
41 الدَّرس -الدليل السادس  

 

 

 صالة 4
 

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

 دقيقة(  02) مشاركة  2

 غالطية 

 

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

 .(4-1غالطية خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

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

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 دقائق( 5) حفظ 3

  3: 3ف الحياتية نفسها: عاموس األهدا

 

 .  3: 3أهداف الحياة نفسها: عاموس  في مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 44-1: 5يوحنا 

الكلمة، الذي هو يسوع المسيح، مرفوًضا من اليهود في اليهودية بعد معجزة  74-1: 5: يصف يوحنّا ُمقّدمة

: 5على ما قاله يسوع المسيح بشأن هللا اآلب، بينما يتكلّم يوحنّا  32-14: 5بيت حسدا. يحتوي المقطع يوحنّا 

 عن الذين يشهدون ليسوع المسيح.   31-74

 

 كلمة هللا                                                .          اقرأ: 4الخطوة 

  . 74-1: 5لنقرأ يوحنّا  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 
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 .                                                     ُ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  اكتشف َحقًّا واحًدا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

 23-14: 5يوحنّا 

 .أقوال يسوع عن نفسه: 1االكتشاف 
 تكلّم يسوع ببعض األمور عن نفسه لم يُخطئ اليهود في فهمها. 

 . الجوهر، قال يسوع إنه مساٍو هلل اآلب في 11و14: 5في يوحنّا  . أ

األلوهية بأسمى ما لهذا الُمصطلح من . وقد فهم اليهود فوًرا أن يسوع كان ينسب لنفسه أباهدعا يسوع هللا 

. فقد فهموا أن يسوع يقول إنّه مساٍو هلل اآلب. فإّما كالم يسوع هذا كان أشّر تجديٍف يمكن أن يُطلِقه معنى

إنسان، وينبغي أن يُعاقَب قائله بالموت، أو أن هذا أعظم وأمجد حقٍّ يمكن أن يُعلَن، وينبغي قبوله باإليمان! هللا 

. وهكذا، نرى أن يسوع قال إنّه مساٍو هلل اآلب في الجوهر. اآلب وهللا االبن يتشاركان بالطّبيعة اإللهية نفسها

 وقد كان هذا هو الّسبب الحقيقي الذي ألجله أراد اليهود أن يقتلوا يسوع. 

 

كما كان اليهود يهاجمون يسوع لعدم حفظه الّسبت. فقد كان اليهود يرون أن جوهر الّسبت هو الخمول، أي 

ون أن القيام بأي عمٍل في ذلك اليوم أمٌر خاطئ وآثم. ولكّن يسوع قال االمتناع عن عمِل أي شيء، وكانوا ير

إنّه لو كان هذا صحيًحا، فإنّهم يتّهمون هللا اآلب بتجاوزه الّسبت، ألن هللا اآلب يعمل دائًما في حفظ خليقته وفي 

الكون المخلوق وإنقاذ إنقاذ النّاس وتخليصهم! وهللا ال يتوقّف عن العمل بمعنى "الخمول"، بل يستمّر في حفظ 

نسمع  14النّاس من الخطيّة. واالبن أيًضا، الذي هو في أقوى عالقة باآلب، يعمل األمَر نفسه. وفي اآلية 

 يسوع يقول: "أبي يعمل حتّى اآلن )دائًما( وأنا أعمل." 
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قة يهاجمون هللا حين يهاجم اليهود االبن باعتباره تعدَّى وصية الّسبت، هم في الحقيمعنى كلمات يسوع هو: 

 . اآلب نفسه لتجاوزه وصية الّسبت، ألن هللا االبن مساوٍ هلل اآلب في الجوهر

 

 .األعمالهلل اآلب في  ساوٍ م، قال يسوع إنّه 22-11: 5في يوحنّا  . ب

قال يسوع: "ال يقدر االبُن أن يعمل من نفسه شيئًا إال ما ينظر اآلب يعمل. ألّن مهما عمل ذلك فهذا يعمله 

. فاالبن يرى ما يريه هللا إياه، وبكلمته المسموعة العمل الذي ينبع من اآلب يظهر مرئيًا في االبنكذلك."  االبن

 وعمله المرئي يُعلِن ما في فكر هللا. فاالبن يرى إرادة اآلب، ومن ثّم يضعها موضع التّنفيذ. 

