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 صالة 1

 

 

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

 دقيقة(  02) مشاركة  2

 رؤيا يوحنا 

 

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

  (.21-21م في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )رؤيا يوحنا خلواتكم الروحيَّة وتأمالتك
أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها. 

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 دقائق( 5) حفظ 3

 11: 11يوحنا 

 

 . 21: 21في مجموعاٍت من اثنين يوحنا  راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 21يوحنا 

 

من إنجيل يوحنا، يظهر يسوع لسبعٍة من تالميذه عند بحر الجليل، ويعيد تعيين  02: في األصحاح ُمقّدمة

داا لمجموعة من النّاس في ما يتعلّق  بطرس رسوالا له. وبعد ذلك، يختم الكاتب إنجيله بشهادة مشتركة وموحَّ

 نة في إنجيل يوحنّا وإمكانيّة االعتماد عليها. بصّحة األمور الُمدوَّ 

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 05-2: 02لنقرأ يوحنّا  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 
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 .                                                     ُمالحظاتتشفاك: 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. ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  َدوِّ  ن أفكارك في دفترك. اكتشف َحقّاا واحدا

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

  .مغزى معجزة تكثير الّسمك: 1 االكتشاف

قون كلُّ واحٍد إلى بيته."  -وها قد حانت اآلن  -كان يسوع قد قال: "ستأتي ساعة  20: 21في يوحنا  فيها تتفرَّ

حين ُصلِب يسوع وقام، كان التاّلميذ قد تركوا أنشطتهم المتعلِّقة بالملكوت وعادوا إلى أعمالهم وِمهَنهم الّسابقة 

م. بعض هؤالء كانوا صيّادي سمك، فعادوا للّصيد. وهكذا، نرى أن التاريخ كّرر نفسه. وكما لكسب لقمة عيشه

، صارع هؤالء التالميذ كّل الليل في محاولتهم اصطياد السمك، ولكنَّهم لم يمسكوا شيئاا! ربما كان 5في لوقا 

ي الملكوت، ومع هذا ما يزال هللا فشلهم الذي دام كلَّ الليل إعالناا من هللا عن عدم رضاه لتجاهلهم عملهم ف

 يحبُّهم. 

  .أ. هدف هذه المعجزة 

ة )بحر الجليل(، ولكن بسبب سديم الّصباح الباكر، لم في الّصباح الباكر، وقف يسوع على شاطئ بحيرة طبريَّ 

: "يا فتيان، أما عندكم سمك؟" فقد عرف يسوع أنّهم لم يتمّكنوا  يتمّكن التاّلميذ من معرفته. وهناك دعاهم قائالا

عودتهم إلى عملهم الّسابق )صيد من صيد شيء، ومع هذا سألهم بشأن هذا ليثبّت انتباههم إلى حقيقة أّن 

ا. فقد فشل التاّلميذ في أخذ خطّة هللا لحيات . وكأّن يسوع كان في االعتبار بشكٍل كافٍ  همالّسمك( كان فشالا تاّما

طالق. أليس كذلك؟ من دوني لن تستطيعوا أن تعملوا شيئاا! )يوحنا يقول لتالميذه: "لم تصطادوا شيئاا على اإل

(" أراد يسوع أن يتعلّم تالميذ هذا الّدرس مّرةا أخرى، بحيث يثبت هذا الّدرس في أعماقهم: من دون 5: 25

 الّرّب يسوع المسيح لن يتمّكنوا من عمل شيء، ولكن معه وبه ستتحقّق خطّته فوق الطّبيعيّة لحياتهم! 

ن جواب التالميذ ببساطة: "ال!" وحينئٍذ قال يسوع: "ألقوا الّشبكة إلى يمين القارب تجدوا!" وكانت استجابة كا

التاّلميذ غير اعتيادية! فالّصيّادون الخبراء عادة ال يسمحون لغريٍب بأن يعطيهم توجيهات خاّصةا بشأن عملهم 

ا. وقد أمسكوا الكثير مارسوا طيلة حياتهم! ولكن لكون نبرة هذا الغريب شديدة  لطة، أطاعوا فورا التّأثير والسُّ
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من الّسمك حتّى أنّهم صارعوا باستمرار من دون نجاح )فعل ماٍض غير تاّم( في سحب الّشبكة إلى القارب. 

