم هذه العقيدة، التّي تعلّم أن هللا أعلن نفسه  إلهًّا واحدًّ

طالن العقيدة ية بالغة األهمية ألنّها من ناحية تظِهر بُ يمكن تمييز الواحد عن اآلخر. هذه اآل أشخاص/ أقانيم

ع، ومن ناحية أخرى تُظِهر خطأ العقيدة التي تنِكر وحدة جوهر هللاالتّي تنكر  ديَّة في الّذات  الّتنوُّ أو التعدُّ

 . األقانيم الّثالثةاإللهية الذي يظهر في 

 

 ب. فهم اليهود كالم يسوع بأنّه يجعل من نفسه هللا.  

قال يسوع إنّه مساٍو في األعمال  09و 05-02: 5قال يسوع في وقٍت سابق إنّه مساٍو هلل اآلب. ففي يوحنّا 

يقول يسوع: "قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن!" فهم اليهود هذا  53-55: 5والجوهر مع هللا اآلب! وفي يوحنّا 

فهم اليهود أن يسوع يؤّكد  99: 02. وفي يوحنّا الكالم على أنّه تجديٌف، إْذ نراهم أمسكوا حجارة ليرجموه بها

 على مساواته الُمطلَقة مع هللا، إذ إنّهم اعتبروا كالمه تجديفًّا. 

 

هو  إن لم تؤمنوا أّني أناقائالًّ: "إنّكم تموتون في خطاياكم، ألنّكم  02: 5ولذا، حذَّر يسوع اليهود في يوحنّا 

ا أو نبيًّا. تموتون في خطاياكم!" ليس كافيًّا أن تؤمن أ فما لم يؤمن الّشخص ن يسوع المسيح كان رجالًّ صالحًّ

د أّنه سيموت في خطاياه! ومعنى هذا هو أنّه سيذهب إلى  أن يسوع هو كلُّ ما يقوله عن نفسه، فإّن من المؤكَّ

ا هلل اآلب.   جهنّم! ضروريٌّ أن يؤمن الّشخص أن يسوَع المسيح مساٍو تمامًّ

   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. 20-0: 02لنحاول 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.( 
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  12-1: 11يوحنّا 

 ؟ ما معنى صورة الّراعي الّصالح المجازية: 1الّسؤال 

 .مالحظات

 صورتان مجازيتان.  هما (05( والكرمة واألغصان )يوحنّا 02الّراعي الّصالح )يوحنّا  ،في إنجيل يوحنّا

 

 أ. حياة الّرعاة في إسرائيل.

كان الجميع في إسرائيل يعرفون حياة الّرعاة. في ذلك الوقت، ربما كان يوجد في القرية حظيرة واحدة كبيرة 

ا. وكان لهذه الحظيرة حارس يهتّم بها خالل الليل. وفي الّصباح، كان الّرعاة  تُحفَظ فيها كل قطعان األغنام معًّ

ن الحارس يعرف الّرعاة، وكان يفتح الباب لهم. وكان يأتون ليقود كلُّ واحٍد أغنامه إلى المراعي والماء. كا

ا كان يعرف أغناَمه  باالسم. كان  –كلُّ قطيٍع يعرف راعيه، ولم يكن يتبع راعيًّا آخر. ولكن الّراعي أيضًّ

ا للدفاع عنهم ضد الّذئاب وضد األسود والّدببة، كما   داود.  فعلالّراعي يِحب أغنامه وكان مستعّدًّ

 

 صورة مجازيّة.هي  12-1: 11اردة في يوحنّا ب. الّصورة الو 

التّشبيه البليغ تشبيه ضمني غير مباشر، إْذ ال تشتمل صيغته على أداة تشبيه. فمثالًّ قول كاتب المزمور "الّربُّ 

( هو تشبيه بليغ، إذ أداة التّشبيه غير واردة ولكنّها ُمقدَّرة، إذ يقصد الكاتب "الّرب 0: 09راعّي" )مزمور 

 عي". كالّرا

ل. فمثالًّ، يمكن تشبيه يسوع بعّدة نواٍح وسمات في allegoryأما الّصورة المجازيّة ) ( فهي تشبيه بليغ مطوَّ

 الّراعي الّصالح. ولكْن في الّصورة المجازيّة علينا أال نحاول شرح كل واحدة من سمات الّرمز. 

