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 صالة 1

 

 

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

 دقيقة(  02) مشاركة  2

  تيطس

 

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

  .(3-1اطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )تيطس خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المق
. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 دقائق( 5) حفظ 3

 32: 12يوحنا 

 

 . 31: 11يوحنا في مجموعاٍت من اثنين  راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 31-1: 14يوحنا 

 

، 41من إنجيل يوحنا حوار يسوع وصالته في العشاء الربّاني. في يوحنا  41-41: تشكِّل األصحاحات ُمقّدمة

 يعّزي يسوع تالميذه، واعًدا إياهم بحضور الروح القدس المستمّر وبأعماٍل أعظم سيعملونها. 

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 14-4: 41لنقرأ 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  اكتشف َحقًّا واحًدا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

 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(.

 

 4-1: 14يوحنّا 

 .ثقة دائمة باهللالسبب الذي ألجله يمكن أن يكون لدى المسيحيّين المؤمنين : 1االكتشاف 

كثيرة، ولو لم يكن  أبي منازل   ا. في بيتِ قال يسوع: "ال تضطرب قلوبكم. أنتم تؤمنون باهلل، فآمنوا بي أيضً 

لكم المكان أعود إليكم وآخذكم إلي،  ا، وبعدما أذهب وأعد  األمر كذلك لقلت لكم! فإني ذاهب ألعد لكم مكانً 

بالثقة  استمّرواقلوبكم تضرب.  ال تُعدية لآلية األولى هي كما يلي: "لتكونوا حيث أكون أنا." والترجمة الحرف

ألن المسيح قال إنه  حزانىبالثقة بي." امتألت قلوب التالميذ بشتّى أنواع العواطف. فكانوا  واستمّرواباهلل، 

محتارين ألنهم كانوا يتشاجرون في ما بينهم حول من هو األعظم. وكانوا  بالخجلسيتركهم. وشعروا 

شين غير بسبب نبوة يسوع بأن واحًدا منهم سيخونه ويسلمه، وآخر سينكره، وبأنَّهم سيتركونه. وكانوا  ومشوَّ

يسوع  أحبّوافي إيمانهم ألنهم في الغالب كانوا يفّكرون بكيف يمكن للمسيح أن يُخان. وفي الوقت نفسه،  ثابتين

ألمور. خضع إيمانهم لالمتحان، ولذا قال لهم يسوع بأن المسيح وكانوا يرجون أن تتغيّر الظروف ومجريات ا

والثقافة ألن يسوع المسيح مساٍو هلل اآلب، وألنه سيعود  يمكنهم أن يستمّروا باإليمانيستمروا بالثقة واإليمان. 

ليأخذهم ليكونوا معه في السماء الجديدة واألرض الجديدة! هدف ذهاب يسوع هو أن يِعّد للّم شملهم الدائم. 

ولهذا لم يكن ذهاب يسوع عنهم كارثةً، بل بركة! بيت اآلب هو "السماء"، وفي المستقبَل سيسكن المسيحيّون 

المؤمنون فيها. وألن المؤمنين يتطلَّعون إلى التالقي مع يسوع المسيح والبقاء مًعا ومعه إلى األبد، فإنّهم 

 يستطيعون أن يستمّروا بالثقة واإليمان به. 
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 6-5: 14يوحنّا 

  .السبب الذي ألجله ُدعي يسوع الطريق والحق والحياة: 2االكتشاف 

 ." أنا هو الطريق والحق والحياة. ال يأتي أحد إلى اآلب إال بي: "6قال يسوع في اآلية 

 يسوع هو الطريق.  . أ

الطريق الوحيد إلى هللا. يسوع المسيح هو هللا.  هو نفسهالطريق إلى اآلب فحسب، بل  رييُ ليس يسوع َمن 

وفي طبيعته اإللهية هو مساٍو هلل في صفاته اإللهية، ألنه يتّصف بكل واحدة من الصفات اإللهية بدرجٍة ُمطلَقة. 