 

ّرجل المشلول. فإن كان ما رأوه اآلن قد يؤّكد يسوع لليهود بأن لديه الّسلطان ليعمل أعماالً أعظم من شفاء ال

فاجأهم، فإّن ما سيرونه سيكون سببًا حقيقيًّا لهم لالندهاش. ويُشّدد يسوع على عملين اثنين بشكٍل خاّص: 

إعطاء الحياة للموتى روحيًّا وجسديًّا، وإصدار حكم اإلدانة أو التّبرئة. فيقول يسوع: "ألنّه كما أن اآلب يقيم 

ي، كذلك االبن أيًضا يُحيي َمن يشاء." ال يقول يسوع هنا إنه مجّرد أداة في يد هللا إلعادة الموتى األموات ويُحي

إلى الحياة، مثلما كان النّبيّان إيليا وأليشع، بل يقول إّن لديه الّسلطان إلقامة الموتى، ليس فقط من خالل 

على األرض بل وإقامتهم للحياة في الّدهر اآلتي! يقول يسوع إن لديه الّسلطان  الزمنيةاستعادة حياة النّاس 

الذي لدى اآلب في إعطاء الحياة الروحيّة األبديّة للموتى روحيًّا، وإلعطاء الحياة الخالدة للموتى جسديًّا في 

 القيامة في المستقبل.  

 

الّدينونة لالبن." أُعلِن هللا في كلِّ العهد القديم بأنَّه  كما يقول يسوع: "ألن اآلب ال يدين أحًدا، بل قد أعطى كل

(. وكانت أحكامه تتّم دائًما في حياة النّاس واألمم. وفي نهاية الّزمن، 05: 15قاضي األرض وديّانها )تكوين 

يسوع  ستكون هناك دينونة أخيرة، يقول يسوع إنّه هو من سيُصِدر األحكام النّهائية فيها. وفي الحقيقة، يقول

إّن هللا اآلب أعطى عمل الّدينونة األخيرة هلل االبن! وسبب تفويض هللا اآلب بكل أعمال القضاء والّدينونة هلل 

 االبن هو أْن يُكَرم االبن بالكرامة التي يُكَرم بها اآلب! 

 

 .الكرامةهلل اآلب في  إنّه مساوٍ  23: 5ج. يقول يسوع في يوحنّا 
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 الجميع االبَن كما يكِرمون اآلب. وَمن ال يُكِرم االبن ال يُكِرم اآلب الذي أرسله." وفييقول يسوع: "لكي يكِرم 

مكافأةً ليسوع على إطاعته حتى الموت، أعطاه هللا اآلب كيشير الّرسول بولس إلى أنّه  11-9: 0فيلبّي  رسالة

 مسيح هو رّب. نرى فياسًما فوق كل اسم، لكي تسجد باسم يسوع كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع ال

أن هذا اإلكرام يخّص الّرب فقط. ولذا، حين نال يسوع المسيح هذه اإلكرام، لم ينقص  00: 75إشعياء  ِسفر

مجد هللا ولم يُعطَ "آلخر". فبهذا زاد مجد هللا، ألن يسوع المسيح ينال هذه اإلكرامات "لمجد هللا اآلب" )فيلبّي 

د اآلب. وحين يحني الّناس ُرَكبهم أمام يسوع المسيح ويعترفون بأفواههم فحينما يرتفع االبن، يتمجّ (. 11: 0

د هللا اآلب!   أنَّ يسوع المسيح هو ُمخلِّصهم وربّهم، يتمجَّ

 44-33: 5يوحنّا 

 .الّشهادات ليسوع المسيح: 2االكتشاف 

بتقدير اليهود. وطبًعا، في نفسه، مع أنّها صحيحة، فإنّها غير مقبولة لإّن شهادته  31يقول يسوع في اآلية 

. فال تُقبَل شهادة شخص على صّحة ما يقوله. لو أّن أقوال أيًضا األرض شهادة اإلنسان لنفسه ال تكون مقبولة