ا إلى الشاطئ. والحقاا، أحصوا  ق  252ولذا كان عليهم أن يجروا الّشبكة جرا سمكةا كبيرة، ومع هذا لم تتمزَّ

 كانت هذه معجزة!  الّشبكة.

كان لمعجزة تكثير الّسمك هذه هدفان: الهدف األول هو فتح عيون التاّلميذ ليروا أنّهم ال يستطيعوا بأنفسهم أن 

(. والهدف الثاني هو تقوية إيمان التاّلميذ بيسوع المسيح وبقّوته وسلطانه 5: 25يعملوا وينِجزوا شيئاا )يوحنا 

 ومحبّته المستمّرة لهم! 

ير دهشتي حقاا هو أنَّ يسوع يدخل مّرةا بعد أخرى إلى ظروف حياتي الخاّصة ويعطيني مّرةا بعد األخرى ما يث

ا يفتح باباا آخر )رؤيا ا لحياتي! وحين يغلِق باباا فإنّه دائما (. وحين 5-7: 2 يوحنا مهّمة جديدة ورجاءا جديدا

 (. 2-0: 2كورنثوس 0ينتهي من فصٍل في حياتي، يبدأ بكتابة فصٍل آخر )

 

 .ب. معنى رمزي ممكن لهذه المعجزة 

ال يعطي الكتاب الُمقدَّس أيَّ معنى خاّص لعدد الّسمك الّذي تّم اصطياده. فإن كان هناك معنى رمزي ُمعطى 

لهذا العدد، فينبغي أن يتعلّق بموضوع الّسياق. الّراجح أن عدد الّسمك يشير إلى حقيقة أّن التاّلميذ سيحقّقون 

ا من المؤمنين الُجُدد بيسوع المسيح من خالل كرازتهم وتعليمهم )متّى صيداا عظ (. وإن 24: 04؛ 21: 4يما

ق فال بّد أنَّ "شبكة البشارة" لن تتمّزق مهما كان عدد  كان هناك معنى رمزي يرتبط بحقيقة أنَّ الّشبكة لم تتمزَّ

سوع الذين ستأتي بهم بشارة اإلنجيل إلى الذين تصطادهم لإليمان بالمسيح! فليس من حدٍّ لعدد المؤمنين بي

(! وإن كان هناك معنى رمزي لعدم مقدرة التالميذ لرفع الّصيد 1: 7؛ 22-1: 5 يوحنا ملكوت هللا )رؤيا

الكثير إلى قارب بطرس، فهذا ببساطة يعني أنّه ليس من قطيٍع واحد يستطيع أن يستوعب كلَّ الخراف 

(، أي ليس من كنيسٍة كبيرٍة بما يكفي الستيعاب كّل من 21-2: 22)يوحنا  المنتمية إلى قطيع الّراعي الّصالح

ا من ملكوت هللا! تحتاج كّل الكنائس المسيحيّة الحقيقية بعضها لبعض من  يؤمنون بالمسيح فيصيرون جزءا

 أجل إتمام المأمورية الُعظمى! 

 

  .مغزى معجزة تكثير الخبز والّسمك: 2االكتشاف 
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 .أ. هدف المعجزة 

تمّكن التّلميذ يوحنّا من فهم أمٍر أسرع من بطرس، والتّلميذ بطرس عادة ما كان يعمل ويتحّرك أسرع من 

يوحنّا. ولذا، حين أدرك يوحنّا أن الذي عمل هذه المعجزة هو يسوع، أخبر بطرس، فقفز بطرس إلى البحيرة 

تبعه التالميذ اآلخرون في القارب ليسبح إلى الشاطئ، ألنّه أراد أن يكون أّول َمن يصل إلى يسوع. وقد 

