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 صالة 6
 

 

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

 دقيقة(  02) مشاركة  2

 أفسس 
 

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

 .(5-2أفسس 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

 أ6-ب5: 8الّسليم: جامعة  التّوقيت

 

 أ6-ب5: 8التّوقيت الّسليم: جامعة  في مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 11-1: 6يوحنا 

 . رفض الكلمة، يسوَع المسيح، في الجليل بعد أن أطعم الخمسة آالف 6يصف يوحنّا : ُمقّدمة

  

 كلمة هللا                            .                              اقرأ: 6الخطوة 

  . 11-1: 6لنقرأ 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 ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  اكتشف َحقًّّا واحدًّ

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 13-5: 6يوحنّا 

 .ضرورة ممارسة اإليمان: 1االكتشاف 

ا من النّاس تبعوهم. كان الجمع مؤلَّفًّا من خمسة آالف  ا عظيمًّ كان يسوع وتالميذه في مكان منعزل، ولكنَّ جمعًّ

رجل باإلضافة إلى كثيٍر من النّساء واألطفال! وحينئٍذ امتحن يسوع أحد تالميذه، وهو فيلبّس، قائالًّ له: "من 

ا ليأكل هؤالء؟" فرّد فيلبُّس: "ال يك فيهم خبٌز بمئتي دينار )أجرة ثماني شهوٍر من العمل( ليأخذ أين نبتاع خبزًّ

ا!" ما عمله فيلبس هو أنّه  ! فقد عمل عمل بعض الحسابات بدل أن يمارس إيمانهكلُّ واحٍد منهم شيئًّا يسيرًّ

الحسابات، مثلما يعمل الناس على األرض، بدالًّ من أن يمارس إيمانه بما يستطيع يسوع أن يعمله! امتحن 

يلبس، معطيًّا إياه فرصةًّ ليُظِهر تعاطُفه تجاه جمع الجياع، وليُظِهر إن كان تعلّم معنى معجزات يسوع يسوع ف

بصفتها "آيات" أو "عالمات". القصد من المعجزات بصفتها "آيات" أو "عالمات"  هو أن تشير إلى مجد 

ا بعمل تهوقو هيسوع وجالل ، وإلى استعداده وقدرته على أن يُسد كّل حاجة عند النّاس. ولكّن فيلبُّس بدأ فورًّ

بعض الحسابات، ناسيًّا أنَّ قّوة يسوع وقدرته تفوقان أية حساباٍت ممكنة! لم يخطر ببال فيلبُّس أنّه كما أنَّ 

ا على أْن يقّدم يسوع أظهر قدرته على أن يوفّر الكثير من الخمر في عرس قانا الجليل سيك ا أيضًّ ون قادرًّ

 الخبز هنا. 

 

وهنا، قال تلميٌذ آخر ليسوع، وهو أندراوس: "هنا غالم معه خمسة أرغفة شعير وسمكتان، ولكْن ما هذا لمثل 

ا. فقام بعمل حسابات مثلما  ا نظر إلى عدد النّاس الكبير وقام بعملياٍت حسابية أيضًّ هؤالء؟" فأندراوس أيضًّ

ى األرض، بدل أن يمارس إيمانه بما يستطيع يسوع أن يعمله! ليس لدينا سوى خمسة يعمل اآلخرون عل

. ينظرون إلى الوضع ويفّكرون به بعقالنيةخبز وسمكتين صغيرتَين! استمر تالميذ يسوع الأرغفة من 

جزات التّي جميعهم قاموا بعمل حساباتهم، وشّكوا بإمكانية وجود حلٍّ لهذه المشكلة! لم يفّكر التاّلميذ بالمع

 عملها يسوع سابقًّا، ولم يُكن لهم إيمان بقدرة يسوع! 
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، كله أعظم حقيقة بالنّسبة لي هي أن يسوع لم يُكن يعتمد على العالم المادي الذي خلقه. فبما أنه خلق الكون

ا )يوحنّا  ا وخبزًّ ا )يوحنّا 0فإنّه يستطيع أن يخلق خمرًّ ا وسمكًّ يخلقه. علينا (، وأيَّ شيٍء يرغب بأن 6(، وخبزًّ