فمثاًل، لم يكن لدى يسوع محبّة أو مارس المحبّة فقط، بل هو محبة وال شيء سوى المحبة. وكذلك هو بّر، 

ا كاماًل، إلخ. وكذلك هو الطريق والحق والحياة، وال شيء سوى الطريق والحق والحياة. في كّل وليس إال  بّرً

هو واحٍد من أعماله وكلماته ومواقفه يسوع المسيح هو الطريق الواصل بين هللا ومختاريه. يسوع المسيح 

هو ل هللا االبن. ويسوع المسيح . فكل البركات اإللهية تأتي من هللا اآلب من خالالطريق من هللا نحو البشر

. فهو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى هللا اآلب. هو الوحيد الذي يمكنه أن أيًضا الطريق من اإلنسان إلى هللا

يُصلِح ويعيد العالقة المكسورة بين هللا واإلنسان. وكل َمن يؤمن بيسوع المسيح سيتمتّع بإمكانية التواصل 

 . المباشر والالمحدود مع هللا

 يسوع هو الحق. . ب

، هو الحق األسمى واألكمل والنهائي بمقابل ظالل العهد القديم، التي كانت هو تجسيد الحقيسوع نفسه 

المصدر المطلق  -مصدر الحق الوحيد الذي يمكن االعتماد عليه (. وهو كذلك 41: 0انعكاساٍت له )كولوسي 

. هو من أعلن خطة خالص هللا األزلية للجنس البشري. هو الصورة هللا المرئية هلل غير المرئي للحق

(. يسوع المسيح نفسه هو الحق 1: 41(، وكل  من يعرفه يعرف هللا اآلب )يوحنا 9: 0؛ 45: 4)كولوسي 

وع المسيح سيعرف بمقابل الكذب )الّزيف وغير الحق(. هو يكره الكذب ويحارب الكذب. كّل َمن يؤمن بيس

الخالق والُمخلِّص بشكٍل أفضل أكثر وأكثر إلى أن نعرفه بشكٍل كامل. كل من يعرف الحق يسيطر الحق عليه 

 (. 41: 41؛ 41: 46؛ 10: 5ويؤثّر به بقوة. والحّق سيحّرره ويقوده ويقدِّسه بالتمام )يوحنا 
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 يسوع هو الحياة. . ج

(. فألّن ليسوع المسيح الحياة في 1: 4المجيد تسكن فيه )يوحنا معنى الحياة في يسوع هو أن كل صفات هللا 

(. بصفته "نور الحياة" يعلِن صفات هللا. 46: 1؛ 1: 4نفسه، فهو مصدر الحياة للمسيحيّين المؤمنين )يوحنا 

: 5وحنا وبصفته "كلمة الحياة" يعلِن إرادة هللا للمسيحيّين المؤمنين حتّى يتمتّع جميعهم بشركة مع هللا اآلب )ي

(. 42: 42(. وهو أتى إلى العالم لينال المسيحيّون المؤمنون حياة ويكون لهم أفضل )يوحنا 65: 6؛ 40

ويسوع نفسه هو الحياة، بمقابل الموت. فهو هزم الموت الروحي والموت الجسدي والموت األبدي في 

لموت الجسدي، ولن يعاني الموت في الهاوية. وكّل َمن يؤمن بيسوع المسيح سينال حياةً أبدية، وسيُقام من ا

جهنَّم! الحياة الكائنة في المسيح ستجّدد المؤمن وتغيِّر جسده الوضيع وتجعله وارثًا يشارك في ميراث المسيح 

في السماء الجديدة واألرض الجديدة. وكما أن "الموت" يعني االنفصال عن هللا، فإّن "الحياة" تعني الشركة 

لمسيح من خطاياي، وأعطاني حريّة الدخول إلى محضر هللا والتواصل معه وشركة مع هللا! حّررني يسوع ا

 عظيمة ال حدود لها مع هللا. 

   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. 14-4: 41لنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل يوحنّا 

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

واحٍد بدوره بعض : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كل  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.( 

 

 9-7: 14يوحنّا 

 ؟هللا معرفًة حقيقيةما معنى أن نعرف : 1الّسؤال 

 .مالحظات

ا، ومنذ اآلن تعرفونه وقد إن كنتم قد عرفتموني، فقد عرفتم أبي أيضً : "9-1: 41يقول يسوع في يوحنا 

." قال يسوع إنّه كثيًرا ما لم يتمّكن تالميذه من إدراك أنه هو الطريق الوحيد الذي يُوِصل إلى هللا، رأيتموه



 32الدَّرس -السابع الدليل
 

 

سهم هلل، والحياة الوحيدة التي تعطي الشركة العميقة والحقيقية مع هللا.  والحق الوحيد الذي يقدِّس الناس ويكرِّ