 

في الّصورة المجازيّة. فمثالًّ، يقول يسوع إن  ، يقّدم يسوع نفسه تفسيره لعّدة رموز استُخِدمت02وفي يوحنّا 

: 02الّراعي يشير إليه شخصيًّا. كما يشير الباب إلى يسوع. في حين تشير الخراف إلى شعب إسرائيل )يوحنّا 

(. ليست الخراف كلَّ شعب إسرائيل، كما أنّها ليست كلَّ النّاس في العالم. فالخراف هم الذين مات المسيح 02

ذين مصيرهم الخالص، هم الذين سيحصلون على الحياة األبدية، هم الذين يستمعون إلى صوت ألجلهم، هم ال

يسوع المسيح، وهم الذين يتبعون يسوع المسيح. وتشير "الّرعية الواحدة" إلى كامل مجموعة الُمخلَّصين في 

 (. 02: 02العالم )يوحنّا 
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قها التّاريخي. لكْن ثّمة رموز أخرى، مثل "البّواب" يمكن تفسير بعض الّرموز، مثل الّسارق واألجير، في سيا

( و"الّذئب"، ينبغي عدم تفسيرها، ألنّه ال يسوع وال الّسياق يفّسران هذه الّرموز. المهّم هو فهم الفكرة 9)اآلية 

 الّرئيسيّة من الّصورة. 

 

   .ج. الفكرة الّرئيسيّة للّصورة المجازيّة

الّراعي الّصالح، يسوع، في مقارنة مع الّرعاة األشرار، الذين يمثّلون  هو 02الموضوع األساسي في يوحنّا 

 قادة الّشعب اليهود ومعلّميهم الّدينيّين. 

 

يسوع هو الّراعي الحقيقي والكامل. دخل الّراعي الّصالح حظيرة إسرائيل بالطّريقة التّي أنبأ هللا بها في العهد 

 داود، وكانت أّمه عذراء، وقد ُولِد في بيت لحم.  القديم: من خالل سبط يهوذا، ومن خالل بيت

 

يعرف هللا كلَّ مؤمٍن حقيقّي باسمه. كما أن المؤمنين يعرفون أن يسوع هو راعيهم الّصالح، وسيتبعونه ولن 

يتبعوا سواه. قاد يسوع خرافه بالمحبّة والمثال، أي بالّسير أمامهم. أما قادة اليهود ومعلّموهم فكانوا مثل 

والّسّراق. تجنّب هؤالء الباب، الذي هو يسوع المسيح، وكانوا يحاولون الّسيطرة على شعب  اللصوص

إسرائيل من خالل قواعَد وتشريعاٍت بشريّة ومن خالل إذالل النّاس وإهانتهم. فقد كانوا يهّددون بطرد كّل َمن 

 بالتّهديدات.  ساقوهمهؤالء شعب إسرائيل، لكنّهم  يُقدال يعمل ما يقولونه. لم 

 

يسوع يشبه الّراعي الّصالح إذ بذل حياته ألجل المؤمنين، بينما قادة اليهود وُمعلّموهم الّدينيّون أفسدوا حياة 

 الّشعب الروحيّة. 

 

يسوع هو راعي حظيرة الخراف هذه، أي المؤمنين في إسرائيل، كما أنّه راعي كلِّ حظائر الخراف في كلِّ 

ا رعيةًّّ واحدةًّ جديدة تشمل كلَّ العالم. وهو يقود خرا فه من كلِّ أّمة فيخرجها من حظائرها الوطنيّة لتشّكل معًّ

ا!  –(. فالمؤمنون اليهود والمؤمنون األمميّون يشّكلون كنيسة واحدة 02: 02العالم )يوحنّا   ملكوتًّا واحدًّ

 

  .د. دروس من هذه الّصورة 
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خول من الباب، يسوع المسيح، إلى جماعة المؤمنين. يا ألهميّة تعلّمنا هذه الّصورة المجازية مدى أهمية الدّ 

