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 َصالة 1

 

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

 

 

 دقيقة( 22) ُ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 12–9كورنثوس 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(ائدق 5) حفظ 3

 11: 1يوحنَّا 

 

 . 11: 1 يوحنَّا)في مجموعات ثُنائيَّة(:  راجعوا

 

 (ةقيدق 55) درس كتاب 4

 25-1: 2يوحنَّا 

 

تَِصف  25-12: 2ِصف يسوع المسيح وهو يُعلن عن ذاته لتالميذه األوائل. واألعداد ي 11-1: 2 : يوحنَّاُمقدِّمة

 يسوع وهو يُعلِن عن ذاته للُجموع في أورشليم. 

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  ا . مع   25-1: 2لنقرأ يوحنَّا  اقرأ.

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

 

 

 .                                                     ُ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؟



8الدَّرس  -خامسالدليل ال  
 

 

 

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  اكتشف َحق  ا واحد 

 )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(.
 

2 :11 

 . َده ِمن خالل ُمعجزةيسوع يُعلِن َمج  : 1االكتشاف 

 

الصفات اإللهيَّة التي ُتِشعُّ ِمن خالل حجاب عندما نَتحدَّث عن َمْجد الرب يسوع المسيح فإننا نَتحدَّث عن كل 

: 15-14: 1 يوحنَّايقول في  يوحنَّاَمْجِده: نِعمته وَحقُّه. فالبشير  إلى. وِمن األمور التي تُشير طبيعته البشريَّة

ل في  برؤية". والمقصود َوهَُو ُمْمتَلِىٌء بِالنِّْعَمِة َواْلَحقِّ ... َونَْحُن َرأَْينَا َمْجَدهُ " َمْجد يسوع المسيح هو التأمُّ

 .أعماله وكلماتهالُمتجسِّدان في  النِّعمة والحقصفاته اإللهيَّة. والَمعنى المقصود هُنا بكلمة "َمْجد" هو 

 

، أْظهَر يسوع 11: 2 يوحنَّا. ففي ُمعجزاتهإظهار َمْجد يسوع المسيح هو  إلىوِمن األمور األخرى التي تُشير 

َخْمر في ُعْرس قانا  إلىمجده ِمن خالل قيامه بُمعجزة. فقد َكَشف عن صفاته اإللهيَّة عن طريق تحويل الماء 

ِمن خالل  قِيَِمهِ األخالقيَّة الكاملةقد َكَشف يسوع عن الجليل. ونرى هُنا أنَّ َمجده ظهر على النحو التالي: ف

ِمن خالل توفير الخمر بسخاء؛ وبالتالي فقد َجنَّب  سخائه اإللهيِّ احترامه لمؤسَّسة الزواج. وقد َكَشف عن 

 أصحاب الُعرس أيَّ إحراج. وكم أَودُّ أن أتأمَّل في مجد المسيح الُمعلن في العهدين القديم والجديد!

 

2 :24-25 

 . يسوع ال يأتِمن أي شخص على نفسه أو على قضيَّته: 2االكتشاف 

 

لَْم (. ولكنَّ يسوع "23: 2به كثيرون ) آمنعندما رأى الناس في أوُرشليم الُمعجزات التي أجراها يسوع، 

جميع األشخاص الذين  إلى". وهذا يعني أنَّ يسوع لم يَُكن يَْنظُر َعلَى نَْفِسِه، ألَنَّهُ َكاَن يَْعِرُف اْلَجِميعَ  يَْأتَِمْنهُمْ 

يَزعمون أنهم يؤمنون به على أنهم مؤمنين حقيقيِّين. ولكنَّ يسوع المسيح هو الوحيد القادر على معرفة جميع 

أَم ال. ونقرأ  الناس وما في قلوبهم. كما أنه الوحيد الذي يَعرف ما إذا كان هذا الشخص قد اختبر الوالدة الثانية