: 6أن نتعلَّم أال ننظر إلى الحياة بكل مشاكلها، بل ليسوع المسيح بكل ما لديه من إمكانيات وقدرات )انظر متّى 

(! ينبغي أن أتعلّم النّظر إلى يسوع المسيح، الذي لديه القدرة على أن يُحّل كلَّ المشاكل. علّي أن أتعلّم 05-01

 مه. ممارسة إيماني بيسوع المسيح وكال

 

 46-35: 6يوحنّا 

 .العالقة بين االختيار اإللهي والمسؤولية البشرية: 2االكتشاف 

 أ. يعطي هللا اآلب النّاس ليسوع المسيح بسيادته.

ا." ثّمة انسجام 71: 6يوحنّا  يقول يسوع في : "كلُّ ما يعطيني اآلب فإلّي يُقبِل، ومن يُقبِل إلّي ال أُخِرجه خارجًّ

تاّم وتعاُون وعمل مشتركان بشكٍل مطلق بين هللا اآلب وهللا االبن. ولذا، فكلُّ الذين يعطيهم هللا اآلب يستقبلهم 

ا يختارهم ليسوع. تتكلّم هذه اآلية  الّسيادي خيار هللاهللا االبن. وفي هذه اآلية يشدِّد يسوع على  بأن يعطي أناسًّ

 (. 4: 1؛ أفسس 72-02: 5؛ رومية 6، 0: 11التّعيين اإللهي الُمسبَق )انظر يوحنّا  –عن االختيار اإللهي 

 

: "إنّكم قد رأيتموني ولستُم تؤمنون!" يشّدد يسوع في هذه اآلية على 76: 6ولكّن يسوع يقول في يوحنّا 

حين يسمع بشارة اإلنجيل. كثيرون من الذين استمعوا ليسوع في ذلك اليوم،  ولية اإلنسان بأن يستجيبمسؤ

وسمعوا بشارة اإلنجيل ورأوا المعجزة التّي عملها يسوع، رفضوا أن يؤمنوا! واضح أن يسوع يضع اللوم 

ا عن خياراتهم وقراراتهم  وأعمالهم. تتحدَّث هذه اآلية على غير المؤمنين أنفسهم، ويعتبرهم مسؤولين تمامًّ

 (!  6-5: 0عن مسؤولية اإلنسان )انظر رومية 

 

 ب. هللا اآلب يجذب النّاس ليسوع بنعمته التّي ال تُقاَوم. 

: "ال يقِدر أحد أن يُقبِل إلي إن لم يجتذبه اآلب." يشّدد يسوع هنا على تعيين هللا 44: 6يقول يسوع في يوحنّا 

" يعني أكثر من مجّرد "إعطاء المعرفة والتّأثير يجتذبهظهر في التّاريخ. التّعبير "ق بسيادته، الذي الُمسبَ 

النّاس بنعمته  يجذبالنّاس إلى االتّجاه الذي ينبغي أن يسيروا به، ولكنّه  بإرشاداألخالقي". فاآلب ال يكتفي 
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يتكلّم يسوع عّما بعد الّصليب،  ، حيث70: 10التّي ال تُقاوم إلى يسوع المسيح! تُستخدم هذه الكلمة في يوحنّا 

في الحديث عن  12: 15حيث سيجتذب إلى نفسه كثيرين من كل أنحاء العالم. تُستخَدم هذه الكلمة في يوحنّا 

الّشبكة المليئة بالّسمك  سحبلإلشارة إلى  11و 6: 01سحب بطرس لسيفه من غمده. كما تُستخَدم في يوحنّا 

ا في أعمالالكثير والكبير إلى الّشاطئ! وتُ  بولس وسيال  ُجرَّ ، حيث 12: 16 الرسل ستخَدم هذه الكلمات أيضًّ

، 6: 0إلى خارج الهيكل. وتُستخَدم الكلمة في يعقوب  يَُجرُّ نرى بولس  72: 01 الرسل إلى الّسوق. وفي أعمال

