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 صالة 1
 

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

 دقيقة(  02) مشاركة  2

 يوحنا 3يوحنا، 2يوحنا، 1

 

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

 يوحنا(. 3يوحنا؛ 2؛ 5-4يوحنا 1خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك 

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 

 دقائق( 5) حفظ 3

 راجع آيات الحفظ ضمن سلسلة "الوالدون المسيحيون"

 

 ". لوالدون المسيحيونفي مجموعاٍت من اثنين اآليات الخمسة المتعلِّقة بـ"ا راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 11يوحنا 

 

ويُصلَب على أيدي اليهود،  يُرفَضالجنود الرومان، و ديعلى أي يُضطهَد، نُرى يسوع 91في يوحنا : ُمقّدمة

دي يوسف الرامي بأي يُدفَنفي موقع "الجمجمة"، الذي يُدعى في العبرية "الجلجثة"، وبعد موته  يُصلَبو

ليهود قد أدانوا يسوع المسيح وحكموا عليه بالموت، ونفّذ غير جديٍد في بستان. كان ا ونيقوديموس في قبرٍ 

 اليهود حكم الموت عليه. 

، 91-90: 95؛ مرقس 22-07، 02-00: 07؛ انظر متّى 7-9: 91يسوع وشهادته )يوحنا اضطهاد  -

 (00-02: 02؛ لوقا 91-91

؛ 02، 95: 95؛ مرقس 29، 01-01: 07أ؛ انظر متّى 91-5: 91إدانة يسوع والحكم عليه )يوحنا  -

 (05-02: 02لوقا 
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-01: 02؛ لوقا 19-09: 95؛ مرقس 51-20: 07؛ انظر متّى 27-ب91: 91صْلب يسوع )يوحنا  -

11 ) 

 (51-52: 02؛ لوقا 17-10: 95؛ مرقس 11-57: 07؛ انظر متّى 10-25: 91دْفن يسوع )يوحنا  -

 

 كلمة هللا          .                                                اقرأ: 1الخطوة 

  . 91 لنقرأ يوحنّا اقرأ.

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

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 

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

 ناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.لنت

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

 

  12-4: 11يوحنا 

 .اّمة والكاملةالمسيح التّ براءة يسوع : 1االكتشاف 

 أعلن الوالي براءة يسوع براءة تاّمة.أ.  

وماني بيالطس خالل هذه المحاكمة براءة يسوع د المّرات التي فيها أعلن الوالي الرّ ظر عدللنّ  االفت جدًّ 

ف اليهود أنّه لم يجد فيه أي تهمٍة أو  المسيح التّاّمة! أخرج الوالي يسوع من البالط، وأوقفه أمام اليهود ليعرِّ

عن بيالطس وهو يقول:  (! وثالث مراٍت نقرأ في إنجيل يوحنا1: 91سبٍب يجعله يحكم على يسوع )يوحنا 

 (. 1، 1: 91؛ 25: 95!" )يوحنا ا"ال أِجد فيه ذنبًّ 

 في هذا اإلنسان" )لوقا افقد قال بيالطس: "ال أِجد ذنبًّ  .ويتّم التّأكيد على هذه الحقيقة ثالث مّراٍت في إنجيل لوقا

ما فحصُت األمَر أمامكم، لم (. وقال: "أحضرتُم إلّي هذا اإلنسان على أنّه يضلِّل الّشعب. وها أنا، بعد1: 02
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ه إلينا. وها إنّه لم يفعل شيئًّ اأجد في هذا اإلنسان أي ذنٍب مما تتّهمونه به. وال وجد هيرودس أيضًّ   ا، إْذ ردَّ

عقوبتُه  ا: "فأيُّ شرٍّ فعل هذا؟ لم أِجد فيه ذنبًّ وتكلّم مرةًّ ثالثة إليهم قائالًّ (. 95-91: 02يستوجب الموت" )لوقا 

(. وهكذا، أعلن هللا نفسه من خالل أعلى الّسلطات البشريّة في فلسطين براءة يسوع 00: 02 الموت" )لوقا

 المسيح الكاملة والتاّمة. 

