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 قدِّمةالم  

 

 ما هي الكنيسة؟

( 5: 61ا  في أحد البيوت )رومية الكنيسة، بمفهومها المحلي، هي جماعة ِمن المؤمنين المسيحيِّين الذين يجتمعون مع  

ا الكنيسة، بمفهومها األوسع، فهي جسد المسيح )أفسس 2: 6كورنثوس 6أو في إحدى الُمدن ) (، 22-22: 6(. أمَّ

يَُعدُّ  بيت روحي(. والكنيسة هي 62: 62كورنثوس 6وجميع المؤمنين المسيحيِّين هُم أعضاء في هذا الجسد الواحد )

(. والكنيسة هي 22-26: 2)أفسس  مسكن ا يسكن هللا نفسه فيه بروحه( أو 5: 2بطرس 6ا )فيه كل مؤمن حجرا  حي   

(. وفي هذه العائلة فإن هللا هو األب الُمحب الذي يعتني بجميع المؤمنين الذين 61: 2)أفسس  بيت هللا أو عائلته

ا 2: 5بطرس 6) رعيَّة تَتبع راعي ا يمشي أمامهايرتبطون معا  كإخوة وأخوات. والكنيسة هي  : 5و  25: 2؛ انظر أيض 

(. 61-1: 2بطرس 6تتألف من أناس اختارهم هللا ِمن جميع األمم والشعوب في العالم ) أمة مقدَّسة(. والكنيسة هي 4

: 26؛ 61-61: 61؛ 42-21: 62)َمتَّى  التعبير المنظور عن الملكوت أو عن ُملك هللا على األرضوالكنيسة هي 

عند مجيئه الثاني )رؤيا  العروس الكاملة للمسيحكنيسة لم تُصبح كيان ا كامال  بعد، إال أنها ستكون (. ومع أن ال42-44

ا 1-61، 6-2: 26 في العالم حيث يتصدِّى المؤمنون  كنيسة ُمحاربة(. وِمن جهة فإن الكنيسة هي 7: 61؛ انظر أيض 

-61: 62؛ رؤيا 61-61: 1؛ أفسس 61-61: 61دية )َمتَّى المسيحيِّون بثبات للهجمات العنيفة التي تُشنُّها القوى المعا

في السماء حيث أن أرواح المؤمنين الذين رحلوا عن هذه  الكنيسة الُمنتصرة(. وِمن جهة أخرى فإن الكنيسة هي 62

 (. 64: 62؛ 24-22: 62؛ 61، 61: 66؛ عبرانيِّين 21: 4األرض تحيا في محضر هللا )غالطيَّة 

 لمسيح؟كنيسة ا ت بنَىكيف 

ُسل لوضع 61: 61المسيح يبني كنيسته وأبواب الجحيم لن تقوى عليها )َمتَّى  (! في بادئ األمر، استخدم المسيح الرُّ

(. واآلن، يَستخدم المسيح مؤمنين عاديِّين 21: 2أساسات الكنائس التاريخية بين اليهود والسامريِّين واألمم )أفسس 

(، وعلى العقيدة 2-6: 4المؤمنين الذين يحيون الحياة المسيحية القويمة )أفسس لبناء كنيسته. فهو يبني كنيسته على 

(. وهو 62-7: 4(، وعلى المسيحيِّين بمختلف فئاتهم ومواهبهم الروحيَّة )أفسس 1-2: 4المسيحية القويمة )أفسس 

(، 64-62: 4أفسس يبني كنيسته عن طريق مساعدة المؤمنين الُجدد على أن يصيروا تالميذ )مؤمنين ناضجين( )

(، وعن طريق 62: 4وعن طريق تأهيل هؤالء المؤمنين للعديد ِمن الخدمات العملية داخل الكنيسة وخارجها )أفسس 

(. وتقع مسؤولية بناء كنيسة 61-65: 4بناء مجتمع قائم على الحق، والمحبة، والتشبُّه بالمسيح، والنمو الدائم )أفسس 

 ق جميع المؤمنين المسيحيِّين دون استثناء.المسيح في وقتنا الحاضر على عات
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 هدف الُكتّيبات اإلرشادية األربعة لقادة المجموعات في بناء كنيسة المسيح

 يحّول هذا المساق مسألَة بناِء كنيسة المسيح إلى أمٍر عمليٍّ من خالل توفير األمور التّالية لقائد المجموعة: 

 –ّية األربعة الُمخّصصة لقادة المجموعات والمتعّلقة ببناء الكنائس يحتوي كلُّ واحٍد من الُكتّيبات اإلرشاد .6
 على اثني عشر درًسا يمكن إتمام دراستهم في ثالثة شهور. 

 تساعد الّشواهد الكتابية الّطاّلَب في الّتعرُّف على المسيح وكنيسته والكتاب الُمقدَّس.  .2

تشف وناقش"، تساعد قائد المجموعة في معرفة كيفية الّتعليمات الواردة في الخّط الغامق، مثل "اقرأ" و"اك .2
 قيادة المجموعة. 

ًصا إلجابة كّل سؤال. تمّثل المالحظات إرشادات لقادة المجموعة.  .4  تقّدم "المالحظات" ُملخَّ

يعّلم المساق الّتدريبي منهجيات عملّية لبناء الكنائس ودراسة إنجيل يوحّنا بشكٍل فرديٍّ أو في مجموعاٍت  .5
  صغيرة.

يشتمل كلُّ درس على واجباٍت ينبغي القيام بها تحضيًرا للجلسة الّدراسّية، ويمكن إعطاء هذه الواجبات  .1
 للّطاّلب. 

يسهل المشاركة بهذا المساق الّتدريبي مع آخرين. فبعد إكمال كلِّ واحٍد من المساقات، الّتي يتأّلف كل واحٍد  .7
يعّلمون المساق الّتدريبي لمجموعة صغيرة أخرى يمكنهم منها من اثني عشر درًسا، فإّن الّطالب الذين س

 الحصول على هذا الُكتّيب اإلرشادي، الذي يخّص قادة المجموعات. 

 

ب بأن يزيد من عدد الكنائس )الكنائس البيتي ة( في منطقتك! يقول يسوع: "أبني كنيستي، وأبواب  نصل ي إلى الر 

ا! "ألن  منه وبه وله كلُّ األشياء. له المجد إلى األبد! (! ليكُ 61: 61الجحيم لن تقوى عليها" )مت ى  د  بُّ ممجَّ ن الر 

 (.21: 66آمين" )رومية 

 

 تلمذة

 (الثالثة العربيَّةالطبعة ) 2111
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 حقوق الطَّبع

. يُسمح بتصوير قانون المطبوعات والنشرمحميَّة بموجب لقادة المجموعات حول بناء كنيسة المسيح الُكتب األربعة 

تعديالت عليها، أو ترجمتها إلى لغات أخرى أي لكن ال يُسمح ببيعها، أو إجراء وكتب ألغراض التدريب. هذه ال

 بدون إذن َخطِّي ُمسبق من المؤلِّف. 

 توصية

ن الهدف من إوأن تكون بََركة لكثيرين. لكن حيث  ،الهدف من هذه الُكتب هو أن يتم استخدامها على نطاق واسع

توزيع ، فإننا نوصي بعدم وتأهيلهم مؤمنينالهو تدريب المجموعات حول بناء كنيسة المسيح لقادة الكتب األربعة 

ا التلميذ فلن يستلم نُسخقادة على نسخ من هذه الُكتب إالَّ  من  تهالمجموعات المشاركين في هذا البرنامج التدريبي. أمَّ

ا؛ على أن يُبدي استعداده  62لذي يحتوي على ا التدريب بعد أن يُنهي الدرس أو كتابمن الدليل إالَّ الدرس أو  درس 

 لشخص آخر أو لمجموعة صغيرة. محتوى هذا الكتاب تعليم ل

 

 م الحظة

 اآليات الكتابيَّة المستخدمة في هذا الكتاب ُمقتبسة من الترجمة التفسيريَّة )كتاب الحياة(. 
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 المحتويات

 لقادة المجموعات السادسالدَّليل 

 ارساتهافرائض الكنيسة ومم

 صفحةال                                                                                                                    

 2 المقدمة وحقوق الطبع

 البرنامج التّدريبيُّ األّول

أشخاص(. يبدأ كل  01-3جعل المجموعة صغيرة )إأشهر بواقع ساعتين في األسبوع.  3برنامج أسبوعي ُمدَّته 

 برنامج بالصالة، وينتهي بصالة وواجب بيتي. 

 

 9 (03-00كورنثوس 2)مشاركة الخلوات الروحيَّة  03الدرس 

  (01: 6كورنثوس 2كالهما مؤمنان: حفظ ) 

: المعمودي ة المسيحي ةسِ تعليم )   (ر  كنسي 

 32 (1-0غالطية مشاركة الخلوات الروحيَّة ) 01الدرس 

 (3: 3هداف الحياتية نفسها: عاموس األحفظ ) 

 (5يوحن ا درس الكتاب ) 

 

 12 (0؛ أفسس 6-5غالطية مشاركة الخلوات الروحيَّة ) 05الدرس 

 (5-3: 1تسالونيكي 0ضبط النفس: حفظ ) 

: العشاء الرب انيتعليم )   (ِسر كنسي 

 53 (5-2أفسس مشاركة الخلوات الروحيَّة ) 06الدرس 

 (أ6-ب5: 8جامعة  التوقيت السليم:حفظ ) 

 (6يوحن ا درس الكتاب ) 

 

 63 (2-0؛ فيلب ي 6أفسس مشاركة الخلوات الروحيَّة ) 01الدرس 

 (33: 6ترتيب األولويات: مت ى حفظ ) 

 (ممارسة كنسي ة: تعيين قادة الكنائستعليم ) 

 19 (2-0؛ كولوسي 1-3فيلب ي مشاركة الخلوات الروحيَّة ) 08الدرس 

  ت المتعلِّقة بـ"التحضير للزواج المسيحي"(ع اآلياراجِ حفظ ) 

 (1يوحن ا درس الكتاب ) 

 

 

 

 89 (0تسالونيكي 0؛ 1-3كولوسي مشاركة الخلوات الروحيَّة ) 09الدرس 

 (21: 5يوحن ا حفظ ) 

واج المسيحيتعليم )   (ممارسة كنسي ة: الز 

 013 (5-2تسالونيكي 0مشاركة الخلوات الروحيَّة ) 21الدرس 

 (31: 6نَّا حفظ )يوح 
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 (8درس الكتاب )يوحنَّا  

 

 003 (3-0تسالونيكي 2مشاركة الخلوات الروحيَّة ) 20الدرس 

 (38: 1حفظ )يوحنَّا  

 (ممارسة كنسي ة: الجنازة المسيحي ةتعليم ) 

 031 (1-0تيموثاوس 0مشاركة الخلوات الروحيَّة ) 22الدرس 

 (02: 8حفظ )يوحنَّا  

 (9درس الكتاب )يوحنَّا  

 

 011 (0تيموثاوس 2؛ 6-5تيموثاوس 0مشاركة الخلوات الروحيَّة ) 23لدرس ا

 (28: 01حفظ )يوحنَّا  

 (الكنيسة والث قافة: الث قافة البشري ة وثقافة ملكوت هللاتعليم ) 

 058 (1-2تيموثاوس 2مشاركة الخلوات الروحيَّة ) 21الدرس 

 (مراجعة آلخر خمس آيات من إنجيل يوحن احفظ ) 

 (01لكتاب )يوحنَّا درس ا 

 

 069 ممارسة المعمودي ة المسيحي ة 0الُملَحق 

ب اني 2الُملَحق   219 عيد الفصح والعشاء الر 

 205 خدمة المرأة في الكنيسة 3الُملَحق 

 223 العالقة مع الوالَدين الحي ين 1الُملَحق 

 221 العالقة مع اآلباء واألسالف المتوفِّين 5الُملَحق 

 

ل والحفظ: أقضاء الوقت الشخصي مع هللا، ودراسة الكتا طرق مالحق أخرى ليل نظُ ب الُمقدَّس، والتأمُّ ر مالحق الد 

ل لقادة المجموعات  .اإلرشادي األو 
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 البرنامج التدريبي الثَّاني

 

ة في األسبوع ليوم كامل، أو على شكل مؤتمر تدريبي ُمكثَّف ُمدَّته  م أيا 6برنامج ُمكثَّف يمكن استخدامه َمرَّ م. قَسِّ

ب. حاول أن تجعل كل مجموعة تتألَّف من  المجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة يُشرف على ُكلٍّ منها قائد ُمدرَّ

 أفراد فقط.  3-01

 

 برنامج ُمقترح

 عبادة وتسبيح )جماعي( 19:31 - 19:11

 تعليم )جماعي( 00:11 - 19:31

 استراحة 

 درس كتاب ُمقدَّس )جماعي( 03:11 - 00:31

 استراحة 

وقت إضافي إلنهاء التعليم أو درس الكتاب، أو للرد على األسئلة، أو لمزيد من التعليم  01:11 - 06:11

 )جماعي(

 استراحة 

ل وحفظ )مجموعات ثُنائيَّة( 01:15 - 01:31  تأمُّ

 قراءة الكتاب المقدَّس في الخلوة الروحيَّة )فردي( 08:31 - 01:15

 حيَّة )مجموعات ثُنائيَّة(الخلوة الرو 09:11 - 08:31

 (أشخاص 01مشاركة وصالة )في مجموعات صغيرة ال تتجاوز  09:15 - 09:11

 

 ( 31و 31رسان الدّ ) اليوم األول

 صالة 

 ( مسيحي ةال معمودي ة: اليكنس ر  تعليم )سِ 

 ( 5 يوحن ادرس الكتاب )

 ( 3: 3وعاموس  01: 6كورنثوس 2حفظ )

 (1-0وغالطية  03-00كورنثوس 2ة )قراءة كتابي  

 من اثنين: غالطيةمجموعاٍت )في  خلوة روحية

3 :0-3) 

 الة صمشاركة و

 ( 02و 31رسان الدّ ) ابعالرّ اليوم 

 صالة 

 ( واج المسيحيالز   ية:كنس ةممارستعليم )

 ( 8 يوحن ادرس الكتاب )

 ( 31: 6 يوحن او 21: 5 يوحن احفظ )

 (5-0تسالونيكي 0و 1-3كولوسي قراءة كتابية )

 كولوسيمن اثنين:  مجموعاتٍ )في  وة روحيةخل

3 :0-1 :0) 

 الةصمشاركة و

 ( 31و 31رسان الدّ )اني الثّ اليوم 

 صالة 

 ( ب انيالر  العشاء تعليم )أسرار الكنيسة: 

 ( 6 يوحن ادرس الكتاب )

 ( ب6-ب5: 8وجامعة  5-3: 1تسالونيكي 0حفظ )

 (5-0وأفسس  6-5غالطية قراءة كتابية )

 من اثنين: غالطيةمجموعاٍت في ) خلوة روحية

5 :0-26) 

 الةصمشاركة و

  (00و 03رسان الدّ )اليوم الخامس 

 صالة 

 ( مسيحي ةة: خدمة الجنازة اليكنس ممارسةتعليم )

 ( 9 يوحن ادرس الكتاب )

 ( 02: 8 يوحن او 38: 1 يوحن احفظ )

 (1-0تيموثاوس 0و 3-0تسالونيكي 2كتابية )قراءة 

 تيموثاوس0من اثنين: عاٍت مجمو)في  خلوة روحية

1 :0-06) 

 الةصمشاركة و
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 ( 31و 31رسان الدّ ) الثّالثّ اليوم 

 صالة 

 ( قادة الكنيسة تعيينممارسات الكنيسة: تعليم )

 ( 1 يوحن ادرس الكتاب )

حضير الت  لسلة المتعلقة بالس  مراجعة و 33: 6مت ى حفظ )

 (المسيحي للزواج

 (2-0وكولوسي  1-0فيلبي و 6أفسس قراءة كتابية ) 

 (20-0: 3فيلب ي من اثنين: مجموعاٍت )في  خلوة روحية

 الةصمشاركة و

 ( 01و 01رسان الدّ ) ادسالسّ اليوم 

 صالة 

 ( قافة البشرية وثقافة ملكوت هللاالث  : قافةالث  و تعليم )الكنيسة

 ( 01 يوحن ادرس الكتاب )

ومراجعة آخر خمس آيات الحفظ  28: 01 يوحن احفظ )

 ( يوحن اة من إنجيل المأخوذ

 (1-0تيموثاوس 2و 6-5تيموثاوس 0قراءة كتابية )

 تيموثاوس2من اثنين: مجموعاٍت )في  خلوة روحية

2 :0-26) 

 الةصمشاركة و

 

 

  ةحَ رَ مقتَ تعاليم إضافية 

 

  مسيحي ةال معمودي ةممارسة ال  0الُملَحق 

 ب اني الر  عيد الفصح والعشاء   2الُملَحق 

 في الكنيسة ة المرأة خدم  3الُملَحق 

  الحيِّين يندَ الالو معالعالقة   1الُملَحق 

 مع اآلباء واألسالف المتوفِّينالعالقة   5الُملَحق 
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  31رس الدّ 

 
 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح.: قائد المجموعة   َصلِّ وكرِّ
 
  دقيقة( 21)مشاركة   0

  كورنثوس0
 

ا تعل متوه في  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا ب الر  ي قضيتموه مع ذاللوقت اباختصار عم 

ل في المقاطع الكتابية الُمعي نة )الت   منو  (. 03-00كورنثوس 2أمُّ

 مالحظات. تابة بك فِ يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكت الذيخص استمع للش  

 دقائق( 5)حفظ  1

 31: 1كورنثوس 0كالهما مؤمنان: 

 

عناوين آيات الحفظ الخمسة هي: كالهما ق بـ"اإلعداد المسيحي للزواج". تتعل   ادسة من آيات الحفظالس  لسلة الس  

 األولويات. ترتيب فس، الوقت المناسب، الن  مؤمنان، األهداف نفسها في الحياة، ضبط 

 . 01: 6كورنثوس 2في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين. كالهمان مؤمنان:  ظوا وراجعواتأّملوا واحف

  دقيقة( 85) تعليم 1

 المعمودية المسيحيَّة

  .ينبغي قراءة هذه المقاطع الكتابية = 

مختلفة  يحي ةمسراسة كنائس الد  . تساعد هذه مسيحي ةقضية محل  جدٍل في الكنيسة ال مسيحي ةال معمودي ة: عقيدة الم قّدمة

ي يشد دون الت  احية الن  وقادتها هم من عليهم أن يختاروا  مسيحي ةهاية، الكنيسة الالن  في فهم وجهات نظر اآلخرين. ففي 

ا يعل مه الكتاب الُمقدَّ الد  . وفي هذه مسيحي ةال معمودي ةعليها في ال  معمودي ةال معنىس عن راسة سنتعل م بشكٍل خاص  عم 

ا يعل مه الكتاب الُمقدس وما يخبِر به عن 0الُملَحق . وفي "مسيحي ةال  معمودي ةال ممارسة" سنتعلَّم بشكٍل خاص  عم 

 . مسيحي ةال

 

. معمودي ةي بها تُجرى الالت  ريقة ومعناها وليس للط   معمودي ةلى حقيقة الإ( 5: 1الواحدة" )أفسس  معمودي ةتشير "ال

أو طريقة ُمحدَّدة  اُمحدَّد   اه ال يذكر وقت  فإن  . ومع هذا، مسيحي ةال معمودي ةوالعهد الجديد يعل م بوضوح معنى ال

 بهما.  معمودي ةمنَع ممارسة الأو طريقة  ي ا، أو وقت  معمودي ةلل
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  معموديّةوِجَدْت في القرن الميالدي األول خمسة أشكال لل . أ

 

 (. 0: 1؛ عبرانيين 01-00: 1 يوحنّا)انظر  تعّمد المتهوّدون بالماء. 1

بي البابلي وما بعدها( والعهد الجديد )المجيء األول للمسيح(، انجذب الس  ي الفترة الفاصلة ما بين العهد القديم )فترة ف

ن آمنوا بإله الذي (. وغير اليهود6: 11انظر إشعياء وحيد )الت  كثيرون من األمم غير اليهودية إلى اإليمان اليهودي ب

. الكلمة اليونانية "دخالء"، تُشتق من فعٍل بمعنى (00: 2 الرسل )أعمال الكتاب الُمقدس كانوا يُدعون "دخالء"

 تعني "اآلتون" من الوثنية إلى اليهودية. هي  وبالتالي"أتى"، 

 

 ال تشير إلى "المجيء" إلى ديانة أخرى!  المسيحيَّة معمودي ةولكن ال

 

 بي. السّ فترة ما بعد ارمة في صّ الابانية الرّ ريقة الطّ من خالل ة طريقة دخول الوثني إلى اليهوديّ  . أ

 من ثالثة رجاٍل متعل مين.  ا  ، ثم يتلق ى تعليم  تخضع للفحصة يرغب باعتناق اليهودي   الذيكانت دوافع 

(، وعلى أن ه 3: 5؛ غالطية 23-22: 1 يوحن اريعة )الش  زام بحفظ لتد االعلى أنه يتعه   كعالمةٍ ( اكان يُختَن )جسدي  

 الماضي.  انفصل عن نمط حياته في

 اسم جديد. ب دعىكان يُ و

، ويقرأون من الكتاب تهالثة رجال المتعل مين يشهدون على معموديالث  . وكان اكان يتعم د بالماء من خالل أخذه حم ام  

 . يتحم مالُمقدَّس بينما كان 

م ذبيحة  في الهيكل الد  كان  د يقدِّ  في أورشليم.  الذيخيل المتعم 

 (. 05: 23في معظم الوقت )انظر مت ى  اجد   ال  قلي خالءالد  كان عدد هؤالء 

 

 بي.السّ ة في فترة ما بعد ة الهيلينيّ ريقة اليونانيّ الطّ طريقة دخول الوثني إلى اليهودية من خالل  . ب

دون إلى اإلالد  انجذب هؤالء  كانوا  اة. هؤالء أيض  إلى اليهودي   د خولوحيد اليهودي، وسعوا للالت  عتقاد بخالء المتهو 

 . اام  مَّدون في الماء من خالل أخذهم حم  يتع

 كانوا يستمعون لتالوة الكتاب الُمقدَّس والوعظ في المجمع. 

بت الس  عائر اليهودية بدرجٍة أو بأخرى. ولكن هم كانوا يقاومون بشكٍل خاص  الختان الجسدي وحفظ الش  كانوا يحفظون 

 م الخنزير. حواالمتناع عن أكل ل
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(. 1: 08؛ 01: 06 الرسل ( أو "ُمتعب دين هلل" )أعمال13: 03؛ 5: 6؛ 00: 2الرسل  )أعمالدعون "دخالء" كانوا يُ 

 (. 13: 03 الرسل )أعمال االحق   مسيحي ةكانوا هؤالء كثيرون، وقد اعتنق كثيرون منهم ال

 

 (. 1-0: 31؛ 01: 31 الرسل أ؛ أعمال1: 3)مرقس  المعمدان بالماء يوحنّاعّمد . 0

ب )إشعياء الر  هو  يسوع المسيح ريق أمامه، ألنهالط  وممه د  ا(دان هو سابق يسوع المسيح )المسيَّ المعم يوحن اكان 

ما بين طقوس  االمعمدان جسر   يوحن ا معمودي ةشك لت (. 28: 3 يوحن ا؛ 01-01: 01؛ مت ى 2-0: 3؛ مالخي 3: 11

فمن ناحية كان الماء  .(ان صاروا يهود  الذي)األمم خالء الد   معمودي ةطهير(، والت  عميد في العهد القديم )أي طقوس الت  

 المسيحيين في العهد الجديد.  معمودي ةيُستخدم كذلك في  كان من ناحية أخرىويُستخَدم في العهد القديم، 

 

  .طهير العظيمالتّ توقُّع  . أ

وح القدس الر  بنوال  امتبوع  عب يكون للش   اعظيم   ابي حزقيال(، توقَّع اليهود تطهير  الن  بي )فترة خدمة الس  منُذ وقت 

يسيين، ال يحق  (. وبحسب ا23: 31؛ 28-25: 36)حزقيال  ، أي إال للمسيَّ  لفر  بي الخاص  )مثل الن  ا أو سفيره الخاص 

: 0 يوحن اعميد )الت  طهير العظيم، أي الت  يقوم بهذا ( أن 6-5: 1بي إيليا )مالخي الن  (، أو 09-08: 08موسى؛ تثنية 

09-20 .) 

 

 . اتمهيدي   احدث  المعمدان بالماء  يوحنّا معموديّةكانت  . ب

د ب ب  لر  أمام ا ريقالط  إلعداد  ليعم د بالماء يوحن اأرسل هللا  ا يسوع فسيعم   وح القدس. الر  يسوع المسيح، وأم 

 

ليهودية. إلى ا خالءالد   معمودي ةبمرتبطة  المعمدان يوحن ا معمودي ةكانت  :(3: 09 الرسل " )أعماليوحن ا معمودي ة"

(. وكان عليه أن 01-3: 3)لوقا  اوبة عن خطاياهم، ألن المسيح الموعود كان آتي  الت  اس إلى الن  كان عليه أن يدعو 

د بالماء  (، وكعالمٍة لغفران خطاياهم )مرقس 21: 03 الرسل ن تابوا كعالمة على توبتهم أو كرمٍز لها )أعمالالذييعم 

ريق لليهود الط  أعد  الذيالمعمدان،  يوحن ادخلوا في عالقة جوهرية مع لمعتمدين ني أن  اتع يوحن ا معمودي ة(. 1: 0

 الرسل يسوع المسيح، بقبول يسوع المسيح واإليمان به )أعمال –ا المنتظر ة وحقيقية بالمسيَّ ليأتوا إلى عالقة جوهري  

أن  يوحن ا، كان على ا(. وأخير  1: 09؛ 21: 03 الرسل وبة" )أعمالالت   معمودي ة" معمودي ةلهذا ُدعيت هذه ال(. 5: 09

دا اآلتي يُعلِن أن  المسيَّ   (! 33: 0 يوحن ا؛ 8: 0وح القدس )مرقس الر  هم بسيعم 

 



12 
 

 اللغة في)(، أو "المعموديات" 26-25: 3 يوحن ا) قسيالط  طهير الت  بشعائر  امرتبطة أيض   يوحن ا كانت معمودي ة

ي الت  في العهد القديم. كان المؤمن خالل حقبة العهد القديم،  (2: 6رانيين ؛ عب[baptismoi] "بابتيزموي" :اليونانية

عائري الش  قسي أو الط  مز الر  (، أي 0: 01ل" )انظر عبرانيين الظ  للمسيح، يمارس " كانت في الحقيقة بمثابة تحضيرٍ 

حقيقة" في العهد الجديد الر إلى "وقد كانت هذه العالمة تشي. غتسال بالماءاإل ش  الخارجي أوالر  كان يتمثَّل في  الذي

د بالل   اخلي وغفران الخطاياالد  طهير الت  هي و وح الر  ذين كان اإلنسان ينالهما حين يؤمن بيسوع المسيح )حين يتعم 

 القدس(. 

 

د تالميذ يسوع األوائل، مثل  المعمدان.  يوحن االماء على يد  معمودي ة، (10-35: 0 يوحن اوأندراوس ) يوحن اتعم 

دوا بالماء ثانية، ألن  معمودي  احق  وال ترمز إلى ما كانت  تتهم في الماء كان، حين بدأوا يتبعون يسوع المسيح لم يتعم 

(. ولكن هم اعتمدوا في 38: 2 الرسل (، أي غفران الخطايا )انظر أعمال1: 0إليه )مرقس  ترمز يوحن ا معمودي ة

 (. 1-0: 2؛ 5 :0 الرسل ؛ أعمال39-31: 1 يوحن ا) اوح الحق  الر  

 

 له مغزى خاّص.  افريد   االمعمدان حدث   يوحنّايسوع بالماء على يد  معموديّةكانت ج.  

ده بالماء )مت ى  يوحن احث  يسوع  م ( "ألنه يليق بنا أن نكم ل كل بر  05-01: 3المعمدان على أن يعم  "، أي أن نتم 

د يسوع بالماء ليالص  بات هللا العادلة ومتطل   ه سيعتمد ويحتاج لغفران خطاياه، ولكْن ألن   اس ألن ه كان خاطئ  الحة. تعم 

ة هي  معمودي ة أتى يسوع المسيح ليحمل في جسده كل خطايا (. 38: 01ليب )مرقس الص  األلم على  معمودي ةخاص 

 ؛ رؤيا08: 3؛ 21: 2بطرس 0؛ 20: 5كورنثوس 2؛ 00: 01؛ 29: 0 يوحن ا؛ 6-5: 53ن سيؤمنون به )إشعياء الذي

معاقبة كل شر   يالحة والبارة، وهالص  الح والقدوس الص  هللا ات بطل  تريقة فقط سيوفي بمالط  (. بهذه 9: 5 يوحنا

( 3: 11ابق والممه د ليسوع )انظر إشعياء الس  المعمدان ك يوحن اريقة لم يؤكِّد يسوع على خدمة الط  . بهذه خطي ةو

 (. 20: 0فهو أتى ليموت عن خطايا شعبه )مت ى  :اعلى طبيعة خدمته هو أيض   افحسب، بل وأك د أيض  

 

 .(30-33: 1)متّى  ارالنّ بوح القدس والرّ يسوع المسيح يعّمد ب. 1

اٍت بصيغة المبني للمعلوم، حيث الر  بدكم عبارة "يعمِّ  اٍت في العهد الجديد: أربَع مر  وح القدس" عبارة تِرد سبَع مر 

اٍت ترِ معمودي ةيسوع هو فاعل ال د بصيغة المبني للمجهول، حيث يُشار إلى المؤمنين بصفتهم من ، وثالث مر 

؛ لوقا 00: 3، بمعنى الوسيلة واألداة )مت ى enص  اليوناني( ست مرات باستخدام حرف الجر  الن  يتعم دون. وتِرد )في 

ة  بصيغة حالة "االستال03: 02كورنثوس 0؛ 06: 00؛ 5: 0الرسل ؛ أعمال 33: 0 يوحن ا؛ 06: 3 م" (، ومر 

(dative case ،  8: 0معنى األداة والوسيلة؛ مرقس  تضم ني تالت .) ات ي تِرد فيها الت  بعة الس  وهكذا، فإن ها في المر 
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 Bauer, Arndt and Gingrish, A Greek-English Lexicon of the Newوح القدس" )الر  بعميد الت  تعني "

Testament and other early Christian Literature, 1957 .) 

 

د الر  هذا يعني أن من يؤمن بيسوع المسيح يتعمد ب وح القدس )أي يخلُص(، ولكن من يبقى غير مؤمن بيسوع فسيتعمَّ

ة ما بين الث(. ال توَجد طريق ث29-21: 5؛ 36، 08: 3 يوحن ا؛ انظر 2-0: 8ار )مصير الهالك المحتوم؛ رومية الن  ب

 اإليمان وعدم اإليمان! 

 

 :36طهير العظيم )حزقيال الت  ُوِعد به في العهد القديم ضمن الحديث عن  اوح كانت أمر  الر  ب معمودي ةمع أن ال

(، بل مرتبطة بعمل يسوع المسيح 5-3: 09 الرسل المعمدان )انظر أعمال يوحن ا معمودي ة(، فإن ها ال ترتبط ب25-28

فهي في الحقيقة  مسيحي ةال معمودي ةط، وأما البالماء المرئي فق معمودي ةكانت  يوحن ا معمودي ةالخالصي المكتِمل. 

 معمودي ةالمرئية بالماء هي عالمة وختم ال معمودي ةال، مسيحي ةال معمودي ةوح القدس غير المرئي. في الالر  ب معمودي ة

 (!5: 3 يوحن ا؛ 18-11: 01؛ 38-31: 2 الرسل )أعمال وح القدسالر  غير المرئية ب

 

: 0المعمدان )مرقس  يوحن ا معمودي ةترتبط ب ،معناها "غفران الخطايا وغسلها"و ،لقدسا وحالر  ب معمودي ةالمع أن 

ن إال من خالل حياة يسوع المسيح وموته وقيامته وح لم يت ضح مغزاها وأهميتها الكامالالر  ب معمودي ة(، فإن ال1

(. 01-9: 8ع المسيح )رومية هو روح يسو الذي(، 5: 0 الرسل وح القدس )أعمالالر  (، وبانسكاب 1-3: 6)رومية 

م  ن يؤمنون بيسوع المسيح الذيوح القدس عمل خالص يسوع المسيح الكامل في حياة الر  خالل فترة العهد الجديد يتم 

 (. 2: 0بطرس 0)انظر 

 

 –ثانية  خصالش  والدة وح القدس تشير إلى نهاية الحياة القديمة وبداية الحياة الجديدة. إنها الر  ب مسيحي ةال معمودي ةال

 (. 18-11: 01 الرسل وح )أعمالالر  ب معمودي ةلهذه ابالماء ل مسيحي ةال معمودي ةترمز الوالدته والدة  ثانية من جديد. 

 

 .(11-11: 32مرقس ) باأللم يتعّمدونيسوع وتالميذه . 1

د المسيحيون ب في "أصطبغ" )أي  عالحظوا صيغة فعل المضاري اعتمد بها يسوع المسيح. الت   معمودي ةالسيتعم 

د"، بحسب الل   ين المؤمنين المسيحي   يغمرانغة اليونانية(، فاأللم يغمر المسيح مرة  بعَد أخرى. واأللم واالضطهاد "أتعم 

ة  تلوة األخرى. بتألُّم يسوع المسيح على   يوحن اكفير عن الخطايا. "قد أُكِمل" )الت  ليب أكمل عمَل الخالص: الص  مر 

09 :31 .) 
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كنيسته في كل أنحاء العالم وعبر أي في ي تحل  بجسده، الت  يزال يتأل م في اآلالم واالضطهادات ما وع ولكن  يس

(. ال تساهم هذه 03: 1بطرس 0؛ 02: 3تيموثاوس 2؛ 21: 0؛ كولوسي 5: 0كورنثوس 2؛ 23: 9)لوقا  اريخالت  

لها المؤمنون في الت  اآلالم   اني للمسيح. الث  وتنتهي إال في المجيء كفير عن الخطايا، ولن تكتِمل الت  ي يتحم 

 

 .(31: 01)متّى  دون بالماءالمسيحيون المؤمنون يعمِّ . 1

 .أمربالماء  مسيحيّةال معموديّةأ. ال 

األمم  بالماء بعد موته وقيامته، وربطها بالمأمورية العظمى بتلمذة مؤمنين من كلِّ  معمودي ةرسم يسوع المسيح ال

المؤمنين الُجُدد بالماء، وعلى المؤمنين الُجُدد أن يسعوا ألن  اين المؤمنين أن يعم دوسيحيِّ (. على الم09: 28)مت ى 

، أي أن ه ليس أمر  الر  يعتمدوا بالماء. هذا أمر من   سبة للمؤمنين. الن  ب ااختياري   اب 

 

 . حاسم حدث  بالماء  مسيحيّةال معموديّةالب.  

 وح القدس وبالختان. الر  ب مودي ةمعبالماء ترتبط بال مسيحي ةال عمودي ةالم

 :01؛ 39-ب38: 2 الرسل )أعمال وح في العهد الجديدالر  ب معمودي ةبالالماء مرتبطة ب معمودي ةفمن ناحية، ال

وبة الت  المعمدان في ما تشير إليه. فهي ال ترمز إلى  يوحن ا معمودي ةبالماء تتجاوز  مسيحي ةال معمودي ةال (.11-18

تحاد بيسوع المسيح والمشاركة في عمل وح، أي اإلالر  ب معمودي ةإلى ال ايا فحسب، إذ ترمز أيض  وغفران كل الخطا

 خالصه الكامل، وعضوية جسده )الكنيسة( والملكوت وشعب العهد. 

 

 معمودي ة(. فال03-00: 2في العهد القديم )كولوسي  بالختان الجسدي مسيحي ةال معمودي ةومن ناحية أخرى، ترتبط ال

 الذي عالمة وختم البر  ( في كونها 02-00: 1أ( تشابه الختان الجسدي )رومية 38: 2 الرسل بالماء )أعمال يحي ةمسال

تةالختان الجسدي كان عالمة  ومع أنَّ . يأتي من خالل اإليمان ؛ غالطية 01-9: 01العهد القديم )تكوين  فيفقط  مؤق 

؛ انظر 09: 28العهد الجديد )مت ى  في ائمانالد  مة والختم بالماء هي العال معمودي ة(، فإن ال05-02: 6؛ 2-1: 5

 (. 29-26: 3غالطية 

 

 (.33-32: 1)انظر رومية  عالمة وختمبالماء  مسيحيّةال معموديّةالج. 

 إنها ترمز إلى وتشهد على ما يلي: 

 (، أي أن ه ُولِد ثانية . 8: 0وح القدس )مرقس الر  د بخص تعمَّ الش  أن   -
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ر. 06: 22؛ 38: 2 الرسل اه قد ُغفِرت )أعمالأنَّ كلَّ خطاي -  (، أي أن ه تبر 

 (.1-0: 6(، وأنه يتمت ع بعمل خالصه الكامل )رومية 26: 3أن ه ات حد بيسوع المسيح )غالطية  -

(، وإلى الكنيسة، جسد 03: 0يطان وانتقَل إلى ملكوت يسوع المسيح )كولوسي الش  أن ه قد أُنقِذ من سلطة  -

 (.03: 02 كورنثوس0المسيح )

  

 وح القدسالرّ ب معموديّةب. ال

 

 (!5: 1)أفسس  واحدة معمودي ةال توَجد إال 

 وح.الرّ ب معموديّةهي في الواقع والحقيقة  مسيحيّةال معموديّةال. 3

هو  المسيح (. يسوع1: 5؛ 25: 2بطرس 0؛ 22: 0أس، هو "أسقف" الكنيسة وراعيها )أفسس الر  يسوع المسيح هو 

د ي الذيالوحيد   بالماءب يسوع المسيح عم دوا الر  (. تالميذ 01-06: 3؛ لوقا 8: 0؛ مرقس 00: 3)*مت ى  وحالر  بعم 

 (.09: 28فقط )مت ى 

 

ق بوضوح )دون الفصل(" في الكتاب الُمقدس، علينا أن معمودي ةحين ندرس الكلمة " وح الر  عميد بالت  بين  نمي ز ونفر 

 )وهو ما يعمله المؤمنون(!  عميد بالماءالت  )وهو ما يعمله هللا( و

 

  وح الق د س تعليم كتابي.الرّ ب معموديّةال. 2

د   وح القدس؟ الر  اس بالن  مت ى يتعم 

 يادي ومسؤولية اإلنسان: الس  س عن عمل هللا يعل م الكتاب الُمقدَّ 

 

ملء (. وفي 00-9: 0 تيموثاوس2، كان في فكر هللا أن يمنح نعمة للمؤمنين بيسوع المسيح )قبل أن يخلق هللا الكون

اريخ الت  عبر في الزمن و(. 08-01: 01 يوحن ا؛ 39-31: 1 يوحن ال )وح القدس في مجيئه األوَّ الر  ، سكب منالز  

وح الر  اس من خالل عمل الن  هو يخل ص  اأيض   اريخالت  عبر في الزمن ويدعونا من خالل إعالن بشارة اإلنجيل. 

 .(01-03: 2تسالونيكي 2لحق )القدس الُمقدِّس ومن خالل إيماننا با
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من، حين الز   فيو(. 05: 06المسيح أن يعلنوا بشارة اإلنجيل لكل  البشر في كل  العالم )مرقس يسوع ولذا، على أتباع 

(. ومع هذا، 31-36: 2 الرسل ؛ قارن مع أعمال01: 01يأتي اإليمان إلى قلبه )رومية  بشارة اإلنجيل اإلنسان يسمع

: 2 ؛ أفسس21: 08؛ 01: 06؛ 18: 03 الرسل من هللا، ال عمُل اإلنسان )أعمال هبة ادائم  حقيقي هو فإن  اإليمان ال

 . (0: 0بطرس 2؛ 29: 0 ؛ فيلبي8

 

 حين يؤمن إنساٌن ما ببشارة اإلنجيل: 

 (. 2: 3؛ غالطية 9-1: 05 الرسل )أعمال وح القدسالر  ينال  -

 عبير عن هذه الحقيقة بطرٍق أخرى: الت  ويمكن 

د بي -  (،00-1: 05؛ 08-01: 00 الرسل )أعمال وح القدسالر  تعم 

وح نفسه  ،وح القدسالر  يُختَم بختم  -  (، 31: 1؛ 03: 0؛ أفسس 22: 0كورنثوس 2)وهذا الختم هو الر 

 (. 21: 2 يوحن ا0؛ 20: 0كورنثوس 2) وح القدسالر  يُمَسح ب -

 وعربون(، 8: 05؛ 01: 00؛ 15: 01؛ 38: 2 رسلال من هللا )أعمال هبة وعطية اوح القدس هو دائم  الر  ولكن  

 (. 01-00: 0؛ أفسس 5: 5؛ 22: 0كورنثوس 2يعطيه هللا كعالمٍة على ضمان ما سيأتي )ميراثنا( )

 

 (: 01-9: 8وح القدس أو "المسيح في قلبه" )رومية الر  حين ينال اإلنسان 

 . يُولَد ثانيةفإن ه  -

 رى: عبير عن هذه الحقيقة بطرق أخالت  ويمكن 

 (، 8-3: 3؛ 03-02: 0 يوحن ا) وحالر  يُولَد من هللا أو يُولَد ثانية  )من فوق( أو يُولَد من  -

 (، 08، 01: 00 الرسل ي تقود إلى الحياة )األبدية؛ أعمالالت  وبة الت  ، أي أن  هللا يمنحه صخلُ ي -

 :2تسالونيكي 2؛ 01-8: 05 الرسل )أعمال اُمخلَّص   ويصيرباإليمان،  قلبه فيتطهَّروح القدس، الر  ينال  -

 ، (2-0: 0بطرس 0؛ 03-01

مسيح الوح القدس علينا بسخاء بيسوع الر  سكبه  الذي، وح القدسالر  اني وتجديد الث  يخلص بغسل الميالد  -

  (. 6-5: 3ُمخلِّصنا )تيطس 

 

م  ؛ 03-02: 02رنثوس كو0؛ 8-0: 6)رومية  وح القدسالر  ب المعمودي ةعن  اسول بولس بشكٍل رئيسي تعليم  الر  يقد 

 (. 03-00: 2؛ كولوسي 5: 1؛ أفسس 29-26: 3غالطية 
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  اريخ الكتابي.التّ وح الق د س في الرّ ب معموديّةال. 3

َل مرٍة في الر  حدث العتماد ب ما فتحقَّق في ذلك اليوم  (.5: 0 الرسل اريخ في يوم الخمسين )أعمالالت  وح القدس أوَّ

  .39-31: 1 يوحن اوعَد يسوُع به في 

 

د فيهما أشخاٌص ب أن آمنوا  بعدوح القدس الر  يوجد في الكتاب الُمقدس حدثان تاريخيان في تاريخ خالص هللا تعمَّ

: في الحدث األول، بإعالن تاريخ خالص هللا في ما يتعلَّق بكنيستهكال الحدثين يتعل قان  لماذا؟ ألنَّ  واعتمدوا بالماء.

سل. كان هذان الحدثان الر  وع المسيح، بينما الحدث اآلخر كان يتعلَّق بمفاتيح ب يسالر  كان األمر يتعلَّق بتمجيد 

تان حدثين تاريخيين، وهم ال فريدَ  ينبغي أن  الذيا عن الوقت م  يعليقد مان تين في تاريخ الخالص. تصف هاتان القص 

 معمودي ةن الكتابيين إلثبات أن اله ال يجوز استخدام هذين المقطعيوهكذا، فإن  وح القدس فيه. الر  ب معمودي ةتحصل ال

 "بركة ثانية" ينبغي أن تحدث في وقٍت ما بعد أن يؤمن اإلنسان بيسوع المسيح.  هي وح القدسالر  ب

 

دوا ب المؤمنون األوائل ذوو األصل اليهودي دوا بالماء قبل أن يتعم  وح. كان على هؤالء المئة وعشرين الر  آمنوا وتعم 

د المسيح( 05: 0 الرسل )أعمال ايهودي   اتلميذ   كان ولذا (. 22: 0)أفسس  رأس الكنيسة بصفته أن ينتظروا أن يتمج 

دوا بالس  عليهم أن ينتظروا صعود يسوع وجلوسه على عرش  ؛ 39-31: 1 يوحن اوح القدس )*الر  ماء قبل أن يتعم 

(. أما بعَد يوم الخمسين، 20-0: 2 الرسل وح القدس )أعمالالر  (. وبعد تمجيد المسيح تعمدوا ب00-1: 06 يوحن اانظر 

د ،وحالر  ب معمودي ةفلم يعد على المؤمنين الُجُدد أن ينتظروا ألجل ال آخر في يوم  ! وفي وقتٍ ألن المسيح كان قد تمجَّ

 (. 39-36: 2 الرسل وح القدس حين آمنوا )أعمالالر  الثة آالف مؤمن جديد الث  الخمسين نفسه، نال 

 

دوا ب آمنوا ( األوائلأنصاف اليهودون )امري  الس  المؤمنون  دوا بالماء قبل أن يتعم  فكان عليهم أن وح القدس. الر  وتعم 

لهؤالء  ( حتى يفتحوا باب الملكوت أو الكنيسة21: 2ينتظروا رسل المسيح، بصفتهم أساس الكنيسة )أفسس 

 انئٍذ هم أيض  حي(. و23-20: 21 يوحن ا؛ 08: 08؛ 09-08: 06وح القدس )*مت ى الر  امريين قبل أن يعتمدوا بالس  

دوا ب له. فهُم َمن سُ يسوع أساس كنيسته في تاريخ العالم على رُ  وضع(. 01-1: 8 الرسل وح القدس )أعمالالر  تعم 

 الرسل اس في القرن الميالدي األول: اليهود )أعمالالن  الثة من الث  اريخية األولى وسط الفئات الت  الكنائس  واأس س

 (. 8: 0 الرسل انظر أعمال؛ 28-03 الرسل (، واألمم )أعمال02-9 الرسل الن )أعمامرييالس  (، و0-8

 (. 03: 0ي يؤمنون فيها )أفسس الت  وح القدس في اللحظة الر  ون بتمداس يعالن  وبعد أن ُوِضع األساس، صار 
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دوا ب المسيحيون األمميون )غير اليهود( األوائل  الرسل بها )*أعمال ي آمنواالت  وح القدس في اللحظة الر  تعم 

د، وألنَّ 00-1: 05؛ 08-01: 00؛ 11-18: 01 ليفتح باب  اسول بطرس كان حاضر  الر   (، ألن يسوع كان قد تمج 

 الملكوت لهم. 

 

 .اليوم القدس وحالرّ االعتماد ب. 1

، والمؤمنين امريين األوائلالس  اريخي للروح القدس على المؤمنين اليهود األوائل، والمؤمنين الت  بعد االنسكاب 

ب يسوع المسيح الر  فور إيمانهم ب القدس وحالر  اس يتعم دون بالن  (، صار 8: 0 الرسل ين األوائل )انظر أعمالاألممي  

 (. 03: 0؛ أفسس 2: 3؛ غالطية 2: 09؛ 32: 5 الرسل ؛ أعمال03-02: 0 يوحن ا)*

 

االعتماد (. 8-1: 3؛ تيطس 8-3: 3 يوحن اانظر وح" )الر  وح" تعبير مرادف للعبارة "مولود ثانية  بالر  عتماد باال"

، ويعطيه أن يختبر كلَّ اغير ق ايربط المؤمن بيسوع المسيح ربط   القدس وحالر  ب مراحل عمل المسيح  بل للفك  أو الحل 

  (.21: 3)*غالطية  ن اعتمدتُم بالمسيح قد لبستُم المسيح"الذيسول بولس: "ألن  كلَّكم الر  الخالصي الكامل. يقول 

 

 .القدس وحالرّ ب ءواالمتال القدس وحالرّ االعتماد ب. 1

في بداية الحياة الجديدة للمؤمن  فقط اواحد   احدث   القدس وحالر  ب معمودي ةعن كون ال 03: 0بينما تعل م رسالة أفسس 

 محد(، تعلِّ [، وهو بهذا يشير إلى حدٍث واaorist tenseبزمن الماضي البسيط ] هو )حيث الفعل "ُختِمتم" في اآلية

 في حياة المؤمن ينبغي أن يحصل مراٍت عديدة احدث  " القدس وحالر  عن كون "االمتالء ب 08: 5أفسس  اآلية في

ر(.   )حيث يشير الفعل المضارع إلى حدث مستمر  أو متكر 

 

سوع المسيح ، ويبدأ المؤمن في اختبار عمل يفي جسده وحياتهوح القدس الر  وح القدس يسكن الر  ب المرءحين يعتمد 

. ال  فيه أص اوح القدس ساكن  الر  وح القدس، يكون الر  ولكن حين يمتلئ المؤمن ب(. 1-0: 6)رومية الكامل الخالصي 

يسيطر على مزيٍد من جوانب حياة  ذيال  وح القدس هو الر  وح القدس، بل الر   نوهكذا، فإن المؤمن ال يأخذ المزيد م

كما  اروحي   ا(، ويثمر في حياته ثمر  25-06: 5رار في حياته )غالطية (، ويثِمر باستم20-09: 5المؤمن )أفسس 

 (. 00: 02كورنثوس 0؛ 21: 00؛ 22، 01: 9؛ 01: 6؛ 30: 1 الرسل يريد )أعمال
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 .وح القدس واالعتماد بالماءالرّ االعتماد ب. 1

وح الر  في اإلشارة إلى االعتماد ب[( baptizoي تأتي في اليونانية من الفعل "بابتيزو" ]الت  " )معمودي ةتُستخَدم الكلمة "

ي الت   العالمة المرئيةلعمل هللا، بينما االعتماد بالماء هو  الحقيقة غير المرئيةوح هو الر  واالعتماد بالماء. االعتماد ب

 :01؛ 10-31: 2 الرسل وح )أعمالالر  خص بأن ه قد اعتمد في الحقيقة بالش  ي بها يطمئن الت  يعطيها هللا للمؤمن 

11-18 .) 

 

اس بينهما، فإن  ما يفعله الن  وح يؤد ي إلى تعليم غير كتابي. وحين يفصل الر  الفصل بين االعتماد بالماء واالعتماد ب

م بعض المسيحيين أن ، يعلِّ ال  فمثوح. الر  ب معمودي ةفي ال المسيحبالماء يحل  محل  ما يعمله  معمودي ةفي ال اإلنسان

ا يؤد ي إلى الت  ال أو الكبار( بالماء )لألطف معمودي ةال ي تقوم بها الكنيسة تسكب نعمة هللا في اإلنسان المعتمد، ِمم 

 انية. الث  الوالدة 

 

ا يقود إلى تعليم غير كتابي آخر،الر  ويفصل آخرون االعتماد ب مون أن االعتماد حيث يعلِّ  وح عن االعتماد بالماء مم 

وح هو ما يُدعى "البركة الر  ، يعل م بعض المسيحيين أن االعتماد بال  وح. فمثالر  انية بالث  وح أمٌر يختلف عن الوالدة الر  ب

 . روحي ةومواهب  انية، حيث بها ينال قوة  الث  ي يختبرها المؤمن بعد فترٍة من والدته الت  انية"، والث  

 

  معموديّةج. معنى ال

 

 بالماء؟"  معمودي ةوح أم إلى الالر  ب ةمعمودي  إلى ال "معمودي ة"ؤال: "هل تشير الكلمة الس   ااطرح دائم  

 

وح للخالص )أعمال الر  ب معمودي ةالالحقيقية هي  مسيحي ةال معمودي ة، الفي ما يختص  بعمل المسيح الخالصي الكامل

 :01 الرسل )*أعمال وح وتمث ل الختَم لهالر  فترمز إلى االعتماد ببالماء  معمودي ة(! أما ال08-01: 00الرسل

11-18 .) 

 

 ،3: 1الجديد، فإن الختان الجسدي في العهد القديم )*رومية هللا القديم في عهد  هللا في ما يتعل ق باستمرارية عهد

( 06: 22؛ 39-38: 2 الرسل ؛ أعمال06: 06(، باإلضافة إلى االعتماد بالماء في العهد الجديد )*مرقس 00-02

الن ختم  الي للخالص، ويالت  برير باإليمان، وبالت  يرمزان إلى   . عليه اشك 
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 يشير إلى االعتماد بالماء.  31: 01متّى  . *3

 فيتالميذ ليسوع المسيح ينبغي أن يعتمدوا بالماء على يد مؤمنين آخرين  يصبحونن الذيكل  ماذا ينبغي أن يحدث؟

لطة الس  ال يعني "بسلطة"، ألن  (eisعبير "في اسم" أو "باسم" )في اليونانية الت  ، هو اسم هللا الُمثلَّث األقانيم. اسم واحد

د بالذ  يسوع لهم ب كانت قد أُعطيت في أمرِ  ه يحمل االسم، أي أن   الذيهاب. يشير حرف الجر  هذا إلى أن المؤمن يتوح 

ده الر  الوث )اآلب واالبن والث  يدخل في عالقة حميمة مع هللا  وح القدس(. يدخل المؤمن إلى هذه العالقة، ليس حين يعم 

ده المسيح ب مؤمن آخر اهر الظ  اهرة والختم الظ  وح. ومعموديته بالماء ليست سوى العالمة الر  بالماء، ولكن حين يعم 

 وح. الر  ب معمودي ةالعلى 

 

 –ذلك االسم  صاحباهر على أن المؤمن قد ات حد بالظ  اهرة والختم الظ  بالماء هي العالمة  معمودي ةال ؟المعنىهو ما 

د بالظ  اهرة والختم الظ  . إن ها العالمة هللا الُمثلَّث األقانيم وح القدس هو ممث ل الر  وح. الر  اهر على أن ذلك اإلنسان قد تعم 

 (. 06: 3كورنثوس 0؛ 01-9: 8الوث في المؤمن )رومية الث  

 

بحدود كونه المخلوق. فطبيعته اإللهية تتجاوز زمان الكون ومكانه. إنه يتجاوز كل األوصاف  اليس هللا محصور  

مان الفعلي في الكون، ويمكنه أن يتقد م إلى األمام ويرجع إلى الز  لهذا الكون. هللا يتجاوز  الفيزيائية ياضيةالر  علمية وال

ال يسير زمانه إال  الذيمان الفعلي للكون المخلوق وال يتقاطع معه، هذا الكون الز  الوراء في زماٍن مطلَق ال يالمس 

في  األبعادثالثي  الفضاءالفعلي في كوننا بيسوع المسيح. يفوق هللا ومان الحقيقي لز  اهللا دخل إلى إلى األمام. ولكن  

دي ة( (، وكجمع29: 02ة أن تظهر كوحدٍة واحدة )مرقس الي يمكن لطبيعته اإللهي  الت  الكون، وب : اآلب واالبن )تعدُّ

 (. 09: 28وح القدس )مت ى الر  و

 

ا اته إله  نفسه في الكتاب الُمقدس بصف عن أعلن هللا ُممي زة داخلية ضمن وحدة طبيعته اإللهية.  صفاتثالثة فيه  واحد 

 االعتماد بالماء على يد مسيحي مؤمن آخر يشير إلى ما يلي ويختم عليه: 

له  اروحي   امن الحقيقي الفعلي لهذا الكون، كان هللا اآلب قد تبن ى المؤمن ابن  الز  د واقبل خلق الكون ثالثي األبع -

   .(5-1: 0)أفسس 

مين )المسفوك بموته على الث  لهذا الكون، غسل هللا االبن كل خطايا المؤمنين بدمه الماضي اريخ الت  في  -

  .(1: 0 يوحن ا0؛ 09-08: 0بطرس 0) (ليبالص  

 (المؤمَن والدة  جديدة )يلده مرة  أخرى، يلده من فوق القدس وحالر  من الحاضر في هذا الكون، يلد الز  في  -

بسبب  في يسوع المسيح ال  في كل شيٍء يمتلكه أص اويقد سه ويجعله شريك  (، ويسكن فيه، 8-1: 3تيطس )
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ر أص مكانته ه يصبح اآلن أكثر قداسة في في عمل المسيح. ولكنَّ  ال  فيه. فالمؤمن قد اختير ُوولِد ثانية  وتبر 

د بالن  بيعة. وفي الط  في الحياة و لمذة، وفي الت  مؤمن ينمو في حياة فال(. 31-29: 8مام )رومية الت  هاية سيتمج 

 هاية يشارك في تلمذة آخرين ليسوع المسيح. الن  

 

 وح. الرّ يشير إلى االعتماد ب 31-31: 31مرقس  . *0

وح القدس(، أو الر  "و" يعتمد )ب من يؤمن؟ ينبغي أن يُكَرز ببشارة اإلنجيل في كل الخليقة. كل ماذا ينبغي أن يحدث

وح، وسيُدان. الر  وح القدس( سيخلص. ولكن َمن ال يؤمن فإن ه ال يكون قد اعتمد بالر  عتمد )بمن من يؤمن، "أي" ي كلُّ 

رح اإلضافة(، وقد تُستخَدم بمعنى "أي" )للش  و العطف ( في اليونانية يمكن أن تعني "و" )بمعنىkaiالكلمة "كاي" )

 فصيل(. الت  و

 

وح بعمل يسوع المسيح الر  د مؤمنين آخرين، ولكن باالعتماد باس باالعتماد بالماء على يالن  ال يخلص ؟ المعنى هو ما

 يوحن اانية عمل ال يجريه إال هللا )الث  اس والدة ثانية  من خالل أي عمٍل يعمله إنسان. الوالدة الن  (! ال يُولَد 8: 0)مرقس 

وح الر  كيد على اعتمادهم بمد المؤمنون بالماء )على يد مؤمنين آخرين( كعالمٍة مرئية وكتأتعي(! 8-3: 3؛ 02-03: 0

 ب  يسوع المسيح(. الر  القدس )وهو ما يعمله 

 

 يشيران إلى االعتماد بالماء.  31: 00 الرسل وأعمال 13-11: 0 الرسل أعمال . *1

دوا بالماء على أيدي مؤمنين آخرين الر  بيسوع المسيح ونالوا منوا آتابوا )أي ن الذياليهود ؟ ماذا حدث وح القدس( تعم 

( في "باسم المسيح" يشير إلى سلطة المسيح، أي epi –م يسوع المسيح. حرف الجر "ب" )وفي اليونانية "إبي" اسب

ه به، والمشاركة في خدمته واالعتماد على استحقاقاته. المؤمنون  قبول ما يقوله عن نفسه، وقبول العقائد المختص 

مدون بالماء يعترفون تن يعالذي(، و09: 28مت ى  دون اآلخرين بالماء بسلطان المسيح وتفويض منه )انظريعمِّ 

د بالماء بعد الر  تاب )آمن، نال  اأيض   الرسول ب يسوع المسيح(. بولسالر  بالمسيح )يدعون  همبإيمان وح القدس(، وتعم 

"يدعو" اسم المسيح" )و عبير "يدعوالت  ب يسوع المسيح. الر  باسم  ا(، داعي  9: 9 الرسل ثالثة أي اٍم من توبته )أعمال

( يعني قبول ما يقوله يسوع عن نفسه، واإليمان بتعاليمه epikaleomai -ترجمة للكلمة اليونانية "إبيكاليوماي" 

: 2 الرسل ؛ انظر أعمال06: 22؛ 20، 01: 9 الرسل ات لخدمته )أعمالالذ  واالعتماد على استحقاقاته، وتكريس 

 (. 2: 0 كورنثوس0؛ 01-02: 01؛ رومية 20
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االعتماد بالماء هو العالمة والختم المرئيان على أن كل خطايا المؤمن قد ُغفِرت. "لكن اغتسلتُم )فعل ؟ معنىالهو ما 

رتم باسم aoristماضي بصيغة البسيط ] ب يسوع وبروح إلهنا" الر  [ يشير إلى حدٍث واحد( بل تقدَّستُم بل تبر 

سكبه )ويشير فعل  الذيوح القدس، الر  اني وتجديد الث   هللا من خالل غسل الميالدلقد خلَّصنا (. 00: 6كورنثوس 0)

رنا بنعمته، وصرنا ورثة للحياة هنا الماضي البسيط  إلى حدٍث واحد( بسخاء بيسوع المسيح ُمخلِّصنا. وهكذا، تبر 

من الجديد وح. نال المؤالر  ب معمودي ةيشير إلى ال ةواهد الكتابيالش  (. "الغسل" المذكور في هذه 8-1: 3األبدية )تيطس 

ر وخلُص )انظر أعمال  طه ر قلبه.  الذيوح القدس الر  (، وأُعطي 9-1: 05 الرسل الغفران الكامل، حيث تبر 

 

 يشير إلى االعتماد بالماء.  11-11: 32 الرسل أعمال . *1

سم يسوع ابن آمنوا بيسوع المسيح اعتمدوا بالماء على يد مؤمنين آخرين الذياألمميون )غير اليهود( ؟ ماذا حدث

( يشير إلى سلطة يسوع، واإليمان المعتِرف en :ب" )في اليونانيةالر  حرف الجر "ب" في عبارة "باسم  المسيح. 

