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 َصالة 2

 

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

 

 

 دقيقة( 02)ُمشاركة  1

 رسالة كورنثوس الثَّانية

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

( مع مراعاة أن تكون 02 –7كورنثوس 0خلواتكم 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. 

نوا ا  لُمالحظات.َدوِّ

 

 دقائق( 5)حفظ  3

 ُمراجعة آيات الحفظ ِمن إنجيل يوحنَّا

 

 آيات حفظ ِمن إنجيل يوحنَّا.  5)في مجموعات ثُنائيَّة( آخر  راجعوا

 

 دقيقة( 55)درس كتاب  4

 44 -2: 4يوحنَّا 

 

ا األعدادِمن إنجيل يوحنَّا تَِصف يسوع المسيح وهو يُعلن عن ذاته  40–0: 4: األعداد ُمقدِّمة  للسامريِّين. أمَّ

ة بين   54–44: 4 فَتَِصف يسوع المسيح وهو يُعلن عن ذاته إلى الَجليليِّين. وهناك بعض االختالفات المهمَّ

األصحاحين الثالث والرابع ِمن إنجيل يوحنَّا. ففي األصحاح الثالث، يَتحدَّث يسوع إلى َرُجل )نيقوديموس( 

ا في األصحاح الرابع، فهو يَتحدَّث إلى امرأة سامريَّة كانت  يهودي يَْشَغل منصبًا قيادي ًا وأخالقي ًا عاليًا. أمَّ

 .  تعيش في فساٍد أخالقيٍّ

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 2الخطوة 

 اً. معً   54–0: 4لنقرأ يوحنَّا  اقرأ.

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

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 1الخطوة 
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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  اكتشف َحق ًا واحًدا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

4 :21 

 . الفَرق بين الماء العاديِّ والماء الحيِّ الذي يُعطيه يسوع: 2االكتشاف 

 

اْسقِينِي، لَطَلَْبِت أَْنتِ : "لَْو ُكْنِت تَْعِرفِيَن َعِطيَّةَ هللاِ، َوَمْن هَُو الَِّذي يَقُوُل لَِك: 02: 4يقول يسوع في إنجيل يوحنَّا 

، ظَنَّت المرأة السامريَّة أنه يَتحدَّث عن ماٍء عاديٍّ  ِمْنهُ فَأَْعطَاِك َماًء َحي اً!" وعندما تََحَدث يسوع عن الماء الحيِّ

نة. وهذا يُمكنه أن يسحبه ِمن البئر. فقد اعتقدت أنه يُشير إلى الماء الذي يَنبُع ِمن قاع البئر أسفل المياه السَّاك

 هو ما دفعها إلى القول له بأنه ليس لديه دلو وَحْبل لسحب الماء.

 

ويبدو جلي ًا أنَّ النبيَّ يعقوب هو الذي حفر هذه البئر. لذلك، فقد تساءلت المرأة السامريَّة ما إذا كان يسوع 

َماِء يَُعوُد فَيَْعطَُش. َولِكنَّ الَِّذي يَْشَرُب أعظم ِمن يعقوب. ولكنَّ يسوع أجابها قائالً: "ُكلُّ َمْن يَْشَرُب ِمْن هََذا الْ 

َداِخلِِه نَْبعاً يَفِيُض ِمَن اْلَماِء الَِّذي أُْعِطيِه أَنَا، لَْن يَْعطََش بَْعَد َذلَِك أَبَداً، بَْل إِنَّ َما أُْعِطيِه ِمْن َماٍء يُْصبُِح فِي 

وح القُُدس فَيُْعِطي َحيَاةً أَبَِديَّةً". وقد كان يسوع يَعني با : "الخالص" الذي يَْحُدث ِمن خالل عمل الرُّ لماء الحيِّ

. فعندما تَشرب ماًء عادي ًا فال بُدَّ أن تَعطش ثانيةً.  فيها. وقد بايَن يسوع بين الماء العاديِّ والماء الروحيِّ الحيِّ

األبد. فالماء العاديُّ  ولكن عندما تَشرب ِمن الماء الحيِّ )الخالص( الذي يُعطيه يسوع، فسوف ترتوي إلى

ا الماء الحيُّ )الخالص وجميع البركات التي  يبقى خارج النَّْفس وال يُمكنه أن يَُسدِّد حاجاتك الروحيَّة. أمَّ

ا الماء الحيُّ  تُرافقه( فيدخل النَّْفس ويَُسدِّد حاجاتها العميقة. كذلك، فإنَّ الماء العاديَّ يَختفي بعد أن تَشربه؛ أمَّ