، فكيف سمح هللا الباّر العادل بموته؟ الجواب الوحيد عن هذا السؤال موجود في اولكن إن كان يسوع بريئًّ 

من أجل إثم ... استؤِصل من أرض األحياء، وُضِرب  ابإثم جميعن: "أثقَل الّربُّ كاهلَه 5، 1: 52إشعياء 

بالكامل، ومع هذا  ا! فكان يسوع المسيح بريئًّ كان هذا هو الّسبب اإللهي لعدم إطالق سراح يسوع؟" شعبي

 ارية ألجل خطايانا.منّا كذبيحٍة كفّ  مات مكاننا وبدالًّ 

 

 اس أكثر من خشيته هللا.ب. خشي الوالي النّ  

ّسبب الحقيقي الّذي ألجله كان اليهود يريدون قتل يسوع، وهو أنّه قال إنّه ابُن هللا، خاف. حين سمع الوالي ال

كان بيالطس يخاف عالم هللا الّروحي، كما كان يخاف عالم اليهود الّسياسّي. كان لدى بيالطس اعتقاد 

لذا أعاد بيالطس يسوَع إلى ما ال يعرفه. و ار بها، وكان يخاف أن يزعج إلهًّ بالقصص الدينية والخرافية ويتأثّ 

، لعرف أن يسوع أتى من االقصر وسأله عن أصله والمكان الذي أتى منه. لو أنّه كان قد استمع ليسوع سابقًّ 

(. ولكن في هذه المّرة لم يِجبه يسوع عن 27-21: 95السماء ليؤّسس مملكة روحية على األرض )يوحنا 

ي جواب، إْذ مع أنّه كان قد أعلن براءة يسوع عّدة على أالحصول  سؤاله، إذ لم يكن هذا الوالي يستحقّ 

وغير صادق  اجّدًّ  اكان يمكن أن يؤّدي إلى موته! كان الوالي بيالطس فاسدًّ  اقاسيًّ  امرات، أمَر بجلد يسوع جلدًّ 

ود عليه الوالي يخاف اليهود. فقد كان يخاف أن يشتكي اليه هذا عليه أو تصديقه. كما كان وال يمكن االعتماد

بب البشري لعدم إطالق كان هذا هو السّ الروماني، فيفقد منصبه الّسياسي، وربما حياته.  إلى اإلمبراطور

 سراح يسوع!

 

  33: 11يوحنا 

 .معنى الكلمات األخيرة التي نطق بها يسوع على الّصليب: 2االكتشاف 
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هللا  الى الّصليب. فقال مخاطبًّ نعرف من األناجيل األربعة أن يسوع تكلّم سبع مرات على األقل وهو معلَّق ع

ين المصلوبَين معه: (. وقال ألحد المجرمَ 21: 02)لوقا "يا أبي، اغفر لهم ألنّهم ال يدرون ما يفعلون" اآلب: 

(. وقال لمريم أّمه: "أيَّتُها المرأة، هذا ابنِك" وليوحنا قال: 12: 02"اليوم ستكون معي في الفِردوس" )لوقا 

(. 11: 07: "إلهي إلهي لماذا تركتَني؟" )متّى (. وصرخ إلى هللا اآلب قائالًّ 07-01: 91 "هذه أّمك!" )يوحنا

(. وكانت كلماته األخيرة 22: 91(. ثم قال: "قد أُكِمل!" )يوحنا 05: 91وللجنود قال: "أنا عطشان" )يوحنا 

 (. 11: 02"يا أبي، في يديك أستودع روحي" )لوقا 

 اعمل الفداء اكتمل. ففي فكر يسوع المسيح، كان موت ودفن يسوع أمرًّ  قصد يسوع من قوله "قد أُكِمل" أن

