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 صالة 1

 

 

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

 دقيقة(  02) مشاركة  2

  عبرانيين

 

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

  (.11-11عبرانيين في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم ) خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم
. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 دقائق( 5) حفظ 3

 مراجعة آيات الحفظ من إنجيل يوحنا

 

 . آخر خمس آيات للحفظ من إنجيل يوحنّافي مجموعاٍت من اثنين  راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 33-1: 11يوحنا 

 

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

يُنبئ بما سيعمله هللا الُمثلَّث األقانيم  41عّما كان عليهم عمله، ولكّن األصحاح  45التالميذ في األصحاح 

 لتالميذه.  

 

 كلمة هللا                   .                                       اقرأ: 1الخطوة 

  . 33-4: 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 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(.

 

 11-7: 11يوحنّا 

 .عمل الروح القدس: 1االكتشاف 

، ألنّه بذهابه سيرسل الروح القدس. مغادرة يسوع لهذه األرض هو يقول يسوع إنّه خيٌر للتالميذ أن يذهب

ا وسبب فائدة وبركة.   ليست كارثةًّ، بل انتصارًّ

التالميذ. لكن بعَد صعوده إلى السماء وانسكاب الروح القدس،  "مع"حين كان يسوع على األرض، كان 

 تالميذه! "في"سيسكن يسوع 

كان في طريقه إلى الصليب والقيامة، لينجز بهما خالص حين كان يسوع على األرض في ذلك الوقت، 

البشر. وبعد صعوده إلى السماء وانسكاب الروح القدس، سيمنح يسوع المسيح استحقاق الخالص لقلوب 

 وحياة المؤمنين بالروح القدس! 

أما على : الدينونةت العالم على الخطيئة وعلى البر وعلى يبكِّ قال يسوع إنّه حين سيأتي الروح القدس "... 

وأما على الدينونة،  ؛وأما على البر، فألني عائد إلى اآلب فال ترونني بعد، الخطيئة، فألنهم ال يؤمنون بي

في اللغة  5: 41" للكلمة في الُمترجمة إلى "يبّكت" في يوحنا .فألن سيد هذا العالم قد صدر عليه حكم الدينونة

 ولتبكيتهم وتأنيبهمبالحق،  وإلقناعهمخطيّة الناس،  لكشفلروح القدس األصلية عدة معاٍن جيّدة. يهدف عمل ا

 حججهم ضد الحق.  ولدحضعلى ذنبهم، 
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 أ. سيكشف الروح القدس خطيّة العالم.  

، أي أنّه سيعّري ويفضح خطيته، خاّصة حقيقة خطيّة رفض العالم وقتله سيكشف الروح القدس خطية العالم

ليسوع المسيح. لن يحاول الروح القدس أن يميت اإلحساس بالذنب، كما يحاول كثيرون أن يعملوا اليوم، 

كن ولكنّه سيوقِظ ضمير الخاطئ تجاه شّر الخطيّة وبشاعتها. سيوقِظ العالم ليريه خطيّته على حقيقتها. ال يم

 للناس أن يتوبوا ويخلصوا إال حين يدِركون شّر خطيَّتهم ويعترفون بها. 

 ع الروح القدس العالم بالحّق. قنِ ب. سيُ  

. "العالم" هنا يتمثَّل باليهود، الذين كانوا يوِشكون أن يصلبوا يسوع سيقنِع الروح القدس العالم بما يختّص بالبرّ 

ا المسيح، أي أنّهم كانوا يصنّفونه ضمن   صانع شّر )يوحنا -المجِرمين، أي أنّهم كانوا يعتبرونه إنسانًّا شّريرًّ

(. ولكن بقيامة يسوع المسيح من الموت صعد إلى اآلب. وقد أثبتت هذه القيامة أن هللا صادق على 32: 45

"على حّق"،  (. حين يبّكت هللا العالم بحقيقة أنّه هو ومسيحه45-41: 3 الرسل يسوع معلِنًّا كونه الباّر )أعمال

فإنّه في الوقت نفسه يدين الناس في العالم الذين هم "على خطأ". سيبّكت الروح القدس العالم على بّر المسيح 

ا  رًّ ا أو ُمبرَّ الكامل )الذي تم كسبه وتحقيقه بموته وقيامته(، ويقنِع العالم بحقيقة أنه يمكنه أن يصبِح باّرًّ

 ل على الصليب(. )باإليمان بعمل خالص يسوع المسيح الكام

 ج. سيبّكت الروح القدس العالم على ذنبه. 