 عطيه يسوع المسيح فهو كينبوع ماء ال ينتهي. لهذا، فهو يروي عطشك إلى أبد اآلبدين. الذي يُ 

 

 . نجاح يسوع في َجعل المرأة السامريَّة تؤمن به: 1االكتشاف 

 

خالل : "َرابُِح النُّفُوِس َحِكيٌم". وقد قَدَّم لنا يسوع مثاالً حي ًا على ِرْبح النُّفوس ِمن 42: 00نقرأ في ِسْفر األمثال 

ِرْبِحه لنفس المرأة السامريَّة. فأثناء عبوره ِمن اليهوديَّة إلى الجليل، كان ال بُدَّ له أن يَُمرَّ بالسَّامرة. وحين 

ا تالميذه فذهبوا لشراء بعض الطعام  وصل إلى بلدة سوخار كان قد تَِعب ِمن السَّفر فجلس على حافَّة بئر. أمَّ

معة لكي يرِمن بلدة ُمجاورة. وعند البئر، تَ   حها إلى ملكوته. بَحدَّث يسوع إلى امرأة سامريَّة سيِّئة السُّ
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ا للدخول إلى قلب  في البداية، استدرَّ يسوع عطفها الة جد ً بأن طلب منها أن تسقيه بعض الماء. وهذه طريقة فعَّ

يسوع بين شخص آخر عن طريق إعطائه فُرصة تقديم خدمة لك، أو عن طريق تقديم خدمة له. وقد َجَمع 

 االثنين: فقد طلب منها ماًء عادي ًا، وَعَرض عليها ماًء حي ًا. 

 

بأن قال لها: "لَْو ُكْنِت تَْعِرفِيَن َعِطيَّةَ هللاِ، َوَمْن هَُو الَِّذي يَقُوُل لَِك: اْسقِينِي". فقد افترضت  يسوع أثار فضولها

، وأنه بحاجة للمساعدة، وأنها تَ  تمتَّع باالكتفاء الذاتي وقادرة على ُمساعدته. ولكنَّ المرأة أنَّ يسوع يهوديٌّ

 ، يسوع قلب األمور رأًسا على عقب وقال لها إنها هي التي تحتاج إلى المساعدة ألنها بحاجة إلى الماء الحيِّ

. وقد أثار هذا الكالم فضولها. وِمن الطرق التي يمك نك وأنه هو الينبوع الذي يُمكنه أن يُعطيها هذا الماء الحي 

ثهم عن حقيقة هللا وعن ما يريد أن يُعطيهم إيَّاه.   أن تستخدمها إلثارة فضول اآلخرين هي أن تُحدِّ

 

بأن قال لها: "الَِّذي يَْشَرُب ِمَن اْلَماِء الَِّذي أُْعِطيِه أَنَا، لَْن يَْعطََش بَْعَد َذلَِك  يسوع َركَّز على حاجتها لالرتواء

ِطيِه ِمْن َماٍء يُْصبُِح فِي َداِخلِِه نَْبعاً يَفِيُض فَيُْعِطي َحيَاةً أَبَِديَّةً" وقد بايَن يسوع بين الماء العاديِّ أَبَداً، بَْل إِنَّ َما أُعْ 

. فعندما تَشرب ماًء عادي ًا، سوف تعطش ثانيةً. فالماء العاديُّ يبقى خارج النَّفس وال يروي  والماء الحيِّ

ربك له. ولكن عندما تَشرب ِمن الماء الحيِّ الذي يُعطيه يسوع، فسوف حاجاتك الروحيَّة. وهو يختفي حال شُ 

د أعمق احتياجاتك. وسوف يكون هذا الماء كينبوع ماٍء دائٍم  ترتوي إلى األبد ألنَّ هذا الماء سيدخل نفسك ويَُسدِّ

تمامه في الحياة يروي عطشك ويُنعش نفسك. وهكذا، فإنَّ إحدى الطُُّرق التي يمكنك ِمن خاللها أن تُثير اه

 األبديَّة هي أن تُقارنها بالحياة العاديَّة. 

 

بأن طلب منها أن تُنادي زوجها. فقد كان يسوع يَعرف أنَّها لن تَتوق إلى الماء الحيِّ إالَّ  يسوع أيقظ ضميرها

إذا أدركت أنها خاطئة. وعندما َذَكر يسوع زوجها، َشَعرت المرأة بالذَّْنب ألنه ليس لديها زوج. فقد كانت 

طريق مساعدتهم على إدراك  تعيش حياةً فاسدةً. وهكذا، يُمكنك أن تُثير اهتمام اآلخرين بالخالص عن

 خطاياهم. 