ِجز! ليس من رجٍل على األرض يستطيع أن يضيف نتكلّم عن األمر كما لو أنّه قد أُ ، حتّى إنّه كان ياتمامًّ  ايقينيًّ 

ح المكتِمل ، فإنّه يخلص فقط بفعل عمل يسوع المسينإلى عمل يسوع المسيح المكتِمل! حين يخلص إنسا اشيئًّ 

العالم سيخلُص بأعماله الدينية  على الصليب، وليس بفعل أي أمٍر عمله هو! ليس من إنساٍن متديّن في كلِّ 

يوم، أو بالّصيام بانتظام، أو بإعطاء المال  الة كلَّ (. وليس من إنساٍن متديّن سيخلص بالصَّ 1-5: 0)أفسس 

بوضوح: "ألنّه  91: 0سة والحّج إليها. تخبرنا رسالة غالطية ألجل أموٍر وشؤوٍن دينية، أو بزيارة أماكن ُمقدَّ 

ر أيُّ إنسان!"   على ]أساس[ أعمال الّشريعة ال يُبرَّ

تألَّم يسوع ومات في طبيعته البشرية. وحين سلّم يسوع المسيح روحه البشرية بيدّي هللا اآلب في النهاية، 

(. مات يسوع 95-97: 92ه طواعيةًّ وبإرادته )يوحنا أظهر أنّه لم يأخذ أحٌد حياته منه، بل هو ضّحى بنفس

المسيح، هللا االبن، نفسه في يَدي هللا اآلب أظهر أن هللا  حتّى أحيا أنا! مات ألجلي ومكاني! وحين سلّم يسوعُ 

 اآلب لم يرفضه قط، ولكنّه قبل ذبيحته الكفارية عنّي! 

 

   توضيحات    إسأل.: 3الخطوة 

 توّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟ : ما األسئلة التّيفّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 10-9: 91لنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل يوحنّا 

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

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

 أفكاره التي دّونها(. 

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

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

 األسئلة.( 
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 3-1: 11يوحنّا 

 ؟كيف تّم تعذيب يسوع المسيح: 1الّسؤال 

  .مالحظات

 

 أ. ُجلِد يسوع. 

أمَر بيالطس بجلد يسوع. فقد سعى بيالطس باستمرار لنوٍع من المساومة لتجنُّب أن يصِدر حكم الموت على 

د" طريقة مريعة من طرق لن "الجكايسوع. فكان يأمل بأن يشفِق الشعب على يسوع فينقذه من الموت. 

هذه  رافالتّعذيب، إذ كان الّسوط الّروماني يتألَّف من مقبٍض خشبّي مربوطة به أشرطة جلدية، وعلى أط

ه إلى كّل الجسم، ااألشرطة كانت تُوَجد قِطَع من الحديد والعظام الحاّدة جّدًّ  . وكانت ضربات الّسوط تُوجَّ

حني للّضحية. كان الجسد يتمّزق، لدرجِة أن الشرايين واألوردة الدموية هر العاري والمنوخاّصة تجاه الظّ 

ما كان هذا الجلد  ا! وكثيرًّ وتنكشف الرئيسية العميقة، وفي بعض األحيان األعضاء الداخلية، كانت تظهر

ي وحين كان الجلد يسبق اإلعدام، كان يُؤَمر به كمؤشِّر على أن الّضحية سيُصلَب. وفيؤّدي إلى الموت. 

 اإلمبراطورية الرومانية، كان المواطنون الرومان يُعفون من الجلد والّصلب. 