مقاومتها  حيث يتحدَّث عن جّر األغنياء للفقراء إلى المحاكم. واضح أن يسوع يتكلّم عن طريقٍة ال يمكن

 بها هللا النّاس إلى يسوع المسيح! يجتذب

 

يؤثّر بقوة على أذهانهم وإرادتهم وقلبهم، أي  و. فهولكن حين يجذب هللا الّناس يتعاَمل معهم ككائنات مسؤولة

على كامل جوانب شخصياتهم البشرية، حتى يستجيبوا بإرادتهم. يجتذب هللا اآلب النّاس بطريقة قوية، حتى 

ومع هذا، فإن بداية عملية  اختيار هللا ال يستبعد المسؤولية البشرية ولكّنه يشملها!يقبله هؤالء بإيماٍن حّي. 

ا. هللا بنفسه الخالص واست ا وقوية وفاعلة جدًّ مراريتها هما بمبادرة من هللا وبقّوته! قّوة هللا الجاذبة حقيقية تمامًّ

 يدير هذه العملية!

  

 : "... ويكون الجميع متعلّمين من هللا. فكلُّ من سمع من اآلب وتعلَّم يقبِل إلي."45: 6ويقول يسوع في يوحنّا 

في أهميتهما.  يتساوان ال له واستماع النّاس هللا تعليم  بها يخلص النّاس، فإنّ في ما يتعلّق بالطّريقة التّي 

. ينبغي أن يجذب َمن يبادر وهو المسيطر على العملية من البداية إلى الّنهايةم أن هللا هو فالكتاب الُمقدس يعلِّ 

يستمع النّاس ويتعلّموا. اختيار هللا  م هللا قبل أناآلب قبل أن يتمّكن النّاس من المجيء إلى يسوع. ينبغي أن يعلِّ 

بأن يجذب البعض يشمل مسؤولية هؤالء بأن يستمعوا ويتعلَّموا. والجانب الّسلبي هو أنّه ما لم يجتذب هللا اآلب 

فإنّه لن يأتي أحد إلى يسوع! وما لم يعلّم اآلب، فلن يستطع أحد أن يسمع ويتعلّم. أما الجانب اإليجابي فهو أن 

ا َمْن يجتذب ه اآلب سوف يأتي ال محالة إلى يسوع ويستمع ويتعلم، ومن المؤّكد أنه سيخلُص! نعمة هللا دائمًّ

 . نعمة هللا ال ُتقاَومتنتصر. إنّها تعمل ما قُِصد لها أن تعمله. 

 

   توضيحات    إسأل.: 3الخطوة 

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

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 11-1: 6لنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل يوحنّا 

 : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك. دّون
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ة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابشارك

 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.( 

 

  22-26: 6يوحنّا 

  علينا أال نعمل للطعام البائد؟ هماذا قصد يسوع بقوله إن :1الّسؤال 

 .مالحظات

هذا قول له معنى مخفي. فكما أن المرأة الّسامرية لم تفهم ما قاله يسوع عن "الماء الحي"، هكذا اليهود هنا لم 

"الماء الحي" و"الطّعام يفهموا كالمه عن "الطّعام الباقي للحياة األبدية". فالمرأة الّسامرية واليهود فّسروا 

الباقي" بمعنى حرفي. "الطّعام البائد" هو الطّعام االعتيادي الذي ال يمكن أن يُشبِع القلب، ولكنَّه يبيد، وال قيمة 

باقية له. أّما "الطّعام الباقي" فهو يسوع المسيح نفسه، الذي بَذَل نفسه ذبيحة كفَّارية عن الخطايا، وهذا الطّعام 

(. فاهلل اآلب 01: 6بدية ويحافظ عليها! فاهلل اآلب وضع ختم مصاَدقته على يسوع المسيح )يوحنّا يعطي حياةًّ أ

ا، صاَدق من خالل كل الّشهود والّشهادات المذكورة في األصحاح الخامس على أن يسوع المسيح هو المسيَّ 

 ابن هللا. 

 

ال يعني أن النّاس يخلصون بعمٍل  مل اإليمانعالعمل الذي يطلبه هللا من اإلنسان هو أن يؤمن بيسوع المسيح! 