د المؤمنون بالماء بسلطان وتفويض المسيح )انظر مت ى الد  د بطاعته، وعهُّالت  به، و (، 09: 28خول في ات حاٍد معه. يعم 

 سيح. علِنون إيمانهم بالمن يعتمدون يُ الذيو

 

د باعتماد بالماء هو العالمة والختم المرئي  اال؟ المعنى هو ما وح القدس الر  وح، أي أن ه نال الر  ن على أن المؤمن قد تعم 

 (. 8-3: 3؛ تيطس 8-3: 3 يوحن اوح القدس )انظر الر  أو ُولِد ثانية  ب

 

 وح. الرّ تشير إلى االعتماد ب 1-3: 1رومية . * 5

ا عن المعمودية اإلصحاح السادس من رسا . ال يتحد بالروحبل هو تعليم عن المعمودية  بالماءلة رومية ليس تعليم 

اء عمل  اء عمل  إنساناإلنسان بالمسيح جر   !هللاما، لكنه يتحد بالمسيح جر 

 

 ؟ ماذا يحدث

ة  واحدة بدمتعي ن يؤمنون بيسوع المسيحالذيكل  ، وبهذا سيح"أو "ليسوع الم المسيح يسوع فيوح القدس الر  ون مر 

في  eisعبير "ليسوع المسيح" )وحرف الجر  الالم المستخدم ُمترجم عن حرف الجر الت  يعتمدون "لـ" موته. 

ة بموته." يشير الفعل الماضي البسيط  اليونانية(، يعني أنهم "يدخلون في عالقة شخصية مع يسوع المسيح، خاص 

 ال فكاك منه مع قيامته!  ال  صا"اعتمد" إلى حدٍث واحد. وموت يسوع المسيح مت صل ات  
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 ؟ المعنى هو ما

وح )في المجيء إلى اإليمان( يت حد بموت يسوع الر  خص بالش  يعتمد فيها ي الت  بأنه في اللحظة  1-3: 6تعل م رومية 

 قبل ألفي سنة.  هودفنالمسيح 

يء إلى اإليمان( يت حد بقيامة يسوع وح )في المجالر  خص بالش  يعتمد فيها ي الت  أنه في اللحظة  8-5: 6م رومية وتعل  

 المسيح قبل ألفي سنة. 

 مات وقام.  اوح ات حد بموت المسيح وقيامته قبل ألفي سنة. وهكذا، هذا اإلنسان أيض  الر  اعتمد ب الذياإلنسان 

 

 مات؟ طبيعة المؤمن القديمة!   الذيما 

أ(، حيث 5ابه المسيح في موته )اآلية أي شسيح،" "صاَر مرة  وإلى األبد نبتة  واحدة  مع الم ألن المؤمن الجديد

ة  وإلى األبد( ُصلِب 6اآلية  ،"إنسانه العتيق" )طبيعته غير المتجد دة "  )طبيعته خطي ةالمع المسيح، و"جسد  مر 

ة  وإلى األبد( أُبِطلت وصارت عاجزٍة 6اآلية  ،خطي ةالالخاطئة الواقعة تحَت سيطرة  بيعة الط  )انتهت(. قوة  مر 

ة وإلى األبداكنة( قد انكسرت الس   خطي ةالالخاطئة ) بيعة الخاطئة القديمة! ومع أن للط   ا، ولم يعد المؤمن عبد  مر 

بعُد، وما يزال يسقط في بعض الخطايا، فإن ه ال يبقى في تلك الخطايا.  ال  وح القدس( ليس كامالر  اعتمد ب الذيالمؤمن )

والدة  ثانية )انظر  امولود   اال يمكن أن يكون مؤمن   خطي ةالتمر  بالعيش في فإن كان يبقى في تلك الخطايا أو كان يس

 "(! خطي ةالفي  االستمرارمن الحاضرتشير إلى "الز  . الحظ أن  صيغة الفعل ب9-6: 3؛ 2: 2 – 8: 0 يوحن ا0

 

أ من  الذي"ألن    مرة  وإلى األبدمات  لذياخص الش  (. ما تقوله هذه اآلية هو أن "1: 6" )رومية خطي ةالمات قد تبر 

ي ةبرير والت  ينال )في الماضي البسيط(،   perfect – ام  الت  )صيغة الماضي  امن ذلك الوقت فصاعد   خطي ةالمن  الحر 

tense ".) برير القضائي الت  حالة فالمؤمن ينال عن استمرارية الحالة.  في النص اليوناني ام"الت  تعب ر صيغة "الماضي

ر من عق ر من قوة خطي ةالاب )أي يتحر  ر ويبقى حر    (!خطي ةال( وحالة القداسة األخالقية )أي يتحر  ! يستطيع اإن ه يتحر 

د ب الذيأن يكون المؤمن ) ر من الر  تعم  وأن ه  ا، أي أن هللا أعلنه بار   خطي ةالوح القدس( أن يكون على يقين بأن ه قد تبر 

ره من قوة عبودية  ، عن حدٍث مستقبلي   8اكنة(! ال تعب ر صيغة الفعل األمر في اآلية الس   ةخطي  البيعة الخاطئة )الط  حر 

 مع المسيح! ايقين  سيحيا مات مع المسيح  الذيبل تعب ر عن اليقين: فالمؤمن 

 

 ؛21: 2بطرس 0؛ انظر 01: 6)رومية  (المؤمن ويصالحه مع هللا خطي ة)ليمحو  خطي ةالمات المسيح بسبب 

ا خطي ةنسبة للبال(. والمؤمن مات 08: 3 : 1بطرس 0؛ انظر 02-00: 6رومية ( )خطي ةال)ولذا لم يُعْد يعيش في  أيض 

 هو هوية المؤمن! خطي ةال(. هذا االنفصال عن 0-3
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  أقيم؟ طبيعة المؤمن الجديدة! الذيما  

ب(، وصار اآلن 5ة ألن المؤمن "صار نبتة  واحدة  مع المسيح" )في ات حاده معه(، فهو يشابه المسيح في قيامته )اآلي

(، 1: 6)رومية  يعيش الحياة الجديدةأن  وينبغي يعيش الحياة الجديدة وسوفالعيش في الحياة الجديدة،  يستطيع

أن  يستطيععمة من خالل اإليمان، فهو الن  (. ألن المؤمن ارتبط بالمسيح ب5: 6من الموت )رومية  اوجسده سيُقام الحق  

أن يفعل  وينبغييفعل ذلك،  وسوفبيعة الخاطئة فيه، الط  نتصر على كل مظاهر وأن ي خطي ةالفي محاربة  يستمر  

 ها تعب ر عن أمٍر يقيني! عن المستقبل، ولكنَّ  5ل في اآلية ال تعب ر صيغة الفعل الُمستقبَ ذلك! 

 

 .ببي ة بين الموت والقيامةالس  العالقة 

ة عالقة سببية بين موت يسوع المسيح وقيامته )رومية  ة (. كما أن  هناك عالقة سببية بين الحالة البار  5: 6ثم 

الح والُمقدَّس )عملية( من الص  ي يتمت ع بها المؤمن )مكانته( من ناحية، وسلوكه )أسلوب حياته( البار  الت  والُمقدَّسة 

خليقة جديدة ! المؤمن اموت المسيح وقيامته يجعالن حالة وأسلوب حياة المؤمن أمرين يقينيين تمام  احية األخرى. الن  

ة والُمقدَّسة( وسوف  يحيا(، وهو يستطيع أن 01: 5كورنثوس 2)  !يحياهاوينبغي أن  يحياهاالحياة الجديدة )البار 

 

ال في حياة قيامة المسيح!  اشريك   اوح القدس فهو شريك المسيح في موته ودفنه ليكون أيض  الر  ألن المؤمن اعتمد ب

ئد موت المسيح دون أن يشارك في قوة حياة قيامته. فمن ناحية ال يستطيع وفوا أن يشترك في بركاتيمكن للمؤمن 

ر، إذ ال يستطيع اإلنسان أن يعيش حياة ُمقدَّسة من دون  برير! ومن ناحيٍة أخرى، الت  أن يحيا حياة  ُمقدَّسة إال حين يتبر 

ر من دون المشاركة في قداسة المسيح، وب ر الي عيش الت  ال يمكن لإلنسان أن يتبر  الحياة الُمقدَّسة. ال يمكن أن يتبر 

ُمقدَّس" تعني "المفصول" عن العالم الخاطئ من أجل عيش الحياة يعيش الحياة الُمقدَّسة! الكلمة "دون أن اإلنسان 

! وكذلك فإن وأسلوب حياتهالمسيحي المؤمن  مكانةبين  في الكتاب الُمقدس، ليس من فصلٍ "بتكريس" إلرادة هللا. 

 :1جرة تُعَرف بثمرها )مت ى الش  لحياة الجديدة من دون مكانة البر  في المسيح هو أمٌر مستحيل! فعيش أسلوب ا

06-08!) 

 

 .الوعد والمسؤولية

(. فهو 00: 6هلل بالمسيح" )*رومية  "، ولكن "حي  خطي ةالعن  ات  . يستطيع المؤمن أن يحسب نفسه "مي  نوال وعد هللا

ة )رومية  الم يعد مدان  اموس"، أي أن ه الن  لم يعد "تحَت   :3أ؛ انظر غالطية 01: 6بسبب مطالب عدالة هللا البار 

بنعمة هللا، ويستطيع أن يحيا  خطي ةال عمة"، أي أن ه سيبقى مغفورَ الن  سيبقى إلى األبد "تحَت (، ولكن ه اآلن 01-01

؛ 01-06: 0 يوحن اب؛ انظر 01: 6على نعمة المسيح وسيحيا بها وينبغي أن يحيا بها )رومية  اباستمرار معتمد  

 (. 30-20: 1غالطية 
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س  :كريس لمسؤولية المؤمنالتّ  ة )*رومية حياة  ليعيش نفسه على المؤمن أن يكر  ؛ انظر 09، 03: 6ُمقدَّسة وبار 

02 :0-2 .) 

 

عليم الت  ما في قديس( أمران ال يمكن فصلهالت  فس لعيش حياة ُمقدَّسة )الن  برير( وتكريس الت  الحصول على حالة البر  )

 ا( ُمخلِّص  02: 0 يوحن ا) (أن تؤمن بيسوع المسيح )أي تقبله وبكلماٍت أخرى، ال يمكن! مسيحي ةالمسيحي أو الحياة ال

 العالي!   بُّ الر  لك فقط، ألنه في الوقت نفسه  اشخصي  

 

 .وح وبالماءالر  االعتماد ب

د المؤمنين بيسوع المسيح وبالر  االعتماد ب من: اختياره؛ وفي الز  كل مراحل عمله الخالصي: قبل وح القدس يوح 

؛ 31-29: 8؛ رومية 28: 01 يوحن امجيد )انظر الت  قديس والت  برير والت  جديد )الوالدة الجديدة( والت  عوة والد  من: الز  

-01: 5(. فقد صار المسيح ممث ل المسيحي المؤمن في الموت والقيامة )رومية 03-02: 2؛ 6: 0؛ فيلب ي 1: 0أفسس 

 ماضيه(. ولذا، فالمؤمن يشترك اليوم بعمل المسيح الخالصي الكامل، ولهذا تأثيٌر على 22: 05كورنثوس 0؛ 09

فهو يتغي ر باستمرار إلى شبه ) حاضرهوعلى  ؛(31: 0كورنثوس 0والقداسة أمام هللا؛  )فهو ُولِد ثانية  ونال مكانة البر  

تشابه روحه سوف ) مستقبله(؛ وعلى 26-03: 5؛ غالطية 03: 8ة ؛ رومية  وتكريس اساالمسيح، ويصير أكثر قد

 (. 20: 3؛ فيلب ي 2: 3 يوحن ا0المسيح وجسده في طبيعتهما؛  وجسده روحَ 

 

وح القدس يدخل إلى عالقة شخصية بموت الر  على أن المؤمن من خالل اعتماده ب عالمة وختماالعتماد بالماء 

وإلى قبول الحياة الجديدة. إن ه عالمة وختم على  خطي ةالنهائي عن  إلى انفصالٍ  يالمسيح وقيامته. وهذه العالقة تؤدِّ 

أسلوب حياة ال تنفصل مكانة البر وحالة القداسة عن . وبحالة القداسة األخالقيةأمام هللا،  ابمكانة البر  قضائي  متُّع الت  

-02: 2؛ 6: 0؛ فيلب ي 31: 8ظر رومية تقديس مستمر  وتمجيده المستقبلي )ان يتضمن الذي، والمؤمن في الحاضر

( وجسده 2: 3 يوحن ا0" هو أن نصير مشابهين للمسيح بالكامل في روحه )دمجيالت  (. معنى "28: 01 يوحن ا؛ 03

 (. 20: 3)فيلب ي 

 

 وح. الرّ تشير  إلى االعتماد ب 31-30: 30كورنثوس 3 . *1

)في  إلى( en :روح واحد )في اليونانيةبمل المسيح( ن يؤمنون بيسوع المسيح اعتمدوا )بعالذي؟ كل ماذا يحدث

على كل  اوح القدس حلَّ منسكب  الر  )في "بروٍح واحد"( يعني أن "بـ"  الجر   حرف( جسٍد واحد. eis :ةاليوناني  

نين المؤم كلَّ  ( تعني أنَّ eis :جسد واحد" )في اليونانية إلىالعبارة "ه اآلن يسكن فيهم. ين، وأن  المؤمنين الحقيقي  
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المؤمنين في جسد  كلَّ  ه. هذا يعني أنَّ وَح نفسالر   ُسقواين ينتمون إلى جسد المسيح الواحد في كلِّ العالم. فقد الحقيقي  

 وح نفسه. الر  المسيح يسكنهم ويمتلكهم 

 

د كلَّ المؤمنين في العالم بيسوع المسيح الث  وح القدس )الوالدة الر  االعتماد ب؟ المعنى هو ما وبعضهم ببعض. انية( يوح 

يسكن  الذيوح القدس نفسه الر  يشترك المؤمنون اآلن في حياة المسيح وحياة جسد المسيح، أي الكنيسة، من خالل 

(. ال يمكن للمؤمنين أن يفك روا بأنفسهم أو يتخيَّلوا أنفسهم منفصلين عن 22: 2؛ أفسس 06: 3كورنثوس 0فيهم )

 . يمستوى العالمالي وعلى ن على المستوى المحل  ين اآلخريالكنيسة، أي منفصلين عن المسيحي  

 

ة! كما أن  الت  بحسب الكتاب الُمقدس، ليس في اإليمان المسيحي الحقيقي مجال للطائفية والفردية واالستقاللية  ه ال ام 

 (. 1-3: 3كورنثوس 0ة في جسد المسيح )وائف الكنسيَّ الط  مجال لألحزاب و

 

 وح. الرّ العتماد بتشير  إلى ا 01-01: 1غالطية  . *1

( eis :المسيح. حرف الجر  "ب" )في اليونانيةبوح القدس الر  ن يؤمنون بيسوع المسيح اعتمدوا بالذيكل ؟ ماذا يحدث

 يشير إلى أن أن هم دخلوا في عالقة جوهرية وعميقة مع المسيح. 

 

د كلَّ الر  االعتماد ب؟ المعنىهو ما  وغير يهود( مع المسيح،  ااألمم )يهود   ين المؤمنين من كلِّ المسيحي   وح القدس يوح 

د بعضهم ببعض. كلُّ الت  وب ة  وإلى األبدين لبسوا المسيح. فقد لبسوا ين المؤمنين الحقيقي  المسيحي   الي يوح  اإلنساَن  مر 

بيلة ولغة ، من كل قا(. المؤمنون مع  21: 1ين )أفسس الحقيقي   والقداسةِ  الجديَد المخلوق ليكون على صورة هللا في البرِّ 

ة، هم اآلن أوالد إبراهيم وورثة كل  الوعود  ي أعطاها هللا إلبراهيم وألوالده. إنهم اآلن جزٌء من شعٍب واحد الت  وأم 

 (. 21: 0كورنثوس 2ي أعطاها هللا )انظر الت  بكل الوعود  اهو شعب عهد هللا، وهم يتمت عون مع  

 

 ح. والرّ تشير  إلى االعتماد ب 01-01: 1غالطية  . *1

 الجديد. اإلنسان القديم وقيامة اإلنسان ، وكالهما يرمزان إلى موتمعمودي ة: الختان والانرمز لدينا هنا؟ ماذا يحدث

 

ة وإلى األبد بختان المسيح )موته  ااختتنوا روحي  ن يؤمنون بيسوع المسيح الذيكل : أول رمٍز هو ختان العهد القديم مر 

: 2(. ويختن المسيح القلوب بروحه )*رومية خطي ةال: جسد ابيعة الخاطئة )حرفي  ط  البه أُبِطلت  الذيليب(، الص  على 

28-29 .) 
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 القديم.  خطي ةاللى موت )إبطال( إنسان عوحي الر  يشد د رمز الختان 

 

مرة  وإلى  مع المسيح اُدفنوا وُأقيموا روحي  ن يؤمنون بيسوع المسيح الذيكل  :العهد الجديد معمودي ةثاني رمز هو 

 أقام المسيح من الموت(.  الذيوح( نتيجة إيمانهم )إيمانهم بقوة هللا الر  )ب معمودي ةاألبد في ال

 وح على قيامة اإلنسان المولود ثانية . الر  ب معمودي ةيشد د رمز ال

 

د كل المؤمنين بموت يسوع المسيح وقيا –جديد الت  وح )الر  االعتماد ب؟ المعنى هو ما مته قبل ألفي الوالدة الجديدة( يوح 

( قد 3-0: 2وحي للمؤمنين قبل تجديدهم )أفسس الر  ي سب بت الموت الت  سنة. ولذا، فإن طبيعتنا الخاطئة القديمة، 

ولذا ينالون (، بمعنى أن كل خطاياهم ُغفِرت. 06: 22 الرسل أُبِطلت، وكل خطاياهم ُغِسلت وُمحيت )انظر أعمال

 واحي. الن  في كل   ة  وح القدس عليها ويجعلها جديدالر  مولودة من فوق( يسيطر نتيجة ذلك طبيعة جديدة )مولودة ثانية، 

 

بيعة القديمة غير الُمجد دة )بختان القلب الط  إزالة قوة  كما أن موت المسيح غير قابل لالنفصال عن قيامته، فإنَّ 

 وح! الر  ب معمودي ةخالل البيعة الجديدة )طبيعة الوالدة الجديدة( من الط  وح( أمٌر ال ينفصل عن نوال الر  ب

 

، وهي (وحالر  وحي )ختان القلب بالر  بالماء هي من ناحية العالمة والختم المرئيان على الختان  مسيحي ةال معمودي ةال

وقيامة  ديمةبيعة القالط  وح(. موت الر  ب معمودي ة)ال روحي ةال معمودي ةالمرئيان على ال والختمُ  من ناحية أخرى العالمةُ 

المرئية  معمودي ةبال اعبير عنهالت  وح يتم الر  بة غير المرئي   معمودي ةوح القدس. والالر  عة الجديدة عمالن يتم مهما بيالط  

 (! 18-11: 01 الرسل ؛ أعمال8: 0الماء )انظر مرقس ب

 

 وح. الرّ تشير  إلى االعتماد ب 1: 1أفسس  . *1

جسٌد واحد وإيمان واحد  االمؤمنين، هناك أيض   د لكلِّ كما أن ه يوَجد روح واحد ورب  واحد وإله واحد وأب واح

 معمودي ةوح، ألن  الالر  ب معمودي ةسول بولس هنا هي الالر  ي يتكل م عنها الت  الواحدة  معمودي ةواحدة. وال معمودي ةو

د المؤمن حق  الت  وح بعمل يسوع المسيح هي الر  ب معمودي ةد المؤمنين. البالماء ال توحِّ  له المثلَّث األقانيم باإل اي توحِّ

 وبجسد المسيح.
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 : مسيحيّةال معموديّةاستنتاجات وخالصات بشأن ال . 32

 .وحالرّ ب معموديّةأ. معنى ال

 معموديّةال(. 8: 0)مرقس  الماءبوح القدس. كما أنّها اعتماد الرّ برجة األولى اعتماد الدّ هي ب مسيحيّةال معموديّةال

 (. 18-11: 01 الرسل )أعمال وحالرّ غير المرئية ب معموديّةرئيان على الالم الختمو العالمةالماء هي ب

 

خص المعتمد باهلل الُمثلَّث األقانيم وبجسد المسيح. وبهذا يتمت ع بكل مراحل الش  يت حد  القدس وحالر  من خالل االعتماد ب

قديس(، ومستقبله الت  اسة وبرير(، وحاضره )القدالت  جديد والت  يؤث ر على ماضيه ) الذيعمل المسيح الخالصي 

 مجيد(. الت  )

 

 (.03: 02كورنثوس 0؛ 5: 1)أفسس  ةواحد معمودي ةيتكل م الكتاب الُمقدَّس عن 

إنسان أن يت حد بالمسيح )رومية  ي بدونها ال يمكن أليِّ الت  وح، الر  ب معمودي ةإلى ال ال يمكن أن تشير هذه الكلمات إال  

ي من الت  (، و03-02: 02كورنثوس 0 :(، أو بجسد المسيح )الكنيسة02-01 :2؛ كولوسي 21: 3؛ غالطية 3-1: 6

؛ 03: 2تسالونيكي 2؛ 03: 8(، أو يتقدَّس )رومية 8-3: 3 يوحن اانية )الث  ولَد الوالدة دونها ال يمكن ألحد أن يُ 

د )2: 0بطرس 0  (. 19-12: 05كورنثوس 0؛ 08: 3كورنثوس 2(، أو يتمجَّ

 

 يقود إلى االت حاد بالمسيح والمشاركة في عمل خالصه الكامل:  سالقد وحالر  االعتماد ب

 م المسيح." اعتمدتُم بالمسيح قد لبستُ  نالذي: "ألن  كلَّكم 21: 3غالطية اآلية في رسالة تخبِرنا 

منين (. ولذا، فقد صار المسيح ُممثِّل المؤ21: 3ال فكاك له )غالطية  اوح يربط المؤمن بالمسيح ربط  الر  االعتماد ب

ذا، يختبر المؤمن اآلن عمل يسوع المسيح الخالصي الكامل، هك(. و22-05كورنثوس 0؛ 09-01، 02: 5)رومية 

 (. 5، 3: 6يؤث ر على مكانته في المسيح وعلى أسلوب حياته، وعلى مصيره المستقبلي )رومية  الذي

 

 .ماضيكفي  أثَّروح الر  االعتماد ب

(. قد صرَت 01: 5كورنثوس 2(. أنَت خليقة جديدة )8-1: 3؛ تيطس 02-00: 2ثانية )كولوسي  ُولِدتَ لقد  -

 (. 5: 2)أفسس  اروحي    احي   

رَت: كل  خطاياك انمحت وُغِسلْت. قد ُغفِرتْ ل -  ؛10-31: 2 الرسل خطاياك بشكٍل كامل )أعمال قد تبر 

22 :06 .) 

 (. 21: 1فسس ؛ أ31: 0كورنثوس 0الكاملين ) تهوقداستتمت ع باختبار بر  المسيح  تَ أن -
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(، والمسيح فيك 01: 5كورنثوس 2(، ولكن ك في المسيح )02: 2عن المسيح )أفسس  منفصال  لم تُعد  -

 (. 21: 0)كولوسي 

 (. 01-9: 2بطرس 0؛ انظر 29-26: 3أنَت جزٌء من شعب عهد هللا )غالطية  -

اآلن مواطٌن في ملكوت هللا  (. أنتَ 03: 0لمة ونُقِلت إلى ملكوت المسيح )كولوسي الظ  أُنقِذت من سلطان قد ل -

 (. 21: 3)فيلب ي 

 (. 03-02: 02كورنثوس 0في جسد المسيح، الكنيسة ) أنَت عضوٌ  -

 

 .حاضركوح يؤث ر في الر  االعتماد ب

طية سبة للعالم )غالالن  سبة لك، وأنت مصلوب بالن  (، والعالم مصلوٌب ب21: 2قد ُصلِبت مع المسيح )غالطية ل -

 وتغييرٍ  تك القديمة مصلوبة، وتحيا طبيعتك الجديدة. يقود هذا إلى تجديدٍ ي طبيع(. أنَت اآلن تبق01: 6

 . ودائمين ينمستمر  

 )رومية هاُمقدَّسة وسوف تحياها وعليك أن تحيا بجلوس المسيح على عرش قلبك تستطيع أن تحيا حياة   -

 بالمسيح.  ا(. بجلوس المسيح على عرش قلبك ستنمو وتصبح أكثر شبه  0-01: 6

 (. 09: 28)مت ى  اناضج   اللمسيح. أنَت تتبعه وتتعل م منه أن تصبح مؤمن   َت تلميذٌ أن -

تشارك في امتداد ملكوت هللا وفي أعمال كنيسة المسيح على مستوى العالم وعلى المستوى المحلي  أنتَ  -

 (. 03-02: 02كورنثوس 0)انظر 

 

 .مستقبلكوح يؤث ر في الر  االعتماد ب

 (. 23: 0ع المسيح إلى األبد )فيلب ي تكون م أنَت تتوق ألنْ  -

 (. 2: 3 يوحن ا0ستكون روحك مثل روح المسيح في طبيعته البشرية الكاملة ) -

 (. 20: 3سيكون جسدك مثل جسد المسيح في طبيعته البشرية الكاملة )فيلب ي  -

 :20يدة )رؤيا ستحيا إلى األبد مع المسيح، ومع شعب هللا، من العهدين القديم والجديد، على األرض الجد -

0-5 .) 

 (. 1: 22 يوحنا سترى هللا في وجه يسوع المسيح )رؤيا -
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 .ب. معنى االعتماد بالماء

(. إن ه 18-11: 01 الرسل ؛ أعمال8: 0وح )مرقس الر  االعتماد بالماء هو العالمة والختم المرئيان على االعتماد ب

 وح قد حصلْت في الحقيقة. الر  ب ةمعمودي  وح، وهو شهادة على أن الالر  يرمز إلى االعتماد ب

 

 .ج. هدف االعتماد بالماء

 (.09: 28)مت ى  بالماء يشهد هللا للمؤمن معمودي ةمن خالل ال

ممن خالل االعتماد بالماء  د يقول: "أنا فالمعمِّ للمؤمن الجديد!  د شهادة  هللا في المسيح يسوع ومن خالل المعمِّ  يقد 

ه بحضور آخرين يشهد هللا للمؤمن بعالمة مرئية، هي في وح القدس." وبهذا، فإن  الر  أعم دك باسم اآلب واالبن و

 على أمٍر ما.  تشهدإلى أمٍر ما، وفي الوقت نفسه  ترمُز وتشيربالماء  معمودي ةالوقت نفسه ختم. ال

 

د بالماء إلى حدوث المؤمن إلى المسيح أو كنيسته. يرمز االعتما لضمِّ  اأو رمز   اديني   ااالعتماد بالماء ليس طقس  

وح يت حد المؤمن الجديد بموت المسيح وقيامته، ويشارك مشاركة  حقيقية في الر  وح. من خالل االعتماد بالر  االعتماد ب

 عمل المسيح الخالصي الكامل، ويَُضم  إلى جسد المسيح ويت حد به. 

 

وح القدس(، وأن ه ات حد باهلل الر  وح )نال الر  ب على أن المؤمن قد اعتمد ااالعتماد بالماء عمل رمزي يشكل  عالمة وختم  

ر أو خلُص حق  ، وأن  كلَّ خطاياه الُمقتَرفة في الماضي والحاضر والمستقبل قد ُغفِرت )أي أن  المثل ث األقانيم (، اه قد تبر 

 وأن ه عضو في جسد المسيح )ملكوت هللا، شعب عهد هللا(. 

 

كنيسة محلية أو طائفة أي ة  عضويةبالماء مع  معمودي ةرة إلى ارتباط الالحظ أنه ليس في الكتاب الُمقدس أية إشا

 ُمعيَّنة! 

 

 (.06: 22؛ 38: 2 الرسل )أعمال أمام هللا وأمام اآلخرين ابالماء يشهد المؤمن أيض   معمودي ةفي ال

ب  يسوع المسيح" الر   أمام هللا والحاضرين. المؤمن "يدعو باسم ايشهد المؤمن الجديد أيض  عميد بالماء، الت  خالل 

( من خالل صالة أو ترنيمة، ويعترف أمام الجميع بإيمانه بيسوع المسيح وبإعالن هللا في 06: 22 الرسل )أعمال

 الكتاب الُمقدَّس، ويعلِن تصميمه على أن يطيع كلمة هللا بطريقٍة عملية. 
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وح. كما أن ه ال يُقَصد منه أن يمحو الخطايا الر  وح القدس أو لالعتماد بالر  االعتماد بالماء ليس وسيلة للحصول على 

 ويغسلها. 

االعتماد بالماء ال يسكب نعمة هللا على اإلنسان المعتمد، فيتمك ن من عمل أعمال صالحة يخلص بها. كما أن االعتماد 

  .اسحري   اوح. االعتماد بالماء ليس طقس  الر  بالماء ليس الوسيلة للوالدة ب

 دقائق( 8) صالة  1

 كلمة هللامع  متجاوبةة  صال

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناو ب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 (دقيقتان) واجب بيتي 1

 القادمرس للدّ 

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

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح. :التعهُّد .0

 مجموعة. ضمن " مع شخص آخر أو مسيحي ةال معمودي ةالبـ" المتعلِّق تعليمالِعظ أو عل م أو ادرس  .2

استخدم  .1-0غالطية رسالة ِمن  يومي  ا روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاحتمتَّع بخلوة  :الخلوة الروحية .3

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .طريقة الَحق  الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدَّ  الحفظ: .1 آخر  ا. راجع يومي  3: 3س الجديدة واحفظها. أهداف الحياة نفسها: عاموس تأم 

 . حفظتَهاخمس آيات كتابية 

ر لدرس الكتاب  ُمقدَّس:درس الكتاب ال .5 . استفد من منهجية الخطوات 5 يوحن االي في البيت، والمتعل ق بالت  حض 

 الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  صلِّ  الة:الص   .6

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

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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  31رس الدّ 

 صالة 1
 

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

 دقيقة(  21) مشاركة  0

 غالطية 

 

ة بكل واحٍد منكم شاركوا بالتناو ب )أو اقرأوا ما تعلَّمتموه أثناء إحدى خلواتكم  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

 .(4-6غالطية الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 وااكتف .اأصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركه

 مالحظات. ال بكتابة

 دقائق( 5) حفظ 1

  1: 1عاموس : األهداف الحياتية نفسها

 

  . 3: 3أهداف الحياة نفسها: عاموس  في مجموعات ثنائي ة: راجعوا

 دقيقة(  85) درس كتاب 1

 11-3: 1يوحنا 

في اليهودية بعد معجزة بيت  من اليهود اهو يسوع المسيح، مرفوض   الذيالكلمة،  11-0: 5 يوحن ايصف : م قّدمة

عن  11-30: 5 يوحن اعلى ما قاله يسوع المسيح بشأن هللا اآلب، بينما يتكل م  31-01: 5 يوحن احسدا. يحتوي المقطع 

  يسوع المسيح. الذين يشهدون ل

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 11-0: 5رأ يوحن ا لنق اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 
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 .                                                     م الحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر. الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو  َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

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.

 التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.لنتناوب في مشاركة األشياء 

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

 

 01-31: 1 يوحنّا

 .أقوال يسوع عن نفسه: 3االكتشاف 
 تكل م يسوع ببعض األمور عن نفسه لم يُخطئ اليهود في فهمها. 

 . الجوهر ابآب في ، قال يسوع إنه مساٍو هلل31و31: 1 يوحنّافي  . أ

. فقد األلوهية بأسمى ما لهذا الُمصطلح من معنىأن يسوع كان ينسب لنفسه  ا. وقد فهم اليهود فور  أباهدعا يسوع هللا 

امساٍو هلل اآلب. فإ يقول إن ه فهموا أن يسوع كالم يسوع هذا كان أشر  تجديٍف يمكن أن يُطلِقه إنسان، وينبغي أن  م 

يمكن أن يُعلَن، وينبغي قبوله باإليمان! هللا اآلب وهللا االبن  ت، أو أن هذا أعظم وأمجد حقٍّ يُعاقَب قائله بالمو

بب الس  ن هذا هو ا. وهكذا، نرى أن يسوع قال إن ه مساٍو هلل اآلب في الجوهر. وقد كابيعة اإللهية نفسهالط  يتشاركان ب

 ألجله أراد اليهود أن يقتلوا يسوع.  الذيالحقيقي 

 

، أي االمتناع بت هو الخمولالس  بت. فقد كان اليهود يرون أن جوهر الس  اليهود يهاجمون يسوع لعدم حفظه  كما كان

لو كان هذا  ه، وكانوا يرون أن القيام بأي عمٍل في ذلك اليوم أمٌر خاطئ وآثم. ولكن  يسوع قال إن  عن عمِل أي شيء

اس الن  في حفظ خليقته وفي إنقاذ  اهللا اآلب يعمل دائم   بت، ألنالس  ، فإن هم يت همون هللا اآلب بتجاوزه اصحيح  

. خطي ةالاس من الن  في حفظ الكون المخلوق وإنقاذ  عن العمل بمعنى "الخمول"، بل يستمر   وتخليصهم! وهللا ال يتوق ف

يعمل حت ى  نسمع يسوع يقول: "أبي 01هو في أقوى عالقة باآلب، يعمل األمَر نفسه. وفي اآلية  الذي، اواالبن أيض  

 ( وأنا أعمل." ااآلن )دائم  

 

بت، هم في الحقيقة يهاجمون هللا اآلب الس  حين يهاجم اليهود االبن باعتباره تعدَّى وصية معنى كلمات يسوع هو: 

 . بت، ألن هللا االبن مساوٍ هلل اآلب في الجوهرالس  نفسه لتجاوزه وصية 
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 .األعمالابآب في هلل  ساوٍ م، قال يسوع إنّه 00-31: 1 يوحنّافي  . ب

إال ما ينظر اآلب يعمل. ألن  مهما عمل ذلك فهذا يعمله االبن  اقال يسوع: "ال يقدر االبُن أن يعمل من نفسه شيئ  

. فاالبن يرى ما يريه هللا إياه، وبكلمته المسموعة وعمله في االبن اينبع من اآلب يظهر مرئي   الذيالعمل كذلك." 

 نفيذ. الت  يضعها موضع  فاالبن يرى إرادة اآلب، ومن ثم  . ن ما في فكر هللاعلِ المرئي يُ 

 

جل المشلول. فإن كان ما رأوه اآلن قد فاجأهم، الر  أعظم من شفاء  لطان ليعمل أعماال  الس  يؤك د يسوع لليهود بأن لديه 

: إعطاء الحياة للموتى لهم لالندهاش. ويُشد د يسوع على عملين اثنين بشكٍل خاص   احقيقي    افإن  ما سيرونه سيكون سبب  

ه كما أن اآلب يقيم األموات ويُحيي، كذلك االبن برئة. فيقول يسوع: "ألن  الت  ، وإصدار حكم اإلدانة أو اوجسدي    اروحي   

د أداة في يد هللا إلعادة الموتى إلى الحياة، مثلما كان يُحيي مَ  اأيض   ان إيليا بي  الن  ن يشاء." ال يقول يسوع هنا إنه مجر 

على األرض بل  الزمنيةاس الن  استعادة حياة من خالل لطان إلقامة الموتى، ليس فقط الس  ليشع، بل يقول إن  لديه وأ

ة األبدي   روحي ةاللدى اآلب في إعطاء الحياة  الذيلطان الس  هر اآلتي! يقول يسوع إن لديه الد  وإقامتهم للحياة في 

 في القيامة في المستقبل.   اى جسدي   ة للموتالد، وإلعطاء الحياة الخاللموتى روحي   

 

العهد القديم بأنَّه قاضي  أُعلِن هللا في كلِّ ينونة لالبن." الد  ، بل قد أعطى كل اكما يقول يسوع: "ألن اآلب ال يدين أحد  

هناك  من، ستكونالز  اس واألمم. وفي نهاية الن  في حياة  ا(. وكانت أحكامه تتم  دائم  25: 08األرض ودي انها )تكوين 

وفي الحقيقة، يقول يسوع إن  هللا اآلب أعطى هائية فيها. الن  دينونة أخيرة، يقول يسوع إن ه هو من سيُصِدر األحكام 

ينونة هلل االبن هو أْن يُكَرم االبن الد  ينونة األخيرة هلل االبن! وسبب تفويض هللا اآلب بكل أعمال القضاء والد  عمل 

 ! ي يُكَرم بها اآلبالتبالكرامة 

 

 .الكرامةهلل ابآب في  إنّه مساوٍ  01: 1 يوحنّايقول يسوع في ج. 

 رسالة وفيأرسله."  الذيكِرم اآلب كِرم االبن ال يُ يقول يسوع: "لكي يكِرم الجميع االبَن كما يكِرمون اآلب. وَمن ال يُ 

فوق كل  اأعطاه هللا اآلب اسم   مكافأة  ليسوع على إطاعته حتى الموت،كسول بولس إلى أن ه الر  يشير  00-9: 2فيلب ي 

أن  22: 15إشعياء  ِسفر . نرى فيباسم يسوع كل ركبة ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب  تسجد اسم، لكي 

"آلخر". فبهذا  عطَ يُ  ولمب فقط. ولذا، حين نال يسوع المسيح هذه اإلكرام، لم ينقص مجد هللا الر  هذا اإلكرام يخص  

د (. 00: 2ينال هذه اإلكرامات "لمجد هللا اآلب" )فيلب ي  المسيحسوع زاد مجد هللا، ألن ي فحينما يرتفع االبن، يتمج 

د يسوع المسيح هو ُمخلِّصهم ورب هم، يتمجَّ  اس ُرَكبهم أمام يسوع المسيح ويعترفون بأفواههم أنَّ الن  اآلب. وحين يحني 

 هللا اآلب! 
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 11-12: 1 يوحنّا

 .ع المسيحهادات ليسوالشّ : 0االكتشاف 

، في األرض اها صحيحة، فإن ها غير مقبولة بتقدير اليهود. وطبع  نفسه، مع أن  لإن  شهادته  30يقول يسوع في اآلية 

ا شهادة اإلنسان لنفسه ال تكون مقبولة ة ما يقوله. لو أن  أيض  أقوال يسوع عن نفسه  . فال تُقبَل شهادة شخص على صح 

شهادة  يقبل ما يقوله عن نفسه. ولكنَّ  ن اآلب، فإن ه ليس من أحٍد ُملَزم بأنْ م وتفويضٍ  منه من دون سلطةٍ  تصدرَ 

شهادة يسوع  (. ولذا، مع أنَّ 08-03: 8 يوحن ايسوع لنفسه صحيحة ومشروعة، ألنَّ هللا اآلب أك د على شهادة يسوع )

مشروعة وغير صحيحة.  نفسه صحيحة ومشروعة، فإن اليهود يرفضون مصداقيتها، إذ في تقديرهم هي شهادة غيرل

ة أخرى لصالحه، وال يمكن لليهود أن يعتبروا هذه  هادات ليسوع الش  ولذا، يلفت يسوع االنتباه إلى خمسة شهادات مهم 

 غير مشروعة وغير صحيحة. 

 

 .أ. شهادة هللا ابآب نفسه

بل يتبع مثال اآلب وفكره. منُذ بمباَدرة ذاتية منه،  اإن االبن ال يعمل شيئ   31و 09: 5 يوحن ا إنجيل يقول يسوع في

ا يحكم حسبماألزل والعالقة بين اآلب واالبن تت صف بعمل االبن إلرادة هللا، وبقول االبن كالم اآلب، وبحكم االبن 

ة  اآلب، وبإرضاء اآلب. وبسبب هذا المبدأ غير المتغي ر في عمل يسوع، يستطيع يسوع أن يترك الُحكم بشأن صح 

ة خدمة  ال  اآلب. واآلب يحكم فع خدمته ومشروعيته بيد  امي. الس  ، ويشهد له ولمقامه هوكالميسوع بصح 

 

هادة هي شهادة هللا اآلب. فاهلل اآلب الش  نعرف أن هذه  31و 36"شهادة أخرى". ومن اآليتَين  32يقد م يسوع في اآلية 

كلُّم الت  في والثة: في أسفار العهد القديم، يشهد باستمرار ليسوع المسيح، ابن هللا. فاهلل اآلب يشهد هلل االبن بطرٍق ث

هود اآلخرين الش  ي أعطاها هللا اآلب هلل االبن ليعملها. وكل الت  ماء في معموديته، وفي األعمال الس  بشكٍل مباشر من 

 . وتُصبُّ فيها ب وخاضعة لهاون شهادات أدنى من شهادة هللا اآليقد م

 

 .المعمدان يوحنّاب. شهادة 

أن يشهد  ته هماومهمالمعمدان  يوحن اله. كانت دعوة  المعمدان كشاهدٍ  يوحن اقد م يسوع  35-33: 5 حن ايوإنجيل في 

 ،إنسان" ينير كلَّ  الذيور الحقيقي الن  إن  يسوع هو " ال  أتى من أورشليم قائ الذي(. وقد شهد للوفد 1: 0 يوحن اللنور )

، وقد جاء هو ليعد  له الر  وبأن  يسوع هو  ، وبأن ه العالم" خطي ةيرفع  الذي(، وبأن ه "حمل هللا 3: 0يق )مرقس رالط  ب 

 الذيالمصباح،  –ور الن  ور، ولكن ه كان حامل الن  هو  يوحنالم يُكن (! 31، 33، 29، 23، 9، 1: 0 يوحن ا"ابن هللا" )
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ته بشكٍل ممتاز. واآلن،  يوحن ااجتذب الجموع إلى يسوع المسيح. وقد أتم   جود، وهو يقد م شهادة أعظم ور موالن  مهم 

 أن يقد مها.  يوحن اي يمكن لالت  هادة الش  حت ى من 

 

 .ج. شهادة أعمال يسوع 

أعطاه هللا اآلب  الذيي أعطاه اآلب أن يعملها، كشاهٍد آخر له. العمل الت  يقد م يسوع أعماله،  36: 5 يوحن ا إنجيل في

 حتهم باهلل. كلُّ فوس ومصالَ الن  الي خالص الت  ارة  للخطايا، وبال يُرى والموت كف الذيليسوع هو اإلعالن عن هللا 

عمله  الذيفاء، تُصب  في هذا العمل العظيم الش  ي عملها يسوع، مثل وعظه وكرازته ومعجزات التاألعمال األخرى 

على أن  اي   مرئ ال  عالمات أشارت إلى هللا وإلى عمله الخالصي. كانت كلُّ هذه المعجزات دلي هيسوع. فكانت معجزات

 هللا اآلب أرسل يسوع المسيح وعلى أن ه أي ده. 

 

 .د. شهادة أسفار الكتاب الم قدس 

اليهود،  ن ه مع أن  كلمة هللا موجودة عندأسفار العهد القديم كشاهٍد له. فيقول يسوع إ 11-39: 5 يوحن ايقد م يسوع في 

ن هم لم يكونوا يؤمنون بكالمه أو يطيعونه. ومع أن العهد فإم، ليست في قلوبهم. فمع أن هم كان لديهم العهد القدي هافإن  

يسوع فيه، ولذا لم يأتوا إليه لينالوا الحياة  ايح، فإن اليهود لم يروسمالعن المسي ا اآلتي، يسوع  االقديم يتكل م كثير  

سول بولس الر  عنه. ويعل م ، شرح يسوع لتالميذه ما قيل في أسفار العهد القديم 11و 21: 21لوقا  إنجيل األبدية. في

في ما يتعلَّق بالخالص، ولكن ه يعل م أن هذا  ام  يأن الكتاب الُمقدس يستطيع أن يجعل اإلنسان حك 05: 3تيموثاوس 2في 

ريعة الش  مون اليهود في كتبهم أن  دراسة ما كتب الُمعلِّ  اكثير   .الخالص ال يُنال إال من خالل اإليمان بيسوع المسيح

على أن هذه الحياة موجودة  1: 01رومية رسالة هر اآلتي. والعهد الجديد يؤك د في الد  ريق للحياة في الط  هي  سةالُمقدَّ 

ر.  ريعة، لذا، فإن  كلَّ الش  هو غاية  الذيفي يسوع،   من يؤمن يتبرَّ

 

 .هـ. شهادة موسى 

وسى أعظم أنبيائهم. ولكن  يسوع أشار له. كان اليهود يعتبرون م اموسى شاهد   11-15: 5 يوحن ا إنجيل قد م يسوع في

من  اإلهُك نبي   بُّ الر  : "يقيم لَك ال  تنب أ موسى قائ 05: 08تثنية  ِسفر اليهود لم يؤمنوا بما كتبه موسى. ففي إلى أن  

إن  هللا أمر كلَّ  ال  (. تكل م موسى نفسه قائ23-22: 3سل الر  وسطك، من إخوتك، مثلي، له تسمعون" )انظر أعمال 

 ولكن  اليهود بقساوة قلوبهم رفضوا يسوع المسيح، ابن هللا. ا اآلتي، صوت هللا وصورة هللا. اس بأن يطيعوا المسيَّ الن  
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   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 ي تود  أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟الت  : ما األسئلة فّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 11-0: 5 يوحن ايقد مها إنجيل ي الت  الحقائق  لنحاول فهم كلِّ 

 في دفترك. ، وبعد ذلك اكتبه لك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح: ُصْغ سؤادّون

ي التفكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض أفكاره الت  : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في شارك

 نها(. دو  

 في مجموعتك.(  بمناقشتها: )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها ناقش

 الميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( الت  مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها األ بعض )في ما يلي

 

  1: 1 يوحنّا

 ؟اجل المشلول فور  الرّ  يلماذا ش ف: 3ؤال السّ 

 .مالحظات

جل المشلول من حقيقة أن ه ليس الر  أو يسير. اشتكى هذا  اك أو يقف أو يمِسك شيئ  مشلول ال يستطيع أن يتحرَّ اإلنسان ال

ي  لديه من يساعده. وعندئٍذ قال يسوع لهذا المشلول: "قُْم اح لرجل أقر  للتو   اعظيم   اِمل سريرك وامِش!" كان هذا تحد 

 بعجزه الكامل! 

 

هذا يعني أن ه يريد لما يقوله أن يحدث. كلمته المنطوقة  فحين يتكل م يسوع .ال  ن مستحييكو بشيءٍ ولكن يسوع ال يأمر 

جل كلمة يسوع، وإلظهار الر  هذا  قَ (. ويسوع هنا يريد أن يسير هذا المشلول ثانية . صدَّ 1: 1قوية وفاعلة )انظر مت ى 

جل المشلول الر  وحمل سريره ومشى! ُشفي  ،ا، ُشفي المشلول فور  لك(. ولذ8-6: 00ين إيمانه أطاع )انظر عبراني  

 اجل تدريجي   الر  لم يُكن شفاء هذا جل المشلول صد ق كلمة يسوع! الر   ألن  يسوع تكل م بكلمته القوية الفاعلة، وألنَّ  افور  

ة  أخرى. وكامال   ا، ولكن ه كان فوري   اأو جزئي     ! وهكذا، أُعلِن مجُد يسوع مر 

 

 01-01: 1 يوحنّا

 ؟ كيف يعطي يسوع حياة  للموتى: 0 ؤالالسّ 

 .مالحظات

 أ. كلمة يسوع تعطي القدرة والحياة. 

أرسلني  الذي: "الحق  الحق  أقول لكم إْن من يسمع كالمي ويؤمن ب21: 5 يوحن اإنجيل قال يسوع المسيح، ابُن هللا، في 

" يسوع المسيح يعطي حياة للناس بكلمته. فله حياة أبدية، وال يأتي إلى دينونة، بل قد انتقل من الموت إلى الحياة.
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لكل العالم، وهو يتكل م بكالمه بتفويٍض وسلطٍة من أبيه. حادثة شفاء اإلنسان  الكاملةه الت"كلمته" أو "كالمه" هو رس

كلمة فاء الجسدي من خالل الش  نال اإلنسان المشلول بكلمته.  روحي ةالمشلول "عالمة" على أن يسوع يعطي حياة  

كلمة يسوع المسيح المعطية من خالل  إال  وحي الر  فاء الش  اس الن   ينالَ لن ريقة نفسها الط  . وبالمقتدرةلمسيح يسوع ا

 . حياة

 

 وح القدس يعمل.الرّ ب. كلمة يسوع تجعل 

 الحقَّ الحقَّ أقول لكم إن ه تأتي ساعة، وهي اآلن، حين يسمع األموات صوَت ابِن هللا،: "25: 5 يوحن افي  قال يسوع

: "أيَّتُها العظام 1: 31حزقيال ِسفر بي في الن  امعون يحيون." كيف لنا أن نتوقَّع أن يسمع "الموتى"؟ يقول الس  و

عادت تلك  !ي صارت قادرة على االستجابةالت  هللا إلى األجساد الميتة،  !" ودخل نفَسُ بِّ الر  اليابسة، اسمعي كلمة 

على أن يسمعوا صوت يسوع ويدخلوا  " القدرةَ ايعطي "الموتى روحي   الذيالعظام إلى الحياة! وروح هللا نفسه هو 

 إلى الحياة األبدية! 

 

 ج. كلمة يسوع تأتي فقط للذين يختارهم.

إن ه يعطي حياة لمن  20: 5 يوحن ايقول يسوع المسيح في ن سيسمعون صوته ويحيون؟ الذي امن هم الموتى روحي  

وح القدس يعطي هؤالء قدرة  على أن الر  . وهذه الحياةين يختار أن يعطيهم يريد. يسوع المسيح يعطي حياة أبدية للذ

 انية. الث  ، أي يمنحهم الوالدة الجديدة هميسمعوا صوته، وهو َمن يجد د

 

 01: 1 يوحنّا

 ؟ما معنى أن لالبن حياة في ذاته: 1ؤال السّ 

 .مالحظات

لم يُولَد ولم يُخلَق. هللا هو هللا الحي في ذاته، والمكتفي  ذيال، ألن ه الوحيد حياة  في ذاتهيملك  الذيهللا هو الوحيد 

أن تكون له حياة في  اه كما أن  اآلب له حياة في ذاته، كذلك أعطى االبن أيض  قال يسوع: "ألن  في ذاته.  اوالقائم تمام  

" في وصف االبن الوحيدمعنى "هذا هو أن تكون له حياة في ذاته.  امتيازَ  ذاته." أعطى هللا اآلب في األزل هللا االبنَ 

ق. وتعبير "االبن الوحيد" ال يشير إلى أي أمٍر يشابهه في عالم البشر. وع المسيح مولود، ولكن ه غير مخلواالبن. فيس

ة المسيح ضمن   تُظِهر أنَّ  06: 3 يوحن االوث. والث  فهو ال يشير إلى أية بداية له في الماضي. هذا تعبير يصف بنو 

دهو ابن هللا الوحيد يسوع المسيح ه د لم يحدُ  في ذاته حياةهللا االبن امتياز أن تكون له  حُ نْ . ومَ قبل تجسُّ ث في تجسُّ
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من األزل.  القائمة، وهو جزٌء من العالقة الفريدة بين اآلب واالبن، تلك العالقة يسوع وال في معموديته، بل أمٌر أزلي  

المؤقَّت أعلن االبن هذه الحياة للناس على  يمنالز  ظام الن  ياة  في ذاته، وفي ح االبنَ  ظام األزلي، أعطى هللا اآلبُ الن  ففي 

د تلك الحياة األبدية: "فإن الحياة أُظِهرت ... الحياة األبدية 2: 0 يوحن ا0األرض. وفي  ي الت  ، يُقدَّم يسوع بصفته تجسُّ

وحياتهم  ألن هم مخلوقون،، الحياة في ذواتهمكانت عند اآلب ... أُظِهرت لنا." ال يملك البشر وال الخالئق األخرى 

 هللا.  ،تأتي من خالقهم

 

  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

 ؟ي تمث ل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنينالت  و الكتابي ي يحتويها هذا المقطعالت  ما الحقائق : فّكر

نها11-0: 5 ايوحن  ي نستقيها من الت  طبيقات الت  بقائمة ممكنة من  النفك ر مع  : دّونشارك و  . ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟ يالت  طبيقات الممكنة الت  ما : فّكر  يريد هللا أن يحوِّ

 خصي.الش  خصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الش  طبيق الت  اكتب هذا  :دّون

للحق  نفسه. وفي ما يلي قائمة  ن ه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفةتذك ر أ)

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 :1 يوحنّا إنجيل من مقترحةأمثلة على تطبيقات . 3

المرضى هنا وهناك جعل هذا وتدافُع ولكن دفع ، "حمةالر  "بيت حسدا": اسم آرامي يعني "بيت   :0-1: 5

 حمة. ر  اليخلو من  االمكان بال رحمة. ال تسمح بأن يصير بيتك أو كنيستك مكان  

ار من الت  حاول الوالي نحميا منع  : 8-01: 5 : 03بت لبيع بضائعهم )نحميا الس  خول إلى أورشليم في أيام الد  ج 

بت بات باع الس  ا تتعل ق بتقديس هابعة وجعلوالر  ريعة اليهود غي روا الوصية الش  (. ولكن ُمعل مي 05-22

من إبطال كلمة هللا إي اهم به لتحذير يسوع بت. انتالس  قوانين بشرية مثل عدم حمل أي شيٍء يوم 

 (. 9-0: 05اس" )مت ى الن  ليم ليست سوى "وصايا اعالت  بتقليدهم، ألن هذه عبادة باطلة، وهذه 

يعرف المسيح  الذي(. 23: 5 يوحن ايكِرم المسيح يكِرم هللا ) الذيأكِرم هللا االبن كما تكِرم هللا اآلب.  : 23: 5

يقبل المسيح  الذي(. و11: 02 يوحن ايؤمن بالمسيح يؤمن باهلل ) الذي(. و09 :8 يوحن ايعرف هللا )

 الذي(. و06: 01يرفض المسيح يرفض هللا )لوقا  ذي(. وال11: 01ى ؛ مت  21: 03 يوحن ايقبل هللا )

: 01 يوحن اهللا اآلب ) رأى المسيح رأى الذي(. و6: 01 يوحن ايرفض المسيح ال يأتي إلى هللا اآلب )

َمن يعطيه هللا اآلب ليسوع  (. وكلُّ 23، 20: 01 يوحن اهللا ) يطيع كالم المسيح يحب   الذي(. و9-01

، 6، 2: 01 يوحن ا؛ انظر 11، 31: 6 يوحن ا) االمسيح سيأتي إلى يسوع المسيح ولن يُخَرج خارج  

 (. 23: 2 يوحن ا0يعترف بالمسيح يعترف باهلل ) الذي(. 9
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، وال يُدان في ايل! كل من يسمع بشارة اإلنجيل ويؤمن بها يقبل الحياة األبدية فور  أعلِن بشارة اإلنج : 21: 5

 ينونة األخيرة، بل ينتقل من حالة الموت إلى حالة الحياة. الد  يوم 

واألموات صوته،  اني سيسمع كل األحياءالث  اني للمسيح. فعند مجيئه الث  للمجيء  اُكْن مستعد    : 28-29: 5

 هم لينالوا عقابهم األبدي أو خالصهم األبدي. وروسيخرجون من قب

 احرص على أن تصدق وتقبل شهادة هللا اآلب عن يسوع المسيح.  : 30-11: 5

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

 (. 05: 3تيموثاوس 2بالخالص )

مديح هللا سماع سبة لك: سماع المديح من عائلتك وأصدقائك وأبناء وطنك أم الن  المهم بما األمر  : 11: 5

 الوحيد؟  

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية. 0

ب على أن يكون لدي  إيمان بكالم يسوع. حين قال يسوع للمشلول: "قم، احمل سريَرك وامِش،" ربما أريد أن أ (أ تدر 

ولكْن ليس من شيٍء يستحيل على يسوع أن يعمله. حين يعل مني يسوع في الكتاب  ،ال  اس مستحيبدا هذا الكالم للن  

الةة س، فإن ه يريد لما يعل مني إياه أن يحدث في حياتي. كلمته المنطوقة قوي  الُمقدَّ  ، هل ما يقولمع. هو يستطيع أن يوفعَّ

ب على أن يكون لي بما  جل المشلول، أريد أن الر  . ومثل هو يقولهوهو يريد أن يعمل ما يقوله. ولذا، أريد أن أتدرَّ

 سأطيع يسوع وكل  ما يقوله.  اجل المشلول أيض  الر  أعترف بعجزي الكامل. ولكن ني مثل 

 

أريد أن أشد د في اعترافي بيسوع المسيح على حقيقة أن ه مساٍو هلل اآلب. ال أحد يستطيع تعريف طبيعة هللا. فلعمل  (ب

عظيم  مائي  ا عقل هللا بعقل اإلنسان، يمكننا تصوير عقل هللا بمحيٍط قارن   عظم من هللا. فإنْ ن يكون أألهذا يحتاج المرء 

سأعترف ، فاال تُرى حدوده، بينما عقل اإلنسان بحجم كوب ماء. ومع أنني ال أستطيع أن أفهم طبيعة هللا اإللهية تمام  

إن ه ينبغي أن يعتمد المؤمنون "باسم  09: 28مت ى ، يقول يسوع في ال  في الكتاب الُمقدَّس. أو بما أعلنه عن نفسه

ه أعلن نفسه في ، ولكنَّ كائن واحد، ال ثالثة أسماء. هللا اسم واحدوح القدس. هلل الر  واحد" هو اسم اآلب واالبن و

، في ا. ثاني  ية الواحدةات اإللهالذ  اني في الث  اخلي الد  عيُّن الت  اني أو الث  يسوع المسيح هو األقنوم اريخ في ثالثة أقانيم. الت  

. هذا يعني أن ه في األزل، كان هلل في ذاته حياةهللا اآلب أعطى هللا االبن أن تكون له  نَّ أيخبرنا يسوع  26: 5 يوحن ا

 بيعة اإللهية نفسها. الط  اآلب وهللا االبن 
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 التجاوب    .صلِّ : 1الخطوة 

ل دراسة الكتاب في صالتك لما تعل مته خال تجاوب. )11-0: 5 يوحن ان حقيقة عل منا هللا إي اها في بشأ بالتناوبلنصلِّ 

ب  بشأن مواضيع مختلفة.(  ةمجموعأعضاء الر أن يصل ي على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّ  الُمقدس. تدر 

 

 دقائق( 8) صالة  1

 صالة شفاعيَّة

 

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمرس للدّ 

 

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

 للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح.  ابأن تتلمذ أناس   تعهَّد: تعهَّد .0

 . مع شخٍص آخر أو مجموعة 5 يوحن ا أو ادرس ِعظ أو عل م .2

 0وأفسس  6-5نصف أصحاح من غالطية  ىمع هللا تقرأ فيه حوال اخاص    ا: خص ص وقت  الخلوة الروحية .3

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

ل بآية الكتاب الُمقدَّ  الحفظ: .1 آخر  ا. راجع يومي  5-3: 1لونيكي تسا0: فسالن  ضبط س الجديدة واحفظها. تأم 

 . حفظتَهاخمس آيات كتابية 

 (. 3: 5هللا )مزمور  سيفعلهألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  صلِّ  الة:الص   .5

ن .6 مع هللا، ومالحظاتك  الخاص   كمالحظاتك بشأن وقت ابشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض   مالحظاتك دوِّ

 حضير لألسبوع القادم. الت  عليم وهذا الت  ومالحظات بشأن آيات الحفظ، 
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31رس الدّ   

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  21)مشاركة   0

  غالطية وأفسس
 

ا تعل   كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا ب باختصار عم  متوه في الوقت الذي قضيتموه مع الر 

ل في المقاطع الكتابية الُمعي نة )  (. 0وأفسس  6-5غالطية ومن الت أمُّ

 استمع للش خص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 5)حفظ  1

 1-1: 1تسالونيكي 3ضبط النّفس: 
 

 .5-3: 1تسالونيكي 0ضبط الن فس: في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين.  واراجع

  دقيقة( 85)تعليم  1

 عشاء الرب
 

ب اني: تأسيسه ومعناه الر  ما يعل مه الكتاب الُمقدس عن العشاء  سوف ندرسب اني. الر  عليم بالعشاء الت  يتعل ق هذا : م قّدمة

 وممارسته. 