 

 .اا ساخر  ب. عانى يسوع تتويج   

، صنعوه من الشوك، على رأسه، حتى ينزف الّدم ارغب الجنود بتعذيب يسوع في بالط الوالي، فوضعوا تاجًّ 

ثل الملك. ثم ضعوا في يده قصبةًّ ليبدو معسكري قديم على كتفيه، وو بٍ منه وينزل على وجهه. وألقوا بثو

 ة، وحيّوه ساخرين، كما لطموه على وجهه. يّ كرمشوا نحوه مشيةًّ عس

 

 11-13: 11يوحنّا 

ه التّهديد ليسوع: 2الّسؤال   ؟ كيف ُوجِّ
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 .مالحظات

ه قال بيالطس إنّ ه أي جواب بشأن َمن يكون، ولذا بدأ يهّدده. الوالي بيالطس من رفض يسوع إعطاء غضب

: "ما كان لك علّي سلطةٌ لديه الّسلطة ألن يطلق سراح يسوع أو أن يسلّمه ليُقتَل. فرّد عليه يسوع بهدوء قائالًّ 

قط لو لم تُكن قد أُعطيْت لك من فوق." فقد علّم يسوع أنّه مع أّن القادة السياسيّين والعسكريّين لهم سلطة 

ة أمانةٌ ُمقدَّسة يستودعها هللا ة والعسكريّ ياسيّ لطة السّ لهم. السّ لطة ونفوذ، فإن هللا القدير هو َمن أعطى هذه السّ 

ريقة التي بها اَسبون عن الطّ ولون عن ممارسة هذه السطلة وسيُحلبعض الناس على األرض، وهم مسؤ

 (. 7-9: 92ية روميستخدمون سلطتهم )

ية الّدائمة والثّابتة هي: "ُسلّمت كلُّ يسأل الناس: "َمن يملك السلطة الحقيقية في هذا العالم؟" والرسالة الكتاب

(. فبيده المفتاح الذي يغلِق األبواب فال يستطيع 95: 05سلطٍة في الّسماء وعلى األرض ليسوع المسيح" )متّى 

كّل  (. وألنَّ 5-7: 2 يوحنا يفتح األبواب التي ال يستطيع أحٌد أن يغلقها )رؤيا اأحٌد أن يفتحها، والذي به أيضًّ 

: "واآلن تعقّلوا أيّها الملوك، واحذروا قادة العالم قائالًّ  0عالم هي بيد يسوع المسيح، يحّذر المزمور سلطة في ال

. اج غضبُه سريعًّ يا حّكام األرض. أعبدوا الّرّب بخوف، وابتهجوا برعدٍة. قبِّلوا االبن )ابن هللا( لئال يتوهّ 

 (. 90-92: 0 طوبى لجميع المتّكلين عليه" )مزمور

 

 22-14: 11يوحنّا 

 ؟ كيف استُهزئ بيسوع المسيح عالنية  : 3الّسؤال 

  .مالحظات

 .أ. من وجهة نظر الوالي 

الوالي  . ولكنّ اكان اليهود قد نجحوا في تهديد الوالي فألزموه بأن يصِدر على يسوع البريء حكم اإلعدام صلبًّ 

كان هذا آخر شيٍء يريد قادة اليهود أن  (.91: 91)يوحنا  هو ملك اليهودهنا يرّد على إهانتهم بقوله إن يسوع 

يسمعوه، وقد جّربوا من دون فائدة تغيير رأي الوالي، ولكّن الوالي تمّكن حتّى من إجبار اليهود على أن يقولوا 

 (! 95: 91عالنيةًّ إن ملكهم الوحيد هو قيصر، اإلمبراطور الروماني العالمي )يوحنا 
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: 91اصري ملك اليهود" )يوحنا اليهود بأن كتب على الفتة "يسوع النّ  بل زاد الوالي في رّده على إهانة قادة

عادةًّ ما كانت جريمة المجرم المصلوب هي ما (. 27: 07 متّى(. وقد ثُبّتت هذه الالفتة فوق رأس يسوع )91

الوالي ما كان يُكتَب على هذه الالفتة، ولكن في حالة يسوع لم تكن هناك جريمة! وقد أراد قادة اليهود أن يغيّر 