. باإليمانهبة هللا  ينالبشريٍّ ُمعيّن بمبادرة منهم ينالون به الحياة األبدية. كال، فعمل اإليمان يعني أن المؤمن 

ا عمل نعمة هللا الّسيادية في قلب النّاس وأذهانهم. الخالص هبة تُعطى بالنّعمة وتُقبَل باإليمان  الخالص دائمًّ

(. ولذا، يحثُّ يسوع اليهود على أال يعمل ألجل األشياء المادية التّي تفنى، بل أن يسعوا لنوال 2-5: 0)أفسس 

 الحياة األبدية منه. 

 

 

 44-32: 6يوحنّا 

 ؟ ماذا يعلّم الكتاب الُمقدس عن ثبات المؤمنين: 2الّسؤال 

  .مالحظات
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 أ. المؤمنون الحقيقيّون سيثبتون إلى النّهاية.  

ا من الذين أعطاه هللا إيّاهم حتّى  42-72: 6يقول يسوع في يوحنّا  إن إرادة هللا اآلب هي أال يفقد يسوع أحدًّ

مجيئه الثّاني، حين سيقيمهم جسديًّّا من الموت. ويقول إن إرادة هللا اآلب هي أن يرى الجميع هللا االبن ويؤمنوا 

في المجيء الثّاني. تعلّم هاتان اآليتان حقًّّا مهّماًّ هو أن  به، فينالوا حياة أبدية، وتُقام أجسادهم من الموت

. "اليوم األخير" هو يوم المجيء الثّاني ليسوع المسيح، حيث ستحصل المؤمنين الحقيقيِّين سيثبتون إلى الّنهاية

 القيامة والّدينونة األخيرة. 

 

 

 

 ب. يقين الثّبات ال يلغي مسؤولية اإلنسان. 

من  42من منظور االختيار اإللهي، بينما يُنظَر إليه في اآلية  72: 6ات المؤمنين في يوحنّا يُنظَر إلى حقيقة ثب

ا ليسوع المسيح )انظر يوحنّا  (، 02: 12منظور مسؤولية اإلنسان. فمن منظور هللا، كلُّ المؤمنين يُعطون معًّ

شل بها! من منظور اإلنسان، على وهو يحفظهم إلى النّهاية! وال يمكن أن يفشل يسوع في هذه المهّمة، ولن يف

 (. 16: 7كلِّ مؤمن مسؤولية أن تكون لديه ثقة ثابتة بيسوع المسيح فقط )انظر يوحنّا 

 

 ج. ثبات المؤمن قضيةٌ يعلّمها كلُّ الكتاب الُمقدَّس.  

حٌد من حياة ال تنتهي، أي أنهم لن يهلكوا ولن يخطفهم أإنّه يعطي المؤمنين  05: 12يقول يسوع في يوحنّا 

، أنَّ هللا يدعو ويبّرر، وفي النّهاية يبّرر كلَّ الذين اختارهم 77-05: 5ويرينا الّرسول بولس في رومية  !يده

 6: 1إن هبات هللا ودعوته بال ندامة! ومكتوب في فيلبّي  02: 11من األزل! ويقول الّرسول بولس في رومية 

ا في المؤمن، وهو سيتّممه ويكّمله ح تى المجيء الثّاني للمسيح! ومكتوٌب في أنَّ هللا بدأ عمل صالحًّ

 5-4: 1بطرس 1أنَّ أساس هللا ثابت، ومختوم بكلماته: "يعلم الّرّب الذين هم له." وفي  12: 0تيموثاوس 0

مكتوب أنَّ هللا أعطانا ميراثًّا ال يفنى وال يتدنَّس وال يضمّحل، ميراثًّا محفوظًّا في الّسماء ألجلنا. كما يقول إنّنا 

 محفوظون بقّوة هللا إلى اليوم األخير. محروسون و
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د أنَّ خطّة هللا ال تتغيّر، وأن دعوة هللا ال تُبطَل، وأن ميراثنا الممنوح لنا من هللا ال  يِعد الكتاب الُمقدس ويؤكِّ

. يمكن أن يتدنّس، وأنَّ أساس هللا ال يتزعزع، وأن ختم هللا ال يُكَسر، وأنَّ حياتنا في هللا ال يمكن أن تهلك

 وعالوةًّ على ذلك، فإنَّ حّق الثّبات وحفظ المؤمنين ُمتضّمن في ُمصطلح "الحياة األبديّة".  