. يبّكت الروح القدس الجميع على حقيقة أن سيبّكت الروح القدس العالم في ما يتعلّق بحكم ودينونة هللا الباّرين

و حكم هللا ودينونته أمٌر حقيقي وعادل وجاد. العمل الكامل الذي أتّمه يسوع المسيح خالل مجيئه األول ه

دينونة هللا على الخطية، وعلى الخطاة، وعلى الذين ينشرون الخطية ويرّوجون لها، مثل الشيطان )رئيس هذا 

، فإّن سبب والدة يسوع المسيح ومجيئه إلى العالم هو أن ينقض ويدّمر عمل 5: 3يوحنا 4العالم(. وبحسب 

ه وقيامته وصعوده وتتويجه على يشير إلى موت 30-34: 40الشيطان! ورفع المسيح من األرض في يوحنا 

 العرش في السماء. 

خالل فترة العهد القديم، كان لدى الشيطان، وجيشه الُمؤلَّف من األرواح الشّريرة، قوةٌ عظيمة على األَُمم في 

 (. 04-02، 43: 42العالم )دانيال 
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لمجيء األول ليسوع المسيح إلى في المجيء الثاني، وقف العالم الشّرير والشيطان ُمدانين أمام الصليب! أّدى ا

دينونة العالم الشّرير، الذي قاوم يسوع المسيح ورفضه وخانه وأدانه. وقد أّدى ذلك إلى طرد إبليس من 

(! موت يسوع المسيح وقيامته وحكمه السيادي من السماء 9-5: 40 يوحنا مركزه كرئيس العالم )انظر رؤيا

ا لقبضة الشيطان الخانقة على األ (. حقيقة طرد 00: 3بطرس 4؛ 04-02: 4مم والشعوب )أفسس وضع حّدًّ

الشيطان من مركز السلطان والسيطرة في العالم تعني أنه اآلن، في الفترة الواقعة بين المجيء األول والمجي 

الثاني للمسيح، يجذب يسوع المسيح ماليين الناس من كل أّمة وشعب في العالم إليه! لم يعد الشيطان يستطيع 

نع أو يعوق الكرازة ببشارة اإلنجيل لكلِّ األمم. لم يُعد يستطيع أن يعوق خالص الناس من كل أّمة وقبيلة أن يم

ولسان في العالم! بموت المسيح على الصليب وقيامته وصعوده وتتويجه على عرش السماء، فقد الشيطان 

نجيل. ال يستطيع الشيطان أن يمنع َسْلب سلطانه على األمم، ولم يعد يستطيع أن يمنع األَُمم من سماع بشارة اإل

 (. 3-4: 02 يوحنا ؛ رؤيا43: 4الناس من مملكته ويُؤتى بهم إلى ملكوت يسوع المسيح )انظر كولوسي 

في المجيء الثاني للمسيح، ستُعلَن دينونة الشيطان أمام كلِّ الكون حين سيُطَرد إلى نيران جهنّم المشتعلة 

سان الذي يستمّر في االستماع لنصيحة إبليس ويرفض أن يتوب يقف مدانًّا مع (. واإلن42: 02 يوحنا )رؤيا

ا اختبرُت عمل الروح القدس هذا في حياتي.   إبليس. أنا أيضًّ

 

 11-12: 11يوحنّا 

 .عمل الروح القدس: 2االكتشاف 

 أ. إعالن الحق لم يكن في ذلك الوقت قد اكتمل بعد.  

