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 َصالة 1

 

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

 

 

 دقيقة( 02) ُمشاركة 2

 رسالة كورنثوس األولى

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

( مع مراعاة أن تكون 5 –0كورنثوس 1خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 المشاركات قصيرة.

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

 

 ق(ائقد 5) حفظ 3

 ُمراجعة اآليات الُمتعلِّقة بالشخصيَّة المسيحيَّة

 

 . "بالشخصيَّة المسيحيَّة")في مجموعات ثُنائيَّة( آيات الحفظ الخمس الُمتعلِّقة  راجعوا

 

 (ةقيدق 55) درس كتاب 4

 11-11: 1يوحنَّا 

 

إلى   15: 1ِمن إنجيل يوحنَّا تُخبرنا عن خدمة يسوع العلنيَّة. واآليات ِمن يوحنَّا  10-1: األصحاحات ُمقدِّمة

 تَِصف الكلمة )يسوع المسيح( وهو يُعلن ذاته ليوحنا الَمعمدان ولتالميذه األوائل.  10: 0

 

 كلمة هللا .                                                         اقرأ: 1الخطوة 

  ا . مع   51-11: 1لنقرأ يوحنَّا  اقرأ.

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

 

 

 .                                                     ُ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 َحق  ا واحد 

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.
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 )تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

1 :31 ،46 

 . الَمجيء والنَّظَر: 1االكتشاف 

 

ه التلميذان يوحنَّا وأندراوس  سؤاال  إلى يسوع عن مكان سكنه. لِكنَّ يسوع لم يُِجْبهُما، بل دعاهُما قائال : َوجَّ

ف إليه عن قُرب.  "تعاليا وانظُرا". وبهذا، فقد كان يسوع يَْدعو اآلخرين إلى حياته وبيته، ويَسمح لهم بالتعرُّ

، وأن ينخرطوا في حياته. فقد أرادهم أن يعرفوا هويته الحقيقيَّة وأن يَطَّلِعوا على أسلوب حياته اليومي

ا إذا كان يسوع هو المسيح )ألنه جاء ِمن مكان وضيع  وُسرعان ما فعل التالميذ مثله. فعندما سأل نثنائيل َعمَّ

ا ِمن اآلخرين أن يعرفوا يسوع وأن  كالناصرة( أجابه فيلبُّس قائال : "تَعاَل واْنظُر!" فقد أراد التالميذ أيض 

 فقد َدعوهم للمجيء إلى يسوع والتحقُّق بأنفسهم ِمن كونه المسيَّا.ينخرطوا في حياته. لذلك، 

 

وإذا أراد المؤمنون المسيحيُّون ِمن اآلخرين أن يَعرفوا حقيقة يسوع، وأن يتعرفوا على المؤمنين المسيحيِّين 

ِمن خالل دعوة وعلى نََمط حياتهم، يجب عليهم أن يدعوهم إلى بيوتهم وحياتهم. وأنا أريد أن أقتدي بالتالميذ 

 آخرين إلى بيتي وحياتي لكي يروا الحياة التي يحياها المؤمنون المسيحيُّون، ولكي يعرفوا يسوع.

 

1 :20 

 . كيف تنظر إلى الناس: 2االكتشاف 

 

عندما أحضر أندراوس أخاه سمعان إلى يسوع، نظر يسوع إليه وإلى قلبه. وقد عرف يسوع أنَّ سمعان كان 

ا كبيرة ، ولكنه كان يخشى ِمن  ا. كما أنه عرف أنَّ سمعان قد يقطع وعود  ا، ولكنَّ قلبه كان صغير  َرُجال  كبير 

ا أن سمعان كان رُجال  ُمتهور   ا. لهذا، فقد الوفاء بها. وقد عرف يسوع أيض  ا. ولكنَّ يسوع هو أعظم نبيٍّ أيض 

ا على حالة كل شخص ال  ا، بل في الوقت الحاضر فحسبكان ُمطَّلِع  . وكان يسوع يَعرف وفي الُمستقبل أيض 

أنَّ سمعان سيَتغيَّر، ويُصبح ثابت ا في إيمانه، ولن يُساِوم على الحق. وبهذا، فقد نَظَر يسوع إلى سمعان ال بناء  