ولو فّكروا بكلماته بحرص أكثر وراقبوا أعماله بانتباه لتعلّموا وعرفوا من هو المسيح، ولعرفوا اآلب. أي أنهم 

ل فعرفوا شخص هللا اآلب. واآلن، بعد أن قال المسيح لو عملوا ذلك لحصلوا على استنارة بالتفكير والتأ م 

لتالميذه إنه هو نفسه الطريق إلى اآلب، صاروا يرون ويدركون ويعرفون هللا هللا رؤيةً وإدراًكا ومعرفةً 

حقيقية! لم يحظَ أّي شخٍص في العهد القديم بامتياز أن يرى هللا اآلب ويدِركه ويعرفه بمثل هذه الطريقة القوية 

المرئية والدائمة! األفعال الُمستخَدمة في اللغة األصلية )وهي بصيغة الماضي التام( تشير إلى أنّه حين و

يحصل اإلنسان على هذه المعرفة الروحية ورؤية هللا في المسيح، فإنّه تكون لهذه الرؤية نتائج باقية ودائمة. 

يشير كامل المقطع إلى أن إعالن الخالص من سيستمّر المؤمن إلى األبد في معرفة ورؤية اآلب في المسيح! 

دون يسوع المسيح أمر  مستحيل. فإعالن هللا النهائي والدائم لخطة الخالص هي في يسوع المسيح فقط )انظر 

(! ولذا فإن "معرفة هللا" تعني الحصول على المعرفة الروحية والرؤية الروحية هلل. إنّها 0-4: 4عبرانيين 

ر والتقد س من خالل يسوع تعني اكتساب حّق الدخ ول إلى محضر هللا اآلب من خالل يسوع. إنّها تعني التحر 

 المسيح. وهي تعني التمت ع بشركة عميقة وغنية مع هللا اآلب من خالل يسوع المسيح. 

 

 12: 14يوحنّا 

 ؟ما هي األعمال األعظم التي سيعملها المسيحيّون المؤمنون: 2الّسؤال 

 .مالحظات

الحق الحق أقول لكم: إن من يؤمن بي يعمل األعمال تالميذه قائاًل: " 40: 41المسيح في يوحنا  يِعد يسوع

." كان امتياًزا للتالميذ أن يذهب يسوع إلى اآلب في التي أنا أعملها، بل يعمل أعظم منها، ألني ذاهب إلى أبي

ى أن يعملوا األعمال التي كان يسوع السماء، ألّن من شأن هذا أن يجعلهم أكثر فاعلية! فسيكونون قادرين عل

يعملوا أعمااًل أعظم من يعملها، أي المعجزات في المجال الجسدي. ولكنهم سيكونون قادرين أيًضا على أن 

، كانت أعمال يسوع المسيح تشمل بشكٍل كبير 01-02: 5! بحسب يوحنا هذه، أي معجزاٍت في العالم الروحي

اء المرضى وإقامة الموتى، وقد تّمت هذه المعجزات بشكٍل كبير معجزاٍت في المجال الجسدي، مثل شف

ورئيسي وسط اليهود. األعمال األعظم التي سيعملها التالميذ ستكون ذات طبيعة أسمى وأوسع في مداها 

! كان ستشمل األعمال األعظم التي عملها التالميذ بشكٍل خاّص اهتداء األمم الوثنية في العالم أجمعوتأثيرها. 
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، 10-01: 40يسوع بهذه الكلمات يفّكر بعمله من خالل تالميذه في العالم. وهذا يُرى في مقاطع مثل يوحنا 

، حيث قال إنّه يصلّي ألجل كل الناس الذين 02: 41حيث قال إنّه سيجذب جميع الناس إليه، ومثل يوحنا 

ال األعظم أن تتّم إال بعد موت يسوع المسيح سيؤمنون به من خالل رسالة التالميذ. ولكّن ال يمكن لهذه األعم

 وقيامته وانسكاب روح المسيح على التالميذ. 