يسوع عن نفسه صدَرت منه من دون سلطٍة وتفويٍض من اآلب، فإنّه ليس من أحٍد ُملَزم بأْن يقبل ما يقوله عن 

(. 15-13: 5صحيحة ومشروعة، ألنَّ هللا اآلب أّكد على شهادة يسوع )يوحنّا  نفسه. ولكنَّ شهادة يسوع لنفسه

نفسه صحيحة ومشروعة، فإن اليهود يرفضون مصداقيتها، إذ في تقديرهم هي لولذا، مع أنَّ شهادة يسوع 

شهادة غير مشروعة وغير صحيحة. ولذا، يلفت يسوع االنتباه إلى خمسة شهادات مهّمة أخرى لصالحه، وال 

 يمكن لليهود أن يعتبروا هذه الّشهادات ليسوع غير مشروعة وغير صحيحة. 

 

 .أ. شهادة هللا اآلب نفسه

إن االبن ال يعمل شيئًا بمباَدرة ذاتية منه، بل يتبع مثال اآلب وفكره.  32و 19: 5يوحنّا  إنجيل يقول يسوع في

هللا، وبقول االبن كالم اآلب، وبحكم االبن  منُذ األزل والعالقة بين اآلب واالبن تتّصف بعمل االبن إلرادة

حسبما يحكم اآلب، وبإرضاء اآلب. وبسبب هذا المبدأ غير المتغيّر في عمل يسوع، يستطيع يسوع أن يترك 

، ويشهد له هالُحكم بشأن صّحة خدمته ومشروعيته بيد اآلب. واآلب يحكم فعالً بصّحة خدمة يسوع وكالم

 ولمقامه الّسامي. 
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نعرف أن هذه الّشهادة هي شهادة هللا اآلب.  34و 33"شهادة أخرى". ومن اآليتَين  30وع في اآلية يقّدم يس

فاهلل اآلب يشهد باستمرار ليسوع المسيح، ابن هللا. فاهلل اآلب يشهد هلل االبن بطرٍق ثالثة: في أسفار العهد 

ألعمال التّي أعطاها هللا اآلب هلل االبن ليعملها. في التّكلُّم بشكٍل مباشر من الّسماء في معموديته، وفي اوالقديم، 

 وكل الّشهود اآلخرين يقّدمون شهادات أدنى من شهادة هللا اآلب وخاضعة لها وتُصبُّ فيها. 

 

 .ب. شهادة يوحنّا المعمدان

أن  هماته له. كانت دعوة يوحنّا المعمدان ومهم قّدم يسوع يوحنّا المعمدان كشاهدٍ  35-33: 5يوحنّا إنجيل في 

(. وقد شهد للوفد الذي أتى من أورشليم قائالً إّن يسوع هو "النّور الحقيقي الذي ينير 4: 1يشهد للنور )يوحنّا 

(، وبأنّه "حمل هللا الذي يرفع 3: 1وبأّن يسوع هو الّرّب، وقد جاء هو ليعّد له الطّريق )مرقس  ،كلَّ إنسان"

هو النّور، ولكنّه كان  يوحنا(! لم يُكن 37، 33، 09، 03، 9، 4: 1خطيّة العالم"، وبأنّه "ابن هللا" )يوحنّا 

المصباح، الذي اجتذب الجموع إلى يسوع المسيح. وقد أتّم يوحنّا مهّمته بشكٍل ممتاز. واآلن،  –حامل النّور 

 النّور موجود، وهو يقّدم شهادة أعظم حتّى من الّشهادة التّي يمكن ليوحنّا أن يقّدمها. 

 

 .ة أعمال يسوعج. شهاد 

يقّدم يسوع أعماله، التّي أعطاه اآلب أن يعملها، كشاهٍد آخر له. العمل الذي أعطاه هللا  33: 5يوحنّا  إنجيل في

اآلب ليسوع هو اإلعالن عن هللا الذي ال يُرى والموت كفارةً للخطايا، وبالتّالي خالص النّفوس ومصالَحتهم 

ا يسوع، مثل وعظه وكرازته ومعجزات الّشفاء، تُصّب في هذا العمل باهلل. كلُّ األعمال األخرى التي عمله

العظيم الذي عمله يسوع. فكانت معجزاته عالمات أشارت إلى هللا وإلى عمله الخالصي. كانت كلُّ هذه 

 المعجزات دليالً مرئيًّا على أن هللا اآلب أرسل يسوع المسيح وعلى أنّه أيّده. 