ا بناء  على ما سيُصبح عليه في الُمستقبل. فقد كان يسوع يَعرف ما تَْقِدر على  حالته في الحاضر، بل وأيض 

خرة". وفي  ا آخر وهو "بُطُرس" والذي معناه "الصَّ نِعمة هللا أن تفعله بحياة تلميذه. لذلك، فقد أطلق عليه اسم 

ي كنيسته على بُطُرس )الصخرة(. ونقرأ في ِسْفر أعمال (، تَنَبَّأ يسوع بأنه سيَبن15: 11وقٍت الحٍق )في َمتَّى 

ُسل كيف أنَّ يسوع استخدم بُطرس لزرع الكنيسة األولى بين اليهود، والكنيسة األولى بين السامريِّين،  الرُّ

 والكنيسة األولى بين األمم. 
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ا  وأنا أريد أن أكون مثل يسوع. فأنا أريد أن أنظر إلى الناس ال بحسب ما هُم عليه في الحاضر، بل وأيض 

. فنعمة هللا قادرة على تغيير كل شخص على ما يُمكن أن يصيروا عليه في الُمستقبل بواسطة نعمة هللابحسب 

جاء في الناس بأنَّ نعمة هللا قادرة على تغييرهم. فبدال  ِمن انتقاد اآلخرين  األرض! وأنا أريد أن أُْضِرم نار الرَّ

م الذي يُحرزونهم، أريد أن أُشجعهم وأن أنظر إلى والنظر إلى عيوبهم وأخطائه هم كمؤمنين  التقدُّ في نُموِّ

 مسيحيِّين. 

 

 

 .                                                       توضيحاتاألسئلة: 3الخطوة 

ر  : ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟ َفكِّ

 ، وأن نطرح أسئلة عن األشياء التي لم نَفهما بَعد.51-11: 1لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في يوحنَّا 

ن سؤالك في دفترك. َدوِّن  : احرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة. بعد ذلك، َدوِّ

ال  شارِك  من كل شخٍص أن : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، اطلب أوَّ

 يَطَرح سؤاله(.

  : )بعد ذلك، اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سوي ا في مجموعتك(.ناقِش

)فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة، وبعض المالحظات المفيدة إلدارة 

 النقاش حول األسئلة(.

 

1 :21 

 هل كان يوحنَّا المعمدان "إيليَّا" أَم ال؟: 1السؤال 

 ُمالحظات: 
 

كان اليهود يتوقَّعون أنَّ النبيَّ إيليَّا سيأتي ثانية  إلى األرض قبل مجيء المسيَّا. وقد بَنوا تفسيرهم الحرفي هذا 

مدان سيأتي ، أعلَن مالك الرب بأن يوحنَّا المع11: 1. ولكن في إنجيل لوقا 1-5: 2على ما جاء في مالخي 

ته"، وبأنه سيرد كثيرين ِمن بني  ليَُمهِّد الطريق أمام يسوع المسيح، وبأنه سيقوم بعمله "بروح إيليَّا وقُوَّ

إسرائيل إلى الرب إلههم، وبأنه سيرد قلوب اآلباء إلى األبناء، والُعصاة إلى ِحْكَمة األبرار، وبأنه سيُهَي ئ للرب 

ا. وفي إنجيل َمتَّ  ، َدعا يسوع يُوحنَّا المعمدان بأنه "إيليَّا". ومع أنَّ يوحنَّا المعمدان 11-10: 11ى شعب ا ُمستعد  

َم النبوءة الواردة في مالخي  لم يكن إيليَّا حرفي  ا، إالَّ أنَّ مالك الرب ويسوع نفسه قاال بأنَّ يوحنَّا المعمدان قد تَمَّ

قد جاء وأتَمَّ عمله التمهيدي، ولكنَّ بني إسرائيل لم  . وقد قال يسوع بوضوحٍ إنَّ إيليا )يوحنَّا المعمدان(2

 يعترفوا به، بل قتلوه.
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1 :21 

د الناس بالماء؟: 2السؤال   لماذا كان يوحنَّا المعمدان يَُعمَّ

 ُمالحظات:
 