 

. وبينما كان يفعل ذلك، راحت المرأة تَعترف أكثر فأكثر. فقد قالت في يسوع كشف شيئًا فشيئًا عن حقيقته

 البداية إنه يهودي، ثم قالت إنه نبي، وأخيًرا اعترفت أنه المسيَّا!

 

 توضيحات                .                                       األسئلة: 3الخطوة 
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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.54–0: 4لنحاول أن نفهم كل الحق الُمعلن في إنجيل يوحنَّا 

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

الً من كل شخٍص أن شارِك : )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 سويًا في مجموعتك(.ناقِش

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

 النقاش حول األسئلة(.

 

4 :11–14 

 ما هي العبادة الحقيقيَّة؟: 2السؤال 

 ُمالحظات: 
 

 أ( مكان العبادة. 

 

كان السامريُّون يَعتقدون أنَّ جبل جرزيم هو المركز الوحيد للعبادة؛ في حين كان اليهود يَعتقدون أنَّ أوُرشليم 

 فِي هي المركز الوحيد للعبادة. ولكنَّ يسوع قال: "َستَأْتِي السَّاَعةُ الَّتِي فِيهَا تَْعبُُدوَن اآلَب الَ فِي هََذا اْلَجبَِل َوالَ 

اَعةٌ، الَ بَْل تُْم تَْعبُُدوَن َما تَْجهَلُوَن، َونَْحُن نَْعبُُد َما نَْعلَُم، ألَنَّ اْلَخالَص هَُو ِمْن ِعْنِد اْليَهُوِد. فََستَأْتِي سَ أُوُرَشلِيَم. أَنْ 

. ألَنَّ اآلَب يَْبتَِغي ِمثْ  وِح َوبِاْلَحقِّ اِدقُوَن اآلَب بِالرُّ َل هُؤالَِء اْلَعابِِديَن". وبهذا، ِهَي اآلَن، ِحيَن يَْعبُُد اْلَعابُِدوَن الصَّ

الذي نستند إليه في عبادتنا  والحقِمن العبادة  موقفناالذي نَتََعبَّد فيه، بل  المكانفقد َعلَّم يسوع أنَّ المهم هو ليس 

هم أن يعبدوا هلل! لذلك، فإنَّ العبادة الحقيقيَّة ليست ُمقيَّدة بمثل هذه األمور الماديَّة. فالمؤمنون المسيحيُّون يُمكن

 هللا اآلب في أيِّ مكاٍن: في بيوتهم، في مباني الكنيسة، في الهواء الطَّْلق، وفي أيِّ مكاٍن آخر يتواجدون فيه. 

 

 ب( الحق الذي يَستند إليه المؤمنون المسيحيُّون في عبادتهم. 

 

ه. فنحن نعبد هللا. ولِكْن ما هو الحق إنَّ موقفنا العقلي ِمن العبادة يَعتمد على الحق الُمختصِّ باهلل الذي نَعبُدُ 

الُمختصُّ باهلل؟ إنَّ الَحقَّ الُمختصَّ باهلل هو ليس شيئًا يقوله الناس )وال َحتَّى الُمتديِّنون( أو يؤمنون به عن هللا، 

ه، (. فقد أعلن هللا لنا ذات01بل هو كل ما يُعلنه هللا عن ذاته في الخليقة وفي الكتاب الُمقدَّس )المزمور 

 (. 0-0: 0وِصفاته، وأقواله، وأفعاله )عبرانيِّين 

 

وهناك َحقٌّ أعلنه هللا لنا وهو أنَّه ُرْوح. فاهلل ُرْوٌح في جوهره وطبيعته. فهو ليس إلهًا مصنوًعا ِمن َحَجر أو 

شجرة، وليس جبالً أو هيكالً. لذلك، فال حاجة ألن يُْعبَد ِمن خالل أصناٍم َمصنوعة ِمن الحجارة، أو تحت 
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ما. كما أنه ليس إلهًا يُمكن فهمه ِمن خالل القوانين الرياضيَّة شجرة ُمعيَّنة، أو في جبل ُمَحدَّد، أو في هيكٍل 

ة بالمادة، وال وفقًا لقوانين الطَّاقة أو الفضاء أو الزمن المعروف لدينا ألنه إله ال يُْستَقصى  والفيزيائيَّة الُمختصَّ

نبياء أو أحد ُمؤسِّسي )فهو يسمو على المكان والزمان وكل ما في هذا الكون(. وهو ليس إلهًا أوجده أحد األ

يانات. فاهلل الذي نَعبُُده  أعلن عن ذاته في الكون ِمن خالل المخلوقات، وأعلن عن  –كمؤمنين مسيحيِّين  –الدِّ

ذاته في التاريخ ِمن خالل أنبياء العهد القديم، وأعلن عن ذاته أخيًرا في شخص يسوع المسيح بعد أن تََجسَّد 

 وأخذ طبيعة بشريَّة. 