ا مشتعالا عليها سمكاا  جاّرين وراءهم الشبكة وهي تمتلئ بأسماٍك كبيرة إلى الّشاطئ. وحين وصلوا، رأوا جمرا

ا.  ا شهياا، كما وجدوا خبزا  صغيرا

شارة تُستخَدم بمعنى جمعي لإل 22و 1من ناحية، إن كانت الكلمتان "سمك" و"خبز" الواردتان في اآليتَين 

إلى أكثر من سمكة وأكثر من رغيف خبز، فإن هذا المقطع ال يشير إلى معجزة، بل إلى فطوٍر عادّي. الذين 

ا من الّسمك الذي  يعتقدون بهذا عادةا ما يشيرون إلى حقيقة أن يسوع طلب من التالميذ أن يقدموا بعضا

ان بمعنى جمعي بل بمعنى ُمفرد اصطادوه لتّوهم. ولكن إن كانت الكلمتان "سمك" و"خبز" ال تستخَدم

، فهذا يعني أن ما أعطاهم يسوع إيّاه لم يُكن من الّسمك 22)"سمكة، رغيف خبز"(، وهو ما يُروى في اآلية 

 الذي اصطادوه هم! وهكذا، يشير هذا المقطع إلى معجزة تكثيٍر للخبز والّسمك أخرى! 

ا خمسة ، عمل يسوع المسيح معجزة أطعم بها خمسة آال1في يوحنا  ف رجل غير النساء واألطفال ُمستخدما

وعى للمجيء وتناول (. دعا يسوع هنا سبعة رجال جَ 22: 1أرغفٍة من الخبز وسمكتين صغيرتَين )يوحنا 

اإلفطار معه، الذي كان مكّوناا من رغيٍف واحد وسمكة واحدة كانا لديه قبل أن ينزلوا إلى الّشاطئ، ولم يكونا 

. أخذ رغيف الخبز وقّدمه لتالميذه وعمل األمَر ذاته بالّسمكة التي كانت على النّار. وهذا ِمّما اصطاده التالميذ

. نرى يسوع يعمل معجزةا أخرى. فهو هنا كثّر 1ما حدث بالضبط حين أطعم يسوع الجمع العظيم في يوحنا 

 يذ الجوعى! بسيادته وسلطانه رغيف خبٍز صغير واحد وسمكة واحد، فصارا فطور كلِّ هؤالء التاّلم

كان لمعجزة تكثير الخبز هدفان: كان الهدف األّول هو تذكير التاّلميذ بأنّه كانَْت لديهم دعوة ورسالة عليهما 

االضطالع بهما، بحيث ال يكونوا مشغولين بعملهم الّسابق )صيد الّسمك(، بل ينشغلوا بإعالن بشارة اإلنجيل 

الناس(. أّما الهدف الثّاني فهو تذكير بأْن الّرّب يسوع المسيح هو الّذي وبتلمذة أتباع ليسوع في كّل األَُمم )صْيد 

ا روحيّاا!  ا يكثِّر أعداد المؤمنين به ويعطي نمّوا  دائما
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 ب. المعجزات آيات وعالمات. 

عن يسوع المسيح. يتولّد لدى القّراء  معجزة لها رسالة هي واآليةفي كلتا معجزتي التكثير مالمح "اآلية"، 

باع أّن الحدث يتضّمن أكثر مّما تراه العين، والمغزى الّداخلي لما حدث يتكَشف في بقية األصحاح. كانت انط

 المعجزات أمثال للنّشاط اإلرسالي للتالميذ في الوقت الذي كان أمامهم! 

 

   توضيحات    إسأل.: 3الخطوة 

 ي أمٍر في المقطع الكتابي؟: ما األسئلة التّي توّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أفّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 05-2: 02لنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل يوحنّا 

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

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

 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.( 

 

 11-11: 21يوحنّا 

 ؟لماذا سأل يسوع بطرس ثالث مرات هل كان يحبّه: 1ّسؤال ال

  .مالحظات

 أ. األمور التي حصلت في هذا األصحاح قلٌب لألمور التي حدثت حين أنكر بطرس يسوع المسيح.  