 

 14-13: 14يوحنّا 

 ؟هل يمكن للمسيحيّين أن يطلبوا ما شاؤوا في الصالة: 3الّسؤال 

 .مالحظات

 شيءٍ  فأي  قائاًل: " 41: 41يسوع تالميذه في يوحنا  دَ عَ وَ  .الرسل فر أعمالالصالة واألعمال األعظم في سِ 

." ال يمكن النظر إلى هذه اآلية خارج سياقها، وإال فإن الناس يمكن أن يسيئوا فهم ..تطلبونه باسمي أفعله لكم

هذا الوعد فيطلبون مختلف األشياء التي يمكن وصفها باألنانية. تشير هذه اآلية إلى األعمال األعظم المذكورة 

، الرسل فر أعمالتحتاج لصلوات التالميذ. وفي سِ  40. األعمال األعظم الُمشار إليها في اآلية 40ي اآلية ف

كانت األعمال في العالم الجسدي واألعمال في العالم الروحي مربوطةً بالصالة. فمثاًل، أُتبِعت الصالة المدّونة 

بنشر كلمة هللا  1: 6بكرازة التالميذ الجريئة بالكلمة. وأُتبِعت صالة أعمال الرسل  01: 1 الرسل في أعمال

 وبزيادة سريعة وكبيرة في أعداد الذين أطاعوا اإليمان المسيحّي. وصالة كرنيليوس وبطرس في أعمال

 40، 5: 40 لرسلا ة. والصلوات المذكورة في أعمالمميَّ أّدت إلى إيمان أول مجموعة أُ  9و 0: 42 الرسل

 أّدت إلى إطالق سراح بطرس من السجن! 

. الصلوات التي سيستجيبها يسوع المسيح ينبغي أن تكون صلواٍت مرفوعة باسمه. الصالة باسم يسوع المسيح

معنى الصالة "باسم يسوع" هو الصالة على أساس عمله الخالصي المكتمل ألجل المسيحيّين المؤمنين، 

بحسب إرادته السياديّة الكاملة. وألنّه لم يعلِن كلَّ شيٍء بشأن إرادته السياديّة، فعلى  ومعناها أيًضا الصالة

المسيحي المؤمن أن يصلّي باإليمان ويثق بأّن استجابة هللا هي أفضل استجابة! ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن 

يان يكون جواب المسيح عن (. في بعض األح10: 00" )لوقا لتكن ال مشيئتي بل مشيئتك ":يصلّوا دائًما

الصالة بـ"نعم"، وفي بعض األحيان يكون جوابه "ال"، وفي أحياٍن أخرى يكون جوابه "انتظر"! المسيحي 
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المؤمن الذي يصلّي بهذه الطريقة يستطيع أن يكون متيقنًا وواثقًا بأنّه مهما حدث بعد ذلك فإن تلك هي إرادة 

 هللا الكاملة! 

 

 16: 14يوحنّا 

 ؟لماذا يُدعى الروح القدس معّزيًّا "آخر": 4 الّسؤال

 .مالحظات

الكلمة األصلية في اليونانية الُمترجمة إلى "معّزي" هي "باراكليتوس". ال تحمل هذه الكلمة أي معنى خامل 

ويخلو من النشاط، كما لو كان الروح القدس "شخًصا يُدعى للمساعدة" فقط، مثل المحامي أو الُمستشار، وهو 

( بالمعنى parakletosالذي يُفهَم من البعض أحيانًا. كما أنه ال يعني "المعزي" أو "الباراكليتوس" ) المعنى

. فهذه الكلمة تحمل معنى إيجابي ومليء بالحياة والعمل والنشاط: المساعد أو 0: 46الُمستخَدم في أيوب 

 رى. الوسيط أو الُممثِّل، كما يُرى في الكتابات والوثائق اليونانية األخ

يوحنا 4( المسيحيّين المؤمنين عند هللا اآلب في السماء )parakletos :لمسيح هو ُممثِّل )في اليونانيةيسوع ا

(. ويسوع المسيح هو الوسيط بين هللا والمؤمنين. فهو دخل إلى السماء ليقف في محضر هللا ألجل 4: 0

 (! وهو يتشفّع بكل نشاط في السماء ألجل المسيحيّين المؤمنين. 01: 9المسيحيّين المؤمنين )عبرانيين 

( يسوع المسيح مع المسيحيّين المؤمنين على األرض parakletos :ممثّل )في اليونانية ح القدس هووالرو

(. فالروح القدس هو الوسيط بين المسيح والمسيحيّين المؤمنين. وهو يعمل بكلِّ نشاط في 45-41: 46)يوحنا 

(. والروح 41: 46؛ 06: 45؛ 06: 41شرح كالم وتعليم يسوع للمسيحيّين المؤمنين على األرض )يوحنا 

 القدس هو الذي يطبّق عمل المسيح الخالصي المكتِمل في حياة الناس على األرض. 