 . 32-23: 00كورنثوس 0؛ 29-26: 26مت ى  اقرأ

 

 بانيالرّ أ. تأسيس العشاء 

 

 .بانيالرّ األسماء الكتابية للعشاء  .1

ين المسيحي ين أو الفريضتَين المسيحيتَين. "الس  باني بالر  بالماء والعشاء  معمودي ةيُدعى ال يُعتبَر  طقس ديني   هو "ر  الس  ر 

 . روحي ةة واخلي  دة على نعمة ة مرئي  عالمة خارجي  

 

ي كان الت  (، love feast" )المحب ةوليمة "، وذلك لتمييزه عن "ب  الر  عشاء " الِسريُدعى هذا  21: 00كورنثوس 0في 

ثم يعاملونهم  االفقراَء ضيوف   باني. لم يكن ذلك العشاء عشاء يدعو فيه األغنياءُ الر  ون يربطونها بالعشاء الكورنثي  

 معاملة  سي ئة. 
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مائدة سمية لتمييزها عن "الت  سول بولس هذه الر  استخدم ". ب  الر  مائدة " رالسِ ، يُدعى هذا 20: 01كورنثوس 0وفي 

هذه  تكانبائح في هياكلهم بعد أن يقد موها ألصنامهم. الذ  ون في كورنثوس يجلسون ألكل ". فقد كان األممي  ياطينالش  

ؤَكل ي كانت تُ الت  بيحة الذ  شياطين. لتقديمها ل ةبائح لألصنام هو في الحقيقالذ  الوليمة تُدعى "مائدة شياطين" ألن  تقديم 

 ياطين. الش  هي في الحقيقة شركة مع 

 

وليمة في الحقيقة اسم لـ" ذا"، وهكسر الخبزتُدعى هذه الفريضة " 1: 21 الرسل وأعمال 12: 2 الرسل في أعمال

 ب اني. الر  ي كانت تشمل العشاء الت  "، المحب ة

 

 ". كرالش  "، أي "فخارستيةاإلا تُدعى بـ"كم "ركةالش  تُدعى بـ" 06: 01كورنثوس 0وفي 

 

 .بّانيالرّ المسيح للعشاء  تأسيس. 0

". هذا ما نقرأ 2، الُملَحق ليل اإلرشادي السادسالد  "باني في أثناء تناُوله عشاء الفصح. انظر، الر  يسوع العشاء  بََدأ

(. فخالل عشاء الفصح في 29-23: 00 كورنثوس0، وال  مث 29-26: 26الثة األولى )انظر مت ى الث  عنه في األناجيل 

، أخذ يسوع ا  بوقٍت قصير جد  لب الص  قويم اليهودي(، قبل الت  أمسية الخميس، في الخامس عشر من شهر نيسان )ب

 : ال  الكأس وشكر، وأعطاهم قائأخذ "خذوا كلوا، هذا هو جسدي." ثم ": ال  ، وبارك وكسر، وأعطى تالميذه قائاخبز  

" وخالل عيد ’ك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا.يُسفَ  الذيللعهد الجديد  الذيألن هذا هو دمي  اشربوا منها كل كم.‘

 الفصح، في صباح يوم الجمعة، الموافق الخامس عشر من نيسان، ُصلِب يسوع. 

 

 .11: 1 يوحنّاشرح . 1

عن العشاء  59-18: 6 يوحن ام دمي فله حياة أبدية، وأنا أقيمه في اليوم األخير." ال يتكل   يشربجسدي و يأكل"َمن 

ة األولى! وفي اآلية الر   ما  هُ يشرح يسوع نفسُ  ،11ب اني، ولكن ه يتكل م بلغة مجازية عن اإليمان بيسوع المسيح للمر 

م يسوع من يرى االبن ويؤمن به تكون له حياةٌ أبدية، وأنا أقيمه في اليوم األخير." يعلِّ  : "... كلُّ 51يقصده في اآلية 

في قلب اإلنسان وحياته! وفي هذا  اإليمان بالمسيح وقبولهعن كون أكل الخبز وشرب الخمر كلمات تشير إلى هنا 

 ب اني. الر  ياق، كان يسوع يكل م غير المؤمنين عن اإليمان به، ولم يكن يكل م المؤمنين عن العشاء الس  
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ية في العشاء  اال يكون جسد يسوع المسيح المادي حاضر   ب اني أو في أي مكاٍن آخر على األرض. الر  بطريقة سر 

د، فقد ارتفع يسوع المسيح به إلى وفي ما يتعلَّق بجسد المسيح الماد   ماء، وهو يجلس عن يمين هللا اآلب الس  ي الُممجَّ

د في الماد ي (! ولذا، ليس من أحٍد على األرض له أي  ات صال مع جسد المسيح 00-9: 0 الرسل )أعمال  اء. مالس  الُممجَّ

 

 .بّانيالرّ االحتفال بالعشاء  يةكيف. 1

ة تتعلق بكيفية االحتفال بالعشاء الر  يعل م   باني. الر  سول بولس عن خمسة أمور مهم 

 

 .أمر/ وصيةأ. 

ين. ينبغي المسيحي   ه إلى كلِّ إيصالُ  يتمَّ  ب يسوع، وينبغي أنْ الر  تلق اه بولس من  أمرٌ باني الر  االحتفال بالعشاء 

 ب اني. الر  وا بالعشاء لن أن يحتفيللمسيحي  

 

 .ب. بركة وشكر

، بينما معنى معنى "البركة" هو طلب نعمة هللا ألجله وعليه. كرالش  الخبز و مباركةعن الرسول يتكل م يسوع وبولس 

متباَدل بشكٍل  اناجح، كانت هاتان الكلمتان تُستخَدمالر  كر واالمتنان على نعمة هللا. في الش  عبير عن الت  كر هو الش  

 . اكر مع  الش  لإلشارة إلى طلب البركة ورفع 

 

 .للذكرىج. 

رهب اني الر  عل م يسوع المؤمنين بأن يحتفلوا بالعشاء   . لتذكُّ

 

 .د. إعالن 

 اني. الث  ب حت ى مجيئه الر  موت  يعلنونب اني فهم الر  حين يحتفل المسيحيون بالعشاء 

 

 .هـ. احتفال مهيب وجليل

نفسه قبل أن يأكل الخبز ويشرب من  يفحص، على كل مؤمن أن لكلذباني بطريقة الئقة. الر  عشاء ينبغي االحتفال بال

ب اني. فإن لم الر  ما يعمله في العشاء  ويعي يدرِكعليه أن  ب، أي أنَّ الر  إلى حقيقة جسد  ينتبهالكأس. على المؤمن أن 

 ه سيأكل ويشرب دينونة لنفسه. يفعل، فإنَّ 
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 بّانيلرّ اب. معنى العشاء 

 

 ب  الر  ة مع ب اني شركة حقيقي  الر  العشاء  المشاركة فيب اني رمز وختم أعطاهما يسوع المسيح. الر  : العشاء م قدمة

 يسوع المسيح. 

 .26-23: 00كورنثوس 0؛ 31-26: 26مت ى  اقرأ

 

 .عالمة هو بّانيالرّ العشاء . 3

 معمودي ةال هكذا (،29-28: 2( على ختان القلب )رومية 00: 1)رومية  اوختم   عالمة  مثلما كان ختان العهد القديم 

ب اني عالمة وختم على موت الر  (، والعشاء 18-11: 01 الرسل وح )أعمالالر  ب معمودي ةبالماء عالمة وختم على ال

 (. 28: 26؛ مت ى خطي ةالالمسيح وبركاته الحالية للمؤمنين )كف ارة عن الخطايا والفداء من غضب هللا على 

 

 . له معنى روحيّ  مرئي   . العالمة رمز خارجي  أ

 أو أكثر من خالل عالمات خارجية ومحسوسة. واحدا   اروحي    ار  بكونِه يمثِّل حق   السِّ يت صف 

 

 باني. الرّ العشاء  فيموز الرّ ب. 

الخبز  ب هي عنصرا الخبز والخمر، وكسر الخبز وسكب الخمر، وأكلالر  موز الخارجية المرئية في عشاء الر  

 وشرب الخمر، وعمل كل هذا في شركة مع مؤمنين آخرين. 

 

 : كما يلي موز الخارجية هيالر  ي يُرَمز لها في هذه العالمات والت   روحي ةالوالحقائق 

 يرمز الخبز والخمر إلى جسد المسيح ودمه. 

 

ُسفِك حين  الذيم المسيح ليب، ويرمز سكب الخمر إلى دالص  ُكِسر على  الذييرمز كسر الخبز إلى جسد المسيح 

ر على   . خطي ةالنا من عقاب يسوع المسيح كفارة عن خطايانا وفداءَ  موتَ  اليب. إنهما يمث الن رمزي   الص  ُسمِّ
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. فقد قال: "هذا هو جسدي المكسور ابديلي    اب اني أن موت المسيح كان موت  الر  ي أس ست العشاء الت  تعل م كلمات يسوع 

يُسفَك من أجل كثيرين لمغفرة  الذيللعهد الجديد،  الذي(. وقال: "ألن هذا هو دمي 21: 00كورنثوس 0ألجلكم" )

 . عن شعبه ة  بديلي   ة  نيابي   كان ذبيحة   هأن موتَ  ين(. يعل م يسوع في هذين القول28: 26الخطايا" )مت ى 

 

ي الت  بالبركات  اوإلى تمتُّعه رمزي  ، المسيحأْكل الخبز وُشْرب الخمر يرمزان إلى مشاركة المؤمن الفعلية في يسوع 

نها يسوع المسيح بموت يان الجسد، هكذا الت  ، وهأَم  ي صارت له. فكما أن أْكل الخبز العادي وُشرب الخمر العادي يغذ 

 . روحي ةالب تبني وتنِعش الحياة الر  المشاركة في عشاء 

 

شارك الت  أن  01: 01كورنثوس 0في  الوحي. يعل م امنين مع  ب اني يرمز إلى ات حاد المؤالر  بالعشاء  ااحتفال المؤمنين مع  

أنحاء  في كل   مسيحي ةهو الكنيسة ال الذيين أعضاء جسد المسيح الواحد، في رغيف واحد يرمز إلى أن  كل  المسيحي  

 العالم. 

 

 . ختم هو بانيالرّ العشاء . 0

 .ويقينيته يشهد على صّحة حقٍّ روحيّ  مرئيّ  أ. الختم رمز خارجيّ 

 ختم يؤك د على بركات موت المسيح.  الموت المسيح، ولكن ه أيض   اب اني ليس فقط رمز  الر  ر العشاء سِ 

 

 .بّانيالرّ العشاء  اتب. شهاد 

 خصية. الش  ة هللا ه موضوع محب  ب للمؤمن بأن  الر  يشهد عشاء 

 

نها موتُ الت  ات بالبرك شخصي   للمؤمن حق   بأن   اومهيب   اسامي   اب اني وعد  الر  يعد العشاء  ان المسيح، مثل غفر ي أم 

 . انقي   اضمير  ، وإعطائه ياهاخطاياه ونجاته من عقوبة خط

 

 (. 5-3: 0ب اني للمؤمن على أن بركات الخالص هي أمٌر يملكه فعله إلى األبد )انظر أفسس الر  يؤك د العشاء 

ٍة . ففي كلِّ مر  ممي ز وخاص   باني احتفال مسيحي  الر   العشاء اممي ز، هكذا أيض   بالماء رمٌز مسيحي   معمودي ةكما أن ال

، ويعلِن والءه له بصفته ملكه. هُ إيمانه بأن  يسوع المسيح ُمخلِّصُ  علِنيُ فيها يأكل المؤمن من الخبز ويشرب من الخمر، 

ٍة يحتفل المؤمن بالعشاء  يِعدوهكذا، فهو   اإلنجيل بأنَّ  بشارةَ  علِنيُ باني الر  بأن يطيع يسوع المسيح وكلمته. وفي كل  مر 

 من يؤمن بيسوع المسيح سينال الغفران والخالص.  كلَّ  ، وبأنَّ خطي ةال يسوع المسيح مات ألجلِ 
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 . عمةالنّ أحد وسائط  هو بانيالرّ العشاء . 1

 أ. بدء عمل نعمة هللا.

من الز  نعمته في قلوب الخطاة قبل  فاهلل يبدأ عمل ب اني.الر  هللا عمل نعمته في قلوب الخطاة بواسطة العشاء  ال يبدأ

من من خالل دعوتهم ببشارة اإلنجيل، وبوالدتهم والدة ثانية وبتقديسهم الز  (، وفي 1: 0باختيارهم بسيادته )أفسس 

 (. 01-03: 2تسالونيكي 2؛ 8-3: 3 يوحن ا) بالحقِّ  وح القدس، وبتبريرهم من خالل اإليمانِ الر  من خالل 

 

  .ب. استمرار عمل نعمة هللا

بالماء، ومن خالل العشاء  معمودي ةقلوب المؤمنين من خالل إعالن كلمته، ومن خالل الفي هللا في عمل نعمته  يستمر  

 ب اني. الر  

 

؛ 28-21: 26يُسفَك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا" )مت ى  الذيللعهد الجديد،  الذي يشير الكأس إلى "دم المسيح

(. ومن دون سفك دم ال يوجد 22: 9؛ عبرانيين 00: 01ال مغفرة للخطايا )الويين  (. فمن دون سفك دم1: 0أفسس 

ة بين هللا وشعبه. دائم    م، أي ذبيحة تكفيرية. وألنَّ الد  تطلَّبت الُمصالحة مع هللا  اعهد، أي ال توجد عالقة صداقة خاص 

ي على اإلنسان أن يقبلها الت  ة، بيحة البديلي  الذ  ك بيحة، أعد  هللا تلالذ  ه غير قادر على أن يأتي بمثل هذه نفسَ  اإلنسانَ 

 باإليمان. 

 

به أعطى  الذيعهد نعمة هللا، على أن باني هو عالمة وختم الر  ، قُِطع العهد الجديد. والعشاء بموت المسيح البديلي

يزيد يقين ب اني ر  ال، هو حقيقة. العشاء (9: 5برير( والفداء )الخالص( من غضب هللا )رومية الت  غفران الخطايا )

 . مسيحي ةهائي الكامل لكلِّ الكنيسة الالن  وبالخالص  خصي  الش  بخالصه  المؤمن

 

 المؤمن . فالمهم هو فهم المسيحي  ا  سحري   اب اني ليس طقس  الر  عمة هذه ال تحدث بشكٍل آلي، فالعشاء الن  ولكن تقوية 

 باني وموقفه القلبي تجاهه. الر  لمعاني العشاء 

 

 .شركة حقيقية )مشاركة وعالقة(هو باني الرّ ء العشا. 1

 .5: 5؛ 22-20: 0كورنثوس 2؛ 01-03: 0؛ أفسس 05-02، 1: 06 يوحن ا اقرأ

 باني؟الر  خالل العشاء  ا: كيف يكون يسوع المسيح حاضر  شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات
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 للمشاركة في حياة المسيح. م رمز  الدّ أ.  

 هللايقول (. )أي أكله اهب المشاركة جوزي ال يالت  وي تُسفَك، الت  م" رمز الحياة الد  " خالل فترة إعالن العهد القديم، كان

َم وأقطعها من شعبها. ألن  نفس الجسد هي الد  فس اآلكلة الن  : "... أجعل وجهي ضد 00-01: 01لموسى في الويين 

 فس." الن  يكف ر عن م الد  كفير عن نفوسكم، ألن اه على المذبح للت  م، فأنا أعطيتُكم إي  الد  في 

 

)أن يُؤَكل ويُشَرب(.  المشاركة بهم" فحسب، بل وكان يجب الد  " يُسَفكولكن خالل فترة إعالن العهد الجديد، لم 

(. وفي 5: 05 يوحن ا ا: "َمن يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت في  وأنا فيه" )انظر أيض  56: 6 يوحن افيقول يسوع في 

 الذي: "... اشربوا منها )الكأس( كلُّكم، ألن هذا هو دمي 28-21: 26في مت ى  وليمة الفصح األخير، يقول يسوع

تدخل حياة يسوع إلى يُسفَك من أجل كثيرين لمغفرة الخطايا." بأكل جسد المسيح وشرب دمه  الذيللعهد الجديد، 

ب اني الر  سوع أن يكون العشاء . قصد يا، بل وبأكلها أيض  بيحة فحسبُ الذ  بتقديم  هفلم يأمر يسوع تالميذ أعماق المؤمن!

د تذكير بموته، إذ أراده أن يكون إدراك   ال يستطيع المؤمنون أن يحيوا لحياته الحالية.  ينحقيقي   اواختبار   اأكثر من مجر 

ليب يتجاوز محو الص  . وعمل دم يسوع المسيح المسفوك على ة يسوع المسيحتعطيه حيا الذيمن دون الغذاء 

َل مر   الخطايا. فحين يقبل ال تنتهي. وفي هذه التي مسيح الٍة يبدأ عالقة  جديدة مع يسوع المؤمن يسوع المسيح أوَّ

 العالقة يشارك في حياة يسوع المسيح. 

 

نكِسره أليس هو شركة جسد المسيح؟"  الذيي نباركها أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الت  "كأس البركة 

وفي جوانب  اب اني يغذِّي المؤمن روحي   الر  يُشَرب في العشاء  الذيه، (. دم يسوع، أي حيات06: 01كورنثوس 0)

( "  (. 55: 6 يوحن اأخرى في حياته. "ألن  جسدي مأَكٌل حق  ودمي مشرٌب حق 

 

مشاركة ب اني ليست مشاَركة بالخبز والخمر فقط، ولكن ها الر  ا وشربها( في العشاء هي يتم  المشاركة بها )أكلالت  موز الر  

ي فيها يقبل المؤمن يسوع الت  من اللحظة يستمر  في إعطاء الحياة للمؤمن.  الذي، يسوع المسيح الحاضر والحقيقيفي 

يسوع المسيح في  ب اني، يستمر  الر  واألبدية. وخالل العشاء  روحي ةال ، في حياتهالمسيح المسيح يشترك في حياة يسوع

 (! 31: 0كورنثوس 0لمؤمن )الكامل مع ا هوخالص هوحكمت هوقداست همشاركة بر  

 

 ماء.السّ في  هما ب. جسد المسيح ودمه الماديان

 (.00-9: 0 الرسل ؛ أعمال1: 06 يوحن اماء )الس  جسده المادي ودمه المادي، موجود في بيسوع المسيح، 
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 موجودة وحاضرة على األرض. هودملجسد يسوع المسيح  روحيّةالج. الفضائل والبركات 

وح القدس يرِشد الر  (. و21: 29وس )انظر مت ى بروحه القدُّ  افعلي   امسيح حاضر في األرض حضور  ومع هذا، فإن  ال

د يسوع المسيح في وسط الكنيسة ) الحق   ن إلى كل  مالمؤ وح القدس هو ضمان ميراث الر  (. و05-03: 06 يوحن اويمج 

وح القدس الر  نا له. وأن ه يمتلكنا وعلى أن   به يشهد على الذيوح القدس هو ختم هللا الر  (. 01-03: 0المؤمن )أفسس 

: 0؛ فيلب ي 5: 5؛ 22-20: 0كورنثوس 2يضمن ويؤك د أن يسوع ما يزال يعمل إلكمال ما بدأه في حياتنا ) الذيهو 

6 .) 

 

ل وحي في حياة المؤمنين. ومن خالالر  بعمله  ويستمر   اب اني، يكون يسوع المسيح حاضر  الر  حيثُما يُحتفَل بالعشاء 

ع الر  في العشاء  حاضرةذبيحة جسده ودمه  فضائل وبركات وس، يجعل كلَّ روحه القد   ي ويشج  باني، وبها يقو 

يؤك د على حقيقة  ختم ا، بل هو أيض  في الماضيعلى أمر حدث  اعالمة  أو رمز  باني فقط الر  . ليس العشاء نالمؤمني

ليب هو الص  على  الكاملبأن عمل المسيح  اطي المؤمن يقين  إن ه ختم يع. في الحاضرة ونعمة المسيح اكتمال عمل محب  

متُّع بهذا العمل والعيش به. إنه ختم يؤك د للمؤمن أن خطاياه قد ُغفِرت الت  في  له اآلن! ولذا، يمكن للمؤمن أن يستمر  

ر! ويمكن للمؤمن أن يفرح ويستمر  فرح    الحقيقة.  بهذه اوُكفِّر عنها. إن ه يؤك د على أن ه مفدي  ومبرَّ

 

)مشاركة  شركة ايهدف إلحياء ذكرى موت المسيح في الماضي بحسب، بل هو أيض   اب اني طقس  الر  ليس العشاء 

ي )انظر فب اني، يأتي المسيح بروحه، فيشالر  ماء في الحاضر. فخالل العشاء الس  وعالقة( مع المسيح المقام في 

ي ويجد د الحياة 31: 00كورنثوس 0  الي كامل جوانب حياة المؤمن على األرض! الت  في المؤمن، وب روحي ةال( ويقو 

 

 بّانيالرّ ج. ممارسة العشاء 

 

 .بّانيالرّ ن يمكنهم المشاركة بشكٍل صحيح في العشاء الذياألشخاص . 3

 . 29-21: 00كورنثوس 0 اقرأ

 ب اني؟الر  : َمن يمكنه الُمشاركة في العشاء شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات
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يمكنهم المشاركة في العشاء  نالذيجسد المسيح، ولذا هم الوحيدون  تمييز وفهمن يمكنهم الذيوحيدون المؤمنون هم ال

 يمي زونب اني ألنهم ال الر  ب اني. ولذا، فإن غير المؤمنين وأوالد المؤمنين بشكٍل عام ال يمكنهم المشاركة في العشاء الر  

 ب اني. الر  شاء جسد المسيح، أي أن هم ال يفهمون ما يعملونه في الع

 

جسد المسيح، ال يمكنهم المشاركة في العشاء  يمي زونأنفسهم، وال يمتحنون ن ال الذيوحت ى المؤمنين غير األطفال 

 ب اني. الر  

 

ب اني ال يمكنه المشاركة في العشاء الر  عام العادي والعشاء الط  وكل من يتصرَّف بطريقة غير الئقة بعدم تمييزه بين 

 ب اني. الر  

 

خطاة  تائبين مستعد ين ألن يعترفوا أنهم ضال ون هالكون  واب اني ينبغي أن يكونالر  ن يمكنهم المشاركة في العشاء الذي

ية عن خطاياهم،  من دون المسيح. ينبغي أن يكونوا مؤمنين بيسوع المسيح، وأْن يمتحنوا أنفسهم، ويتوبوا بكل جد 

 مو  في اإليمان وقداسة الحياة. الن  طه رهم من كل خطاياهم، ويرغبوا ب صدٍق وإخالص بأن  دَم المسيح ويؤمنوا بكلِّ 

 

 .بّانيالرّ أسلوب االحتفال بالعشاء . 0

 بّاني؟ الرّ بّاني؟ ما مدى تكرار االحتفال بالعشاء الرّ أ. متى ينبغي االحتفال بالعشاء 

ة  كلَّ أسبوع، بينما تحتفل الر  بالعشاء ُسل بشأن هذا األمر. ولذا، تحتفل بعض الكنائس الر  خبِرنا يسوع أو لم يُ  ب اني مر 

ة  في  ة  كلَّ ثالث شهور. الش  معظم الكنائس به مر   هر، أو مر 

 

 ينبغي استخدامه؟  الذيب. ما نوع الخبز 

ر الخمر. ولذا، الر  لم يخبِرنا يسوع أو  تستخدم ُسل بشأن هذا األمر. ولم يخبرونا بَمن ينبغي أن يصنع الخبز ويحض 

، بينما انبيذ   ا. وبعض الكنائس تستخدم خمر  اعادي   ا، بينما تستخدم كنائس أخرى خبز  افطير   االكنائس خبز   بعض

يص   العنب، أو أيِّ  بالماء، أو عصيرَ  اُمخفَّف   اتستخدم كنائس أخرى نبيذ    اعصير آخر. يمكن إعداد الخبز والخمر خص 

 ما يشيران إليه. ر، بل هو مادة الخبز والخم أو شراؤه. ليس المهم  
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 ج. كيف ينبغي توزيع رغيف الخبز الواحد وكأس الخمر الواحد بين المؤمنين؟ 

غيف الواحد إلى قِطَع صغيرة، وتسكب كأس الر  تكسر بعض الكنائس سل بشأن هذا األمر. ولذا، الر  خبِرنا يسوع ولم يُ 

ة كنائس أخرى تسمح للناس بأن يقطعوا جزء  ب اني أو أثناءه. والر  الخمر الواحد في كؤوس صغيرة قبل العشاء  من  اثم 

ي غيف أو توزيع الخمر هالر  كيفية تقسيم  تب اني. ليسالر  غيف، كما يشرب الجميع من الكأس نفسه خالل العشاء الر  

هم  حق   األمر ليم الس  ف ب اني ويشتركوا فيه بموقف سليم. والموقالر  هو أن يفهم الُمشاركون معنى العشاء  االمهم، إذ الم 

 ة! محب  الموقف يخلو من انتقاد المؤمنين اآلخرين في الجسد الواحد، ويشمل قبول اآلخرين في 

 

 بّاني؟ الرّ د. َمن يمكنه أن يقود خدمة العشاء  

أو  اُسل بشأن هذا األمر. ولذا، فإن بعض الكنائس ترى أنه يمكن ألي مؤمن ناضج )أكان أخ  الر  لم يخبِرنا يسوع و

باني في شيوخ الكنيسة. الر  لعشاء باني، بينما يحصر تقليد معظم الكنائس قيادة خدمة االر  يقود خدمة العشاء  ( أناأخت  

. ولكن  تعليم الكلمة وخدمة األسرار ال يربطها افهم يؤمنون أن تعليم الكلمة وخدمة األسرار والفرائض مرتبطة مع  

: 28عاة والمعل مين )انظر مت ى الر  غير محصورة في  ال  فهي مثس في أي فئة من المؤمنين، ويحصرها الكتاب الُمقدَّ 

، يُنَصح الس  عاُمل باستخفاف مع الت  ه من أجل الحيلولة دون تقديم تعاليم خاطئة و. ومع هذا، فإن  (06: 3سي و؛ كول21 ر 

 يوخ. الش   فب اني تحَت إشراالر  بأن تتم  خدمة العشاء 

 

قدس في ما يتعلَّق بالعشاء ذكرهي يالتّ هـ. ما األوضاع والكلمات والحركات    بّاني؟ الرّ ا الكتاب الم 

ل عن أية أوضاع أو مالمح أو كلمات أو حركات ينبغي استخدامها في االحتفال بالعشاء سُ الرُّ لم يتحد ث يسوع أو 

أي تطلب حلول نعمة  بعض الكنائس تبارك الخبز،ب اني بطرٍق مختلفة. الر  بالعشاء  مسيحي ةتحتفل الكنائس الب اني. الر  

تبقى  ب انيالر  كر إلى هللا على نعمته. وخالل االحتفال بالعشاء الش  هللا في الخبز. كنائس أخرى تشكر هللا، أي أنها ترفع 

 قد مة الكنيسة. وفي بعض الكنائسة، بينما في كنائس أخرى يقف المحتفلون أو يركعون في مُ السبعض الكنائس ج

 ب اني. الر  يقود خدمة العشاء  ذياليسير شعب الكنيسة إلى 

 

أمام المؤمنين، ثم تشرح معنى العشاء  29-23: 00كورنثوس 0أو  29-26: 26تقرأ معظم الكنائس كلمات مت ى 

 . ب  المتحان أنفسهم وحياتهم ولالعتراف بخطاياهم للر   اب اني لهم. وعادة  ما يُعطى المؤمنون وقت  الر  
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سول بولس أثناء توزيع الخبز والخمر للمؤمنين المشاركين في االحتفال. الر  أو وبعد ذلك، يُنطَق بكلمات يسوع 

قُِطع بدم  الذييرمز للعهد الجديد  الذييرمز لجسد المسيح. كلوه متذكِّرين المسيح. واشربوا الكأس  الذي"خذوا الخبر 

 (. 25-21: 00كورنثوس 0ه متذكِّرين المسيح" )والمسيح. اشرب

 

أن يكون الخبز والخمر مع كلون ويشربون الخمر فور أخذهما، بينما مسيحيون آخرون ينتظرون بعض المسيحيين يأ

 . اويشربوا مع   االجميع ليأكلوا مع  

 

 رنيم. الت  الة أو بالص  ، جميعهم يشكرون هللا على بركاته في يسوع المسيح، إما باوأخير  

1

  

 دقائق( 8)صالة 

 كلمة هللامع  متجاوبةصالة  

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  بالتناو بَصلُّوا 

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 القادمللّدرس 

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

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .0

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. عشاء الربِعظ أو عل م أو ادرس التعليم المتعلِّق بـ" .2

استخدم طريقة  .5-2 أفسسِمن  يومي  ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .3

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .الَحق  الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .1 ليم: جامعة تأم  راجع يومي ا آخر أ. 6-ب5: 8الت وقيت الس 

 خمس آيات كتابية حفظتَها. 

ر لدرس الكتاب الت الي في البيت، والمتعل   درس الكتاب الُمقدَّس: .5 . استفد من منهجية الخطوات 6ق بيوحن ا حض 

 الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

الة: .6  (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  الص 

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

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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31رس الدّ   

 صالة 1
 

 

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

 دقيقة(  21) مشاركة  0

 أفسس 
 

ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناو ب )أو اقرأوا  لَّمتموه أثناء إحدى خلواتكم ما تع (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

 .(5-2 أفسسالروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

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

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 5) حفظ 1

 أ1-ب1: 1يم: جامعة التّوقيت الّسل

 

ليم: جامعة  في مجموعات ثنائي ة: راجعوا  أ1-ب5: 1الت وقيت الس 

 دقيقة(  85) درس كتاب 1

 13-3: 1يوحنا 

 . رفض الكلمة، يسوَع المسيح، في الجليل بعد أن أطعم الخمسة آالف 1يصف يوحن ا : م قّدمة

  

 كلمة هللا                      .                                    اقرأ: 1الخطوة 

  . 10-0: 6لنقرأ يوحن ا  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 
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 .                                                     م الحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر. نه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا ما هو الحق الذي تعتقد أ َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

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

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 31-1: 1 يوحنّا

 .ضرورة ممارسة اإليمان: 3االكتشاف 

من خمسة آالف رجل  ااس تبعوهم. كان الجمع مؤلَّف  الن  من  اعظيم   اجمع   في مكان منعزل، ولكنَّ  هكان يسوع وتالميذ

 اله: "من أين نبتاع خبز   ال  نئٍذ امتحن يسوع أحد تالميذه، وهو فيلب س، قائساء واألطفال! وحيالن  باإلضافة إلى كثيٍر من 

 اكلُّ واحٍد منهم شيئ  ليأكل هؤالء؟" فرد  فيلبُّس: "ال يكفيهم خبٌز بمئتي دينار )أجرة ثماني شهوٍر من العمل( ليأخذ 

اس ن! فقد عمل الحسابات، مثلما يعمل العمل بعض الحسابات بدل أن يمارس إيمانه!" ما عمله فيلبس هو أن ه ايسير  

إياه فرصة  ليُظِهر  امن أن يمارس إيمانه بما يستطيع يسوع أن يعمله! امتحن يسوع فيلبس، معطي   ال  على األرض، بد

القصد من وليُظِهر إن كان تعل م معنى معجزات يسوع بصفتها "آيات" أو "عالمات".  تعاطُفه تجاه جمع الجياع،

وقدرته على أن  ه، وإلى استعدادتهوقو هوجالل المعجزات بصفتها "آيات" أو "عالمات"  هو أن تشير إلى مجد يسوع

ة يسوع وقدرته تفوقان أية  أنَّ  ابعمل بعض الحسابات، ناسي   ااس. ولكن  فيلبُّس بدأ فور  الن  يُسد كل  حاجة عند  قو 

يسوع أظهر قدرته على أن يوف ر الكثير من الخمر في عرس قانا  ه كما أنَّ حساباٍت ممكنة! لم يخطر ببال فيلبُّس أن  

م الخبز هنا.  على أنْ  اأيض   االجليل سيكون قادر    يقد 

 

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

. فقام بعمل حسابات مثلما يعمل ااس الكبير وقام بعملياٍت حسابية أيض  الن  نظر إلى عدد  افأندراوس أيض  هؤالء؟" 

خبز الاآلخرون على األرض، بدل أن يمارس إيمانه بما يستطيع يسوع أن يعمله! ليس لدينا سوى خمسة أرغفة من 

رون به بعقالنيةستمر تالميذ يسوع اوسمكتين صغيرتَين!  جميعهم قاموا بعمل حساباتهم، . ينظرون إلى الوضع ويفك 

، ولم يُكن لهم إيمان اي عملها يسوع سابق  الت  الميذ بالمعجزات الت  لهذه المشكلة! لم يفك ر  وشك وا بإمكانية وجود حلٍّ 

 بقدرة يسوع! 
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، فإن ه كله خلقه. فبما أنه خلق الكون الذيمد على العالم المادي سبة لي هي أن يسوع لم يُكن يعتالن  أعظم حقيقة ب

علينا أن نتعلَّم أال شيٍء يرغب بأن يخلقه.  (، وأيَّ 6 يوحن ا) اوسمك   ا(، وخبز  2 يوحن ا) اوخبز   ايستطيع أن يخلق خمر  

ينبغي (! 21-25: 6ى ر مت  ننظر إلى الحياة بكل مشاكلها، بل ليسوع المسيح بكل ما لديه من إمكانيات وقدرات )انظ

المشاكل. علي  أن أتعل م ممارسة إيماني بيسوع  لديه القدرة على أن يُحل  كلَّ  الذيظر إلى يسوع المسيح، الن  أن أتعل م 

 المسيح وكالمه. 

 

 11-11: 1 يوحنّا

 .العالقة بين االختيار اإللهي والمسؤولية البشرية: 0االكتشاف 

 يسوع المسيح بسيادته.اس لالنّ أ. يعطي هللا ابآب 

ة انسجام تام  ." ا: "كلُّ ما يعطيني اآلب فإلي  يُقبِل، ومن يُقبِل إلي  ال أُخِرجه خارج  31: 6 يوحن ا يقول يسوع في ثم 

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

يختارهم ليسوع. تتكل م هذه اآلية عن االختيار  ابأن يعطي أناس   ياديالس  خيار هللا ذه اآلية يشدِّد يسوع على وفي ه

 (. 1: 0؛ أفسس 31-29: 8؛ رومية 6، 2: 01 يوحن اعيين اإللهي الُمسبَق )انظر الت   –اإللهي 

 

مسؤولية يشد د يسوع في هذه اآلية على !" : "إن كم قد رأيتموني ولستُم تؤمنون36: 6 يوحن اولكن  يسوع يقول في 

في ذلك اليوم، وسمعوا بشارة  عن استمعوا ليسوالذيحين يسمع بشارة اإلنجيل. كثيرون من  اإلنسان بأن يستجيب

ي عملها يسوع، رفضوا أن يؤمنوا! واضح أن يسوع يضع اللوم على غير المؤمنين الت  اإلنجيل ورأوا المعجزة 

عن خياراتهم وقراراتهم وأعمالهم. تتحدَّث هذه اآلية عن مسؤولية اإلنسان )انظر  اولين تمام  أنفسهم، ويعتبرهم مسؤ

 (!  6-5: 2رومية 

 

 ي ال ت قاَوم. التّ اس ليسوع بنعمته النّ ب. هللا ابآب يجذب 

ق تعيين هللا الُمسبَ قبِل إلي إن لم يجتذبه اآلب." يشد د يسوع هنا على : "ال يقِدر أحد أن يُ 11: 6 يوحن ايقول يسوع في 

د يجتذبهعبير "الت  اريخ. الت  ظهر في  الذيبسيادته،  أثير األخالقي". فاآلب ال الت  المعرفة و "إعطاء" يعني أكثر من مجر 

ي ال تُقاوم إلى يسوع الت  اس بنعمته الن   يجذبينبغي أن يسيروا به، ولكن ه  الذياس إلى االت جاه الن   بإرشاديكتفي 

ا بعد 32: 02 يوحن ام هذه الكلمة في تُستخد! المسيح  ليب، حيث سيجتذب إلى نفسه كثيرينالص  ، حيث يتكل م يسوع عم 

لسيفه من غمده. كما  بطرسفي الحديث عن سحب  01: 08 يوحن اتُستخَدم هذه الكلمة في من كل أنحاء العالم. 

وتُستخَدم هذه اطئ! الش  مك الكثير والكبير إلى الس  بكة المليئة بالش   سحبلإلشارة إلى  00و 6: 20 يوحن اتُستخَدم في 
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نرى بولس  31: 20 الرسل وق. وفي أعمالالس  بولس وسيال إلى  ُجرَّ ، حيث 09: 06 الرسل في أعمال االكلمات أيض  

ح ، حيث يتحدَّث عن جر  األغنياء للفقراء إلى المحاكم. واض6: 2إلى خارج الهيكل. وتُستخَدم الكلمة في يعقوب  يَُجرُّ 

 اس إلى يسوع المسيح!الن  بها هللا  يجتذبطريقٍة ال يمكن مقاومتها عن أن يسوع يتكل م 

 

يؤث ر بقوة على أذهانهم وإرادتهم وقلبهم، أي على  و. فهاس يتعاَمل معهم ككائنات مسؤولةالن  ولكن حين يجذب هللا 

اس بطريقة قوية، حتى يقبله هؤالء الن  ب كامل جوانب شخصياتهم البشرية، حتى يستجيبوا بإرادتهم. يجتذب هللا اآل

ومع هذا، فإن بداية عملية الخالص واستمراريتها  اختيار هللا ال يستبعد المسؤولية البشرية ولكن ه يشملها!. بإيماٍن حي  

 ية!. هللا بنفسه يدير هذه العملاوقوية وفاعلة جد   احقيقية تمام  ة هللا الجاذبة ته! قو  هما بمبادرة من هللا وبقو  

  

في ما  ل إلي."لُّ من سمع من اآلب وتعلَّم يقبِ : "... ويكون الجميع متعل مين من هللا. فك15: 6 يوحن اويقول يسوع في 

في أهميتهما. فالكتاب الُمقدس  يتساوان ال له واستماع الن اس هللا تعليم  اس، فإن  الن  ي بها يخلص الت  ريقة الط  يتعل ق ب

اس الن  . ينبغي أن يجذب اآلب قبل أن يتمك ن هايةالن  ادر وهو المسيطر على العملية من البداية إلى َمن يبم أن هللا هو يعلِّ 

اس ويتعل موا. اختيار هللا بأن يجذب البعض يشمل مسؤولية الن  م هللا قبل أن يستمع من المجيء إلى يسوع. ينبغي أن يعلِّ 

د إلى يسوع! وما لم يعل م حلم يجتذب هللا اآلب فإن ه لن يأتي أه ما أن  لبي هو الس  هؤالء بأن يستمعوا ويتعلَّموا. والجانب 

ال محالة إلى يسوع  ييجتذبه اآلب سوف يأت نْ اآلب، فلن يستطع أحد أن يسمع ويتعل م. أما الجانب اإليجابي فهو أن مَ 

 . نعمة هللا ال ُتقاَوملها أن تعمله.  تنتصر. إن ها تعمل ما قُِصد انعمة هللا دائم  ويستمع ويتعلم، ومن المؤك د أنه سيخلُص! 

 

   توضيحات    إسأل.: 1الخطوة 

 : ما األسئلة الت ي تود  أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

 . ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها10-0: 6لنحاول فهم كلِّ الحقائق الت ي يقد مها إنجيل يوحن ا 

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

: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في الت فكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض أفكاره التي شارك

نها(.   دو 

 وعتك.( : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشتها في مجمناقش

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها الت الميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي
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  01-01: 1 يوحنّا

  علينا أال نعمل للطعام البائد؟ هماذا قصد يسوع بقوله إن :3ؤال السّ 

 .مالحظات

م ما قاله يسوع عن "الماء الحي"، هكذا اليهود هنا لم يفهموا امرية لم تفهالس  هذا قول له معنى مخفي. فكما أن المرأة 

عام الباقي" بمعنى الط  امرية واليهود فس روا "الماء الحي" و"الس  عام الباقي للحياة األبدية". فالمرأة الط  كالمه عن "

ا "ه يبيدال يمكن أن يُشبِع القلب، ولكنَّ  الذيعام االعتيادي الط  عام البائد" هو الط  "حرفي.  عام الط  ، وال قيمة باقية له. أم 

عام يعطي حياة  أبدية ويحافظ الط  ارية عن الخطايا، وهذا بَذَل نفسه ذبيحة كفَّ  الذيالباقي" فهو يسوع المسيح نفسه، 

هود الش  (. فاهلل اآلب صاَدق من خالل كل 21: 6 يوحن افاهلل اآلب وضع ختم مصاَدقته على يسوع المسيح )عليها! 

 ا، ابن هللا. المسيَّ هو ات المذكورة في األصحاح الخامس على أن يسوع المسيح هادالش  و

 

 اس يخلصون بعمٍل بشريٍّ الن  ال يعني أن  عمل اإليمانيطلبه هللا من اإلنسان هو أن يؤمن بيسوع المسيح!  الذيالعمل 

 ا. الخالص دائم  باإليمانهبة هللا  ينالمؤمن ُمعي ن بمبادرة منهم ينالون به الحياة األبدية. كال، فعمل اإليمان يعني أن ال

(. ولذا، 9-8: 2عمة وتُقبَل باإليمان )أفسس الن  ب تُعطىاس وأذهانهم. الخالص هبة الن  يادية في قلب الس  عمل نعمة هللا 

  ي تفنى، بل أن يسعوا لنوال الحياة األبدية منه.الت  يسوع اليهود على أال يعمل ألجل األشياء المادية  يحثُّ 

 

 12-11: 1 يوحنّا

 ؟ ماذا يعلّم الكتاب الم قدس عن ثبات المؤمنين: 0ؤال السّ 

  .مالحظات

 هاية. النّ ون سيثبتون إلى أ. المؤمنون الحقيقيّ  

ى مجيئه اهم حت  ن أعطاه هللا إي  الذيمن  اأحد  يسوع إن إرادة هللا اآلب هي أال يفقد  11-39: 6 يوحن ايقول يسوع في 

من الموت. ويقول إن إرادة هللا اآلب هي أن يرى الجميع هللا االبن ويؤمنوا به، فينالوا  اقيمهم جسدي   اني، حين سيالث  

ا   اهاتان اآليتان حق   اني. تعل م الث  حياة أبدية، وتُقام أجسادهم من الموت في المجيء  ين المؤمنين الحقيقيِّ هو أن مهم 

 ينونة األخيرة. الد  اني ليسوع المسيح، حيث ستحصل القيامة والث  المجيء هو يوم . "اليوم األخير" هايةالن  سيثبتون إلى 
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 بات ال يلغي مسؤولية اإلنسان.الثّ ب. يقين  

من  11من منظور االختيار اإللهي، بينما يُنظَر إليه في اآلية  39: 6 يوحن افي  حقيقة ثبات المؤمنينيُنظَر إلى 

(، وهو 29: 01 يوحن االمسيح )انظر  ليسوع االمؤمنين يُعطون مع   ، كلُّ مسؤولية اإلنسان. فمن منظور هللامنظور 

مؤمن  ة، ولن يفشل بها! من منظور اإلنسان، على كلِّ هاية! وال يمكن أن يفشل يسوع في هذه المهم  الن  يحفظهم إلى 

 (. 06: 3 يوحن امسؤولية أن تكون لديه ثقة ثابتة بيسوع المسيح فقط )انظر 

 

قدَّس.  من قضية  يعلّمها كلُّ ج. ثبات المؤ   الكتاب الم 

 !حياة ال تنتهي، أي أنهم لن يهلكوا ولن يخطفهم أحٌد من يدهإن ه يعطي المؤمنين  28: 01 يوحن ايقول يسوع في 

ر، وفي  أنَّ ، 33-28: 8سول بولس في رومية الر  ويرينا  ر كلَّ الن  هللا يدعو ويبر  هم من األزل! رن اختاالذي هاية يبر 

هللا بدأ عمل  أنَّ  6: 0إن هبات هللا ودعوته بال ندامة! ومكتوب في فيلب ي  29: 00سول بولس في رومية الر  قول وي

له حتى المجيء  اصالح   مه ويكم  أساس هللا  أنَّ  09: 2تيموثاوس 2اني للمسيح! ومكتوٌب في الث  في المؤمن، وهو سيتم 

ال يفنى وال  اهللا أعطانا ميراث   مكتوب أنَّ  5-1: 0بطرس 0ه." وفي ن هم لالذيب  الر  ثابت، ومختوم بكلماته: "يعلم 

ل، ميراث  يتدنَّ  ة هللا إلى اليوم ماء ألجلنا. كما يقول إن نا محروسون ومحفوظون بقو  الس  في  امحفوظ   اس وال يضمح 

 األخير. 

 

د د الكتاب الُمقدسيعِ  طَل، وأن ميراثنا الممنوح لنا من هللا ال يمكن أن تتغي ر، وأن دعوة هللا ال تُبة هللا ال خط   أنَّ  ويؤكِّ

 حياتنا في هللا ال يمكن أن تهلك. وعالوة  على ذلك، فإنَّ  أساس هللا ال يتزعزع، وأن ختم هللا ال يُكَسر، وأنَّ  يتدن س، وأنَّ 

ن في ُمصطلح "الحياة األبدي  بات وحفظ المؤمنين الث  حق     ة". ُمتضم 

 

 11-12: 1 يوحنّا

 ؟ ل جسد يسوع المسيح" و"ش ْرب دم يسوع المسيح"ما معنى "أكْ : 1ل ؤاالسّ 

نزل من  الذي: "أنا هو الخبُز الحي  ال  له معنى مخفي قائ ، يستخدم يسوع قوال  51، 50: 6  يوحن ا إنجيل في .مالحظات

أبذله من أجل حياة العالم.  الذيأنا أُعطي هو جسدي  الذيماء. إن أكَل أحٌد من هذا الخبز يحيا إلى األبد. والخبز الس  

 ... من يأكل جسدي ويشرب دمي فله حياةٌ أبدية وأنا أقيمه في اليوم األخير."
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 . ةحرفيّ بطريقٍة أ. ينبغي عدم تفسير هذه الكلمات  

ي قالها يسوع بمعنى حرفي بدرجٍة أو بأخرى، ولذا لم يتمك نوا من فهم ما قصده. من الت  فهم كثيرون هذه الكلمات 

المادي بطريقٍة أو بأخرى.  هُ اس جسدَ الن  ، كما لو أن  يسوع قصد أن يأكل المؤكَّد أن اليهود فس روا كلمات يسوع حرفي   ا

م الد  من يشرب  هللا يجعل وجهه ضدَّ  قسية تقول إنَّ الط  رائع الش  ، فاومقيت   اكريه   اأمر   الدمسبة لليهود، كان ُشْرب الن  وب

 فاع عن ممارسة أكل لحوم البشر. الد  من المؤك د أن يسوع المسيح لم يكن يقصد (. 01: 01أو يأكله )الويين 

 

 م رمزان لجسد يسوع ونفسه. الدّ ب. الجسد و 

 00: 01ي يتكل م يسوع بها. ففي الويين الت  موز الر  وا قادرين على إدراك معاني راصس لالُمقدَّ  لو درس اليهود الكتابَ 

َم يكف ر الد  كفير عن نفوسكم، ألنَّ اه على المذبح للت  م، فأنا أعطيتكم إي  الد  فس الجسد هي في يقول الكتاب الُمقدَّس: "ألن  ن

، فقيمته تأتي من كون يةم قيمة جوهرية ذاتليس للد  . فسالن  ويمثِّل  منبع الحياة هم بكونالد  فس." كان يُنظَر إلى الن  عن 

م ال تحصل مغفرة." وهكذا، كما كان ينبغي سفك دم وحياة : "وبدون سفك د22: 9فس فيه. ومكتوب في عبرانيين الن  

كفير عن خطايا كفير عن حياة الخاطئ في العهد القديم، هكذا انبغى أن يُسفَك دم يسوع وحياته ويموت للت  الخروف للت  

وف ى بمطالب  استحقته خطايانا، وقد الذيك حياته ونفسه، كان هو العقاب ك دم يسوع، أي سفْ البشر في العالم. سفْ  كلِّ 

 الُمقد س على خطايانا. كان هذا أهم حدث في تاريخنا البشري.   هعدلوهللا غضب 

 

 لقبول ونوال البركات. لرب رمزان الشّ األكل وج.  

عام الط  . وكما أن الجسد يهضم وُتقبَل منهمذبيحة المسيح تُقدَّم للمؤمنين  ام ويُقبَل، هكذا أيض  عام يُقدَّ الط  كما أن 

ارة يسوع على وتنتفع بها. يرمز جسد المسيح ودمه إلى ذبيحة كف  ذبيحة المسيح  فسالن  تقبل ب وينتفع به، هكذا راالش  و

لم يقصد يسوع أن . رب إلى قبول المسيح في الحياة بكل جوانبها بصفته الكف ارة الوحيدةالش  ليب. ويرمز األكل والص  

في حياته بكل جوانبها ونواحيها  يقبلني الذيفقد قصد أن يقول: "يُفسَّر كالمه بطريقٍة حرفية، ولكْن بمعنى رمزي. 

 يوحن ا" يسوع في ات باعبيحة الكفارية الوحيدة عن خطاياه ينال حياة  أبدية، أي أن ه سيخلُص." ومعنى "الذ  بصفتي 

د الكامل معه. الت  ، واورب    ابيسوع مخلِّص   اإليمانهو  66-69: 6 ْرب الش  كل من جسد يسوع واأل نَّ إ بطريقة مماثلة،وحُّ

د الكامل معه. فالحياة الت  اإليمان بيسوع، و انمن دمه يعني ى بذبيحة يسوع المسيح  روحي ةالوح  للمؤمن تتغذ ى وتتقوَّ

 ليب. الص  على 
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 . ابل روحي   اعليم في سياقه ليس حرفي  التّ هذا د.  

يمكننا أن نرى بسهولة أن " به. اإليمان" إليه يعني "جيءالميسوع قصد أن يقول إن " أنَّ  35وازي في اآلية الت  يظِهر 

جسد  أكلعن  51. ففي حين تتكلَّم اآلية 11باآلية  51لمات بشكٍل رمزي، بمقارنة اآلية كيسوع قصد أن تُفهَم هذه ال

نفسها  تيجة هيالن  به )لغة مباشرة(، و واإليمانيسوع  رؤيةعن  11دمه )لغة رمزية(، تتكل م اآلية  وُشْربيسوع 

بات في الث  ، حيث يتكلم عن 56اآلية  انوال الحياة األبدية واإلقامة من الموت في اليوم األخير )انظر أيض  : اتمام  

وأفكار ، وتثبت أن هذا المقطع الكتابي ال يتكل م عن مفاهيم روحي ةم يالمسيح وثبات المسيح في المؤمن(! كل هذه مفاه

 . حي ةرووأفكار ة، ولكن عن مفاهيم حرفي  

 

 الذيوح هو الر  ، إذ يقول: "روحي ةبوضوح أن ه ال يتكل م بلغٍة حرفية بل عن أشياء  63، يعل م يسوع في اآلية اوأخير  

جسده المادي لن ينفعهم  أكل مكم به هو روح وحياة." فما يقوله هو أنَّ  الذي. الكالم ا، أما الجسد فال يفيد شيئ  ييحي

نهم أن يأكلوا جسده وأن ه كان يطلب مفكير بأنَّ الت  ن كانوا يسمعونه أن يتوقَّفوا عن لذيابشيء، وهو بهذا يقصد أن على 

ليب هو ما يعطي المؤمن حياة  أبدية. الص  ه بالمعنى الحرفي. فتقديم يسوع جسده ليُكَسر ودمه ليُسفَك على مديشربوا 

 للذين يقبلونها.  روحي ةوتعطي حياة   روحي ةبل ي يتكل م بها ليست حرفية، الت  الكالم واألقوال  وهو بهذا يقصد أنَّ 

 

  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

 والت ي تمث ل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق الت ي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من الت طبيقات الت ي نستقيها من يوحن ا شارك ودّون نه10-0: 6: لنفك ر مع   ا. ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟فّكر  : ما الت طبيقات الممكنة الت ي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا الت طبيق الش خصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الش خصي.دّون

يلي قائمة  )تذك ر أن ه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحق  نفسه. وفي ما

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 :1 يوحنّا إنجيل من مقترحةأمثلة على تطبيقات . 3

ياضية حين يكل مك يسوع بأمٍر ما. فيسوع يريدنا أن   :5-9: 6 توقَّف عن المجاَدلة العقلية وعمل الحسابات الر 

 نقبل كالمه باإليمان. 
يفرضون ما يرغبون به علينا، فإن  األفضل االبتعاد نا على عمل شيء أو اس أن يُْجبِروالن  حين يريد  : 05: 6

 عنهم. 

ال تبذل وقتك وطاقتك ومالك في أمور مؤقَّتة تفنى وتبيد، بل ابذل نفسك وما لديك في األمور الباقية!  : 21: 6

 يمنحك األمور الباقية.  الذيويسوع هو الوحيد 
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ة، بل ممارسة اإليمان بكالم هللا، وممارسة اإليمان بشري ال  ي يطلبها هللا ليست أعماالت  األعمال  : 28-29: 6

 بأعمال هللا، وممارسة اإليمان باهلل االبن، يسوع المسيح. 

ضا الر  بع والش  ب اا باستمرار ممتلئ  ي. آمن باستمرار وستحاآمن بيسوع ولن تجوع أو تعطش روحي    : 35: 6

 باستمرار. 

 . اخِرجك خارج  آمن بيسوع المسيح، ولن يُ  : 31: 6

 هللا.  مشيئةأنَت في األرض ال لتعمل مشيئتك، بل لتعمل  : 38: 6

 ( 02: 01 يوحن اآمن أن يسوع لن يسمح بأن تهلك! ) : 39: 6

 اني. الث  آمن أن يسوع سيقيم جسدك في القيامة في مجيئه  : 11: 6

ك بها، بل اقبلها باإليمان و تشكِّ اس إلى يسوع المسيح أالن  هللا يجتذب  ال تحاول أن تفهم حقيقة أنَّ  : 65، 11: 6

 كر. الش  واالندهاش و

 ي بها يجتذبك هللا إلى يسوع المسيح! الت  ريقة الط  استمع إلى هللا اآلب وتعل م منه، ألن هذه هي  : 15: 6

هللا أن  ي يريدكالت  ريقة الط  ، بل افهمه بال تأخذ كل ما يُقال أو يُكتَب في الكتاب الُمقدس بمعنى حرفي   : 11، 51: 6

مزية والمجازية في الكتاب الُمقدَّس تشير إلى حقائق حرفية تفوق الر  عبيرات الت  تفهمه بها. وحتى 

ل مَ ( يفوق الحَ 29: 0 يوحن امزي أو المجازي للتعبير "حمل هللا" )الر  ، المعنى ال  مز. فمثالر  حرفية 

 إلى يسوع المسيح!  االحرفي بكثير، إذ يشير حرفي   

 

 :ى تطبيقاٍت شخصيةأمثلة عل. 0

من محاولة إيجاد  ال  دب. وم أن أمارِس إيمانيأريد أن أتعلَّ بِعد عيني عن يسوع. ي حولي أن تُ الت  لهيئة األشياء أريد ال أ. 