 

يجب أن نَعبُد هللا َوفقًا إلعالنه هو عن ذاته في الكتاب الُمقدَّس. فاهلل ُرْوح بطبيعته. وهذا يعني أنه ال  لهذا،

يوجد له َجَسد وال يُمكننا أن نراه. وهو إله ُمْكتٍَف بذاته وال يحتاج إلى َمن يَخدمه ِمن الناس. وألنَّه إله 

، يجب على النَّاس أن يعرفوه معرفة شخصيَّ  ة. وال يُمكن للناس أن يذوبوا في هللا أو أن يُصبحوا شخصيٌّ

: "هللاُ 04: 4واحًدا فيه بالمعنى الحرفيِّ للكلمة )َكما يَدَّعي أنصار الفلسفة الُحلوليَّة(. فقد قال يسوع في يوحنَّا 

". لذ وِح َوبِاْلَحقِّ ه إلى هللا ُروٌح، فَلِذلَِك الَبُدَّ لَِعابِِديِه ِمْن أَْن يَْعبُُدوهُ بِالرُّ لك، فإنَّ العبادة الحقيقيَّة هي تلك التي تَُوجَّ

 الحقيقيِّ الذي أعلن عن ذاته في الخليقة، وفي الكتاب الُمقدَّس، وفي عمل الخالص بيسوع المسيح. 

 

وح الذي يَتََعبَّد المؤمنون المسيحيُّون ِمن خالله.   ج( الرُّ

 

طاعتنا لحقِّ هللا الُمختصِّ بأسلوب العبادة. فالكثير ِمن األشخاص  يَعتمد على إنَّ موقفنا الروحيَّ ِمن العبادة

الُمتديِّنين يَعتقدون أنَّ أسلوب العبادة يشتمل على وضعيَّات صالة ُمَحدَّدة ُمسبقًا، وعلى أدعية ُمَعيَّنة، وعلى 

ة ب ة، وعلى شرائع دينيَّة ُمختصَّ ة بالعبادة، وعلى أعياٍد دينيَّة خاصَّ المالبس، والطعام والشراب، أماكن خاصَّ

كاة، وغير ذلك. فعلى سبيل المثال، كان اليهود يَُصلُّون واقفين وهُم  والصوم، والحج إلى أماكن ُمقدَّسة، والزَّ

ون إلى أورشليم كل سنة، وال  يرفعون أيديهم )أو وهُم يَْجثون على ُرَكبِِهم( باتجاه أوُرشليم. وكانوا يَحجُّ

تين في األسبوع، ويُقدِّمون ثالثة أنواع ِمن عشور دخلهم!يتناولون األطعمة غير   الطَّاهرة، ويصومون مرَّ

 

مع ذلك، فإنَّ هللا ال يَُسرُّ بجميع أنواع العبادة! وال يُمكن استخدام أيَّة طريقة وُكل طريقة في الكنيسة. فعلى 

يِم قََرابِيَن بَاِطلٍَة، ... فَأَنَا الَ أُِطيُق االْعتَِكاَف : "ُكفُّوا َعْن تَْقدِ 05-04: 0سبيل المثال، يقول هللا في ِسْفر إشعياء 

َما تَْبُسطُوَن نَْحِوي َمَع اْرتَِكاِب اإِلْثِم. لََشدَّ َما تُْبِغُض نَْفِسي اْحتِفَاالَِت ُرُؤوِس ُشهُوِرُكْم َوَمَواِسَم أَْعيَاِدُكْم! ... ِعْندَ 

الَةَ الَ أَْستَِجيُب ...". لذلك، يجب على المؤمنين المسيحيِّين أن أَْيِديَُكْم أَْحُجُب َوْجِهي َعْنُكْم، وإِ  ْن أَْكثَْرتُُم الصَّ

يَبتعدوا عن المظاهر الخارجيَّة أثناء العبادة، وأن يُركِّزوا على العبادة الداخليَّة. وأثناء عبادتهم هلل، يجب عليهم 
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سوا أنفسهم له، وأن أن يُسامحوا كل َمن أخطأ إليهم، وأن يعترفوا بخطاياهم، و أن يُسلِّموا حياتهم هلل، وأن يَُكرِّ

يَُسبِّحوه ويَشكروه على شخصه وأعماله. وهكذا فإنَّ العبادة الحقيقيَّة هي عبادة تَشمل ما بداخل اإلنسان ونََمط 

 حياته اليومي أيًضا. 