وهكذا، فإّن الروح القدس ممثّل، لكنّه ليس المسيح، بل هو ممثِّل "آخر". الروح القدس ممثّل أو وسيط 

له مع هللا اآلب وهللا االبن "آخر"، مّما يشير إلى تميّزه عن يسوع المسيح، ولكّن له الطبيعة اإللهية نفسها و

الجوهر نفسه. الروح القدس لنا في األرض هو كل شيٍء كان يمكن أن يكونه المسيح لو كان ما يزال على 

 األرض! 
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 26-25: 14يوحنّا 

 ؟ ما هو الفرق بين تعليم يسوع وتعليم الروح القدس: 5الّسؤال 

 .مالحظات

فإنه يعلمكم كل شيء،  ... وأما الروح القدس ، معندك لكم هذه األمور وأنا مازلتُ  وقد قلتُ قال يسوع: "

ق يسوع في هاتين اآليتين بين تعليمه خالل خدمته األرضية وتعليمه من خالل ركم بكل ما قلته لكمويذكِّ  ." يفرِّ

الروح القدس حين يكون في السماء في مجده العظيم! حين كان يسوع مع تالميذه على األرض، علّمهم أشياء 

 واألناجيل األربعة تمتلئ وتفيض بتعاليم يسوع بينما كان ما يزال على األرض.كثيرة. 

معظم األحداث المهمة لم تكن قد حصلْت بعُد. فكان على يسوع أن يموت، ثم يقوم ويصعد إلى السماء  ولكن

د مغادرته الجسدية لألرض إنّه سيعمل أشياء أكثر وضوًحا من عويجلس في عرشه في السماء! وقال يسوع ب

ما هو ضروري للخالص خالل مجيء الروح القدس. وقد وعد يسوع بأن الروح القدس سيعلّم تالميذه كلَّ 

ولمهمتهم كشهوٍد للمسيح. وقد وعد بأن يذكِّرهم الروح القدس بكل ما قاله لهم بينما كان على األرض. 

ل تمتلئ بتعاليم سُ ورسائل الرُ فسيستمّر يسوع المسيح في تتميم مهّمته النبويّة من خالل تعليم الروح القدس. 

  سماء.يسوع من خالل الروح القدس بعد تتويجه في ال

ر بكلِّ الحّق والحقائق التي تكلّم عنها يسوع بينما كان ما يزال على األرض.  . أ  الّروح القدس سيذكِّ

سيعطي من خالل الروح القدس تالميَذه فهًما أعمق لماذا يذّكر الروح القدس بالحقائق القديمة؟ ألّن المسيح 

ن حين ُسِمعت )انظر يوحنا  للحقائق ؛ 00: 0التي علّمها على األرض، وهي الحقائق التي الكثير منها لم يُدوَّ

ونحن نتكلم بهذه األمور ال في كالم تعلمه ": 41: 0كورنثوس 4(. ولذا، قال الرسول بولس الحقًا في 46: 40

 ."الروحية بوسائل روحيةالحكمة البشرية، بل في كالم يعلمه الروح القدس، معبرين عن الحقائق 

 الروح القدس سيعلّم التالميذ حقائق جديدة.  . ب

ولماذا سيعلّم حقائق جديدة؟ ألنه ما بين وعد يسوع بانسكاب الروح القدس وتحقيق هذا الوعد، حصلت أحداث  

بالغة األهمية: صلب المسيح وقيامته وصعوده وتتويجه وانسكاب روحه. وكانت هذه األحداث بحاجٍة ألن 
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شَرح وتُفسَّر حتى يكون الناس في العالم قادرين على فهم مغزى هذه األحداث، وخصوًصا فهم مغزى موت تُ 

 المسيح وقيامته. 

 كان التالميذ بحاجٍة للروح القُدس.  . ج

ُسل سيحتاجون للروح القدس، ألنهم سيكونون للمسيح شهود عيان. فكان الّرُسل هم الّشهود الّرسميّين  كان الر 

يامته وتعاليمه. وسيكونون أدواته في زراعة الكنيسة المسيحية وسط اليهود والسامريّين واألمم. لموته وق

وسيكونون أدواته في كتابة أسفار العهد الجديد، وسيكونون الُمفّسرين الرسميين وذوي السلطة لتعاليم يسوع 

 ووضع وتقرير العقائد المسيحية. 

