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 صالة 1
 

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

 دقيقة(  02) مشاركة  2

 بطرس 1يعقوب + 

 

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

عيَّنة لكعم )يعقو  خلواتكم الروحيَّة وتأمال  (. 2-1بطرس 1و 5-4تكم في المقاع  الكتابيَّة المع

أصغوا إلى الشخص الذي يعشارك، وتعاملوا م  ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تعناقشوا األمور التي يعشاركها. 

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 دقائق( 5) حفظ 3

 6: 22"نمِّ كل النواحي": أمثال 

 

 .  6: 22"نمِّ كل النواحي": أمثال  جموعات ثنائيّة:في م راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 11يوحنا 

 

، يختم 41حديَث يسوع المسيح وصالته في العشاء األخير. وفي يوحنا  41-41: تؤلِّف األصحاحات ُمقّدمة

(، ثّم 5-4: 41سه )يسوع تعليمه بصالة. يمكن تقسيم صالته إلى ثالثة أجزاء: يصلِّي في البداية ألجل نف

-02: 41(، وبعد ذلك يصلّي ألجل كنيسته المسيحيّة في العالم )41-6: 41يصلّي ألجل تالميذه األحد عشر )

 (. ويشير إلى أن هدف صالته هو تمجيد هللا. 06

 41المسيحيين المؤمنين كيف ينبغي لهم أن يصلّوا. ولكّن صالته في يوحنا  41-1: 6علّم يسوع في متّى 

الجوهرية م   ه(. فيتكلم عن عالقت4: 41( )يوحنا نا)ال أبا هه رئيس كهنة صالة فريدة، إذ فيها يكلّم أبابصفت

(. ال يعترف يسوع في هذه الّصالة بأية خطايا أو نقصات، ولكنّه يعبّر عن إدراكه بأنّه تّمم 5: 41 هللا )يوحنا

تباره أقل من اآل  )يستخدم الفعل اليوناني "أيتيو" (. وال يتضّرع إلى هللا باع1: 41إرادة هللا بشكٍل كامل )

[aiteo[ "في علبه(، ولكنّه يطلب كمساٍو لآل  )مستخدًما الفعل اليوناني "إيروتاو ]erotao .أشياء من هللا )] 
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(. موضوع هذه الصالة هو 00: 44هو يطلب بصفته شخًصا قد نال كلَّ االستجابات لصالته )انظر يوحنا 

تّتون المأمورية العع  ظمى التي أعطاها يسوع لتالميذه على األرض، والتي عليهم تتميمها ال كشعٍب أفراده مشع

 بل كوحدٍة روحية. صلّى يسوع بعيوٍن مفتوحة مرفوعة نحَو السَّماء. 

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 41لنقرأ يوحنّا  اقرأ.

 لنقرأ بالتناو  بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقط  بأكمله. 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر. ك أو قلبك في ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقط ؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقل َفكِّ

 هذا المقط  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 بالتناو (.  شارِك.

 ٍد ِمنَّا.لنتناو  في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واح

ختلفة(.  )تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يعشارك أعضاء المجموعة معشاركات مع

 

 .محتويات صالة يسوع المسيح: 1االكتشاف 

في صالة يسوع المسيح في ما يختّص بنفسه، نرى يسوع المسيح يمّجد هللا اآل  ويطلب من هللا اآل  أن 

د عشر يشير إلى إدراكه بأنّهم يخّصون هللا اآل ، وبأّن هللا كان قد يمّجده. وفي صالته ألجل تالميذه األح

أعطاه إيّاهم. وقد كان المسيح قد أعلن هللا غير المرئي وأعلن كالمه لهم، وقد قبلوا كالمه وآمنوا به وأعاعوه. 

يعلِنوا الحق. وها هو يسوع المسيح اآلن يرسلهم إلى العالم وعلى أكتافهم مسؤولية "المأمورية العظمى": أن 

اً وألجل نوالهم ملء الفرح، وألجل حمايتهم من إبليس الشّرير، وألجل ويصلّي يسوع ألجل وحدتهم معً 

تقديسهم بعمل المسيح وعمل كلمته. وفي صالة يسوع ألجل كلِّ المؤمنين في العالم، الذين يشّكلون مًعا 

ن العالم أن هللا أرسل يسوع المسيح. كما يصلّي الكنيسة المسيحية، يصلّي بشكٍل خاّص ألجل وحدتهم حتّى يؤم

بأن يكونوا مًعا ليتمّكنوا من رؤية مجده. ويصلّي أيًضا بأن تكون محبّة هللا فيهم وأن يكون هو فيهم باستمرار. 