." لم مازال عندي أمور كثيرة أقولها لكم، ولكنكم اآلن تعجزون عن احتمالها: "40قال يسوع المسيح في اآلية 

يكِمل يسوع المسيح إعالنه لهم في فترة خدمته على األرض بسبب ضعف إيمانهم، وألنه كان ينبغي أن 

تحصل بعض األحداث قبل اكتمال إعالنه. فالتالميذ سيتركونه هاربين وينِكرونه. وكان يسوع سيُحاَكم 

لَب ويُدفَن. وبعَد ذلك كان سيقوم من الموت ويصعد لتتويجه عن يمين هللا، ثم سيسكب الروح القدس على ويُص

 شعبه.  -خاّصته 
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 ب. سيكتمل إعالن الحق من خالل روح المسيح.  

إنّه بعد سكب الروح القدس سيقود الروح القدس تالميذ يسوع المسيح إلى كل  43يقول يسوع المسيح في اآلية 

ٍء فقط زق. لن يدفعهم الروح القدس أو يجبِرهم، بل سيقودهم كمرِشد. سيهتّم الروح القدس بكّل الحق، ال بجالح

ا ما يشدِّد بعض الناس اليوم على حقائق أو أنصاف حقائق مقبولة شعبيًّا. لكّن الروح القدس ال  من الحق. كثيرًّ

جميع مقاصد ألني لم أمتنع عن إبالغكم لس: "يشّدد على حقيقٍة ما على حساب حقيقة أخرى. يقول الرسول بو

 (. 01: 02الرسل " )أعمالهللا

 

 ج. اكتمل إعالن الحق فعالا بكتابة العهد الجديد. 

فر اتّجهت هذه النبوة التي أعطاها يسوع نحو تحقيقها. فوعده بمجيء الروح القدس قد سار نحو التحقّق في سِ 

ا بشكٍل . ووعده بأن الروح القدس سيقوالرسل أعمال د تالميذه إلى كل الحق سار في طريق التحقُّق أيضًّ

ُسل في العهد الجديد. ووعده بأن يخبِرهم الروح القدس بما سيأتي تحقّق بشكٍل خاصٍّ في  خاّص في رسائل الرُّ

اب . وحينما يقود الروح القدس المسيحيّين اليوم فإنّه ال يقودهم بشكٍل يتعارض مع الكتيوحنا فر رؤياإعطاء سِ 

ح به )أفسس  ا الكتاب الُمقدَّس حين يتّم تعليمه وإعالن ما يقوله ويصرِّ : 1الُمقدَّس! سيف الروح القدس هو دائمًّ

41 !) 

 

 د. الروح القدس يمّجد يسوع المسيح.  

ال يجذب الروح القدس انتباه الناس إليه، بل يعطي المسيحيّين المؤمنين القوة ليكرزوا بالمسيح. وهو يطبّق 

المسيح الخالصي الكامل في حياة المسيحيّين المؤمنين. موضوع تعليم الروح القدس هو ما عمله يسوع عمل 

أقرأ في الكتاب  عندما في حياتي المسيح وما يزال يعمله وما سيعمله. وقد اختبرُت عمل الروح القدس

 الُمقدَّس، ونّمى فّي محبّة يسوع المسيح أكثر فأكثر. 
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   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. 33-4: 41لنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل يوحنّا 

 ك اكتبه في دفترك. : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلدّون

: )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.( 
 

 ؟في إنجيل يوحنا 11و 11و 14ما العالقة بين األصحاحات : 1الّسؤال 

 .مالحظات

، الحثّ ، وفي األصحاح الخامس عشر يشّدد على التعزيةفي األصحاح الرابع عشر يشّدد إنجيل يوحنا على 

. فقد أنبأ يسوع بأن اليهود سيضطهدون التالميذ، وأنبأ بأنه التنبُّؤبينما في األصحاح السادس عشر يشدِّد على 

سيكون عليه أن يتركهم جسديًّا، وأنبأ بأن التالميذ سينوحون لبعض الوقت، وأنبأ بأن الروح القدس سيأتي على 

الم وسيقود التالميذ إلى كلِّ الحّق، كما أنبأ بأن التالميذ التالميذ، وأنبأ بأن الروح القدس سيؤثّر بقوة في الع

 سيتشتّتون في تلك الليلة. 