 القدس.المسيحيون المؤمنون اليوم بحاجة للروح  .أ 

الروح القدس نفسه هو الذي يعلّم المسيحيّين المؤمنين اليوم ليفهموا الكتاب الُمقدَّس ويذّكرهم في أوضاعهم 

الحياتية اليومية بما يريده يسوع منهم أن يكونوا عليه ويفعلوه. وهو الروح القدس نفسه الذي يعطي المسيحيّين 

؛ 02-49: 42وا شهود يسوع المسيح على األرض )متّى المؤمنين المحبة والحكمة والجرأة والقوة ليكون

 (. 1: 4تيموثاوس 4

 

 27: 14يوحنّا 

 ؟ ما معنى الكلمة "سالم": 6الّسؤال 

 .مالحظات

 للكلمة "سالم" معنيان ُمميّزان في الكتاب الُمقدَّس. 

من الناحية السلبية، "السالم" يعني غياب النزاعات الخارجية والحرب وغياب الهياج الداخلي والغضب 

 والخوف والمشاعر الُمضطربة والصراعات األخالقية، إلخ. 



 32الدَّرس -السابع الدليل
 

 

ومن الناحية اإليجابية، "السالم" يعني تصحيح وشفاء ما كان فيه خطأ أو نقص أو عيب. فـ"السالم" يعني 

مكسورة، واستعادة السعي للهدف المتروك في الحياة، وشفاء المشاعر المجروحة، وتثبيت إصالح العالقة ال

 وترسيخ كل ما يراه هللا ضروريًا في الحياة المسيحية. 

 29-22: 14يوحنّا 

 ؟ بأي معنى األب أعظم من يسوع: 7الّسؤال 

 .مالحظات

ها قد أخبرتكم  .اآلب، ألن اآلب أعظم منيفلو كنتم تحبونني، لكنتم تبتهجون ألني ذاهب إلى قال يسوع: "

 " .باألمر قبل حدوثه، حتى متى حدث تؤمنون

  .أ. طبيعتا يسوع المسيح في إنجيل يوحنا 

تُفسَّر في كثيٍر من األحيان بشكٍل منفصل  05: 41يوحنا اآلية في إنجيل : ألن طبيعة يسوع المسيح البشرية

عن بقية الكتاب الُمقدس، يستنتج بعض الناس أن يسوع ليس هو هللا وليس واحًدا مع هللا القدير. ولكّن هذا 

 االستنتاج خاطئ. 

اإللهية بل إلى يشير ال إلى طبيعته حين تُفسَّر هذه اآلية في سياق إنجيل يوحنا، يُرى واضًحا أن يسوَع هنا 

! فكوسيٍط بين هللا والناس، يسوع المسيح نفُسه إنسان، وبالتالي فهو في طبيعته طبيعته البشرية بشكٍل خاصّ 

: 09: 42البشرية أدنى من هللا اآلب، الذي هو روح وأعظم من أي كائٍن بشري! كما يقول يسوع في يوحنا 

رية. هذا يعني أنه في الفترة التي سبقت قيامة يسوع المسيح "أبي ... أعظم من الكّل" متكلًّما عن طبيعته البش

من الموت كان يسوع خاضًعا أللم حمل خطايا شعبه في العالم والموت عنهم. وحين يقول يسوع إن اآلب 

ر تالميذه لحقيقه أنّه سيموت )انظر مرقس  (. وهكذا، فإنّه 11-10: 42؛ 14: 9؛ 14: 5أعظم منه، فهو يحضِّ

ترة فقط، فترة إخالء يسوع وحياته األرضية المتواضعة، كان يسوع المسيح أدنى من هللا اآلب خالل هذه الف

 (. 5-6: 0)انظر فيلبّي 

: بعد قيامة يسوع المسيح من الموت وصعوده وتتويجه في السماء، عاد يسوع طبيعة يسوع المسيح اإللهية

(. وبعد تتويجه على عرش السماء، 5: 41يوحنا ليحظى بالمجد ذاته الذي كان له قبل أن صار إنسانًا )انظر 
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دة أدنى م : 15ن هللا اآلب )انظر إشعياء لم يعد يسوع المسيح في طبيعته اإللهية وطبيعته البشرية الُممجَّ

؛ 0: 40؛ 5: 4(. وعرش هللا في السماء اآلن هو عرش هللا والخروف )عبرانيين 44-9: 0فيلبّي  ؛0401