 يا لها من صالٍة رائعة! 
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 .وحدة المحبة بين هللا اآلب ويسوع المسيح والمسيحيّين المؤمنين: 2االكتشاف 

. يعبِّر يسوع المسيح محبّة يسوع المسيح هلل اآل  وللمسيحيّين المؤمنينعن  6، 1: 41يوحنا  نجيلإ نقرأ في

عن محبته هلل اآل  من خالل إكمال العمل الذي أعطاه ليعمله على األرض. وقد أتى هذا بالمجد هلل على 

الن اسم هللا اآل  لهم، أي أّن األرض. ويعِحّب يسوع المسيح المسيحيّين المؤمنين ويعبّر عن محبّته هذه بإع

 يسوع المسيح أعلن صفات هللا في ضوء الخالص لهم. 

. يصلّي يسوع المسيح بأْن محبّة هللا اآل  ليسوع المسيح وللمسيحيّين المؤمنينعن  06: 41نقرأ في يوحنا 

 . تصير المحبة التي في قلب هللا اآل  له في المسيحيّين المؤمنين الذين في العالم أيًضا

. يعبِّر المسيحيّون محبة المسيحيّين المؤمنين ليسوع المسيح وهلل اآل نقرأ عن  5، 6: 41وفي يوحنا 

المؤمنون عن محبّة يسوع المسيح بإدراكهم واعترافهم بأنّه أتى من عند هللا اآل . فالمسيحيّون المؤمنون 

 لمؤمنون عن محبّتهم هلل اآل  بإعاعة كلمته. متيقّنون من هذه الحقيقة ويعلنونها لآلخرين. يعبِّر المسيحيون ا

د تتّم من خالل الوحدة الوعنية أو  ولذا، فإن الوحدة الحقيقية بين هللا الواحد الوحيد وشعبه على األرض لم تعع

دولة إسرائيل في حقبة العهد القديم. كما أّن الوحدة الحقيقية بين هللا في  الّسياسيّة، مثلما كان يحدث في شعب

ماء وشعبه على األرض ال تتم من خالل أي تنظيم خارجي في الكنيسة المسيحية، مثلما نرى في أي عائفة السّ 

ة. فالوحدة الحقيقية بين هللا الواحد الوحيد وشعبه على األرض تتحقّق من خالل يسوع أو حركة وحدة كنسيَّ 

لمسيح، والّرابطة الناتجة بين هللا وشعبه هي المسيح والمحبة. فاهلل يخلِّص شعبه من البداية إلى النّهاية بيسوع ا

 المحبة! 

محبّة المسيحيّين المؤمنين هلل ليست محبّة عاعفية فقط، ولكنّها تعوَصف في ثالثة مقاع  كتابية بما يلي: أواًل، 

و إله من اإلنسان نح االلتزام التامّ أن الوحدة ورباع المحبّة بين هللا وشعبه يتّسمان ب 14-12: 40يعلّم مرقس 

قدس بكلِّ الكيان والسلوك. ثانيًا، يعلّم يوحنا  أن الوحدة ورباع المحبّة بين هللا وشعبه  01-04: 41الكتا  المع

قدَّس. ثال بإعاعة كالم هللايتّسمان  ن في الكتا  المع أن الوحدة ورباع المحبّة  15-11: 41ا، يعلّم يوحنا ثً المعدوَّ

 . يحيّين المؤمنين الذين في العالم بعضهم لبعضمحبّة المسبين هللا وشعبه يتّسمان ب
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   توضيحات    إسأل.: 3الخطوة 

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

 ال نفهمها.  ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال06-4: 41لنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل يوحنّا 

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

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

 أفكاره التي دّونها(. 

 تها في مجموعتك.( : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشناقش

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

 األسئلة.( 

 

 1: 11يوحنّا 

 ماذا قصد يسوع بقوله "قد حانت الساعة"؟: 1الّسؤال 

 .مالحظات

في تاريخ الجنس البشري هناك يعظِهر يسوع في تعبيره هذا أنّه يدرك حقيقة أنّه لكّل حدث حصل ويحصل 

حّددة  حدَّدة في خطة هللا األزلية. فهو يدرك حقيقة أنّه لكلِّ حدٍث في دراما الفداء العظيمة هناك لحظة مع لحظةٌ مع

؛ 12، 5، 6: 1؛ 1: 0ودقيقة في خطّة هللا. كثيًرا ما قال يسوع في إنجيل يوحنا: "ساعتي لم تأِت بعدع" )يوحنا 

تكلّم عن موته اآلتي على الصليب، قال: "قد اقتربت ساعة تمجيد ابن اإلنسان" )يوحنا  (. ولكْن حين02: 5

(. وفي بداية أمسية الّسبت، خالل وليمة الفصح األخيرة م  تالميذه، عرف أن الوقت قد حان 01: 40

بموته على الصليب (. يعظِهر السياق أن يسوع لم يكن يفّكر 4: 41لمغادرته هذا العالم وذهابه إلى اآل  )يوحنا 

فقط، ولكن بكامل خدمته األرضية المكتملة. فقد عرف يسوع أنَّ وقت موته وقيامته وصعوده وتتويجه في 

 الّسماء قد حان! ففي فكر يسوع، كانت آالمه على األرض ومجده التّالي في السماء يسيران يًدا بيد! 