بعد أن انتهى التاّلميذ من تناول ذلك الفطور، التفت يسوع المسيح إلى بطرس ليعيده إلى منصبه كرسول. أراد 

ة إنكارهم وتركهم إيّاه في محاكمته وصلبه. ف كلَّ الكنيسة أنّه غفر لبطرس وللتاّلميذ اآلخرين خطيَّ أن يعرِّ 

 كان ينبغي للظّروف وكالم يسوع أن تذّكر بطرس بمشهد إنكاره ليسوع. 

(، وهنا أمام نار 25: 25فأمام الجمر المشتعل في دار رئيس الكهنة أنكر بطرس يسوع المسيح )يوحنا  -

 مر عند الشاطئ سيعترف بمحبّته ليسوع. الج
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ا علناا بأنّه لم يكن يعرف يسوع  - قبل عشرة أيّام من هذا اليوم، كان بطرس قد أنكر يسوع ثالث مّرات ُمصّرحا

ا 07، 05، 27: 25المسيح )يوحنا  حا (. واآلن هو ُمجبَر على أن يعترف بيسوع المسيح ثالث مرات مصرِّ

ا بأن يسوع كان   الّرّب الذي أحبّه. علناا أيضا

: 22قُّدمت نبوة يسوع المتعلقة بإنكار بطرس له بالكلمات: "الحق الحق أقول لك" )"أمين أمين"( )يوحنا  -

 (. 25: 02(، والنبوة المتعلقة بموت بطرس المستقبل تُقدَّم بالكلمات نفسها )يوحنا 25

أنّه مستعدٌّ ألن يقّدم حياته ألجل يسوع، ولكنَّ ، تعهّد بطرس بأْن يتبع يسوع المسيح وب25-21: 22في يوحنا  -

ا  يسوع تنبّأ بأن بطرس سينكره ثالث مرات. كان ترتيب كالم بطرس هو: اتّباع المسيح، بذل حياته عوضا

، قاد يسوع بطرس ألن يعمل عكس ما عمله وقاله في المّرة األولى: 21-25: 02عنه، إنكاره. وفي يوحنا 

مّراٍت أنّه كان يحّب يسوع، وقد تنبأ يسوع بالطّريقة التي بها كان سيضع بطرس  فكان عليه أن يؤّكد ثالثَ 

ا حّث بطرس على أن يتبعه. وهكذا، صار الترتيب: التّأكيد، بذل الّذات والحياة، االتّباع.   حياته ألجله، وأخيرا

والجهد البشري(. فالتلمذة الحقيقيّة ال تحدث التّلمذة الحقيقية باتّباع يسوع المسيح بقوة الجسد )اإلرادة البشريّة 

(، وتحدث حين تحسب تكلفة اتّباع 4: 0 يوحنا تحدث بالتّأكيد أوالا على أّن يسوع المسيح هو حبّك األول )رؤيا

 (. 22-05: 24؛ 02: 1يسوع المسيح، أي بأن تحمل صليبك كلَّ يوم )لوقا 

 

 ب. تفاُخر بطرس تحّول إلى تواُضع بطرس.  

تفاخر بطرس أمام كّل التاّلميذ بأنّه وإن ترك كلُّ هؤالء يسوع المسيح، بسبب تأثُّرهم بما  22: 01في متّى 

ا للّذات، وقد وضع نفسه  يحدث له وخوفهم منه، فإنّه، أي بطرس، لن يتركه. كان لدى بطرس تقديٌر زائد جدا

ا ! أكثر من هؤالء التاّلميذأن يسأله يسوع إن كان يحبّه فعالا  فوق التاّلميذ اآلخرين. ولذا، كان مناسباا تماما