 

 58-54: 6يوحنّا 

 ؟ ما معنى "أْكل جسد يسوع المسيح" و"ُشْرب دم يسوع المسيح": 3الّسؤال 

، يستخدم يسوع قوالًّ له معنى مخفي قائالًّ: "أنا هو الخبُز الحّي الذي 54، 51: 6يوحنّا   إنجيل في .مالحظات

نزل من الّسماء. إن أكَل أحٌد من هذا الخبز يحيا إلى األبد. والخبز الذي أنا أُعطي هو جسدي الذي أبذله من 

 ه في اليوم األخير."أجل حياة العالم. ... من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياةٌ أبدية وأنا أقيم

 

 

 

 أ. ينبغي عدم تفسير هذه الكلمات بطريقٍة حرفيّة.  

فهم كثيرون هذه الكلمات التّي قالها يسوع بمعنى حرفي بدرجٍة أو بأخرى، ولذا لم يتمّكنوا من فهم ما قصده. 

من المؤكَّد أن اليهود فّسروا كلمات يسوع حرفيًّّا، كما لو أّن يسوع قصد أن يأكل النّاس جسَدهُ المادي بطريقةٍ 

ا  الدمأو بأخرى. وبالنّسبة لليهود، كان ُشْرب  كريهًّا ومقيتًّا، فالّشرائع الطّقسية تقول إنَّ هللا يجعل وجهه أمرًّ

(. من المؤّكد أن يسوع المسيح لم يكن يقصد الّدفاع عن ممارسة 12: 11ضدَّ من يشرب الّدم أو يأكله )الويين 

 أكل لحوم البشر. 

 

 ب. الجسد والّدم رمزان لجسد يسوع ونفسه.  

وا قادرين على إدراك معاني الّرموز التّي يتكلّم يسوع بها. ففي الويين لو درس اليهود الكتاَب الُمقدَّس لصار

يقول الكتاب الُمقدَّس: "ألّن نفس الجسد هي في الّدم، فأنا أعطيتكم إيّاه على المذبح للتّكفير عن  11: 11

. ليس للّدم قيمة لّنفساويمثِّل  منبع الحياة هنفوسكم، ألنَّ الّدَم يكفّر عن النّفس." كان يُنظَر إلى الّدم بكون

: "وبدون سفك دم ال تحصل 00: 2جوهرية ذاتية، فقيمته تأتي من كون النّفس فيه. ومكتوب في عبرانيين 

مغفرة." وهكذا، كما كان ينبغي سفك دم وحياة الخروف للتّكفير عن حياة الخاطئ في العهد القديم، هكذا انبغى 

عن خطايا كلِّ البشر في العالم. سْفك دم يسوع، أي سْفك حياته أن يُسفَك دم يسوع وحياته ويموت للتّكفير 
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الُمقّدس على خطايانا. كان  هونفسه، كان هو العقاب الذي استحقته خطايانا، وقد وفّى بمطالب غضب هللا وعدل

 هذا أهم حدث في تاريخنا البشري.  

 

 ج. األكل والّشرب رمزان للقبول ونوال البركات.  

ا ذبيحة المسيح تُقدَّم للمؤمنين كما أن الطّعام يُ  . وكما أن الجسد يهضم الطّعام وُتقبَل منهمقدَّم ويُقبَل، هكذا أيضًّ

وتنتفع بها. يرمز جسد المسيح ودمه إلى ذبيحة كّفارة ذبيحة المسيح  تقبل الّنفسوالّشراب وينتفع به، هكذا 

. لحياة بكل جوانبها بصفته الكّفارة الوحيدةيسوع على الّصليب. ويرمز األكل والّشرب إلى قبول المسيح في ا

لم يقصد يسوع أن يُفسَّر كالمه بطريقٍة حرفية، ولكْن بمعنى رمزي. فقد قصد أن يقول: "الذي يقبلني في 

حياته بكل جوانبها ونواحيها بصفتي الّذبيحة الكفارية الوحيدة عن خطاياه ينال حياةًّ أبدية، أي أنّه سيخلُص." 