األصحاح السادس عشر إنبائي يهدف لتجنيب التالميذ أن يتعرَّضوا لحزن شديد وخيبة أمل شديدة. ففي وسط 

ن كان المسيح يسوع لديه االضطهاد، قد يُصاب التالميذ بإحباٍط شديد بسبب المسيح. فقد يبدأون في التساؤل إ

حقًّّا الّسلطة للّسيطرة على كل شيٍء في الكون. ومن شأن هذا اإلحباط وهذه التساؤالت أن تعرِّض إيمانهم 

 للضعف والتقويض. 

(. كان 40: 1بطرس 4ينبغي للتالميذ أال يتفاجأوا من اضطهاد العالم لهم، وال يستغربوا مما يحدث لهم )

حقبة العهد الجديد. حقبة العهد الجديد هي الحقبة الممتّدة ما  -يذه لحقبة الروح القدس يسوع المسيح يُِعّد تالم

بين المجيء األول والمجيء الثاني ليسوع المسيح. فقد نبّه إلى أّن هذه الفترة ستشتمل على اضطهاد وألم 

ا على تأثيٍر عظيم  بّكت كثيرون على الخطية العالم، حيث سيت فيللمسيحيّين المؤمنين، ولكنّها ستشتمل أيضًّ
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ا، فإن فترة العهد الجديد ستنتهي حين يأتي يسوع المسيح، الذي انتصر على العالم،  والبر والدينونة. وأخيرًّ

 (! 33: 41بحيث يراه الجميع )يوحنا 

 

 22-11: 11يوحنّا 

 ؟سيبكون وينوحونما هي فترة الـ"بعد قليل" التي سيغيب فيها يسوع عن تالميذه، والتي فيها : 2الّسؤال 

 .مالحظات

ألني ى ترك يسوع المسيح تالميذه فصار غائبًّا عنهم؟ تساءل التالميذ بشأن ما قصده يسوع بكلماته: "... تَ مَ 

وأما على الدينونة، فألن (. ولم يفهموا ما قصده بالكلمات: "42: 41" )يوحنا عائد إلى اآلب فال ترونني بعد

إنكم ستبكون وتنوحون، أما العالم فيفرح. إنكم (. "44: 41" )يوحنا حكم الدينونةد هذا العالم قد صدر عليه سيِّ 

 (. 02: 41" )يوحنا ستحزنون، ولكن حزنكم سيتحول إلى فرح

يسوع المسيح نفسه وّضح أن رفض السلطات الشّريرة واألشرار له أمٌر وشيك. وفي البداية، لن يراه تالميذه 

ميتًّا في جسده في القبر. ولكن بعد قيامته سيرونه بعيونهم الجسدية. وبعد فترةٍ  مّدةَ ثالثة أيّام سيكون خاللها

ليست طويلة، لن يروه مّدة عشرة أيام بعَد صعوده إلى السماء. ولكن عند انسكاب الروح القدس سيرونه ثانيةًّ 

يبكون وينوحون (. وفقط خالل الفترة التي فيها ال يرى التالميذ يسوع س02: 05بعيونهم الروحية )متّى 

(. ولكن بعَد قيامته من الموت، وبشكٍل خاّص بعد انسكاب روح المسيح، سيعود 41-45: 9ويصومون )متّى

التالميذه يرونه. وبعد ذلك، سيفرحون ويحتفلون. وهكذا، فإن التعبير "بعد قليل" يشير إلى الفترة ما بين موت 

الروح القدس لن يتمّكن شيٌء أو شخٌص، مهما كان،  المسيح وانسكاب الروح القدس. وبعد القيامة وانسكاب

 من أن ينتزع فرحهم منهم! 