ا أمام التاّلميذ اآلخرين.   أعطى يسوُع بطرَس فرصة ليقّدم اعترافاا متواضعا

يستخدم يسوع وبطرس كلمتين تشيران إلى "المحبة" في هذه اآليات. الكلمة األولى تعني "محبة مضّحية 

 -لمشاعر واألعمال تجاه الشخص اآلخر )في اليونانية: "أغابو" بكل الكيان والعواطف وا -بالّذات" 

agapaoأما الكلمة الثانية فتعني "عواطف صادقة"، خاّصة عواطف ذاتيّة 22-22: 20 ( )مرقس ،)

(. في المرة األولى كان سؤال phileo -"فيليو"  :وشخصيّة تربط الّشخص بالّشخص اآلخر )في اليونانية

ني حقاا بكل كيانك وبتكريس ووالء تاّم وتضِحية بالّذات أكثر من التاّلميذ اآلخرين؟" يسوع لبطرس: "هل تحبّ 
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ره إنكاره ليسوع، وألنه كان يدرك أّن يسوَع يعرف كلَّ  ّل بسبب تذكُّ ولكّن بطرس كان يشعر بالّضعف والذُّ

، أ نت تعرف بأّن لدّي شيٍء عنه. ولذا، استخدم الكلمة األخرى لوصف محبته، فكان جوابه: "نعم يا ربُّ

فأشعر باإلعجاب الّشديد بك واالنجذاب الّشديد لك." وفي المّرة الثانية، سأله يسوع  -عواطف صادقة تجاهك 

ثانيةا: "هل حقّاا تحبّني بكّل كيانك وبوالء وتكريس تاّمين وبتضحية للّذات؟" ولكّن بطرس بقي غير متجرئ 

. أنَت على أن يؤّكد على أّن لديه هذا النّوع السّ  : "أجل يا ربُّ امي من المحبّة تجاه يسوع المسيح. ولذا رّد قائالا

الكلمة  اتعرف أن لدّي عواطف صادقة تجاهك." وفي المّرة الثّالثة، نزل يسوع إلى مستوى بطرس مستخدما 

التي كان بطرس يستخدمها لوصف المحبّة، فسأله: "هل لديك عواطف صادقة تجاهي؟ هل أُعجبك وتشعر 

ا ألنّه بدا أن يسوع ينطق بسؤال يشّكك حتى باالنجذاب الشخصي لبطرس باال نجذاب لي؟" فحزن بطرس جدا

ا، فلم يجرؤ على أن ينسب لنفسه شيئاا. فقد  تجاه يسوع. ومع هذا، كان بطرس قد تعلّم الّدرس، وبقي متواضعا

ا في قلبه بأنّه كان لديه هذا النّوع األبسط واألضعف من  المحبّة تجاه يسوع المسيح، وبأّن كان بطرس مقتنعا

يسوع قادٌر على أن يدِرك هذه الحقيقة. ولذا أجاب: "أنَت تعرف كّل شيء. أنَت تعرف أّن لديَّ عواطف 

 صادقة تجاهك. أنت تعرف أنّني أنجذب إليك." 

 

 .ج. إعادة بطرس إلى مهّمته ورسالته 

ت: "أطعم حمالني،" "ارَع خرافي،" "أطعم كّرر يسوع المسيح المهّمة التي أوكلها لبطرس ثالث مّرا

خرافي." ال تشير هذه الكلمات إلى ثالث مجموعاٍت من المؤمنين في الكنيسة. فليست هذه إشارة إلى األطفال 

. فهذه تعابير مختلفة تشير إلى  الذي يخّص الّراعي الصالح، ولكْن  القطيع نفسهالصغار والكبار والّشباب، مثالا

. فيُنظَر إلى المؤمنين وأوالدهم أوالا بصفتهم "حمالن"، لقطيع من زاويتَين وناحيتَين مختلفتَينيُنظَر إلى هذا ا

أي غير ناضجين وضعفاء وعاجزين. فهم يحتاجون ألْن يُطَعموا غذاء الكلمة المقّوي. ثانياا، يُنظَر إلى 