د الكامل معه.  اإليمانهو  62-66: 6 يسوع في يوحنّا "اّتباعومعنى " ا وربًّّا، والتّوحُّ بطريقة بيسوع مخلِّصًّ

نَّ األكل من جسد يسوع والّشْرب من دمه يعنيان اإليمان بيسوع، والتّوّحد الكامل معه. فالحياة إ مماثلة،

ى بذبيحة يسوع المسيح على الّصليب.   الروحيّة للمؤمن تتغّذى وتتقوَّ

 

 د. هذا التّعليم في سياقه ليس حرفيًا بل روحيًا.  

" به. يمكننا أن نرى اإليمان" إليه يعني "المجيءأنَّ يسوع قصد أن يقول إن " 75يظِهر التّوازي في اآلية 

. ففي حين تتكلَّم اآلية 42باآلية  54بسهولة أن يسوع قصد أن تُفهَم هذه الكلمات بشكٍل رمزي، بمقارنة اآلية 

به )لغة  واإليمانيسوع  رؤيةعن  42دمه )لغة رمزية(، تتكلّم اآلية  وُشْربجسد يسوع  أكلعن  54

ا اآلية  ا: نوال الحياة األبدية واإلقامة من الموت في اليوم األخير )انظر أيضًّ مباشرة(، والنّتيجة هي نفسها تمامًّ

ه مفاهيم روحيّة، وتثبت أن هذا ، حيث يتكلم عن الثّبات في المسيح وثبات المسيح في المؤمن(! كل هذ56

 المقطع الكتابي ال يتكلّم عن مفاهيم وأفكار حرفيّة، ولكن عن مفاهيم وأفكار روحيّة. 

 

ا، يعلّم يسوع في اآلية  بوضوح أنّه ال يتكلّم بلغٍة حرفية بل عن أشياء روحيّة، إذ يقول: "الّروح هو  67وأخيرًّ

كالم الذي أكلّمكم به هو روح وحياة." فما يقوله هو أنَّ جسده المادي لن الذي يحيي، أما الجسد فال يفيد شيئًّا. ال

ينفعهم بشيء، وهو بهذا يقصد أن على الذين كانوا يسمعونه أن يتوقَّفوا عن التّفكير بأنَّه كان يطلب منهم أن 

الّصليب هو ما  يأكلوا جسده وأن يشربوا دمه بالمعنى الحرفي. فتقديم يسوع جسده ليُكَسر ودمه ليُسفَك على
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يعطي المؤمن حياةًّ أبدية. وهو بهذا يقصد أنَّ الكالم واألقوال التّي يتكلّم بها ليست حرفية، بل روحيّة وتعطي 

 حياةًّ روحيّة للذين يقبلونها. 

 

  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. 11-1: 6: لنفّكر معًّ  ، وندوِّ

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

 ن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.: اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أدّون

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

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 :6 يوحنّا إنجيل من مقترحةأمثلة على تطبيقات . 1

توقَّف عن المجاَدلة العقلية وعمل الحسابات الّرياضية حين يكلّمك يسوع بأمٍر ما. فيسوع   :5-2: 6

 يريدنا أن نقبل كالمه باإليمان. 
حين يريد النّاس أن يُْجبِرونا على عمل شيء أو يفرضون ما يرغبون به علينا، فإّن األفضل  : 15: 6

 االبتعاد عنهم. 

ال تبذل وقتك وطاقتك ومالك في أمور مؤقَّتة تفنى وتبيد، بل ابذل نفسك وما لديك في األمور  : 01: 6

 الباقية! ويسوع هو الوحيد الذي يمنحك األمور الباقية. 