ة الثالثة ئيسيّ للجريمة التي قالوا إّن يسوع ارتكبها، ولكنّه رفض. وقد كتب هذه الالفتة باللغات الرّ  اُكتِب وصفًّ 

ئيسي القريب من موقع ريق الرّ التي كانت ُمستخَدمة في ذلك الوقت. وقد مّر آالٌف وآالف من اليهود في الطّ 

لالفتة. كان القصد من المكتوب على تلك الالفتة هو إهانة القادة على تلك ا الب، فقرأوا ما كان مكتوبًّ الصّ 

أنهم رفضوا وصلبوا الّدينيّين اليهود. كانوا قد طلبوا موت يسوع المسيح، واآلن كان عليهم مواجهة حقيقة 

 !ملكهم

 

 .ب. من وجهة نظر هللا 

لطان حّول انتصارهم تسيّد صاحب السّ اليهودي أنهم تخلّصوا من يسوع بصلبه. ولكن هللا المُ  الّشعب ظّن قادة

ير عن الخطايا فإلى أعظم انتصار في تاريخ العالم والبشرية. فقد صار موت يسوع المسيح طريقة هللا في التك

األشرار، وعلى  وعلى كلِّ  ةخطيَّ  ومصالحة الخطاة إلى نفسه! صار موت يسوع المسيح االنتصاَر على كلِّ 

وكل أرواحه الّشّريرة. فمن وجهة نظر هللا، لم يكن يسوع "ملك اليهود"  يطانالشّ العالم الخاطئ اآلثم وعلى 

المسيح المنتظَر من زمٍن بعيد والمتوقَّع مجيئه. إنّه أعظم من "ملك اليهود، إنّه "ملك أيضاًّ فقط، ولكنّه كان 

 ، ستكون كلُّ ا(! ومن اآلن فصاعدًّ 91: 91؛ 91: 97؛ 5: 9 يوحنا ملك كل ملوك األرض )رؤيا -الملوك"  

أّمة من أمم العالم في يدي الرب يسوع المسيح، وهو سيحكم العالم لخير الكنيسة المسيحية  سلطة في كلِّ 

 (. 00-91: 9)أفسس 

 

 11-11: 11يوحنّا 

 ؟المسيح كيف ُصلِب يسوع: 4الّسؤال 

 .مالحظات
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قت جّسده، ال بّد أّن . ولكن بسبب ضربات الّسياط التي اصليبًّ  يقول يوحنا إّن يسوع حمل أوالًّ  حت ومزَّ جرَّ

بتفصيل أكثر ما حدث في الطّريق إلى الجلجثة. ويشير  02َل الّصليب سبّب له الكثير من األلم. يصف لوقا حمْ 

 عن كلِّ جانب.  ايسوع ُصلِب مع مجِرمين واحدًّ  سجّل األناجيل إلى أنَّ 

 .ليبأ. شكل الصّ  

أنّه كان بشكل  آخرون ، بينما يظنXاس أّن شكله مثل حرف النّ ليب. يعتقد بعض ُكتِب الكثير عن شكل الصّ 

ية د"خنجر روماني"، حيث كانت الخشبة العامو ليب كان بشكلِ الصّ  ، ولكّن األفضل هو اعتبار أنّ Tحرف 

: 02رأس يسوع )لوقا  فوقالعرضية، ألّن الالفتة التي تحمل تهمة يسوع ُعلِّقت األفقية أطول من الخشبة 

25 .) 