 ". لَْم يَُكْن بَِحاَجٍة إِلَى َمْن يَْشهَُد لَهُ َعِن اإِلْنَساِن، ألَنَّهُ يَْعِرُف َدِخيلَةَ اإِلْنَسانِ أنَّ يسوع المسيح " 25: 2 يوحنَّافي 

 

ل ِمن إنجيل  ة أنَّ يسوع لم يَُكن بحاجة لَِمن يُخبره عن ِسمعان عندما ر يوحنَّاونرى في األصحاح األوَّ آه للمرَّ

األولى. فقد َعَرَف حقيقة سمعان بنفسه ِمن خالل نظرته الفاحصة والثاقبة. كما أنه لم يَُكن بحاجة لَِمن يُخبره 

ة. فقد َعَرف أنَّ نثنائيل إسرائيلي ال ِغشَّ فيه. ونرى في األصحاح الثاني ِمن  ل مرَّ عن نثنائيل عندما رآه ألوَّ
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ا. فقد كان يَعرف خفايا  يوحنَّاإنجيل  أنَّ يسوع َعَرف أنَّ إيمان كثيرين في أورشليم لم يَُكن إيمان ا حقيقي  ا ُمَخلِّص 

قلوب الناس بعينيه الثاقبتين. كما أنه كان يَعرف أفكارهم ودوافعهم ومواقفهم. ونرى في األصحاح الثالث ِمن 

ة األولى.  أنَّ يسوع لم يَُكن بحاجة لَِمن يُخبره يوحنَّاإنجيل   عن حقيقة نيقوديموس عندما التقى به للمرَّ

 

ا لي ألنني أُدرك أنَّ يسوع يَعرف كل شيء عني. فهو قادر  ة جد   ِمن خالل عينيه الثاقبتين  –وهذه اآليات ُمِهمَّ

(. وهو يَعرف 13: 4؛ عبرانيِّين 9: 11 األيام أخبار2نظُر أأعماق عقلي وقلبي وحياتي ) إلىعلى النظر  –

ضعفي كما َعَرف ضعف بُطرس، ويَعرف إخالصي كما َعَرف إخالص نثنائيل، ويَعرف إيماني كما َعَرف 

إيمان جميع األشخاص اآلخرين، ويَعرف األسئلة التي تدور في عقلي وقلبي كما َعَرف األسئلة التي تدور في 

 عقل نيقوديموس وقلبه. 

 

 

 توضيحات                            .                           األسئلة: 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.25-1: 2لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في إنجيل يوحنَّا 

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

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

 يَطَرح سؤاله(.

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

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

 النقاش حول األسئلة(.

 

2 :11 

 ما هي الغاية ِمن الُمعجزات المذكورة في الكتاب الُمقدَّس؟: 1السؤال 

 ُمالحظات: 
 

 يُْؤثِر استخدام كلمة "آية" بدال  ِمن "ُمعجزة". يوحنَّاناُلحظ هنا أنَّ البشير 

 

د ُسلطان هللا وجالله.   أ( اآلية هي ُمعجزة تؤكِّ

 

هللا الذي َعِملَها! وفي كثيٍر ِمن  إلىفالغاية ِمن الُمعجزة هي توجيه نظر الناس ال إلى الُمعجزة في َحدِّ ذاتها، بل 

تَْحُدث في أوقاٍت يُوِشك هللا فيها أن يُعطي إعالن ا  قدَّسالكتاب المُ األحيان، كانت الُمعجزات المذكورة في 

ا. فعلى سبيل المثال، عندما أعلن هللا الشريعة  ، قام هللا ببعض الُمعجزات ِمن خالل موسى: فقد لموسىجديد 

أرسل عشر ضربات على األعداء، وجعل مياه البحر األحمر تنحسر وتتراجع لكي يتمكَّن بنو إسرائيل ِمن 
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ة ُحلوة، وغير ذلك. وِمن خالل هذه المعجزات، بَْرهَن موسى أنَّ الشريعة أُعطيت  العبور، وجعل المياه الُمرَّ

 بُسلطاٍن ِمن هللا.