يسيُّون عن سبب  قال يوحنَّا المعمدان بوضوح إنه ليس المسيَّا أو أيَّ شخص يتوقَّعه اليهود. حينئٍذ، سأله الفرِّ

تعميده بالماء )أْي عن سبب قيامه بالعمل الذي ال يجوز أن يقوم به إالَّ المسيَّا أو َمن ينوب عنه رسمي  ا(. فقد 

يسيون أنه َما ِمن أحد يمكنه أ الناس بالماء إالَّ المسيَّا أو إيليَّا النبي. فقد كانوا يَعلمون أنه ال  يَُعمِّدن ظَنَّ الفرِّ

يجوز ألي شخص أن يُمارس طقوس التطهير التي كانت المعمودية واحدة منها. فقد جاء في ِسفر الالويِّين 

عصفور المذبوح. ولم العصفور الحي في الماء المخلوط بدم ال يَغمسأنه ال يُسَمح سوى للكاهن بأن  1-1: 12

ات بهذا الماء المخلوط بالدم. وهذا يُرينا أنَّ طَْقس التَّطهير  يَُرشَّ يَُكن يُسَمح سوى للكاهن بأن  األبرص سبع مرَّ

ُكلِّ َوأَُرشُّ َعلَْيُكْم َماء  نَقِي ا  فَتَْطهُُروَن ِمْن : "05: 11كان عمال  مسيَّاوي  ا بَْحت ا. وقد قال هللا في ِسْفر حزقيال 

بَْل أَُخلُِّصهُْم ِمْن َمَواِطِن إِْثِمِهْم، َوأُطَهُِّرهُْم : "... 01: 11". كما أنه قال في حزقيال نََجاَستُِكْم َوِمْن ُكلِّ أَْصنَاِمُكمْ 

 ". فَيَُكونُوَن لِي َشْعبا  َوأَنَا أَُكوُن لَهُْم إِلَها  

 

ولكن إْن لم يَُكن يوحنَّا المعمدان هو المسيَّا أو أحد األشخاص الذين سيتقدَّمونه بحسب فِْكر اليهود، فلماذا كان 

يسيين لم يفهموا حقيقة يوحنَّا المعمدان. كما أنهم لم يفهموه حين قال إنه  د بالماء؟ ِمن الواضح هنا أنَّ الفرِّ يَُعمِّ

ا  1: 22إشعياء في ِسفر إشعياء الشخص الذي تَنَبَّأ عنه النبيُّ  )أْي أنه الشخص الذي سيُقيم طريق ا ُمستقيم 

مللرب(. وبذلك، فقد قال يوحنَّا المعمدان إنه الشخص الذي  المسيَّا، َوإنَّ المسيَّا هو الرب نفسه! كذلك،  سيتقدَّ

د بالماء فقط، ولكنَّ  11: 1قال يوحنَّا المعمدان في إنجيل يوحنَّا  وح القُُدس. وبهذا،  إنه يَُعمِّ د بالرُّ المسيَّا سيَُعمِّ

م   الرمزفقد أوَضح يوحنَّا المعمدان أنه سيكون هناك فَْرق شاسع بينه وبين المسيَّا. ففي حين أنه كان يُقَدِّ

م الشيء الحقيقي أال  ة ا التطهُّر والتجديدهو والمؤلَّف ِمن الماء، فقد كان المسيَّا، يسوع المسيح، يُقدِّ وح بقوَّ لرُّ

 (!1-2: 1؛ تيطُس 5: 1؛ يوحنَّا 5: 1القُُدس )َمرقُس 

 

وقد قال يوحنَّا المعمدان لليهود إن هذا المسيَّا يقف في وسطهم ولكنهم لم يعرفوه! كما أنه َحذَّرهم من أنهم أثناء 

ل يوحنَّا المعمدان َسعيهم ومحاولتهم لكشف الُمسحاء الكذبة، فإنهم سيُخفقون في تمييز المسيَّا الحقيقي! وقد قا

إنَّ السَّبب في تعميده للناس بالماء هو كشف المسيَّا الحقيقي لبني إسرائيل. ونقرأ في  11: 1في إنجيل يوحنَّا 