 

 .قدسد. شهادة أسفار الكتاب المُ  

أسفار العهد القديم كشاهٍد له. فيقول يسوع إنّه مع أّن كلمة هللا موجودة عند  72-39: 5يقّدم يسوع في يوحنّا 

اليهود، فإنّها ليست في قلوبهم. فمع أنّهم كان لديهم العهد القديم، فإنّهم لم يكونوا يؤمنون بكالمه أو يطيعونه. 

لمسيّا اآلتي، يسوع المسيح، فإن اليهود لم يروا يسوع فيه، ولذا لم يأتوا ومع أن العهد القديم يتكلّم كثيًرا عن ا

، شرح يسوع لتالميذه ما قيل في أسفار العهد القديم 77و 04: 07لوقا  إنجيل إليه لينالوا الحياة األبدية. في
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حكيًما في ما  أن الكتاب الُمقدس يستطيع أن يجعل اإلنسان 15: 3تيموثاوس 0عنه. ويعلّم الّرسول بولس في 

يتعلَّق بالخالص، ولكنّه يعلّم أن هذا الخالص ال يُنال إال من خالل اإليمان بيسوع المسيح. كثيًرا ما كتب 

الُمعلِّمون اليهود في كتبهم أّن دراسة الّشريعة الُمقدَّسة هي الطّريق للحياة في الّدهر اآلتي. والعهد الجديد يؤّكد 

هذه الحياة موجودة في يسوع، الذي هو غاية الّشريعة، لذا، فإّن كلَّ من على أن  7: 12رومية رسالة في 

ر.   يؤمن يتبرَّ

 

 .هـ. شهادة موسى 

موسى شاهًدا له. كان اليهود يعتبرون موسى أعظم أنبيائهم. ولكّن  74-75: 5يوحنّا  إنجيل قّدم يسوع في

تنبّأ موسى قائالً: "يقيم لَك الّربُّ  15: 15تثنية  ِسفر يسوع أشار إلى أّن اليهود لم يؤمنوا بما كتبه موسى. ففي

(. تكلّم موسى نفسه 03-00: 3إلهُك نبيًا من وسطك، من إخوتك، مثلي، له تسمعون" )انظر أعمال الّرسل 

ا اآلتي، صوت هللا وصورة هللا. ولكّن اليهود بقساوة قلوبهم قائالً إّن هللا أمر كلَّ النّاس بأن يطيعوا المسيَّ 

 رفضوا يسوع المسيح، ابن هللا. 

 

   توضيحات    إسأل.: 3الخطوة 

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

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 74-1: 5لنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل يوحنّا 

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

احٍد بدوره بعض : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كلُّ وشارك

 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.( 

 

  1: 5يوحنّا 

 ؟الّرجل المشلول فوًرا يلماذا ُشف: 1الّسؤال 

 .مالحظات
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ك أو يقف أو يمِسك شيئًا أو يسير. اشتكى هذا الّرجل المشلول من حقيقة  اإلنسان المشلول ال يستطيع أن يتحرَّ

أنّه ليس لديه من يساعده. وعندئٍذ قال يسوع لهذا المشلول: "قُْم احِمل سريرك وامِش!" كان هذا تحّديًا عظيًما 

 لرجل أقّر للتّو بعجزه الكامل! 