 

 د( التَّواُضع الذي يُمارسه المؤمنون المسيحيُّون أثناء العبادة. 

 

وح والحق. وهذا ال يعني أنَّ هللا يَبحث عن أشخاص  04: 4ي يوحنَّا نقرأ ف أنَّ هللا يُريد َعابِدين يُعبدونه بالرُّ

يَتََعبَّدون له بهذه الطريقة. بل إنَّ المعنى المقصود هنا هو أنَّ هللا اآلب يَتوق إلى َجْعل األشخاص الذين 

 اآلب هو الذي أخذ زمام المبادرة في البحث عن الناس وتخليصهم يَُخلُِّصهُم يَتََعبَّدون له بهذه الطريقة! فاهلل

( عن طريق َجْعل الناس 6: 0(. وهو الذي يأخذ زمام المبادرة أيًضا في تكميل خالصهم )فيلبِّي 02: 01)لوقا 

وح والحق.  الُمَخلَّصين يَعبدونه بالرُّ

 

4 :12 

 يَتكلَّم إلى امرأة؟لماذا ُدِهَش التالميذ حين رأوا يسوع : 1السؤال 

 ُمالحظات:
 

أنَّ التالميذ ُدِهشوا حين رأوا يسوع يَتحدَّث إلى امرأة. وكان سبب دهشتهم هو أنَّ  07: 4نقرأ في يوحنَّا 

ُمَعلِّمي اليهود كانوا يَُعلِّمون أنه ينبغي على كل شخص أالَّ يَُكلِّم أيَّ امرأٍة في الشارع حتى وإن كانت هذه 

 ه. المرأة هي زوجت

 

وما زال القادة الدينيُّون في وقتنا الحاضر يضعون أعباء ثقيلة على النِّساء عموًما. فالكثيرون يَُعلِّمون أنَّ 

ُجل، وأنَّ المرأة يجب أن تلبس مالبس ُمعيَّنة، وأنه يجب عليها  المرأة موجودة لغاية واحدة فقط هي إمتاع الرَّ

جال ج ِعدَّة نساء، وأنه  أن تبقى في البيت، وأنه ال يجوز للرِّ ُجل أن يتزوَّ أن يتحدَّثوا إلى النِّساء، وأنه يُمكن للرَّ

ُجل أن يضرب زوجته، وغير ذلك.  ُجل أن يُطَلِّق زوجته ألسباب كثيرة، وأنه يُمكن للرَّ  يُمكن للرَّ

 

ة بالنساء. فقد بَيَّن لتالميذه َمعنى ا لُحريَّة الحقيقيَّة للمرأة. فالُحريَّة ولكنَّ يسوع َغيَّر الثقافة اليهوديَّة الُمختصَّ

الحقيقيَّة للمرأة ال تَعني أن نتجاهل الخالفات التي وضعها هللا بين الرجل والمرأة. كما أنها ال تعني أن نَْهِمل 

المسؤوليات المختلفة التي أعطاها هللا للرجال والنساء في إطار العالقة الزوجيَّة والكنيسة. فنفس المرأة ثمينة 

ُجل تماًما )غالطيَّة  في جال والنساء في 05: 4عيني الرب كنفس الرَّ (. واألعمال التي يقوم بها ُكلٌّ ِمن الرِّ
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ُجل. وقد  البيت والكنيسة قَيِّمة وال غنى عنها أيًضا. كذلك، فإنَّ كرامة المرأة في المجتمع ُمساوية لكرامة الرَّ

امية دائًما. ومع أنَّ التالميذ ُدهشوا لرؤية يسوع يَتحدَّث إلى كانت دوافع يسوع في تعاُمله مع النساء طاهرة وس

ه: "أريد منها بعض ماء الشرب  امرأة، إالَّ أنهم لم يسألوه: "ما الذي تُريده منها؟" ولو أنهم سألوه لكان َردُّ

ه: "لكي أعطيها ماًء حي ًا!"  العادي". كما أنَّ أحًدا منهم لم يسأله: "لماذا تَتكلَّم معها؟" ولو أنهم سألوه لكان َردُّ

 والمهم في األمر هو أنَّ يسوع كان يُعامل النساء دوًما باحتراٍم ولُْطٍف كبيرين. 