تمدون على الّراعي في كّل شيء. المؤمنين بصفتهم خراف. فهم يميلون للتّيهان واالبتعاد عن الراعي، وهم يع

ولهذا، ينبغي رعايتهم، أي حمايتهم وقيادتهم وإطعامهم وإراحتهم واالهتمام بهم بمحبٍّة لطيفٍة ودودة. والحقاا، 

عاة" ) ا واستمّر في إقراره بأنَّ يسوع المسيح هو "رئيس الرُّ ؛ 4: 5بطرس 2بقي الّرسول بطرس متواضعا

(. فليس شيوخ الكنائس سوى رعاة تحَت قيادة 05: 0 بطرس2عي النفوس" )(، و"را21-22: 22انظر يوحنا 

 (. 04-2: 24 ؛ انظر حزقيال4-2: 5بطرس 2"رئيس الّرعاة" )
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 11-11: 21يوحنّا 

 ؟ماذا قال يسوع عن مستقبل الّرسول بطرس: 2الّسؤال 

  .مالحظات

 أ. اعطى يسوع نبوءة عن موت بطرس.  

هّمته وخدمته، أنبأ بموت بطرس الجسدي. تكلّم يسوع أوالا عن بطرس حين بعد أن رّد يسوُع بطرس إلى م

كان "شابّاا". فالّراجح أنّه حين كان بطرس شابّاا كان رجالا يتمتّع باستقاللية كبيرة، فكان يعمل ما أراد. "كنَت 

 تربط حزامك على وسطك، وتذهب حيث تريد." 

ميالدية. في ذلك الوقت، اعتبر يسوع بطرَس "أكبر"  22ام تكلَّم يسوع بهذا عن بطرس في ظهوره الّسابع ع

 من سّن الشباب )تجاوز سّن الّشباب( ولذا، ربّما كان بطرس في منتصف العمر وأكبر سنّاا من يوحنّا. 

وبعد ذلك، تكلّم يسوع عن بطرس في "شيخوخته". فحين سيكبر بطرس سيمّد يديه ويؤَخذ إلى مكاٍن لن يريد 

قال الّرسول يوحنا إن يسوع قال هذا ليشير إلى الطريقة التي سيمّجد بطرس بها هللا بموته. أن يذهب إليه. 

ميالدية، كان بطرس قد مات، وكان  15وعام  72حين ُكتِب إنجيل يوّحنا في وقٍت ما في الفترة ما بين عام 

ة التي مات بها بطرس، فإّن تاريخ معروفاا كيف كان بطرس قد مات. ومع أنَّ الكتاب الُمقدَّس ال يخبِرنا بالكيفيّ 

سيا الّصغرى. آالكنيسة القديمة يخبرنا بما يلي: "كرز بطرس ببشارة اإلنجيل لليهود في الّشتات، خاّصة في 

ا، ذهب إلى روما، وخالل االضطهاد العظيم الذي حصل زمن حكم نيرون عام  ، ُصلِب بطرس 14وأخيرا

 ورأسه إلى أسفل." 

 

 . الحياة بأن يتبعه في كل ظروفب. علّم يسوع بطرس  

وحين أكمل يسوع هذه النبوءة، قال لبطرس: "اتبعني!" فمهما كان ما سيحصل في المستقبَل، على بطرس 

ا في موته.  اآلن في الحاضر  أن يكون تالميذاا ورسوالا ليسوع المسيح، فيتبعه في خدمته وفي ألمه وأخيرا

 

 23-11: 21يوحنّا 
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 ؟ اله يسوع بشأن مستقبل الّرسول يوحنّاما الذي ق: 3الّسؤال 

  .مالحظات

 أ. لم يعِط يسوع نبوءة عن موت يوحنا.   