 

فحين يتكلّم يسوع هذا يعني أنّه يريد لما يقوله أن يحدث. كلمته  بشيٍء يكون مستحياًل. ولكن يسوع ال يأمر

(. ويسوع هنا يريد أن يسير هذا المشلول ثانيةً. صدََّق هذا الّرجل كلمة 7: 7المنطوقة قوية وفاعلة )انظر متّى 

المشلول فوًرا، وحمل سريره ومشى! ، ُشفي لك(. ولذ5-3: 11يسوع، وإلظهار إيمانه أطاع )انظر عبرانيّين 

ُشفي الّرجل المشلول فوًرا ألّن يسوع تكلّم بكلمته القوية الفاعلة، وألنَّ الّرجل المشلول صّدق كلمة يسوع! لم 

 ! وهكذا، أُعلِن مجُد يسوع مّرةً أخرى. يُكن شفاء هذا الّرجل تدريجيًّا أو جزئيًّا، ولكنّه كان فوريًّا وكاماًل 

 

 25-24 :5يوحنّا 

 ؟ كيف يعطي يسوع حياةً للموتى: 2الّسؤال 

 .مالحظات

 أ. كلمة يسوع تعطي القدرة والحياة. 

: "الحّق الحّق أقول لكم إْن من يسمع كالمي ويؤمن بالذي 07: 5يوحنّا إنجيل قال يسوع المسيح، ابُن هللا، في 

أرسلني فله حياة أبدية، وال يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة." يسوع المسيح يعطي حياة 

سلطٍة من أبيه. للناس بكلمته. "كلمته" أو "كالمه" هو رسالته الكاملة لكل العالم، وهو يتكلّم بكالمه بتفويٍض و

حادثة شفاء اإلنسان المشلول "عالمة" على أن يسوع يعطي حياةً روحيّة بكلمته. نال اإلنسان المشلول الّشفاء 

. وبالطّريقة نفسها لن يناَل النّاس الّشفاء الّروحي إالّ من خالل المقتدرةكلمة يسوع المسيح الجسدي من خالل 

 . كلمة يسوع المسيح المعطية حياة

 

 كلمة يسوع تجعل الّروح القدس يعمل.ب. 

: "الحقَّ الحقَّ أقول لكم إنّه تأتي ساعة، وهي اآلن، حين يسمع األموات صوَت 05: 5قال يسوع في يوحنّا 

: 7: 34حزقيال ِسفر ابِن هللا، والّسامعون يحيون." كيف لنا أن نتوقَّع أن يسمع "الموتى"؟ يقول النّبي في 
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!" ودخل نفَُس هللا إلى األجساد الميتة، التّي صارت قادرة على "أيَّتُها العظام اليابس ة، اسمعي كلمة الّربِّ

عادت تلك العظام إلى الحياة! وروح هللا نفسه هو الذي يعطي "الموتى روحيًا" القدرةَ على أن  !االستجابة

 يسمعوا صوت يسوع ويدخلوا إلى الحياة األبدية! 

 

 ارهم.ج. كلمة يسوع تأتي فقط للذين يخت

إنّه يعطي حياة  01: 5من هم الموتى روحيًا الذين سيسمعون صوته ويحيون؟ يقول يسوع المسيح في يوحنّا 

لمن يريد. يسوع المسيح يعطي حياة أبدية للذين يختار أن يعطيهم هذه الحياة. والّروح القدس يعطي هؤالء 

 دة الجديدة الثّانية. قدرةً على أن يسمعوا صوته، وهو َمن يجّددهم، أي يمنحهم الوال

 

 22: 5يوحنّا 

 ؟ما معنى أن لالبن حياة في ذاته: 3الّسؤال 

 .مالحظات

، ألنّه الوحيد الذي لم يُولَد ولم يُخلَق. هللا هو هللا الحي في ذاته، حياًة في ذاتههللا هو الوحيد الذي يملك 

له حياة في ذاته، كذلك أعطى االبن أيًضا أن  والمكتفي والقائم تماًما في ذاته. قال يسوع: "ألنّه كما أّن اآلب

تكون له حياة في ذاته." أعطى هللا اآلب في األزل هللا االبَن امتياَز أن تكون له حياة في ذاته. هذا هو معنى 

" في وصف االبن. فيسوع المسيح مولود، ولكنّه غير مخلوق. وتعبير "االبن الوحيد" ال يشير االبن الوحيد"

يشابهه في عالم البشر. فهو ال يشير إلى أية بداية له في الماضي. هذا تعبير يصف بنّوة المسيح إلى أي أمٍر 