لوا فيه عن هللا، أجرى هللا ُمعجزات ِمن  وعندما كشف هللا حقيقته لمملكتي يهوذا وإسرائيل في الوقت الذي تََحوَّ

ا ِمن السماء فالتهمت الذبيحة والماء والحجارة َشعإيليَّا وأليخالل النبيَّْين  ا لألرملة، وأرسل نار  . فقد َوفَّر طعام 

ا ِمن الموت، وحمى عبيده  التي كانت على المذبح لكي يُبرهن أنَّ األصنام ال تملك أي قوة. كما أنه أقام أشخاص 

 بأن أحاطهم بمركبات ِمن نار، وغير ذلك. 

 

وجاء ليعيش بيننا، أجرى الكثير ِمن المعجزات  يسوع المسيحيَّة في شخص وعندما أخذ هللا طبيعة بشر

ا ُمصابين  ا كانت تُسيطر عليهم أرواح شريرة، وشفى أشخاص  ر أشخاص  العظيمة: فقد شفى مرضى، وَحرَّ

ا جائعة ، وهَدَّأ العاصفة. ولكنَّ أعظم ُمعجزاٍت هي أنه حُ  بَِل به بالعمى والطََّرش، وأقام موتى، وأطعم ُحشود 

وح القُُدس، وُولِد ِمن عذراء، وأُقيم ِمن األموات، وصعد  السماء، ولم يتوقف عن تخليص ماليين  إلىِمن الرُّ

 الناس ِمن الخطية والدينونة األبديَّة، وَغيَّر حياتهم فجعلهم مواطنين في ملكوت هللا!

 

ُسلوعندما أَسَّس هللا كنيسته في كل مكان ِمن خالل عمل  تاباتهم، فقد أجرى العديد ِمن الُمعجزات ِمن وك الرُّ

يرة، وشفوا ُعميان ا، وأقاموا  ا تُهيمن عليهم أرواح شرِّ روا أشخاص  ُسل أنفسهم: فقد شفوا مرضى، وَحرَّ خالل الرُّ

أقاصي األرض، ولتغيير حياة كثيرين،  إلىموتى. ولكنَّ األهم ِمن ذلك هو أنَّ هللا استخدمهم للمناداة باإلنجيل 

 . الكتاب الُمقدَّسلتأسيس أول كنيسة بين اليهود والسامريِّين واألُمم، ولكتابة األسفار األخيرة في و

 

 مبدأ ما في العالم الروحي.  إلىب( اآلية هي عمل عجيب في العالم الطبيعي يُشير 

 

ُمعجزة َتحُدث في  إلىالنطاق المادي للكون المخلوق ُتشير فاآلية لها غاية ُمَعيَّنة إذ أنَّ المعجزة التي تَحُدث في 

تثبيت  إلىترمي  14: 1 يوحنَّا. فمثال  فإن ُمعجزة تكثير األرغفة في إنجيل النِّطاق الروحي للكون المفدي

ما ( الذي يُعطي الحياة األبديَّة للذين يؤمنون به. ك35: 1) ُخْبز الحياةأنظار الناس على يسوع المسيح بصفته 

ُجل األعمى في إنجيل   نور العالمإظهار أنَّ يسوع هو  إلىترمي  11: 9 يوحنَّاأنَّ ُمعجزة فتح عيني الرَّ

ا روحي  ا للذين يؤمنون به. كذلك فإنَّ ُمعجزة إقامة لعازر ِمن الموت في إنجيل 12: 5)  يوحنَّا( الذي يُعطي نور 

(، وأنه يُعطي 25: 11) القيامة والحياةيسوع هو  التركيز على حقيقة أنَّ  إلىترمي  15: 12و  44: 11
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دة عند القيامة )فيلبِّي  المؤمنين به حياة روحيَّة جديدة اآلن، وأنه سيَُغيِّر أجسادهم األرضيَّة بأجساد ُمَمجَّ

3 :21 .) 