معرفة يسوع المسيح معرفة شخصية وحميمة! ويا ألهمية اتّباع يسوع وإطاعة صوته! لن يحمينا يسوع من 

الذين يريدون الّسيطرة علينا وتدميرنا إال حين نتبعه عن قُْرب. كما تعلّمنا هذه الّصورة أّن ثّمة حظائر أخرى 

ا رعية واحدة تُضمُّ كلَّ المؤمنين في كلِّ العالم، هي كنيسة ) أمم لها ثقافاتها الخاّصة( في العالم، ولكنّها معًّ

 (. 2-9: 9كورنثوس 0المسيح أو ملكوت المسيح. يرفض الكتاب الُمقدَّس فكرة الطّوائف )انظر 

 

 11، 7: 11يوحنّا 

 ؟ وبالّراعيلماذا شبّه يسوع نفسه بالباب : 2الّسؤال 

 .مالحظات

: "أنا باب 2يساهم رمز الباب ليسوع في شرح ودعم رمز الّراعي الّصالح. فحين يقول يسوع في اآلية 

الخراف،" فهو يقول إنّه الوحيد الذي من خالله يمكن للنّاس أن يدخلوا إلى جماعته بطريقة صحيحة 

ح هو الباب الذي ومشروعة. فببساطة ليس من مدخل آخر إلى كنيسة المسيح أو ملكوت هللا! يسوع المسي

إنّه المدخل الّشرعّي الوحيد لدخول  5يُوِصل إلى الخراف وهو الباب الذي تدخله الخراف. ويقول في اآلية 

. كّل الذين يحاولون الوصول إلى الخراف من دون الّدخول من خالل يسوع هم إلى الخرافالّرعاة الحقيقيّين 

الطّريق الوحيد الذي يمكن به نوال  ّنسبة للخراف هوبالإنّه  3ُسّراق ولصوص. ويقول يسوع في اآلية 

 الخالص والحصول على المرعى. 

 

 11-2: 11يوحنّا 

 ؟ ماذا يقصد يسوع بقوله إّن ُكلَّ من يدخل به يخلُص: 3الّسؤال 

 .مالحظات

نرى خراف يسوع  05: 02، معنى الخالص هو نوال الحياة األبدية. وفي يوحنّا 02-02: 9بحسب يوحنّا 

المسيح ينالون حياة أبدية، فال تهلك إلى األبد، وال يستطيع أحٌد أن يخطفها من يده. ولذا، فإنَّ ما يقصده يسوع 

 في يوحنّا

من المذنوبية والّشعور  الخالصفقط، بل يقصد  "األمن"يح ليس سبالّدخول من خالل يسوع الم 3: 02

ينونة األبدية التّي تستحقُّها الخطيّة. فسينال هؤالء الحياة الخزي وقوة الخطيّة الُمستعبِدة والُمفِسدة، ومن الدّ ب
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األبديّة، وعندئٍذ سيعيشون في أماٍن في محضر راعيهم يسوع المسيح، فال يمكن أليِّ شيٍء يحدث لهم أن 

 يؤذيهم فعالًّ، إذ سيختبرون عنايته وحمايته اليوميَّتَين، وسيجدون بركاٍت عظيمة ووافرة في مراعيه الغنية. 

 

 11: 11يوحنّا 

 ؟هل مات يسوع ألجل الجميع أم ألجل خرافه فقط: 4الّسؤال 

 .مالحظات

: "أنا هو الّراعي الّصالح، والّراعي الّصالح يبذل نفسه عن الخراف." ال تعني 00: 02يقول يسوع في يوحنّا 

الذين سيبذل حياته ألجلهم؟ هذه الكلمات أن يسوع سيبذل حياته ألجِل كلِّ َمن في العالم. َمن هم "الخراف" 

أن هذه الخراف هم الذين يستمعون لصوته ويتبعونه. إنّهم الذين ينالون الحياة  05-02: 02نرى في يوحنّا 

األبديّة، الذين لن يهلكوا إلى األبد! وهكذا، فإّن موت يسوع المسيح الكفّاري محدوٌد في الذين سيخلصون فعالًّ. 