دهتُظِهر أنَّ يسوع المسيح هو ابن هللا الوحيد  13: 3ضمن الثّالوث. ويوحنّا  . وَمْنُح هللا االبن امتياز قبل تجسُّ

د يسوع وال في معموديته، بل أمٌر أزلّي، وهو جزٌء من العالقة  حياة في ذاتهأن تكون له  لم يحُدث في تجسُّ

الفريدة بين اآلب واالبن، تلك العالقة القائمة من األزل. ففي النّظام األزلي، أعطى هللا اآلُب االبَن حياةً في 

، يُقدَّم يسوع 0: 1يوحنّا 1. وفي ذاته، وفي النّظام الّزمني المؤقَّت أعلن االبن هذه الحياة للناس على األرض

د تلك الحياة األبدية: "فإن الحياة أُظِهرت ... الحياة األبدية التّي كانت عند اآلب ... أُظِهرت لنا."  بصفته تجسُّ

 وحياتهم تأتي من خالقهم، هللا.  ألنّهم مخلوقون،، الحياة في ذواتهمال يملك البشر وال الخالئق األخرى 
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  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 

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

نها. 74-1: 5: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من يوحنّا شارك ودّون  ، وندوِّ

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

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

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

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 :5يوحنّا  إنجيل من مقترحة أمثلة على تطبيقات. 1

، ولكن دفع وتدافُع المرضى هنا وهناك جعل ""بيت حسدا": اسم آرامي يعني "بيت الّرحمة  :1-4: 5

 هذا المكان بال رحمة. ال تسمح بأن يصير بيتك أو كنيستك مكانًا يخلو من الّرحمة. 

أورشليم في أيام الّسبت لبيع بضائعهم )نحميا حاول الوالي نحميا منع التّّجار من الّدخول إلى  : 5-12: 5

(. ولكن ُمعلّمي الّشريعة اليهود غيّروا الوصية الّرابعة وجعلوها تتعلّق بتقديس 15-00: 13

الّسبت باتّباع قوانين بشرية مثل عدم حمل أي شيٍء يوم الّسبت. انتبه لتحذير يسوع إيّاهم من 

ليم ليست سوى "وصايا النّاس" اباطلة، وهذه التّع إبطال كلمة هللا بتقليدهم، ألن هذه عبادة

 (. 9-1: 15)متّى 

(. الذي يعرف 03: 5أكِرم هللا االبن كما تكِرم هللا اآلب. الذي يكِرم المسيح يكِرم هللا )يوحنّا  : 03: 5

(. والذي 77: 10(. والذي يؤمن بالمسيح يؤمن باهلل )يوحنّا 19: 5المسيح يعرف هللا )يوحنّا 

 )لوقا (. والذي يرفض المسيح يرفض هللا72: 12؛ متّى 02: 13يقبل المسيح يقبل هللا )يوحنّا 

(. والذي رأى المسيح 3: 17(. والذي يرفض المسيح ال يأتي إلى هللا اآلب )يوحنّا 13: 12

، 01: 17(. والذي يطيع كالم المسيح يحّب هللا )يوحنّا 12-9: 17رأى هللا اآلب )يوحنّا 

 (. وكلُّ َمن يعطيه هللا اآلب ليسوع المسيح سيأتي إلى يسوع المسيح ولن يُخَرج خارًجا03

يوحنّا 1(. الذي يعترف بالمسيح يعترف باهلل )9، 3، 0: 14؛ انظر يوحنّا 77، 34: 3)يوحنّا 

0 :03 .) 

أعلِن بشارة اإلنجيل! كل من يسمع بشارة اإلنجيل ويؤمن بها يقبل الحياة األبدية فوًرا، وال  : 07: 5

 حياة. يُدان في يوم الّدينونة األخيرة، بل ينتقل من حالة الموت إلى حالة ال
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ا للمجيء الثّاني للمسيح. فعند مجيئه الثّاني سيسمع كل األحياء واألموات صوته،  : 05-09: 5 ُكْن مستعّدً

 وسيخرجون من قبورهم لينالوا عقابهم األبدي أو خالصهم األبدي. 