ارتفاعه على الّصليب، وارتفاعه إلى الّسماء،  قال إنّه سيعرفَ ، وكان بهذا يشير إلى 10: 40وفي يوحنا 

 -وارتفاعه إلى عرش الكون! قال: "وأنا إن ارتفعتع عن األرض أجذ  إلي الجمي " )ترجمة فاندايك 

(، ويسوع المسيح هو "هللا 45: 4البستاني(. يسوع المسيح هو اإلعالن المرئي هلل غير المرئي )كولوسي 

ن األول فصاعًدا، وهللا يجذ  الناس إليه من خالل يسوع المسيح! وفي يوحنا (. منذع القر01: 4معنا" )متّى 

 ، قال يسوع إنّه سيذهب إلى السماء ليعّد مكانًا ليكون المسيحيّون المؤمنون معه إلى األبد. وفي يوحنا 1-1: 41
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قال إّن يسوع  05: 1قال يسوع المسيح إنه سيعمل من الّسماء من خالل روحه القّدوس. وفي عبرانيين  46

المسيح سيعمل أيًضا من السماء من خالل صلواته المستمّرة ألجل المسيحيّين المؤمنين. سيأتي عمل يسوع 

ا من الناس. وقد أتى ذلك الوقت! وهكذا، فإّن كلمات يسوع "قد اقتربت  المسيح بالتجديد والفرح لكثيرين جّدً

 يجه على عرش السماء! ]الساعة[" تشير إلى وقت صلبه وقيامته وصعوده وتتو

 

 1: 11يوحنّا 

 ماذا قصد يسوع بقوله: "مّجد ابنك"؟: 2الّسؤال 

 .مالحظات

د هللا اآل  هللا االبن. ما يقوله يسوع في صالته هو: "أعِط أيها اآل  أّن موتي وقيامتي وصعودي  يمجِّ

د حين مثل قوس ق مجدهوتتويجي تقود ألن أتمّجد." فيسوع المسيح يتمّجد حين يععلَن  زٍح بكلِّ ألوانه. إنّه يتمجَّ

في كلِّ العالم. ليس بالّصليب فقط، ولكن بالتّاج أيًضا يععلَن مجد يسوع  كلُّ إنارة كماالته اإللهية الرائعةيععلَن 

 المسيح. 

 أ. مجد يسوع المسيح أُعلِن بصلبه.  

للضالّين  معطلقة غير المحدودةومحبته الهلل اآل ،  عاعته الكاملةأعلن موت يسوع المسيح على الّصليب 

 على الّشيطان.  المعطلَق غير المحدودالهالكين في العالم، وسلطانه 

 

 ب. مجد يسوع المسيح أُعلِن بقيامته. 

ة وعواقبها. فقد أعلنت قيامته قداسة هللا وأَن على الخطيَّ  انتصاره الكاملأعلنت قيامة يسوع المسيح من الموت 

طايانا قد استعوفي وأّن هللا قبل ذبيحته الكفّارية عن خطايانا. كما أعلنت قيامتعه من الموت عقابه الباّر العادل لخ

على الموت والفساد واليأس والالمعنى. قيامته من الموت تضمن قيامتنا المستقبلية من الموت  سلطانه المعطلَق
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ا التّجديد المستقبلي للعالم، واإلزالة الكاملة وتعثبِت أنَّ ثّمة حياة لها معنى بعد الموت. قيامته من الفساد تضمن لن

 لحالة اليأس الحاضرة على األرض وإدراك حياٍة ذات معنى إلى األبد على األرض الجديدة. 

 

 ج. مجد يسوع المسيح أُعلِن بصعوده.  

اًل: قائ 5: 41. صلّى يسوع المسيح في يوحنا قبول هللا الكامل لهصعود يسوع من األرض إلى السماء أعلن 

"فمّجدني في حضرتك اآلن، أيُّها اآل ، بما كان لي من مجٍد عندك قبل تكوين العالم." قبل خلق العالم، كان 

(. فقد كان يتمتَّ  بحضور هللا اآل  الّرائ  والبهي، 5-6: 0يسوع في حالة مساواة كاملة م  هللا اآل  )فيلبّي 

 . لناتج عنهاحيث لم يكن قد اختبر خطايا الجنس البشري واأللم 

ولكن ألجل خالص البشر على األرض، تنازل عواعية وبرغبة من قلبه عن هذا المجد، واتّخذ الطبيعة 

 البشرية، وعاش وسط الخطاة على األرض، وحمل خطايا العالم على نفسه، ومات على الّصليب. 