 

ْلب ب.   .موت الصَّ

لب كان طريقةًّ قاسيةًّ جدًّ  عند أمٍم قديمة  اكان هذا األسلوب في القتل ُمماَرسًّ للتّعذيب والقتل.  االموت بالصَّ

للعبيد والمجرمين. كان الّصليب يُوَضع على األرض، فيدّق الجنوُد  وخصَّصوه الرومان أبقوه كثيرة، ولكنَّ 

ليب ويوَضع في ثقٍب في األرض الصّ  نَصبرجل. وبعد ذلك كان يُ الّرومان مسامير كبير تخترق األيدي واأل

فِر لتسهيل انتصاب الّصليب وتثبيته. كانت القدمان تُوَضعان على لوحِة خشٍب صغيرة على مسافٍة ليست حُ 

لب مؤلمًّ  شديد، وانتفاخ الجروح، جسدّي ، فكان الُمصلوب يُصاب بالتهاٍب اجّدًّ  ابعيدة عن األرض. كان الصَّ

ليب، مطّ الجسم على الصّ م ال يحتَمل في أوتار المفاصل، وإرهاق وانزعاجٍ شديدين ومخيفين بسبب وأل

 وخفقان غير منتظم وألم في القلب، وعطش شديد حارق. 

ْلب   .ج. معنى الصَّ

حامالًّ  ة/ خاصّ عن شعبه ما هو أشّد من اآلالم الجسديّة الّشديدة التي عاناها يسوع المسيح حقيقة أنّه تألّم بدالًّ 

القديم كان الذي يُعلَّق على  ففي العهدمن هللا.  اكّل خطاياهم! فعلى الصليب اختبر معنى أن يكون متروكًّ  عقاب

(. والعهد الجديد يعلّم أن يسوع المسيح صار لعنةًّ 02: 09من هللا" )تثنية  اصليب أو خشبة يُعتبَر "ملعونًّ 

-92: 2غير اليهود )غالطية  -لألمم  االيهود، بل تُعطى أيضًّ ألجلنا حتّى ال تكون بركة إبراهيم محصورة في 

91 .) 
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ْلب   .د. مكان الصَّ

؛ 07: 91)الويين ُصلِب يسوع المسيح خارج مدينة أورشليم، وقد كانت هذه عالمة أخرى على اللعنة 

 عبرانيين

بط أين يوجد هذا (. ُدعي المكان الذي ُصلِب فيه يسوع "مكان الجمجمة". ال أحد يعرف بالضّ 90-92: 92

ل )سواء أكان الموقع هو كنيسة القيامة/ القبر الُمقدَّس أو  االمكان، وليس مهّمًّ  أن يكون محّل جدل وحوار مطوَّ

"جلجثة غوردن"(. ال يعتبر الكتاب الُمقدَّس هذه األماكن "ُمقدَّسة"، وينبغي عدم إكرامها باعتبارها أماكن 

 ينبغي الحّج إليها. 

 

 .َمينهـ. صلب مجر 

ُصلِب يسوع المسيح بين مجِرَمين. من وجهة النظر العالمية، كان القصد هو إهانة اليهود. فقد اعتُبِر ملكهم 

"ليبحث عن الهالكين ، ألن يسوع المسيح أتى إلى العالم ا. ومع هذا، فإنّه من منظور هللا كان هذا إكرامًّ امجرمًّ 

 (. 92: 91ويخلِّصهم" )لوقا 

 

 

 43-31: 11يوحنّا 

 ؟ كيف ُدفِن يسوع المسيح: 5الّسؤال 

 .مالحظات

 اصالحًّ  (، ورجالًّ 57: 07)متّى  اغنيًّ  بيد يوسف الرامي ونيقوديموس. كان يوسف رجالًّ  اعلنيًّ  اُدفِن يسوع دفنًّ 

(. ولكنّه لم يكن قد وافق على 12: 95في مجلس السنهدريم )مرقس  ا(، وكان عضوًّ 59: 02)لوقا  اوباّرًّ 

ه كان ليسوع المسيح، ألنّ  اسّريًّّ  ا(. كان يوسف تلميذًّ 59: 02يسوع المسيح بالصليب )لوقا  مؤامرة الحكم على

اليهود إلى خارج الّسنهدريم والمجمع. ولكن نتيجة موت  يطردهيخشى اليهود. الراجح أنّه كان يخاف أن 
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وطلب من الوالي جسد  ، فقد أتى عالنيةًّ اجدًّ  اف هذا شجاعًّ سومحبّة المسيح له صار يو يلمسيح الكفارايسوع 

 يسوع ليدفنه. 