بينما كان يسوع يتمّشى مع بطرس، كان يوحنا يتبعهما. رأى بطرس هذا فسأل يسوع عن مستقبل يوحنا، فرّد 

ألّن يوحنا كان حياا حين (. و00: 02يسوع: "لو شئُت أن يبقى حتّى أرجع، فما شأنك؟ اتبعني أنت!" )يوحنا 

ميالدية(، كان بعض المسيحيّين المؤمنين يظنّون أّن  15-72ُكتِبت هذه الكلمات )في وقٍت ما في الفترة 

الّرسول يوحنا سيبقى حيّاا حتى المجيء الثّاني ليسوع المسيح. فلو لم يكن يوحنّا حياا حين ُكتِبت هذه الكلمات، 

المسيحيّين. لم يقصد يسوع أن يقول إّن الّرسول يوحنا سبقى حيّاا على لما حصل سوء الفهم هذا عند بعض 

 األرض حتى المجيء الثّاني. فماذا كان معنى جواب يسوع لبطرس؟ 

 

 

 ب. علم يسوع بطرس بأن عليه أال يشغل نفسه بخطّة هللا الّسّريّة.   

لّرّب يسوع المسيح خطّته لتلميذه " كان لدى افما شأنك؟قال يسوع المسيح: "لو شئُت أن يبقى حتى أرجع، 

ا، أو  يوحنّا، ولكّن لم يُكن ضرورياا أن يعرف بطرس تلك الخطّة! ربّما كان على يوحنّا أن يتألّم ويموت شهيدا

يعلن يسوع المسيح مستقبل يوحنا ألحد، وهكذا ال بطرس  لمربما سيحيا حتى المجيء الثّاني ليسوع المسيح. 

. وضع الّرّب في فكر بطرس حقيقة أن الفضول بشأن  وال يوحنا كانا يعرفان عن ما سيحدث ليوحنا قبالا

مستقبل يوحنا ينبغي أن يزول ويحّل محلّه إطاعة أهّم وصية للّرّب: "اتبعني!" "ارَع خرفي!" "أطعم 

ل بخطّة يسوع ليوحنا. ما يعنيه هو أن يتبع الّرّب يسوع الم سيح حمالني!" ينبغي أال ينشغل بطرس في التدخُّ

 ويكون أميناا في مهّمته ورسالته الموَكلة له. 

كما أّن على المسيحيّين المؤمنين أال ينشغلوا باألمور التي لم يعلِنها الّرّب يسوع المسيح لهم. إذ عليهم أن 

 (! ما يزال هناك الكثير من العمل الذي ينبغي01: 01ينشغلوا بخطّة هللا المعلَنة في الكتاب الُمقدَّس )تثنية 

إتمامه! فهناك عالم نحتاج أن نوِصل إليه بشارة اإلنجيل! ثّمة كثيرون في أَمم وبلدان المسكونة يحتاجون ألن 

يتعلّموا عن يسوع المسيح ويصيروا له تالميذ. ثمة ماليين من الفقراء والمحرومين الذي يحتاجون للطّعام 
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يرّكزوا انتباههم على تلك المهّمة! ثمة أوقاٌت  واالهتمام بهم. ينبغي لبطرس ولكلِّ المسيحيّين المؤمنين أن

ا أسئلة غير  تكون فيها أسئلتُنا غير مناسبة! واألسئلة المتعلّقة بخطّة هللا األبدية وأموره غير الُمعلَنة هي دائما

 مناسبة وغير ضروريّة! 

  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 

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

ا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من يوحنّا شارك ودّون نها. 05-2: 02: لنفّكر معا  ، وندوِّ

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

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

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

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 21:من يوحنّا  مقترحةأمثلة على تطبيقات  .1

. حين ال تعرف ما عليك أن تعمله، رجع بطرس إلى عمله الّسابق: فقد ذهب لصيد الّسمك : 2: 02

فاعمل آخر وصية واضحة للّرّب يسوع المسيح. قال أحدهم: "ال تشّك في الظُّلمة بما قاله 

 يسوع لَك في النّور!" 

ا.   : 4: 02  أدِرك أّن يسوَع المسيح قد يأتي أحياناا ليلتقي بك، ومع هذا قد ال تدِرك أنّه هو فورا

ّب يسوع المسيح وتؤمن به، فاعمل ما يطلبه. ولن تُصاب باإلحباط إن كنَت تثق بالرّ   : 1: 02

 إلطاعتك إيّاه! 