لى مجده الّسابق في السماء! يشير يسوع إلى أن الوقت قد أتى ليعود يسوع المسيح ثانيةً إ 5: 41وفي يوحنا 

، ولكنّه أعلن أيًضا رجوعه إلى مجده الّسابق في الّسماء فقطعلن يصعود يسوع من األرض إلى الّسماء لم 

بطرس 4. يخبرنا الرسول بطرس في انتصاره الكامل على كل العصاة وكل األرواح الشّريرة في تاريخ العالم

وت بالروح القدس، كان "صعوده" إلى السماء "كرازة" أو "إعالنًا" أنّه بعد أن أعقيم يسوع من الم 45-41: 1

 00: 1بطرس 4بانتصاره الكامل على األرواح العاصية المسجونة في الجحيم. ويخبِرنا الّرسول بطرس في 

أن  42-5: 1أن صعوده إلى الّسماء أخض  كلَّ المالئكة والسلطات والرياسات له. وتخبرنا رسالة أفسس 

يح نزل من الّسماء إلى مناعق األرض السفلى، أي إلى األرض في حالتها الساقطة، وبأنه صعد يسوع المس

كنى (، أي إلى مكان سع 0: 40كورنثوس 0إلى أسمى السموات )انظر  -ثانيةً إلى فوق سماء النجوم والكواكب 

وكب انتصاري عظيم هللا اآل ، وبصعوده قاد أسرى في موكبه. الصورة التي لدينا هنا مأخوذة من صورة م

أن يسوع  41: 0كورنثوس 0لقائد روماني منتصر يتبعه كل الذين هعِزموا وسعبوا. ويخبِرنا الرسول بولس في 

: 0المسيح يقود كل المسيحيّين المؤمنين في موكبه االنتصاري. ويخبرنا الرسول بولس أيًضا في كولوسي 

البشرية والروحية الّشّريرة على األرض بموته على بأنه بعد أن انتصر يسوع المسيح على كلِّ القوى  45

ليب، فضحهم علنًا بقيامته وصعوده إلى السماء.   الصَّ
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 د. مجد يسوع المسيح أُعلِن بتتويجه.  

تتويج يسوع عن يمين هللا اآل  في الّسماء لم يععلِن مكافأته الكاملة على عمل الخالص في األرض فقط، بل 

   وعلى كلِّ شيء في العالم أيًضا. وسلطانه المطلق على الجمي

 

قبل ثالثة آالف سنة، خالل فترة العهد القديم، كان هللا قد وعد بأنّه سيمّجد يسوع المسيح بإعطاء كلِّ األمم على 

(. 40-1: 0األرض ميراثًا له وبجعله حاكًما لكلِّ أمم األرض وقاضيًا لكلِّ الذين يقاومونه ويرفضونه )مزمور 

بأن يمّجده بإعطائه مكانًا عن يمينه على عرش السماء وبجعله رئيس كهنة شعب هللا إلى األبد  كما وعد هللا

(. وقد أخبر هللا مسبقًا بأنّه سيجعله "حجر زاوية" هيكله الجديد على األرض، أي أنّه 1-4: 442)مزمور 

: 4انظر أفسس  ؛01-00: 445سيجعل يسوع المسيح أهمَّ جزٍء من شعبه الّروحي على األرض )مزمور 

00 .) 

وقبل ألفي سنة، في بداية حقبة العهد الجديد، وبعد قيامة يسوع المسيح من الموت، قال يسوع إّن اآل  أعطاه 

ج فوق كل رياسة 45: 05)متّى  وعلى األرضفي الّسماء  كلَّ سلطة (. ولذا، فإنّه بعد قيامته وصعوده تعوِّ

: 4في الزمان الحاضر فقط بل وفي المستقبل أيًضا )أفسس وسلطان وسيادة واسم أعطي بين الناس، ليس 

02-04 .) 

 

 1: 11يوحنّا 

 ؟ماذا قصد يسوع بقوله: "مّجد ابنَك، ليمّجدك ابنُك أيًضا": 3الّسؤال 

 .مالحظات

 ليس هللا اآل  هو الذي يمّجد هللا االبن فقط، بل هللا االبن يمّجد هللا اآل  أيًضا! 

أيُّها اآل  أنه بعمل خالصي المكتمل على األرض بموتي وقيامتي وصعودي  ى يسوع قائاًل: "أعطِ صلَّ 

رغبته هي أٍن يقود ما يحدث له إلى وتتويجي أتمّجد حتّى أمّجدك." ليست صالة يسوع صالة أنانيةً، ألّن 

ائل هللا اآل . . الّصليب والتّاج ال يععلِنان فضائل يسوع المسيح فقط، ولكنهما يعلِنان أيًضا فضتمجيد هللا اآل 

تظهر كلُّ صفات وكماالت هللا بأفضل صورة وتعبير في عمل يسوع المسيح الخالصي. قال يسوع في يوحنا 
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صفات هللا  إنّه مّجد هللا اآل  على األرض بإكمال العمل الذي أعطاه هللا اآل  ليعمله على األرض. كلُّ  1: 41

 تظهر بأكمل صورة وتعبير في موت يسوع المسيح وقيامته وصعوده وتتويجه! وللتَّوضيح نقّدم األمثلة التالية: 

 

 . قداسة هللا وبّره الكاملينأ. موت يسوع المسيح وقيامته تعلِنان  

هما. فلو لم يكن هللا كامل القداسة ألن هللا قّدوس وباّر تماًما، فال بدَّ أن يبغض النّجاسة والّشّر في الناس ويعاقب

والبّر، وتساهل ببساعة م  الّشّر وعدم القداسة في الناس أو غّض النّظر عنهما، لما كان قّدم ابنه الوحيد 

 الحبيب للموت على الّصليب. 