 

د ما إذا كانت الُمعجزة تحمل هذا المعنى الروحي العميق أَم ال. وفي كل ياق هو الذي يَُحدِّ الحاالت فإنَّ  والسِّ

ا عن نفسها وتَُركِّز أنظار الناس على َمن قام بها! ففي إنجيل  ، نرى أنَّ 11: 2 يوحنَّاالُمعجزة تُبِعد األنظار دوم 

ل معجزة قام بها يسوع. فهي ترمي  إلىُمعجزة تحويل الماء  إظهار أنَّ يسوع المسيح جاء  إلىخمر تُدعى أوَّ

ل النظام إلى (. فالمجيء 14: 5؛ َمتَّى 21-19: 2 يوحنَّانظُر أالقديم ويستبدله بنظام جديد ) العالم لكي يَُكمِّ

ة الثيوقراطيَّة، وغير ذلك(، واستبدله  ل ليسوع المسيح ألغى نظام العهد القديم )الهيكل، والذبائح، واألُمَّ األوَّ

ة واحدة  األبد، وشعب هللا المؤلَّف  إلىبنظام العهد الجديد )عبادة هللا بالروح والحق، وذبيحة يسوع الكفَّاريَّة َمرَّ

ة في العالم، وغير ذلك(. وهكذا فإنَّ النظام الجديد يَختلف عن النظام القديم كما يَختلف الخمر عن مِ  ن كل أُمَّ

 الماء!

 

يه.  ِجد اإليمان، بل لكي تُقوِّ  ج( الُمعجزة تَتِمُّ ال لكي تُو 

 

ا هَِذِه اآليَاُت فَقَْد ُدوِّ يَعني: " 31: 22فالنص اليوناني األصلي ليوحنا  في اإليمان ...". فالغاية  لتستمروانَْت َوأَمَّ

وح القُُدس هو الوحيد الذي  َتعزيزِمن المعجزات هي ليست إيجاد اإليمان، بل  اإليمان الحقيقي الُمَخلِّص! فالرُّ

ياإليمان. والُمعجزات والتعاليم الُمصاحبة لها  يُْوِجد ية هذا اإليمان. وقد َكتَب البشير يُوحنَّا إنجيله لتقو ُتقوِّ

 إيمان المؤمنين في وجه األعداء والُمعلِّمين الزائفين. 

 

2 :14-14 

 لماذا طَهَّر يسوع الهيكل؟: 2السؤال 

 ُمالحظات:
 

( وأن يدفعوا 14-14: 23كان ينبغي على جميع اليهود أن يحتفلوا بعيد الفصح كل سنة في أورشليم )خروج 

(. وفي فترة العيد التي تمتد سبعة أيام، كان يتم تقديم الكثير ِمن الذبائح 11-11: 32ضريبة للهيكل )خروج 

ِمن بلدان بعيدة، فقد كانوا ُمضطرين لشراء  (. وألنَّ الكثير ِمن اليهود كانوا يأتون25-11: 25للرب )الَعَدد 

ير يُدعى َحنَّان(  الحيوانات التي سيُقدِّمونها ذبائح ِمن أورشليم. وكان رئيس َمجمع اليهود )وهو شخص شرِّ

يستغل هذا العيد لتحقيق الربح الماديِّ ِمن خالل السماح للباعة والصيارفة باستخدام ُجزء من الهيكل )ساحة 
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ا األُمم( ألغر اض تجاريَّة. وبالطبع، كان هؤالء الباعة والصيارفة يَستغلون الُمتعبِّدين ويربحون منهم أرباح 

 فاحشة. 