". فقد كان يُنَاِدي بَِمْعُموِديَِّة التَّْوبَِة لَِمْغفَِرِة اْلَخطَايَاأنَّ يوحنَّا المعمدان ظَهَر في البريَّة " 2: 1إنجيل مرقس 

نادي بضرورة توبة اليهود عن خطاياهم، وبضرورة تجهيز قلوبهم الستقبال المسيَّا. وقد َعمَّدهم بالماء يُ 
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كعالمة على أنهم يُهَيِّئون قلوبهم للمسيَّا اآلتي. فقد كانت معموديَّة الماء ترمز إلى حاجتهم للتطهير الروحي! 

وس التطهير في العهد القديم والتي كانت ُتَطهِّر الناس وحتى ذلك الحين، كانت معموديَّة يوحنَّا تَنتمي إلى طق

ب إلى هللا وعبادته( والشخص الوحيد الذي كان بمقدوره أن . َطقسي  ا )أي أنها ُتَطهِّرهم لكي يتمكنوا ِمن التقرُّ

دهم( هو يسوع المسيح. د اليهود بالماء لكي لذلك، فقد كان يوحنَّا المعمدان يَُعمِّ  يَُطهِّر الناس روحي  ا )أْي أن يَُجدِّ

يُهيِّئهم الستقبال المسيَّا. وِمن خالل وعظه ومعموديته، َعِمَل على تركيز انتباه بني إسرائيل على َحَمل هللا 

وح ) د الناس بالرُّ  (.11: 1الذي سيرفع خطيَّة العالم ويَُعمِّ

 

1 :21 

 لماذا يَُسمَّى يسوع "َحَمل هللا"؟: 3السؤال 

 ُمالحظات:
 

يسوع "َحَمل هللا" ألنه فيه تََحقَّقت كل رموز الِحْمالن في العهد القديم. ففي العهد القديم كانت هناك يُدعى 

 العديد ِمن الِحمالن التي ترمز إلى المسيَّا الذي سيأتي:

 

 َحَمل الفِْصح: ( أ

 

ن في ِمْصر لكي كان خروف الفِْصح يُْذبَح في يوم عيد الفِْصح. وكان دمه يَُرشُّ على أعمدة أبواب المؤمني

ل غضب هللا على الناس غير التائبين في مصر. ونقرأ في  أنَّ يسوع هو "َحَمل  1: 5كورنثوس 1يَُحوِّ

ل غضب هللا البار والُمقَدَّس الذي  11-15: 1بطرس 1فِْصِحنا". كما نقرأ في  أنَّ يسوع ُصلَِب لكي يَُحوِّ

 أو حياتنا الباطلة. نستحقه على خطايانا. فدمه الكريم فدانا ِمن سيرتنا 

 

 الِحْمالن التي تُقَدَّم يومي ًّا كُمحرقات: ( ب

 

، كان يجب على الكهنة أن يذبحوا َحَمال  كل صباح وكل مساء. ووفق ا لما 2: 05فوفق ا لما جاء في ِسْفر الَعَدد 

أنه بال خطيَّة. ، كان يجب أن يكون الَحَمل بال عيب لكي يرمز إلى َكمال المسيح وب1جاء في ِسْفر الالويِّين 

وكان يجب على الكاهن أن يضع يده على رأس الخروف إشارة  إلى أنَّ خطيَّة الشخص قد َوِضَعت على 

الخروف )الذي يرمز إلى يسوع المسيح(. وفي العهد القديم، كانت "الُمحرقة" تُْقبَل نيابة  عن هذا الشخص 

ة يسوع المسيح على الصليب هي الطريقة الوحيدة للتكفير عن خطاياه. كذلك، في العهد الجديد، فإنَّ ذبيح

 (. 05: 1المقبولة لدى هللا اآلب للتكفير عن خطايانا )رومية 
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 :13ج( الَحَمل الُمتَنَبَّأ عنه في إشعياء 

 

بُّ َوَضَع َعلَْيِه إِْثَم : "12و  1-1: 51فنحن نقرأ في إشعياء  ُكلُّنَا َكَغنٍَم َضلَْلنَا. ِمْلنَا ُكلُّ َواِحٍد إِلَى طَِريقِِه، َوالرَّ