م يكن وألّن هللا كامل القداسة والبر، فقد كافأ يسوع أيًضا على عمله الخالصي الذي تّممه على األرض. فلو ل

 هللا كامل القداسة والبر، لما أقام يسوع المسيح من الموت، ولما أعطاه تاج الكون والخليقة. 

 

تجاه الضالّين  محبّة هللا ورحمته ونعمته الكاملةب. موت يسوع المسيح وقيامته تعلِنان أيًضا  

 الهالكين على األرض. 

ة وشّر في البشر، تحّملت محبّته ورحمته ونعمته لكلِّ خطيَّ بينما كانت قداسة هللا وبّره يطالبان بالعقا  الكامل 

ذلك العقا  في ذاته! فقد اتّخذ هللا الطبيعة البشرية في يسوع المسيح، ويسوع المسيح مات موتًا ذبيحيًا كفاريًا 

 (. 01: 4ل هللا الذي يزيل خطية هللا" )يوحنا مَ كاماًل، فهو "حَ 

د يسوع المسيح هللا ال بإعالن ة فقط، بل أيًضا من خالل إعالن بر هللا الكامل الذي ينبغي أن يعاقب الخطيَّ  يمجِّ

محبّة هللا الكاملة التي دفعته ليحمل ذلك العقا  في نفسه! في كلِّ تاريخ هذا العالم صليب يسوع المسيح هو 

ا فقط، دون أن يكون محبّ  ة، لما خلعص إنساٌن واحٌد في الوحيد الذي يصالح بّر هللا م  محبّة هللا! لو كان هللا بِّرً

: 0؛ غالعية 02: 1 ية؛ روم11: 41 الرسل التاريخ، ألنه لن يتبّرر أحٌد بأعماله الباّرة أو الصالحة )أعمال

ا أيًضا، لكان إلهًا شّريًرا غير (44-42: 0؛ يعقو  44-42: 1؛ 46 ! ولو كان هللا محبّةً فقط، دون أن يكوَن بّرً

 (! 42-1: 1بطرس 4؛ 44-6: 5 ية؛ روم41: 45خلِّص أحًدا )يوحنا قادٍر على أن يبّرر أو ي

 2: 11يوحنّا 

 لماذا يتكلّم الكتاب الُمقدَّس باستمرار وتكرار عن "الذين وهبهم هللا اآلب ليسوع المسيح"؟: 4الّسؤال 
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 .مالحظات

النّاس في األرض حتّى إن هللا اآل  أعطى يسوع المسيح سلطةً على كلِّ  0: 41يقول يسوع المسيح في يوحنا 

 يخلِّص كل النّاس الذين أعطاهم هللا له. 

 أ. يملك يسوع سلطانًا على كلِّ الناس عبر تاريخ العالم.  

معنى الكلمتَين "جمي  البشر" هو "جمي  الناس" من النّاحية العدديّة، ومن النّاحية النّوعيّة هو "جمي  البشر 

لطة على كّل النّاس من كّل قبيلة ولغة  ة الحاليين."في حالة الّضعف والخطيَّ  وهكذا، يملك يسوع كلَّ السُّ

(. لديه سلطة على كل القادة السياسيّين والعسكريّين 45: 05؛ متّى 15: 1ومجموعة بشريّة وأّمة )يوحنا 

 واالجتماعيّين والدينيّين في كلِّ أّمٍة من أمم العالم، وليس من استثناء! 

 

 ح فقط الذين أعطاه هللا اآلب إيّاهم. ب. سيخلِّص يسوع المسي 

ليس للنّاس سلطة وسيادة على هللا، ولكن هللا هو المتسيّد على النّاس! النّاس على األرض ال يختارون هللا أو 

يسوع المسيح، ولكّن هللا أو يسوع المسيح هو َمن يختار الذين سيخلِّصهم! نطاق وهدف خطّة هللا الخالصيّة 

قدَّس  محّددان ومحدودان، سواء أكنت تؤمن بإرادة اإلنسان الحرة تماًما أو الحّرة بشكٍل محدود. والكتا  المع

يعلِّم بوضوح بأنّه من النّاحية العددية لم يتبّرر أو يخلص كلُّ الناس عبر التاريخ. فحين تكلم يسوع عن "الذين 

 ليسوع في خطّة خالصه األزليّة.  وهبهم هللا اآل  له" كان يقصد الناس الذين أعطاهم هللا اآل  بسيادته