ي أواجهها، وأقوم بعمل حسابات للظروف المناوئة والمخاطر، أريد أن أمارس إيماني بجالل الت  لكل المشاكل  حلٍّ 

ل الماء إلى خمر ويكث ر الخبز، يستطيع أن يُسدَّ كلَّ  الذيومجده. فيسوع المسيح وقوته  احتياجاتي  يستطيع أن يحو 

 الحقيقية. 

 

نواحي حياتي. فهو اجتذبني إلى يسوع المسيح، وهو  قناعة  عميقة بأن هللا متسي د في كلِّ  اأبقى مقتنع  ب. أريد أن 

 ايادي. وهو دائم  الس  خل صني ويسيطر على حياتي اآلن بعمله يادي. وهو عل مني والس   هأعطاني ليسوع المسيح بعمل

س نفسي ألن أكون مسؤو لمبادراته في  اوأستجيب دائم   ال  يأخذ المبادرة ويأمرني بأن أستجيب لمبادرته. أريد أن أكرِّ

 تنتصر!  ابمعرفة أن نعمة هللا ال تُقاَوم، وبأنها دائم   احياتي. أفرح جد  
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 لتجاوبا    .صلِّ : 1الخطوة 

في صالتك لما تعل مته خالل دراسة الكتاب  تجاوب. )10-0: 6بشأن حقيقة عل منا هللا إي اها في يوحن ا  بالتناوبلنصلِّ 

ب على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصل ي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.(   الُمقدس. تدر 

 

 دقائق( 8) صالة  1

 صالة شفاعيَّة

 

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 للّدرس القادم

 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح.  : تعهَّد بأنتعهَّد .0  تتلمذ أناس 

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  6يوحن ا  ِعظ أو عل م أو ادرس .2

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من الخلوة الروحية .3 يومي ا.  2-0وفيلب ي  6أفسس : خص ص وقت ا خاص  

ل. اكتب مالحظاتك.   استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

ل الحفظ: .1 راجع يومي ا آخر خمس  .33: 6ترتيب األولويات: مت ى بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  تأم 

 آيات كتابية حفظتَها. 

الة: .5  (. 3: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الص 

ن مالحظاتك .6 ا مالحظاتك دوِّ بشأن وقتك الخاص  مع هللا، ومالحظاتك  بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات الت عليم وهذا الت حضير لألسبوع القادم. 
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31الّدرس   

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  21)مشاركة   0

  أفسس وفيلبي
 

ب  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  رأوااق)أو  شاركوا ا تعل متوه في الوقت الذي قضيتموه مع الر  باختصار عم 

ل في المقاطع الكتابية الُمعي نة )  . (2-0وفيلب ي  6أفسس ومن الت أمُّ

  استمع للش خص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات.

 دقائق( 5)حفظ  1

 11: 1ترتيب األولويات: متّى 

 

 . 33: 6راجعوا في مجموعاٍت من اثنين. ترتيب األولويات: مت ى 

  دقيقة( 85)تعليم  1

 تعيين قادة للكنائس
 

 . 11رس الد   ابع،الر  ليل اإلرشادي الد  عليم المتعل ق بالقيادة في الت  ، و31رس الد  ، الث الث  ليل اإلرشادي الد  انظر : م قّدمة

تذك ر أن الكنيسة يمكن أن تتألَّف من عدة ية. كنيسة محل   بتعيين قادة للكنائس، أي تعيين شيوخ لكلِّ  معليالت  يتعل ق هذا 

 يوخ. الش  ة( تعمل بقيادة هيئة أو لجنٍة من ة )كنائس بيتي  مجموعات شركة بيتي  

 

في الكتاب الُمقدَّس خدمة تُمنَح ثقة   منصبالأو  يخ. الوظيفةالش  ووظيفة  منصبمعنى تعيين شيخ هو جعله في 

صاحبَه فوق المؤمنين  المنصبأمام آخرين. ال يرفع هذا  مساءلةوسلطة، وتشتمل على مسؤوليات )واجبات( و

ا يعل مه الكتاب  ال  ين. سنلخِّص في ما يلي أوراآلخ ات الكتابية للشيوخ. وبعد ذلك سندرس عم  المؤهِّالت والمهم 

 يوخ وطريقة تعيينهم قادة  للكنائس. الش  س عن طريقة اختيار الُمقدَّ 
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  حسب الكتاب المقدسلشيوخ امؤّهالت  . أ

 

 . 9-6: 0؛ تيطس 1-0: 3تيموثاوس 0 اقرأ

 : ما المتطل بات أو المؤهِّالت الكتابية للشيوخ؟ شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

 . التي سيؤتَى على ذكرها في ما يلية يهم المتطل بات الكتابي  يخ حين تتحق ق فالش  لوظيفة  هموتعيينجال الر  يمكن اختيار 

 يخ إلى ثالث فئات: الش  يمكن تقسيم المتطل بات الالزمة لشغل منصب 

 

  خصي:الشّ سلوكه . 0

، وأال يكون النفسه. وفي ما يتعل ق بالمال ينبغي أن يكون نزيه   افي ما يتعل ق برغباته وطبيعته ينبغي أن يكون ضابط  

 روات األرضية. الث  هو جمع  هدفه

 

 حياته العائلية:. 2

 ال  ج ينبغي أن يكون مثاكان غير متزوِّ  على األمانة لزوجته. فإنْ  ال  ساء ينبغي أن يكون مثاالن  في ما يتعل ق بالعالقة مع 

وإطاعته، وإلى احترام إلى اإليمان بيسوع المسيح  همساء. وفي ما يتعل ق بأوالده عليه أن يقودالن   هارة تجاه كلِّ الط   في

 يهم. الدَ و

 

 قدراته ومواهبه في الخدمة:. 3

غير ناضج. وفي ما يتعل ق بعالقته بالكتاب الُمقدَّس،  اضوج، ينبغي أال يكون حديث اإليمان أو مؤمن  الن  في ما يتعلق ب

عليم الت  س في الكرازة والوعظ ودَّ على استخدام الكتاب الُمق اليم، وأن يكون قادر  الس  عليم المسيحي الت  ينبغي أن يتمس ك ب

 . اآلخرينوإرشاد 

 

  حسب المتاب المقدسلّشيوخ اب. مهّمات 

 

 .هللا لرعيةيوخ األولى هي أن يكونوا رعاة  الشّ مهمة . 3

 . 2: 5بطرس 0؛ 30-28: 21 الرسل أعمال اقرأ
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يوخ  يكون: ما معنى أن شف وناقِ اكتشِ   للكنيسة؟  رعاة  الشُّ

  .مالحظات

. عليهم "رعاية شعب الكنيسة"( بمهمة poimenas -"بويميناس"  :للشيوخ بصفتهم رعاة )في اليونانية يُوَكل

؛ 25: 2بطرس 0العالم ) الح، على كنيسته في كلِّ الص  اعي الر  مسؤولية اإلشراف على الكنيسة، مثلما يُشِرف يسوع، 

مون شعب الكنيسة طعِ القطيع، أي يُ  امع   ةُ عاالر  ( poimaino - ""بويمانيو :(. يرعى )في اليونانية23مزمور 

هم  ة وضعهم الر  ويحمونه ويعتنون به في ما يختص  بنمو  بواجب االهتمام  ايوخ مع  الش  ويقوم وحي. الر  وحي وصح 

(. 06: 5تيموثاوس 0اليتامى واألرامل والمؤمنين الُجُدد ) ل، مثال  عاية تجاه أعضاء الكنيسة المحتاجين فعالر  و

عية امع   يوخُ الش  (. كما يسهر 05-01: 5مرضى ويصل ون ألجلهم )يعقوب ويزورون ال من الُمعل مين  ويحرسون الرَّ

شيخ أن  (. على كلِّ 30-29: 21 الرسل اس عن الكنيسة بِخَدعهم وِحيَلِهم )أعمالالن  ن يريدون إبعاد الذيالكذبة و

 الرسل الكنيسة وإشرافه عليهم )أعمال يوخ اآلخرين ويشِرف عليهم، باإلضافة إلى حراسته لشعبالش  يحرس 

يوخ أن يمارسوا مهام  الش  بعضهم تجاه بعض. على  مساَءلةيوخ وشعب الكنيسة في عالقة الش  (. وبهذا، يكون 28: 21

واحٍد في  عاية ليس بروح المنصب بل بروح الخدمة. وينبغي أال يكون في الكنيسة الواحدة راٍع واحد. كما أن كلَّ الر  

 رعوية.  ومسؤولياتٍ  اتٍ ويقوم بمهمَّ  اي أن يكون راعي  ينبغ يوخالش  لجنة 

 

 . انية هي أن يكونوا وكالء على بيت هللاالثّ يوخ الشّ مهمة . 0

 .1: 0؛ تيطس 01: 5؛ 5: 3تيموثاوس 0؛ 05-02: 5تسالونيكي 0 اقرأ

 وكالء على الكنيسة؟  الشيوخ : ما معنى أن يكونشف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

توجيه وإدارة أنشطة وأمالك (، مهمة oikonomoi -"أويكونوموي"  :لشيوخ، بصفتهم وكالء )في اليونانيةل تُسنَد

هالش  يوخ )ال الش  (. على oikos -"أويكوس"  :في اليونانية –)"البيت"  الكنيسة  شؤون الكنيسة.  وامامسة( أن يوج 

دبير" أو الت  يوخ بأنها "الش  تُوَصف مهمة  انية،والث وتيموثاوس األولى والثانية ي تسالونيكي األولىالتَ في رس -

 :)في اليونانية قدوة يحتذى بهاك حياتهم عيش القيادة أو توجيه اآلخرين من خالل"اإلدارة"، بمعنى 

 (.pro-histemi –"بروهيستيمي" 

بيت أو شؤون عائلية )في  ر" أو "مدير""وكيل" أو "مدبِّ خ بكونه يالش  وَصف مهمة وفي تيطس تُ  -

 (.oikonomos -"أويكونوموس"  :ونانيةالي
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ن استودعهم هللا في أيديهم، بل أسلوب الذيسيُّد على الت  يوخ أسلوَب الش  يت بعه  الذيينبغي أال يكون أسلوب القيادة  ولكنْ 

و (، أو كانت زوجته أ5-1: 3تيموثاوس 0) ايخ يدب ر عائلته جيد  الش  (. وإن لم يكن 3-2: 5بطرس 0القيادة بالمثال )

م لعائلته ما  أوالده يحتاجون لمزيٍد من االهتمام واالنتباه، فعليه أن يغي ر أولوياته أو يستقيل من منصبه كشيخ ليقد 

 وازن بين األولويات. الت  تحتاج إليه من عناية. ينبغي أن تت صف حياته ب

 

هوها ويديروها في ي ينبغي للشُّ الت  : ما األعمال أو األنشطة شناقِ   اس أو بغيرهم؟ الن  ما يتعل ق بيوخ أن يوج 

  .مالحظات

 .جتماعاتإليوخ عمل الكنيسة في االش  يدير 

ة ويعلنون عنها. الش  يدير   يوخ االجتماعات االعتيادية والخاص 

غيرة لدراسة الكتاب الص  ، واجتماعات المجموعات ب  الر  االجتماعات االعتيادية هي خدمات العبادة في يوم  -

 (. 12: 2 الرسل ركة )أعمالالش  الة والص   س، واجتماعاتالُمقدَّ 

ة تشمل المعمودي   - ة مثل الفصح واألعراس ب اني، واالجتماعات االحتفالي  الر  ات والعشاء االجتماعات الخاص 

ة بالحرب الص  دريب واإلعداد والعناية مثل اجتماعات الت  يارات، واجتماعات الز  والجنازات، و الة الخاص 

 لمة.الظ  ضد ملكوت  روحي ةال

 

 .يوخ عمل الكنيسة في العالمالش  يدير 

  :الية ويديرونهاالت  عن األنشطة  وخيالش  يعلِن 

عون  - عائالتهم وأحيائهم، وعلى أْن يشهدوا داخل المؤسسات والمعاهد  بينعلى الكرازة  الجماعةيشج 

: 5 الرسل أعمال ؛31-32: 01؛ 06-03: 5ات والمؤس سات الحكومية )مت ى ي  المحلية، مثل المدارس والجمع

 (. 2-0: 2تيموثاوس 0اس بكل  فئاتهم ومراكزهم ومناصبهم  في العالم )الن  (، وعلى أن يصل وا ألجل 12

ذات  مسيحي ةسات الول األخرى، كما يدعمون المؤسَّ الدُّ المناطق والمقاطعات و فييدعمون العمل اإلرسالي  -

ة، ويدعمون المؤس سات   ؛5: 0؛ فيلب ي 21-23: 06تياجات أخرى )رومية ي لديها احالت  األهداف الخاص 

 (. 8كورنثوس 2؛ 8-5 يوحن ا3؛ 05-06: 1

 

 .دريب في الكنيسةالت  يوخ عمل برامج الش  يدير 

 الية ويقودونها: الت  يوخ عن األنشطة الش  يعلِن 

 مسيح. ضوج في الللن   الجماعة بأسرهالمذة في كنيستهم. يعملون على بلوغ الت  عمل يوخ الش  م ينُظِّ  -

 (. 06-00: 1يوخ عمل تأهيل أعضاء الكنيسة ألعمال الخدمة المختلفة )أفسس الش  ينظِّم  -
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، ن  الس  باب والكبار والمتقد مين في الش  ، ولصفوف تعليم األطفال ومعمودي ةعليم عن الالت  يوخ لصفوف الش   ينظ م -

  عمٍل لغرض الكرازة.  وينظ مون مجموعاتِ 

 .ين مؤمنينلكنيسة كمسيحي  لخصية الش   ألعمالَ ة وايوخ األنشطَ الش  ينظ م 

 ة ويشِرفون عليها. يوخ عن تقديم مساعدة شخصي  الش  يعلِن 

في عالقاتهم، وأن تت صف أنشطتهم بأعمال الخير  المحب ةأعضاء الكنيسة على أن يت صفوا ب يوخ كلَّ الش  يحث   -

 (. 25-21: 01الح )عبرانيين الص  و

عليم الحريص والُمدق ق الت  كثير وبروح  يخ وتشجيع أعضاء الكنيسة بصبرٍ يوخ على تصحيح وتوبالش  يعمل  -

 (. 05: 2؛ تيطس 5-0: 1تيموثاوس 2)

 :5تسالونيكي 0) نفسيَّة ن لديهم مشاكل وصعوبات وجروحالذي لكلِّ  ورةيوخ عمل تقديم المشالش  ينظ م  -

02-05 .) 

 (. 01-05: 08خطيرة )مت ى جسيمة ون يرتكبون خطايا الذيأديب مع األعضاء الت  يوخ الش  يمارس  -

 

 .يوخ عمل أعضاء الكنيسة في مهماتهم المختلفةالش  يدير 

جون لها: الت  يوخ األنشطة الش  يقود   الية ويرو 

ع  -  روحي ةالات والمواهب الخدمات المختلفة، حسب المهم  بيوخ كل أعضاء الكنيسة على أن يقوموا الش  يشج 

 نهم. م ب  لكل  واحدٍ الر  ي منحها الت  

الستخدام  اص  رَ وقدراتهم، ويعطونهم فُ  روحي ةالالكنيسة على اكتشاف مواهبهم  يوُخ أعضاءَ الش  يساعد  -

ومعرفة مواهبهم وامتحان المواهب وتحديد المواهب  روحي ةال هممواهبهم. هذا يشمل إضرام مواهب

؛ 01: 1تيموثاوس 0)واإلشراف على عمل هذه المواهب بشكٍل منظَّم حسب تعليم الكتاب الُمقدَّس 

 :01كورنثوس 0؛ 0: 1 يوحن ا0؛ 01: 02كورنثوس 0؛ 20-09: 5تسالونيكي 0؛ 6: 0تيموثاوس 2

26-11 .) 

 

علّمين لكلمة هللاالثّالثّ يوخ الشّ مهمة . 1  .ة هي أن يكونوا م 

 .9: 0؛ تيطس 01: 5؛ 2: 3تيموثاوس 0؛ 02: 5تسالونيكي 0 اقرأ

 يوخ ُمعل مين لكلمة هللا في الكنيسة؟ الش   : ما معنى أن يكونشف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات



68 
 

موكَّلون بمهمة االعتماد على الكتاب  م(، هdidaskaloi -"ديداسكالوي"  :يوخ، بصفتهم ُمعل مين )في اليونانيةالش  

 عليم وتقديم المشورة والحث  للناس. الت  الُمقدس في الكرازة والوعظ و

 

 :بالكتاب الُمقدَّس يوخ في ما يختص  الش  مسؤوليات مجلس 

 (. 01: 5تيموثاوس 0بكلمة هللا لغير المؤمنين والمؤمنين ) ويعظون يوخالش   يكرز -

 عن يسوع المسيح مع غير المؤمنين والمؤمنين )أعمال في نقاشاتهمس على الكتاب الُمقدَّ  يوخالش   يعتمد -

 (. 00، 1-0: 01 الرسل

م -  (. 21، 21: 21 الرسل علَنة في الكتاب الُمقدَّس )أعمالشعب الكنيسة كل مشورة هللا المُ  يوخالش   يعل 

م -  (. 21: 28وصايا يسوع المسيح )مت ى  إطاعة يوخ أعضاء الكنيسة بضرورةالش   يعل 

عون، هموعقول كلمة هللا في قلوب أعضاء الكنيسة يوخالش   يطبعباالعتماد على حكمة كلمة هللا،  -  ويشج 

رونعفاء، الض   ؛ 06: 3ليم )كولوسي الس  عليم الت  من يقاِومون  ويعل مون بلطفٍ ، ينالكسالى والمتراخ ويحذ 

 (. 26-23: 2تيموثاوس 2؛ 05-02: 5تسالونيكي 0

رون بشأنها المتعلقة بالعقيدةيوخ القضايا الش  يناقش  - (، 03: 0تيموثاوس 2؛ 05 الرسل )أعمال ويقر 

 عاليم الخاطئة، وغيرها من األمور. الت   ويدحضون

 

غين للخدمةرورة قد درسوا في معهٍد لال  الض  يوخ بالش  ال يكون   . هوت وال متفر 

اظ  الض  لم يكن شيوخ العهد الجديد ب غين. ومع هذا، ينبغي أن يكون  ارورة رعاة  أو وع  يوخ قادرين الش  أو ُمعل مين متفرِّ

 (! 9: 0حيحة )تيطس الص   يحي ةمسعاليم الالت  للعقائد و مفهلديهم (، وينبغي أن يكون 2: 3تيموثاوس 0على أن يعل موا )

 

اظ  الش  بعض  س (، ولكنَّ الكتاب الُمقدَّ 01: 5تيموثاوس 0) ايوخ في فترة العهد الجديد كانوا بشكٍل أساسيٍّ ُمعل مين ووع 

غين لهذه الخدمة!  هوت والكتاب وفي فترة العهد الجديد لم يكن هناك معاهد وكليات لال  ال يقول لنا إن هم كانوا متفر 

ين في معهد الهوتي رسمي   ان تلق وا دراسة  وتدريب  الذييوخ الش  س، كما نعرفها اليوم. وال يعل م الكتاب الُمقدس أن قدَّ المُ 

لطة أو الكفاءة للوعظ من كلمة هللا وتعليمها. فالكتاب الُمقدس الس  ن لديهم الذيس هم الوحيدون ة للكتاب الُمقدَّ أو كلي  

 (. 09: 28؛ انظر مت ى 06: 3)كولوسي  ابعضهم بعض   ويحث   ابعضهم بعض   مَ لِّ يحث  كلَّ المؤمنين على أن يع

 

غينمثل تيموثاوس وتيطس يشابهون  اومع أن بعض المؤمنين يعتبرون أشخاص   في هم ، ولكنَّ رعاة الكنائس المتفر 

رفقاء قرب إلى كونهم سول بولس، وكانوا أالر  مع  كثيري الس فر والتجوال كانوامن ذلك. فقد  أكثركانوا الحقيقة 
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من كونهم رعاة ! وحت ى تيموثاوس وتيطس لم يكونا قد حصال على دراسة أو تدريب في  وشركاء رسول أو ُمرَسلين

 اعملي    اتدريب  سل االثنا عشر الر  سول بولس، مثلما تلق ى الر  مع  أثناء العمل اعملي    اتدريب  هم تلقوا الهوت، ولكنَّ اليات كل  

 ب  يسوع المسيح!الر   معأثناء العمل 

 .ان  لديهم سلطة أيض  الس  يوخ صغار الش  

يوخ الش  (، فإن 5: 5بطرس 0غار بعضهم تجاه بعض في الكنيسة )الص  مع أن موقف الخضوع ضروري للكبار و

موا ويوب خوا كلَّ  ااألصغر سن   ، وإن الس  أعضاء الكنيسة، حتى الُمتقد مين في  لديهم مسؤولية وسلطة بأن يعل موا ويقو  ن 

(. ومع 26-22: 2تيموثاوس 2؛ 21: 5؛ 03-00: 1؛ 5-3: 0تيموثاوس 0) ان يكبرونهم سن   الذييوخ الش  لزم األمر 

 (. 1: 0؛ تيطس 2-0: 5؛ 2: 3تيموثاوس 0باحترام ) ايوخ أن يعامل بعُضهم بعض  الش  هذا، فإن  على 

 

 .اسالنّ هلل و اابعة هي أن يكونوا خدام  الرّ يوخ الشّ مهمة . 1

 .3-2: 5بطرس 0؛ 28-25: 21مت ى  اقرأ

ام  الش  : ما معنى أن يكون شف وناقِ اكتشِ   اس في الكنيسة؟ لن  ل وهلل ايوخ خد 

 .مالحظات

ا  خدمة هللا وشعبه طوع  موك لون بمهمة   (diakonoi -"دياكونوي"  :)في اليونانية ايوخ، بصفتهم خدام  الش    ا واختيار 

ي ةوب م وبحماس حر   ، مهماتهم ألجل فائدة اآلخرين. ا، بصفتهم خدام  يوخالش  . يتم 

 

يريد هللا أن  الذي. إن ها تلخِّص أسلوب القيادة ينبغي أن يتصف بها الشيوخسمة  اليست فقط مهمة، ولكن ها أيض   الخدمة

في  العالم عن أسلوب قادة اجذري   ااختالف   ايوخ. ينبغي أن يكون أسلوب قيادة القادة في الكنيسة مختلف  الش  يراه في 

ا  طوع  يوخ الش  . فينبغي أن يخدم القيادة ي ةوب ا واختيار   حماس. بو حر 

 

 ال  ن استودعهم هللا بين أيديهم. وبدالذيعب الش  على  سي دالت  الكنيسة من  سول بولس قادةَ الر  ب يسوع المسيح والر  منع 

يوخ أن الش  دة شعب الكنيسة بإعطاء األوامر، على من قيا ال  من ذلك، ينبغي أن يكونوا أمثلة  للمؤمنين في الكنيسة. فبد

الكنيسة أن  جماعةيوخ من الش  من أن يطلب  ال  أمامهم. وبد مسيحي ةبعيشهم الحياة ال – والقدوة يقودوا بالمثال

 (. 21-25: 22؛ لوقا 15: 01هم، عليهم هم أن يخدموا شعب الكنيسة )مرقس ويخدم
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 يوخالشّ ج. تعيين 

 

 يوخ وتعيينهم. الش  كنيسة أن تتبع مبادئ الكتاب الُمقدس في اختيار  : على كلِّ م قدمة

 

 .يوخالشّ أساس اختيار . 3

 .1-0: 3؛ 05-01: 3تيموثاوس 0 اقرأ

 يوخ؟ الش  ي ينبغي اعتمادها في اختيار الت  : ما األُسس شف وناقِ اكتشِ 

  .مالحظات

 حين لهذه الخدمة. ء الُمرشَّ يوخ على أساس تعليم الكتاب الُمقدس وأداالش  ينبغي اختيار 

 

قدَّ  . أ  .سالكتاب الم 

ات الكتابي  الض  الكتابية والمهارات الت يوخ على أساس المؤهِّ الش  اختيار   ينبغي أن يتم   ة رورية للقيام بالمهم 

 (. 1-0: 5بطرس 0؛ 9-5: 0؛ تيطس 1-0: 3تيموثاوس 0)

 

 .إظهارا القدرات . ب

( ومن خالل 01: 06ي يحيون ويخدمون بها )لوقا الت  ريقة الط  ية من خالل ن تظهر فيهم قدراتهم القيادالذيجال الر  

 . ال يحق  اشيوخ   وا( هم أفضل ُمرشَّحين ليكون22: 2؛ فيلب ي 08: 01كورنثوس 2ي بارك بها هللا خدمتهم )الت  ريقة الط  

ع للخدمة كشيخ، ما لكنيسةٍ  األحد أن يعي ن نفسه شيخ   لذلك،  ال  ولكن ينبغي أن يكون مؤهَّ . فيمكن ألحد اإلخوة أن يتطوَّ

 (. 0: 3تيموثاوس 0وينبغي للكنيسة أن تكون راغبة باختياره وتعيينه )

 

 .فترة كتابة العهد الجديدة في يوخ في الكنائس اليهوديّ الشّ اختيار . 0

 .0 يوحن ا3؛ 0: 5بطرس 0؛ 1-0: 6 الرسل ؛ أعمال12: 2 الرسل أعمال اقرأ

في فترة العهد الجديد في  اليهودي  المسيحي ين ذوي األصل كنائس يوخ في الش  يتم اختيار  : كيف كانشف وناقِ اكتشِ 

 القرن الميالدي األول؟ 

  .مالحظات

ه الجديد في في فترة العهد الجديد، بعد يوم الخمسين، حين صارت المجموعة األولى من المؤمنين جماعةَ هللا وشعبَ 

ن كانوا يُختارون في حقبة الذيجال الر  مسيحيين كان يتم  اختيارهم من ضمن فئة اجح أن شيوخ الكنيسة الالر  أورشليم، 
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اجح أن  المؤمنين كانوا يختارونهم مثلما اختير الر  أثير. والت  فوذ والن  العهد القديم، أي من رؤساء العائالت وأصحاب 

 يوحن ا( و0: 5بطرس 0بطرس )( و1: 6 الرسل ح لوقا )أعمال(. ويوضِّ 1-0: 6سل الر  مامسة )انظر أعمال الش  

يوخ. وقد كانت الش  في الكنائس، وليس بمنصٍب أعلى من  شيوخ ُرُسل المسيح كانوا يعملون بصفتهم ( أنَّ 0 يوحن ا3)

تان   (. 1: 6 الرسل الة وخدمة الكلمة )أعمالالص  يوخ في الكنائس هما تان للش  ئيسي  الر  المهم 

 

 .فترة كتابة العهد الجديدهودية في يوخ في الكنائس غير اليالشّ اختيار . 1

 . 5: 0؛ تيطس 23: 01 الرسل أعمال اقرأ

 في فترة كتابة العهد الجديد يتم  اختيارهم؟األصل  ة: كيف كان شيوخ الكنائس غير اليهودي  شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

ة. ُعيِّن شيوخ للقيادة في كل  ن يشبهون الُمرَسلين وزارعي الكنائس اليوم( كنائس جديدالذيسل ورفقاؤهم )الر  أس س 

وضوح. ولم يكن هناك شيٌخ واحد في الكنيسة الواحدة )أي كاهن  ل بكلِّ سُ الرُّ الكنائس، وهو ما تعل مه كتابات ورسائل 

الكنيسة. وقد كانت هذه ن كانوا يديرون شؤون الذييوخ، الش  مجموعة من  اواحد أو راعٍ واحد(، بل كانت هناك دائم  

يوخ يراقب بعضهم حياة وخدمة الش  (، وقد كان 01: 1تيموثاوس 0) يوخالش  مجلس " أي المشيخةعى "المجموعة تُد

 (. 28: 21 الرسل بعضهم اآلخر )أعمال

 

عاة األوائل الر  ن يزرعون الكنائس هم َمن يعي نون الذي، كان الُمرَسلون اه في الكنائس المؤسَّسة حديث  وهكذا، فإنَّ 

 (. 5: 0طس ؛ تي23: 01 الرسل )أعمال

 

يوخ الُجُدد. ألن أعضاء الش  ة يعي نون يوخ الموجودون مع أعضاء الكنيسة المحلي  الش  ي تم  تأسيسها كان الت  في الكنائس 

(، وفي الحقيقة والواقع 26-05: 0 الرسل سول )أعمالالر  اختيار بشأن  قتراحاتالكنيسة كانوا يساهمون في تقديم اال

ن الذييوخ الش  يوخ. ولكن الش  في اختيار  ا(، يبدو أن هم شاركوا أيض  1-0: 6 الرسل المامسة )أعمالش  بشأن اختيار 

ي يشير إليها الكتاب الُمقدَّس الت  رورية والمهم ات الض  ظر إلى المؤه الت الن  كانوا موجودين شاركوا األعضاء في لفت 

 (. 1-2: 6 الرسل )أعمال

 

ون بَمن أقامهم  م وأعضاء الكنيسة المحليةُسل ورفقاؤهالر  في فترة العهد الجديد، كان  وح القدس الر  يرون ويقر 

اتيوخ الش  وأه لهم للقيام بأعمال  أييد من الت  ن أظهرت حياتهم وخدمتهم ذلك الذي، (28: 21 الرسل )أعمال همومهم 

 (. 02-01: 06؛ لوقا 08: 01كورنثوس 2وح القدس )الر  
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ين من أعضاء الكنيسة. ن بحسب المتطل بات الكتابي  ، ولكصويتالت  يوخ يُختارون بالش  لم يكن  ة وبالقبول والموافَقة العام 

في المجلس  ، وهو ما كان يتم  ترشيح شيوخٍ برفع اليدينتعني  23: 01 الرسل " في  أعمالاانتخبا لهم قسوس  وعبارة "

ن بولس وبرنابا هما الفاعل الوحيد حرفي هنا، ألالمعنى ال" بانتخبشريعي في أثينا. ولكن ينبغي عدم فهم الكلمة "الت  

البستاني(.  –عبير نفسه بمعنى "االختيار" )"انتخب" في ترجمة فاندايك الت  ، يرد 10: 01 الرسل هنا، وفي أعمال

. ولكن الكلمة "تقيم" ال تعيين شيوخ في منصبٍ ذي سلطةيشير إلى  5: 0عبير "تقيم" )أو "تعي ن"( في تيطس الت  و

اس، وعليه مسؤوليات ويخضع الن  تعييٍن )في مركزٍ ذي سلطة ومؤتمن على ة، بل إلى نسية رسمي  تشير إلى رسامة ك

 في كل بلدة ومدينة.  اعتراف الكنيسة يعب ر عن( للمساءلة

 

 .يوخالشّ تعيين . 1

 .22: 5تيموثاوس 0؛ 23: 01 الرسل أعمال اقرأ

 العهد الجديد؟ يوخ في فترة كتابة الش  تعيين  : كيف كان يتم  شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

لطة الس  الة ووضع األيدي عليهم. يرمز وْضع األيدي  لنقل الص  ب  وحمايته بالر  يوخ يُستوَدعون لعناية الش  كان 

(. 6: 0تيموثاوس 2؛ 01: 1تيموثاوس 0؛ 6: 6 الرسل بمسؤوليتهم )انظر أعمال الالزمة للقيام روحي ةالوالمواهب 

ع في تعيين لت  ايحذِّر الكتاب الُمقدس من   يوخ. الش  سرُّ

 

يوخ الحاليين الش  أمام الكنيسة، يسألهم أحد  ايوخ الُمعيَّنين حديث  الش  بصالة البركة على ق طْ النُّ ع األيدي وضْ قبل وَ 

 الية: الت  األسئلة 

 أن يسوع المسيح ُمخلَِّصك وربَّك؟ هل تؤِمن  -

 ين؟طلَق للتعليم والحياة المسيحيِّ صدر والمقياس المُ س هو كلمة هللا وهو المهل تؤمن أن الكتاب الُمقدَّ  -

 هل تؤمن أن يسوع المسيح دعاك ألن تخدمه كشيخ؟  -

اتك بكل أمانة وبات كال على يسوع المسيح؟  -  هل تتعه د بأن تقوم بمهم 

 إن لزم األمر؟  يستأديب الكنل، ولهاوقوانين الكنيسة هل أنَت مستعد  وراغٌب بأن تخضع للكتاب الُمقدس وألنظمة -

 أن يجيب بنعم.  اشيخ يتم  تعيينه حديث   لكلِّ  فتَرضويُ 
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 .يوخالشّ مدة خدمة . 1

 .8: 20؛ 5-1: 8؛ 6-3: 6 الرسل أعمال اقرأ

 يخ في منصبه؟ الش  كم ينبغي أن يبقى : شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

قدَّس   .أ. الكتاب الم 

الكتاب  لم يكونا شيخين في كنيسة أورشليم طيلة حياتهما. ولكنَّ  يوحن ارس وسولين بطالر  يشير الكتاب الُمقدَّس إلى أن 

ر بحكمة مدة فترة خدمة كنيسة محل   يخ في منصبه. ولذا، يمكن لكلِّ الش  س ال يشير إلى طول مدة بقاء الُمقدَّ  ية أن تقر 

 يوخ وبقائهم في المنصب. الش  

 

 .احية العمليةالنّ ب. من  

يوخ ُمحد دة. تحمي هذه الممارسة الش  استخدام المنصب، فإن ه يُنَصح بأن تكون فترة خدمة  لكن من أجل منع إساءة

يوخ الجاد ين في خدمتهم وعملهم فرصة الش  من استمرارية القادة غير المناسبين في مناصبهم، وتعطي  الكنيسةَ 

وخ في الكنيسة. تحد د كنائس عطي مؤمنين آخرين لديهم قدرات قيادية فرصة  على أن يخدموا كشيتلالستراحة، و

ة  كلَّ أربع سنوات.  ىيوخ بحوالالش  كثيرة فترة خدمة  اختيار شيوخ ُجُدد  يوخ منصبهم، ويتم  الش   سنة، يترك ُرْبعُ  ومر 

د في مجلس الت  ة ون تركوا منصبهم. تضمن هذه الممارسة االستمراري  الذي وتعيينهم محلَّ  بع، يمكن الط  يوخ. وبالش  جدُّ

 خدم خدمة جيدة لفترة خدمة ثانية.  الذييخ الش  تخاب إعادة ان

 

 يوخالشّ د. شؤون أخرى تتعلّق ب

 

 .يوخعم المالي للشّ الدّ اإلكرام الخاّص و. 3

 .03-02: 5تسالونيكي 0؛ 6: 6؛ غالطية 01: 9كورنثوس 0؛ 08-01: 5تيموثاوس 0 اقرأ

 عم المالي للشيوخ؟ الد  ماذا يعل م العهد الجديد عن اإلكرام الخاص  و: شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

بطرس 0في الحصول على المال ) ا، ألن ه ينبغي أن يخدم طواعية  وال يكون طامع  امالي   اينبغي أال يطلب أي شيخ دعم  

5 :2 .) 
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رون ويديرون ن يدبِّ الذييوخ الش  (. 01: 9كورنثوس 0) االح وتدعمه مالي  الص  يخ الش  ولكن، على الكنيسة أن تساعد 

. ال عم الماليالد  االحترام وإلى  "كرامة ُمضاَعفة"ون كرامة  ُمضاعفة. تشير عبارة ن الكنيسة بشكٍل جي د يستحق  شؤو

ر هذا المقطعُ  غين"، الش  ر لـ"عاصِ المُ  مييزَ الت   يبر  ات الالهوت، يَّ في معاهد وكل   اوا دراسة  وتدريب  ن تلقُّ الذييوخ المتفر 

غين"الش  "مكانة  أسمى من  ن يُدعون "رعاة"، وإعطائهمالذيو هذا دريب. الت  ن لم يحظوا بمثل هذا الذي يوخ غير المتفر 

غين للخدمة والش  المقطع ال يقارن بين  غين، بل بين الش  يوخ المتفر  بمهماتهم  ونن يقومالذييوخ الش  يوخ غير المتفر 

غين والش  طع بأن اتهم بشكٍل جيد! يعل م هذا المقن ال يجيدون القيام بمهم  الذيبشكٍل جيد و يوخ غير الش  يوخ المتفر 

غين،   عم المالي. الد  من يستحق ون الكرامة و مالقيام بمهماتهم ه يجيدونن الذيالمتفر 

 

 .يوخالشّ سلطة . 0

 .6-0: 5بطرس 0؛ 01، 1: 03ين ؛ عبراني  03-02: 5تسالونيكي 0 اقرأ

  يوخ؟الش  : ماذا يعل م العهد الجديد بشأن سلطة شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

 يوخ مصدرها هللا. الشّ أ. سلطة 

د على  الذيلطة. والس  من  اي أقامها هللا منحها قدر  الت  المناصب والخدمات  كلُّ  د على هللا الس  يتمر  أقام  الذيلطة يتمر 

تص  يوخ في ما يخالش  اء الكنيسة أن يطيعوا أعض(. على 2-0: 03ينونة على نفسه )رومية الد  مة، وسيأتي بدتلك الخ

 (. 01: 03ين ؛ عبراني  02-02: 5تسالونيكي 0سلطتهم )حسب مجال هم من خدمة ويلإبما أُوِكل 

 

 يوخ محدودة.الشّ ب. سلطة  

يوخ سلطة  فقط في الش  (. يملك 29: 5؛ 21-09: 1 الرسل محدودة )انظر أعمالهي كل سلطة، عدا سلطةَ هللا، 

ر على ييخ تعتمد بشكٍل كبالش  ي يملكها الت  لطة الس   في الكتاب الُمقدَّس. ي يحد دها هللاالت   واحي المتعل قة بمهماتهمالن  

ن الذييوخ الش  ويحق  ألعضاء الكنيسة أال يطيعوا (. 1: 01إيمانه بكلمة هللا وخدمته لها )عبرانيين أسلوب حياته و

  !(00-01 :0 يوحن ا2تهم )يسيئون استخدام سلط

 

 الرسل )أعمال الناس ستخدام(، وا08: 3كورنثوس 2غيير )الت  حداث (، وإ01: 3 يوحن اسلطة منح الخالص )

يح فقط! كما أن سلطة اإلرشاد من خالل كلمة هللا سمالتخص  يسوع  (5: 05 يوحن ااس )(، ومنح البركة للن  05: 9

 روحي ةال(، وإعطاء المواهب 03: 06 يوحن اوح القدس )الر  (، ومن خالل 01: 6؛ أفسس 015: 009)مزمور 

ات والقائمين بها في داخل الكنيسة المحلية والكنيسة على مستوى العالم 00: 02كورنثوس 0) (، وتحديد المهم 
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ام ُمعي نين للخدمة )غالطية 6-5: 3كورنثوس 0؛ 31: 03)مرقس  مها 9-8: 2(، ودعوة خد  ب الر  ( هي أعماٌل يتم 

ة ما في الكنيسة، ن يصل ي ويفك ر بشأن القيام بمهم  يوخ من مؤمن ما أالش  يوخ. وقد يطلب مجلس الش  يسوع المسيح ال 

 عن إرادته.  ارغم   اولكن ه ال يستطيع أن يلِزمه بذلك، وال أن يعي نه شيخ  

 

 .أمام آخرينومساءلتهم يوخ والشّ مسؤولية . 1

 .01: 03؛ عبرانيين 22-09: 5تيموثاوس 0؛ 28: 21؛ 21: 01 الرسل أعمال اقرأ

 ؟ ومساءلتهميوخ الش  م العهد الجديد بشأن مسؤوليات : ماذا يعل  شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

ي بها يتعاَملون مع عائلتهم الت  ريقة الط  انية فهي الث  ير مع هللا. أما مسؤوليتهم الس  يوخ األولى هي الش  مسؤولية 

 عاٍة ووكالء وُمعل مين وخدام. ي أُعطيت لهم من هللا كرالت  ق بالمهمات ة فتتعلَّ الث الث  وكنيستهم والمجتمع. أما المسؤولية 

يوخ الش  يوخ اآلخرين في لجنة الش  أمام  ا(، وثاني  01: 03أمام يسوع المسيح )عبرانيين  ال  يوخ هي أوالش  ومساءلة 

ات الموَكلة لهم من الكنيسة )أعمال ا(، وأخير  28: 21 الرسل )أعمال (. 21: 01 الرسل أمام كل  الكنيسة بشأن المهم 

 (. 21-09: 5تيموثاوس 0ن يخطئون ينبغي تأديبهم )الذييوخ الش  و

 

 .يوخالشّ أولويات . 1

 .6: 0؛ تيطس 5-1: 3تيموثاوس 0؛ 5: 05 يوحن ا؛ 6-5: 8؛ 0: 3؛ جامعة 5-1: 23أمثال  اقرأ

 أن تكون غير مرت بة بشكٍل صحيح؟ فيها يخالش  ي يمكن ألولويات الت  روف الظ  هي : ما شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

يوخ مسؤوليات خارج كنائسهم. فلديهم مسؤولية شخصية بأن الش  . ولدى االكتاب الُمقدَّس بأن  لكل  شيٍء وقت   يعل م

، ولكن بنوٍع من ية أن يكسبوا معيشتهم اليوميةلفي شركة مع يسوع المسيح ويتعل موا منه. ولديهم مسؤو وايكون

ا يجب لكسب المال. كما أن علماالنضباط فال يع ليهم مسؤولية شخصية هي تدبير وإدارة شؤون عائالتهم ون أكثر مم 

األخرى  عليه بحسب يضطر إلهمال المسؤوليات ال  مْ يخ وقته وتصير حِ الش  بشكٍل صحيح. ينبغي أال تستنزف مهمات 

 الرسل يوخ اآلخرين )أعمالالش  يوخ أن يراقبوا حياة الش  ي أُعطيت له من هللا! وعالوة  على ذلك، فإن  على الت  

ف كما ينبغي، وجبت مساعدته، أو أن يستقيل. فإْن رفض، فينبغي أن الش   (، فإن كان أحدُ 28: 21 يوخ ال يتصرَّ

 يستقيل من منصبه. 
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يوخ من الش  . يتألَّف مجلس تهاوأنشط أعمال الكنيسة على كلِّ  ليقودوا، بمعنى اإلشرافيوخ الش  يتم اختيار : ملخَّص

غين للخدمة، وقد ي غ جزئي    اضم  شيخ  شيوخٍ غير متفر  ات للخدمة. يحد د الكتاب الُمقدَّس مهم   اأو كل ي    اأو أكثر متفر 

، وتعليم هم وأنشطتهمأعمالوتوجيه  يوخ في مسؤوليات رعاية المؤمنين، وإدارةالش  يوخ. ويتشارك كل الش  ومؤه الت 

 ها إعادة انتخابه. يخ ببضع سنوات، يمكن بعدالش  د فترة خدمة كلمة هللا. ومن الحكمة أن تُحدَّ 

 

 مامسةالشّ هـ. تعيين 

 

 مامسة. الش  يُعل م الكتاب الُمقدَّس عن بعض األُطُر والحدود المتعل قة ب

 .تعيينهمما يتعلَّق بن في مامسة محدوديالشّ كان . 3

قدس  .أ. تعليم الكتاب الم 

 يعل م عن وجوب تعيينها لشمامسة.  بينما يعل م الكتاب الُمقدس عن وجوب تعيين الكنيسة المحلية لشيوخ، فإنه ال

 

 . اريخ الكتابيالتّ ب.  

كنيستان أخريان فقط في الكتاب الُمقدَّس ُذِكرْت (، 1-0: 6 الرسل واضح  أن ه باإلضافة إلى كنيسة أورشليم )أعمال

ه بحسب إن  (. وهكذا، ف03-8: 3تيموثاوس 0( وكنيسة  أفسس )0: 0كان لديهما شمامسة، وهما كنيسة فيلب ي )فيلبي 

. شمامسة كنيسة أورشليم ُعيِّنوا للقيام يس ضروريا  أو إلزاميا  أن يكون لدى كل كنيسة شمامسةالعهد الجديد، ل

ة، ولوقٍت محدود. فمث  (. 5-1: 8؛ 5: 6 الرسل من )أعمالالز  ، فيلبُّس خدم كشم اس مدة  محدودة من ال  بمهماٍت خاص 

 

 .لَّق بخدمتهم القياديةما يتعن في يمامسة محدودالشّ كان . 0

 يوخ. الشّ أ. ال يجوز للشمامسة أن يأخذوا مكان 

ات  شعب الكنيسة! وال يمكن  ماس ليست خدمة  قيادية لكلِّ الش  يوخ. فخدمة الش  مامسة عن مهمات الش  تختلف مهم 

؛ presbyterion -تيريون" و"بريسب :، في اليونانية"المشيخة")أو  يوخالش  مجلس أن يحل  محل   مامسةالش  لمجلس 

مامسة أن الش  ( في قيادة شعب الكنيسة. واألفضل أن ال يكون هناك مجلس للشمامسة، إذ على 01: 1تيموثاوس 0

هوا ويقودوا شؤون الكنيسة. الش  يوخ. عمل الش  يعملوا تحَت قيادة   مامسة هو أن يخدموا ال أن يوج 
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عيّنة لب. يمكن للشّ   ضوا قيادة خدمات م   شمامسة.يوخ أن يفوِّ

ضوا يمكن للش   نة، ومع هذا يبقون هم القادة المسؤولين عن شعب هللا وكل  مامسة للقيام بمهمات ُمعي  الش  يوخ أن يفوِّ

اس أن يقود مجموعة  . وهكتهاوأنشط خدمات الكنيسة يعي نه مجلس  نةخدمة معيَّ الكنيسة في  جماعةمن  ذا، يمكن للشم 

باب أو قادة  في الكنيسة، كما يمكنهم أن يساعدوا الش  لشمامسة أن يعل موا األطفال أو ، يمكن لال  فمثيوخ للقيام بها. الش  

 في تنسيق الجهود الكرازية في المجتمع، باإلضافة إلى أموٍر أخرى. 

 

 .ن في ما يتعلَّق بمهماتهميمامسة محدودالشّ كان . 1

ات وأعمال  ات وأعمال أعضاء الكنيسة االش  مهم  تعني  في اليونانية اس""شم  لعاديين. الكلمة مامسة تختلف عن مهم 

دةمامسة للقيام الش  ، فقد تم  اختيار 1-0: 6 الرسل . وبحسب أعمال"خادم" في الكنيسة. ومع هذا، فإن ه  بخدمة ُمحد 

، ينبغي أن يكون لكلِّ أعضاء الكنيسة خدمة فاعلة في الكنيسة يستخدمون فيها قدراتهم 00-01: 1بطرس 0بحسب 

 أعضاء الكنيسة اآلخرين.  ماس في خدمته وعمله محلَّ الش  . وهكذا، ال يجوز أن يحل  روحي ةال ومواهبهم

 

حّددة أ.   الكنيسة.  ي تنشأ عن الكرازة بالكلمة ونموّ التّ روف الظّ مامسة هي االهتمام بمعالجة لشّ لالمهّمة الم 

 .1-0: 6 الرسل أعمال اقرأ

 .مالحظات

، تم  اختيار شمامسة لسبٍب ُمحدَّد. وحين زاد عدد أعضاء الكنيسة إلى ما مسيحي ةسة في كنيسة أورشليم، وهي أول كني

ض بعض   يوزيع اليومالت  اس لإلهمال في ما يتعلَّق بالن  يزيد عن الخمسة آالف، ظهرت مشكلةٌ ُمحد دة، وهي تعرُّ

بهذه الخدمة كنيسة لالهتمام جال من بين شعب الالر  سل مع شعب الكنيسة على اختيار بعض الر  وقد عمل للطعام. 

دة المحتاجين في الكنيسة،  اقة لالهتمام بكلِّ الط  مامسة ألن  شيوخ الكنيسة لم يكن لديهم الوقت والش  اختيار  . تم  الُمحد 

ة األساسي   دة، مما يتطل ب الش  ة. ولذا، ينبغي حْصر عمل باإلضافة إلى قيامهم بمهماتهم الخاص  مامسة في خدماٍت محد 

ة، أو خدمات ما تزال مهملة عند جماعة المؤمنين.  مهاراتٍ   خاص 

 

 .المحتاجين الكنيسة بأعضاءقليدية للشمامسة هي أن يعتنوا التّ ب. المهمة 

 . 08-06: 3 يوحن ا0؛ 01-05: 2؛ 21: 0؛ يعقوب 3-2: 06كورنثوس 0؛ 2-0: 6 الرسل أعمال اقرأ

  .مالحظات
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ة للشمامسة هي جمع  ات الخاص  قدمات بروح الت  توزيع هذه  ي يقد مها المؤمنون هلل، ومن ثمَّ الت  قدمات الت  إحدى المهم 

ي تهدف الت  مات قدِ الت  مامسة أن يديروا شؤون الش  ، على 9-8كورنثوس 2صحيحة للمحتاجين داخل كنائسهم. وبحسب 

 ي لديها احتياجات مادية. الت  لمساعدة الكنائس األخرى 

 

ةفينبغي أن يكون هذا فقط للقيام اختيار شمامسة،  : إن تم  ملخَّص ال يجوز أن تحل  خدمتهم في الكنيسة.  بمهم اتٍ خاص 

ة كثير   اٍت تتطل ب مهارات خاص  ما يتجاهلها أعضاء  امحل خدمة أعضاء الكنيسة، ولكنَّهم يُختارون للقيام بمهم 

ون في الكنيسة. يحد د الكتاب الُمقدس مهمَّ  تهم  حتى انتهاء ةخدمالاتهم ومؤه التهم وهم يستمر   .ي ألجلها ُعي نواالت  مهم 

  

 دقائق( 8) صالة  1

 كلمة هللامع  متجاوبةصالة  

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناو ب

  يوم.أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه ال

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 القادمللّدرس 

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

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .0

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. نائستعيين قادة للكالمتعلِّق بـ" ِعظ أو عل م أو ادرس التعليم .2

. 2-0وكولوسي  1-3فيلب ي  ِمن يومي  ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .3

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .استخدم طريقة الَحق  الُمفضَّ

  لمسيحي".راجع يومي ا اآليات الكتابية الخمسة المتلعقة بـ"الت حضير للزواج ا :الحفظ .1

ر لدرس الكتاب الت الي في البيت، والمتعل ق بيوحن ا  درس الكتاب الُمقدَّس: .5 . استفد من منهجية الخطوات 1حض 

 الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

الة: .6  (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  الص 

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

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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  31رس الدّ 

 صالة 1
 

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

 دقيقة(  21) مشاركة  0

 فيلبي وكولوسي 

 

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

  (.2-6وكولوسي  4-2فيلب ي الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )
 وااكتف. واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركهاأصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، 

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 5) حفظ 1

 راجع ابآيات المتعلِّقة بـ"التّحضير للزواج المسيحي"

 

 في مجموعاٍت من اثنين اآليات الخمسة المتعلِّقة بـ"الت حضير للزواج المسيحي".  راجعوا

 دقيقة(  85) درس كتاب 1

 11-3: 1يوحنا 

 

ا بشكٍل غير ُمعلَن إلى  1-6: 7يصف يوحن ا  :م قّدمة الكلمة، يسوع المسيح، وهو يجول في الجليل، ويذهب أخير 

يصف دعوة يسوع المسيح للجموع في الهيكل قائال : "إن عطش أحٌد فليقبِل إلي   52-61: 7اليهودية. ويوحن ا 

."  ويشرب. من آمن بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنه أنها  ُر ماٍء حي 

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 53-0: 1لنقرأ يوحن ا  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 
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 م الحظات                          .                           اكتشف: 2الخطوة 

ر. ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا  َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

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

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

 11-11: 1 يوحنّا

 .يأنهار ماء ح: 3االكتشاف 

ةَ أسبوع. وفي كلِّ  بالماء من بركة  اذهبي   ابعة، كان كاهن يمأل إبريق  الس  يوٍم من األيام  كان يُحتفَل بعيد المظال  مد 

سلوام، ويأتي بالماء إلى الهيكل، في موكٍب جليل. ووسط أصوات األبواق وهتاف الجموع وأفراحهم، كان يسكب 

خرة الص  من  قتدفَّ  الذيقس يذكِّر شعب إسرائيل بالماء الط  رقة. وقد كان هذا الماء عبر قمٍع يقود إلى قاعدة مذبح الُمح

من المسيحاني اآلتي الز  ة في المستقبلي   روحي ةال(، وكان يشير إلى البركات 1-0: 01حراء )خروج الص  في 

 (. 1: 01كورنثوس 0)

 

رتفع: "إن عطش أحٌد فليقبل إلي  ويشرب. مزي، وقف يسوع ونادى بصوٍت مالر  قس الط  اجح أنه بعد اكتمال هذا الر  و

ن هذا الماء كان " وكأن يسوع أراد أن يقول للجمع إمن آمن بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنِه أنهاُر ماٍء حي.

ة أمران بالغ الذيبع الحقيقي الن  يشير إليه. يسوع هو  األهمية ينتجان عن المجيء إلى يسوع  ايعطي الماء الحي. وثم 

 واإليمان به:  المسيح

 

 أ. ينال المؤمن نفسه حياة أبدية.

بع الباقي الش  بع، يسوع المسيح، ينالون الن  ن يشربون من الذيكل (. 35: 6 يوحن ا" )ا"... ومن يؤمن بي فال يعطش أبد  

 يوحن ارية في امالس  . وسيختبرون ما وعد يسوع به المرأةَ ال  كام اائم ألنفسهم. فهم ينالون حياة أبدية، أي خالص  الد  و

 ينبع إلى حياة أبدية."  ءأُعطيه يصير فيه ينبوع ما الذي: "الماء 01: 1

 

 )وسيلة( إليصال البركات األبدية لآلخرين.  ب. ي صبِح المؤمن نفسه قناة  

اة (. يتحدَّث العهد القديم عن نهر الحي38: 1 يوحن ا" )"من أبي بي، كما قال الكتاب، تجري من بطنه أنهار ماٍء حي

لبركةٍ  اعظيم   اعتبة الهيكل، فيصير مصدر   هر يتدف ق من تحتِ الن  (. كان هذا 1: 16ينة هللا )مزمور دالموجود في م
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وح القدس يعطي هذه المقاطع في العهد القديم الر  ." فلهذا يقول يسوع: "كما قال الكتاب(. 02-0: 11وفيرة )حزقيال 

 ان عاشوا ويعيشون وسيعيشون في العالم يشك لون مع  الذيالمؤمنين  د. كلُّ أعمق وأسمى تطبيقاتها في فترة العهد الجدي

ر 38: 1 يوحن ا(. وبحسب 01-9: 20 يوحنا ؛ رؤيا21-22: 02أورشليم الجديدة )عبرانيين  أي مدينة هللا، ، تُصوَّ

يصير بدوره عطشه، وهو المؤمنين! بمجيء المؤمن إلى يسوع يُروى  أنهاُر الماء الحي متدفِّقة  من بطون وقلوب كلِّ 

 قناة  )وسيلة ( لبركاٍت وافرة لآلخرين. 

 

، إذ يوحن اما نراه في إنجيل  (. وهذا3: 13وح القدس )إشعياء الر  يربط العهد القديم تدفُّق األنهار ببركات انسكاب 

دس لم يُكن قد أُعطي بعد، وح القالر  كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه، ألن   الذيوح الر  يقول الكاتب: "قال هذا عن 

د بعُد" ) الخالص  يحياة  أبدية، أن يؤمن به سينال مَ  كلَّ  أعلن يسوع أنَّ (. 39: 1 يوحن األن  يسوع لم يكن قد ُمجِّ

للحياة األبدية وللحياة الغنية  الحقيقي   والوسيطُ  يسوع المسيح هو المصدرُ الكامل، كما سينال اآلن حياة غنية ووافرة. 

 َمن يأتي إليه ويؤمن به.  لكلِّ الفي اضة 

 

د المسيح، أي إلى أن ُصلِب وقام من الموت وصعد إلى  ماء، وجلس على العرش الس  ولكنَّ الوعد لْم يتحق ق إلى أن تمجَّ

ح  فييمكنه أن يسكب أنهار الماء الحي  صارنئٍذ فقط حيماء. والس  في  حقيقة أن  يوحن اسول الر  قلوب المؤمنين. يوضِّ

انية الث  وح القدس، يعطي المسيح الوالدة الر  وح القدس بعد موته وقيامته. ومن خالل الر  ن يشير إلى انسكاب يسوع كا

ل المؤمنين قنوات )وسائل، جعَ وح القدس يُ الر  والخالص في قلوب وحياة المؤمنين. ومن خالل  ةوالحياة الجديد

وح القدس في يوم الخمسين، وعن الر  عن انسكاب  الرسل أدوات( لبركاٍت وافرة لآلخرين. ونقرأ في سفر أعمال

أنحاء  في كلِّ  اسبب بركة غنية وعظيمة لآلخرين. فهم يأتون ببشارة إنجيل الخالص لكثيرين جد   صيرورة المؤمنين 

 العالم! 