ْبِح، َوَكنَْعَجٍة َصاِمتٍَة أَمَ  ا هَُو فَتََذلََّل َولَْم يَْفتَْح فَاهُ. َكَشاٍة تَُساُق إِلَى الذَّ يهَا فَلَْم يَْفتَ َجِميِعنَا. ظُلَِم أَمَّ ا ... ْح فَاهُ. اَم َجازِّ أَمَّ

بُّ فَُسرَّ بِأَْن يَْسَحقَهُ بِاْلَحَزِن. إِْن َجَعَل نَْفَسهُ َذبِيَحةَ إِْثٍم  أنَّ "ذبيحة  11-12: 5...". ونقرأ في ِسْفر الالويِّين الرَّ

اإلثم" كانت تُقَدَّم كبديل أو تعويض عن ما أخفق الشخص في القيام به ِمن جهة األشياء التي طَالبه هللا بها. وقد 

 كانت ذبيحة اإلثم كفَّارة؛ أي أنها كانت تُزيح غضب هللا عن خطيئة الشخص. 

 

في يسوع  تحقيقهاتَِجد  رموزذه األنواع الثالثة ِمن الِحمالن في العهد القديم هي وهكذا، نستنتج أن جميع ه

 المسيح في العهد الجديد!

 

1 :32 

وح القُُدس على َمرأى ِمن الناس؟: 4السؤال   لماذا كان يَتََعيَّن على يسوع أن يَْقبَل الرُّ

 ُمالحظات:
 

اء قد قرأوا األناجيل الثالثة األخرى التي تَتََحدَّث عن معموديَّة  يَكتُب البشير يوحنَّا إنجيله وهو ُمتيقِّن بأنَّ القُرَّ

وح القُُدس على هيئة حمامة واستقرَّ  يسوع على يد يوحنَّا المعمدان في نهر األردن. وفي ذلك الوقت، نََزل الرُّ

وح القُ  دة، فقد َسَمح هللا اآلب ليسوع على يسوع. ومع أنَّ الرُّ ُدس ليس له جسد وال يُمكن أن يُرى بالعين الُمَجرَّ

وح القُُدس بهيئة حمامة. وقد اختار هللا هيئة الحمامة ربما ألنَّ الحمامة ترمز  ويوحنَّا المعمدان أن يُشاهدا الرُّ

وح القُُدس رغم الفاالطهارة والوداعة والسالمإلى  وح ؛ وهذه هي صفات الرُّ رق الهائل بين االثنين. وألنَّ الرُّ

وح  12: 2القُُدس طاهر، فإننا نقرأ في رسالة أفُسس  وح القُُدس. وألنَّ الرُّ أَن كل أنواع الخطايا تُْحِزن الرُّ

تهم على خطية،  11و  5: 11، فإننا نقرأ في إنجيل يوحنَّا وديعالقُُدس  أنه ال يُرغم الناس على الحق، بل يُبَكِّ

وح القُُدس وعلى  أنه ال يفعل أي  02-11: 12، فإننا نقرأ في رسالة رومية ُمسالمبر، وعلى دينونة. وألنَّ الرُّ

ا على يسوع في  وح القُُدس ُمستقر   شيء يُمكن أن يُْعثِر الناس، بل يفعل فقط ما يُسهم في بُنيانهم. وقد بقي الرُّ

وهو يقول ِمن السماء إنَّ هذا هو ابنه الحبيب الذي ُسرَّ  هيئة منظورة لبعض الوقت. ثُمَّ ُسِمع صوت هللا اآلب

وح القُُدس.   به كل ُسرور. ونرى هُنا كيف أنَّ هللا الُمثلَّث األقانيم يُعلن ذاته لنا بصفته اآلب، واالبن، والرُّ
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وح القُُدس؟ وفق ا للطبيعة اإللهيَّة ف وح لِكْن لماذا كان ينبغي على يسوع المسيح أن يَقبل الرُّ إنَّ ابن هللا هو الرُّ