 

4 :34–33  

 ما الذي يُعلِّمه يسوع عن العالقة بين الذين يَزرعون والذين يَحصدون؟: 3السؤال 

 ُمالحظات:
 

ارعون في هذا المقطع الكتابيِّ ُهما يسوع   والمرأة السامريَّة.أ( الزَّ

 

كان يسوع قد ربح نَْفس المرأة السامريَّة. وقد ذهبت هي بَِدْوِرها لتربح نفوس الناس الذين يعيشون في بلدتها. 

وعندما وصلت إلى البلدة التي تَْبُعد مسيرة عشر دقائق عن البشر، لم تَقُل للناس إنَّ يسوع هو المسيَّا، بل 

َعتهم على أن يذهبوا ويَ  تماًما كما فعل يسوع عندما  –فحصوا األمر بأنفسهم. فقد قالت: "تََعالَْوا اْنظُُروا ..." َشجَّ

ل اثنين ِمن تالميذه. كما أنها قالت: "إِْنَساناً َكَشَف لِي ُكلَّ َما فََعْلُت! فَلََعلَّهُ هَُو اْلَمِسيُح؟ وكما هو ح ال دعا أوَّ

. لهذا، فقد 01-05: 05المسيح هو النبيُّ الُمشار إليه في ِسْفر التَّثنية اليهود، فقد توقَّع السامريُّون أنَّ يكون 

 .َخَرَج أَْهُل ُسوَخاَر َوأَْقبَلُوا إلى يسوع

 

 ب( الحصاد الروحيُّ ليس له سبب ُمَعيَّن.

 

هٍُر يَأْتِي اْلَحَصاُد!" في تلك األثناء، كان يسوع يَتحدَّث إلى تالميذه ويقول لهم: "أََما تَقُولُوَن: بَْعَد أَْربََعِة أَشْ 

وكان الحصاد هُناك يبدأ في شهر نيسان/إبريل عادةً. وهذا يعني أنَّ يسوع التقى بالمرأة السامريَّة في شهر 

ل/ديسمبر )على األرجح في سنة  ميالديَّة(. وفي ذلك الوقت، لم تَُكن حقول القمح جاهزة  07كانون األوَّ

 للحصاد بعد.

 

الروحي للناس ليس له مواسم ُمعيَّنة! فالحصاد جاهٌز دوًما! وفي هذه الحالة، لم يكن هناك وقت ولكنَّ الحصاد 

فعليٌّ بين بَْذر بذور اإلنجيل والبدء بالحصاد للحياة األبديَّة! فقد رأى يسوع السامريِّين وهُم يَعبرون الحقول 

لِي اً إِلَى اْلُحقُوِل، فَِهَي قَْد نَِضَجْت َوَحاَن َحَصاُدهَا". وقد ويَتقدَّمون نَحوه. حينئٍذ، قال يسوع لتالميذه: "اْنظُُروا مَ 

كان بذلك يُشير بوضوح إلى أنه يُرِسل تالميذه لحصاد أولئك الناس في ملكوته. وفي هذه اللحظة، تََحقَّقت 
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، يُْدِرُك فِيهَا اْلَحاِرُث . فقد تنبَّأ النبيُّ عاموس قائالً: "هَا أَيَّاٌم تَأْتِ 04: 1النُّبوءة الواردة في عاموس  بُّ ي يَقُوُل الرَّ

"!  اْلَحاِصَد، َوَدائُِس اْلِعنَِب بَاِذَر اْلَحبِّ

 

 

 ج( الحاِصدون في هذا المقطع الكتابيِّ ُهم التالميذ.

 

ْم تَِعبُوا، َوأَْنتُْم تَْجنُوَن ثََمَر : "إِنِّي أَْرَسْلتُُكْم لِتَْحُصُدوا َما لَْم تَْتَعبُوا فِيِه، فََغْيُركُ 45: 4فقد قال يسوع في يوحنَّا 

أَْتَعابِِهْم". فقد كان يسوع والمرأة السامريَّة يَعمالن بين السامريِّين. ففي البداية، َعِمل يسوع بطريقة غير 

هو الرب  بين ُسكَّان بلدتها. وها –بَِدْوِرها  –ُمباشرة ِمن خالل المرأة السامريَّة. ثُمَّ َعِملَت المرأة السامريَّة 

 يسوع المسيح يُرِسل تالميذه لكي يحصدوا ذلك المحصول البشري للحياة األبديَّة. 

 

 د( في النِّطاق الروحي، فإنَّ النََّمط المألوف هو أن يَْحُصد اإلنسان ما َزَرَعهُ إنساٌن آخر.