 (. 1: 00؛ 5: 40؛6: 5 يوحنا رؤيا

إلى الناس الذين لديهم سمات العالم الحاضر الخاطئ. أما تعبير  5: 46" في لوقا العالميشير التعبير "أبناء هذا 

: 42"أبناء النور" فيشير إلى الذين يمتلكون كل سمات النور. وهكذا حين يقول يسوع: "]أنا[ ابن هللا" )يوحنا 

: 42يملك كل صفات هللا، أي أنّه هللا. لهذا قال يسوع: "أنا واآلب واحد" )يوحنا  ( فهو يعبّر عن حقيقة أنّه16

(. ولهذا قال يوحنا: 9: 41(؛ "الذي رآني فقد رأى اآلب" )يوحنا 15: 42(؛ "اآلب فّي وأنا فيه" )يوحنا 12

بحسب بعض  - الوحيد" هللا") رأى هللا قط. ولكن االبن الوحيد ما من أحدٍ (؛ و"4: 4"وكان الكلمة هللا" )يوحنا 

(. يسوع المسيح مساٍو بالكامل 45: 4)يوحنا  "الذي في حضن اآلب، هو الذي كشف عنه المخطوطات األقدم

 هلل اآلب في ما يتعلَّق بجوهره اإللهي. 

ُسل   .ب. طبيعتا يسوع المسيح في رسائل الرُّ

د، حين اتّخذ هللا الطّبيعة البشرية في يسوع المسيح، لم يجعل يسوع طبيعة يسوع المسيح البشرية : في التّجس 

المسيح نفسه إنسانًا فحسب، بل وخادًما لكّل الناس، حتّى أنه أطاع حتّى الموت من أجل خالص كل الناس 

، هلل اآلب، حتى (. وبعد المجيء الثاني، سيخضع يسوع المسيح، بصفته الوسيط بين هللا والناس5-1: 0)فيلبّي 

 (. 05: 45كورنثوس 4يكون هللا الكلَّ في الكّل )

(. يسوع المسيح 6: 0: يمتلك يسوع المسيح طبيعة هللا ذاتها، وهو مساٍو هلل )فيلبّي طبيعة يسوع المسيح اإللهية

: 4(. كل ملء هللا يحل  في يسوع المسيح )كولوسي 45: 4هو الصورة المرئية هلل غير المرئي )كولوسي 

(. يسوع المسيح هو بهاء 9: 0(. وفي يسوع المسيح يحل كل ملء الالهوت في هيئٍة جسدية )كولوسي 49

 (. 1: 4وانعكاس مجد هللا وصورته الكاملة والدقيقة )رسم جوهره؛ عبرانيين 

اآلب. ولكن  كانت للمسيح طبيعتان: فبصفته هللا كان مساويًا تماًما هلل اآلب، وبصفته إنسانًا كان أدنى من هللا

ألن طبيعتَيه ال لم تنفصال قط، وألنّه لم وال ولن ينفصل قط عن هللا اآلب وهللا الروح القدس، فعلى المسيحيّين 

 (. 45: 4" )كولوسي ىرَ صورة هللا الذي ال يُ أن ينظروا إلى يسوع بصفته "
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 .ج. طبيعتا يسوع المسيح في العهد القديم 

" ...ألنه يولد لنا ولد ويعطى لنا ابن يحمل الرياسة على كتفهتنبأ إشعياء قائاًل: ": طبيعة يسوع المسيح البشرية

 (. 41: 1؛ انظر 6: 9)إشعياء 

ا، ا أبديًّ ا، أبً ا قديرً ا، إلهً ا، مشيرً ى اسمه عجيبً دعَ ويُ : ويكِمل إشعياء كالمه قائاًل: "طبيعة يسوع المسيح اإللهية

"إلهًا قديًرا" )في العبرية "إيل ِجب ور"(.  6: 9يسوع المسيح في إشعياء (. يُدعى 6: 9" )إشعياء رئيس السالم

يُدعى "يهوه" و"قّدوس إسرائيل" و"إيل جبّور" )هللا القدير( و"السيد رب الجنود"  01-02: 42وفي إشعياء 

يسوع المسيح  )"أدوناي يهوه صباؤوت"، أي رب  وسيُِّد جيوش المالئكة الّسماويّين(. وهكذا، يُعلِن النبي أن

 هو هللا!