وح 11: 1كورنثوس 0) (. ولكن وفق ا لطبيعته البشريَّة، فقد َحلَّ عليه روح هللا. وهذا يعني أنه عندما َحلَّ الرُّ

يسوع اإلنسان  ُمِسحَ . وبذلك، فقد اإلنسانالقُُدس على يسوع المسيح عند معموديته بالماء، فقد َحلَّ على يسوع 

وح القُُدس فأص ِمن هللا للقيام بمهمة ُمعيَّنة وهي أن يكون وسيط ا بين هللا واإلنسان. ولكي يقوم  ُمَعيَّن ابح بالرُّ

وح القُُدس عليه. وقد َعلَّم يسوع في إنجيل لوقا  أنَّ النبوءة  11-15: 2بهذه المهمة، كان ال بُدَّ ِمن حلول الرُّ

بَّ َمَسَحنِي تقول: "قد تََحقَّقت فيه، وهي  0-1: 11الواردة في ِسْفر إشعياء  ، ألَنَّ الرَّ بِّ َعلَيَّ يِِّد الرَّ ُروُح السَّ

َر اْلَمَساِكيَن، أَْرَسلَنِي ألَْعِصَب ُمْنَكِسِري اْلقَْلِب، ألُنَاِدَي لِْلَمْسبِيِّيَن بِاْلِعْتِق، َولِْلَمأُْسو ِريَن بِاإِلْطالَِق. ألُنَاِدَي ألُبَشِّ

بِّ  وح القُُدس ليسوع دون حدود!  12: 1. ويقول يوحنَّا في إنجيل يوحنَّا "بَِسنٍَة َمْقبُولٍَة لِلرَّ إنَّ هللا أعطى الرُّ

 ".فَإِنَّهُ فِيِه، َجَسِدي ا ، يَِحلُّ هللاُ بُِكلِّ ِمْلئِهِ حيث نقرأ: " 1: 0وهذا يعني نفس ما قاله بولُس في كولوسي 

 

1 :44 

 "؟إِْسَرائِيلِيٌّ َحق ًّا الَ ِغشَّ فِيهِ "إسرائيليٌّ أصيٌل ال َشكَّ فيه" أو "لماذا قال يسوع عن نثنائيل إنه : 1السؤال 

 ُمالحظات:
 

إلى مالئكة هللا وهم يصعدون وينزلون أنَّ يسوع كان يُفَكِّر في أبينا  51نَرى ِمن خالل اإلشارة في الَعَدد 

بِي أَُخوَك  َمَكرَ لَقَْد سحاق لعيسو: "، يقول إ11-15: 01يعقوب أثناء حديثه عن نثنائيل. ففي ِسْفر التكوين 

". وقد قال عيسو إنَّ يعقوب اسم على ُمَسمَّى ألنَّ اسم يعقوب يعني "ُمتََعقِّب" )أو "ُمخاِدع"(. َوَسلََب بََرَكتَكَ 

ا )أي  ولكنَّ استخدام الَمْكر لغايات شخصيَّة لم يَُكن ِصفَة ليعقوب وحده، بل كانت ِصفَة ألبناء يعقوب أيض 

 اليهود ُسكَّان إحدى الُمُدن، وقتلوهم، وسلبوا أمالكهم.  َخَدع، 12ليهود(. ففي تكوين ا

 

وهكذا، فقد أصبحت عبارة "إسرائيلي ال ِغش فيه" عبارة متداولة بين الناس تُطلق على فئة ُمَحدَّدة ِمن اليهود 

ب ا: " " وربما كان إِْسَرائِيلِيٌّ أَِصيٌل الَ َشكَّ فِيِه! هََذاالصادقين. لهذا، عندما التقى يسوع بنثنائيل قال عنه ُمتعجِّ

 ليس أنَّ يسوع كان يَعرف 05-02: 0الَمْكر هو ِصفَة عامَّة في جميع الشعوب. فنحن نقرأ في إنجيل يوحنَّا 

ا. وهذا يعني أن يسوع يعرفني ويعرف كل شيٍء عني. فهو  جميع الناس فحسب، بل وسرائر قلوبهم أيض 

كما أنه يعرفني عندما أحاول خداع اآلخرين. لذلك، ِمن المهم أن أسمح دوافعي، ومواقفي. يعرف أفكاري، و

 للروح القدس بتغيير ذهني، ودوافعي، ومواقفي. 