األعمال التّي يطلبها هللا ليست أعماالًّ بشرية، بل ممارسة اإليمان بكالم هللا، وممارسة  : 05-02: 6

 ممارسة اإليمان باهلل االبن، يسوع المسيح. اإليمان بأعمال هللا، و

آمن بيسوع ولن تجوع أو تعطش روحيًّّا. آمن باستمرار وستحيا باستمرار ممتلئًّا بالّشبع  : 75: 6

 والّرضا باستمرار. 

ا.  : 71: 6  آمن بيسوع المسيح، ولن يُخِرجك خارجًّ

  أنَت في األرض ال لتعمل مشيئتك، بل لتعمل مشيئة هللا. : 75: 6

 ( 10: 11آمن أن يسوع لن يسمح بأن تهلك! )يوحنّا  : 72: 6

 آمن أن يسوع سيقيم جسدك في القيامة في مجيئه الثّاني.  : 42: 6

ال تحاول أن تفهم حقيقة أنَّ هللا يجتذب النّاس إلى يسوع المسيح أو تشكِّك بها، بل اقبلها  : 65، 44: 6

 باإليمان واالندهاش والّشكر. 
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 استمع إلى هللا اآلب وتعلّم منه، ألن هذه هي الطّريقة التّي بها يجتذبك هللا إلى يسوع المسيح!  : 45: 6

ال تأخذ كل ما يُقال أو يُكتَب في الكتاب الُمقدس بمعنى حرفّي، بل افهمه بالطّريقة التّي يريدك  : 42، 54: 6

تاب الُمقدَّس تشير إلى حقائق هللا أن تفهمه بها. وحتى التّعبيرات الّرمزية والمجازية في الك

: 1حرفية تفوق حرفية الّرمز. فمثالًّ، المعنى الّرمزي أو المجازي للتعبير "حمل هللا" )يوحنّا 

 ( يفوق الَحَمل الحرفي بكثير، إذ يشير حرفيًّّا إلى يسوع المسيح! 02

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية. 2

. وبدالًّ من أريد أن أتعلَّم أن أمارِس إيمانيد عيني عن يسوع. أ. ال أريد لهيئة األشياء التّي حولي أن تُبعِ 

محاولة إيجاد حلٍّ لكل المشاكل التّي أواجهها، وأقوم بعمل حسابات للظروف المناوئة والمخاطر، أريد أن 

أمارس إيماني بجالل يسوع المسيح وقوته ومجده. فالذي يستطيع أن يحّول الماء إلى خمر ويكثّر الخبز، 

 يع أن يُسدَّ كلَّ احتياجاتي الحقيقية. يستط

 

ا قناعةًّ عميقة بأن هللا متسيّد في كلِّ نواحي حياتي. فهو اجتذبني إلى يسوع المسيح،  ب. أريد أن أبقى مقتنعًّ

وهو أعطاني ليسوع المسيح بعمله الّسيادي. وهو علّمني وخلّصني ويسيطر على حياتي اآلن بعمله الّسيادي. 

ا يأخذ  س نفسي ألن أكون مسؤوالًّ وأستجيب وهو دائمًّ المبادرة ويأمرني بأن أستجيب لمبادرته. أريد أن أكرِّ

ا تنتصر!  ا بمعرفة أن نعمة هللا ال تُقاَوم، وبأنها دائمًّ ا لمبادراته في حياتي. أفرح جدًّ  دائمًّ

 

 التجاوب    .صلِّ : 5الخطوة 

في صالتك لما تعلّمته خالل دراسة  تجاوب. )11-1: 6بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في يوحنّا  بالتناوبلنصلِّ 

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

 مواضيع مختلفة.( 

 

 دقائق( 5) صالة  5

 صالة شفاعيَّة

 

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

 للّدرس القادم

 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. تعهَّد .1  : تعهَّد بأن تتلمذ أناسًّ

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  6يوحنّا  ِعظ أو علّم أو ادرس .0

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من الخلوة الروحية .7  0-1وفيلبّي  6أفسس : خّصص وقتًّا خاّصًّ

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

راجع يوميًّا آخر  .77: 6ترتيب األولويات: متّى تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .4

 خمس آيات كتابية حفظتَها. 

 (. 7: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .5

ن مالحظاتك .6 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أي دوِّ ضًّ

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

 

 