 

 10-11: 1 يوحنّا

 .ريعة وإطاعتهاالشّ معرفة : 0االكتشاف 

اس الهيكل الد  أمر قادة اليهود  نوا بأن يذهبوا للقبض على يسوع وإحضاره. ولكن  خد  ينيون خد ام وحر  ام الهيكل لم يتمك 

بتعليم يسوع. وعب روا عن دهشتهم بقوله: "لم يتكلَّم قط إنساٌن هكذا."  اعظيم   امن عمل هذا، ألن هم اندهشوا اندهاش  

لوا إن ه ليس من قائد ديني ل والخداع من يسوع. وقاالضضهم لإلينيون، وات هموا حرس الهيكل بتعرُّ الد  غضب القادة 

بيسوع لم يُكن يعرف ناموس وشريعة العهد القديم! ثم لعنوا الجموَع  آمن الذيعب" الش  لليهود آمن بيسوع، وبأن "

 ي آمنت بيسوع!الت  
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ه ال م أن  ريعة تعل  الش  ين، ويُدعى نيقوديموس، لفت انتباههم إلى تعليم في شريعة العهد القديم. فيني  الد  أحد القادة  ولكنَّ 

(. ومع 01-06: 0بط )تثنية الض  بحقيق والمحاكمة لمعرفة ما عمله الت  يجوز إدانة أي إنسان من دون إعطائه فرصة 

قادة  فرصة  لالستماع إليه. وهكذا، مع أنَّ  يحكمون على يسوع من دون أن يعطوه ونيني  الد  هذا، فقد كان قادة اليهود 

عب" قبل الش  ن لعنوا "الذيريعة! والش  ريعة، فإن هم لم يطيعوا الش  د عون أنهم يعرفون كانوا ي هين ومعل مييني  الد  اليهود 

ريعة، فإن هم الش  نوا يجهلون ما تعل مه وريعة! فإن لم يكالش  ريعة، ينفضح اآلن جهلهم بالش  قليل ألن هم كانوا يجهلون 

 ريعة! الش  ا أن يطيعويكونون مذنبين بعدم رغبتهم ب

 

ه يسوع لقادة اليهود  ،3: 23وفي مت ى  ولذا معل مين بأنهم لم يكونوا يعملون ما يعل مون وينادون به. الينيين والد  يوج 

فعليه أن ي أعرفها. فعلى المؤمن أن يعيش ما يكرز وينادي به! الت  ضروري أن أعرف أن هللا يريدني أن أطيع إرادته 

 س يعل مه. يطيع ما يعرف أن الكتاب الُمقدَّ 

 

   توضيحات    إسأل.: 1الخطوة 

 : ما األسئلة الت ي تود  أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 53-0: 1لنحاول فهم كلِّ الحقائق الت ي يقد مها إنجيل يوحن ا 

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

: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في الت فكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض أفكاره التي شارك

نها(.   دو 

 : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشتها في مجموعتك.( ناقش

 يطرحها الت الميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( مثلة على أسئلة يمكن أن األ بعض )في ما يلي

 

  0: 1 يوحنّا

 ؟ ما هو عيد المظال: 3ؤال السّ 

  .مالحظات

 .بعة في العهد القديمالسّ أ. األعياد 

 (: 29-28؛ عدد 23دينية )الويين ومناسبات يوِرد العهد القديم سبعة أعياد 

 بتالس   -

 الفصح وعيد الفطير  -

 الخمسين عيد ع أو عيد الحصاد )الباكورة( أوعيد األسابي -

 عيد األبواق  -
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 يوم الكفارة  -

 عيد المظال  -

 ( 32-08: 9عيد الفوريم )أستير  -

 

، حيث كان اليهود فيها من كلِّ  ثالثة من هذه األعياد كانت أعيادَ  البالد يأتون إلى أورشليم لالحتفال بالعيد  حجٍّ

الحصاد، والخمسين يمث ل الجمع ونهاية الحصاد، والمظال  موسم  دايةَ (. كان عيد الفصح يمث ل ب06: 06)تثنية 

 . واجتناء الث مر كر على الحصادالش  يمث ل 

 

 .ب. عيد المظالّ 

شهر تشرين األول/ أكتوبر، وكان  اقويم اليهودي، وهو ما يقابل تقريب  الت  ابع في الس  هر الش  كان يُحتَفَل بعيُد المظال  في 

بالحصاد فقط، حين كان اليهود يشكرون هللا فيه على ما يجنونه من ثمار، بل كان  ال  م. لم يُكن احتفايستمر  لسبعة أي ا

ةَ أربعين سنة، وعيد  الص  لقيادة هللا لشعب إسرائيل في  اوتذكار   ابهيج   ال  احتفا اأيض   يشير إلى بركات هللا في  احراء مد 

َكن في مظال )خيام الس  بائح، والذ  بعة تت صف بتقديم الس  االحتفال  العالم. كانت أي ام المستقبل لشعب إسرائيل وكلِّ 

كانت تقام أكواخ بسيطة صغيرة مصنوعة من  وسكب الماء.حاس( الن  ي تدور حول مذبح الت  )ور الن  بسيطة(، ومواكب 

بعيد ن كانوا يأتون من الذيوارع، وكانت مأوى للحجاج الش  جر على سطوح المنازل وفي الش  أغصان وأوراق 

كان يرِشد شعب إسرائيل في الليل بعد خروجه  الذيار الن  بعمود  اكانت منارة الهيكل تُشَعل تذكير  ولالحتفال بالعيد. 

 من مصر. كما كانت هناك مواكب تُحَمل فيها المشاعل في الليل. 

 

(. 1-0: 01لبري ة )خروج خرة في مريبة في االص  تدفَّق من  الذيبجدول الماء المنعش  اكان طقس سكب الماء تذكير  

إلى الهيكل في موكب  ركة سلوام، ويرجع بهبالماء من ب اوفي كلِّ يوٍم من أي ام العيد، كان أحُد الكهنة يمأل إبريق  

حة والمبتهجة، كان الكاهن يسكب الماء في فخ باألبواق وهتافات الجموع الفرِ الن  مهيب. وفي الهيكل، ووسط صوت 

عب بوعود العهد القديم: "ألن ي أسكُب ماء  الش  يذك ر  ابح الُمحَرقة. كان طقس سكب الماء رمز  قمٍع يقود إلى قاعدة مذ

أيُّها العطاش (. "3: 11على اليابسة. أسكب روحي على نسلك وبركتي على ذري تك" )إشعياء  ال  على العطشان وسيو

وا إلى المياه" )إشعياء  اجميع   وام، ويُشبِع في الجدوب نفَسك، وينشِّط عظاَمك، لد  ابُّ على الر  (. "ويقودك 0: 55هلُمُّ

ما كان يسوع يستطيع أن يقوله بكل ثقة في  هذا(. و00: 58ال تنقطع مياهه" )إشعياء  ، وكنبع مياهٍ افتصير كجنٍة ري   

.: "من آَمن بي، كما قال الكتاب، 38: 1 يوحن ا  " تجري من بطنِه أنهاُر ماٍء حيٍّ
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 1: 1 يوحنّا

 ؟ى بعديقول يسوع إّن وقته لم يكن قد أتلماذا : 0ؤال السّ 

 .مالحظات

ليعمل يسوع فيه. يعل م  "الوقت الُمعي ن"عن "الوقت المناسب". الوقت المناسب هو  1 يوحن اات في مر   نقرأ ثالثَ 

رها هللا  الكتاب الُمقدَّس بوضوح أن ه لكلِّ  اآلب في خطته عمل من أعمال يسوع المسيح على األرض لحظةٌ ُمحد دة، قر 

-28عود إلى العيد لم يُكن قد أتى بعُد. وفي اآليات للص   المناسب الوقتَ ، يقول يسوع إن  8و 6األزلية. وفي اآليتَين 

فين لإلمساك يني ين بلغة واضحة إن هم لم يكونوا يعرفون هللا اآلب، صاروا متلهِّ الد  ، وبعد أْن قال لقادة اليهود 31

ي مر  بها الت  عبة الص  روف الظ  ٌد يَده عليه، "ألن  ساعته لم تُكن قد جاءت بعُد." مهما كانت بيسوع. ولكن، لم يَضع أح

 ُحمي من خطر أعدائه، ألن  إرادة هللا لم تُكن أن يموت في ذلك الوقت! فقد يسوع، 

 

د ابُن اإلنسان." وبعد ذلك،الس  نسمع يسوع يقول: "قد أتت  21-23: 02 يوحن اوفقط في  نسمع يسوع يتنب أ  اعة ليتمج 

إن  يسوع كان يعرف أن الوقت قد حان ليغادر هذا العالم ويذهب إلى اآلب.  الوحي، يقول 0: 03 يوحن ابموته. وفي 

د ابنك." الس  : "أيُّها اآلب قد أتت ال  ، يصل ي يسوع إلى أبيه قائ0: 01 يوحن اوفي  فيه أتى  الذيولذا، فإنَّ الوقت اعة. مج 

ليس اإلنسان هو  ، ووقت مماته، كلُّها قد تحدَّدت من األزل بخط ة هللا.هووقت كل واحٍد من أعماليسوع إلى األرض، 

اريخ الت  يحد د مجرى  الذيماء هو الس  لطان في الس   وصاحبُ  المتسي دُ  اريخ على األرض، بل هللاُ الت  من يحد د مجرى 

 على األرض! 

 

 31-31: 1 يوحنّا

ل يسوع هذ: 1ؤال السّ   ؟لم من دون دراسةا القدر من العِ كيف حصَّ

 .مالحظات

 اس وقالوا: "كيف هذا يعرف الكتب وهو لم يتعلَّم؟"الن  اس في الهيكل، اندهش الن  حين كان يسوع يعل م 

 

 .في أيام يسوع يعليمالتّ المستوى أ. 

ي كان بعض الت  ، كانت المدارس الوحيدة ذات المكانة الُمعتَرف بها هي المدارس في زمن يسوع على األرض

ينيين اللذين الد  ين ابيين( يعل مون فيها العهد القديم والالهوت اليهودي. وعلى عكس الحزبَ الر  ينيين اليهود )الد  الُمعل مين 

ينية أو الد  دوقي ين، لم يتلقَّ يسوع أي تعليم في أي من هذه المدارس الص  كانا يعارضان يسوع، وهما حزبا الفريسي ين و

من معهٍد  أو شهادة درجةٍ  ين اليهود، لم يكن يسوع قد حصل على أيِّ يني  الد  يعني أن ه في عيون القادة  بانية. وهذاالر  
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راسة الد  ! كانت اينيون اليهود أن كل ما عل مه يسوع ال بدَّ أن ه كان خاطئ  الد  ُمعتَمد. ولذا، استنتج القادة والُمعل مون 

ينيين اليهود كانوا يرون أنَّه في ما يتعل ق الد  القديم. وهذا يعني أن  القادة ينية عند اليهود ترك ز على تفسير العهد الد  

ة. الس  عليم والعقائد الت  ينية، لم يكن يسوع يعل م الد  ؤون الش  بالقضايا و ولذا، حث  قادة ليمة، بل كان يتكل م بآرائه الخاص 

 تعاليمه. الستماع لااس الن   رفضَ ي أن ون على وجوبيني  الد  ومعل مو اليهود 

 

 .ب. المصدر الفريد لتعاليم يسوع

هللا نفسه  يسوَع، لكنَّ  بشريٍّ  ذي أرسلني." لم يعل م أيُّ معل م دينيٍّ : "تعليمي ليس لي، بل لل  ال  رد  يسوع على منتقديه قائ

ر غير بإمكانية أن تكون محتويات تعليم يسوع مستقاة من مصدر آخ بتات اعل م يسوع! لم يقبل اليهود  الذيهو 

ماوي. كان الس  وقد قال يسوع إن ه تلق ى تعليمه من أبيه المدارس اليهودية. هللا مصدر أسمى من أي مدرسة يهودية! 

 م األعظم، هللا نفسه! الُمعلِّ  ، ألنهم برفضهم رسالة يسوع يرفضونألعدائه اجدي    اهذا تحذير  

 

 31-31: 1 يوحنّا

 ؟خص ليقيّم تعليم يسوعلشّ امؤهالت  تكونماذا ينبغي أن : 1ؤال السّ 

 .مالحظات

عليم هل هو من هللا، أم أتكل م أنا من نفسي. من يتكل م من نفسه الت  قال يسوع: "إن شاء أحٌد أن يعمل مشيئته يعرف 

ا من يطلب مجد  من يريد أن  ظلم." ما يقوله يسوع هو أن  كلَّ أرسلَه فهو صادق وليس فيه  الذييطلب مجد نفسه، وأم 

 حيح. الص  افع الد  ليم والس  ليمه ينبغي أن يكون لديه الموقف يقي م تع

 

 غبة بإطاعة هللا. الرّ ليم هو السّ أ. الموقف 

إن ه إن لم يكن لدى المرء رغبة حقيقية بأن يطيع إرادة هللا، الُمعبَّر عنها في الكتاب الُمقدَّس،  01يقول يسوع في اآلية 

احية الن  احية الفكرية، لن يتمك ن من استيعاب معنى رسالة هللا، ومن الن  فمن حيحة! الص  فلن يتمك ن من إيجاد المعرفة 

م يسوع أن ه ينبغي أن يكون لدى اإلنسان الموقف ، يعلِّ 01عالقة مع هللا. وفي اآلية  إنشاءاالختبارية لن يتمكَّن من 

 عليم هللا. بذلك حت ى يتمك ن من معرفة ت اإلطاعة هللا وراغب   اليم بأن يكون مستعد   الس  

 

 حيح هو العمل ألجل مجد هللا. الصّ افع الدّ ب.  

ال. وهذا ، فإنَّ تهاخص يتكل م من أجل مجد نفسه وكرامالش  إن ه إن كان  08يقول يسوع في اآلية  ٍع ودج  ه ليس سوى مد 

معل مين والقادة، وبأن يُعَجبوا اس إليهم بصفتهم الالن   ون اليهود يفعلونه. فقد أرادوا أن ينظر كلُّ يني  الد  ما كان المعل مون 
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كان يتكل م بكالم أبيه، وكان يسعى لعمل  يسوعَ  بهم، ولهذا لم يتمك نوا من إدراك أن يسوع كان يتكل م بكالم هللا. ولكنَّ 

ن كل  من كا . كما أنَّ اتام    اماوي. لهذا كان يمكن االعتماد عليه اعتماد  الس  ى إلكرام أبيه عكان يسوع يسمشيئة أبيه. 

افع للعمل ألجل مجد هللا الد  غبة بإطاعة هللا والر  كون لديه ليم يسوع ويقي مه، كان ينبغي أن تيرغب بأن يفهم تع

 ماء! الس  إله وإكرامه. وعد يسوع ذلك اإلنسان بأن ه عندئٍذ سيكتشف ويعرف أن تعليمه هو من 

 

 31: 1 يوحنّا

 ؟ 31ابآية اعة بحسب الطّ ما العالقة بين المعرفة و: 1ؤال السّ 

 .مالحظات

 اعة. الط  و المحب ةيشير الكتاب الُمقدَّس إلى عالقة ُمحد دة وواضحة بين المعرفة و

 

 . ال  تأتي أو المعرفةاعة: الطّ  – المحبّة –أ. المعرفة 

هللا فيهم.  "حب"وذلك حت ى يكون ، "معرفة"أعطاهم  –إن ه عَرف تالميذه على هللا  26: 01 يوحن ايقول يسوع في 

." وهكذا، فإن معرفة هللا تقود إلى محبة هللا، ي، يقول يسوع: "إْن كنتم تحب ونني فاحفظوا وصايا05: 01 يوحن اوفي 

 االث   ، وثالمحب ة االمعرفة، وثاني   ال  الثة هي: أوالث  ومحبة هللا تقود إلى إطاعة هللا. وهكذا فإن  العالقة بين هذه األمور 

 اعة. الط  

 

 . االمعرفة: المعرفة تأتي أخير   – بّةالمح –اعة الطّ ب. 

بأن يطيع قبل أن يحصل على المعرفة الحقيقية.  ايقول يسوع إن  على اإلنسان أن يكون راغب   01: 1 يوحن اولكن في 

ن من قبل أن يتمكَّ  المحب ةفي  ال  إن على اإلنسان أن يكون متأصِّ  09-01: 3أفسس  رسالة سول بولس فيالر  ويقول 

اعة تأتيان قبل المعرفة! ولذا، فإن إطاعة هللا تقود إلى الط  و المحب ةمعرفة حقيقية. في هذه المقاطع، نرى  معرفة هللا

 هلل، وإلى مزيد من المعرفة االختبارية له!  مزيد من الحبِّ 

 

 والمعرفة عناصر تعتمد بعضها على بعض. المحبّةاعة والطّ ج.  

، تعتمد بعضها على بعض، وتؤث ر بعضها يةطاعة اإلرادالو يةمحبة القلبالو ةيمعرفة العقلالالثة، أي الث  هذه العناصر 

في الحقيقة هو نعمة هللا!  ال  . فما يأتي أوال  الثة أوالث  . في الحقيقة، ال يأتي أي من هذه اني بعضها بعض  غْ ببعض، وتُ 

اتنا وتغي رها بالكامل، حتى نعيش صي  اعة! نعمة هللا تؤث ر في شخالط  و المحب ةفبنعمة هللا فقط نحصل على المعرفة و

 لمجد هللا. 
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  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

 والت ي تمث ل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق الت ي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من الت طبيقات الت ي نستقيها من يوحن ا شارك ودّون نه53-0: 1: لنفك ر مع   ا. ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟فّكر  : ما الت طبيقات الممكنة الت ي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا الت طبيق الش خصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الش خصي.دّون

يلي قائمة  )تذك ر أن ه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحق  نفسه. وفي ما

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 1: يوحنّامن  مقترحةأمثلة على تطبيقات . 1

باألذى لنا أو أن يتسبَّبوا اس الن  ي فيها يريد الت  عن األماكن  ينما يكون من الحكمة أن نبقى بعيد اغالب   : 0: 1

 قتلنا. ب

ِمن أخواتك أو أوالدك، أو حت ى  يك أو إخوتك أوالدَ ال تتفاجأ من عدم إيمان بعض أفراد أسرتك أو و : 5: 1

 من إيمانك بيسوع المسيح.  سخريتهم

ه  : 1: 1  . هوتفضح ال تتفاجأ من كره العالم لك حين تكشف شر 

أ. كما 6-ب5: 8؛ 8-0: 3ة وقت لالنتظار، ووقت للعمل. اقرأ جامعة شيء. ثم   ة وقت مناسب لكلِّ ثم   : 8: 1

د سير األحداث ويعمل فيه!  اينتظر هللا فيه، ووقت   اأن هناك وقت   اريخ على الت  ليس اإلنسان هو من يحد 

هها.الس  األرض، بل هللا المتسي د في  دها ويوج    ماء هو من يحد 

ليوم كثيرون ينظرون إلى ااس برأيهم بشأن يسوع المسيح وهويته. فحت ى الن  ال تتفاجأ حين ينقسم  : 02: 1

 . 31: 2(. اقرأ لوقا 13-11: 1 يوحن اا )قيقة هو المسي  ه في الحفقط، مع أن   ايسوع باعتباره نبي  

ين باألمور الن  عل م يسوع في أماكن دينية، حيث كان  : 01: 1 اس الن  ة. اهتم  بشكٍل خاص  بيني  الد  اس فيها مهتم 

 ن يطلبون هللا. الذي

ل تعليم  يمكن للش   : 05-06: 1 اإلنسان لن يحصل على به، ولكن  معترف في معهٍد رسميٍّ  اجيد   اخص أن يحص 

 فضل تعليم في العالم إال بالجلوس عند قدمي الُمعلِّم األعظم، يسوع المسيح. أ

 غبة بإطاعته. الر  ليم والس  أن تتحل ى بالموقف  ال  إن أردَت أن تفهم تعليم يسوع وتقي مه فينبغي أو : 01: 1

 حيح وال تسعى إال لتمجيد هللا. الص  افع الد  ب أن تفهم تعليم يسوع وتقي مه فينبغي أن تتحل ى إن أردتَ  : 08: 1

يرة. الن  تتفاجأ حين يقول لك  ال : 21: 1  اس إنَّك مسكوٌن بأرواٍح شر 

 صائبة.  اكل الخارجي، واحكم أحكام  الش  ظر إلى الن  اس والحكم على األوضاع بالن  توقَّف عن إدانة  : 21: 1

حياتك فحسب، بل وسيستخدمها  وح القدس لن يغي رالر   إنَّ اعرف أن ك حين تؤمن بيسوع المسيح ف : 31-39: 1

 في جلب البركة لحياة آخرين كثيرين.  اأيض  

 ريعة. الش  احرص على أال تدين اآلخرين على عدم معرفتك للشريعة، في حين أن ك أنت ال تحفظ  : 11-50: 1
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 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية. 0

وح القدس الر  لبركة لآلخرين. هو أعطاني يصال اأن هللا جعلني قناة  )وسيلة ( إل لحقيقة اومدرك   اأريد أن أكون واعي   أ.

 المحب ةمحب تهم وخدمتهم ب من نأتمكَّ ألعيش في جسدي وحياتي وأتمك ن من المشاركة ببشارة اإلنجيل مع اآلخرين و

 . ي أعطاني هللا إي اهاالت  

 

أن أماِرس وأعيش ما أعظ  هللا المكتوب في الكتاب الُمقدَّس. أريدُ  في إطاعة شريعة هللا، أي كالم أستمرَّ  أريد أنْ ب. 

 الكتاب الُمقدَّس يعل مه.  به. أريد أن أطيع ما أعرف أنَّ 

 

 التجاوب    .صلِّ : 1الخطوة 

اب في صالتك لما تعل مته خالل دراسة الكت تجاوب. )53-0: 1بشأن حقيقة عل منا هللا إي اها في يوحن ا  بالتناوبلنصلِّ 

ب على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصل ي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.(   الُمقدس. تدر 

 

 دقائق( 8) صالة  1

 صالة شفاعيَّة

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 للّدرس القادم

 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. تعهَّد .0  : تعهَّد بأن تتلمذ أناس 

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  1يوحن ا  ِعظ أو عل م أو ادرس .2

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من : خص  الخلوة الروحية .3  0وتسالونيكي  1-3كولوسي ص وقت ا خاص  

ل. اكتب مالحظاتك.   يومي ا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها الحفظ: .1 راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية  .21: 5، يوحنا تأم 

 حفظتَها. 

الة: .5  (. 3: 5جل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور صلِّ أل الص 

ن مالحظاتك .6 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاص  مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات الت عليم وهذا الت حضير لألسبوع القادم. 
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 31رس الدّ 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. المجموعة: قائد   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  21)مشاركة   0

  تسالونيكي3كولوسي و
 

ب  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا ا تعل متوه في الوقت الذي قضيتموه مع الر  باختصار عم 

ل في المقاطع الكتاب   (. 0تسالونيكي 0و 1-3كولوسي ية الُمعي نة )ومن الت أمُّ

 استمع للش خص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 5)حفظ  1

 01: 1يوحنا 

 

 . 21: 5راجعوا في مجموعاٍت من اثنين. يوحنا 

  دقيقة( 85)تعليم  1

 الزواج المسيحي
 

ق ا يعل مه الكتاب الُمقدَّس عن الد  في هذا  درسنوف واج المسيحي. سالز  عليم بالت  يتعل ق هذا : ّدمةم  واج الز  رس عم 

 . ومراسم الزواج

 

 واجالزّ أ. مواصفات 

 

 .أقّرها هللا ومؤّسسة رسمها هللا فكرة هللا وفريضة هو واجالزّ . 3

 واج؟ الز  الية عن لت  ا الكتابية مه المقاطعتعلِّ  الذي: ما شف وناقِ اكتشِ 

 

 .مختلفَين واج عالقة بين إنسانَين من جنَسينالزّ أ.  

 . 09-05: 5؛ أمثال 21-08: 2؛ 28-26: 0تكوين  اقرأ

 .مالحظات
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في الوجود وتتكاثَر. فخلق هللا الجنسين،  لمخلوقات أن تستمر  ليمكن بها  حين خط ط هللا لخلق الكون، ابتكر طريقة  

واج يشك الن أصغر وحدة الز  يعكسان صورة هللا، وكالهما في  اجل والمرأة مع  الر  د من ذلك. وكان لديه قصٌد ُمحد  

، اة مع  وجة في وحدٍة قوي  الز  وج والز  ة ليكون بيعة الجنسي  الط  بشرية، العائلة، وهي أساس المجتمع البشري. خلق هللا 

 الجنس البشري في الوجود.  واج، حت ى يستمر  الز  وليتمت عا ب

 

 واج مؤّسسة أقّرها وأّسسها هللا.الزّ ب.  

 .30: 5؛ أفسس 6-1: 09؛ مت ى 21: 2تكوين  اقرأ

 .مالحظات

لت إليه أيُّ  اواج  ابتكار  الز  ليس  جل والمرأة الحاجة للزواج، الر  . فاهلل خلق في ة أو مجتمع بشري  ثقافة بشري   توص 

، كان هللا خطي ةالجل والمرأة في الر  أن يقع  قبل، أي 21: 2وجية. وبحسب تكوين الز  واج والعالقة الز  وهو من رسم 

يه، وعالقة وحدة بين رجل الدَ المرء لوترك وجية باعتبارها عالقة الز  واج. فأس س العالقة الز  قد أعلن خطته المتعل قة ب

حافظ هللا على  ،5وأفسس  09وجية فقط. وبحسب مت ى الز  ، وأس س العالقة الجنسية داخل العالقة واحدةوامرأة  واحد

ه هللا الر  يسوع المسيح و ب  الر  . فخطي ةالجل والمرأة في الر  أن سقط  بعدسة حتى هذه المؤسَّ  ران ما أقر  سول بولس يكر 

 ي على األرض! التاألُمم وكل الحضارات  واج، وهو ضرورة استمرارها في كلِّ الز  بشأن مؤس سة 

 

 ج. الزواج صورة للعالقة بين هللا وشعبه.

 25-22: 5؛ أفسس 0: 3إرميا  أاقر

 .مالحظات

يبتعد  الذيخص الش  بها! ف اواج البشري صورة  للعالقة بين هللا وشعبه على األرض وتذكير  الز  في العهد القديم، كان 

 انية في عينَي هللا. الز  عن هللا يشبه 

 

 سيح والكنيسة. واج المسيحي صورة  وشهادة على العالقة بين المالز  وفي العهد الجديد، يمث ل 

 

واج، ما يزال هللا الز  نين في قصد هللا األصلي بشأن مؤس سة الس  قافات المختلفة في العالم غي رت عبر الث  ومع أن 

 واج! الز  قافات على األرض بالعودة إلى قصده وتصميمه األصليين بشأن مؤس سة الث  اس وكل الن   يطالب كلَّ 
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 .عن عالقة حبّ  ا  ناتج ا  أو زواج ارتَّب  م   اواج أن يكون زواج  يمكن للزّ . 0

 ؟اتج عن عالقة حب  الن  واج لز  لواج الُمرتَّب ولز  لات ي  بسلالات ويجابي  اإل هي : ماشف وناقِ اكتشِ 

 .6: 09؛ مت ى 2-0: 021؛ مزمور 21-06: 29؛ تكوين 61، 1-0: 21تكوين  اقرأ

 .مالحظات

جال الر  رق األوسط يحب الش  رقية وثقافات الش  قافة الث  م ن يحب ون. لكن في ساء مِ الن  جال والر  قافة الغربية، يتزوج الث  في 

. لكن في الت  . في الغرب يبدأون بدفقٍة عاطفية، يُؤَمل أن تُتبع بون بهنَّ جساَء اللواتي يتزو  الن   رق الش  زاٍم إراديٍّ حقيقيٍّ

واج إن الز  هذا ، سينجح التي يتم  بها الزواج ريقةلط  اظر عن الن  هار العواطف وتدفُّقها. بغضِّ ززام يتبعه إالت  يبدأون ب

 وجية!الز  كان هللا هو مركز الحياة 

 

 .اثنَين واج بين مؤمنَينالزّ ينبغي أن يتّم . 1

 واج من غير مؤمن/ مؤمنة؟ الز  : ماذا يعل م الكتاب الُمقدس عن شف وناقِ اكتشِ 

 . 01: 6كورنثوس 2؛ 39، 06: 1كورنثوس 0؛ 1-3: 1تثنية  اقرأ

 .مالحظات

 واج من غير مؤمنين. الز  يمنع هللا المؤمنين من 

 

. وفي أوضاعٍ مؤمنين للز   ال  ة نساٌء مؤمنات كثيرات ال تجدن رجابيعة الخاطئة واآلثمة للعالم، ثم  الط  بسبب  واج منهُنَّ

جال المؤمنين الر  ؤالء ماح لهالس  من  ال  لكْن بد. مجدون نساء  مؤمنات للزواج منهُ أخرى، ثمة رجاٌل مؤمنين ال ي

جال الر  جهوٍد أعظم لكسب مزيد من  ن وغير مؤمنات، على المؤمنين بذلواج من غير مؤمنيالز  ساء المؤمنات بالن  و

 ساء للمسيح في بلدهم. الن  و

 

واج. لز  ابعد  اواج من غير مؤمن، ثم يؤث ر به ليصبح مؤمن  الز  سول بولس من أن يفك ر المؤمن بأن ه يستطيع الر  يحذِّر 

آخر يقبل المسيح، إذ هذا عمل محصور في هللا  امن إنساٍن يمكنه أن يجعل إنسان   ه ليسَ هذا فهم خاطئ لألمور، ألن  

ئ  11: 6 يوحن ا) وهو  ضد إرادة هللا هو ير المتخالفالن  له!  اعلى هللا وعاصي   ا(. ولذا، على المؤمن أال يكون متجرِّ

 يسب ب األلم للمؤمن واألوالد! 
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 .اواج أحادي  الزّ ينبغي أن يكون . 1

د شف وناقِ اكتشِ   وجات والمحظي ات/ الجواري؟الز  : ماذا يقول هللا عن تعدُّ

 

 واج األحادي هو ما أّسسه هللا عند خلق اإلنسان. الزّ أ. 

 .00 -0: 00ملوك 0 اقرأ

 .مالحظات

لوك المسيحيين. الس  عليم أو الت  وهو ليس مقياس  سي ئة، وأمورٍ  جي دةٍ  أمورٍ  على في الكتاب المقدس اريخالت   يشتملقد 

، مثل الملك داود والملك سليمان، كانت لهم أكثر اريخالت  ين في ، يحكي لنا تاريخ الكتاب الُمقدس عن رجاٍل مهم  ال  فمث

للمرأة قافات، يمكن الث  (. وفي بعض 21: 2واج في البداية )تكوين الز  من زوجة، وهو أمٌر كان هللا منعه حين أس س 

د األزواج واجل من أكثر من الر  أن تتزوج أكثر من رجل، بينما تسمح ثقافاٌت أخرى بزواج  وجات الز  مرأة. تعدُّ

س الكتاب الُمقدَّ وصايا  مييز والعنف وعبادة األوثان. ولكنَّ الت  يسب ب مشاكل كثيرة مثل الفساد الجنسي والغيرة و

 ين. لمسيحي  لوك االس  عليم وهي المعايير للت   هوتعاليم

 

 قوط.السّ واج األحادي مؤّسسة هللا بعد الزّ ب. بقي 

 .5: 09؛ مت ى 21: 2تكوين  اقرأ

 .مالحظات

،" ولكن بزوجاتهجل الر  . فلم يقل هللا: "ينبغي أن يت حد 21: 2أوضحها في تكوين  يالتة ته األصلي  لم يغي ر هللا خط  

ه ويلتِصق بامرأالر  "يترك  !"بزوجته" ر يسوع هذه الوصي  جل أباه وأم  ة ته." يستخدم هللا صيغة الُمفَرد هنا! وقد كر 

واج، وبشكٍل الز  يستثني يسوع كل اآلخرين من ات حاد عالقة ." اواحد   ا: "ويكون االثنان جسد  5: 09في مت ى  ال  قائ

 وجية. الز  العالقة ب الخاص خاص  من االت حاد الجنسي  

 

د  د االز  يمنع هللا تعدُّ واج الز  ة قبل نى، ويمنع العالقة الجنسي  الز  ات، ويمنع ألزواج، ويمنع المحظي  وجات وتعدُّ

د ومحبة ابثة، ألنها تودُّ كما يمنع المغازلة العمن دون زواج.  االي هو يمنع عيش اثنين مع  الت  (، وب1: 03)عبرانيين 

؛ 2-0: 00كورنثوس 2؛ 5-0: 3فس )تكوين الن  ة وعدم اإلخالص وضعف ضبط من األناني   ن في جوٍّ مزيَّفَا

 (. 6-0: 3تيموثاوس 2
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 .ى المماتأن يكون مدى الحياة وحتّ واج الزّ القصد من . 1

ة شف وناقِ اكتشِ   واج؟الز  : ماذا يقول هللا عن مد 

 

 جل والمرأة مدى الحياة.الرّ أ. يوّحد هللا 

 .6-3: 09؛ مت ى 01: 6كورنثوس 2 اقرأ

 .مالحظات

ينبغي أن تكون عالقة إخالص وأمانة مدى  واج المسيحي  الز  عالقة عهد، فإن عالقة هي  لكون العالقة بين هللا وشعبه

جان، فإن هللا هو (. وحين ي01: 6كورنثوس 2واج )فقط للز   امؤمن   اة أن يختار قرين  الحياة. أمام المؤمن مسؤولي   تزو 

د قه إنسان )مَ  الذي: "ف(. يقول يسوع6-5: 09واج مدى الحياة )مت ى الز  اإلنسانَين في  َمن يوح  ع(!" نْ جمعه هللا ال يفرِّ

 طوَل حياتهما!  اواج هو ربط هللا لرجل وامرأة مع  الز  

 

قدَّسالطّ ب.    .الق في الكتاب الم 

 .06-02: 1كورنثوس 0؛ 9: 09؛ مت ى 06: 2مالخي  اقرأ

 .مالحظات

 اوعنف   االق ظلم  الط  لم بثوبه." يعتبر هللا الظ  ي أحٌد بُّ إلهُ إسرائيل، وأْن يغط  الر  الق، قال الط  يقول هللا: "ألن ه يكره 

الق فقط الط  ائدة في العالم، يسمح الكتاب الُمقدَّس بالس   خطي ةالة، وهو يبغضه. ولكْن بسبب وجي  الز  بحق  شريك الحياة 

الخيانة وجية. تظهر الز  قة في العال خاُلف"الت  "ة وفي حالة وجي  الز  ماح للط الق في حالة الخيانة الس  يمكن ين: التَ في ح

"عدم أو  خاُلف"الت  "(. أما 9-8: 09ديد )مت ى الش  أو الُعْنف  أو الفساد الجنسي   روحي ةالمن خالل الوثنية  وجيةالز  

: 1كورنثوس 0ريك غير المؤمن أن يستمر  بالعيش مع شريكه المؤمن )الش  واج فيحصل حين يرفض الز  في  كافؤ"الت  

 (. 10رس الد  امن، الث  ليل اإلرشادي الد  (. )انظر 02-06

 

 .واج مؤقّت، بمعنى أنّه لهذه الحياة فقطالزّ . 1

 ة؟وجيَّ الز  الموت للعالقة  يفعلة إلى ما بعَد الموت؟ ماذا وجيَّ الز  : هل تستمر  العالقة شف وناقِ اكتشِ 

 

 ريكان على قيد الحياة.الشّ طالما  وجية أن تستمرّ الزّ أ. القصد من العالقة 

 .39: 1كورنثوس 0؛ 2: 1رومية  أاقر

 .مالحظات
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ين، فإن  ريكَ الش  ريكان على قيد الحياة. فإْن مات أحد الش  طالما كان  تستمر  ة وجي  الز  يعل م بولس عن كون العالقة 

ي ةللش ريك اآلخر  ج من شريك آخر مؤمن.  أنْ ب الحر   يتزو 

 

 ماء.السّ واج مؤسَّسة هللا على األرض ال في الزّ ب. 

 .32-23: 22مت ى  اقرأ

 .مالحظات

ج  جواالن  يعل م يسوع أن ه بعد القيامة من الموت، لن يتزو   مثلماء سيكون المؤمنون الُمقامون الس  ، ففي اس ولن يزو 

واج في األرض، ستكون ذات معنى الز  فكل  العالقات على األرض، بما في ذلك العالقة مع شريك ماء. الس  مالئكة 

واج هو مؤس سة الز  ماء، ألن الجميع سيحيون حياة  كاملة  في محضر هللا نفسه! ولذا، فإن الس  ي ف اأعظم وأكثر إشباع  

خصية الش  بيعة الط  واج من خالل تهذيب ة للز  عي للوصول إلى القيمة األبدي  الس  ماء. يمكن الس  ال في  على األرض

 ن بالمسيح. وعكس صورة المسيح وإعالنه ووالدة أوالٍد طائعين نقودهم إلى اإليما

 

للجميع، ألنّه قد يكون لدى  األفضلَ  اس على األرض، ولكنّه ليس الخيارَ النّ بيعية لمعظم الطّ واج هو العالقة الزّ . 1

 .هللا قصد آخر لحياة ذلك اإلنسان

 واج هو الخيار األفضل للجميع؟الز  ما سبب عدم كون : شف وناقِ اكتشِ 

 ؛ إشعياء3: 1؛ 2: 3تيموثاوس 0؛ 5: 9كورنثوس 0؛ 35-25، 9-8: 1كورنثوس 0؛ 02-01: 09مت ى  اقرأ

51 :0-5 . 

 

ولكن (. 3: 1؛ 2: 3تيموثاوس 0؛ 5: 9كورنثوس 0للمؤمنين والقادة ) بيعيةَ الط  واَج العالقةَ الز  يعتبر الكتاب الُمقدس 

واج. الز  نية  من اختيار لعنة  أو عقوبة. واختيار عيش حياة العزوبية ليس أكثر روحا البقاء في حالة العزوبية ليسَ 

ينبغي عدم فرضها بقوانين  (، ولكنْ 02-01: 09؛ مت ى 35-32، 1: 1كورنثوس 0) روحي ةالعزوبية موهبة 

 وتشريعات على آخرين في الكنيسة. 

 

ن يبقون بال الذي( كالم خاص  بشأن 35-32: 1كورنثوس 0سول بولس )الر  ( و02-01: 09ب  يسوع )مت ى الر  لدى 

ا لفترٍة ُمعي نة في حياتهم أو طيلة حياتهم للقيام بعمل خاص  هلل. يدعو الن  و هللا بعض زواج. يدع اس للبقاء بال زواج إم 

! يعطي هللا وعد   ا للن   اهللا هؤالء لخدمته بتكريٍس تام  ن يبقون عازبين بأنهم سيحظون بأوالٍد روحيين بدل الذياس خاص 

جون. وهو يِعد بأن يجعلهم مثمرين جد  ن يحظى بهم المتزالذيين األوالد الجسدي   : 51في عمل ملكوت هللا )إشعياء  او 

0-5 !) 
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 المؤمنة مسيحيّةوجة الالزّ المؤمن و وج المسيحيّ الزّ ب. مسؤوليات 

 

(. ولذا، فإن 21-08: 2واج حين خلق المرأة )تكوين الز  أس س عالقة  الذيخلق هللا كل رجل وامرأة. وهللا هو : م قّدمة

وكل  زوجة واحدهما تجاه اآلخر. إن ه يعرف كيف تعمل خالئقه بأفضل زوٍج الحق  بأن يحد د مسؤوليات كل  لُِك يم هللاَ 

ي التالمسؤوليات يضطلعان بة جي دة إال حين يطيعان هللا ووجة أن يحظوا بحياة زوجي  الز  وج وصورة. ال يمكن للز  

بُّ ا مهكلوأ  . بها الر 

 

منية، ولذا الز  وجية الواردة في الكتاب الُمقدَّس مسؤوليات ُمحد دة بثقافة تلك الحقبة ز  الات يقول البعض إن المسؤولي  

ة بمؤمني اليوم. هذا كالٌم خطير جد   ، ألن ما يأمر هللا به ويعل مه في الكتاب افهي ليست المسؤوليات المعيارية الخاص 

ليل اإلرشادي الد  ثقافة البشر األثيمة والخاطئة! )انظر والقصد منه هو تغيير  لطة،الس  المعيار ذي  ادائم  س هو الُمقدَّ 

 قافة البشرية وملكوت هللا.( الث  ، حيث يتم  شرح العالقة بين 23رس الد  ادس، والس  

 

هللا خلق  خدمة أحدهما اآلخر. ولكنَّ  ولطة والمسؤولية هالس   وجة سلطة  ومسؤولية، وهدف هذهالز  وج ويعطي هللا للزَّ 

خدمة لطة والمسؤولية الممنوحة لهما من هللا من خالل الس   يُظهِرابطبيعتَين مختلفتَين، وقد أمر بأن  وجةالز  وج والز  

واج. وهو يريد الز  في عالقة  أخذ المبادرةوج خدمته من خالل الز  . فهو يريد أن يُظِهر أحدهما اآلخر بطرقٍ مختلفة

 فء. الد  ة تمتلئ بالقة قوي  زوجها إلى ع بدعوةوجة خدمتها بشكٍل خاص  الز  أن تُظِهر 

 

 .وجة أحدهما تجاه ابآخرالزّ ة المتبادلة الموَكلة من هللا للّزوج والمسؤوليّ . 3

 .25-22: 5أفسس  اقرأ

 وجات؟الز  األزواج واألولى الموضوعة على ة مسؤولي  ال: ما شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

، وبأن يحب  زوجته مسيحي ةمسيح هو رأس الكنيسة الوج بأن يكون رأس زوجته، مثلما الالز  يأمر الكتاب الُمقدس 

وجة بأن تخضع لزوجها مثل وجوب خضوع الكنيسة للمسيح الز  س المسيح كنيسته. كما يأمر الكتاب الُمقدَّ  مثلما يحب  

 (. 33-22: 5والكنيسة )أفسس  ظهاٌر مرئي  للعالقة بين المسيحواج المسيحي إالز  وبأن تحترم زوجها. 
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 مسيحي ةاس للعالقة الالن  وكرازة  بيسوع المسيح أمام العالم. فبرؤية  اإعالن   مسيحي ةوجية الالز  صير العالقة وهكذا، ت

ال يسمعون فقط عن محبة هللا، بل  مْ فهُ أكثر عن يسوع المسيح وعن شعب يسوع المسيح.  ساالن  حيحة يعرف الص  

، بل ويرون الن  يسمعون فقط عن فرح العالقة فهم ال . مسيحي ةة الوجي  الز  يرونها في العالقة  اأيض   امية مع هللا الحي 

ة على حقيقة العالقة شهادة قوي   مسيحي ةة الوجي  الز  . العالقة مسيحي ةوجية الالز  على هذا الفرح في العالقة  ال  مثا اأيض  

حين يكون  ة  ، خاص   اإرسالي   اكرازي   ال  أن تصير عم مسيحي ةتها! يمكن لكلِّ عالقٍة زوجية مع يسوع المسيح وجاذبي  

 . مسيحي ةي تحيا بها العائلة الالت  ة ناس "أن يأتوا ويروا" الكيفي  ل، ويستطيع اامفتوح   البيت المسيحيُّ 

 

 .هما أن يحبَّها ويقودها تجاه زوجتهالمؤمن أهم مسؤوليتَين أعطاهما هللا للزوج . 0

 .1: 3س بطر0؛ 33، 29-25: 5؛ أفسس 28، 02-01: 30أمثال  اقرأ

 ي أعطاها هللا للزوج؟الت  ات : ما المسؤولي  شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

 وج المسيحي المؤمن أن يخدم زوجته من خالل محبّته إيّاها.أ. ينبغي للزّ 

وج أن يحب  زوجته كما يحب  يسوع المسيح شعبه  تها تعني إظهار اهتمام غير أناني بها، كنيسته. محب   –ينبغي للز 

هي أعظم عمل  المحب ةقلبه، ومساعدتها على أْن تصبِح في أفضل صورة لها وأن تصل أعلى إمكانياتها. وقبولها بكل 

وج الز  هي أن يعيش  المحب ةوجة بعناية واحترام. الز  هي معاملة  المحب ة. واألنانيةات الذ  محور حول الت  بعيد  عن 

اء والس  في معا  وزوجته  اء، في الض  ر  ة والمرض. الص  ر   ح 

 

وجة، الز  ال تفرض الل طف على  المحب ةصبورة وتنتظر.  المحب ة. 8-1: 03كورنثوس 0لدينا صورة جميلة للمحب ة في 

م العون والمساعدة، وال تضي ع الفرصة لعمل إحساٍن  المحب ةالبال في إظهار الل طف لها.  ة وطويلةصبور اولكن ه تقد 

م بسخاءٍ  المحب ةلها.  ولكنها متعق لة ال تتفاخر،  المحب ةوجة. الز  تستحق ه  الذي واإلكرامَ  قديرَ الت   ال تحسد، ولكن ها تقدِّ

عة بشأن ال تتكب ر، بل هي متواضِ  المحب ةالُمحب  إثارة إعجاب زوجته.  وجالز  بشأن ما لديها وإنجازاتها، فال يحاول 

ف بوقاحة، بل المحب ةوجة. الز  ها وضعفها في العالقة مع تنقاط قو   ف  ال تتصرَّ بكل احترام  ب  حِ المُ وج الز  يتصرَّ

د من  وج الُمِحب  الز  ، بل يسعى اال تطلب ما لنفسه المحب ةولباقة ولياقة مع زوجته.  ات لطلب خيرها فوق الذ  بكل تجرُّ

 . اوجة أحيان  الز  ليست سهلة الغضب، بل تخضع بكل ُحلٍم في ما يصيبها من آالم وأوجاع قد تتسب ب بها  المحب ةخيره. 

 

قلبه يثق بها.  وجة فاضلة، فإنَّ الز  وجة. فيقول إن ه حين تكون الز  ة عبير عن محب  أخرى للت   فر األمثال طريقة  يصف سِ 

ة تجعلها تشعر بأنها الحقيقي   محب ة زوجهاه يثق بها وبإمكانية تقديمها للعون، فهو يطلب منها إعانته. ، ألنَّ ال  ومث
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أي ام حياتها. ولهذا يقوم  كلَّ  اتقديره! وهكذا، فإن ها تستطيع أن تعمل له خير   حلُّ ها مرغوبة عنده ومضرورية له، وبأنَّ 

بونها ويمتدحونها.   زوجها وأوالدها ويطو 

 

 وج المسيحي المؤمن أن يخدم زوجته بقيادتها. الزّ ب. على 

عي أغنامه، أي بأن يطعمها االر  وج أن يقود زوجته مثلما يقود المسيح الكنيسة. عليه أن يقودها كما يقود الز  على 

أو يدير  اعظيم   اوج أن يقود زوجته مثل وكيل يدير بيت  الز  عبة. على الص  روف الظ  بها ويحميها ويجيزها في  ويهتم  

وج أن يقود ضيعة  عظيمة. فعليه أن يعتني بأمالكها، وبأنشطتها واهتماماتها، ويقودها في طريق هللا. ينبغي للز  

 . تهفيها لخدم ي تحتاجالت  واحي الن  ن يخدمها في زوجته كخادم: فعليه أ

 

 .المؤمنة تجاه زوجها هما أن تحبَّه وتعينه مسيحيّةوجة الأهم مسؤوليتَين أعطاهما هللا للزّ  .1

 .6-0: 3بطرس 0؛ 5-1: 2؛ تيطس 33، 21-22: 5؛ أفسس 08: 2تكوين  اقرأ

 وجات؟الز  ي أعطاها هللا لكل الت  : ما المسؤوليات شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

 المؤمنة أن تخدم زوجها من خالل محبّتها له. مسيحيّةوجة الأ. ينبغي للزّ 

س نفسها لمحب   مسيحي ةوجة الالز  س أن  على يعل م الكتاب الُمقدَّ   ة فة زوجها وأوالدها، وألن تكون عفيأن تكرِّ

ة لزوجها، حتى ال يسيء أحٌد لكلمة منضبطة ونقية، وأن تكون مشغولة بشؤون بيتها، وبأن تكون لطيفة، وخاضعو

األخرى  المحب ةبر والل طف وصفات الص  (. كما ينبغي أن تت صف محبتها ب5-1: 2هللا أو يجدِّف عليها )تيطس 

اء والس  وج في الز  هي العيش بأمانة وإخالص مع  المحب ة. 03كورنثوس 0المذكورة في  اء، في الض  ر  ة الص  ر  ح 

 والمرض. 

 

المادي ة والفردي ة اللذين أصابا جيلنا المعاصر من ناحية، واهتمامات  َمَرَضي ية عمل األم في ضوءينبغي تقييم قض

 ملكوت هللا من ناحيٍة أخرى. 

 

 المؤمنة أن تخدم زوجها بإعانته. مسيحيّةب. ينبغي للزوجة ال 

(، 6-0: 3بطرس 0؛ 21-22: 5فسس المؤمنة أن تخضع لزوجها )أ مسيحي ةوجة الالز  على  س بأنَّ يعل م الكتاب الُمقدَّ 

ته، وباحترامها لقيادته. الفرق بين دوعي لقياالط  اغب والر  (. فعليها أن تخدمه بخضوعها 33: 5وتحترمه )أفسس 

اعة يمكن أن تكون مطلوبة من شخٍص ذي سلطة، ولكن الخضوع موقف طوعي ينتج الط  ع هو أن واعة والخضالط  
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وج أن يطلب من زوجته الخضوع ويطالبها به، فهذا جة تجاه زوجها. ال يجوز للز  والز  عنه سلوك ُمعي ن، وهو موقف 

 من حق  هللا فقط. 

 

: 2ين )تكوين عِ ، بل يعني أن تخضع له خضوَع المُ أو األََمة وجة لزوجها أن تكون عنده مثل العبدالز  ال يعني خضوع 

في  اكن في فريق زوجها. ولكونها عضو  ع هو ات باٌع طوعي لزوجها، بحيث تكون أفضل عضٍو مموض(. الخ08

م له أفضل ما يمكنها من اآلراء واالقتراحات واألفكار و عم، وغيرها. عليها الد  صائح والعون والن  فريقه، عليها أن تقد 

وجية وعائلتهما ومجتمعهما. هي الز  خصية وحياتهما الش  قة بحياتهما ؤون المهمة المتعلِّ الش   أن تناقش مع زوجها كلَّ 

ريكته في أخذ القرارات، وعليها أن تناقشه في نتائج ما يأخذونه من قرارات. وفقط حين يستحيل الوصول إلى ش

هائي له، وبأن يكون هو المسؤول عن نتائج قراره. الن  ات فاق معقول بينهما، عليها أن تقبل بأن يكون القرار 

ما هو خاطئ وآثم، فعليها أْن لوج بأن تخضع ز  الوخضوعها محصور بما يطلبه هللا منها. ولذا، حين يطلب منها 

كفريق في حياتهما  اوجة أن يعيشا ويعمال مع  الز  وج والز   (. وهكذا، على29: 5 الرسل )انظر أعمالتقاِومه بلطف 

 وجية وعائلتهما ومجتمعهما. الز  

 

 بأن يعمل فيه. كما يظهر ن خالل تعبيرها عن رأيها بطريقٍة لطيفة، وبسماحها هللموجة لزوجها الز  يظهر احترام 

فكير الحريص بنصيحته. احترامها له يظهر من خالل إشراكه في وضع خططها وبإطالعه الت  احترامها له من خالل 

م الت  على  له يتم من خالل أخذها المبادرة بأن تخدمه من دون أن تنتظر منها أن يطلب منها  اتحق قه. احترامه الذيقدُّ

 بصبٍر وطول أناة، ومحاولتها أن تفهم مشاكله وآرائه. ذلك. إنه االستماع له 

 

جل زوجته الر  ين المؤمنين. فحين يحب  وجة المسيحي  لز  ل: أعطى هللا مسؤوليات واضحة وعملية للزوج وملخَّص

على المرأة أن تحب  رجلها وتحترمه أو تخضع لقيادته  اويقودها كما يحب المسيح كنيسته ويقودها، فلن يكون صعب  

واالحترام والقيادة والخضوع هو مراقبة عالقة  المحب ةالعائلة. أفضل مكاٍن يمكن لألوالد أن يتعل موا فيه معنى  في

 .  ايهما المؤمنين يومي   الد  و

 

 

 

 

 

 



99 
 

 واج المسيحيالزّ ج. احتفال إعالن عهد 

 

من  اعيش شخصين مع  المقدس . يدين الكتاب علني   وديني   واج المسيحي حدث اجتماعي  الز  مراسم احتفال : م قّدمة

جا بشكٍل رسمي. مراسم  ادون أن يكون ، ويبدأ مرحلة ةالعزوبي  حالة  وعلني   واج المسيحي ينهي بشكٍل رسمي  الز  تزو 

 : واج المسيحي  الز  احتفال مراسم الية عن الت  . يعل م الكتاب الُمقدَّس الحقائق واجالز  حالة 

 

 .ةالثة عناصر أساسيّ ث واج المسيحيّ الزّ احتفال مراسم ل. 3

 .30: 5؛ أفسس 6-5: 09؛ مت ى 21: 2تكوين  اقرأ

 ؟ واج المسيحي  الز  الثة الواجبة في احتفال الث  ة : ماذا تعني العناصر األساسي  شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

ه ويلتصق بالر  من أجل هذا يترك : "ال  قائ 6-5: 09يعل م يسوع في مت ى   االثنان جسد  مرأته، ويكون ااجُل أباه وأم 

قه إنسان." قال هللا هذه الكلمات حين خلق اإلنسان،  الذي، ليسا بعُد اثنين، بل جسٌد واحد، فا. إذ  اواحد   جمعه هللا ال يفرِّ

ر  س يعطي أهمية كبيرة لهذا المبدأ! ه للكنيسة. ولذا، ال بُدَّ أن  الكتاب الُمقدَّ التسول بولس هذه الكلمات في رسالر  وكر 

يهما ويبدآن حياة  وعائلة  الدَ جل والمرأة والر  ه مناسبة يترك فيها بالغ األهمية. إن   وديني   دث اجتماعي  واج حالز  

وج الز  يه، وات حاد الدَ واج هي: ترك اإلنسان لوالز  االحتفال بمراسم ة الواجبة في ! والعناصر األساسي  اجديدتَين مع  

 . اواحد   ابزوجته، وصيرورتهما جسد  

 

 ين.الدَ ترك للو يعني جواالزّ أ.  

ة. الدَ جل والمرأة أن يتركا والر  عن عالقة محبة، على  اأو ناتج   اواج ُمرتَّب  الز  سواء أكان   يهما ويبدآ عائلتهما الخاص 

 

جا، وببدء اإلعداد ليهما بإعالن خط  الدجل والمرأة لترك والر  يستعد   واج. عادة  ما الز  االحتفال بمراسم تهما بأن يتزو 

 . ال  يهما فعالدَ ريكان والش  واج فقط يترك الز  االحتفال بمراسم وبعد ى هذه الُمخط طات بـ"الخطوبة". تُدع

 

وج و  يهما بطرٍق عديدة مختلفة: الدَ وجة أن يتركا والز  ينبغي للز 

المرأة أن جل والر  ، يصير على اواج فصاعد  الز  : فمن لحظة احتفال ايهما عاطفي  الدَ ترك ووجوب  يعنيين الدَ ترك الو

 ين. الدَ يحب  أحُدهما اآلخر ويفضل أحدهما اآلخر على الو
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يهما الدَ بضرورة خضوع األوالد لو 3-0: 6: تعل م رسالة أفسس ينالدَ سلطة الوترك  وجوب يعنيين الدَ ترك الو

ج األوالد، يصير عليهم أن يتركوا و 30: 5واحترامهما. ولكن  أفسس  ومن لحظة زواجهم يهما. الدَ تعل م أن ه حين يتزو 

وا  اشيء. طبع   يهم، ولكن هم يبقون ملتِزمين بإطاعة هللا في كلِّ الدَ زام بالخضوع لوالت  ال يعودون تحَت  عليهم أن يستمر 

ة سلطة اي شريك الحيالدَ ين ووالدَ ، ليس لدى الوال  ين يختلف عن إطاعتهما. فمثالدَ يهم، ولكن احترام الودَ الفي احترام و

 واج. وليس للحماة سلطة على زوجة ابنها. الز  د على أوالدهم بع

 

 .اوجين أن يتدب را أمورهما المالية بنفسيهما من اآلن فصاعد  الز  : فعلى اين مالي  الدَ تْرك الوين يعني وجوب الدَ ترك الو

 

ا يثَين أال يستمر  وجين الحدالز  ين غير مؤمنين، فعلى الدَ : فإْن كان الواين روحي  الدَ ترك الوين يعني وجوب الدَ ترك الو

ب الر  ين المؤمنين أن يعبدا ويخدما يهما. فينبغي للزوجين المسيحيِّ الدينية لوالد  عايش مع المعتقدات والممارسات الت  في 

 يسوع المسيح في بيتهما. 

 

لهما وجين المؤمنين أن يبحثا عن مسكٍن الز  : فإن أمكن، على اين اجتماعي  الدَ ترك الوين يعني وجوب الدَ ترك الو

قبل  العائلةباب منزل الش  ن يبلغون سن الذيقافات يترك الث  ، في بعض ا. طبع  ايهمالدَ ليعيشا بشكٍل منفصل عن و

 . اخاطئ   ال  زواجهم بفترٍة طويلة للدراسة أو العمل في مكاٍن آخر. وليس هذا عم

 

يهم، بل قد الدَ ن لم يعودا يعتمدان على ووَجيالز  ين ولآلخرين على أن الدَ ة للوعالمات مرئي   هي رك هذهالت  كل  نواحي 

ة.   بدآ حياتهما الخاص 

 

 وج بزوجته.الزّ واج يعني اتّحاد الزّ ب. 

واحدهما لآلخر أمام هللا وشعب  اجل والمرأة خاللها عهد  الر  يقطع اجتماعية ودينية علنية مراسم هي واج الز  مراسم 

ق الموت بينهما. وفي مالخي هللا بأن يكونا أمينين ومخلصين وملتزمين واحدهما تج اه اآلخر طيلة حياتهما إلى أن يفرِّ

وج معها. خالل الز  اهد بينك وبين امرأِة شبابك" على أن ال تنقض عهد الش  ب  هو الر  ، يقول هللا: "... 03-06: 2

الق. الط  بينهما ب ذيال، ويحذ رهما من أن يخونا العهد اجَل والمرأة واحد  الر  ب  الر  واج، يجعل الز  االحتفال بمراسم 

اآلخرين على أن  وَجين باإلضافة إلى اإلخوة المؤمنين واألصدقاءالز  واج، تشهد عائلتا الز  االحتفال بمراسم وفي 

أحدهما اآلخر،  باآلخر طيلة حياتهما، وبأن يحب   واج أحدهماالز  هلل بأن يبقى ملتزمين ب ان قد قطعا وعد  هذين اإلنسانَيْ 

 ظروف حياتهما.  في كل  أحدهما تجاه اآلخر، وبأْن يعين أحدهما اآلخر  وبأن يكونا أمينَين
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 . اواحد   اواج يعني صيرورة االثنين جسد  الزّ ج.  

 افي كلِّ شيء. ينبغي أن يصيرا واحد   اوجة واحد  الز  وج والز  واج نقطة البداية لصيرورة الز  االحتفال بمراسم تمث ل 

واالت حاد الجسدي هو ذروة هذا االت حاد، وال يسمح اطفية واالجتماعية والجسدية. والعقلية والع روحي ةالواحي الن  في 

جل والمرأة الر  واج إعالن من هللا بأن الز  احتفال مراسم وجية. الز  واج وضمن العالقة الز  احتفال مراسم هللا به إال بعد 

أمام هللا إال حين يكون داخل إطار  اال يكون مرضي    ة. فاالت حاد الجنسي  احية الجنسي  الن  ا أن يبدآ ات حادهما من ميمكنه

(. الوحدة 1: 03)عبرانيين  خارجهواج أو الز   قبلواج. لهذا يمنع هللا أي شكٍل من أشكال الجنس الز  وحدود عهد 

 جوانب عالقتهما األخرى.  في كلِّ  اوجين نامي  الز  ة تكون في أفضل صورٍة لها حين يكون االت حاد بين الجسدي  

 

 . واج احتفال اجتماعي وديني علنيالزّ احتفال مراسم . 0

 .اوعام    اعلني   احدث   ا، ولكنه دائم  اواج ال يتم سر   الز  : يعل م الكتاب الُمقدس أن علِّم

 

 .اعائلي   اواج حدث  الزّ االحتفال بمراسم كانت أ. 