 

1 :11 

 ما المقصود برؤية مالئكة هللا يصعدون وينزلون على ابن اإلنسان؟: 6السؤال 
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 ُمالحظات:
 

ا بين األرض  05ونحن نقرأ في تكوين كان يسوع ما زال يُفَكِّر في أبينا يعقوب.  أنَّ يعقوب رأى في حلم ُسلَّم 

لَّم ُمبارك ا  لَّم. وكان الرب نفسه يقف على رأس السُّ والسَّماء، وأنه رأى مالئكة هللا تصعد وتنزل على السُّ

بُّ إِلَهُ أَبِيَك إِْبَراِهيَم َوإِلَهُ إِْسحقَ يعقوب. فقد وعده قائال : " . إِنَّ األَْرَض الَّتِي تَْرقُُد َعلَْيهَا اآلَن أُْعِطيهَا أَنَا هَُو الرَّ

يَّتَِك، الَّتِي َستَُكوُن َكتَُراِب األَْرِض، َوتَْمتَدُّ َغْربا  َوَشْرقا ، َوِشَماال  َوَجنُوبا ، َوتَتَبَارَ  يَّتَِك َجِميُع لََك َولُِذرِّ ُك بَِك َوبُِذرِّ

َك إِلَى هَِذِه األَْرِض. َولَْن أَْتُرَكَك إِلَى أَْن أَفَِي بُِكلِّ َما ا أَنَا َمَعَك وَ هَ ُشُعوِب األَْرِض.  أَْرَعاَك َحْيثَُما تَْذهَُب، َوأَُردُّ

 ". َوَعْدتَُك بِهِ 

 

لة  يََتحقَّقُسلَّم يعقوب  َرْمزوفي إنجيل يوحنَّا، يُشير يسوع إلى أنَّ  في يسوع المسيح! فيسوع المسيح هو الصِّ

سماء واألرض! وهو الوسيط الوحيد بين هللا واإلنسان. فِمن خالل تضحيته على الصليب، فقد الوحيدة بين ال

 صالَح هللا مع الخطاة، وصالَح الخطاة مع هللا.

 

ا أعظم. ولِكْن ما هي تلك األمور األعظم؟ لقد الحظ التالميذ أنَّ يسوع  ويقول يسوع لنثنائيل إنه سيرى أمور 

نَظَر إلى قلب نثنائيل مباشرة . ومنذ تلك اللحظة فصاعدا ، سوف يرون المزيد ِمن يمتلك معرفة  خارقة  وأنه 

. كما أنهم سيرون َصلبه، وكيف أنَّ السَّماء ستُفتَح، وكيف أنَّ هللا سيدنو ِمن اإلنسان الصفات اإللهية ليسوع

ا، سوف يرو10: 10؛ 05: 5وكيف أنَّ اإلنسان سيتصالح مع هللا )يوحنَّا  ن يسوع في يوم الدينونة (. وأخير 

لطان لكي يُدين العالم ويَْحُكم السماء الجديدة واألرض الجديدة )دانيال  ة والسُّ : 1األخيرة وهو ُمتسربل بالقوَّ

11-12 .) 

 

 

 .                                                      تطبيقاتطَبِّق: 4الخطوة 

ر:  أي  من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عمليَّة للمؤمنين؟  َفكِّ

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من يوحنَّا  شارك وَدوِّن:  .51-11: 1تعالوا بنا نُفكِّر سوي  ا ونُدوِّ

ر: له إلى تطبيق  َفكِّ  شخصي؟ ما هو التطبيق المقترح الذي يريدك هللا أن تُحوِّ

 اكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك. شاِرك بُحريَّة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا على قلبك.  َدوِّن:

)تذكَّر أنَّ األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة، أو أنهم سيستخرجون ِمن الحق نفسه تطبيقات 

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

 أمثلة على تطبيقات ُمقترحة. -1

 