 

 24-23: 11يوحنّا 

 ؟ما معنى الصالة باسم يسوع المسيح: 3الّسؤال 



 36الدَّرس -السابع الدليل
 

 

 .مالحظات

 للصالة باسم يسوع المسيح ناحيتان: 

ا على استحقاقات المسيح.   أ. الصالة باسم يسوع هي الصالة بناءا

ا. اطلبوا حتى اآلن لم تطلبوا باسمي شيئًّ : "01: 41. يقول يسوع في يوحنا استحقاق المسيحنطلب على أساس 

." كيف كان التالميذ يصلّون قبل أن يؤمنوا بالمسيح؟ كان كل التالميذ ينتمون الًّ تنالوا، فيكون فرحكم كام

، يبدأ الملك لشعب عهد هللا القديم. ولذا كانوا يتوّجهون مباشرةًّ إلى هللا، ولم يكونوا  يذكرون أي اسٍم آخر. فمثالًّ

: " 41داود صالته في المزمور  اسمع يارب دعوى الحق. أنصت إلى صراخي، وأصغ إلى صالتي قائالًّ

." كان شعب عهد هللا القديم يدعون هللا باسمه، "الرب" أو "هللا". كما أنهم لم الصاعدة من شفتين صادقتين

ا اآلتي، الذي به سيبارك هللا كل أمم ولكنّهم كانوا يتطلَّعون إلى المسيَّ  يكونوا يختمون صلواتهم باسم هللا،

 (. 45: 00األرض )تكوين 

ولكن اآلن قد أتى المسيح. وكان يوشك أن يموت بسبب خطية العالم. وسيكون موته وقيامته الطريقة التي بها 

سيكون هو لكامل على الصليب، سيبارك هللا كل األمم على األرض. ومن خالل عمل خالص يسوع المسيح ا

 .يصلّي المسيحيّون المؤمنون إلى هللا اآلب باسم يسوع المسيح! ولذا الوسيط بين هللا والناس

. فتح يسوع المسيح، بصفته الوسيط، الطريق لنا إلى هللاما سبب كون موت المسيح وقيامته مهّمين للصالة؟ 

استنا وعدم برنا في عيني هللا سبب منعه إيّانا من االقتراب ولو لم يمت يسوع المسيح ألجل خطايانا، لكانت نج

(. ولكن ألّن يسوع المسيح مات بسبب خطايانا وقام، فإن 41: 1تيموثاوس 4إليه، وهو البار والقدوس )انظر 

ا. وبحسب أفسس  اقتراب إلى اآلب بروح  ... به لنا: "40: 3و 45: 0الطريق إلى هللا صار مفتوحًّ

فلنتقدم  ": 41: 1خبِرنا رسالة العبرانيين ." وتاء اإليمان بهه لنا جرأة واقتراب واثق من جرَّ الذي ب ... واحد

 ." بثقة إلى عرش النعمة، لننال الرحمة ونجد نعمة تعيننا عند الحاجة

ا على أساس استحقاق المسيح في ذلك اليوم ال تسألونني عن : "03: 41. يقول يسوع في يوحنا يعطي هللا أيضًّ

." وفي الحقيقة، يمكن ترجمة هذه إن اآلب سيعطيكم كل ما تطلبون منه باسميالحق الحق أقول لكم:  شيء.

فقط باسم  الطلب." فليس يعطيكم باسمياآلية كما يلي: "الحّق الحّق أقول لكم: إن كل ما طلبتم من اآلب 

ا باسم يسوع! يعطي هللا اآلب بانسجام مع خطته الكاملة للخالص، التي تتمحور في  العطاءيسوع، ولكن  أيضًّ
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هللا االبن. سيعطي هللا اآلب على أساس محبته ليسوع المسيح وعلى أساس الذبيحة، التي قّدمها يسوع المسيح 

! وهللا اآلب ناسالوسيط بين هللا والعلى الصليب. يسوع المسيح، بعمل خالصه الكامل على الصليب، هو 