 

كذلك، كان الصيارفة يستخدمون هذه الساحة للقيام بصفقاتهم التجارية. فقد كان ينبغي على كل عابٍِد َذَكر أن 

جب على اليهود الذين يعيشون في بلدان أخرى يدفع ضريبة سنوية للهيكل مقدارها نصف شاقل. لذلك، كان ي

فوا عمالتهم األجنبية بالعملة اليهودية. وكان الصيارفة يتقاضون منهم نسبة ربح على كل عملية  أن يَُصرِّ

ا.  ا يستغلون الناس ويتقاضون منهم عمولة عالية جد    تصريف للنقود. وبالطبع، كان الصيارفة أيض 

ا يبيعون الماشية والحمام. كما وجد هُناك  إلىلذلك، عندما جاء يسوع  الهيكل، َوَجد في ساحة الهيكل أُناس 

ل هؤالء ا. لذلك، فقد َحوَّ سوق  إلى( 4: 51نظُر إشعياء هيكل الرب الُمَخصَّص للعبادة )أ الصيارفة أيض 

ْبح غير المشروع!  تجاري تُمارس فيه جميع أنواع النَّْصب والرِّ

 

 بصفته ابن هللا.أ( يسوع طَهَّر الهيكل 

 

(. وعن طريق تطهيره للهيكل فقد مارس ُسلطانه أو َحقَّه 49: 2لقد قال يسوع عن الهيكل إنه "بيت أبيه" )لوقا 

ا وإعادته 1-1: 3نظُر عبرانيِّين أكابن هللا الوحيد ) غايته الرئيسة السابقة  إلى( في الحفاظ على بيت أبيه ُمقدَّس 

 كمكان للعبادة!

 

 ر الهيكل بصفته المسيَّا. ب( يسوع طَهَّ 

 

ألَنَّ لم يَُكن اليهود يَعرفون أسفارهم الُمقدَّسة َحقَّ المعرفة. ففي السنة األلف قبل الميالد، تَنبَّأ النبيُّ داود قائال : "

لك، فقد تنبَّأ يسوع. كذ موت(. وقد كان تطهير الهيكل سيُسهم في 9: 19" )المزمور اْلَتهََمْتنِياْلَغْيَرةَ َعلَى بَْيتَِك 

هيكله، وبأنه سيكون كنار الُمَمحِّص، وبأنه سيُطَهِّر أبناء الوي  إلىالنبيُّ مالخي بأنَّ الرب سيأتي فجأة  

(! وبهذا فإنَّ العهد القديم نفسه يُبَرِهن على أنَّ المسيَّا يمتلك كل الحق في تطهير الهيكل! 3-1: 3)مالخي 

ر التالميذ أنَّ هذه النبوءات قد ُكتِبَت عن المسيَّا في العهد القديم. وقد استَخدم وعندما طَهَّر يسوع الهيكل، تََذكَّ 

ة لتطهير الهيكل ألنه كان يملك ُسلطان ابن هللا الوحيد وُسْلطان المسيَّا لتنفيذ العقاب )  يوحنَّانظُر أيسوع القوَّ

5 :22!) 

 

2 :15-22 

 ثالثة أيام؟ما المقصود بهدم الهيكل وبنائه في : 3السؤال 
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 ُمالحظات:
 

 أ( أُحجية يسوع.

 

". وقد كانت هذه أشبه باألُحجية ألن الكلمات تَحتمل اْهِدُموا هََذا اْلهَْيَكَل، َوفِي ثاَلَثَِة أَيَّاٍم أُقِيُمهُ قال يسوع: "

. وكلمة الَجَسدهيكل  إلىفي أورشليم أو  الهيكل المبني ِمن حجارة إلىَمعنَيَْين: فكلمة "هيكل" يُمكن أن تُشير 

 إلىإفناء الَجَسد. وكلمة "أُقيُمه" يُمكن أن تُشير  إلىالمبنى الحجري أو  تحطيم إلى"اْهِدموا" يُمكن أن تُشير 

 الميِّت! إقامة الَجَسدإعادة بناء المبنى الحجري أو 

 

 

 ب( معنى األُحجية.