 

َوآَخُر يَْحُصُد". فكل عاِمل في ملكوت هللا : "َحتَّى يَْصُدَق اْلقَْوُل: َواِحٌد يَْزَرُع، 47: 4فقد قال يسوع في يوحنَّا 

هو في الوقت نفسه زاِرع وحاِصد. فهو يَْحُصد ما زرعه آخرون. وهو يَزرع َزْرًعا سيحصده آخرون ِمن 

بعده. لذلك، سوف يكون هناك دوًما في ملكوت هللا زرع جاهز للحصاد! وقد تَْفَرح أنت نفسك بهذا الحصاد، 

أنَّ عامالً )خادًما( آخر قد َحَصد في المكان الذي زرعت أنت فيه! وبهذه الطريقة، أو أنك ستفرح حين تَعلم 

ارعون والحاصدون مًعا. وسوف يَفرح الُخدَّام المسيحيُّون دوًما بما يزرعونه ويحصدونه.  سوف يَفرح الزَّ

ا َراِسِخيَن َغْيَر ُمتََزْحِزِحيَن، : "إَِذْن، يَاإِْخَوتِي األَِحبَّاَء، ُكونُو55: 05كورنثوس 0والرسول بولس يقول في 

بِّ لَْيَس َعبَثاً  بِّ َدائِماً، َعالِِميَن أَنَّ َجْهَدُكْم فِي الرَّ  " !َكثِيِري االْجتِهَاِد فِي َعَمِل الرَّ

 

4 :44–44 

 لماذا ذهب يسوع إلى بلدته )الجليل( ُرغم معرفته بأنه ال كرامة لنبيٍّ في وطنه؟: 4السؤال 

 
أنَّ يسوع جاء إلى بلدته النَّاصرة في الجليل فرفضه الناس هناك. فقال  55-54: 04قرأ في َمتَّى ن ُمالحظات:

بب يسوع: "الَ يَُكوُن النَّبِيُّ باِلَ َكَراَمٍة إاِلَّ فِي بَْلَدتِِه َوبَْيتِِه!" فعندما كان يسوع في أورشليم، آمن به كثيرون بس

ة األولى. وقد ذهب يسوع إلى الُمعجزات التي رأوها. وبعد أن طَهَّر  يسيِّين للمرَّ الهيكل، اصطدم مع الفرِّ

ا  الجليل ألنه كان يَعلم أنَّ الناس هناك لن يُكرمونه إكراًما قد يَضعه في مواجهة قويَّة أخرى مع الفريسيِّين ِممَّ

: 4) يُكرموه(. ولكنهم لم 45: 4الجليليُّون ألنه كان يصنع المعجزات ) استقبلهقد يؤدي إلى أزمة ُمبَكِّرة. وقد 
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. وعندما َعلَّمهم يسوع أنه ما لم يَقبلوه في قلوبهم آمنوا به لما (. ولوال أنهم رأوا الُمعجزات التي قام بها45

 (.66: 6يل أيًضا )وحياتهم باإليمان الحقيقي فلن ينالوا الحياة األبديَّة، تركه كثيرون ِمن ُسكَّان الجل

 

 

 

 

 .                                                      تطبيقاتطَبِّق: 4الخطوة 

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

ن بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من إنجيل يوحنَّا  شارك وَدوِّن:  :4تعالوا بنا نُفكِّر سوي ًا ونُدوِّ

0–54. 

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

 ه هللا على قلبك. اكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك. شاِرك بُحريَّة التطبيق الشخصي الذي وضع َ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 -2

 

 (. 01: 05تماًما كما فعل يسوع )َمتَّى  –:  اذهب وتَْلِمذ آخرين 0: 4

 :  باِدر إلى التَّواُصل مع الناس عن طريق طلب َمعروف منهم أو ُصنع معروف لهم. 7: 4

ك فُضول الناس عن طريق إخبارهم عن هللا وعن ما يُمكن هلل أن يُعطيه. 02: 4  :  َحرِّ

ك رغبة الناس في األشياء الروحيَّة عن طريق الُمقابلة بينها وبين األشياء الماديَّة. 04-04: 4  :  َحرِّ

ف النَّاس بحاجتهم إلى الخالص عن طريق مساعدتهم على إدراك حقيقة أنهم ُخطاة. 06-05: 4  :  َغرِّ

ف اآلخرين على يسوع شيئًا فشيئًا لكي ال تُفاجئهم بالكث01: 4  ير ِمن المعلومات والحقائق. :  َعرِّ

:  تأكَّد ِمن نقاوة دوافعك الذهنيَّة عندما تتََعبَّد إلى هللا. وال تَْعبُد سوى هللا الذي أعلن عن ذاته في 00-04: 4

 الكتاب الُمقدَّس.