فعالًّ. ال يمكن تعطيل عمل خالص هللا من خالل يسوع المسيح بقرار أو مات يسوع ألجل الذين سيخلصون 

ا، وال يستطيع أحٌد تعطيله )انظر رومية اجهٍد من أيِّ إنسان. فعمل يسوع الخالصّي عمٌل سيادّي وفعَّ  ل دائمًّ

 (. 05-09: 0 تسالونيكي0؛ 05-2: 3؛ 03-92: 5

 

ا لما سبق، نقول: مع أنَّ موت المسيح الكفّاري  اللكلِّ البشر الذين عرفهم وجه األرض، فإنه  كافٍ وتلخيصًّ  فعَّ

فقط في الذين يخلصون. مع أنّه ينبغي الكرازة ببشارة اإلنجيل لكّل النّاس األحياء، فلن يستجيب الجميع 

الم، فإنَّه لن يخلص كل النّاس من كل األَُمم. ال يعلّم باإليمان. ومع أنِّ هللا يجذب ويجمع شعبه من كلِّ أمم الع

البستاني لتيطس  -الكتاب الُمقدَّس بالخالص الّشمولي، أي لكلِّ النّاس. وربما ينبغي تصويب ترجمة فاندايك 

، التّي نّصها: "ألنه قد ظهرت نعمة هللا الُمخلِّصة لجميع النّاس" إلى "نعمة هللا المخلّصة قد ظهرت 00: 0

 لجميع النّاس." 

 

 12: 11يوحنّا 

ماذا يقصد يسوع بقوله إنّه ينبغي أن يأتي بخراف أخرى من حظائر أخرى لتشّكل مًعا رعيةً : 5الّسؤال 

 ؟ واحدة

  .مالحظات

 أ. يجمع يسوع خرافَه من إسرائيل ومن األَُمم األخرى لتشّكل مًعا كنيسته أو ملكوته. 
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، أن "حظيرة الخراف" تشير إلى أّمة إسرائيل. 02وخاّصة اآلية واضح من صورة الّراعي المجازيّة، 

ويسوع سيأتي بخراف هذه الحظيرة إلى رعيّتِه هو. خالل حقبة العهد القديم، سمح هللا لألمم غير اليهود بأن 

(، وخالل الفترة األولى من خدمة يسوع األرضية، كّرس يسوع 02: 02 الرسل تعيش بحسب طرقها )أعمال

(. ولكّن فجَر حقبٍة جديدة قد بدأ يلوح، وليسوع خراف 2-5: 02خدمة داخل أّمة إسرائيل )متّى جهوده لل

أخرى ليست من أّمة إسرائيل، بل من أمم العالم األخرى، وينبغي أن يأتي بها من حظائرها )من أممها 

 وثقافاتها( إلى رعيته )الكنيسة أو الملكوت وثقافة الملكوت(. 

 

ن من كلِّ األمم إلى ملكوت هللا على أساس المساواة مع اليهود المؤمنين ب. سيدخل المؤمنو 

 بالمسيح. 

بأنه سيبارك كلَّ عشائر  9: 00كل أمم العالم. يعد هللا في تكوين  ليشملخالصه  ينشرأنبأ العهد القديم بأن هللا 

على كل شعوب  –كل بشر يعد بأنه سيسكب روحه على  05: 0ا المنتظر. وفي يوئيل األرض من خالل المسيَّ 

ا وسط كلِّ األمم.  00: 0األرض. وينبئ في مالخي   أّن اسمه سيكون عظيمًّ

 

)انظر  سيخلصون باالنضمام إلى أّمة إسرائيلولكّن أنبياء العهد القديم كانوا يرون أن النّاس من األمم األخرى 

 (! 09: 5؛ زكريا 00-02: 20؛ 9-0: 52؛ 2-0: 0إشعياء 

 

 أُعلِنت التّعاليم الثاّلثة التّالية ألنبياء العهد القديم: 

ا في شعب إسرائيل، بل  - إلى كلِّ األمم غير  سيمتدّ التّعليم بأن عمل خالص هللا لن يكون محصورًّ