: "كلُّ شيٍء قد سلّمه 01: 44ي متّى ويوحنا. فيقول يسوع في متّى م يسوع المسيح هذه الحقيقة في إنجيلَ يعلِّ 

، وال أحٌد يعرف اآل  إال االبن،  ." وقال في ومن أراد االبنع أن يعلِنه لهإلّي أبي. وال أحَد يعرف االبن إال اآل ع

ولكنَّ كلَّ ما يهبه ...  إال إذا اجتذبه اآل  الذي أرسلني: "ال يقدر أحٌد أن يأتي إلّي 11و 11و 11: 6يوحنا 

، ومن يأِت إلّي ال أعرحه إلى الخارج أبًدا. ... ومشيئته هي  اآل  لي أن ال أدَع شيئًا مّما وهبه لي سيأتي إليَّ

: "و]خرافي[ أعطيها حياةً أبديةً، فال 01-05: 42، بل أعقيمه في اليوم األخير." ويعلّم يسوع في يوحنا يهلك

تهلك إلى األبد، وال ينتزعها أحٌد من يدي. إن اآل  الذي أعطاني إيّاها هو أعظم من الجمي ، وال يقدر أحٌد أن 

 ينتزع من يد اآل  شيئًا." يملك يسوع المسيح الّسلطان على كلِّ النّاس في العالم، ولذا ال يستطي  أحٌد أن يمنعه 
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من أن يخلِّص الذي أعطاه هللا إياهم! لن يخلِّص يسوع الجمي ، ولكنّه سيخلّص كثيرين جًدا من كل قبيلة 

 (! 1: 1 يوحنا ولسان وأمة في العالم )رؤيا

ما أعطاه هللا اآل  ليسوع المسيح هو القطي  المؤلَّف من مؤمنين من كّل أّمة. هؤالء المؤمنون هم أهم خالئق 

(، كنيسة يسوع 46: 42رعية واحدة )يوحنا  -يشّكل هؤالء المؤمنين مًعا قطيًعا واحًدا  هللا على األرض.

 المسيح الواحدة في العالم، ملكوت هللا الواحد في العالم. 

 

 3: 11يوحنّا 

 ؟ما هي الحياة األبديّة: 5الّسؤال 

 .مالحظات

ك، والذي أرسلته يسوع المسيح." ال يقّدم قال يسوع: "والحياةع األبديّة هي أن يعرفوك أنَت اإلله الحّق وحد

 الحياة األبديّة نفسها ومدى روعتها.  تعظِهريسوع تعريفًا للحياة األبديّة، ولكنه يرينا هنا كيف 

 

 أ. ما هي الحياة األبدية؟  

تألَّف الحياة الحياة الجديدة التي يعطيها هللا للذين يعولَدون ثانيةً بإيمانهم بيسوع المسيح. ت هيالحياة األبدية 

العيش (، و1-1: 4بطرس 0) ومشاركته بفضائله وصفاته اإللهيةيسوع المسيح شخصيًا،  معرفةالجديدة من 

 (. 16: 05)متّى  بوعي وقصد في محضره بال نهاية

 

 ب. كيف تظهر الحياة األبدية؟ 

( أن 42: 4)يوحنا  الحياة األبدية على األرض من خالل إدراك وإعالن المسيحيّين المؤمنين بفرح تظهر

لطان. تظهر الحياة المسيحيّة من خالل قبول  يسوع المسيح هو مخلِّصهم وربّهم صاحب الّسيادة والسُّ

( 1-4: 4يوحنا 4( ليسوع المسيح ومحبّته )41-44: 5يوحنا 4؛ 40: 4المسيحيّين المؤمنين بسعادة )يوحنا 

قدَّس والّصالة.   وبقراءة الكتا  المع
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 لحياة األبدية؟ج. َمن لديه ا 

الذين لديهم الحياة األبدية يدركون هللا الحقيقي الوحيد ويعلِنون إيمانهم به. اإلله الحقيقي الوحيد هو إله الكتا  

قدَّس الذي أعلن نفسه في يسوع المسيح ومن خالله )يوحنا  (. اإلله 1: 0؛ 1: 4؛ كولوسي 45، 41، 4: 4المع

خرى، ألن تلك الديانات تقول إن هللا لم يعلِن نفسه في يسوع المسيح ومن الحقيقي الوحيد ليَس إله أي ديانة أ

(! إلههم صنم صنعته أيٍد بشرية أو إله ابتكرته عقول بشرية فلسفية أو دينية. إلههم 1: 4 كورنثوس0خالله )

قدس هم يتناسب م  ما يؤمن فهمهم البشري بما ينبغي أن يكون اإلله عليه. الذين يؤمنون بإله الكتا  المع 

 الوحيدون الذين لديهم الحياة األبدية ويعظِهرون أنّهم يمتلكون الحياة األبدية. 