 .يعطي الناس باسم يسوع المسيح

يسوع المسيح، بصفته الوسيط، فتح الطريق ما سب كون موت المسيح وقيامته مهّمين في ما يتعلَّق بالصالة؟ 

. فلو لم يمت يسوع بسبب خطايانا ألجلنا، لحال غضب هللا الُمقدَّس والبار العادل على خطايانا من لنا إلى هللا

: 4وإشعياء  33-03: 4وأمثال  45: 11(. وبحسب مزمور 0-4: 59 لصلواتنا )انظر إشعياء أن يستمع هللا

 ، لوال موُت المسيح لما استمع هللا إلى صلواتنا على اإلطالق! 45

 ولذا، فإن الصالة باسم يسوع المسيح هي صالة بثقة بأن هللا يستمع، وبثقة بأن هللا يعطي!

 هي الصالة بحسب إرادة المسيح.ب. الصالة باسم يسوع المسيح  

نحن نثق باهلل ثقة عظيمة تؤكد لنا أنه يسمع لنا الطلبات التي نرفعها إليه، إن كانت : "41: 5يوحنا 4نقرأ في 

 ." منسجمة مع إرادته

ا يسوع المسيح، بصفته الوسيط، أعلن طبيعة هللا وشخصيته ا مهمًّ . ما سبب كون معرفة طبيعة هللا وإرادته أمرًّ

هلل؟ يسوع المسيح، بصفته وسيطًّا، أعلن جوهر هللا وطبيعته. يؤمن بعض الناس باألصنام. جوهر وطبيعة 

األصنام هو: صنيعة اإلنسان وميتة. ال تستطيع األصنام أن تسمع الصالة، وال تستطيع عمل شيٍء لمساعدة 

بآلهة متقلّبة وال يمكن التنبُّؤ بسلوكها. ال يعرف أي إنساٍن كيف ينبغي الصالة إلى هذه الناس. يؤمن آخرون 

، ألنه قّدوس، نعرف أننا ال نستطيع أن نطلب منه أشياء غير  اآللهة. ولكّن هللا الحّي أعلن طبيعته. فمثالًّ

ف أننا نستطيع أن نطلب منه ُمقدَّسة. وألنه رحيم، نعرف أننا نستطيع أن نطلب الغفران. وألنَّه أمين نعر

 المعونة. ولذا، كلّما كانت معرفتنا له أفضل، كانت معرفتنا لكيف ينبغي أن نصلّي أفضل! 

ا إرادة هللا ا الصالة بانسجام يسوع المسيح، بصفته الوسيط، أعلن أيضًّ . الصالة باسم يسوع المسيح تعني أيضًّ

مع إرادة المسيح الُمعلَنة. إن كان يسوع المسيح هو الرب والسيّد، فلن يصلّي المسيحيّون المؤمنون ألجل أي 

 شيء يتعارض مع إرادته. يعرف المسيحيّون المؤمنون ما يزعج المسيح وال يرضيه. 

لمسيح صالة بثقة بشأن كل األشياء التي تنسجم مع إرادة هللا الُمعلَنة. كما أنّها ولذا فإن الصالة في اسم يسوع ا

م الملكوت ومجد هللا!  صالةٌ ألجل أي شيٍء يساهم في تقدُّ
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  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 

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

ا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من يوحنّا ودّونشارك  نها. 33-4: 41: 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

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

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 :11من يوحنّا  مقتََرحةأمثلة على تطبيقات  .1

ا بأن هللا نفسه سيكشف بروحه القّدوس خطايا  : 5-42: 41 حين تعلِن رسالة بشارة اإلنجيل ُكن مقتنعًّ

تهم بشأن الدينونة اآلتية إن لم يستجيبوا كما ينبغي.   الناس ويقنِعهم بحّق الكتاب الُمقدَّس ويبكِّ

ا : 40-45: 41 لرسله من خالل  بعد القيامة والصعود والتتوييج على عرش السماء، أعلن يسوع الكثير جدًّ