 

جسده )سيقتلونه(، إالَّ أنه سيقوم ِمن األموات لقد قََصد يسوع أن يقول التالي: رغم أنَّ اليهود سيهدمون هيكل 

 في اليوم الثالث.

 

ا هيكلهم الحجري ونظام العبادة مع كل ما يرتبط به ِمن  وبِهَْدم اليهود لهيكل َجَسد يسوع، كانوا سيهدمون أيض 

 ُممارسات وطقوس دينيَّة. 

 

ة على تأسيس هيكل روحي جديد على الرغم ِمن ذلك، سوف يَعمل يسوع المسيح ِمن خالل قيامته الجسديَّ 

 ؛ أفُسس11: 1كورنثوس 2وممارسات روحيَّة جديدة ُكلي  ا حيث إنَّ الناس سيعبدون هللا بالروح والحق )

 (!5-4: 2بُطرس 1؛ 22: 2

 

مز عن المرموز إليه في   . الكتاب الُمقدَّسج( ال يُمكن فَصل الرَّ

 

ْمز هو جسد  والمرموز إليه(. 22: 25ي كان َمسكن هللا )خروج هو خيمة االجتماع أو مبنى الهيكل الذ الرَّ

 (. 9: 2المسيح الذي يَِحلُّ هللا فيه بكل ِمْلئِه )كولوسي 

 

ا هيكل أورشليم بكل ما فيه ِمن ُممارسات )طقوس  لذلك، إذا قام أي شخص بهدم جسد المسيح فإنه يَْهِدم أيض 

لهيكل في أورشليم وال نظام العبادة فيه أيَّة أهميَّة! فقد انشقَّ دينيَّة(! وعندما ُصلَِب يسوع، لم يَُعد لمبنى ا

(. وقد َعلَّم الكتاب الُمقدَّس بوضوحٍ تامٍّ أنَّ الهيكل 51: 24أسفل )َمتَّى  إلىنِصفين ِمن أعلى  إلىحجاب الهيكل 
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ُسل  سالة 25-24: 14؛ 49-45: 4لم تَُعد له أهميَّة )أعمال الرُّ العبرانيِّين تَُعلِّم بوضوح عن  ىإل(. كذلك فإنَّ الرِّ

ة واحدة وإلى األبد بيسوع المسيح وعمله الخالصي الكاِمل! وبعد موت  استبدال الهيكل وطقوسه الدينيَّة َمرَّ

ا في سنة   ميالديَّة(، قام الرومان بتدمير أورشليم ومبنى الهيكل.  42المسيح بسنوات قليلة )وتحديد 

 

ا  إلىة جسد يسوع المسيح تُشير وبالطريقة ذاتها، فإنَّ قيام تأسيس الهيكل الجديد؛ وهو هيكل آخر ليس مصنوع 

 هيكل هللا الروحي(. فالعهد الجديد يُعلِّم أنَّ جسد المؤمنين )الكنيسة( هي 55: 14بيد إنسان )مرقُس 

 (.5-4: 2بطرس 1؛ 22-21: 2، أفُسس 11: 1كورنثوس 2، 14-11: 3كورنثوس 1)

 

 

 

 

 د( اليهود أخفقوا في رؤية المرموز إليه. 

 

سنة. ولِكْن لو أنهم درسوا األسفار الُمقدَّسة بقلب  41فكل ما رأوه هو الهيكل الحجري الذي استغرق بناؤه 

د رمز أو ِظل )عبرانيِّين  مؤمن لعرفوا أنَّ الهيكل الذي في أورشليم، بكل ما فيه ِمن أثاث وطقوس، هو ُمَجرَّ

(. كما أنَّ النبيَّ 2-1: 11الدمار. وقد تنبَّأ النبيُّ إشعياء بأنَّ الهيكل لن يكون بيت هللا )إشعياء ( مصيره 5: 5

ُره، ولن يَسعى أحد لُصنعه ثانية  )إرميا تابوت العهدإرميا تنبَّأ بأنه لن يتم افتقاد  (! وقد 11: 3، ولن يتم تََذكُّ