 

 6: 11يوحنّا 

 ؟ما معنى إعالن اسم هللا اآلب للنّاس: 6الّسؤال 

 .مالحظات

: "أظهرتع اسمك للناس الذين وهبتَهم لي." "اسم" هللا اآل  يعني "هللا 6: 41قال يسوع المسيح في يوحنا 

نفسه" في إعالنه صفاته المجيدة في مجال الفداء. من دون يسوع المسيح ال أحد يستطي  أن يعرف هللا  اآل 

(! من دون المسيح ال يستطي  أحد أن يعرف ويدرك األمور الروحية 01: 44؛ متّى 6: 41الحّي )يوحنا 

(! الهدف الذي 46: 42لوقا بجوهرها وقيمتها. كلُّ َمن يرفض يسوع المسيح ال يستطي  أن يعرف هللا اآل  )

أتى يسوع ألجله إلى األرض هو أن يعلِن عبيعة هللا، وأن يخطّط ألن يكون لديه شعب، وأن يتّمم خالص 

 (! 1: 41(. معرفة هللا اآل  الحقيقية تعني الحياة األبدية )يوحنا 45-46: 4الذين وهبهم هللا له )يوحنا 

 21: 11يوحنّا 

 ؟فهم صالة يسوع المسيح في ما يختّص بـ"الوحدة" بين المسيحيّين المؤمنينكيف ينبغي أن أ: 1الّسؤال 

 .مالحظات

: "ليكون الجمي  فيك، ليكونوا هم أيًضا واحًدا فينا، لكي يؤمن العالم 04: 41صلّى يسوع المسيح في يوحنا 

 أنّك أنت أرسلتني." 
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 أ. الوحدتان المذكورتان وحدتان من نوعين ال نوٍع واحد.  

. ولكن الوحدة بين هللا أو يسوع المسيح من وحدة جوهرية -وحدة أنطولوجية حدة بين هللا اآل  وهللا االبن الو

يتشارك فيها المسيحيّون المؤمنون  وحدة سّريّة -وحدة روحية ناحية والمسيحيّين المؤمنين من ناحية أخرى 

 لحميمة نفسها م  هللا. بالمركز وحياة هللا، والتي فيها يتشاركون بالعالقة الشخصية وا

. ال وحدة تظهر بالمحبة المتبادلة والتعاونالوحدة بين المسيحيّين المؤمنين في العالم ليست وحدة تنظيمية بل 

يقصد يسوع هنا عائفةً واحدةً كبيرة ذات بنية كنيسة واحدة في كل العالم، ألنّه لم تكن هناك عوائف أو 

د الجديد. فكما تظهر وحدة الجوهر بين هللا اآل  وهللا االبن في تعاونهما تنظيمات كنسيّة هرميّة في فترة العه

في عمل الخالص، هكذا ينبغي أن تظهر الوحدة الّروحية بين المسيحيّين المؤمنين في تعاونهم في هذا العمل. 

السماء مًعا، وأن  عليهم أن يقفوا مًعا في الّدفاع عن الحّق، وأن يكرزوا ببشارة اإلنجيل مًعا، وأن يعبدوا إله

يخدموا الناس على األرض مًعا بااللتزام والمحبّة أنفسهما. عليهم أن يظهروا للعالم أنهم يحبّون بعضهم بعًضا 

 (. 15-11: 41 ويبنون بعضهم بعًضا )يوحنا

 

 ب. الوحدة في طبيعة هللا هي أساس الوحدة بين المسيحيّين المؤمنين على األرض.  

لِدوا من فوق هم الوحدة داخل ذات هللا  هي التي تجعل الوحدة بين المسيحيّين المؤمنين أمًرا ممكنًا. الذين وع

الوحيدون الذين في هللا اآل  وفي هللا االبن. هؤالء هم الوحيدون المتّحدون روحيًّا بعضهم م  بعض. هؤالء 

ذي ألجله على المسيحيّين المؤمنين هم الوحيدون الذين يواجهون ويقاومون مًعا الّشّر الذي في العالم. الّسبب ال

في العالم أن يظِهروا هذه الوحدة بطريقة مرئية هو أْن يرى الناس في العالم الحق وأن يأتوا إلى يسوع المسيح 

فيخلصون. حين يكون المسيحيّون المؤمنون في العالم متّحدين ويشّكلون مًعا جبهةً مشتركةً وموّحدة أمام بقية 

 لهم تأثير عظيم في العالم وعليه. ولذا على المسيحيِّين أن يسعوا دائًما ألن يعيشوا بالّسالم م   العالم، فإنّه يكون

المسيحيّين المؤمنين اآلخرين الذين يؤمنون بيسوع المسيح ويعترفون به. عليهم أن يحبّوا المسيحيّين اآلخرين 

 ويتعاونوا مًعا في إعالن يسوع المسيح والكرازة باسمه. 