نت كّل هذه اإلعالنات، وبهذا اكتمل العهد الجديد.   الروح القدس. وقد ُدوِّ

ما يزال الروح القدس يقودك إلى كّل الحق اليوم، ولكنّه ال يقود إلى ما يُدعى حقًّا هو في  : 43: 41

يضيف إلى ما  الحقيقة يتعارض مع الحق الُمعلَن في الكتاب الُمقدَّس! كما أنه ال يعلِن أي حقّ 

ن في الكتاب الُمقدَّس!   أُعلِن وُدوِّ

يمكنك أن تحيا حياة الفرح، ألن يسوع المسيح قام من الموت وهو اليوم حيٌّ وحاضر  : 49-00: 41

 وقريب. 

 يمكنك أن تصلّي بثقة، ألن يسوع هو الوسيط بينك وبين هللا، وبين هللا وبينك.  : 01: 41

ا أن يسوع المسيح قد غلب ال تنَس أنّك في هذ : 33: 41 ا. ولكْن ال تنَس أيضًّ ا العالم ستختبر ضيقًّا كثيرًّ

العالم، وأن العالم في حالة خضوٍع للمسيح. لهذا تستطيع أن تعمل األعمال األعظم من خالل 

 (. 40: 41قوة يسوع المسيح ووعده )انظر يوحنا 
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 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .2

ا أ(  تجاه هللا، أو أن هللا  أًّ االضطهاد واأللم ال يعنيان بالضرورة أنّني عملُت خطًّ  أنبأنا متشّجع ومسرور جدًّ

يعاقبني. أنا اآلن مقتنع أن االضطهاد واأللم جزء من كوني مسيحيًّّا مؤمنًّا. أنبأ يسوع المسيح أن هذا سيحدث، 

ع للمجيء الثاني ليسوع ولذا ينبغي أال أتفاجأ كما لو كان بغض الناس واضطهادهم شيئًّا مستغربًّا. أنا أتطلّ 

 المسيح ولتجديد األرض، وحينئٍذ سيصير النصر الكامل على كل األشرار حقيقةًّ كاملةًّ إلى األبد! 

ا أن سِ ب(  يصف بالتفصيل كيف تحقّقت نبوات يسوع بشأن مجيء الروح  الرسل فر أعمالأنا مقتنٌع تمامًّ

ا بأن الروح القدس أرشد تالميذ المسيح القدس إلى الكنيسة وبشأن تأثيره العظيم على األرض. وأ نا مقتنع تمامًّ

إلى كّل الحّق حتى يتمّكنوا من الكتابة عن حياة يسوع المسيح وتدوين تعاليمه في األناجيل، وليعلّموا معنى 

ا أن الروح القدس  عمل خالص المسيح الكامل ألجلنا في الرسالة التي كتبوها في العهد الجديد. أنا مقتنع تمامًّ

نت في رسائل بولس وبطرس ويوحنا أخ بر تالميذ يسوع بشأن ما سيأتي في المستقبل، وأن هذه النبّوات قد ُدوِّ

 بشكٍل خاّص.  يوحنا فر رؤياوفي سِ 

 

 التجاوب    .صلِّ : 1الخطوة 

دراسة  لفي صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )33-4: 41بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في يوحنّا  بالتناوبلنصلِّ 

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

 مواضيع مختلفة.( 
 

 

 

 دقائق( 5) صالة  1

 صالة شفاعيَّة

ا وألجل الناس في العالم تابعوا الصالة .في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضًّ
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 )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 .4  : تعهَّد بأن تتلمذ أناسًّ

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

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .3 يوميًّا.  3-4من يعقوب : خّصص وقتًّا خاّصًّ

ل. اكتب مالحظاتك.   استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

راجع  .45-41 :40 كورنثوس0المحبة باإلنفاق:  .لكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظهاتأّمل بآية ا الحفظ: .1

 يوميًّا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. 

 (. 3: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .5

ن مالحظاتك .1 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا،  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيضًّ

 ليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم. ومالحظاتك بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّع

 

 