بَِذبِيَحٍة َوتَْقِدَمٍة لَْم ( بحسب العهد القديم اليوناني: "4-5: 12( )عبرانيِّين 4-1: 42ُكتَِب في ِسفر المزامير 

ا، لِكنََّك َوهَْبتَني تَُسرَّ  تِي أَْن أَْعَمَل ... ِعْنَدئٍِذ قُْلُت: هَا أَنَا أَِجيُء، . . ُمْحَرقَة  َوَذبِيَحةَ َخِطيٍَّة لَْم تَْطلُبْ َجَسد  إِنَّ َمَسرَّ

 َحلَّت ذبيحة يسوع المسيح َمَحلَّ جميع الذبائح األخرى....". وهكذا، فقد َمِشيئَتََك 

 

 هـ( التالميذ أخفقوا ُهم أيًضا في فهم أنَّ يسوع كان يَتحدَّث عن هيكل جسده.

 

 إلىلم يَفهم التالميذ المعنى الروحي لكلمات يسوع إالَّ بعد أن ُصلَِب، وبعد أِن انشقَّ حجاب الهيكل ِمن أعلى 

 أسفل، وبعد أن قام يسوع ِمن األموات في اليوم الثالث.

 

2 :19 

 أمور روحيَّة؟ إلىعلى أمور ماديَّة ترمز  الكتاب الُمقدَّسهل هناك أمثلة أخرى في : 4السؤال 

 ُمالحظات:
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ة تلو األخرى في فهم أنَّ األمور الماديَّة ترمز  ة بعد  إلىأخفق اليهود الَمرَّ أمور روحيَّة. كما أنهم قَدَّموا الَمرَّ

األخرى تفسيرات حرفيَّة وخاطئة لكلمات يسوع التي كانت تَحِمل معاٍن روحيَّة. وفيما يلي بعض األمثلة على 

 ذلك ِمن إنجيل يوحنَّا فقط:

 

 التي تََحدَّث عنها يسوع هي الوالدة الروحيَّة.  "الوالدة الثانية": 3في يوحنَّا 

وح القُُدس.  "الماء الذي يُعطيه يسوع": 4يوحنَّا في   هو الرُّ

 قبول يسوع باإليمان.  إلىيُشير  "أكل َجَسد يسوع": 1في يوحنَّا 

 يعني االنفصال األبدي عن حضور هللا وعنايته ومحبَّته.  "الموت": 5 يوحنَّافي 

 

 تطبيقات          .                                            طَبِّق: 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:  .25-1: 2تعالوا بنا نُفكِّر سوي  ا ونُدوِّ

ر: له إلى تطبيق شخصي؟  َفكِّ  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:

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

 ُمختلفة. فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة(.

 

 أمثلة على تطبيقات ُمقترحة. -1

 

واج ألنه فِكرة هللا ومؤسَّسة أنشأها هللا. 1: 2  :  أْكِرم الزَّ

 :  كمؤمن مسيحي، اشترك في األنشطة االعتياديَّة للناس اآلخرين. 1: 2

 علَن في العهدين القديم والجديد. :  تأمَّل في مجد المسيح المُ 11: 2

 :  اقض بعض الوقت مع والديك وعائلتك. 12: 2

:  إذا َغِضْبَت بسبب الشرِّ أو الُممارسات الخاطئة التي تراها ِمن َحْولِك، فال تَْسَمح لغضبك أن 15-11: 2

 (. 21: 4خطيٍَّة ما )أفُسس  إلىيقودك 

 من بكلمات يسوع المسيح. :  آِمن بالعهدين القديم والجديد، وآ22: 2

 :  ال تأتَِمن أيَّ شخٍص على نفسك. 23: 2

 :  ماِرس حضور المسيح. فهو يرى كل شيء ويَعرف كل شيء.25: 2

 