كانت عائلتا العريس والعروس  ا، كان حدث  . ففي القديمبأكملهايخص العائلة  اشأن  واج" الز  في القديم، كان "تعهُّد 

(، وفي بعض األحيان كان يشتمل 20: 20ور يشتمل اختيار شريك الحياة )تكوين الد  فيه. كان هذا  امهم   ايلعبان دور  

(، وكذلك إعطاء هدايا للعروس والعريس 02: 31؛ 08: 29على إعطاء "مهر" أو هدية لعائلة العروس )تكوين 

 . (06: 9ملوك 0؛ 60، 59: 21)تكوين 

 

 واج تكون محلَّ الز  االحتفال ب مراسمواج، وبشأن شريك الحياة، وبشأن الز  ين بشأن الدَ لكن في الحاضر، استشارة الو

 . اكتابي   اإعطاء المهور ليس متطلَّب  ين. ولكن الدَ للو اوتُعتبَر إكرام   اتقديٍر دائم  

 

 .اعاّم   اعلني   اواج حدث  الزّ االحتفال بمراسم كانت ب. 

: 15الية: كان العريس والعروس يرتديان ثياب العرس )مزمور الت  واج تشمل العناصر الز  االحتفال بمراسم كانت 

(. كان العريس 29: 3 يوحن ا؛ 01: 15(. وكان يرافقهما أصدقاء العريس وصديقات العروس )مزمور 03-01

ن للقائهم. ثم كانوا يسيرون في موكب مهيب من وأصدقاؤه يأتون إلى بيت العروس، وكانت صديقات العروس يخرج

ين بأن ينضمُّ الز  س إلقامة االحتفاالت بيلى بيت العرإبيت العروس  يوف المدعو   وا إلى الموكبفاف. كان يُسَمح للض 

(. وكانت تُقام وليمة، 03-0: 25وارع كانت معتمة في الليل )مت ى الش  إن كان معهم مصابيح أو مشاعل، وذلك ألن  

ةَ أسبوع )مت ى وف جزٍء  أجلُّ كان (. 01: 01؛ قضاة 01-0: 2 يوحن ا؛ 01-0: 22ي بعض األحيان كانت الوالئم تُقام مد 
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: 06؛ حزقيال 01: 2؛ أمثال 01: 2عليه )مالخي  اكان هللا شاهد   الذيواج، الز  واج هو قطع عهد الز  من احتفاالت 

أمام هللا وعائالتهم وأصدقائهم وإخوتهم وأخواتهم  ازواجهم علني   م مراسون المؤمنون المسيحي   أقاموعبر القرون، (! 8

 في المسيح. 

 

 واج. الزّ اكتمال ج. 

؛ تثنية 23-20: 29)تكوين  بالعالقة الجنسية وجينالز  واج بين الز  اكتمال واج يجوز الز  االحتفال بمراسم فقط بعد 

 (. 1: 03؛ عبرانيين 03-20: 22

 

 دقائق( 8) صالة  1

 كلمة هللامع  متجاوبة صالة  

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناو ب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو أعط أعضا قائد المجموعة.)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .0

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. الزواج المسيحيالمتعلِّق بـ" ِعظ أو عل م أو ادرس التعليم .2

. استخدم 5-2تسالونيكي 0 ِمن يومي  ا ع هللا باالستعانة بنصف أصحاحتمتَّع بخلوة روحيَّة م الخلوة الروحية: .3

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .طريقة الَحق  الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدس الجديدة واحفظها. يوحنا   :الحفظ .1 . راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية 31: 6تأم 

  .حفظتَها

ر لدرس الكتاب الت ا درس الكتاب الُمقدَّس: .5 . استفد من منهجية الخطوات 8لي في البيت، والمتعل ق بيوحن ا حض 

 الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

الة: .6  (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  الص 

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

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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  02رس الدّ 

 صالة 3

 

 

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

 دقيقة(  21) مشاركة  0

 تسالونيكي 3

 

ة بكل واحٍد منكممن دفاتر الخلوة الروحيَّة الخشاركوا بالتناو ب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء إحدى خلواتكم  (اصَّ

  (.5-2تسالونيكي 6الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )
 وااكتف. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 ت. بكتابة المالحظا

 دقائق( 5) حفظ 1

 11: 1يوحنا 

 

 . 27: 1يوحنا في مجموعاٍت من اثنين  راجعوا

 دقيقة(  85) درس كتاب 1

 11-3: 1يوحنا 

 

دعوة يسوع المسيح للمرأة الت ي أُمِسكت وهي تزني. يقد م يسوع شهادة عن نفسه  51-6: 1يصف يوحن ا  :م قّدمة

ا، يعل م يسوع عن أبناء إبراهيم الحقيقيينويحذِّر من الد ينونة في حال عدم اإليمان    .بشهادته. وأخير 

  
 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 59-0: 8لنقرأ يوحن ا  اقرأ.

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

 

 



104 
 

 .                                                     م الحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر. ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا  َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

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

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

 

 12: 1 يوحنّا

 .مؤمنين بيسوع المسيح أن يصيروا أعداء ليسوع المسيحليمكن ل: 3االكتشاف 

 .مالحظات

 ن صاروا أعداء  له.  الذيأ. المؤمنون بيسوع المسيح 

نقرأ عن كثيرين من اليهود آمنوا بيسوع المسيح. وحينئٍذ قال لهم يسوع إن هم فقط حين يثبتون  32-31: 8 يوحن افي 

رهم الحق. ولكن يت ضح  اتالميذه حق   ونباستمرار، يكون ويعيشون بحسبها مه، أي حين يطيعون تعاليمهفي كال ويحر 

الية. فقد قاوموا يسوع بكالمهم بقولهم الت  ن آمنوا به قاوموه بكل ُعْنٍف وِشد ة في اآليات الذيص  أن هؤالء أنفسهم الن  من 

(. كما أساءوا إلى 10، 33: 8 يوحن اهم ليسوا أوالد زنى غير شرعيين )ألحد، وبأن   اإن هم لم يحدث أن كانوا عبيد  

(. لدينا في هذا المقطع تغييٌر في 18: 8 يوحن ايسوع بقولهم إن يسوع في الغالب ابَن زنى، وبأن ه سامرٌي فيه شيطان )

 موقفهم، وصاروا معادين له! تجاه يسوع، ثم غي روا  اد  جي   اموقف هؤالء موقف  الموقف تجاه يسوع. ففي البداية، كان 

 

 طحي واإليمان الم خلِّص.السّ الفرق بين اإليمان ب. 

وا في إيمانهم، أيظِهر هذا المقطع أن ه يمكن للن  يُ  يرتد ون، أو  أنَّهم اس أن يؤمنوا بيسوع المسيح، لكْن دون أن يستمر 

ي واإليمان طحس  الاإليمان بير بين ة فرٌق كيسقطون، أو في الحقيقة يصيرون أعداء ليسوع المسيح. ولكن ثم  

طحي ال يشتمل الس  اإليمان طحي قناعة فكرية فقط. إن ه اعتقاد مؤقَّت بأن بعض الحقائق صائبة. الس  . اإليمان الُمخلِّص

يؤد ي إلى الخالص( فهو تسليم شخصي  الذيالحقيقي . أما اإليمان الُمخلِّص )أي اإليمان زاملتنوعٍ من اال على أيِّ 

 ازام  الت  األعمال. يتضم ن اإليمان الُمخلِّص  العقل والعواطف واإلرادة وكل   ليسوع المسيح، وهو يشتمل على كل  قلبي 

 وتكريس كل الحياة ليسوع المسيح.

 

، نقرأ ال  ما يُستخَدم الفعل المضارع "يؤمن" بمعنى االستمرار في اإلشارة إلى اإليمان الحقيقي الُمخلِّص! فمث اكثير  

ة." كما يُستخَدم الفعل "... لكي ال يهلك كل من يؤمن به )باستمرار( بل تكون له الحياة األبدي  : 06: 3 ايوحن  في 
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ال يؤمن به قد  الذييؤمن به )يستمر  باإليمان به( ال يُدان، و يالذ: "08: 3 يوحن افي  االمضارع بهذا المعنى أيض  

؛ 16، 11: 02؛ 26-25: 00؛ 38: 1؛ 11، 11، 35: 6 يوحن ا اض  دين، ألنه لم يؤمن باسم ابن هللا الوحيد." )انظر أي

  .(21: 01؛ 02: 01

 

اجح الر  فقط، فإن هم ال يخلصون، بل  إيمان سطحياس الن  ولذا، مهم  لنا نحُن المؤمنين أن ندرك أن ه حين يكون لدى 

)خالصي، حقيقي(،  ان ُمخلِّصإيماس الن  . ومن ناحية أخرى، حين يكون لدى اأن هم سيرتد ون في وقٍت ما الحق  

ل العمل هللا نفسَ  فسيخلصون وال يمكن أن يرتد وا، ألنَّ   (! 6: 0بدأه فيهم )فيلب ي  الذيالح الص  ه سيكمِّ

 

 13: 1 يوحنّا

 .ةالحقيقيّ  الحّريّةمعنى : 0الكتشاف ا

 .مالحظات

 تالميذي، وتعرفون الحق  والحق   ونتكون: "إن ثبتُّم في كالمي )تعليمي( فبالحقيقة 36-30: 8 يوحن ايقول يسوع في 

ركم االبن فبالحقيقة تكونون أحرار   ركم. ... فإن حر  ي ة." يعل م يسوع هنا عن طبيعة ايحر  ة وعن طريقة الحقيقي   الحر 

ي ةالحصول على   ة. الحقيقي   الحر 

 

 خص أي شيٍء يرغب به.الشّ بأن يعمل  الحّريّةبحسب العالم هي  الحّريّةأ. 

ي ةنعيش فيه، يقول كثيرون إن  الذيلم في العا ي ةعلى عمل ما تريد.  اهي أن تكون قادر   الحر  هي أن تكون قائد  الحر 

، ينبغي أال يخبِرك أحٌد بما عليك اإليمان به أو بما عليك انفسك، وسي َد مصيرك. وهم يقولون إنك حين تكون حر  

ر كيف تكون تكون هناك حدود وأُ  ه ينبغي أال  عمله. هم يقولون إن   طُر لما يمكن عمله، وبأن ه ينبغي لكل  إنسان أن يقر 

ي ةحياته. يقول يسوع إن هذه  ي ة، حسبما يراها العالم، هي ليست الحر  ي ةعلى اإلطالق! ويقول يسوع إن  حر   الحر 

 ! اتات للذ  الذ  استعباد بالمفهوم العالمي هي في الحقيقة 

 

 من عبادة األوثان. ةحّريّ البحسب اليهود هي  الحّريّةب.  

. وهم يقصدون أن هم لم يحدث أن كانوا ملتصقين روحي ةالاحية الن  ألحد من  اقال اليهود إن هم لم يحدث أن كانوا عبيد  

. ولكن  اليهود بكالمهم هذا يكونون قد أظهروا  ابعبادة األوثان مثل األمم. فهم يعتقدون أن هم كانوا دائم   يعبدون هللا الحي 

دهم على هللا وخطاياهم في الماضي. وحت   اسوأن هم ن ما يزالون يعيشون في خطاياهم. وما  واى ذلك الوقت، كانتمرُّ

ي ةيقوله يسوع هو أن  ي ةبالمفهوم اليهودي هذا ليست  الحر  ي ةعلى اإلطالق! فيسوع يقول إن  حر  ي يعتقد بها الت   الحر 
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ي ةسوع يتكل م عن ! فلم يكن يالحقيقة عبودية لخطاياهماليهود هي في  ي ةمن عبادة األوثان، بل عن  الحر  من  الحر 

 ! خطي ةال

 

 .خطيّةالمن  حّريّةالبحسب يسوع المسيح هي  الحّريّةج.  

أعلن نفسه في الكتاب  الذين هللا ع" هي االستقاللية خطي ةالليست فقط عمل أشياء "سيئة". فـ" هي "خطي ةال"

" هي عمل ما خطي ةالعد ي على وصايا هللا، وتحريف حق هللا. "الت  عن هدف هللا، و" هي االنحراف خطي ةالالُمقَدس. "

 . 3رس الد  اإلرشادي األول،  ليلالد  يمنعه إله الكتاب الُمقدَّس، وعدم عمل ما يأمر به. انظر 

 

مييز بين الت  سوع ل يصريح يزيالت  بهذا ! خطي ةهو عبد لل خطي ةالَمن يعمل  كلَّ  بأنَّ  31: 8 يوحن ايعل م يسوع في 

نة في ما. فال يستطيعون تجن ب خطايا معيَّ  خطي ةفالجميع أخطأوا وهم عبيد ل اليهودي واأُلممي )غير اليهودي(.

أو  اليهود تظهر بوضوح أكبر! طالما اليهوديُّ  خطي ةتجعل  خطي ةالحياتهم! والمعرفة عن هللا الحي مع االستمرار في 

 على اإلطالق!  اوليس حر    خطي ة، فإن ه عبٌد للخطي ةالوقُّف عن ارتكاب الت  وال يريد  خطي ةلامستمر  في ارتكاب  األمميُّ 

ة عاقبتا  : خطي ةن للعبودية للثم 

 

 ته! ، وهو غير قادر على أن يعتِق نفسه من عبودي  خطي ةاليُدعى  الذيالعبد سجين لدى سي ده،  -

 ما يُعاد بيعه لسادة آخرين.  اثير  دائم في العائلة، ألن ه ك ت ع بمكانٍ العبد ال يتم -

 

عن تحرير نفسه من  اتدب  اليأس في قلب العبد، ألن ه يكون عاجز  ميؤوس منها ألنها تجربةٌ هي  خطي ةالعبودية لل

. خطي ةالتقود إلى عبودية ألنواٍع أخرى من ما  خطي ةإلى عبودية أعظم. فالعبودية ل خطي ةته. وتقود العبودية للخطي  

! اللتعاليم الُمضل ة والُمزيَّفة روحي   اعبد   اما يصير أيض   اللفساد األخالقي كثير   ايكون ُمستعبَد   الذياإلنسان ، ال  فمث

ل تسهُ  الُمستعبَد لشُّرب الكحولخص الش  الفيديو. وأفالم لفاز والت  لمشاهدة  اأيض   اهم يصير عبد  خص الُمستعبَد للن  الش  و

 ت والجرائم. لتعاطي الُمخدِّرا اصيرورته عبد  

 

ي ةعل م يسوع أن  ركم االبن  اخص مرتبط  الش  ة ال تحصل إال حين يكون ي  الحقيق الحر  بيسوع المسيح. فهو يقول: "إْن حر 

ر من  اَمن كان مرتبط   كلَّ  !" وهكذا، فإنَّ افبالحقيقة تكونون أحرار   ! خطي ةوالعبودية لل خطي ةالبيسوع المسيح يتحر 

ر من يسوع المسيح، فإن ه يبقى ُمقي د  ولكْن ُكل  من كان يرغ ي ة! كل  َمن يريد أن يختبر خطي ةالب اب بأن يتحر   الحر 

ي ةبمفهوم العالم،   لحدود وأُطُر خطيته هو!  االخالية من أي ة حدوٍد وأُطُر، يبقى عبد   الحر 
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ي ةفإن  ولذا،  ي ة. ا ينبغي لك عملهعمل م، بل هي القدرة على عمل ما تريد عملهليست القدرة على  الحر  في  الحر 

ي ةه ال يمكن أن تُوَجد الحقيقة هي عمل ما يريدك إله الكتاب الُمقدَّس أن تعمله! ولذا، فإن   ة في أية ممارسات حقيقي   حر 

(! 2-0: 59الي ال تعالج مشكلة االنفصال عن هللا الحي  )إشعياء الت  ، وبخطي ةالأديان العالم ال تعالج مشكلة  ة، ألنَّ ديني  

ي ةال يمكن أن تُوَجد  مات لمعالجة مشكلة  الذية خارج يسوع المسيح، ألن يسوع المسيح هو الوحيد الحقيقي   الحر 

(. ال يمكن 08: 3بطرس 0اس إلى هللا الحي  )الن  يُرِجع  الذي، ويسوع المسيح هو الوحيد (21: 2بطرس 0خطيتنا )

ي ةاختبار  بيسوع المسيح سترغب بأن تعمل ما  االمسيح! وفقط حين تكون مربوط   ة إال باالرتباط بيسوعالحقيقي   الحر 

ركم االبن فبالحقيقة تكونون أحرار   اعليك عمله، وستكون قادر    !" اعلى أن تعمل ما عليك عمله! "إن حر 

 

   توضيحات    إسأل.: 1الخطوة 

 في المقطع الكتابي؟: ما األسئلة الت ي تود  أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر فّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 59-0: 8لنحاول فهم كلِّ الحقائق الت ي يقد مها إنجيل يوحن ا 

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

تابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض أفكاره التي : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في الت فكير والكشارك

نها(.   دو 

 : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشتها في مجموعتك.( ناقش

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها الت الميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي

 

  01-03: 1 يوحنّا

 ؟اس سيموتون في خطاياهم إن لم يؤمنوا بهالنّ ماذا قصد يسوع المسيح بقوله إن  :3ؤال السّ 

 .مالحظات

 الذي"أنا تعني  ي أنا""أن  أنا هو تموتون في خطاياكم." الكلمتان  أَن ي "ألن كم إن لم تؤمنوا 21:8 يوحن ايقول يسوع في 

عيه بشأن نفسي."   أد 

 

 ة( في خروجفي العبري   – "يهوه"ب )الر  الية في العهد القديم: يقول الت  ات ركيب اليوناني مع العبارالت  يتشابه هذا 

أعلنتُه لكم." ويقول  الذيسيكون  اأكون،" أو "أنا كنُت، وأنا أكون، ودائم   الذيأهيه،" أي "أكون  الذي: "أهيه 01: 3

ب، الر  : "أنتُم شهودي، يقول 01: 13ب في إشعياء الر  : "أنا أنا هو، وليس إله معي." ويقول 39: 32ب في تثنية الر  

ر إلهٌ وبعدي ال يكون."  وا... لكي تعرفوا وتؤمن  تيانات األخرى ليسالد  آلهة  كلُّ بي وتفهموا أَن ي أنا هو. قبلي لم يُصوَّ

د ابتكار من متدي نين. اة مطلق  حقيقي    ! إن ها مجرَّ
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 يوحن ا" )هوأكل مك  الذي أنا. فنسمع يسوع يقول: "ايوحن  ركيب اللغوي نفسه مراٍت عديدة في إنجيل الت  يُستخَدم 

(. وقال يسوع: "أنا هو 9: 9 يوحن اكان يجلس ويستعطي(" ) الذي) أنا هوي كان أعمى: "إن   الذي(. وقال 26: 1

 أنا :ي"أنا هو كل  ما أد عيه بشأن نفسقول يسوع:  21: 8 يوحن ا(. ونقرأ هنا في 8-5: 08 يوحن ااصري[" )الن  ]يسوع 

له الحياة في ذاته،  الذيالمساوي مع هللا اآلب، َمن أرسله هللا اآلب، َمن هو من فوق، ابن اإلنسان، ابن هللا الوحيد، 

اعي الر  (، 1: 01باب الخراف ) ،(02: 8(، نور العالم )35: 6خبز الحياة ) أنا هوجوهر وقصد الكتاب الُمقدَّس. 

 (." 0: 05الكرمة الحقيقية )و(، 6: 01ريق والحق  والحياة )الط  (، 26-25: 00(، القيامة والحياة )00: 01الح )الص  

 

 :02 يوحن اأرسلني" ) الذييراني يرى  الذيأرسلَني، و الذييؤمن بي ليس يؤمن بي بل ب الذيقال يسوع: "

11-15 .) 

 

ا تؤمن بيسوع المسيح، أو ال تؤم اال يستطيع أحٌد أن يبقى محايد   ن. كلُّ َمن ال يؤمن بكل ما تجاه يسوع المسيح! فإم 

، أي "الموت األبدي"ه يعني ، لكنَّ "الموت الجسدي"قاله يسوع عن نفسه سيموت في خطاياه! ال يعني "الموت" هنا 

. فلن يختبر سوى اعزية حين يموت جسدي   الت  الم أو الس  اإللقاء به إلى جهنَّم. كلُّ من يرفض يسوع المسيح لن يختبر 

رفضه ذلك اإلنسان لن يُوَجد إلعانته في حاجته وبؤسه. فلن يختبر سوى غضب هللا، وسينتهي  لذيالمة. فالظ  البؤس و

هاب إلى حيُث هو يسوع، أي الذ  ار والكبريت، جهن م. لن يتمك ن ذاك من الن  بحيرة  –به األمر في مكان الهالك األبدي 

 ماء حيُث هللا اآلب. الس  إلى 

 

بنوعٍ من  21ن رفضوا يسوع بشكٍل جمعي، بينما يُنظَر إليها في اآلية الذياليهود،  خطي ة، يُنظَر إلى 20في اآلية 

ال  الذيال يعرف هللا الوحيد. و اشخصية معه، هو أيض  أن يكوَن في عالقٍة  ال يعرف يسوع، بمعنى الذيحديد. الت  

 خص في جهنَّم. الش  هي األمُر بهذا ينتوسيؤمن بما قاله يسوع المسيح عن نفسه، فهو يرفض هللا، ألن هللا أرسل يسوع! 

 

 11-11: 1 يوحنّا

 ؟ونمن هم أوالد إبراهيم الحقيقيّ : 0ؤال السّ 

 .مالحظات

 ين.اليهود، كعرق، ليسوا أوالد إبراهيم الحقيقيّ أ. 

 واكانلو  مهإنَّ  39. ولكن ه يقول في اآلية ينذرية إبراهيم الجسدي  د هم وأن اليه تهإلى معرف 31يشير يسوع في اآلية 

بي عملها إبراهيم. فإبراهيم الت  لعملوا األعمال  احق   وحيينالر  أوالد إبراهيم  وصايا  وأطاعبَمن أرسلهم هللا إليه،  رح 

ا برؤية يوم المسي   فرح، إبراهيم 56، بحسب اآلية اه سيعمل ما وعَد به. وأخير  باهلل ثقة حقيقية بأنَّ  ووثقهللا، 
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ي عملها إبراهيم، بل الت  اليهود لم يعملوا األعمال  (. ولكنَّ 08: 22؛ 3: 02تكوين ، يسوع المسيح )انظر المستقبلي

  تآمروا لقتله!  اا، ورفضوا كالمه، وأخير  قاوموا المسي  

 

اب  ينيين لم يكونوا أبناء إبراهيم، بل أبناء إبليس. الد  استنتج يسوع أن قادة اليهود ومعل ميهم  من بدء  ال  وقت ا اكان إبليس كذ 

ابين وقتَلة! ولذا، فإن إبليس هو أبوهم الحقيقي، ألن موقفهم الد  لخليقة، كما أن قادة اليهود ومعل مين ا يينيين كانوا كذ 

 وكالمهم وأعمالهم تُظِهر َمن هو أبوهم الحقيقي! 

 

 ون.قيّ أمة ولسان في العالم )بما في ذلك اليهود( هم أوالد إبراهيم الحقي ون المؤمنون من كلِّ ب. المسيحيّ  

سول بولس أن إبراهيم الر  ين، بل عن المؤمنين الحقيقيين بيسوع المسيح. يعل م ين اإلسمي  ليس الحديث هنا عن المسيحي  

ة، بل لنسل ة إبراهيم الجسدي  (. فهو يعل م أن بركات هللا ووعوده لم تُعطى لذري  06-00: 1هو أبو كل المؤمنين )رومية 

راهيم، وكل  بابٌن إل ا(! ولذا، كلُّ َمن هو ليسوع  المسيح هو أيض  29-01: 1الطية إبراهيم الواحد، يسوع المسيح )غ

على آخرين ألن ه من نسل  اإلبراهيم! ال يستطيع أحٌد أن يد عي أن  لديه امتياز   اَمن هو ليس ليسوع المسيح ليس ابن  

  إلبراهيم. . فكلُّ َمن يؤمن بيسوع المسيح هو ابٌن حقيقي  اإبراهيم جسدي   

 

 13: 1 يوحنّا

 ؟ يقصده يسوع من قوله: "إن كان أحد  يحفظ كالمي فلن يرى الموت إلى األبد" الذيما : 1ؤال السّ 

  .مالحظات

هر لحراسته حتى ال يسرقه أحٌد منه. فهو ال يعني العمل الس  كالم يسوع هو قبوله باإليمان، وإطاعته، و "حفظ"معنى 

 موقف الفتٌ  ظهر فيهمتجاه يسوع أو  اجزئي    ازام  التزموا التن الذيطاعة كلمته. بحسب كلمته مرة ، بل االستمرار في إ

سون أنفسهم باستمرار لعمل إرادة هللا. الذيال يثيرون إعجاب يسوع، فهو ال يقبل سوى   ن يكر 

 

م عن الموت الموت. ومرة  أخرى لم يفهم اليهود أن يسوع كان يتكل   ن يحفظون كالمه بأن هم لن يرواالذيد يسوع يعِ 

، ولذا لم يستطيعوا فهم تعاليم يسوع. كان اليهود حرفي  شيٍء قاله يسوع بمعنى  تعامل اليهود مع كل  وحي". الر  "

كان اليهود يفك رون به. كان  الذييفك رون بالموت الجسدي فقط، بينما كان يسوع يتكل م عن موٍت أهم  وأخطر من 

فكان يقصد االنفصال عن محضر هللا وعناية محبته، والوقوع تحَت غضب  ،الموت في عالقته باهلليسوع يتكل م عن 

من يحفظ كالمه لن ينفصل عن محضر هللا  كلَّ  (. وعد يسوع بأنَّ 9-8: 0تسالونيكي 2ته إلى األبد )انظر نهللا ودينو

   !ينونتهدوعناية محبته، ولن يقع تحَت غضب هللا و
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 11: 1 يوحنّا

 ؟ يسوع المسيح يم يومَ كيف رأى إبراه: 1ؤال السّ 

 .مالحظات

: "أبوكم إبراهيم تهلَّل بأن يرى يومي، فرأى وفرح." هذا ال يعني أن إبراهيم رأى يسوع 56: 8 يوحن اقال يسوع في 

. وآمن إبراهيم مد ة اعظيم   احين وعد هللا إبراهيم بابن فرح إبراهيم فرح  . رأى يوم يسوع المسيحرؤية  فعلية، ولكن ه 

اه "إسحق"، أي "ضحك".  الذيرين سنة بالوعد، ثم ُولِد ابنُه الموعود، خمٍس وعش كان الوعد بوالدة ذلك الولد سم 

 إلبراهيم.   اجد   كثيرَ الوتحقيق ذلك الوعد يعنيان 

 

مجيء  : "ويتبارك في نسلِك جميع أمم األرض." وهكذا، فإنَّ ال  وعد هللا إبراهيم قائ 08: 22و 1، 3: 02وفي تكوين 

ي ستؤث ر بكل  العالم! ستتبارك الت  المرتبطة بهذا االبن و روحي ةالالبن لن يأتي بالفرح المؤقت فقط، بل بالبركات هذا ا

فيه رجاء كل الجنس  الذيا، هذا االبن هو المسي   أنَّ  بناء إبراهيم. وقد فهم إبراهيمقبائل العالم من خالل أحد أ كلُّ 

لم ينَل هابيل وأخنوخ هيم، ابأن ه حت ى قبل إبر 03-1: 00ين نا رسالة العبراني  البشري، إذ هو ُمخلِّص العالم! وتُخبِر

 به باإليمان، وحي وها من بعيد. بهذا المعنى رأى إبراهيم يوم هم رأوا ما وعد هللاِعدوا بها، لكنَّ ي وُ التونوح األشياء 

 رح بمجيء يسوع المسيح. ا. رآه باإليمان وحي اه من بعيد باإليمان، وفمجيء يسوع المسيح، المسي  

 

  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

 والت ي تمث ل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق الت ي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من الت طبيقات الت ي نستقيها من يوحن ا شارك ودّون نها. 59-0: 8: لنفك ر مع   ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟ : ما الت طبيقاتفّكر  الممكنة الت ي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا الت طبيق الش خصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الش خصي.دّون

)تذك ر أن ه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحق  نفسه. وفي ما يلي قائمة 

 كنة.( بتطبيقاٍت مم

 

 :1 من يوحنّا مقترحةأمثلة على تطبيقات . 1

ذان يُمَسكان وهما يزنيان والمرأة الل   جلُ الر  نى إثم عظيم وخطير بال شك. وفي العهد القديم، كان الز   : 3-5: 8

خص توبة  الش  يُقتاَلن. ولكن في زمننا الحالي، المسيح مات ذبيحة كفارية عن الخطايا. فإن تاب 

 خطي ةيسوع له ويطه ره من كل  إثٍم و ب  الر  يسوع المسيح، يغفر  ب  الر  اف بخطاياه إلى حقيقية واعتر

ن ال يهمهم الذيين اليوم يني  الد  (. ومع هذا، فإنه ما يزال هناك بعض القادة والُمعل مين 9: 0 يوحن ا0)

عملهم هذا هو أن هم ينية ومن ثم  يقتلونهم. سبب الد  سوى اإلمساك بالمتعد ين على قوانينهم وشرائعهم 
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عمة والغفران. ما يزال هؤالء يعيشون تحَت الن  ن المسيح وال تعليم العهد الجديد عال يعرفون يسوع 

مكان هللا  اشريعة العهد القديم. إنهم ال يفشلون في حفظ كامل شريعة هللا فحسب، بل ويأخذون أيض  

في ضوء  ار شرائع العهد القديم دائم  . فسِّ ن يظنون أنهم تعد وا شرائع هللاالذيبصفته القاضي بقتلهم 

 المجيء األول ليسوع المسيح وفي ضوء تعاليم العهد الجديد. 

لطات الس  هناك من يسألون أسئلة ال تهدف إال لإليقاع بك وليكون لديهم ما يشتكون به عليك أمام  : 6: 8

مت هو الص  األحيان يكون لإلجابة عن كل  أسئلتهم. وفي بعض  اينية والمدنية. لسَت مضطر  الد  

 أفضل جواب. 

ات أفضل إجابة. وقد الذ  للتفكير وفحص  هميدفععليهم  سؤاال  طرُحك في أوقاٍت أخرى يكون  ولكنْ  : 1: 8

بحجر." وحقيقة أن  ال  فليرمها أو خطي ة: "من كان منكم بال ال  ات قائالذ  رد  يسوع بجملٍة تدعو لفحص 

م ليرمي المرأة بحجر حياتهم. نى في وقٍت ما في الز   خطي ةالجميع كانوا مذنبين ب ت أنَّ ثبِ تُ  ال أحَد تقد 

ي في عين شخٍص الت  الخشبة  نزعي في عينك قبل أن تحاول الت  الخشبة  . انزع31-21: 5اقرأ مت ى 

 (. 12-10: 6آخر )لوقا 

 . 03: 28! اقرأ أمثال خطي ةالبعد أن يغفر لَك يسوع خطاياك، اترك حياة  : 00: 8

 جديد والبركة. الت  بع والش  بنور الخالص وب ااتبع يسوع المسيح وستتمت ع دوم   : 02: 8

(. لم يأتِ 22: 5 يوحن ام على اآلخرين هما عمل يسوع المسيح )كْ ينونة والحُ الد  ال تِدن اآلخرين.  : 05: 8

الين الهالكين والمدانين ض  ال، لكن ه أتى ليخلِّص ال  العالم مداٌن أص يسوع ليدين العالم على خطاياه، ألنَّ 

: 1؛ مت ى 05: 8 يوحن اة )اس بمعايير بشري  الن  (. لم يأِت يسوع ليدين 08-01: 3 يوحن افي هذا العالم )

 يوحن اين )يني  الد  ه كان لديه الكثير ليقوله في الحكم على قادة وُمعلمي اليهود (، مع أنَّ 0-2

 يوحن اهم أبرار )لهم وأنَّ  خطي ةال  وا يعتقدون أنَّ ن كانالذياس الن  (. أتى يسوع ليحكم على 26: 8

9 :39 .) 

 ع تعاليم يسوع، وسيُظِهر هذا أنك تلميٌذ ليسوع المسيح. أطِ  : 30: 8

 .ار تمام  أِطع تعاليم يسوع، فتتحرَّ  : 32: 8

 ماوي. الس  وهو سيُريك أن هللا هو أبوك يسوع المسيح،  بَّ الر  أحبِب  : 12: 8

إله الكتاب الُمقدَّس  ون في الكذب وقتل اآلخرين في العالم هم أبناء إبليس. من المؤك د أنَّ ستمر  ن يالذي : 11: 8

 ليس أباهم! 
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 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية. 0

أن ال أكتفي  . وحينما أقرأ الكتاب الُمقدس أريدأن أحرص على أن يكون لي إيماٌن ثابت ال إيماٌن سطحي   أ. أريد

س كلَّ بتصديق الحقائق  وح القدس الر  الة بأن يجعلني الص  حياتي لهذه الحقائق. أريد أن أستمر  ب بذهني، بل بأن أكرِّ

س   اطائع    بها ونحوها.  الحقائق الكتاب الُمقدَّس وملتزم   امن كل  قلبي ومكرَّ

 

ي ةأن أعيش في  ب. أريد ي ةفي ما يُدعى وليس ة حقيقي   حر  ي ةبحسب مفهوم العالم.  حر  ي يد عيها العالم حولي ال الت   الحر 

من أن يرغبوا بأن يعملوا ما عليهم عمله! في كلِّ  ال  ما يرغبون به، بد كلَّ  أُطُر لها. إنهم يريدون أن يعملواحدود وال 

ي ةي يريدني هللا أن أعملها. هذه هي الت  يوٍم أريد أن أختار بأن أعمل األمور  الحقيقي ة! أريد أن أدرس الكتاب  الحر 

 . ُمقدَّس وأن أختار أن أعيش بحسب الكتاب الُمقدَّسال

 

 التجاوب    .صلِّ : 1الخطوة 

في صالتك لما تعل مته خالل دراسة الكتاب  تجاوب. )59-0: 8بشأن حقيقة عل منا هللا إي اها في يوحن ا  بالتناوبلنصلِّ 

ب على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصل ي   أعضاء المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.( الُمقدس. تدر 
 

 دقائق( 8) 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

 للّدرس القادم
 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. تعهَّد .0  : تعهَّد بأن تتلمذ أناس 

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  8يوحن ا  ِعظ أو عل م أو ادرس .2

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .3 ي ا. يوم 3-0تسالونيكي 2من : خص ص وقت ا خاص  

ل. اكتب مالحظاتك.   استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها الحفظ: .1 راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية  .38: 1، يوحنا تأم 

 حفظتَها. 

الة: .5  (. 3: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الص 

ن مال .6 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاص  مع هللا، ومالحظاتك  حظاتكدوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات الت عليم وهذا الت حضير لألسبوع القادم. 
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  03رس الدّ 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  21)مشاركة   0

  تسالونيكي0
 

ب  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا ا تعل متوه في الوقت الذي قضيتموه مع الر  باختصار عم 

ل في المقاطع الكتابية الُمعي نة )   (. 3-0تسالونيكي 2ومن الت أمُّ

 ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات.  استمع للش خص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله.

 دقائق( 5)حفظ  1

 11: 1يوحنا 

 

 . 38: 1راجعوا في مجموعاٍت من اثنين يوحنا 

  دقيقة( 85)تعليم  1

 مراسم الجنازة المسيحية
 

ا يعل مه الكتاالد  . سنتعل م في هذا مسيحي ةالجنازة المراسم عليم الت  : يتعل ق هذا م قّدمة الموت وما ب الُمقدَّس عن رس عم 

 . الجنازة والقيامةمراسم يحدث بعد الموت وعن 

 

 أ. طبيعة اإلنسان

 

 .ابآراء غير الكتابية عن طبيعة اإلنسان. 3

 اس في العالم آراء مختلفة عن طبيعة اإلنسان: الن  لدى 

 

 أي األول: اإلنسان وحدة جسدية.الرّ أ. 

ن إال من عناصر مادي  الر  ة. يعتقد هذا بيعي  ط  الهذا رأي نابع بشكٍل تام  من الفلسفة  ة ة وكيميائي  أي أن اإلنسان ال يتكو 

ر، وأن اإلنسان ليس لديه روح )أو نفس( أبد    . اتتطوَّ
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ن من جزأَين.الثّ أي الرّ ب.    اني: اإلنسان م كوَّ

يعتنقه كثيرون في  الذيأي الر  وهذا (. رق )الهند( والغرب )اليونانالش  قافات القديمة في الث  عند  اأي شائع  الر  كان هذا 

 يملك، وهو اجسد   يملكبيعة. فاإلنسان الط  م أن اإلنسان مزدوج ي تعلِّ الت  أي امنا مبني على الفلسفة األفالطونية الجديدة، 

الي، الت  بفقط. و روحي ةي هي الت  فس، الن  ي  فقط، وهو عنصر ماد   الذي، أي بين الجسدالر  يمي ز هذا (. ا)أو روح   انفس  

 فس منفصلة. الن  أي أن اإلنسان قادٌر على إبقاء أعمال الجسد وأعمال الر  يعتقد هذا 

 

أعمال جسد اإلنسان وأعمال نفسه ال تؤث ر بعُضها ببعض. فيمكن لإلنسان أن يعيش  أي أنَّ الر  ويؤمن أصحاب هذا 

في جسده،  خطي ةالة وهواني  الش  يش حياة تت سم ب، يمكنه أن يعال  آخر في نفسه. فمث امن الحياة في جسده، ونوع   انوع  

، تُعتبَر وحياة  ديني   . الإلنسان، بينما يُعتبَر الجسد شر    والجوهري   فس هي الكيان األساسي  الن  ة في نفسه. وبشكٍل عام 

ر من الجسد في الموت. نتيجة هذا الن  وح )أو الر  تكون  فس هي الن  ر أي، تُعتبَ الر  فس( سجينةَ الجسد إلى أْن تتحر 

، بينما الجسد الماد   ة. فمثالخليقة المادي   وكل   يالعنصر الُمِهم  فوس الن  هاب إلى الكنيسة وتخليص الذ  ، ال  ة تُعتبَر غير ُمِهم 

ا لهذ اكارثي    ااريخ تأثير  الت  ي يحيا بها اإلنسان بقية حياته في هذا األمر أمٌر غير مهم. ويُظِهر الت  أمٌر مهم، ولكن الكيفية 

 . اكتابي   ليسقسيم الت  ، فهذا مسيحي ةأي على الالر  

 

ن من ثالثة أجزاء :الثّالثّ أي الرّ ج.   كوَّ   .اإلنسان م 

ق هذا اوجسد   اونفس   اروح   يملكي تعل م بأن  اإلنسان الت  أي مبني على فلسفة فيلو، الر  هذا  أي بين "روح" الر  . يفر 

فة اإللهية، بينما سوح تدِرك الفلالر  ة". فيرى أن فسي  الن  " والحياة "روحي ةالالي بين الحياة "الت  اإلنسان و"نفسه"، وب

 فس الفلسفة البشرية. الن  تدِرك 

 

فس وح وأعمال ووظائف أخرى ُمعي نة للن  راجت هذه الفكرة في الغرب من خالل نسبة أعمال ووظائف ُمعي نة للر  

ركة مع ذلك اإلله الش  عاُمل والت  لإلله و روحي ةالمعرفة هي ال وحالرُّ وأخرى للجسد. وقِيل إن  أعمال ووظائف 

فكير )العقل( وبأخذ القرارات واالختيار )اإلرادة( الت  بمحدودة فس الن  مير والبديهة واإلبداع. أعمال ووظائف الض  و

أكثر مما يطي قسيم تقسيم تبسالت  وتُحَصر أعمال الجسد بالحواس الخمسة. هذا  عور بالعواطف المختلفة )القلب(.الش  و

 .اكتابي   ليسللحقيقة والواقع، وهو  يجب
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 .روحيّةوة ظرة الكتابية لطبيعة اإلنسان: اإلنسان وحدة جسديّ النّ . 0

 ، لكنّه نفس. اأ. اإلنسان ال يملك نفس  

ه ، ولكنَّ "انفس   يملك"نسان م أن اإلابقة. فالكتاب الُمقدَّس ال يعلِّ الس  الثة الث  ال يدعم إعالن هللا في الكتاب الُمقدَّس اآلراء 

"وجبل الرب آدم اإلله اإلنسان من تراب األرض، ونفخ في أنفه : 1: 2. نقرأ في تكوين "نفس حي ة"أن اإلنسان يعل م 

 :؛ في العبرية’كائنا  حي ا  ‘(، التي بها صار اإلنسان نفسا  حي ة  )أو ’نشمث حي يم‘نسمة )روح( الحياة )في العبرية: 

ي بها خلق هللا اإلنسان. فهو "جبل آدم"، وكلمة الت  ريقة الط   1: 2يصف تكوين  ".(’بسوخيه‘ :اليونانية، وفي ’نفش‘

أو  ة"حي   ا"نفس  ، من عناصر األرض، ونفخ نفََسه في أنف آدم. وهكذا صار آدم )بجسده وروحه( "إنسان""آدم" تعني 

 ."احي    ا"كائن  

 

ة غير المرئي   روحي ةالاحية الن  ة )الجسد( واحية المادي  الن  يان( لها ناحيتان: )ك نَفس هو اإلنسانطبيعة اإلنسان فريدة: 

ة، كما أن ه ليس دة وليس حالة من االزدواجي  حْ فإن اإلنسان وِ وهكذا،  وح(! فنفس اإلنسان تتألَّف من جسٍد وروح!الر  )

، وهي تعلِن أن  اإلنسان يحمل صورة هللا. ي المخلوق، ولكنَّ روَحه تأتي من هللا! فجسده جزٌء من العالم الماد  اثالوث  

ي ينبغي للمسيحي ين المؤمنين أن يروا بها أنفسهم وخطيتهم الت  ة بشأن طبيعة اإلنسان تحد د الكيفية ظرة الكتابي  الن  

 وموتهم وخالصهم. 

 

 .ب. نظرة المسيحي المؤمن إلى نفسه

يعة مزدوجة، بل وحدة )نفس حي ة( تتألَّف من جانب ماد ي ة األساسية لإلنسان طببيعالط  ر الكتاب الُمقدس يعتبِ ال 

ة يمكن تمييز وح(. اإلنسان "نفس حي ة"، أي كائن حي له جسد مرئي ونفس غير مرئي  الر  )جسد(، وجانب روحي )

 الواحد عن اآلخر، لكن ال يمكن فصل الواحد عن اآلخر في هذه الحياة! 

 

الثة تؤث ر الث  واميس الن  اموس المدني، وقد كانت هذه الن  قسي والط  اموس الن  القي واموس األخالن  أقر  هللا في العهد القديم 

 كلَّ واألخالقية واالجتماعية لمؤمني العهد القديم. كانت نواميس العهد القديم هذه تعل م شعب هللا بأن   روحي ةالبالحياة 

 وحي فقط!الر  ، وليس الجانب ة مهم ة هللجوانب الحياة البشري  

 

ن، يكائن حي  )نفس حية( له جسد وروح. وألن  لنفسه )كيانه( جانبَ  فهور المسيحي المؤمن إلى نفسه كوحدٍة: ينظ

الكيفية  . ولذا، فإنَّ فهو يهتم  بجسده وروحهوح(، الر  ) وحي غير المرئي  الر  )الجسد( والجانب  الجانب المادي المرئي  

 القابلَين لالنفصال أمٌر بالغ األهمية. يريد هللا أن يحيا كلُّ  ي يحيا بها حياته اليومية في جسده وروحه غيرالت  
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هر الد  ، في هذا العالم وهذا اين المؤمنين حياة ُمقدَّسة وتقية، ال في أرواحهم فقط، بل في أجسادهم أيض  المسيحي  

 (. 01-01: 3بطرس 2؛ 09، 03-02: 6)رومية 

 

 :3كورنثوس 0) وح القدسالر  هيكل فالجسد المادي للمؤمن هو ، اال يعتبِر المسيحي المؤمن جسَده الماد ي  شر   

بين جسده وروحه ال في فكره وال في حياته اليومية. فطالما  اينبغي أال يبتدع المؤمن انقسام  (. 21-09: 6؛ 06-01

ده في جسده المؤمن ألن يمج   هو يعيش في هذه األرض فإن  جسَده وروحه غير قابلَين لالنفصال! وهللا يدعو المسيحيَّ 

 وروحه. 

 

 .خطيّةالقوط في السّ بشأن  مسيحيّةظرة الالنّ ج.  

ده وروحه سقط في سبكامل كيان )نفس( اإلنسان. فكامل كيان اإلنسان )نفسه( بج خطي ةالأث ر سقوط آدم وحواء في 

بعالقة  خطي ةالقوط في الس  ، أي فشل في العيش بحسب قصد هللا، وقد أث ر هذا بكل ناحية من نواحي حياته. أث ر خطي ةال

ة( بنفسه، وبعالقته ة واإلرادي  ة والعاطفي  فسية )الفكري  الن  ة باآلخرين، وبعالقته باهلل وبعالقته االجتماعي   روحي ةالاإلنسان 

 روحي ة ال حياة الذيس اإلنسان كوين(. لهذا يعتبر الكتاب الُمقدَّ الت  من سفر  الث الث  ة بالعالم المخلوق )األصحاح المادي  

والموت.  خطي ةالانه متأث ر بي. واإلنسان بكامل كخطي ةال(. سقط اإلنسان بكامل كيانه في 0: 2)أفسس  اميت   اله إنسان  

 (. 03-02: 1عند هللا، وسيحكم هللا عليه )عبرانيين ومكشوف واإلنسان بكامل كيانه معروٌف 

 

 .بشأن الموت الجسدي مسيحيّةظرة الالنّ د.  

يرة. ال تملك بقية خليقة هللا المادي  مؤمن بقية خليقة هللا المادي  ال يعتبر ال فر ال يشير سِ ، كما لدى اإلنسان. اة روح  ة شر 

ة كانت معفاة من الموت الجسدي قبل سقوط اإلنسان في إلى أن بقية خليقة هللا المادي   01: 2و 21: 0كوين في الت  

 . خطي ةال

 

 باتات تموت حين تُؤَكل )تكوينالن  مار والث  ، فطبيعة الفناءة وفيها باتي  الن  ت الحياة ُخلِق خطي ةالقبل سقوط اإلنسان في 

خلق  أكملشواك والحسك موجودة في األرض، ألن هللا كان قد (. وقبل سقوط اإلنسان، كانت األ06: 2؛ 29-31: 0

وك الش  ويعتني بها، ربما بنزع  (. ومع هذا، فقد كان على اإلنسان أن يعمل في جنة عدن0: 2األشياء )تكوين  كلِّ 

األرض، وصار على اإلنسان أن  ُلِعنت، خطي ةال(. ولكن بعد سقوط اإلنسان في 05: 2)تكوين  ال  والحسك منها، مث

 (. 08-01: 3كان يخرج من األرض )تكوين  الذيوك والحسك الش  يطرة على الس  في  اومؤلم   اكبير   ايبذل جهد  
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الحية أكثر  ُلِعنت، خطي ةال(، ولكْن بعَد سقوط اإلنسان في 0: 3؛ 21: 0موجودة )تكوين قوط، كانت الحي ات الس  قبل 

، كانت اأيض   خطي ةال(. قبل سقوط اإلنسان في 05-01: 3لإلنسان )تكوين  امن كل الخالئق األخرى، وصارت عدو   

ي ة، حيواناٍت ُمدجَّ  كلُّ   . ة الفناءبطبيعنة، وقد ُخلِقت الخالئق، مثل الحيوانات البر 

 

، ولكن بعد سقوط اإلنسان في )لو حدث أْن ُولدت في تلك الفترة قبل سقوط اإلنسان، كانت المرأة ستتأل م في الوالدة

 (. 06: 3هللا من آالم المرأة في الوالدة )تكوين  زاد خطي ةال

 

ُخلِق  الذي، ألن اإلنسان هو الوحيد االد   ُخلِق خ الذي، كان اإلنسان هو المخلوق الوحيد خطي ةالقبل سقوط اإلنسان في 

(. 09: 3)تكوين  رابالت  يعود إلى  اصار جسد اإلنسان أيض  ، خطي ةالعلى صورة هللا. ولكن بعد سقوط اإلنسان في 

 :8)رومية  الفساد الجسدي المادي   وإحباط لعبودية، خضعت الخليقة بكاملها خطي ةالوبعد سقوط اإلنسان في 

يرة ! ففي المجيء والموت ال يجعالن خليقة هللا المادي   د الجسدي  الفسا (. ولكنَّ 09-22 ة أو أجساد البشر المادية شر 

-12: 05كورنثوس 0؛ 29-28: 5 يوحن ااني ليسوع المسيح، ستُقام أجساد البشر من الموت وتكتسب سمة الخلود )الث  

بطرس 2؛ 20: 3 الرسل )أعمال املة  ال فساد فيهاسُتَردُّ كامل الخليقة المادية وُتصَلح لتعود خليقة صالحة  كو(، 11

01 :01!)  

 

 .للخالص مسيحيّةظرة الالنّ هـ. 

ف من روحه وجسده! فاإلنسان (. ليست نفس اإلنسان هي روحه فقط، لكن ها تتأل  31: 00فوس حكيم" )أمثال الن  "رابح 

 يانه بحاجة للخالص. . اإلنسان بكامل كخطي ةالوح( سقط في الر  فس = الجسد والن  ) بكل كيانه

 

وحي غير المرئي )نفسه( والجانب الر  . فقد أتى ليخل ص الجانب يخلِّص كامل كيان المسيحي المؤمنويسوع المسيح 

ر الُمستعبَدين ألعمال األرواح  يالخطايا ويشف. هو يغفر االمادي المرئي )جسده( أيض   يرة، ويعتق الش  المرض ويحر  ر 

الغريب،  (. هو يدافع عن اليتامى واألرامل، ويحب  09-08: 1؛ لوقا 01، 00-01: 2)مرقس  ااألسرى أحرار  

 تسالونيكي0) يقدِّس المؤمن بكامل كيانه(. يسوع المسيح 01: 3 يوحن ا0؛ 08: 01وكساء  )تثنية  اويعطيهم خبز  

د يسوع المسيح المؤمن بكامل كيانه(. وفي المستقبل، 23: 5  (. 20: 3 ؛ فيلب ي3-0: 3 يوحن ا0) سيمجِّ

 

ون المؤمنون خدمة شاملة. فالمسيحي   مسيحي ةفوس أمٌر يتعلَّق بجسد اإلنسان وروحه. الخدمة الالن  ربح  ولذا، فإنَّ 

ون   نواحي حياته.  ألن يهتموا باإلنسان بكامل كيانه وبكلِّ مدعو 
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قدَّس. 1  .الكلمتان "نفس" و"روح" في الكتاب الم 

 بالمعنى نفسه. أ. يمكن استخدام هاتين الكلمتين

أما الكلمة "روح" )في  ؛مرة في العهد الجديد 011 ى( حوالpsuchè -"بسوخيه"  :تِرد الكلمة "نفس" )في اليونانية

فريق بين الكلمتين بشكٍل تام  الت  ال يمكن مرة في العهد الجديد.  311( فترد أكثر من pneuma -"بنوما"  :اليونانية

 . أن كثيرين يعملون هذا معوحاسم 

 

 في العهد الجديد الكلمة "نفس" تعب ر عن الجزء غير الماد ي وغير المرئي  ليست صحيحة:  االية أيض  الت  عميمات الت  و

 يختص  بالعالقة مع هللا.  الذيالجزء غير المادي وغير المرئي وح" فهي الر  ا "يعطي الحياة للجسد، وأم   الذي

 

 الية على هذا: الت  عقيد لمحاولة الفهم. وانظر األمثلة الت  من  اضيف مزيد  تبين الكلمتين الفوارق العديدة 

أو "بنوما"  (01: 21 الرسل يمكن أن يكون "بسوخيه" )أعمال "نَفس"الُمصطلح اليوناني المقابل للكلمة  -

 (. 8: 2تسالونيكي 2)

( أو 21: 2ه" )مت ى ة يمكن أن يكون "بسوخيبمعنى الحياة المادي   ،"حياة"الُمصطلح اليوناني المقابل للكلمة  -

 (. 55: 8"بنوما" )لوقا 

 (، و"بنوما" اإلنسان يمكن أن تحتد  )أعمال01: 01أعمال الرسل بسوخيه" اإلنسان يمكن أن تضطرب )" -

 (. 06: 01 الرسل

 (.11: 0(، و"بنوما" اإلنسان تفرح باهلل )لوقا 16: 0ب )لوقا الر  "بسوخيه" اإلنسان تعظ م  -

 (، كما يُدعى "بنوما" )عبرانيين9: 6يوحنا في اإلنسان "بسوخيه" )رؤيا  يُدعى الجزء غير المادي -

02 :23 .) 

(، بينما 6: 2تيموثاوس 0؛ 15: 01خص )مرقس الش  ات أو الذ  "بسوخيه" اإلنسان يمكن أن تشير إلى كامل  -

 (. 20: 1كورنثوس 0" )بنوما(، مثل "روح الوداعة" )اأي ميٍل فيه يمكن أن يُدعى "روح  

 

 مكن استخدام هاتين الكلمتين بمعنيين مختلفين. ب. ي

"البسوخيه" تحزن . الفكريشاط الن  ، والكلمة "بنوما" على العاطفيشاط الن  ، تشد د الكلمة "بسوخيه" على بشكٍل عام  

: 09 الرسل (، وتخط ط )أعمال8: 2"البنوما" تدِرك وتشعر )مرقس (، بينما 31: 02( وتِحب  )مرقس 38: 26)مت ى 

 (. 01: 01كورنثوس 0(، وتصل ي )00: 2كورنثوس 0، وتعرف )(20
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ي تفوق الحياة الجسدية وتسمو عليها، الت  ما تُستخدم الكلمة "بسوخيه" بمعنى أوسع في إشارة إلى كامل الحياة  اكثير  

باهلل أو بإدراك اإلنسان  ةة في عالقوح البشري  الر  ما تشير الكلمة "بنوما" إلى  ا. وكثير  ابينما "بنوما" تكون أكثر تحديد  

الة الص  اإلنسان لذاته أو بشخصيته حين يُنظَر إليها بصفتها الفاعل في أعمال العبادة أو أعمال لها عالقة بالعبادة، مثل 

 هادة. الش  و

 

 .01: 1تسالونيكي 3فهم الكلمات "روح" و"نفس" و"جسد" في . 1

 .ةاليوناني وترجمته الحرفيّ  صّ النّ أ. 

Αὐτὸς δὲ ὁ θεὸς τῆς εἰρήνης ἁγιάσαι ὑμᾶς ὁλοτελεῖς,  

هاية(الن  مام )بشكٍل كامل وإلى الت  الم نفسه يقد سكم بالس  إله   

καὶ ὁλόκληρον ὑμῶν τὸ πνεῦμα καὶ ἡ ψυχὴ καὶ τὸ σῶμα ἀμέμπτως  

 و]لتُحفظ[ روحكم ونفسكم وجسدكم )كامل كيانكم( بال عيب وبكل كمال

ἐν τῇ παρουσίᾳ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ χριστοῦ τηρηθείη.  

(الرهيبةينونة الد  في مجيء/ عودة رب نا يسوع المسيح )من   

 

 .صالنّ ب. شرح ترجمة 

بيعة الط  ال تمث ل ثالثة أجزاء  "جسد"و "نفس"و "روح"ص بتقسيم اإلنسان إلى ثالثة أجزاء. فالكلمات الن  ال يعل م هذا 

كاملة  في كل جزٍء، ولتُحفَظ  روحكممام، و]لتُحفَظ[ الت  الم بالس  إله  كمالبشرية. فيمكن ترجمة هذه اآلية إلى: "وليقد س

 هيبة(." الر  ينونة الد  بال لوم )تُحفَظ من  نفسكم وجسدكم

 

 .30: 1فهم الكلمات "نفس" و"روح" و"المفاصل والمخاخ" في عبرانيين . 1

 .رجمة الحرفيةالتّ ص اليوناني والنّ أ. 