قدَّس ال يتغيّر أبًدا، فإنَّ عبًعا ي قدَّس. ولكن م  أنَّ حقَّ الكتا  المع نبغي أال يتّم هذا على حسا  حّق الكتا  المع

هم  ثّمة تطبيقات عديدات للحّق. فمثاًل، ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يجتمعوا مًعا بشكٍل منتظم ويحّث بعضع

قدس ال يحّدد متى وأين ينبغي 05-01 :42بعًضا على المحبّة واألعمال الحسنة )عبرانيين  (، ولكن الكتا  المع
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لهم أن يجتمعوا. كما أنه ال يحّدد خمسة أعمال صالحة، مثاًل، ينبغي عملها، بل يشير إلى أعماٍل صالحٍة كثيرة 

 (. 42: 0جًدا )أفسس 

 

  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 

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

نها. 06-4: 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

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

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

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 11:من يوحنّا  مقترحةأمثلة على تطبيقات . 1

ة األبدية، أي احرص على أن تعرف يسوع احرص على أن تتأّكد وتتيقّن من امتالكك للحيا : 1: 41

 (. 5: 41كورنثوس 0المسيح )

 (. 41: 1اجلب المجد هلل بإتمام العمل الذي أعطاك هللا لتتّممه )كولوسي    :1: 41

ف اآلخرين في هذا العالم على يسوع المسيح.           : 6: 41  عرِّ

 نه هم مسيحيّون مؤمنون حقيقيّون. النّاس الذين يقبلون كالم يسوع المسيح ويطيعو : 6-5: 41

 صلِّ بشكٍل خاّص للذين استودعهم هللا لعنايتك واهتمامك.      :1: 41

 صّل ألجل حماية المسيحيّين المؤمنين في مواجهة الّشّر في هذا العالم.  : 44-40: 41

 ّرير. ِعش للمسيح في هذا العالم، ولكن ال تشارك في خطايا هذا العالم الشّ  : 41-45: 41

 صّل ألجل حماية المسيحيّين المؤمنين من عمل إبليس الّشّرير في هذا العالم.  : 45: 41

قدس وإعاعتك له.  : 41: 41  اسمح هلل بأنَّ يقدِّسك أكثر فأكثر من خالل قبولك لحقِّ الكتا  المع

ْن على قناعٍة بأن يسوع المسيح قد أرسلك إلى هذا العالم بمهّمة بالغ : 45: 41  ة األهمية. كع
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قدَّسة.  : 41: 41 قدَّسة في هذا العالم حتى يبدأ اآلخرون في عيش حياة مع  ِعش حياةً مع

 صّل ألجل أوالدك وأحفادك الروحيّين.  : 02: 41

وحية والمحبّة والتّعاون عند المسيحيّين المؤمنين في هذا العالم، حتى  : 04-01: 41 صّل ألجل الوحدة الرُّ

 بيسوع المسيح. يرى العالم ويؤمن 

قدَّس فسيمكنهم أن يمتلكوا المحبة ذاتها  : 06: 41 اعرف وأدِرك أنّه حين يعرف الناس إله الكتا  المع

قدَّس.    التي لدى إله الكتا  المع

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية. 2

يصير لديَّ  جعلتع المحبّة أعظم وأهّم هدٍف في حياتي. جعلتعه هدفي األّول ألنمو في ثالث نواحٍ: حتى . أ

قدَّس بجّدية واجتهاد أكثر، وحتى أمارس  التزام وتكريس أعظم نحو هللا، وحتى أعي  الكتا  المع

 المحبّة نحو المسيحيّين اآلخرين بشكٍل أكثر تكراًرا!

 

أريد أن أكون حذًرا في صالتي بأْن ال أصلّي ألجل نفسي فقط، بل أصلّي ألجل اآلخرين في هذا  .  

 ة الذين استودعهم هللا إلى عنايتي. العالم أيًضا، وخاصّ 

 

 

 التجاوب    .صلِّ : 5الخطوة 

في صالتك لما تعلّمته خالل دراسة الكتا   تجاو . )41بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في يوحنّا  بالتناو لنصلِّ 

قدس. تدّر  على أن تكون صالتك جملةً أو جملتَين. تذكَّر أن يصلّي أعضاء المجموعة ب شأن مواضي  المع

 مختلفة.( 
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 دقائق( 5) صالة  5

 صالة شفاعيَّة

 

 .في مجموعات ثعنائيَّة أو ثعالثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا وألجل الناس في العالم تابعوا الصالة

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 للّدرس القادم

 

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

 : تعهَّد بأن تتلمذ أناًسا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. تعهَّد .4

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

ا م  هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من الخلوة الروحية .1 يوميًا.  5-1بطرس 4: خّصص وقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك. استفد من منهجي  ة الَحق المعفضَّ

قدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .1   يوميًا آخر راجِ . 1-6: 6علِّم كلمة هللا: تثنية تأّمل بآية الكتا  المع

 خمس آيات كتابية حفظتَها. 

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

ن مال .6 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيًضا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص م  هللا،  حظاتكدوِّ

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

 

 

 

 

 

 