ا من أن تطرح على الّرّب يسوع المسيح السؤال: "من أنت؟" فلن تجد إال حين  : 20: 02 ال تخْف أبدا

(، وهكذا لن تحصل على جواٍب إال حين تطرح 5-7: 7تطلب، وحين تطلب تأخذ )متّى 

 سؤالك. 

يدّون لنا الكتاب الُمقدَّس كلَّ المّرات المهّمة التي ظهر فيها يسوع المسيح للنّاس بعد قيامته   :24: 02

من الموت. لم يمُت قائد ديني آخر ليكفِّر عن خطايا شعبه، وال تحتوي أيّة ديانة أخرى على 

 أيّة أدلّة تاريخية على القيامة من الموت! 

 "أحقّاا تحبّني؟" كيف تجيب عن سؤال يسوع:  : 25-21: 02



46الدَّرس -ثامنال الدليل  

 إحدى أهّم المهّمات في ملكوت هللا هي مهمة رعاية الخراف.  : 25-27: 02

 حتّى حين يقودك اآلخرين إلى حيث ال تريد الّذهاب، فإّن يسوع المسيح سيكون معك : 25: 02

 (. 02: 05)متّى 

 عمل وشأن كلِّ المسيحيّين المؤمنين هو أن يتبعوا يسوع المسيح.  : 21: 02

على المسيحيّين المؤمنين أال يشغلوا أنفسهم بإرادة هللا غير الُمعلَنة، إذ عليهم أن يرّكزوا على  : 00: 02

 إرادته الُمعلَنة. 

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .2

أريد أن أتعلَّم الّدرس الّذي تعلّمه بطرس. تفاخر بطرس في الّسابق بمحبّته الُمضّحيّة وتكريسه ووالئِِه  . أ

ا، ولم يعد يّدعي بتصريحاتٍ للّرّب ي سوع المسيح، ولكنّه مع هذا أنكره. صار بطرُس اآلن متواضعا

متكبّرة ومتفاخرة بشأن نفسه. صار يمكنه أن يقول بكّل صدق إّن لديه عاطفة صادقة تجاه يسوع 

ا أريد أن أتكلّم عن نفسي فقط بما هو صحيح.   المسيح. أنا أيضا

 

ي الذي تعلّمه بطرس. فقد أراد بطرس أن يعرف خطّة الّرّب الّسّرية وغير أريد أن أتعلّم الّدرس الثّان . ب

المعلنة لمستقبَل يوحنّا. ولكّن يسوع قال له أال ينشغل بمثل هذه المسائل، بل ينشغل بالمهّمة المعطاة 

ذلك  له. كما أريد أوّجه كامل اهتمامي نحو خطة وإرادة هللا الُمعلَنتَين في الكتاب الُمقدَّس! وبعدَ 

س كل طاقتي ووقتي التّباع يسوع المسيح!    سأكرِّ

 

 التجاوب    .صلِّ : 1الخطوة 

في صالتك لما تعلّمته خالل دراسة  تجاوب. )05-2: 02بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في يوحنّا  بالتناوبلنصلِّ 

ي أعضاء المجموعة بشأن الكتاب الُمقدس. تدّرب على أن تكون صالتك جملةا أو جملتَين. تذكَّر أن يصلّ 

 مواضيع مختلفة.( 
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 دقائق( 5) صالة  1

 صالة شفاعيَّة

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

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 للّدرس القادم

 

 جب التالي مكتوباا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أعضاء مجموعتك الوا أعطِ  قائد المجموعة.)

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. تعهَّد .2  : تعهَّد بأن تتلمذ أناسا

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

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .2  25-25من رؤيا يوحنا : خّصص وقتاا خاّصا

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

راجع يومياا آخر خمس آيات  .21: 25، يوحنا تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها الحفظ: .4

 كتابية 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 أيضا

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

 