 عندما يسألك الناس، أخبرهم بوضوح عن مهمتك أو عن دعوة هللا لك في هذه الحياة. : 00-01: 1
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ف النَّاس على يسوع المسيح. 01: 1 ه أنظار الناس إليك، بل إلى يسوع المسيح )َحَمل هللا(. َعرِّ  : ال تَُوجِّ

وح القُُدس ال: 11: 1 حة على أفضل نحو في معموديَّة الرُّ ة واحدة فقط ُموضَّ : 10كورنثوس 1تي تَْحُدث َمرَّ

ح في 5-2: 1، وتيطُس 5-1: 1، ويوحنا 10-11 ا ُمَوضَّ ا وتكرار  وح القُُدس الذي يَحُدث مرار  . والملء بالرُّ

 .01-15: 5أفُسس 

اتهم. قُل لهم: "تعالوا وانظروا" :  أْفِسح مجاال  للناس لالنخراط في حياة المؤمنين المسيحيِّين واجتماع11: 1

 (. 21نُظر العدد أ)

 : اجتذب أفراد عائلتك إلى يسوع المسيح. 20: 1

 نظر إلى الناس ال وفق ا لِما هُم عليه اآلن، بل وفق ا لما يُمكن أن يُصبحوا عليه في يسوع المسيح. أ: 20: 1

ا إلى اتِّباعه )أي إلى أن نُصبح تالميذ له(. 21: 1  : يسوع يدعونا ال إلى اإلعجاب به فحسب، بل وأيض 

 : أخبِر أصدقاءك عن يسوع المسيح. فاألنبياء في العهد القديم كتبوا عنه.22: 1

 : أْعط الناس التقدير الذي يستحقونه. 21: 1

 فك الشخصي فيما يتعلَّق بيسوع المسيح؟": فَكِّر في السؤال التالي: "ما هو اعترا21: 1

 
 أمثلة على تطبيقات شخصيَّة. -2

 

ا أن يذهب المرء ويرى، فإنني أشارك عادة  في اللقاءات المسيحيَّة لكي أرى ما يفعله  أ( حيث إنه ِمن المهم جد  

هذا فقد انضممت إلى المؤمنون، ولكي أتعلَّم المزيد عنهم. فأنا أريد أن أعرف يسوع على نحٍو أوسع وأعمق. ل

 مجموعة تدرس الكتاب الُمقدَّس. 

 

ا على الحال التي  ب( لقد نَظَر يسوع إلى بُطرس ورآه ال على الحال التي كان عليها آنذاك فحسب، بل وأيض 

 سيصير إليها في الُمستقبل. لهذا فأنا أتوقع من يسوع أن يُغيِّرني ألُصبح الشخص الذي يُريدني هو أن أكونه. 

 

 .                                                        التَّجاُوبَصلِّ . 1الخطوة 

 تعالوا بنا نُصلِّي بالتناُوب بحيث يُصلِّي كل شخٍص بشأن َحقٍّ واحٍد علَّمنا هللا إياه من خالل اآليات يوحنَّا

1 :11-51. 

نوا على رفع صلوات قصيرة تتألف من )تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلَّمته في درس الكتاب  هذا. تمرَّ

 ُجملة أو ُجملتين. تذكَّر أنَّ أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.
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 (ائقدق 5) صالة 1

 صالة شفاعيَّة

 

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

 

 

 

 

 (دقيقتان)واجب بيتي  6

 للدَّرس القادم

 

 أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  قائد المجموعة.)

 

 . تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح. تعهُّد -1

 .51-11: 1)مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( إنجيل يوحنَّا  ِعظ، أو َعلِّم، أو ادرس -0

. استخدم 5-1كورنثوس 1. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي  ا ِمن الخلوة الروحيَّة -1

ن مالحظاتك. طريقة ا ل. َدوِّ  لَحق  الُمفضَّ

 آيات كتابيَّة حفظتها. 5. راجع يومي ا آخر 12: 1: تأمَّل واحفظ آية الحفظ الجديدة: يوحنَّا الحفظ -2

 (. 1: 5. َصلِّ لشخٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور الصالة -5

ن مالحظاتك -1 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  حول َدوِّ ن أيض  بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير. 

 