ا )متّى   (. 03: 05اليهوديّة أيضًّ

التّعليم بأّن شعب هللا لن يكونوا المؤمنين من شعب إسرائيل فقط، بل سيكون مجموع المؤمنين من كل  -

 (. 02-3: 0بطرس 0ملكوت هللا ) –أمم العالم. شعب هللا اآلن هو كنيسة المسيح 

منين التّعليم بأنَّ المؤمنين من األمم غير اليهوديّة سيدخلون ملكوت هللا على أساس المساواة مع المؤ -

 (. 2-0: 9من شعب إسرائيل )أفسس 

 

ُسل في العهد الجديد. وفي أفسس  نرى أنَّ هللا أعلن أنّه  02-3: 0أُعلِن هذا الحّق من خالل يسوع المسيح والرُّ

نرى أنَّ هللا أعلن  2-0: 9سيجمع كّل ما في الّسماء وما على األرض تحَت واحٍد هو المسيح. وفي أفسس 
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سل واألنبياء أ ا لم يعرفه النّاس في العهد القديم. فمن خالل الكرازة ببشارة اإلنجيل كان هللا سيجعل للرُّ مرًّ

ا في وعد هللا بالمسيح. لم  هللا  ينهِ المؤمنين األمميّين ورثة مع إسرائيل وأعضاء جسد واحد، وسيشتركون معًّ

طة الخالص مع المؤمنين من إسرائيل في خ استمرّ الكنيسة محلَّ إسرائيل. ولكّن هللا  أحلّ عالقته بإسرائيل وال 

ليشمل  وبسطهلكن على مستوى أسمى )على أساس عمل الخالص المتكِمل وتتميم النّاموس واألنبياء(، 

 مؤمنين من كل أمم العالم. 

 

ا فتسمع  من: "ولي خراف ليست 02: 02مالحظة: نقرأ في يوحنّا  هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضًّ

حظيرة خراف  إلىالخراف من كل األمم  سيقودواحدة وراٍع واحد." ال يقول يسوع إنّه  صوتي وتكون رعيةٌ 

، هي كنيسة ةإسرائيل، لكنّه يعلّم بوضوح بأن سيقود الخراف من حظائرها الطّبيعية ويجعلها "رعيةًّ" واحد

ا مهّمة. ا لمهمُّ هو ملكوت هللا )انظر هللا وملكوته! وبهذا، لم تعد الحدود الطّبيعية لألمم وألّمة إسرائيل حدودًّ

(! األغصان الطّبيعية لشجرة الّزيتون )المؤمنون من أمة إسرائيل(، وأغصان 22-20: 00؛ 00-00: 5متّى 

م باإليمان في األصل الذي يمثِّل يسوع المسيح  أشجار الّزيتون البرية )المؤمنون من األَُمم غير اليهودية( تطعَّ

 (. 02-02: 00وشعب عهده الجديد )رومية 

 

 22: 11يوحنّا 

 ؟ 22ما التّرجمة الّصحيحة لآلية : 2الّسؤال 

 .مالحظات

الكلمة "إيّاها" ال ترد في األصل اليوناني. والكلمة "أعظم" قد تشير إلى الّرعية ال إلى هللا. ويمكن ترجمة هذه 

اآلية، بناءًّ على فهم بعض المخطوطات القديمة، إلى: "ما يعطيني هللا أعظم أو أسمى )من كّل خالئق األرض 

د أبي!" ما أعطاه هللا اآلب ليسوع هو رعية تتألَّف األخرى(، وليس من أحٍد يمكنه أن يخطفها )الّرعية( من ي

ا  من المؤمنين من كلِّ أمم األرض. وهؤالء المؤمنون هم أهم خالئق هللا على األرض. وهؤالء المؤمنون معًّ

 ملكوت هللا في العالم.  –يشّكلون رعيةًّ واحد، كنيسة المسيح الواحدة في العالم 

 

 

 

  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 
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 والتّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق التّي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من يوحنّا شارك ودّون نها. 20-0: 02: لنفّكر معًّ  ، 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

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

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 :11ا أمثلة على تطبيقات مقترحة من يوحنّ . 1

 لذين يتسلّلون إلى كنيستك بطرٍق غير كتابية. ااحذر من اللصوص  : 0: 02

ا بحيث تعرف صوته وتميّزه عن أصوات اللصوص.  : 9: 02  اعرف يسوع المسيح جيدًّ

إن لم تُكن قد دخلت عبر الباب، الذي هو يسوع المسيح، فادخل من خالله اآلن واخلُص إلى  : 3-02:  02

ى األرض حيث لن يؤذيك شيٌء، وستحظى بحياة ُمرضية وذات مغزى األبد، وستحيا آمنًّا عل

 وهدف. 