Ζῶν γὰρ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ καὶ ἐνεργὴς καὶ τομώτερος ὑπὲρ πᾶσαν μάχαιραν δίστομον 

من كل سيٍف ذي حد ين، )أَحد ( ألن كلمة هللا حية وفاعلة )نشطة، قوية(، وأمضى  

καὶ διϊκνούμενος ἄχρι μερισμοῦ ψυχῆς καὶ πνεύματος, ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν,  

وح، ومفرق المفاصل والمخاخ،الر  فس والن  ومخترقة إلى   

καὶ κριτικὸς ἐνθυμήσεων καὶ ἐννοιῶν καρδίας·  

 ومقتدرة في الحكم على أفكار ونّيات )مقاصد، تداُرسات( القلب. 
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  .شرح ترجمة النص. ب

ليم أن نقد م استنتاجاٍت مبنية على الس  ص عن تقسيم طبيعة اإلنسان إلى ثالثة أجزاء. ومن غير اآلمن والن  ال يُعل م هذا 

 .ي يعتنقها الكاتبالت  يكولوجية الس  يات ظرالن  ص بشأن الن  هذا 

  

بيعة الط  كامل عن  ا، باعتبارها تعبير  وح والمفاصل والمخاخالر  فس والن  ينبغي فهم ورود الُمصطلحات األربعة، 

، وتسل ط ضوءها على دوافعنا وحيالر  أعماق كياننا كلمة هللا تفحص . واحيالن   لإلنسان في كلِّ  روحي ةالة أو هني  الذ  

 (. 5: 1كورنثوس 0؛ 03: 1ينونة )عبرانيين الد  ى علينا. سيعمل هللا هذا األمر في يوم ي تخفى حت  ت  ال

 

 ص اليوناني كما يلي: الن  وينبغي ترجمة 

 ة وفاعلة، وأحد  من أي سيٍف ذي حد ين، "ألن كلمة هللا حي  

 وح، والمفاصل والمخاخ، الر  فس والن  وهي تخترق وتصل حتى إلى مفرق 

 ة على تمييز أفكار ونيات القلب والحكم عليها." وقادر

 

 .12: 30فهم الكلمات "قلب" و"نفس" و"فكر" و"قدرة" في مرقس . 1

( kardia -ة: "كارديا" )في اليوناني   "القلب"ة. فبشكٍل عام، للكلمات "قلب" و"نفس" و"فكر" معاٍن عديدة في اليوناني  

 –)في اليونانية: "بسوخيه"  فس"الن  "(. بينما 23: 1ه وأعماله )أمثال هو مركز وجود اإلنسان، ونبع أفكاره وكلمات

psuchè في اليونانية: "ديانويا"  "الفكر"سبة لـالن  شاط العاطفي في اإلنسان. وبالن  ( هي مركز(– dianoia فهو )

ة ( ischus –س" "إيسخو :سبة لـ"القدرة" )في اليونانيةالن  هنية والمواقف. أما بالذ  فكير والحالة الت  مركز  فهي القو 

 اقة اللتين بهما يعمل اإلنسان أعماله. الط  و

 

هو أن على  احليل. فالمقصود بهذه الكلمات األربعة مع  الت  أال نبالغ في  المقطع الكتابيظر إلى هذا الن  علينا في 

 أعطاه هللا إي اها.  التي بكل اإلمكانياتهللا  المسيحي المؤمن أن يحب  

 

 ."نفس" و"روح" في عالقتهما بالحياة والموتالكلمتان . 1

ليس من تفريق واضح في الكتاب الُمقدَّس بين الكلمتين "نفس" و"روح". فكلتا هاتَين الكلمتَين تُستخَدمان في وصف 

 . وحي  الر  كيانه ، أو كيانه غير المرئي  ، أو كيانه الالماديفي اإلنسان، أي  مبدأ الحياة
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 الموت إما بالكلمة "نفس" أو الكلمة "روح".  قبلالحياة في اإلنسان  عبير عن مبدأالتّ أ. يتم 

 موته الجسدي.  قبليستخدم الكتاب الُمقد س الكلمتين في وصف مبدأ الحياة في اإلنسان 

عبير عن مبدأ حياة اإلنسان في جسده الفاني إما باستخدام الكلمة "نفس" )في الت  قبل الموت الجسدي لإلنسان، يتم  

 :ة( أو الكلمة "روح" )في العبري  اإلى "حياة" أيض   "بسوخيه"، وكلتاهما تُترجمان :ة"نِفِش"، وفي اليوناني   :يةالعبر

اح" وفي اليوناني    "بنوما"(.  :ة"روَّ

 

: 08 يوحنا ؛ رؤيا26-25: 06؛ 21-25: 6؛ مت ى 0: 63؛ 9 :30 ؛ مزمور1: 2الكلمة "نفس" ُمستخدمة في تكوين 

03 . 

؛ 16: 23؛ لوقا 55: 8؛ لوقا 26-36؛ حزقيال 5: 30؛ مزمور 05-01: 31" ُمستخدمة في أيوب الكلمة "روح

 . 26: 2؛ يعقوب 0: 1كورنثوس 2؛ 31: 1كورنثوس 0؛ 01: 8رومية 

 

 الموت إما بالكلمة "نفس" أو الكلمة "روح". بعدعبير عن مبدأ الحياة في اإلنسان التّ ب. يتّم 

 موته الجسدي.  بعدين الكلمتَين لوصف كيان اإلنسان وحياته يستخدم الكتاب الُمقدَّس هاتَ 

د من ثوب  كيان اإلنسان من دون جسده المادي الفانيعبير عن الت  بعد الموت الجسدي، يتم  )كيانه الالمادي الُمجر 

ا بالكلمة "نفس" )في اليونانية  :العبرية( أو بالكلمة "روح" )في "نِفِش" :، وفي العبرية"بسوخيه" :الجسد( إم 

اح"، وفي اليونانية  "بنوما"(.  :"رو 

 

 . 1: 21؛ 9: 6 يوحنا تُستخَدم الكلمة "نفس" في رؤيا

 . 23: 02؛ عبرانيين 01: 26؛ إشعياء 1: 02تُستخَدم الكلمة "روح" في جامعة 

 

 ب. طبيعة الموت الجسدي

 

 هناك آراء مختلفة بشأن طبيعة الموت الجسدي.

 .االد  خلق هللا اإلنسان خ. 1

 . 01-05: 2؛ تكوين 00: 3؛ جامعة 21: 0تكوين  اقرأ

 ؟خطي ةالسقوطه في  وقبل: ماذا كانت طبيعة اإلنسان بعد خلقه شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات 
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الن، آدم وحواء،  فقد ُخلِقا على صورة هللا، ويبدو أن هذه من طبيعتهما.  الموتليس أي  ؛ينالدَ خُخلِق اإلنسانان األو 

 أجساد ونفوس البشرفسُّخ والموت. ففي خلق هللا إي اهما وضع األبدية في قلوب البشر. ُخلِقت الت  حلُّل والت  د الحالة تستبع

 ة  ال تموت. الد  خ

 

فقط أن هو  هيعل م ماة . فالدَ الكائنات والموجودات األخرى قد ُخلِقْت خ كلَّ  ال يشير إلى أنَّ  21-26: 0ولكن تكوين 

 ي خلقها هللا في األصل. الت  بيعة الط  من  الم يكن جزء   ريللجنس البشالموت الجسدي 

 

 . خطيّةالموت الجسدي لإلنسان هو عقوبة هللا لل. 0

 .8: 20 يوحنا ؛ رؤيا16: 25؛ 28: 01؛ مت ى 29-28: 5 يوحن ا؛ 09-01: 3؛ 01-05: 2تكوين  اقرأ

 ؟خطي ةالقوط في الس   بعد: ماذا صارت طبيعة اإلنسان شف وناقِ اكتشِ 

 .الحظاتم

يخطئ، ولذا  الذيهو  اإلنسان. خطي ةمن هللا لل اوحي واألبدي دخل خليقة هللا عقاب  الر  الجسدي و موت اإلنسان

. وحين ، أي قابلة للموت، صارت أجسادهم مائتةخطي ةالبعد أن سقط الجنس البشري في يموت!  الذيهو  فاإلنسان

( ال تموت وال نفوسهم)أو  أرواحهم تموت، فإنَّ  أجسادهم مع أنَّ  ولكن. رابالت  يموتون تتحل ل أجسادهم، وتعود إلى 

 يمكن أن تُقتَل. 

 

هللا أجساد المسيحيين المؤمنين وأرواحهم )أو نفوسهم(  سيغي راني للمسيح وقيامة أجساد كل البشر، الث  بعد المجيء 

غير المؤمنين واألشرار في جهن م. الكلمة ساد وأرواح )أو نفوس( جأ هلِكسيُ (، ولكن ه 3-0: 3 يوحن ا0؛ 20: 3)فيلب ي 

 في جهنَّم )مت ى اأبدي   اعقاب  فوس(، ألن هالكها يُوَصف بكونه الن  األجساد واألرواح )أو  فناءال تعني  "يهلك"

25 :16 .) 

 

 . الموت الجسدي لإلنسان شيء غير طبيعي. 1

 . 03: 3؛ غالطية 06: 5؛ 32: 0؛ رومية 00-1: 91مزمور  اقرأ

 لإلنسان؟  : كيف يُنظَر إلى الموت الجسدي  شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

)القصور عن الوصول إلى هدف  خطي ةالباهلل أو بحقيقة  ا. ال يؤمن هؤالء عموم  اطبيعي   ااس الموت أمر  الن  يرى بعض 

الن ال يمكن تفسيرهما، فس اإلنسانية. ولذا، يعتقدون أن الموت فراغ وبطالن  هللا لحياة اإلنسان(، كما ال يؤمنون بأبدية 

 . امرعب   اوجود. ال يعتبِر هؤالء الموت أمر   وبأن ه ببساطة نهاية كلِّ 
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هللا خلق اإلنسان. ولكن  لديهم معتقدات  . يؤمن هؤالء بشكٍل عام  باهلل، وبأنَّ غير طبيعيويرى آخرون أن الموت أمٌر 

 ونظرات مختلفة بشأن طبيعة الموت. مختلفة عن طبيعة اإلنسان حين ُخلِق، ولذا فإن لديهم آراء 

 

فقد ، خطي ةال، أي أن الموت جزٌء من تكوينه. ويقولون إن ه ألن  اإلنسان سقط في امائت  يؤمن البعض أن اإلنسان ُخلِق 

 ة األصلية. تة لحالة الجنس البشري المائ. فالموت الجسدي هو ببساطة استمراري  فشل عن االرتقاء إلى قمة الخلود

 

 دَ قَ فَ  خطي ةالاإلنسان سقط في  . يقول هؤالء إن ه ألنَّ االد  خرون )مسيحيون مؤمنون( يعتقدون أن اإلنسان ُخلِق وثمة آخ

(. ال 01-05: 2الموت الجسدي هو عقاب عصيان اإلنسان )تكوين  . ويرى هؤالء أنَّ ي الخلودفإمكانية االستمرارية 

م الكتاب الُمقدَّ  (، 00-1: 91)مزمور  اإللهي، بل كتعبيٍر عن الغضب سبة لإلنسانالن  ب طبيعيس الموَت كأمٍر يقد 

 (. 03: 3(، وكلعنة )غالطية 06: 5(، وكدينونٍة )رومية 32: 0وكُحكٍم من هللا )رومية 

 

الخالئق األخرى.  ، وليس عن الموت الجسدي لكلِّ الموت الجسدي لإلنسان فقطعن  01: 2كوين الت  فر يتحد ث سِ 

ة كائنات حيةباتات، مما الن  عن أكل  31-29: 0فيتكل م تكوين  على األرض ُخلِقت لتكون مائتة.  يشير إلى أن ثم 

باتات واألشجار الن  سبة لخليقة هللا، فإن  موت كل الكائنات الحية األخرى )كالن  الموت أمٌر غير طبيعي ب وهكذا، مع أنَّ 

 د هللا في خلقها. غير طبيعي بحسب قص اواحف( لم يكن أمر  الز  يور والط  مك والس  و

 

 .ل الموت الجسدي لإلنسان لسبٍب وجيهيتّم تأج. 1

 .9-1: 3بطرس 2؛ 01: 0تيموثاوس 2؛ 26-25: 3؛ رومية 01-05: 01 الرسل ؛ أعمال01: 2تكوين  اقرأ

 ؟ خطي ةاللماذا لم يِمت هللا اإلنسان فوَر سقوطه في : شف وناقِ اكتشِ 

  .مالحظات

لَين بعد سقوطهما في  اما كان سيوقِع عقاب الموت فور  فقط، فربَّ  ال  دوعا اهللا كان بار    لو أنَّ  على اإلنسانَين األو 

 . خطي ةال

 

ة لكلِّ خالئقه كبح فتجاه خليقته.  اعظيم   اعمة، فقد أبدى صبر  الن  هللا بار  ولطيف مليٌء ب ولكن ألنَّ   خطي ةالبنعمته العام 

 والموت وما يزال يكبحهما. 
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ة في يسوع المسيح، ينير الحياة والخلود ) وهللا، بنعمته (، ويبيد الموت 01: 0تيموثاوس 2؛ 28: 01 يوحن االخاص 

 تيموثاوس0؛ 00: 33اس، ولكن ه يتوق ألن يتوبوا )حزقيال الن  إنه ال يريد أن يهلك (! 56-51: 05كورنثوس 0)

اركون يسوع انتصاره على الموت الجسدي ن يستجيبون لبشارة اإلنجيل باإليمان سيشالذي (. كلُّ 9: 3بطرس 2؛ 1: 2

 فس في جهنَّم! الن  وعلى الهالك األبدي للجسد و

 

 .رابالتّ الموت الجسدي لإلنسان عودة  إلى . 1

 .09: 3؛ 1: 2تكوين  اقرأ

 .مالحظات

 ، ويعود إلىينفصل جسده عن روحه )أو نفسه(حين يموت اإلنسان ُخلِق اإلنسان من "تراب" األرض )عناصرها(.  

 راب يعود." الت  راب، وإلى الت  رميد. "اإلنسان من الت  فن أو الد  ي أُِخذ منها، إما بالت  األرض 

 

 .انفصال تاّم عن أحداث األرضالموت الجسدي لإلنسان . 1

 . 1: 6تيموثاوس 0؛ 30-21: 06؛ لوقا 06: 63؛ إشعياء 02-0: 9؛ جامعة 01، 01: 19مزمور  اقرأ

 .مالحظات

فال يعود مس في أرضنا الحالية. الش  يحدث تحَت لن تكون له أية صلة بأي  شيء حالة الموت دخل  الذيخص الش  

ا يحدث في أرضنا الحالية، وال يستطيع أن يضع خطط  أْن يستطيع  يعمل أيَّ  وتتعلَّق باألرض الحالية أ ايعرف عم 

 واُصل معهم. الت  ية صلة بعائلته، وال يستطيع شيٍء فيها. وال يعود له أي تأثيٍر أو نفوذ على هذه األرض! وال تعود له أ

، وانفصال عن عائلته الحبيبة وأصدقائه على األرض، لإلنسان انفصاٌل بين جسده وروحه )أو نفسه(الموت الجسدي 

ي تحصل على األرض. ومع أن الت  األحداث  إنجازاته وأمالكه على األرض، وانفصال عن كلِّ  عن كلِّ وانفصال 

روحه )أو نفسه( لن تكون لها أية عالقة بما يحدث في  في القبر وفي حالة تفسُّخ وتحلُّل، فإنَّ  اجسده يكون ساكن  

 األرض الحالية. 

 

 ج. موت المسيحي المؤمن

 

أن ين المؤمنين للمسيحيِّ ين المؤمنين، فلماذا ينبغي عن المسيحيِّ  ال  : إن كان يسوع المسيح تأل م ومات بدشف وناقِ اكتشِ 

 وتوا؟ تأل موا ويم
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 . الم يع د الموت الجسدي للمسيحي المؤمن عقاب  . 3

 :9؛ عبرانيين 01-6: 5؛ 26-23: 3؛ رومية 56: 05كورنثوس 0؛ 23: 6؛ رومية 05: 006مزمور  اقرأ

21-26 . 

 .مالحظات

 (. 23: 6)رومية  خطي ةلل اسبة لغير المؤمنين ما يزال الموت عقاب  الن  ب

 

لم الموت الجسدي للمؤمنين بالمسيح (. 05: 006)مزمور  خطي ةلل اد الموت عقاب  من لم يعُ سبة للمسيحي المؤالن  ولكن ب

على  راالبليب قد أرضت مطالب عدالة هللا وغضبه الص  ألن ذبيحة المسيح الكفارية على ، خطي ةلل ايُعد عقاب  

 ؛21: 2بطرس 0؛ 6-5: 53 ليب عقاب هللا العادل لخطايا البشر )إشعياءالص  خطاياهم. أظهر موت المسيح على 

رون(. المؤمنون 08: 3  لخطاياهم.  ااعتبار موتهم الجسدي عقاب   ابالحقيقة، فكل  خطاياهم مغفورة ولم يُعد ممكن   مبر 

 

 .الموت الجسدي للمسيحي المؤمن هو وسيلة هللا لتقديسه. 0

 يوحن ا0؛ 32-28: 0ة ؛ رومي25: 20؛ 21، 02: 01؛ أمثال 18-11: 89؛ 01-05؛ 01-5: 19مزمور  اقرأ

 . 01-02: 1بطرس 0؛ 01-1: 5؛ 05: 1؛ عبرانيين 00-1: 1كورنثوس 2؛ 01: 8؛ رومية 05-01: 2

 .مالحظات

 ي يتعرَّض لها المؤمن هي وسيلة هللا لتقديسه. الت  اآلالم والموت الجسدي 

 

سبة ليسوع المسيح، الن  والمعاناة البشرية. بجارب الت  شت ى من  ايسوع لم يخطئ قط، فِمن المؤك د أن ه واجه أنواع   مع أنَّ 

 عيفة. الض  لتكميل طبيعته البشرية  جارب والمعاناة وسيلة  الت  كانت هذه 

 

ي يجتازونها تساعدهم في مقاومة كبريائهم الت  أنواع اآلالم المختلفة  المسيحيين المؤمنين يخطئون، فإنَّ  وكذلك مع أنَّ 

. يعل م الكتاب الُمقدَّس روحي ةاللهم العالمية، ورعاية وتعزيز فكرهم واهتماماتهم كبح ميو، ورغباتهم وشهواتهموإماتة 

بوضوح أن القصد من آالم المؤمنين على األرض هو أن تُعلَن الحياة الجديدة والُمقد سة في أجسادهم، اآلن على 

 ماء إلى األبد. الس  في  ااألرض والحق  

 

 .وبداية حياتهم الكاملةلعمل تقديسهم  الإكمالموت الجسدي للمسيحي المؤمن هو . 1

 .21: 20 يوحنا ؛ رؤيا23: 02ين ؛ عبراني  51: 05كورنثوس 0 اقرأ

 .مالحظات
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 ي يتعرَّض لها المسيحي المؤمن على األرض. الت  الموت الجسدي هو ذروة اآلالم 

 

ما تزال  يرث الفساد عدم الفساد." ال يقدران أن يرثا ملكوت هللا، وال اودم   ا: "إنَّ لحم  51: 05كورنثوس 0نقرأ في 

لموت الجسدي. أجساد المؤمنين الحالية لو عفلض  لة خاضعة للطبيعة الخاطئة وين المؤمنين الحالي  أجساد المسيحي  

ماء اآلن أو األرض الس  ين المؤمنين أن يدخلوا هائية. فال يمكن للمسيحي  الن  ها الكاملة الَتِ ترث ملكوت هللا لكن في ح

 ي يعيشون فيها اآلن. الت  ة تهم المائالتفي ح االحق  الجديدة 

 

لهذا ينبغي أن تموت أجساد المسيحيين المؤمنين الحالية، وتتغي ر. وكما دخل يسوع المسيح إلى مجده من خالل آالمه 

 م األبدية فقط من خالل آالمهم على األرض وموتهمالتهين أن يدخلوا حرضية وموته الجسدي، ينبغي للمسيحي  األ

 رٍ الجسدي! موتهم الجسدي على األرض إكماٌل لعمل تقديس أرواحهم )أو نفوسهم(، حتى يصيروا "أرواَح أبرا

لين" ) ، ولكن ه ين المؤمنينسبة للمسيحيِّ الن  ب هايةالن  ليس الموت الجسدي  (.23: 02؛ عبرانيين 3-0: 3 يوحن ا0مكمَّ

ويكون مع  االجديدة! حين يموت المؤمن سيرى المسيح فور   ماء ثم في األرضالس  في  ال  حياتهم الكاملة، أو بداية

 (. 61-51: 1 الرسل ؛ انظر أعمال21-21: 0المسيح )فيلب ي 

 

 .الخوف من الموت الجسدي ة محلَّ جاء بالقيامة الجسديّ الرّ  سبة للمسيحي المؤمن يحلّ النّ ب. 1

  .05-01: 2؛ عبرانيين 21: 2 الرسل ؛ أعمال11-11: 22لوقا  اقرأ

 .الحظاتم

ابتهم إلى الت  اآلالم األرضية والموت الجسدي   ماء. الس  ي يختبرها المؤمنون تصير بو 

 

ر من ألم الموتالمسيح بموته وقيامته من الموت   . تحر 

 

ر المسيحي   اوالمسيح أيض   ا عن. عبودية الخوف من الموتين المؤمنين من يحر  الخوف من الموت أتى رجاؤهم  عوض 

 قديس المؤمن! تجاء المتنامي والمتزايد جزٌء من الر  موت. وبالقيامة من ال
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 د. حالة اإلنسان بعد الموت

 

: ماذا يحدث لجسد اإلنسان وروحه )أو نفسه( حين يموت؟ إلى أين يذهب جسد اإلنسان بعد الموت، شف وناقِ اكتشِ 

 كاِن نفسه بعد الموت؟ اس إلى المالن  ن تذهب نفسه أو روحه؟ هل تذهب أرواح أو نفوس كل يوإلى أ

 

 .أبدي هو كيان اإلنسان من دون جسده الحالي. 3

 . 00: 3عة مجا اقرأ

 .مالحظات

 . ام الكتاب الُمقدَّس أن روح اإلنسان )أو نفسه( أبدية. جسده المادي مؤق ت، ولكن ه سيُقام الحق  يعلِّ 

 

 .حالة اإلنسان غير المتبّرر بيسوع بعد موته الجسدي. 0

 .01-6: 0تسالونيكي 2؛ 01-1: 2بطرس 2؛ 23-22: 06؛ لوقا 18-12: 9؛ مرقس 16: 25مت ى  اقرأ

 .مالحظات

بفعل إيمانه بيسوع المسيح، تنفصل روحه )أو نفسه(  ان لم يِصْر بار   الذيخص الش  ، أي عند موت اإلنسان غير البار  

إلى الجحيم حين  ايذهب فور   نسان غير البار  اإل أنَّ  23-22: 06. نتعل م من لوقا اعن جسده، ويدخل إلى الجحيم فور  

سول الر  عذابهم. يعل م يسوع وينونة، يستمر  الد  محفوظون ليوم  األشرارسول بطرس أن ه بينما الر  ب. يعل م اعذاليعاني 

 عن محضر هللا ووجهه.  اينونة، سيذهب األشرار/ غير األبرار إلى عقاب أبدي، بعيد  الد  بولس أنه في يوم 

 

 .لة اإلنسان المتبّرر بعد موته الجسديحا. 1

 . 39-35: 8؛ رومية 21-22: 02؛ عبرانيين 23-20: 0؛ فيلب ي 8: 5كورنثوس 2؛ 13: 23لوقا  اقرأ

 .مالحظات

ه بإيمانه الذيحين يموت البار،  إلى محضر  ابيسوع المسيح، تنفصل روحه )أو نفسه( عن جسده، وتدخل فور   نال بر 

ل،  أنَّ  22: 06من لوقا  ميسوع المسيح. نتعلَّ  إلى  افي عيني هللا، حملته المالئكة فور   اال بد  أنه كان بار   الذيالمتسوِّ

سول الر  ليكون مع يسوع المسيح. ويعل م  اائب دخل الفردوس فور  الت  اللص  أنَّ  13: 23حضن إبراهيم. ونتعلم من لوقا 

 :0. ويعل م في فيلب ي ب  الر  ينتقل ليكون مع أن  ترك المؤمن للجسد يعني أن  8: 5كورنثوس 2بولس في 

وجود المسيحي المؤمن  21-22: 02أن تركه األرض يعني أن يكون مع المسيح. وتصف رسالة العبرانيين  20-23

 ،موات"الس  ، وبأنه يجيء إلى "كنيسة أبكار مكتوبين في "إلى "ربواٍت هم محفل مالئكة ماء بصفته مجيئا  الس  في 
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لين" ،"و"إلى وسيط العهد الجديد يسوع ،"الجميعان و"إلى هللا دي   ، يعل م الكتاب اوأخير   .وإلى "أرواح أبرار مكمَّ

 ي ال يمكن أن يفصل المسيحي المؤمن عن هللا وعن محبة هللا له! دسجالموت ال أنَّ  39-35: 8في رومية المقدَّس 

 

 .ماءالسّ حالة أرواح المؤمنين في . 1

 ماء؟ الس  ين المؤمنين في أرواح )أو نفوس( المسيحي   وتفعلبر تخت ذاما: شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

ي تفصل ما بين موت المسيحي المؤمن وقيامته، يكون جسده في القبر على األرض، بينما روحه )أو الت  خالل الفترة 

 ماء. الس  فس( واعية ونشطة في الن  وح )أو الر  ماء. وتكون الس  نفس( مع هللا في 

 

 لمؤمنون مجد المسيح. أ. سيرى ا 

 .21: 01؛ 1-0: 01 يوحن ا اقرأ

 .مالحظات

ترى ، أي أن ها في محضر المسيح وترى مجده، تكون أرواحهم )أو نفوسهم( اون المؤمنون جسدي  حين يموت المسيحي  

ه ولطفه وحكمته، وغيرها من األمور. محب   وتختبر  ته ورحمته وقداسته وبر 

 

 ب. المؤمنون سيستريحون.  

 . 03: 01؛ 01-06: 1؛ رؤيا 00-9: 1عبرانيين  رأاق

 .مالحظات

نافُس واإلجهاد والمشاكل والمرض والقلق واأللم والمعاناة والخوف والعذاب الت  من  ستستريحأرواحهم )أو نفوسهم( 

 الموجودة في حياتهم األرضية، فلن يعودوا يعانون أو يتأل مون. وجميع األمور  والحزن خطي ةالو

 

 .منون سيعرفونج. المؤ

 .02-9: 03كورنثوس 0 اقرأ

 .مالحظات

 شيٍء يحتاجون لمعرفته معرفة  كاملة.  كلَّ  وسيعرفونسيختفي نقص المؤمنين 
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 سيمتلئ المؤمنون بالفرح.د.  

 .00: 06مزمور  اقرأ

 .مالحظات

 وبسعادة أبدية في محضر هللا.  بالفرحسيمتلئ المؤمنون 

 

 هـ. المؤمنون سيرنّمون. 

 .01-00: 5؛ 00-9: 1 يوحنا : رؤياأاقر

 .مالحظات

ب   سيرن م  هللا.  ويعبدون ويسبِّحونالمؤمنون ترانيم جديدة للر 

 

 و. المؤمنون سيعبدون ويخدمون. 

 .05-9: 1 يوحنا رؤيا اقرأ

 .مالحظات

ع والت  عمال كثيرة ن ال أجساد لهم، سيعبد المؤمنون هللا بأالذيالمؤمنون هللا ليَل نهار. ومثل المالئكة،  سيعبد ذات نو 

 . ومعنى مغزى

 

 ز. المؤمنون سيملكون. 

 . 20: 3؛ 21-26: 2 يوحنا ؛ رؤيا9-8: 2مزمور  اقرأ

 .مالحظات

 خطي ةالعلى  عرش المسيح وانتصاره العظيميشاركون في إن هم ماء، فالس  مع المسيح في  ونألن المؤمنين سيكون

ام على كلِّ مقاومة وعلى الت  ب لغة  مجازية في تصوير القضاء الر  تخدم يسوالموت وكل األعداء البشريين وإبليس. 

ماء قبل مجيئه الس  ن يقاومون المسيح. سيشترك المؤمنون في انتصار المسيح حين سيكونون مع المسيح في الذيكل  

 اني. الث  

 

 تسالونيكي0واألموات ) ليقاضي األحياءسيأتي المؤمنون مع المسيح اني للمسيح إلى األرض، الث  وفي المجيء 

هائي على األشرار في األرض الن  (. ولذا، سيشترك المؤمنون في إنجازات انتصار المسيح 32-30: 25؛ مت ى 01: 1

هَزم أعداء المسيح والمسيحيين إلى أبد وسيُ (، وسيشتركون بمجده األبدي! 06-05: 09 يوحنا ؛ رؤيا10: 03)مت ى 

 اآلبدين ثانية ! 
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]يدينون[ أسباط  اعلى اثني عشر كرسي  " ال  اني، وفي األرض الجديدة، سيجلس االثنا عشر رسوث  الوبعد المجيء 

هائي. الن  (. يشير هذان المقطعان إلى ملكوت هللا في شكله 31-28: 22؛ لوقا 28: 09إسرائيل االثني عشر" )مت ى 

"أسباط (. وعبارة 13: 03؛ مت ى 3: 02انيال )د ألُّق"الت  "الُملك على، والبروز وهنا بمعنى  "يدين"ينبغي فهم كلمة 

ا إلى  إسرائيل االثني عشر" هنا تعبير يشير إلى إسرائيل الجديدة بعَد رد ها إلى هللا، ويمكن أن تكون إشارة إم 

(، أو تكون إشارة إلى 26: 00)رومية  تهنهايتاريخ العالم إلى  المختارين من بين أسباط اليهود االثني عشر من بداية

(. وعلى جميع 06: 6)غالطية بداية تاريخ العالم إلى نهايته المختارين من اليهود واألمميين )غير اليهود( من  كل

، لن يكون هناك أي شيٍء نجس ليدخل إلى ملكوت تجديد كل شيءاألحوال، ال بدَّ أن ها إشارة إلى مؤمنين، ألن ه بعد 

 (. 21: 20 يوحنا هائي )رؤياالن  هللا في شكله األخير و

 

م الكتاب الُمقدس أي  وصٍف ُمحد د الختبارات وأعمال المسيحي ين المؤمنين في    ماء!الس  ال يقد 
 

 . حالة اإلنسان بعد الموتهـ

 : ماذا يحدث للمؤمنين بعد قيامة أجسادهم! ف وناقِشاكتشِ 

 .حالة غير األبرار بعد القيامة الجسدية. 3

 . 8: 20 يوحنا ؛ رؤيا28: 01مت ى  اقرأ

 .مالحظات

في قيامة أجساد غير األبرار )غير المؤمنين(، ستعود أجساد الموتى لالت حاد بأرواحهم )أو نفوسهم(. وحينئٍذ ستُعلَن 

، سيُطَرحون بأجسادهم وأرواحهم )أو نفوسهم( ا(. وأخير  16-10: 25ينونة األخيرة في الهواء )مت ى الد  دينونتهم في 

 إلى جهنَّم. 

 

 .عد القيامة في الجسدحالة األبرار ب. 0

 . 01: 1؛ رومية 20-21: 3فيلب ي  اقرأ

 .مالحظات

في أماكن أخرى في هذه  اأجساد المؤمنين الموتى في قبورهم أو منثور   تراباني للمسيح، سيبقى الث  حت ى المجيء 

المسيح الُمقام المجيد! ابقة وتتغيَّر بحيث تصير مثل جسد الس  أجسادهم  تراباني، سيُقام الث  األرض. ولكن في المجيء 

ا ال يُرى ) الذيالمسيح،  ( قادٌر على أن يقيم ويغي ر أجسادهم 3: 00ين ؛ عبراني  3: 0 يوحن اخلَق كل  ما يُرى ِمم 

: 1تسالونيكي 0ستعود لتت حد بأرواحهم )أو نفوسهم( ) ةكما أن أجسادهم الُمقامابقة، فتصير مثَل جسِده الُمقام. الس  
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(. وسينزلون مع المسيح إلى األرض الُمجدَّدة، ويكونون مع المسيح إلى األبد على األرض 11-30: 25أ؛ مت ى 01

 (. 5-0: 20 يوحنا ب؛ رؤيا01: 1تسالونيكي 0الجديدة )

 

قامين أجساد  . 1  . ةالدَ وخ روحيّةمجيدة وقوية ومائتة بل غير  استكون أجساد المؤمنين الم 

 . 20: 3ب ي ؛ فيل51-53، 11-35: 05كورنثوس 0 اقرأ

 .مالحظات

المؤمنين ينزلون في الموت كبذرٍة في األرض، يخرج منها حياة  ه أن  موز الكتابية في تعليمِ الر  سول بولس الر  يستخدم 

بيعي جسٌد هالك وضعيف وال جمال فيه، ولكن  األجساد الُمقامة للمؤمنين الط  أعظم وأمجد وأكثر. جسد اإلنسان 

 ! روحي ةو ةومجيدة وقوي   خالدةستكون 

 

، بمعنى أن ها لن تشيخ أو تمرض أو تضعف أو تموت. ستكون أجساد باقية وغير متهالكةستكون أجساد المؤمنين 

ته وحكمته. الس  المؤمنين مجيدة ، أي أن ها ستشترك في  ه وقو  ستُقام أجسادهم مات اإللهية، مثل محب ة هللا وقداسته وبر 

ة لتحياةقو  في  ، بمعنى أن ها ستكون روحي ةوستكون أجسادهم الُمقامة الحياة المتغي رة إلى األبد!  ، أي أن ها ستنال قو 

، أي أن ها ستبقى موجودة إلى األبد في حياٍة ة  الدَ خوستكون أجسادهم وح القدس عليها. الر  جديدة بالكامل، وسيسيطر 

ل أفي القيامة ، ة، في سعادة أبدية وفي محضر هللا! وباختصارالدَ خ جسادهم الوضيعة إلى شبه جسد المسيح ستتحوَّ

ي ة  الم يُعد خاضع   الذيالمجيد،  ؛ 20: 21؛ لوقا 26، 09، 9-6: 21 يوحن اي تسود األرض الحالية )الت  للقوانين الماد 

 (. 1: 20 يوحنا ؛ رؤيا9: 0 الرسل أعمال

 

 ما يطرحها المؤمنون او. أسئلة كثير  

 

 ؟هل ينبغي للمؤمنين أن يكرموا الموتى. 3

  ؟العائلةالمتوفّين من  األحبّاءهل ينبغي االحتفال بذكرى 

 . 23رس الد  ادس، والس   اإلرشادي ليلالد  ؤال في الس  تتم اإلجابة عن هذا 
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 ؟اعرفة بعضهم بعض  أن يهل سيكون المؤمنون قادرين على . 0

بون بهم في مساكنهم األبدية في بمالهم األرضي سيرح  ن عملهم المؤمنون الذي األصدقاء ، فإنَّ 9: 06بحسب لوقا 

ن الذية للمؤمنين ومن خدماتهم األخرى سيعِرفون روات األرضي  الث  ن استفادوا من الذيماء. هؤالء األصدقاء، الس  

بون بهم حين يأتون إلى   ماء!  الس  أحسنوا إليهم ويرح 

 

 اهيم ولعازر. ماء بين إبرالس  في  ال  وتواص انرى معرفة  وتمييز  ، 30-09: 06وبحسب لوقا 

 

مزية لوليمة. ولذا، فإن توق ع رؤيتنا بعضنا لبعض ثانية  الر  ورة الص  ماء والس  يسود  الذيالفرح  00: 8ويِصف مت ى 

 ركة مع المسيح. للش   اطالما كان خاضع   اماء أمٌر كتابي  تمام  الس  في  اركة البهيجة مع  الش  وتمتُّعنا ب

 

ماء، فهل سيفتقدون أفراد عائالتهم وأصدقائهم المحبوبين السّ في  ابعض   ن بعضهموإن كان المؤمنون سيعرف. 1

 ؟ن لم يصبِحوا مؤمنينالذيو

ستفقد  "في المسيح"ي لم تُكن الت  ي كانت لإلنسان على األرض الت  ة العالقات كاف   ، فإنَّ 51-16: 02بحسب مت ى 

ماء لن نعود نتذكَّر أيَّ شيٍء عن أفراد عائالتنا الس   ماء. ولذا، يمكننا أن نتوقَّع أن نا حين نصل إلىالس  معناها في 

 ن لم يكونوا مؤمنين. الذيوأصدقائنا 

 

 مسيحيّةز. خدمة الجنازة ال

 

 .الحزن على فقدان عزيٍز لموته. 3

 عبير عن الحزن.التّ بلنفسك سمح إأ. 

قيامة من الموت ال تلغي الحزن موع. ورجاء المؤمن بالالد  بالكثير من الحزن و ادائم   ايكون موت العزيز مصحوب  

عبير عن الت  عزيز. فيسوع المسيح نفسه بكى حين مات صديقه لعازر. وينبغي للمؤمنين أن يسمحوا بالعلى فقدان 

 . معقولةالحزن بدرجٍة 

 

 د ابآخرين في حزنهم.ب. ساعِ  

ات: في حزنهم. وهم في  افقدوا عزيز   الذيوعلى المؤمنين أن يساعدوا إخوتهم المؤمنين   هذا عليهم أربعة مهم 

 أن هم فقدوا عزيزهم.  حقيقة تقبُّلفي يحتاجون ألن يساعدوهم 
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 . ذلك العزيز داتج عن فقْ الن   أثناء اختبارهم لأللميحتاجون ألن يساعدوهم 

 من دون المتوف ي.  كيُّف مع الحياةالت  في يحتاجون ألن يساعدوهم 

لوا من ارتباطهم العاطفييحتاجون ألن  خول في عالقات جديدة وات خاذ الد  في من خالل مساعدته مع المتوف ي  يقل 

 . أهداٍف جديدة في الحياة

 عملية الحزن والحداد هذه سنوات! وتستغرق 

 

 .مسيحيّةطريقة عقد خدمة الجنازة ال. 0

 ؟رميدالتّ  فن أمالدّ أ. 

س الكتاب الُمقدَّ  ألنَّ جدل،  رميد محل  الت  ية بأجساد الموتى. قض يفعلوهعلى المؤمنين أن  ماس ال يصف الكتاب الُمقدَّ 

مؤمنون  رميد. يؤمنالت  ، وعدم إفنائه بالحرق والجسدن أنه ينبغي دفن ييعتقد بعض المؤمن، الجسدم عن قيامة يتكل  

: 21 نايوح ؛ رؤيا09: 3رميد أو كارثة ما )تكوين الت  فن أو الد  إما ب رابالت  آخرون أن ه مع أن  الجسد سيتلف ويعود إلى 

ي ة(، فإن للمؤمن الحق  و03 د.  الحر  ر إن كان يريد أن يُدفَن أو يُرمَّ خلق الجسد  الذيهللا  يؤمن هؤالء أنَّ بأن يقر 

أو عناصر ذلك الجسد األرضية بعد  رابالت  (، سيقيم 1: 2أو عناصر األرض )تكوين  رابالت  األصلي لإلنسان من 

ين المؤمنين تحفُّظات قوي ة تجاه (. ومع هذا، فإن لدى بعض المسيحي  06: 1تسالونيكي 0؛ 3: 00موته )عبرانيين 

 رميد. الت  

 

  .ب. مراسم الجنازة 

 سببالكتاب الُمقد س يعل م بوضوح عن  دفن المؤمن أو ترميده. ولكنَّ  كيفيةال يوِرد الكتاب الُمقدس تعليمات بشأن 

في قيامة األجساد وفي  ما سيحدثاس بعد الموت، وعن الن  يذهب إليه  الذي المكانوجود الموت في العالم، وعن 

 الكيفيةاني ليسوع المسيح. ولذا، فإن  ما يعل مه الكتاب الُمقدس عن خدمة الجنازة ليس الث  ينونة األخيرة في المجيء الد  

 مسيحي ةت الفي خدمة الجنازة! في خدمات الجنازا ما عليهم أن يعظوا بهي بها على المؤمنين دفن الموتى، ولكن الت  

اظ المؤمنين أن يكرزوا ببشارة اإلنجيل ويعل موا الحقائق الكتابية المهم    ة للحاضرين. يمكن للوع 

 

 .مسيحيّةالوعظ في خدمة الجنازة ال. 1

 يمكن للمؤمنين أن يكرزوا برسائل عديدة خالل خدمات الجنازة. وفي ما يلي أربعة مواضيع يمكنهم أن يعظوا عنها: 

 

 مؤمنين أن يعظوا عن مشكلة الموت. يمكن للأ. 

 . 01-1: 1كورنثوس 0؛ 01: 0تيموثاوس 2؛ 00-8: 5؛ رومية 21: 9؛ عبرانيين 23: 6رومية  اقرأ
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أن يعاقب  ، ال بدَّ ر  اقدوس وب فألن هللا .كعقابإلى الكون  الموتبالموت، وقد أدخل هللا  خطي ةالال بدَّ هلل أن يعاقب 

موت. وليس من دين أو سحر مشكلة ال لم أن يحلَّ يحل  مشكلة الموت؟ ال يستطيع العِ  بالموت. ولكْن من يمكنه أن

 يستطيع حل مشكلة الموت.  الذي هللا هو الوحيدمشكلة الموت. ويقول الكتاب الُمقدَّس أن  ن يحل  يستطيع أ

 

نفسه في يسوع المسيح ليموت على  لخلود. فبرحمته ومحبته العظيمتَين للبشر، بذلاة وهللا أنار الحياة األبدي   كما أنَّ 

ومشكلة الموت من خالل موت وقيامة ابنه  خطي ةالن يؤمنون. وهكذا، نرى أن هللا حل  مشكلة الذيليب بدَل كل  الص  

ر وسيخلص من غضب هللا في يوم   ينونة األخير. الد  يسوع المسيح. ُكل  من يؤمن بيسوع المسيح تبر 

 

لٍة للتقديس. ولذا، فإن  المؤمنين ال يتعرَّضون لأللم الجسدي والموت كعقاٍب لهم، بل يستخدم هللا األلم والموت كوسي

ابٍة في دربهم إلى   ماء. الس  كوسيلٍة للتقديس وكبو 

 

 منّا.  ال  اختبر عقاب الموت بد الذيب. يمكن للمؤمنين أن يعظوا عن المسيح 

 . 21: 5 ايوحن  ؛ 26-20: 3؛ رومية 1-0: 01؛ 21-26: 1عبرانيين  اقرأ

 

الحيوانات لم  بائح الحيوانية هلل. ولكنَّ الذ  نب والخزي بسبب خطاياهم، وكانوا يقد مون الذ  اس بالن  اريخ، شعر الت  عبر 

اس من خطاياهم. وهكذا، استمر  الن  بائح ال يمكنها أن تخلِّص الذ  تكن كاملة، وكانت تُمات بغير إرادتها. ولذا، فإن  هذه 

 نب بسبب خطاياهم. الذ  اس يشعرون بالن  

 

م نفسه خطي ةولكن  يسوع المسيح كان بال  ا، وقد قد  ا واختيار  عن ا! اختبر المسيح عقاب  ال  منه ليموت بد وبرغبةٍ  طوع 

ة عن خطايا كل  َمن بيحة الكفاري  الذ  بيحة الوحيدة الكاملة عن خطايانا. كان موت المسيح الذ  عنا، وهو  ال  الموت بد

ن بسبب الخطايا على يسوع المسيح، فزاال عن المؤمنين. بموت غضب هللا وعقوبته العادال يؤمن به. وفيه حل  

ر المؤمنون بعمل هللا وتصالحوا معه. ولذا، لن يختبر أيُّ مؤمن  فالمؤمن لن يختبر ينونةَ في ما بعد! الد  المسيح تبر 

 ماء. الس  ح في اية حياته  الكاملة مع المسيدعلى خطاياه، بل كب االموت بصفته عقاب  

 

 منا. ال  هيب والم رِعب بدالرّ ج. يمكن للمؤمنين أن يعظوا عن اختبار يسوع للموت  

 . 05-01، 9: 2؛ عبرانيين 21-22: 2 الرسل ؛ أعمال16: 21مت ى  اقرأ
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عن  ال  ه بدل ترك هللابدَل كل المؤمنين. وقد اختبر رعب وألم  ذاق الموتبدَل المؤمنين. فقد  ألم الموتالمسيح  اختبر

ة الموت وسلطته، وهو حر  من عبودية الخوف من كل المؤمنين. ولذا فإن  كل  َمن يؤمن بيسوع المسيح هو حر  من قو  

ن يؤمنون بالكتاب الُمقدس لن يختبروا ألم ومرارة ورعب الموت، ألن يسوع الذيون الحقيقيون، المسيحي  الموت! 

 ! منهم ال  المسيح اختبر كلَّ هذه األمور بد

 

 د. يمكن للمؤمنين أن يعظوا عن المصير األبدي لإلنسان.

 . 2: 6كورنثوس 2؛ 09: 1؛ لوقا 16، 10، 31-30: 25؛ مت ى 3-0: 5تسالونيكي 0 اقرأ

 

يتحد د المصير األبدي لإلنسان من خالل عالقته بيسوع المسيح بينما هو حي  على األرض! وبعد الموت الجسدي 

 صة أخرى له ليخلص! لإلنسان، لن تكون هناك فر

 

ينونة األخيرة الفورية تعني أن ه لن تكون هناك فرصة الد  لمسيح وسرعة القيامة من الموت والثاني لمجيء الفجائية 

وبة قد فاتت. لعالقتك بيسوع المسيح وبة حين تحصل هذه األحداث. فحين تحدث هذه األمور ستكون الفرصة للت  للت  

 ي بها ستُحاَكم! الت  مماتك في الجسد تأثير كبير وحاسم على الكيفية  قبلألرض ألجله ي بها تحيا على االتوالكيفية 

 

اس! فقد قال: "ألن  ابَن اإلنسان قد جاء لكي يطلب ويخلِّص ما قد الن  ليسوع المسيح أتى ليخلص  األولفي المجيء 

(. وما نزال في 01: 3 يوحن اص به العالم )(. فاهلل لم يرسل ابنه إلى العالم ليدين هللا، بل ليخلِّ 01: 09هلك" )لوقا 

 أ(!2-0: 60المقبولة" )إشعياء  ب  الر  "سنة 

 

اس ويحاسبهم! ولذا، على الواعظ أن يعظ الن  اس، بل ليحاكم الن  للمسيح لن يأتي ألجل توبة  انيالث  ولكن في المجيء 

! نقرأ في اوا يسوع المسيح ُمخلِّص  ببشارة اإلنجيل في خدمة الجنازة ويحث  األقرباء واآلخرين على أن يقبل

اني الث  وقبل المجيء  ا: "هوذا اآلن وقٌت مقبول. هوذا اآلن يوُم خالص." اآلن، بينما ما تزاُل حي  2: 6كورنثوس 2

إليه  المسيح بعُد، عليك أن تصل ي تَ يمكنك أن تخلُص فيه! ولذا، إن لم تُكن قد قبل الذيليسوع المسيح، هو الوقت 

 (. 21: 3 يوحنا ؛ رؤيا02: 0 يوحن ا) قلبك وحياتكوتقبله في 
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 دقائق( 8) صالة  1

 كلمة هللامع  متجاوبةصالة  

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناو ب

  تموه اليوم.أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّم

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 القادمللّدرس 

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

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .0

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. لجنازة المسيحيَّةمراسم االمتعلِّق بـ" ِعظ أو عل م أو ادرس التعليم .2

 استخدم .1-0تيموثاوس 0  ِمن يومي  ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .3

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .طريقة الَحق  الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدس الجديدة واحفظها. يوحنا   :الحفظ .1 جع يومي ا آخر خمس آيات كتابية . را02: 8تأم 

  .حفظتَها

ر لدرس الكتاب الت الي في البيت، والمتعل ق بيوحن ا درس الكتاب الُمقدَّس: .5 . استفد من منهجية الخطوات 9 حض 

 الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

الة: .6  (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  الص 

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

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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00رس الدّ   

 صالة 3

 

 

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

 دقيقة(  21) مشاركة  0

 تيموثاوس 3

 

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

  (.4-6تيموثاوس 6الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )
 وااكتف. يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 5) حفظ 1

 30: 1يوحنا 

 

 . 62: 1يوحنا في مجموعاٍت من اثنين  راجعوا

 دقيقة(  85) درس كتاب 1

 13-3: 1يوحنا 

 

يتكل م معك  الذيأتؤمن بابن هللا؟" "قد رأيته، وسؤال يسوع المسيح للمولود أعمى: " 10-0: 9 يوحن ا: يصف م قّدمة

ن يظن ون أن هم الذيوعلى  وال يبِصرون ن يعرفون أنهم يرونالذيليحكم على هو هو!" يعل م يسوع هنا أنه قد أتى 

 ون. بِصري

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 10-0: 9وحن ا لنقرأ ي اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 
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 .                                                     م الحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر. لذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق ا َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

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.

 كتشفها كل واحٍد ِمنَّا.لنتناوب في مشاركة األشياء التي ا

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

 0: 1 يوحنّا

 .واأللم خطيّةاللة بين الصّ : 3االكتشاف 

 .مالحظات

لعيوب واوالمرض  ثيقات واالضطهادات والحوادالض  ، يمكن أن يعود األلم الجسدي، مثل بحسب الكتاب الُمقدَّس

 والموت إلى ثالثة أسباب أخالقية:  الجسدية

 

 الجنس البشري.  أب ،آدم خطيّةأ. يمكن أن يعود األلم الجسدي إلى 

، سقط كلُّ نسله خطي ةالللجنس البشري. وحين سقط آدم في  الممثِّلَ  أسَ الر  ليكون أبا البشر، وقد اعتبره آدم خلق هللا 

ومقاطع أخرى في  23-09: 8و 20-02: 5بين وآثمين أمام هللا. وتعل م رومية بيعة مذنالط  من البشر معه، وصاروا ب

قد أث ر في كامل الجنس البشري. وقد أتت  خطي ةالي الجنس البشري في س بوضوح عن كون سقوط جدَّ الكتاب الُمقدَّ 

لموت لإلنسان. كما أتت يطان للجنس البشري، وزادت من آالم الحمل والوالدة، وسب بت االش  آدم وحواء بعداوة  خطي ة

يعاني  وك والحسك. والجنس البشري كامال  الش  خلُّص من الت  باللعنة إلى األرض، فصار على اإلنسان أن يجاهد في 

وفانات أو الط  الحون واألشرار في الكوارث مثل الص  يعاني  ال  البشر. فمث وأمِّ  أبِ  خطي ةبسبب  امع   بشكٍل تضامني

 وبئة. الجفاف أو المجازر أو األ

 

 ين. الدَ الو خطيّةب. يمكن أن يعود األلم الجسدي إلى 

وصايا هللا معطاة لمجتمع كامل، ولعائالٍت، باإلضافة إلى . اال يتعاَمل هللا مع األفراد فقط، بل مع المجتمعات أيض  

ابع من مبغضيه. الر  و الث الث  إن ه سيعاقب خطايا اآلباء حت ى الجيل  5: 21كونها معطاة ألفراد. يقول هللا في خروج 

إلى أن ه مع أن هللا أخرج شعب إسرائيل من عبوديتهم في مصر  21-08: 32، يشير الكتاب الُمقدَّس في إرميا ال  فمث

وامتلكوا كنعان، لكن هم لم يطيعوا هللا وال تبعوه، ولذا بعد أجياٍل عديدة سل م هللا أرضهم للحصار واالجتياح وسل مهم 

 للس بي من األرض. 
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 يمكن أن يعود األلم الجسدي لخطايا شخصية.ج. 

يأكل  إنسانٍ  : "بل ُكلُّ واحٍد يموت بذنبه. كلُّ 31: 30في إرميا  ب  الر  إنسان. يقول  كلِّ  خطي ةستقع دينونة هللا على 

مية موت" )رو خطي ةالالجميع يعانون والجميع يموتون! "أجرة  الحصرم تضرس أسنانُه." وألن الجميع أخطأوا، فإنَّ 

6 :23 .) 

 

يه، هما في الحقيقة نتيجة سقوط آدم الدَ و خطي ةاإلنسان و خطي ةواضح أن األلم والمعاناة الجسديين، اللذين يعودان ل

اإلنسان نفسه، فيعطونهما أهمية  خطي ةين والدَ الو خطي ة. ولكن اليهود كانوا يميلون للمبالغة في أهمية خطي ةالفي 

دة بين ألم ومعاناة اإلنسان من جهة وخطيته من  فكانوا يؤمنون أن هزائدة.  ينبغي أن تكون هناك عالقة مباشرة ومحد 

، أعاد أصدقاء أيوب معاناته إلى قسوته تجاه األرامل ال  فمث معيَّنة. خطي ةإلى جهة أخرى. وكانوا يعيدون كل معاناة 

ين( كانوا يعل مون أن األطفال قادرون على أن ابي  الر  ين )يني  الد  (. بل إن ُمعلِّمي اليهود 00-5: 22واليتامى )أي وب 

 :25حم )تكوين الر  حم. وقد استنتجوا أن عيسو حاول أن يقتل أخاه بينما كانا في الر  وهم في  خطي ةاليرتكبوا 

22-26 .) 

 

ل: "أتطن ون أن  فقا ن ال يعانون!الذيمن  امعاناة البعض ال تعني أن هم أكثر ذنب  ، يعل م يسوع أن 5-2: 03ولكن في لوقا 

الجليليين ألن هم كابدوا مثل هذا؟ كال أقول لكم، بل إْن لم تتوبوا فجميعكم  هؤالء الجليليين كانوا خطاة  أكثر من كلِّ 

 كذلك تهلكون." 

 

جل عانى العمى، ال الر  فهذا  !ااأللم ال يكون له سبب فقط، بل ويكون له قصٌد أيض  ، يعل م يسوع أن 3: 9 يوحن اوفي 

اس لمعرفة يسوع الن  فكان شفاؤه يهدف لجذب ُمعي نة، بل ليأتي شفاؤه بالمجد هلل! فقد كان لمعاناته قصٌد!  خطي ةب بسب

اآلالم والمصائب هو تمجيد هللا في يسوع المسيح. هذه هي الحقيقة برغم صعوبة  المسيح وقبوله! الهدف األسمى لكلِّ 

 قبولها. 

 

 1-1: 1 يوحنّا

 .ي على المؤمنين أن يعملوها ما دام نهارالتّ  أعمال هللا: 0االكتشاف 

 .مالحظات

أرسلني ما دام نهاٌر. يأتي ليٌل حين ال يستطيع أحٌد أن  الذي: "ينبغي أن أعمل أعمال هللا 1: 9 يوحن ايقول يسوع في 

 يعمل." 
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 أ. الوقت قصير لعمل عمل هللا. 

طالما هم أحياء قائم  االميذ، فإن  يوَمهم هم أيض  الت  ختص  بطالما هو في األرض. وفي ما ي قائم يومهيقول يسوع إن  

على األرض! وفي ما يتعل ق بكل  تالميذ يسوع اليوم، فهناك وقٌت ُمحد د من هللا لعمل عَمل هللا. يعي ن هللا لكلِّ مؤمن 

ألرض. ولذا، على كل يمكنه فيه أن يعمل عمل هللا على ا الذيعلى األرض. وهذا هو الوقت الوحيد  اُمحدَّد   ازمن  

 ي يعطيه هللا إي اها على األرض! الت  مؤمن أن يستفيد بأقصى ما يمكنه من الفَُرص 

 

 الفاعلة والحيّة.  المحبّةعمل هللا هو أعمال ب. 

 يأتي هللا بأناٍس إلى حياتنا. ولدينا ثالثة طرٌق نحُن ُمخيَّرون باالستجابة بها تجاه هؤالء: 

 

ب  إلى حياتهم، ولذا يحاولون تدميرهم. فال يستطيعون عمل أيَّ شيٍء يأتي الر  ن يأتي بهم الذياس يغارون من الن  بعض 

ميمة واإلساءة إلى هؤالء األشخاص بل واضطهادهم. وهذا ما عمل الن  بالبناء. كل ما يستطيعون عمله هو االنتقاد و

 قادة اليهود ليسوع. 

 

ب بهم إلى حياتهم، ويحاولون أن يعرفوا المزيد عنهم. الر  ن يأتي الذي اسالن  آخرون يسيطر عليهم الفضول بشأن  ةثمَّ و

جل األعمى. الر  ي نتجت عنها معاناة هذا الت   خطي ةالوا قضية الهوتية تتعل ق بتحديد صاحب جالميذ أن يعالالت  وقد أراد 

 يسوع ال يريدنا أن نطرح األسئلة فقط، بل وأن نعمل!  ولكن  

 

 بانية  ونساعد المحتاجين!  ال  هو أن نعمل أعماعمل هللا  ولذا، فإنَّ 

 

   توضيحات    إسأل.: 1الخطوة 

 : ما األسئلة الت ي تود  أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

 نفهمها.  ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال10-0: 9لنحاول فهم كلِّ الحقائق الت ي يقد مها إنجيل يوحن ا 

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

: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في الت فكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض أفكاره التي شارك

نها(.   دو 

 في مجموعتك.(  : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشتهاناقش

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها الت الميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي
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  31: 1يوحنّا 

ل األعمىالذين َمن كان هؤالء الفريسيّو: 3ؤال السّ   ؟ن أ حِضر إليهم ذلك المتسوِّ

 .مالحظات

كان أعلى هيئة حاكمة وسط اليهود. كانت  الذي، )المجمع( نهدريم اليهوديالس  ينف ذون تعليمات مجلس  اكانوا أشخاص  

نهدريم في بعض الس  ، كان 21: 0 يوحن ا(. بحسب 31، 22: 9 يوحن ا)جل األعمى من المجَمع الر  لديهم سلطة بطرد 

يسي ين  ربما كان هؤالء يحق قون  ،9ا. وفي األصحاح لفحص األمور المتعلِّقة بالمسيَّ األحيان يفوِّض مجموعة  من الفر 

هذا المولود أعمى شديَدي الحذر بشأن ما قااله،  الداا عملها. وعالوة  على ذلك، فقد كان وبشأن معجزة قِيل إن  المسي  

ين ربما كانوا ألن هما كانا يخشيان أن يطردهم الفريسيون إلى خارج المجمع. تُظِهر كلُّ هذه الحقائق أن هؤالء الفريسي  

 نهدريم كُممث لين رسميين له. الس  عي نة بشكٍل رسمي من مجلس مجموعة  مُ 

 

 11-31: 1 يوحنّا

 ؟ي اتّبعها الفريسيون في مواجهة خصومهم وأعدائهمالتّ ة الحوار ما منهجيّ : 0ؤال السّ 

 .مالحظات

م لنا  يالت   والطُّرق اتللمنهجي   اجيد   افهم   9 يوحن ايقد    .هم وأعدائهمسي ون في مواجهة خصومي ات بعها الفر 

 

 كان الفّريسيّون يتحاورون في ما بينهم للوصول إلى استنتاٍج ما. أ. 

يسيين في  تكان ة الفر  جل يسوع ال الر  بت. وهذا الس  ن يأتون من هللا يحفظون الذيكما يلي: "كل  06: 9 يوحن احج 

ليست مبنية على تعليم لكن ها خاطئة، ألن ها منطقية، و تهمحج  يسوع هذا ليس من هللا." قد تبدو  بت. ولذا، فإن  الس  يحفظ 

ة مبنية على أنظمتهم وتعليماتهم هم بشأن الس  بشأن  الكتاب الُمقدَّس  بت! الس  بت. إنها حج 

ة  يسي ون آخرون الحج  م فر  ن يمكنهم أن يفتحوا عيون المولودين عمي. الذيالية: "غير الخطاة هم الوحيدون الت  وقد 

." وهكذا، مع أن  البعض استنتجوا أن ايني رجٍل ُولِد أعمى. ولذا، ال بُدَّ أن يسوع ليس خاطئ  جل يسوع فتح عالر  وهذا 

يسي ون في ما  يسوع ال يمكن أن يكون قد أتى من عند هللا، رأى آخرون أن ه ال بُدَّ أن ه قد أتى من هللا. وهكذا، انقسم الفر 

 بينهم! 

 

 اس. النّ هم استخدموا الخوف في فرض ما يريدون على ب. كان الفّريسيّون يتجاهلون الحقائق، ولكنّ 

أن  هذا ابنهما، وأن ه كان أعمى، ولذا ال بدَّ  ان أن  الدَ جل األعمى. وقد أك د الوالر  ي الدَ حق قوا مع و 23-01: 9 يوحن افي 

يسي ين لم  يكونوا مستعد ين ألنْ  معركة عظيمة قد حصلت. ال أحَد يستطيع أن ينِكر هذه الحقائق! ولكن  المؤِسف أن الفر 

وا بأن يسوع عمل هذه المعجزة! وبد نهدريم قد أخذوا قراَرهم بأن أي  الس  ينيون في الد  من ذلك، كان قادة اليهود  ال  يقر 
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وا بأْن  اأخذ الفريسي ون قرار  نهدريم(. الس  سيتم إخراجه من المجمع )مجمع ا يسوع هو المسي   شخٍص يعترف بأنَّ  يبث 

لم تُكن لهم سلطة أو تفويض من هللا بأن  ولِكنْ  !اس على معارضتهمالن  اس، حتى ال يجرؤ الن   الخوف في نفوس

ر َمن يكون المسي    ا وماذا يعمل! يأخذوا مثل هذا القرار، ألن هللا، ال هم، هو من يقر 

 

 ج. كان الفّريسيّون يحّرفون الحقائق إلظهار عدم مصداقية يسوع. 