قوس الظاهريَّة، :  تأكَّد ِمن نقاوة دوافعك الروحيَّة عندما تَتََعبَّد إلى هللا. واعبد هللا ال عن طريق الط00-04: 4

 بل بإخالص.

جال: باحترام ودون اضطهاد أو تمييز.07: 4  :  عاِمل النِّساء كما تُعاِمل الرِّ

:  تناول الطعام العادي، ولكن ال تُْهِمل تناُول الطعام الروحي )أي أن تَفعل مشيئة هللا، وأن تُكِمل 44، 40: 4

 العمل الذي أوكله هللا إليك(.
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ر اإلنجيل في كل مكان توجد فيه، واحصد الناس إلى ملكوت هللا في كل مكان توجد :  ابذر بذو47-45: 4

 فيه. 

:  احِرص على أن ال يكون إيمانك بيسوع المسيح قائًما على ما يقوله اآلخرون، بل على إيمانك 40: 4

 الشخصي به واختبارك الشخصي معه.

 (. 05-00: 02ب إلى بلدة أخرى )َمتَّى :  عندما ال تلقى اإلكرام الالئق بك في بلدتك، اذه44: 4

 :  اْعلَم أنَّ هللا سيُباركك أكثر ألنك آمنت بيسوع دون أن تراه ودون أن ترى ُمعجزاته )يوحنَّا45-54: 4

02 :01 .) 

 .أمثلة على تطبيقات شخصيَّة -1

 

أ( لقد َعقَْدُت الَعزم على أن أقتدي بيسوع في إنجاز العمل الذي أقوم به. فقد بدأت باإليمان بيسوع المسيح 

وأريد أن أستمر في االتِّكال عليه رغم كل ما قد أُمرُّ به ِمن ظروف صعبة وقاسية. فقد قال يسوع: "طََعاِمي 

ْن أُْنِجَز َعَملَهُ". لهذا، فأنا أيًضا أريد أن أعمل مشيئة هللا دائًما وأن أُكمل هَُو أَْن أَْعَمَل َمِشيئَةَ الَِّذي أَْرَسلَنِي َوأَ 

 العمل الذي يُريدني هللا أن أعمله. 

 

ب( لقد َعقَْدُت الَعْزم على أن فرح حتى إن لم أْحُصد ما زرعته في حياة بعض الناس. كما أنني َعقَْدُت الَعْزَم 

ه اآلخرون. فيجب أن أكون قانًعا بالعمل الذي أوكله هللا لي. فقد أزرع على أن أفرح عندما أْحُصد ما زرع

أحيانًا، وأحصد أحيانًا أخرى. وأنا أعلم أنَّه وفقًا لخطَّة هللا وسيادته، سوف تكون هناك دوًما حقول جاهزة 

ًما آخر سيحصد للحصاد! لذلك، فإنني أفرح بالحصاد الذي أقوم به شخصي ًا، وأفرح أيًضا عندما أعلم أنَّ خاد

 ما زرعته أنا! وبهذه الطريقة، فإنَّ الفرح سيكون ِمن نصيب ِكال الفريقين: الذين يزرعون والذين يَحصدون.

 

 

 .                                                        التَّجاُوبَصلِّ . 4الخطوة 

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

4 :0–54. 

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(.

 

 

 ائق(دق 5)صالة  4

 صالة شفاعيَّة

 

 في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا وألجل الناس في العالم. تابعوا الصالة
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 )دقيقتان(واجب بيتي  6

 للدَّرس القادم

 

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

 

 . تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح. تعهُّد -0

ابع ِمن إنجيل  ِعظ، أو َعلِّم، أو ادرس -0 )مع شخص آخر أو مع مجموعة من األشخاص( األصحاح الرَّ

 يوحنَّا.

. 04–00كورنثوس 0. تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يومي ًا ِمن الروحيَّةالخلوة  -4

ن مالحظاتك.  ل. َدوِّ  استخدم طريقة الَحق  الُمفضَّ

 آيات كتابيَّة حفظتها. 5. راجع يوميًا آخر 04: 6كورنثوس 0: تأمَّل واحفظ آية الحفظ الجديدة: الحفظ -4

 (. 4: 5خٍص ُمعيَّن أو لشيٍء ُمحدٍَّد في هذا األسبوع وانظر ما سيفعله هللا )المزمور . َصلِّ لشالصالة -5

ن مالحظاتك -6 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.