 احرص على أن تصدق وتقبل شهادة هللا اآلب عن يسوع المسيح.  : 31-74: 5

قدَّس ألنه يشهد عن يسوع المسيح! الكتاب الُمقدَّس يعطيك الحكمة في ما ادرس الكتاب المُ  : 39: 5

 (. 15: 3تيموثاوس 0يختّص بالخالص )

مديح سماع ما األمر المهم بالنّسبة لك: سماع المديح من عائلتك وأصدقائك وأبناء وطنك أم  : 77: 5

 هللا الوحيد؟  

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية. 2

ب على أن يكون لدّي إيمان بكالم يسوع. حين قال يسوع للمشلول: "قم، احمل سريَرك أريد أن أتدرّ  (أ

وامِش،" ربما بدا هذا الكالم للنّاس مستحيالً، ولكْن ليس من شيٍء يستحيل على يسوع أن يعمله. حين يعلّمني 

الةلمنطوقة قويّة يسوع في الكتاب الُمقدَّس، فإنّه يريد لما يعلّمني إياه أن يحدث في حياتي. كلمته ا . هو وفعَّ

ب على أن يكون لي بما يقوله . هو يستطيع أن يعمل ما يقوله، وهو يريد أن يعمل ما يقوله. ولذا، أريد أن أتدرَّ

ومثل الّرجل المشلول، أريد أن أعترف بعجزي الكامل. ولكنّني مثل الّرجل المشلول أيًضا سأطيع يسوع وكّل 

 ما يقوله. 

 

أريد أن أشّدد في اعترافي بيسوع المسيح على حقيقة أنّه مساٍو هلل اآلب. ال أحد يستطيع تعريف طبيعة هللا.  (ب

فلعمل هذا يحتاج المرء ألن يكون أعظم من هللا. فإْن قارنّا عقل هللا بعقل اإلنسان، يمكننا تصوير عقل هللا 

حجم كوب ماء. ومع أنني ال أستطيع أن أفهم طبيعة عظيم ال تُرى حدوده، بينما عقل اإلنسان ب بمحيٍط مائيّ 

إنّه  19: 05في الكتاب الُمقدَّس. أوالً، يقول يسوع في متّى  بما أعلنه عن نفسههللا اإللهية تماًما، فسأعترف 

، ال ثالثة أسماء. هللا اسم واحدينبغي أن يعتمد المؤمنون "باسم واحد" هو اسم اآلب واالبن والّروح القدس. هلل 

يسوع المسيح هو األقنوم الّثاني أو الّتعيُّن الّداخلي ، ولكنَّه أعلن نفسه في التّاريخ في ثالثة أقانيم. كائن واحد

يخبرنا يسوع أنَّ هللا اآلب أعطى هللا االبن أن تكون له  03: 5. ثانيًا، في يوحنّا الّثاني في الّذات اإللهية الواحدة

 ألزل، كان هلل اآلب وهللا االبن الطّبيعة اإللهية نفسها. . هذا يعني أنّه في احياة في ذاته
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 التجاوب    .صلِّ : 5الخطوة 

في صالتك لما تعلّمته خالل دراسة  تجاوب. )74-1: 5بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في يوحنّا  بالتناوبلنصلِّ 

الكتاب الُمقدس. تدّرب على أن تكون صالتك جملةً أو جملتَين. تذكَّر أن يصلّي أعضاء المجموعة بشأن 

 مواضيع مختلفة.( 

 

 دقائق( 5) صالة  5

 صالة شفاعيَّة

 

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

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 3

 للّدرس القادم

 

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

 : تعهَّد بأن تتلمذ أناًسا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. تعهَّد .1

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  5يوحنّا  ِعظ أو علّم أو ادرس .0

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من غالطية الخلوة الروحية .3 وأفسس  3-5: خّصص وقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.  1  يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

. راجع يوميًا 5-3: 7تسالونيكي 1تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها. ضبط النّفس:  الحفظ: .7

 آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. 

 (. 3: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .5

ن مالحظاتك .3 أيًضا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب  دوِّ

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

 

 