 .أمثلة على تطبيقات شخصيَّة -2
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ا  ة أقرأ أو أدُرس فيها مقطع  أ( أَودُّ أن أكتشف مجد يسوع المسيح في العهدين القديم والجديد. لذلك، في كل َمرَّ

سوف أطرح على نفسي السؤال التالي: "ما هو الشيء الجديد الذي يُمكنني أن أتعلَّمه عن  الكتاب الُمقدَّسِمن 

اليوم أنَّ موت يسوع المسيح أنهى هيكل العهد القديم وكل يسوع المسيح ِمن خالل هذا المقطع؟" وقد تَعلَّمت 

ما يرتبط به ِمن طقوس دينيَّة. كما أنني تَعلَّمت أنَّ قيامة يسوع المسيح أسََّسْت الهيكل الجديد الذي يتألَّف ِمن 

وح القُُدس )أفُسس  ذين يَعبُدون هللا ( وال11-4: 2بُطرس 1؛ 22: 2المؤمنين الذين يَْسُكن هللا فيهم ِمن خالل الرُّ

وح والحق.  بالرُّ

 

هَْين لِرْبح النفوس. فقد كان هيكل الرب في العهد القديم يَُضمُّ ساحة   ب( أَودُّ أن يكون إيماني وعبادتي ُمَوجَّ

ار ا ليهود لألُمم إلتاحة الفُرصة لهؤالء األُمم لمعرفة هللا الحيِّ وعبادته. لكنَّ القادة اليهود )ِمْثل َحنَّان( والتُجَّ

لوا تلك الساحة  سوق تجاري لبيع المواشي وإلى مغارة لُصوص حيث إنهم كانوا يِغشُّون الناس عند  إلىَحوَّ

ل اليهود تِْلك الساحة التي أرادها هللا أن تكون بََركة لألَُمم  ساحة  إلىتصريف الِعمالت. وهكذا، فقد َحوَّ

اسبهم الشخصيَّة. وبهذا فقد أظهر اليهود أنهم يُعارضون ِرْبح يُمارسون فيها َجَشَعهُم المادي ويُحقِّقون فيها مك

النفوس ويُعارضون ِرْبح األَُمم. فقد أرادوا أْن يحتفظوا بإيمانهم ألنفسهم. ولكنَّ يسوع المسيح )المسيَّا( جاء 

س الكنيسة للمؤمنين ِمن الوعود التي قطعها لجميع المؤمنين، وأسَّ  وَتمَّموَغيَّر هذا ُكلَّه. فقد جاء لليهود واألُمم، 

ة وقبيلة ولسان. لهذا، سوف أفعل ما بوسعي لكي ال نكون أنا أو كنيستي ُمعادين لربح النفوس، ولكي ال  كل أُمَّ

 نُغلق أبواب اجتماعاتنا أمام الناس الذين لم يسمعوا باإلنجيل ِمن قَْبل.

 

 التَّجاُوب              .                                          َصلِّ . 5الخطوة 

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

2 :1-25. 

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

 تذكَّر أنَّ أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة(.ُجملة أو ُجملتين. 

 

 

 (ائقدق 5) صالة 5

 صالة شفاعيَّة

 

ا وألجل الناس في العالم. تابعوا الصالة  في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعض 
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 (دقيقتان)واجب بيتي  1

 للدَّرس القادم

 

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

 

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

)مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( األصحاح الثاني ِمن إنجيل  ِعظ، أو َعلِّم، أو ادرس -2

 يوحنَّا.

. 11-13كورنثوس 1. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي  ا ِمن لخلوة الروحيَّةا -3

ن مالحظاتك.  ل. َدوِّ  استخدم طريقة الَحق  الُمفضَّ

 آيات كتابيَّة حفظتها. 5. راجع يومي ا آخر 25: 2: تأمَّل واحفظ آية الحفظ الجديدة: يوحنَّا الحفظ -4

 (. 3: 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،  َدوِّ ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.