لها. في البداية،  اللّشريعة ومعلّمًّ  اماهرًّ  اومفّسرًّ  افي الّسنهدريم، وكان فريسيًّّ  اكان عضوًّ  اونيقوديموس أيضًّ 

حين شّكك بسلطة مجلس الّسنهدريم على أن  اجدًّ  اوشجاعًّ  اكان جريئًّ  اكان يخشى من اليهود، ولكنّه الحقًّ 

 (. 50-52: 7)يوحنا  عادالًّ  ادون التّحقيق معه تحقيقًّ يحاكم أّي شخٍص من 

حول  لفاه بأكفاٍن مع طيب غالي الثّمنوأنزال جسد يسوع المسيح من على الّصليب، و اهذان الرجالن معًّ  ىأت

أغلقا مدخله بصخرة عظيمة بعد أعضاء جسده، ووضعاه في قبر يوسف الجديد. وقد كان هذا القبر في بستان، 

 فيه. وقد كان عدٌد من النسوة حاضراٍت ورأيناه وهو يُدفَن.  أن وضعا جسده

 

 31-33، 24: 11يوحنّا 

 ؟ لماذا يشير الكتاب الُمقدس إلى الكثير من النّبوات التي تحقّقت: 3الّسؤال 

 .مالحظات

نبّوة في  220 العلماء . أحصى أحدُ اتتميم النّبوات هو أحد أعظم األدلّة على أن يسوع المسيح هو ابن هللا حقًّّ 

الث، اإلرشادي الثّ ليل ات المتعلّقة بيسوع المسيح في الدّ بوّ العهد القديم تحقّقت في يسوع المسيح. انظر النّ 

هذه النّبوات في رجٍل واحد في تاريخ هذا العالم،  م بعمل حساب احتمال تحقّق كلِّ . وقْد قام هذا العالِ 1الُملَحق 

 92×  51تيجة أنّها واحد من لى النّ إفوصل 
17

! إله الكتاب الُمقدَّس هو الوحيد القادر أن ينبئ بنبّوات كهذة 

م مثل هذه النّ   قيقة! بوات وتحقيقاتها الدّ ويحقّقها بهذا القدر من الدقّة! ليس من كتاٍب دينّي آخر يقدِّ

  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 

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

ا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من يوحنّا شارك ودّون نها. 91: لنفّكر معًّ  ، وندوِّ

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

 بتطبيقك الّشخصي.: اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين دّون

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

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 
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 :11من يوحنّا  مقترحةأمثلة على تطبيقات  .1

لنوع من اآلالم. فالمسيح، : "ألّن هللا دعاكم إلى االشتراك في هذا ا09: 0بطرس 9نقرأ في  : 9-2: 91

الذي تألَّم ألجلكم، هو القدوة التي تقتدون بها." قُبِض على يسوع وتّم التّحقيق معه، مع أنّه 

ج بتاٍج من شوك، ولُِطم على  اكان بريئًّ  براءة تاّمة! وُجلِد بالّسوط الذي مّزق ظهره، وتُوِّ

 ي مضطهديك. ، ُصلِب. وقد تختبر معاملةًّ شبيهة على أيداوجهه. وأخيرًّ 

ة أوضاع إنّه أسيئت معاملة يسوع وتّم إذالله، ومع هذا لم يفتح فاه. ثمّ  7: 52يقول إشعياء  : 1: 91

 يكون فيها إغالق الفم حكمة. 

وثقةًّ تاّمين بأنّه ليس  امهما كانت االضطهادات واآلالم، فإنّه يمكن أن تؤمن وتثق إيمانًّ  : 99: 91

 هللا اآلب بأن يعملوا هذه األمور لك.  سلطة عليك إن لم يسمح ئكألعدا

يرة غوطات الّشرّ ه الناس إليك تهديدات ُمقنّعة. ال تستسلم للضّ ال تستسلم وال تُخر إن وجَّ  : 90: 91

 الفاسدة. 