 .د. نوال يسوع المسيح اإلكرام الذي يناله هللا اآلب 

(. ويقول بولس إن خطّة هللا هي 45: 05يقول يسوع إنّه قد أعطي كلَّ سلطان في السماء وعلى األرض )متّى 

 (. صعد يسوع42: 4أن يجمع كلَّ شيٍء في السماء وعلى األرض تحَت رأٍس واحد هو المسيح )أفسس 

ل( الخليقة كلّها )أفسس  (. ويقول بطرس إن المالئكة والسلطات والقوات 42: 1المسيح إلى السماء ليمأل )يكمِّ

(. ولذا، فلنحذر من إهانة يسوع المسيح بقولنا إنّه أدنى منزلةً 00: 1بطرس 4تخضع جميُعها ليسوع المسيح )

موا االبن كما يكرمون اآلب، و"من ال يكِرم االبن بأن على الجميع أن يكر 01: 5من هللا اآلب. يعلّمنا يوحنا 

 ال يكِرم اآلب الذي أرسله"! 

 

  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 

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

نها. 14-4: 41: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من يوحنّا شارك ودّون  ، 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

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

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 
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 :14 من يوحنّا ُمقتََرحةأمثلة على تطبيقات  .1

 اعرف هللا اآلب بشكٍل أفضل من خالل معرفتك يسوع المسيح بشكٍل أفضل.  : 9، 6: 41

 آمن أن يسوع المسيح يريد أن ينجز فيك "أعمااًل أعظم" في هذا العالم!  : 40: 41

 ُكن أكثَر شجاعة وصلِّ بأن يعمل يسوع "أعمااًل أعظم" من خاللك في هذا العالم.  : 41: 41

موضوع الممارسة والتنفيذ، وحينئٍذ سيُعلِن يسوع المسيح  هضع تعاليم يسوع المسيح ووصايا : 01، 04: 41

 نفسه لك، ويجعل سكناه معك. 

 اسمح للروح القدس بأن يعلّمك مغازي ومقاصد تعاليم يسوع المسيح.  : 06: 41

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .2

ي. معنى "معرفة هللا" أريد أن أتمتّع بحقيقة أنّني أعرف هللا. أعلن يسوُع المسيُح هللاَ اآلب وخالصه ل ( أ

هو حصولي على إمكانية الدخول إلى محضر هللا اآلب والتواصل معه من خالل يسوع المسيح، وهي 

ري وتقد سي بيسوع المسيح، وتعني أنني أحظى بشركة غنية مع هللا اآلب من خالل يسوع  تعني تحر 

خول في عالقة مع هللا. أنا أستمر  في المسيح. أنا قبلُت يسوع المسيح باإليمان، وبهذا صار بإمكاني الد

دراسة الحّق المتعلِّق بيسوع المسيح في الكتاب الُمقدَّس، وأنا أتحّرر أكثر فأكثر من الخطية. أنا 

 مصّمم على أن أبقى وأثبت في المسيح، وبالتالي أتمتع بالشركة الغنية التي ال حدوَد لها مع هللا. 

 

األعمال األعظم هي أن تؤمن ون منخرطًا في عمل أعمال أعظم. أريد أن أثق بيسوع المسيح وأن أك ( ب

: 6) الرسل فر أعمالوهذه األعمال األعظم تحتاج لصلواتي. فإن كانت الصالة في سِ  األمم الوثنية!

( تُتبَع بنشر كلمة هللا وزيادة عدد الطائعين لإليمان المسيحي، فإني أنا أيًضا أريد أن أصلّي وأثق 1

 جيب صالتي بحيث يكون لها النتائج نفسها في قريتي ومحافظتي وبلدي. بأّن هللا سيست

 

 

 



 32الدَّرس -السابع الدليل
 

 

 التجاوب    .صلِّ : 5الخطوة 

ل دراسة في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )14-4: 41بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في يوحنّا  بالتناوبلنصلِّ 

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

 مواضيع مختلفة.( 
 

 دقائق( 5) صالة  5

 صالة شفاعيَّة

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادم للّدرس
 

 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 .4

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  41يوحنّا  ِعظ أو علّم أو ادرس .0

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .1 يوميًا.  1-4عبرانيين من : خّصص وقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.   استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

راجع يوميًا آخر خمس آيات  .15-11: 41يوحنا  ،لكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظهاتأّمل بآية ا الحفظ: .1

 كتابية حفظتَها. 

 (. 1: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .5

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

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

 