ا حقيقيًّا بالخراف، ولن يضعوا  : 00: 02 ميِّْز الّرعاة األُجراء. هؤالء القادة والُمعلّمين ال يهتّمون اهتمامًّ

 حياتهم ألجل الخراف. 

يد الّراعي، يسوع المسيح، أن اجعل كنيستك كنيسةًّ إرساليةًّ من البداية وبشكٍل مستمّر! ير : 02: 02

 يخلِّص النّاس من كلِّ أّمة ولغة وثقافٍة في منطقتك وفي العالم كلّه!

 إن كنَت خروفًّا حقيقيًّا فستسمع لصوت يسوع المسيح وستتبعه.  : 02: 02

ا بأّن الّراعي، يسوَع المسيح، قد وعد بأّن يعطيك حياة أبدية، وبأنّك لن تهلك : 05: 02 ، ولن ال تّشك أبدًّ

 يستطيع أحد أن يخطفك من يده!

ا بأّن الّراعي، يسوع المسيح، أّكد بأن رعيته أعظم وأسمى من كلِّ الخالئق  : 03: 02 ال تشّك أبدًّ

 األخرى على األرض، وبأنّه ليس من أحٍد يقدر أن يخطف رعيته من يد هللا اآلب! 

ا بأّن يسوع المسيح يقول إنّه وا : 92-93: 02 ا الطّبيعة ال تُشّك أبدًّ آلب ذاٌت إلهية واحدة، وإنّه هللا متّخذًّ

البشرية، وبأّن هللا اآلب هو في هللا االبن، وأن هللا االبن هو في هللا اآلب. فهم اليهود بوضوح 

 هذا المعنى، ولذا اتّهموا يسوع بالتّجديف وحاولوا رجمه حتّى الموت. 
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 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية. 2

حتّى ال أنسى أّن يسوع وعد بيقين الخالص لي ولكّل الذين يؤمنون به. قال  05: 02أ. أريد أن أحفظ يوحنّا 

 يسوع: "وأنا أعطيها حياةًّ أبدية، ولن تهلَك إلى األبد، وال يخطفها أحٌد من يدي."  

 

الكرامة التّي يستحقُّها.  ب. أريد أن أُخِضع عقلي لحقيقة أن يسوع المسيح مساٍو هلل في جوهره وفي عمله وفي

ف طبيعة هللا. الّشيء الوحيد الذي  وألنَّ هللا أعظم من أيِّ إنسان بما ال يُقاس، ال يستطيع أيُّ إنسان أن يعرِّ

نستطيع نحُن البشر أن نعمله هو أن نؤمن بكّل ما أعلنه هللا لنا عن طبيعتنا. أعلن هللا أنَّهُ جوهر واحد في ثالثة 

 ن: هللا اآلب وهللا االبن وهللا الّروح القدس. وأنا أؤمن أنني سأقِرُّ بهذا في كل مكان! أقانيم متميّزي

 

 التجاوب    .صلِّ : 5الخطوة 

في صالتك لما تعلّمته خالل دراسة  تجاوب. )20-0: 02بشأن 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 2

 للّدرس القادم
 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. تعهَّد .0  : تعهَّد بأن تتلمذ أناسًّ

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  02يوحنّا  ِعظ أو علّم أو ادرس .0

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .9   92: 2-0: 0من لوقا : خّصص وقتًّا خاّصًّ

ل. اكتب مالحظاتك.   يوميًّا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ
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راجع يوميًّا . 02: 0: التّرك وااللتصاق: تكوين تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها لحفظ:ا .2

 آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. 

 (. 9: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .5

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

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم.