 . اال تخيّر األشرار بشأن ما يعملونه، فقد يختارون األمر األسوأ واألكثر شّرًّ  : 95: 91

 ما يهتّم بهما.  اَدع شخصًّ ل والديك الُمسنّين. أعِدد ما يلزم ألج : 05-07: 91

الًّ  : 22: 91 : 1كولوسي  ؛1: 97؛ 21: 1تكمل عملك، مثل يسوع )يوحنا  - صّمم على أن تكون مكمِّ

97 .) 

 (. 11: 02حين تموت، استودع روحك بيدي هللا اآلب )لوقا  : 22: 91

 ح. نبوات العهد القديم عن يسوع المسي ادرس كلَّ  : 21-27: 91

جاعة لتكون مثل ليسوع المسيح، فاطلب منه أن يعطيك الجرأة والشّ  اسّريًّ  اإن كنَت تلميذًّ  : 25-21: 91

ل من تلميذ سّريٍّ إلى تلميذ علنّي.يوسف الرّ    امي ونيقوديموس، فتتحوَّ
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 :ةأمثلة على تطبيقاٍت شخصيّ  .2

ر ألمه، فإنّني  اي أستطيع عقليًّ . ومع أنّنيال أستطيع أن أتخيل مقدار ما تألّمه يسوع المسيح ألجل . أ تصوُّ

غضب هللا الُمقدَّس على  كلَّ  ، حين تحّملَ يين ألجلال أستطيع أن أدرك حقيقة ألمه وموته البديليِّ 

 عنّي. أنا أشكره ألجل تكفيره عن كلّ  يسوع ُصلِب بدالًّ  قلبي ألنَّ  أريد أن أشكر هللا بكلِّ  !خطاياي

وأعطاني حياةًّ صالحني مع هللا، وأريد أن أشكره ألنّه خلَّصني خطاياي. أريد أن أشكره ألجل أنّه 

   أبديةًّ! 

 

ف بها يسوع في ألمه الّشديد العظيم. فحين من الطّ  اأنا مندهش جدًّ  . ب  كان يتّم التَّحقيقريقة التي تصرَّ

ن . وحين كان يُشتَم لم يُكن يرّد بالمثل. وحيابقي صامتًّ  وفي بعض األحيانمعه، أجاب بكّل هدوء، 

: 52(. ولم يبِك في ألمه، بل تصرَّف كحمٍل ُمقاٍد إلى الذبح )إشعياء 02: 0بطرس 9م لم يكن يهّدد )تألّ 

(. ليس من إنساٍن كان يمكنه أن يعمل ما عمله يسوع المسيح! أصلّي أن يعطيني الّرّب نعمةًّ كثيرة 7

 . ألتعلّم من مثال يسوع في تألُّمه

 

 

 التجاوب    .صلِّ : 5الخطوة 

في صالتك لما تعلّمته خالل دراسة الكتاب  تجاوب) .91بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في يوحنّا  بالتناوبلِّ لنص

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
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 )دقيقتان( واجب بيتي 3

 للّدرس القادم

 

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

اتعهَّد .9  للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح.  : تعهَّد بأن تتلمذ أناسًّ

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  91يوحنّا  ِعظ أو علّم أو ادرس .0

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من الخلوة الروحية .2  2-9رؤيا يوحنا : خّصص وقتًّا خاّصًّ

ل. اكتب مالحظاتك.   يوميًّا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

راجع يوميًّا آخر خمس آيات كتابية  .5: 91: يوحنا قدَّس الجديدة واحفظهاتأّمل بآية الكتاب المُ  الحفظ: .1

 حفظتَها. 

 (. 2: 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

 ظاتك بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم. ومالح

 