يسيون في  قالوا لهذا جل األعمى يقول أشياء تُظِهر عدم مصداقية يسوع. الر  أن يجعلوا  21: 9 يوحن احاول الفر 

فقد أرادوا أن يقول هذه المعجزة."  على عمِل هللاهلل  اجل: "نحُن نعلم أن هذا اإلنسان خاطئ. ولذا أعِط مجد  الر  

ن يأتون من هللا هم الذيقائلين: "تهم في هذا األعمى إن  يسوع لم يكن من عمل المعجزة بل هللا. فعرضوا له حج  

. ليَس يسوُع هذا من هللا. ولذا ال يمكن أن يكون قد فتح عيني ان يستطيعون فتح عيون المولودين عميان  الذيالوحيدون 

فوا الحقائقشخٍص ُولِد أعمى." وهكذا، حاولوا أن  أرادوا أن يؤمن الجميع بأن  يسوع خاطئ وبأن ه ال يستطيع . يحرِّ

 معجزة  كهذه. أن يعمل 

 

 د. كان الفّريسيون يكّررون أسئلتهم لمحاولة إيقاعه في اإلدالء بتصريحات متعارضة. 

. ولذا سأل اقاش مماطَلة  وخداع  الن  تهم في ُجل رأى في منهجي  الر  . ولكن  ها مرة  تلو األخرىنفسَ  سأل الفريسي ون األسئلةَ 

لسماع إجاباته مرة  أخرى هي أن هم كانوا يريدون أن يصيروا تالميذ يدفعهم  الذيبب الحقيقي الس  الفريسي ين إن كان 

يسي ين.   يسوع. وقد أثار هذا هياج وغضب الفر 

 

 من ذلك لجأوا لإلساءة.  ال  هـ. لم يعترف الفريسيّون بالهزيمة، وبد 

يسي ون ب . ولذا لجأوا للشتم واإلساءة، ودعوا ةلم يعترفوا بالهزيماس في ثقافات العيب: الن  يُرد  بها ي الت  ريقة الط  رد  الفر 

 يسوع  "هذا" و"خاطئ"، وقالوا إن هم ال يعرفون من أين جاء. 

 

ة، رد   يسيين بطريقتهم فقال: "ال يسمالر  وفي هذه المر  جل الر  هللا إال للذين يرِسلهم، وهللا سمع هذا  عجل على الفر 

يسي  ومع هذايسوع، ولذا مؤكَّد أن يسوع هذا أتى من هللا!"  ون يقولون إنهم ال يعرفون من أين جاء يسوع! ، كان الفر 

يسي  الر  هزم هذا  ة 30: 9 يوحن اتهم في الحوار والجدل )ين بمنهجي  جل األعمى الفر  جل الر  (! والفرق الوحيد هو أن حج 

 يسوع!  (، وقد استمع إلى02: 3بطرس 0، فاهلل يستمع لصلوات األبرار )ااألعمى كانت صحيحة وكتابية تمام  

 

 

 



143 
 

 و. لجأ الفّريسيّون إلى العنف أو إساءة استخدام سلطاتهم ونفوذهم حين خسروا.  

يسي ون لهزيمة ُمذل ة. ولم يبَق لهم إال أن  جل الر  ولذا ألقوا ب يستخدموا العنف ويسيئوا استخدام سلطتهم!تعرَّض الفر 

ة يني  الد  طَرد إلى خارج المجمع كان يُفَصل عن الحياة يُ  الذي. فاشديد   ااألعمى إلى خارج المجمع. وقد كان هذا عقاب  

عاُمل معه. بل قد يسعى البعض لقتله من دون خشية الت  اس ويرفضون الن  ة في إسرائيل! فسيتجنَّبه واالجتماعي  

ضهم للت    حقيق والمحاكمة! تعرُّ

 

 11: 1 يوحنّا

 ؟ اسالنّ كيف تعامل يسوع مع : 1ؤال السّ 

 .مالحظات

يسي ون هذا  الذيجل الر  عن  اث  حذهب يسوع با جل وتجن بوه، سعى يسوع إليجاده ووجده! الر  شفاه. وبينما رفض الفر 

ا وحيالر  االجتماعي وفحسب، بل وبشفائه  الجسديبشفائه  اولم يُكن يسوُع مهتم   باإلنسان بكامل . فقد كان يسوع مهتم 

المكسورة، ولغفران الخطايا،  العالقات، وإلصالح جساداألفقط، بل وليشفي  فوسالن  فيسوع لم يأِت ليخلِّص  كيانه!

(. وفي 6-2: 00)مت ى  ااس باهلل اآلب، ولمساعدة المحتاجين، وللدفاع عن المظلومين والمسحوقين أيض  الن  ولمصالحة 

ين  يسي ون مهتم  وكان  ،بخير اآلخرين ا، كان يسوع المسيح مهتم   بسلطتهم ومركزهم ونفوذهم وكرامتهمحين كان الفر 

 . باإلنسان بكل  كيانه امهتم  

 

 11: 1 يوحنّا

 ؟ يسوع المسيح يعبدواهل يمكن للمؤمنين أن : 1ؤال السّ 

 .مالحظات

جل األعمى من معرفة أن يسوع هو الر  تمك ن  . وسجد له."’أومن يا سي د‘: "فقال األعمى: 38: 9 يوحن انقرأ في 

جل على ركبتيه أمام يسوع، ليس كتعبير عن الر  جود والعبادة. وقع هذا الس   الي رأى أن ه يستحق  الت  ا، ابن هللا، وبالمسي  

ترد الكلمة "سجد" نفسها  21-21: 1 يوحن اعن عبادة يسوع! ففي  وفعليٍّ  االحترام ليسوع فقط، بل كتعبيٍر حقيقيٍّ 

ة مقاطع أخرى في األناجيل نرى  بَد من تالميذه وآخرين )مت ىيسوع يُسَجد له ويُع فيها لإلشارة إلى عبادة هللا. وثم 

(. ولم يحدث أن اعترض يسوع على هذا أو 01-03: 5 يوحنا ؛ رؤيا52: 21؛ لوقا 01، 9: 28؛ 33: 01؛ 00: 2

، ابُن هللا، وأن ه مساٍو هلل اآلب ويساويه في الكرامة والعبادة!  به. وبهذا أك د يسوع أن ه إلهي   صو 
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 13-11: 1 يوحنّا

 ؟ اروحي   ااس عميان  النّ ون متى يك: 1ؤال السّ 

 .مالحظات

ن الذين ال يُبِصرون ويعمى الذير ْبصِ : "لدينونٍة أتيُت أنا إلى هذا العالم حتى يُ ال  قائ 10و 39: 9 يوحن ايعل م يسوع في 

يسي ين: "لو كنتُم عميان    قية." ، ولكْن اآلن تقولون إننا نبصر، فخطيتكم باخطي ةلما كانت لكم  ايبصرون." وقال للفر 

دينونة". فهو يعطي ال(، و"01-06: 3 يوحن اكان المجيء األول ليسوع المسيح إلى هذا العالم بهدف "الخالص" )

 ن يرفضونه بالهالك. الذيالخالص للذين يؤمنون، ويعاقب 

 

 رون.بصِ ّرون بأنهم عميان سين يقِ الذيأ. 

ون بأن هم ليسوا الذيهؤالء هم  قلوبهم  سَ دِرك هؤالء أن هللا لمَ وال قد يسين. يُ  اأبرار  ن ال يملكون نور الخالص ويقر 

يقبلون كلمته. يتوب هؤالء عن خطي تهم وعجزهم ويطلبون يسوع، نور العالم. سينال هؤالء  هموأذهانهم وجعل

هللا بها ي يرى الت  ريقة الط  ليم، بالس  الخالص بقبول يسوع المسيح. ستنفتح عيونهم، وسيرون كل  شيٍء بمنظوره 

 ألموَر. ا

 

 سيعمون. يبصرونن يّدعون أنّهم الذيب.  

أنَّهم مصيبون وُمقدَّسون، وال يرون حاجتهم لمخلِّص.  ان ال يرون حاجتهم للخالص. يد عي هؤالء دائم  الذيهؤالء هم 

تمك نوا من . سيبقى هؤالء من دون يسوع المسيح، نور العالم، ولن يايقس ي هؤالء قلوبهم وأذهانهم أمام كلمة هللا دائم  

 الحقيقية.  روحي ةالعن األمور  اهللا وقداسته، ولن يختبروا فرح الخالص. سيبقى هؤالء عميان   رؤية بر  

 

  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

 والت ي تمث ل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق الت ي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمةشارك ودّون نها. 10-0: 9ممكنة من الت طبيقات الت ي نستقيها من يوحن ا  : لنفك ر مع   ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟فّكر  : ما الت طبيقات الممكنة الت ي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا الت طبيق الش خصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الش خصي.دّون

ائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحق  نفسه. وفي ما يلي قائمة )تذك ر أن ه لن يهتم الجميع بتطبيق الحق

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 
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 3.أمثلة على تطبيقات مقترحة من يوحنّا 1:

جل الذي ُولِد أعمى قصٌد! فكان  : 3: 9 ا! كان لمعاناة الر  اعرف أن األلم ليس له سبٌب فقط، بل وقصٌد أيض 

لى معرفة يسوع المسيح وقبوله! ورغم صعوبة قبول الفكرة، فإن  القصد من شفاؤه سيأتي بالن اس إ

 كلِّ المصائب واآلالم أن تأتي بالمجد هلل في يسوع المسيح! 

 .أدِرك أن  عمَل هللا هو بناء المحتاجين ومساعدتهم  : 1: 9

عمل عمل هللا. لن تحصل أدِرك حقيقة أن هللا أعطاَك هذه الحياة، سواء كانت قصيرة  أم طويلة، لت : 1: 9

على فرصٍة أخرى لتعمل على األرض ما يريدك هللا أن تعمله. خط ط لمسار حياتك حول القصد 

 الذي في فكر هللا لحياتك. 

ا: "ما األساس الذي يبني عليه الش خص اآلخر حججه؟ هل يبنيها على الكتاب  : 06: 9 اسأل نفسك دائم 

الجامدة؟" قد تبدو تفاسيُر كثيرةٌ منطقية ، ولكن ها خاطئة ألنها مبنية الُمقدس أم على تفاسيره الن اموسية 

 على حجٍج وأُُسٍس خاطئة. 

ينيِّين سيحاولون أن يفرضوا عليك أن تقبل وجهة نظرهم  : 23: 9 أدِرك حقيقة أن بعض القادة والُمعل مين الد 

غط ا للض  يني. ال تذعن أبد  يني أو االجتماعي.  بتهديدك باإللقاء بك خارج المجتمع الد   الد 

د الفكر واعرف كيف غيَّر يسوع المسيح حياتك.  : 25: 9  ُكْن ُموحَّ

وحي وأقِر  به، وستنال الخالص. : 39: 9   أدِرك حقيقة عماك الر 
 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية. 2

س هذه الحياة الواحدة لخدمته. أريد  أ. أريد أن أعمل أعمال هللا ما دمُت حي  ا. أعطاني هللا حياة  واحدة، وأنا أريد أن أكر 

أن أتجن ب الغيرة وإيذاء اآلخرين واإلضرار بهم، وأرغب بأن أكون باني ا. أريد أن أومن وأعمل ما يعل مه الكتاب 

ة محبة اآلخرين ومساعدة المحتاجين.   الُمقدَّس، وخاص 

 

هناك أوقاٌت أتأل م فيها بسبب خطاياي أو بسبب خطايا ب. أريد أن أتذكَّر أن األلم جزٌء من الحياة المسيحي ة. سيكون 

جل األعمى، حيث يكون  والَدي  أو بسبب خطايا مجتمعي وثقافتي. ولكن سيكون هناك أوقات أكون فيها مثل هذا الر 

ي لدى هللا قصٌد مجيد في فكره من وراء ألمي. ال يكون األلم بال سبب أو هدف. األلم وسيلة لتمجيد هللا وللنمو  ف

 القداسة ولإلعداد للكمال في األبدية. 
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 التجاوب    .صلِّ : 1الخطوة 

في صالتك لما تعل مته خالل دراسة الكتاب  تجاوب. )10-0: 9بشأن حقيقة عل منا هللا إي اها في يوحن ا  بالتناوبلنصلِّ 

ب على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصل ي أعضاء ال  مجموعة بشأن مواضيع مختلفة.( الُمقدس. تدر 
 

 

 دقائق( 8) صالة  1

 صالة شفاعيَّة

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 للّدرس القادم
 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. تعهَّد .0  : تعهَّد بأن تتلمذ أناس 

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  9يوحن ا  ِعظ أو عل م أو ادرس .2

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .3  6-5تيموثاوس 0 من: خص ص وقت ا خاص  

ل. اكتب مالحظاتك.  0تيموثاوس 2و  يومي ا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها الحفظ: .1 راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية  .28: 01، يوحنا تأم 

 حفظتَها. 

الة: .5  (. 3: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الص 

ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاص  مع هللا، ومالحظاتك  ن مالحظاتكدوِّ  .6 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات الت عليم وهذا الت حضير لألسبوع القادم. 
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01رس الدّ   

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح قائد المجموعة:   .َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  21)مشاركة   0

 تيموثاوس0تيموثاوس و3
 

ب  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا ا تعل متوه في الوقت الذي قضيتموه مع الر  باختصار عم 

ل في المقاطع الكتابية الُمعي نة   (.0تيموثاوس 2و 6-5تيموثاوس 0)ومن الت أمُّ

 مل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. استمع للش خص الذي يشارك، وتعا

 دقائق( 5)حفظ  1

 01: 32يوحنا 

 

 . 28: 01راجعوا في مجموعاٍت من اثنين يوحنا 

  دقيقة( 85)تعليم  1

 الثقافة اإلنسانية وثقافة ملكوت هللا
 

قافة اإلنسانية المتغي رة الث  ملكوت هللا. سنتعل م عن الفرق بين فة قافة اإلنسانية وثقاالث  عليم بالت  يتعل ق هذا : م قّدمة

ن يَّ يه الحيَّ الدَ . نرى ما يعل مه الكتاب الُمقدس عن عالقة المؤمن بواابتة دائم  الث  باستمرار بشكٍل عام، وثقافة ملكوت هللا 

 . 5و 1ادس، الُملَحقين الس  ليل الد  وبأجداده األموات في 

 

 تغيّرة عند األمم قافة المالثّ أ. 

 

ة بثقافتهمالعالقات المختلفة بين البشر البشري ة وات لوكي  الس  كل : م قدمة يصف  اولكن  الكتاب الُمقدس أيض   .تتأثَّر بقو 

ة علينا العيش فيها وبحسبها. ولذا، على المؤمنين أن يغي روا في عالقاتهم ة وسلوكيات بشري  عالقات بشري  

، من أجل العيش بحسب تعاليم الكتاب الُمقدس. أي أن  على المؤمنين أن يغي روا باستمرار في اتهم، حيثما يلزموسلوكي  

بثقافة ملكوت هللا األبدي! فقد أتى يسوع ال ليردَّ نفوسنا إليه ويغي رها  اوشبه   اة الموروثة لتكون أكثر قرب  ثقافتهم البشري  

 ! اا أيض  نا وعالقاتنا وطبيعتنا ومجتمعنكفحسب، بل وليغي ر سلو
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 .قافةالثّ تعريف . 3

نات قافةالث  : ما هي شناقِ   قافة؟ الث  ؟ ما مكو 

 .مالحظات

عبير عنها في قناعاتهم الت  ي يتم الت  اس هي نظرتهم إلى الوجود والحقائق والمعتقدات والقِيَم الن  ثقافة أي مجموعة من 

 يد(. قالالت  واختباراتهم وسلوكياتهم وعالقتهم ومؤس ساتهم )العادات و

 

 .قافة اإلنسانيةالثّ صل أ. 0

 . 9: 00إلى  0: 01؛ 22-06: 1؛ 01: 3؛ 05: 2؛ 29-28: 0تكوين  اقرأ

 قافة اإلنسانية؟ ما أصلها؟ الث  : كيف ظهرت شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

ادي وبداية ة في العالم: فهي تصف بداية الكون المقافة اإلنساني  الث  كوين بداية الت  من سفر  00-0تصف األصحاحات 

خطة  كما تصف بداية معاناة البشر وبدء البشرية، خطي ةالف بداية إعالن هللا إلرادته وبداية الجنس البشري، كما تصِ 

ول المختلفة في الد  بشرية، وبداية األمم وتصف بداية الحياة العائلية البشرية، وبداية الحضارة ال اخالص هللا، وأخير  

 العالم. 

 

ة في تاريخ الجنس البشري في هذا العالم. فحين انفصلت قافة اإلنساني  الث  قدَّس، تكمن بداية بحسب الكتاب المُ 

رت بحيث شك لت أمم  المجموعات البشري   رت الفروقات بين ثقافات  اة المختلفة بعضها عن بعض وتطو  مختلفة، تطو 

ت في فسادها. حضارة اإلنساني  ه، فسدت الالحيَّ وإرادتَ  هذه األمم. وعبر القرون، وبنسيان األمم هللاَ  ة األولى واستمر 

رات الخيالي  الت  ة والفلسفي  والجداالت خمينات الت  ة ويني  الد  وقد ساهمت الوثنية  قافات اإلنسانية الث  ة في المساهمة في صوُّ

 اريخ. الت  قافة األصلية نفسها في بداية الث  المختلفة. واليوم، يصعب أن تتخي ل أمم العالم أن  لها 

 

 .أصل  نظام القِيَم. 1

 . 05-01: 2رومية  اقرأ؛ 32، 28، 25، 21-08: 0؛ رومية 21-21: 01 الرسل ؛ أعمال1-0: 09مزمور  اقرأ

 ؟ واب والخطأالص  اس في العالم الفرق ما بين الن  : كيف عرف شف وناقِ اكتشِ 

  .مالحظات

اس أن يروا ويفهموا وجود هللا ومراقبتها يمكن للن  ظر إلى الخليقة الن  . بيعلِن هللا بعض الحقائق من خالل خليقته

ة من. كما يمكنهم اكتشاف القوانين الفيزيائي  الز  اقة والفضاء والط  كخالق، ويكتشفوا قوة هللا العظيمة في خلق المادة و

ها في الخليقة وأن يروا جمال خليقته ونظامها الت  الُمدهشة   ائعين. الر  ي أقر 
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اس إلى صوت قلوبهم وضميرهم، يعرفون ويفهمون الن  . فباستماع حق ه في قلب اإلنسان وضميرهمن  اويعلِن هللا بعض  

 ور أو تكذب." الز  الحقائق األخالقية األساسية، مثل الوصايا: "ال تقتل،" و"ال تزِن،" و"ال تسرق"، و"ال تشهد ب

 

 .يّئة في كلِّ ثقافٍة إنسانيةالسّ واحي النّ واحي الجيدة والنّ . 1

 ي ئة في أي ة ثقافة؟  الس  واحي الن  واحي الجي دة والن  : ما شناقِ 

 . 5-0: 3تيموثاوس 2؛ 5-0: 01؛ 29-22: 1؛ إرميا 9-0: 01ملوك 0؛ 21-08: 06تثنية  اقرأ

 .مالحظات

ل ياسيون ورجاالس  واحي: الن  الي مقبولة. ومن األمثلة عليها على هذه الت  ة نواحي جيدة، وبقافات البشري  الث   لدى كل  

 الذين يحسنوناألعمال غير الفاسدين، والقوانين العادلة والقضاة العادلون، والعاملون المجتهدون والمواطنون 

رف والت    . المحب ة، وعالقات اللياقة والخيري ة حمةالر  لوك، ومؤس سات الس  صُّ

 

ا . الي غير مقبولةالت  خاطئة آثمة وب قافات البشرية في العالم تتضم ن نواحيالث  فإن كلَّ البشر خطاة،  كلَّ  ولكن ألنَّ  كثير 

ي تحد د كامل نظرة البشر إلى الحياة، مبنية على فلسفات أو أيدولوجيات أو أديان غير الت  ظرات الكونية الن  ما تكون 

تكون القِيَم ما  اأو كذبات خفية. كثير  اس مبنية على تخمينات تخيُّلية الن  ي يؤمن بها الت  ما تكون األمور  ا. وكثير  مسيحي ة

سامح معها، مثل بعض الحركات الت  ما يتم  اي كثير  الت  يعيشون بحسبها غير منصفة أو غير أخالقية. والممارسات ي الت  

رة. وكثير  الد   ة ما تكون بعض األنماط الحياتي   اينية أو المخدِّرات أو الممارسات الجنسية، هي ممارسات مدم 

رة.  أناني ة   ارويج لها أنماط  الت  و فاع عنهاالد  ي يتم التة لوكي  الس  و  ومدم 

 

ات، ة، وتظلم األقلي  ة جرائم مؤسَّسي  ة واالجتماعي  عليمي  الت  ة وة القضائي  ياسية والقانوني  الس  ما تخفي المؤس سات  اوكثير  

اس بدل أن الن  تدم ر ما  اخص، كثير  الش  ي يتم  تنظيمها من خالل ثقافة الت  والعالقات، . خطي ةالمختلفة من  ال  وتنشر أشكا

دهم من إنسانيتهم.  تبنيهم. وهكذا، فإن الجوانب اآلثمة في كلِّ   ثقافة تخدع البشر وتدم رهم وتجر 

 

 لتناغم واالنسجام مع ثقافة ملكوت هللا! ة فيها، وتسعى ليمواحي األثالن  ينبغي لكل ثقافة بشرية أن تتوب عن 
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 ب. ثقافة ملكوت هللا األبدية 

 

 .ف ملكوت هللاتعري. 3

اس في كل  مكان. ملكوت هللا هو الن   ملكوت هللا هو ُملُك أو ُحْكم أو سيادة هللا الُمطل قة من خالل يسوع المسيح على كلِّ 

بشكٍل خاص  ُملك أو حكم أو سيادة هللا الُمطلَقة من خالل يسوع المسيح الُمدَرك في قلوب شعبه والعاَمل فيها. وهو 

ك هللا هذا أربعة لْ وح القدس لذلك الخالص في حياة شعبه. ولمُ الر  تفعيل المسيح الكامل و على عمل خالص مبني  

 تأثيرات وتغييرات رئيسية:  

 

 خالص المؤمن الكامل من البداية وحتى اكتماله،  -

 نين( على األرض القائمة، متأسيس الكنيسة )مجتمع المؤ -

 ولي،الد  واالجتماعي والوطني وتحسين األوضاع على المستوى الفردي والعائلي  -

 جديد الكامل للكون الُمفتدى. الت   -

 

  .نواحي ملكوت هللا العديدة. 0

 : ما نواحي ملكوت هللا؟ شف وناقِ اكتشِ 

 

دَرك في قلوب شعبه والعامل في كلِّ السّ أ. ملكوت هللا هو حكم هللا    جوانب ومجاالت حياتهم.  يادي الم 

 .20: 01؛ لوقا 33، 01: 6مت ى  اقرأ

 .مالحظات

أمٍر  ينبغي طلب ملكوت هللا أكثر من أيِّ  هم العظة على الجبل بأنَّ ة الخردل والخميرة. تعلِّ ي حب  لَ نتعل م الكثير من مثَ 

ر. ملكوت هللا ادائم  و اآخر، وهذا أمٌر صحيح تمام   ة غبات األخرى، مثل الوالءات القبليَّ الر  كل الوالءات و يصغِّ

موات" الس  تُظِهر أن "ملكوت  31: 1بمرقس  30: 03ومقاَرنة مت ى ة. قافيَّ الث  ة وة والالهوتيَّ ولوجيَّ ة واإليدوالوطنيِّ 

 بالمقصد ذاته.  عبيرين بشكٍل تبادليٍّ الت  و"ملكوت هللا" يعنيان األمر نفسه، فقد استخدم يسوع 

 

كم هللا ب.   . اكتمالهيادي يؤثّر بخالص شعبه من بدايته وحتّى السّ ح 

 :6كورنثوس 0؛ 8-3: 3 يوحن ا؛ 26-25: 01؛ 05-01: 0؛ مرقس 30-31: 28؛ 02: 8 الرسل أعمال اقرأ

 . 03: 0؛ كولوسي 9-00
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 .مالحظات

وبة الت  ار  بشأن ملكوت هللا." ولذا فإن  بشارة اإلنجيل ال تتكلَّم عن موت المسيح وقيامته وعن الس  اإلنجيل هو "الخبر 

. يبدأ الخالص حين يتوب اإلنسان ويؤمن بيسوع ا  أيض    في قلوب شعبه وحياتهمواإليمان فحسب، بل وعن ُمْلك هللا

الخالص طوَل الحياة، حيث يخلُص المؤمنون أكثر فأكثر من األفكار  برير. ويستمر  الت  المسيح. وهذا ما يُدعى 

ومن الموت.  خطي ة من كلِّ  اقديس. ويخلُص المؤمنون أخير  الت  والكلمات والعادات الخاطئة اآلثمة. وهذا ما يُدعى 

 مجيد. الت  وهذا ما يُدعى 

 

أنحاء العالم  واقع يكبُر وينمو في كلِّ (، وهو اآلن 29-28: 02أتى ملكوت هللا في المجيء األول ليسوع المسيح )مت ى 

(. 31: 25 ؛51-11: 03اني للمسيح )مت ى الث  (، ولكن ه لن يصبح ملكوت هللا الكامل إال في المجيء 33-30: 03)مت ى 

: 3 يوحن اخول إلى ملكوت هللا يعني الوالدة الجديدة )الد  كل من يتوب ويؤمن بيسوع المسيح يدخل إلى ملكوت هللا. 

ر من سلطان الت  (، ويعني 3 (. والعظة على الجبل 26، 23: 01(، والخالص )مرقس 03: 0لمة )كولوسي الظ  حرُّ

ون الذي(. كل 1-5خصية والحياة في المجتمع )مت ى الش  احي الحياة نو تعلِّم أن الحياة في ملكوت هللا تشمل كلَّ  ن يخص 

 ملك الملوك ينبغي أن يعيشوا أسلوب حياة ملكوت هللا. 

 

ْلك هللا    . مسيحيّةيادي يؤّسس الكنيسة الالسّ ج. م 

مت ى  ؛01-1: 2بطرس 0؛ 20-21، 03: 0؛ أفسس 03-02: 02كورنثوس 0؛ 5: 3 يوحن ا؛ 09-08: 06مت ى  اقرأ

03 :21-31. 

 .مالحظات

ن سمعوا بشارة الذيهي مجتمع  مسيحي ةللذين يملك هللا في قلوبهم. الكنيسة ال هي المجتمع المرئي   مسيحي ةالكنيسة ال

من شعب هللا المختار. لدى هؤالء دعوة  مسيحي ةوح القدس. تتألَّف الكنيسة الالر  اإلنجيل، وآمنوا بالمسيح، وُختِموا ب

 (. 06-03: 5ة وأنبياء في العالم. ولديهم دعوة بأن يكونوا ملح العالم ونوره )مت ى وكهن ان يكونوا ملوك  من هللا بأ

 

في شكلها الحالي هي مجتمع  مسيحي ة( أن ملكوت هللا أو الكنيسة ال13-36، 31-21: 03وان )مت ى الز  ويعل منا مثل 

سيكون هناك غير مؤمنين ومرتد ون وسط  اسيح. فدائم  اني للمالث  الحال على هذا حتى المجيء  خليط، وسيستمر  

أسلوب حياة المؤمنين، بل ينبغي وا على المؤمنون. ومع هذا، على المؤمنين أال يسمحوا لغير المؤمنين بأن يؤث ر

ؤمنين على الم(! 09: 05بحياة ملكوت هللا )إرميا  المؤمنين لتصير حياتهم أكثر شبَها   للمؤمنين أن يؤثِّروا بحياة غير

حسب  همأال يسمحوا للعالم حولهم بأن يشك لهم حسبما يريد، بل عليهم باستمرار أن يسمحوا هلل بأن يعيد هو تشكيل

 (! 2-0: 02مقاصده وخط طه )رومية 
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لك هللا   يادي يؤّدي إلى تحسُّن أوضاع األفراد والمجتمعات.السّ د. م 

 . 01-01: 3؛ لوقا 11-30: 25؛ 6-1: 00مت ى  اقرأ

 .حظاتمال

ي ة ومستشفيات الت  قادت أعمال المؤمنين وأنشطتهم داخل عائالتهم ومجتمعاتهم عبر  اريخ إلى تأسيس مراكز صح 

رائب الض  م  والمشلولين، وإلى دعم الفقراء والمظلومين ودفع الص  واالهتمام بالبُْرص والمنبوذين، ومساعدة الُعمي و

 ليمة، وغيرها. الس  حيحة والص  ات لعدل واألخالقي  للحكومة، ومقاومة االبتزاز والفساد، ونشر ا

 

لك هللا   يادي سيفضي إلى كوٍن مفدّي. السّ هـ. م 

 . 21، 01-9، 2-0: 20 يوحنا ؛ رؤيا20: 3 الرسل ؛ أعمال31-30: 25؛ 13-36: 03مت ى  اقرأ

 .مالحظات

.الش  ن يعملون الذيكل و خطي ةالب اني ليسوع المسيح سينزع من ملكوته كلَّ ما يسبِّ الث  في المجيء  فلن يعيش في  ر 

األخيرة الكاملة إال األبرار. ولن يدخله أيُّ نجس أو معيب أو خادع. ملكوت هللا في مرحلته  ملكوت هللا في مرحلته

أورشليم  –ماوي السَّ ي ستنزل إليها أورشليم الت  ماء الجديدة واألرض الجديدة الس  شيء. إن ه  األخيرة هو تجديد كل  

اريخ الت  عصور  المفديين في كلَّ  ي تشمل كلَّ الت  ي هي كنيسة المسيح الت  ، عروس الحملهذه سوى  تدة. وليسالجدي

 من. الز  و

 

وغير ظاهر، ال  اما يبدو غائب   ااني للمسيح، كثير  الث  يسبق المجيء  الذيمن الحالي، الز  يادي في الس  حقيقة أن  ُملك هللا 

هم أن اس في األرض، ألن ه يريدُ الن  يتمه ل هللا ويصبر على  9: 3بطرس 2. ولكْن بحسب هللا ليس كل ي القدرة تعني أنَّ 

 وبة. الت  يأتوا إلى 

 

  .سمات ملكوت هللا. 1

ة الس  هي  : ماشف وناقِ اكتشِ   ي يت صف بها ملكوت هللا؟ الت  مات الخاص 

 

 أ. لملكوت هللا شكل  حالي وشكل  مستقبلي.

 . 15-12: 20؛ 01: 09؛ 13-36: 03 ؛28: 02؛ 02-00: 8مت ى  اقرأ
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 .مالحظات

يرالش  لبني وزراعة إبليس  ألبناء الملكوتملكوت هللا في شكله الحالي يشبه زراعة يسوع المسيح  في العالم  ر 

ير الش  (. ما يزال إبليس وبنو 39-36: 03الحاضر )مت ى  كل الحالي الش  طين في يهر الحاضر ونشالد  ين في موجودِ ر 

 كل المستقبلي للملكوت. الش   ولن يكونوا موجودين في اولكن هم سيُزولون تمام   للملكوت.

 

ر كثيرون في الش  في  يرة، ويخضعون لُملك الش  واألرواح  خطي ةالرق والغرب من الش  كل الحاضر للملكوت، يتحر  ر 

سيأتي بثمره )مت ى  لشعبٍ  (. أُعطي الملكوتُ 03: 0؛ كولوسي 28: 02المسيح من خالل إعالن بشارة اإلنجيل )مت ى 

 (.02-00: 8)مت ى  اك سيُطَرحون خارج  ن ال يقبلون الملِ الذيهلل(  انسل شعب هللا )المنتمين إسمي   ولكنَّ (. 13: 20

  

ا من ملكوت هللا انزع   خطي ةالكل المستقبلي للملكوت، سيُنَزع كلُّ األشرار وكلُّ ما يسب ب الش  لكن في   تام 

 (! 10: 03)مت ى 

 

 ملكوت هللا إعالن  وسر  في الوقت نفسه. ب.

 . 01-00: 03مت ى  اقرأ

 .مالحظات

ون في  اتُعلَن معرفة أسرار الملكوت للذين يفتحون قلوبهم لبذور كلمة هللا. ولكن  ملكوَت هللا يبقى سر    للذين يستمر 

 تقسية قلوبهم أمام المسيح وكالم الكتاب الُمقدَّس. 

 

 ه. يلإالعالم الحالي، ولكنّه ليس من العالم وال ينتمي  ج. ملكوت هللا موجود في 

 . 36: 08 يوحن ا؛ 21-09: 5؛ مت ى 20-21: 01لوقا  اقرأ

 .مالحظات

إن ه ليس ملكوت هللا في وسطنا، في قلبِنا، ونمارسه ونعل مه في حياتنا ومن خاللها، وهو ال يشبه أيَّ مملكة في العالم. 

 ماء بسيادته. الس  ودفاعات عسكرية، ولكن ه مملكة يحكمها يسوع المسيح من  ة سياسية أرضيةمملكة ذات حكوم

 

 شيء.  هاية ينتشر ويسود على كلِّ النّ ، ولكنّه في اد. ملكوت هللا يبدأ صغير   

 . 08: 28؛ مت ى 15-11، 35-31: 2؛ دانيال 1-6: 9وإشعياء  33-30: 03مت ى  اقرأ

 

 



154 
 

 .مالحظات

. ابل في البلدان أيض   ،، ليس فقط في حياة األفرادا. ولكن ه ينمو ويكبُر تدريجي  اجد   ة  كانت بداية ملكوت هللا صغير

اس وعلى المستوى الجغرافي في الن  يادي من خالل يسوع باالمتداد إلى مناطق جديدة في قلوب الس  يستمر ُملك هللا 

 ؛10: 03ضاء األخير بيسوع المسيح )مت ى حت ى وقت القإن ه يمتد  ويستمر  في االمتداد كل  بلدان العالم الحاضر! 

ماء وما على األرض سيخضع الس  كل ما في (. 33: 03حين سيسود ملكوت هللا على كل  شيء )مت ى  (،30-16: 25

له )أفسس (. سيمأل يسوع الكون كلَّ 01: 0لرأس واحد هو يسوع المسيح )أفسس  ال حب ة الخردل ثَ (. ومَ 00: 1ه ويكم 

 :2لمجد هللا )فيلب ي  ب  الر  هذا. كلُّ ركبة ستنحني وكلُّ لسان سيعترف بأنَّ يسوع المسيح هو والخميرة يعل مان 

ا هو فسيبقى ويدوم إلى األبد ، أم  ويالشيها الممالك األرضية، وسينهيها هاية كلَّ الن  (. سيسحق ملكوت هللا في 9-00

 (. سيبقى ملكوُت هللا إلى األبد! 11: 2؛ دانيال 1: 9)إشعياء 

 

 غيير في ثقافتناالتّ ج. مسؤولية إحداث 

 

واحي األثيمة الن  بأن يغي روا قدر ما يستطيعون في  مسؤولين على المسيحيين المؤمنين َكْونما سبب : شف وناقِ اكتشِ 

 ؟ هموالخاطئة في ثقافتهم في ما يتعل ق بحيات

 

 . ثقافة ملكوت هللا –دة قافة الكاملة الوحيالثّ م يسوع المسيح المسيحيين المؤمنين عن يعلِّ . 3

 من إنجيل مت ى(. 1-5)األصحاحات  06-0: 5مت ى  اقرأ

 .مالحظات

قافة الكاملة الوحيدة في العالم هي ثقافة ملكوت هللا الث  الكثير عن ملكوت هللا!  خالل رحلة يسوع على األرض، عل مَ 

، وفكرهب الُمقدس فقط. فالكتاب الُمقدس يُعلِن منظور هللا ثقافة ملكوت هللا ُمعلَنة في الكتاي يعل مها الكتاب الُمقدَّس! الت  

للناس أن يتبن وها في كل بلٍد من بلدان المسكونة! وهو  ينبغيي الت  للناس أن يؤمنوا به، والقِيَم  ينبغيوحقائق هللا، وما 

في عينَي هللا. يُعلِن الكتاب حة حيالص  اس، كما يُعلِن المشاعر واالختبارات الن  ي ينبغي أن تكون لدى الت  يعلِن القناعات 

خصية وفي عالقاتهم االجتماعية والمؤس سات القائمة الش  للناس أن يسلكوا في حياتهم  ينبغيبها ي الت  ريقة الط  الُمقدَّس 

 بالد العالم! في كلِّ 

 

  ين المؤمنين بأن ي علنوا ملكوت هللا ويدعموا ثقافة ملكوت هللا.يأمر يسوع المسيح المسيحيِّ . 0

 . 01: 21؛ 33، 01: 6؛ مت ى 05: 2؛ 28: 0تكوين  اقرأ
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 .مالحظات

الة بأن الص  على المسيحيين المؤمنين مسؤولية طلب ملكوت هللا أكثر من أي  أمٍر آخر في حياتهم. فعليهم مسؤولية 

األمم في  لكلِّ  يأتي ملكوت هللا في حياة اآلخرين وإلى كل  أمم المسكونة. عليهم مسؤولية أن يكرزوا بملكوت هللا

 العالم! 

 

تهم، وال يملكون  لطة لعمل هذا. ومع هذا، فإن  عليهم الس  ليس المسيحيون المؤمنون ُملَزمين بأن يغي روا ثقافة بلدهم وأم 

 اس بأن يغي روا في كلِّ الن  خصية. فعليهم أن يناِشدوا الش  مسؤولية دعوة أبناء أوطانهم وثقافاتهم ألن يتغيَّروا في حياتهم 

أمم  اس في كلِّ الن   سماعواحي الخاطئة واألثيمة في ثقافة بلدهم لتصبح ثقافتهم مشابهة لثقافة ملكوت هللا. ولذا، الن  

ون ألن يغيِّ هي دعوة لهم ألن يتوبوا ويتغيَّروا.  العالم بشارة إنجيل ملكوت هللا فلسفتهم الحياتية  وارإن هم مدعو 

هم وقِيَمهم وقناعاتهم واختباراتهم وسلوكياتهم وعالقاتهم ومؤسَّساتهم وأن يشابهوا ي يعتقدون بها ومعتقداتالت  والحقائق 

فقد أتى يسوع المسيح إلى العالم ليغيِّر األفراد ويغي ر العائالت والمجتمعات واألمم من خالل تغيير  ثقافة ملكوت هللا!

س ويغي ر ثقافاتهم من خاللهم، وهو يريد معالجة االن  ثقافتهم لتصير مشابهة  لثقافة ملكوت هللا! أتى المسيح ليغي ر 

 خصية! الش  من حياته  اواحي الخاطئة واألثيمة في ثقافة اإلنسان بدء  الن  

 

 .انيالثّ ين والمؤمنين وكل األرض في مجيئه سيغيِّر يسوع المسيح بسيادته وسلطانه المسيحيِّ . 1

 يوحنا ؛ رؤيا3-0: 3 يوحن ا0؛ 03: 3بطرس 2؛ 20-09: 8؛ رومية 20: 3 الرسل ؛ أعمال13-10: 03مت ى  اقرأ

20 :21-21 . 

 .مالحظات

ن الذياس الن  وكل   خطي ةالمن ملكوته كلَّ شيٍء يسب ب  هنزعبليم وذلك الس  شيٍء إلى وضعه  سيعيد يسوع المسيح كلَّ 

األخيرة بعد المجيء شيٍء نجس أو معيب أو ضالل بأن يدخل إلى ملكوته في مرحلته  ر! لن يسمح بأيِّ الش  يعملون 

واحي هي الن  قافات اإلنسانية بأن تدخل إلى ملكوته، وهذه الث  ليمة والكاملة في الس  واحي لن  لاني للمسيح. فلن يسمح إال الث  

ل المؤمنين في مجيئه  اتام    اتلك المنسجمة انسجام   د هللا. ومع هذا، كما أنَّ المسيح سيكمِّ اني الث  مع كلمة هللا وتمجِّ

اني الث  قافات البشرية بعمل المسيح فقط عند مجيئه الث  الحة في الص  واحي الن  ستُكمَّل كلُّ  ا(، هكذا أيض  3-0: 3 ن ايوح0)

 (.20-09: 8)رومية 
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 قافةالثّ د. تقييم نواحي 

 

. استمر  طيلةَ يحتاج المؤمنون ألن يقي موا كل  نواحي ثقافتهم في ضوء ثقافة ملكوت هللا، كما يعلِنها الكتاب الُمقدَّس

 الية: الت  حياتك في سؤال نفسك األسئلة 

 

 ؟ الكون عني ال تتغير الت  ما هي فلسفتي الكونية والحياتية في ضوء نظرة الكتاب الُمقدس 

 ة الواردة في الكتاب الُمقدَّس؟ في ضوء الحقائق األبدي   اصحيح   اأعتبره في الحاضر حق    الذيما 

 ي ينبغي أن أومن بها في الكتاب الُمقدَّس؟ الت  ء كل األمور أومن به اآلن في ضو الذيما 

 ي ينبغي أن أتمس ك وأومن بها؟ الت  ما قِيَمي الحالية وقِيَم ثقافتي في ضوء قِيَم الكتاب الُمقدَّس 

 ي ينبغي أن أتمسَّك وأومن بها؟ الت  ي يقد مها الكتاب الُمقدس الت  ما هي قناعاتي الحالية في ضوء القناعات 

 كيف يقي م الكتاب الُمقدس مشاعري واختباراتي؟ 

 كيف يقي م الكتاب الُمقدس عالقاتي الحالية؟ 

 ي يأمر الكتاب الُمقدس بأن نسير بحسبها؟ الت  لوكيات الس  ما هي سلوكياتي الحالية في ضوء 

 ة في ثقافتي؟ يني  الد  وة ة واالجتماعي  عليمي  الت  ة وة والقضائي  ياسي  الس  كيف يقي م الكتاب الُمقدس المؤس سات 

 

تين الد  انظر   اليتين: الت  راستَين المهم 

  .الحيَّينين الدَ الومع ابع: العالقة الر  ادس، الُملَحق الس  اإلرشادي ليل الد  

 المتوف ين.  مع اآلباء واألسالفادس، الملَحق الخامس: العالقة الس   اإلرشادي ليلالد  

 

 دقائق( 8) صالة  1

 كلمة هللا مع متجاوبةصالة  

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناو ب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.
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 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أتك الواجب التالي مكتوب ا، أو أعط أعضاء مجموع قائد المجموعة.)

  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .0

" مع شخص آخر أو ضمن الثقافة اإلنسانية وثقافة ملكوت هللاِعظ أو عل م أو ادرس التعليم المتعلِّق بـ" .2

 مجموعة. 

 استخدم .1-2تيموثاوس 2 ِمن يومي  ا خلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاحتمتَّع ب الخلوة الروحية: .3

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .طريقة الَحق  الُمفضَّ

  راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها من إنجيل يوحنا.  :الحفظ .1

ر لدرس الكتاب الت الي في البيت، والمتعل ق بيوحن   درس الكتاب الُمقدَّس: .5 . استفد من منهجية 01 احض 

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

الة: .6  (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما  الص 

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

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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01رس الدّ   

 صالة 3

 

 

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

 دقيقة(  21) مشاركة  0

 تيموثاوس 0رسالة 

 

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

  (.4-2تيموثاوس 2الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )
 وااكتف. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 5) حفظ 1

 جعة لسلسة ابآيات المأخوذة من إنجيل يوحنّامرا

 

 في مجموعاٍت من اثنين آخر خمس آيات كتابية للحفظ من إنجيل يوحن ا. راجعوا 

 دقيقة(  85) درس كتاب 1

 10-3: 32إنجيل يوحنا 

 

يسي ين والت الميذ لإل 39-0: 01: يصف يوحن ا م قّدمة الح، ودعوة يسوع المسيح للفر  اعي الص  يمان بأن ه ابن صورة الر 

 هللا.  

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 12-0: 01لنقرأ يوحن ا  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 
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 م الحظات                                    .                 اكتشف: 2الخطوة 

ر. ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا  َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

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(.  ارِك.ش

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 01-01: 32 يوحنّا

 .يقين الخالص: 3االكتشاف 

 أ. يقين الخالص مبني على وعد يسوع وقوته. 

: "خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أُعطيها حياة  ال  عن خرافه قائ 28-21: 01 يوحن ايتكل م يسوع في 

 م خرافه: أبدية، ولن تهلك إلى األبد، وال يخطفها أحٌد من يدي." يِعد يسوع هنا بثالثة أموٍر يقينية بشأن َمن ه

ماء الجديدة واألرض الجديدة! الس  من اآلتي، زمن الز  يملك المؤمنون الحقيقيون حياة أبدية، أي حياة  تشابه  -

 ! االحياة باقية ودائمة: ال تنتهي أبد   هوهذ

ين أن يرتد وا بحيث يهلكوا، أي أن هم لن يحدث أن يُدانوا باالنفصال األبدي عن ال يمكن للمؤمنين الحقيقي   -

 ضر هللا وعناية محبته! مح

ين من يد يسوع، أي ليس من أحٍد قويٍّ بما يكفي ليخطفهم من حماية يسوع ال يمكن خطف المؤمنين الحقيقي   -

 تَين. وعنايته القوي  

 

يطيعون ن يعرفهم يسوع، وهؤالء سالذيين هم ولكْن َمن هم المؤمنون الحقيقيون؟ يقول يسوع إن المؤمنين الحقيقي  

ينبغي للمؤمن أال يشك  بوعد يسوع بشأن ديانة  أخرى أو فلسفة أخرى أو نظاَم قِيٍَم آخر.  ون يسوع، الصوته، وسيتبع

م المسؤولية الملقاة امؤمن   اللمسيح، أي مسيحي   اخروف   هألحٍد أن يدعو نفس ولكْن ال يحق  يقين الخالص.  ، إن لم يكن يتم 

 عليه بأن يستمع للمسيح ويطيعه! 

 

 مبني على حقيقة أن هللا ابآب أعطانا ليسوع المسيح.  يقين الخالصب. 

ن ال يؤمنون به: "ولكن كم لستُم تؤمنون ألن كم لستُم من خرافي." تتضم ن الذي، يقول يسوع لليهود 26: 01 يوحن افي 

تين جد   ، وثانية عقيدة يعيين الُمسبق أو االختيار اإللهالت  عقيدة  ال  في الكتاب الُمقدس: أو اهذه اآلية حقيقتَين هام 
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إلى جنب بشكٍل متواٍز في الكتاب  اوفيق بين هاتَين العقيدتَين، ألن هما تسيران جنب  الت  ن مكِ ال يُ . المسؤولية البشرية

 الُمقدَّس. 

 

أو ال يؤمن بيسوع المسيح. اليهود مسؤولون مسؤولية كاملة عن  عن أن يؤمن اكل إنسان مسؤول شخصي  فمن ناحية، 

! حين نكرز ببشارة ةة البشري  المسؤولي  (. نرى هنا 26: 01 يوحن اانهم. فقد قال يسوع: "لستُم تؤمنون" )عدم إيم خطي ة

 مسؤوليةإنسان في العالم. فكل إنسان في العالم عليه  ة الملقاة على عاتق كلِّ ة البشري  اإلنجيل، فإننا ننادي بالمسؤولي  

 (. 05: 0وبة واإليمان بيسوع المسيح )مرقس الت  

 

 الذيال يعطيهم ليسوع. فقد قال يسوع: "أبي  وَمن، يختار هللا اآلب َمن يعطيهم ليسوع المسيح أخرى من ناحيةو

: "كلُّ ما اأيض   65و 11و 31: 6 يوحن ايعل م يسوع هذه الحقيقة في (. 29: 01 يوحن اأعطاني إي اها )الخراف(" )

 الذي. ... ال يقدر أحٌد أن يقبِل إلي  إن لم يجتذبه اآلب اخارج   يعطيني اآلب فإلي  يُقبِل، ومن يقبِل إلي  ال أخرجه

ي ال الت   تهن يجتذبهم هللا اآلب بنعمالذيإن لم يعطَ من أبي."  ليَّ لكم إن ه ال يقدر أحٌد أن يأتي إ أرسلني. ... لهذا قلتُ 

! حين نعل م حقائق ق واالختيار اإللهيعيين المُسبَ الت  ن سيؤمنون به! هذا هو الذيتُقاوم إلى يسوع المسيح هم الوحيدون 

 فقط للمؤمنين في الكنيسة.  االختيار اإللهي حقَّ الكتاب الُمقدَّس فنحُن نعل م 

 

 حقيقة إيماني بيسوع المسيح وات باعي إي اه هي تأكيد عظيم على أن هللا اآلب أعطاني ليسوع المسيح! يمكن لكلِّ 

 (. 28-21: 01 يوحن ااعي األعظم )الر  بأنهم خراف في قطيع في العالم أن يكونوا على يقين  ينالمؤمن

 

 11-12: 32 يوحنّا

 .يسوع المسيح هو هللا حقيقة أنَّ : 0االكتشاف 

 أ. يقول يسوع إنّه واحد  مع هللا ابآب. 

، أي خارجيٍّ  ى  توسعلى م ا: "أنا واآلب واحد." ال يتكل م يسوع هنا عن كونهما واحد  31: 01 يوحن ايقول يسوع في 

اخلي العميق. وفي قوله "أنا واآلب" الد  في جوهرهما  كن ه يشير إلى حقيقة أن هما واحدٌ ي يعمالنها، لالتفي األعمال 

، حيث لدينا اسٌم 09: 28)انظر مت ى  ات اإللهيةالذ  داخلي ين ضمن وحدة أو تعيُّنين تميَُّزين  عنشخصين، يتكل م عن 

. يعل م جوهر واحد أو طبيعية واحدةات اإللهية(. وبقوله "واحد" يشير إلى الذ  داخل أو تعيُّنات واحد وثالثة تميُّزات 

 جوهر واحد وذات واحدة. ومع أنَّ  ا  مع  يسوع في هذه الكلمات أن هللا اآلب وهللا االبن شخصان/ أقنومان، ولكن هما 

ي تعل م أن هللا أعلن الت  واضح أنه يعل م هذه العقيدة،  ،"هللا الُمثلَّث األقانيم"أو  "ثالوث"س ال يستخدم الكلمة الكتاب الُمقدَّ 

يمكن تمييز الواحد عن اآلخر. هذه اآلية بالغة  لكْن يُرى ثالثة أشخاص/ أقانيمات، والذ  في الجوهر و اواحد   اإله  نفسه 



161 
 

ي التِهر خطأ العقيدة ظ، ومن ناحية أخرى تُ وحدة جوهر هللاي تنكر الت  طالن العقيدة األهمية ألن ها من ناحية تظِهر بُ 

عالت  تنِكر  ديَّة  نوُّ  . الثةالث  األقانيم يظهر في  الذيات اإللهية الذ  في أو التعدُّ

 

 فهم اليهود كالم يسوع بأنّه يجعل من نفسه هللا. ب.  

لجوهر قال يسوع إن ه مساٍو في األعمال وا 23و 08-01: 5 يوحن اقال يسوع في وقٍت سابق إن ه مساٍو هلل اآلب. ففي 

فهم اليهود هذا الكالم على أن ه يقول يسوع: "قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن!"  59-58: 8 يوحن امع هللا اآلب! وفي 

فهم اليهود أن يسوع يؤك د على مساواته الُمطلَقة  33: 01 يوحن اأمسكوا حجارة ليرجموه بها. وفي  إْذ نراهمتجديٌف، 

 . اجديف  مع هللا، إذ إن هم اعتبروا كالمه ت

 

هو تموتون  إن لم تؤمنوا أن ي أنا: "إن كم تموتون في خطاياكم، ألن كم ال  قائ 21: 8 يوحن اولذا، حذَّر يسوع اليهود في 

 خص أن يسوع هو كلُّ الش  فما لم يؤمن . اأو نبي   اصالح   ال  أن تؤمن أن يسوع المسيح كان رج افي خطاياكم!" ليس كافي  

د أن ه سيموت في خطاياه!ما يقوله عن نفسه، فإن  م أن يؤمن  ومعنى هذا هو أن ه سيذهب إلى جهن م! ضروري   ن المؤكَّ

  هلل اآلب. االمسيح مساٍو تمام   خص أن يسوعَ الش  

   توضيحات    إسأل.: 1الخطوة 

 : ما األسئلة الت ي تود  أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 12-0: 01م كلِّ الحقائق الت ي يقد مها إنجيل يوحن ا لنحاول فه

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

ره بعض أفكاره التي : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في الت فكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوشارك

نها(.   دو 

 : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشتها في مجموعتك.( ناقش

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها الت الميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي
 

  31-3: 32 يوحنّا

 ؟ لح المجازيةاالصّ اعي الرّ ما معنى صورة : 3ؤال السّ 

 .مالحظات

 صورتان مجازيتان.  هما (05 يوحن ا( والكرمة واألغصان )01 يوحن االح )الص  اعي الر   ،يوحن افي إنجيل 

 

 عاة في إسرائيل.الرّ حياة أ. 

عاة. في ذلك الوقت، ربما كان يوجد في القرية حظيرة واحدة كبيرة تُحفَظ الر  كان الجميع في إسرائيل يعرفون حياة 

عاة يأتون ليقود الر  باح، كان الص  . وكان لهذه الحظيرة حارس يهتم  بها خالل الليل. وفي اها كل قطعان األغنام مع  في
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عاة، وكان يفتح الباب لهم. وكان كلُّ قطيٍع يعرف الر  كلُّ واحٍد أغنامه إلى المراعي والماء. كان الحارس يعرف 

اعي يِحب أغنامه وكان الر  باالسم. كان  –كان يعرف أغناَمه  اي أيض  اعالر  آخر. ولكن  اراعيه، ولم يكن يتبع راعي  

 داود.  فعلببة، كما الد  ئاب وضد األسود والذ  للدفاع عنهم ضد  امستعد   

 

 ة.صورة مجازيّ هي  31-3: 32 يوحنّاالواردة في  الّصورةب.  

بُّ الر  قول كاتب المزمور " ال  شبيه. فمثال تشتمل صيغته على أداة تغير مباشر، إْذ شبيه البليغ تشبيه ضمني الت  

" )مزمور   اعي". الر  ب كالر  شبيه غير واردة ولكن ها ُمقدَّرة، إذ يقصد الكاتب "الت  ( هو تشبيه بليغ، إذ أداة 0: 23راعي 

ل. فمث (allegory) ةورة المجازي  الص  أما  ة نواٍح وسمات في ال  فهي تشبيه بليغ مطوَّ اعي لر  ا، يمكن تشبيه يسوع بعد 

 مز. الر  ة علينا أال نحاول شرح كل واحدة من سمات ورة المجازي  الص  الح. ولكْن في الص  

 

اعي الر  ، يقول يسوع إن ال  ة. فمثورة المجازي  الص  ، يقد م يسوع نفسه تفسيره لعد ة رموز استُخِدمت في 01 يوحن اوفي 

(. ليست 06: 01 يوحن الخراف إلى شعب إسرائيل ). كما يشير الباب إلى يسوع. في حين تشير اايشير إليه شخصي  

ن الذين مات المسيح ألجلهم، هم الذياس في العالم. فالخراف هم الن   شعب إسرائيل، كما أن ها ليست كلَّ  الخراف كلَّ 

ن يستمعون إلى صوت يسوع المسيح، وهم الذين سيحصلون على الحياة األبدية، هم الذيمصيرهم الخالص، هم 

 (. 06: 01 يوحن اعية الواحدة" إلى كامل مجموعة الُمخلَّصين في العالم )الر  ون يسوع المسيح. وتشير "ن يتبعالذي

 

اب" )اآلية  اريخي. لكنْ الت  ارق واألجير، في سياقها الس  موز، مثل الر  يمكن تفسير بعض  ة رموز أخرى، مثل "البو  ثم 

ة من ئيسي  الر  هو فهم الفكرة  موز. المهم  الر  ياق يفس ران هذه الس  ئب"، ينبغي عدم تفسيرها، ألن ه ال يسوع وال الذ  ( و"3

 ورة. الص  

 

   .ةورة المجازيّ للصّ ة ئيسيّ الرّ ج. الفكرة 

ن يمث لون قادة الذيعاة األشرار، الر  الح، يسوع، في مقارنة مع الص  اعي الر  هو  01 يوحن االموضوع األساسي في 

  ين.يني  الد  عب اليهود ومعل ميهم الش  

 

ي أنبأ هللا بها في العهد القديم: الت  ريقة الط  الح حظيرة إسرائيل بالص  اعي الر  اعي الحقيقي والكامل. دخل الر  يسوع هو 

ه عذراء، وقد ُولِد في بيت لحم.   من خالل سبط يهوذا، ومن خالل بيت داود، وكانت أم 
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ه ولن يتبعوا نالح، وسيتبعوالص  ن يسوع هو راعيهم باسمه. كما أن المؤمنين يعرفون أ مؤمٍن حقيقي   يعرف هللا كلَّ 

اق. الس  ير أمامهم. أما قادة اليهود ومعل موهم فكانوا مثل اللصوص والس  والمثال، أي ب المحب ةسواه. قاد يسوع خرافه ب ر 

 يطرة على شعب إسرائيل من خالل قواعدَ الس  هو يسوع المسيح، وكانوا يحاولون  الذيتجن ب هؤالء الباب، 

هؤالء  يُقداس وإهانتهم. فقد كانوا يهد دون بطرد كل  َمن ال يعمل ما يقولونه. لم الن  ة ومن خالل إذالل بشري   تشريعاتٍ و

 هديدات. الت  ب ساقوهمشعب إسرائيل، لكن هم 

 

عب الش  حياة يني ون أفسدوا الد  الح إذ بذل حياته ألجل المؤمنين، بينما قادة اليهود وُمعل موهم الص  اعي الر  يسوع يشبه 

 . روحي ةال

 

العالم.  حظائر الخراف في كلِّ  يسوع هو راعي حظيرة الخراف هذه، أي المؤمنين في إسرائيل، كما أن ه راعي كلِّ 

ة فيخرجها من حظائرها الوطني   وهو يقود خرافه من كلِّ   يوحن االعالم ) واحدة  جديدة تشمل كلَّ  رعية    اة لتشك ل مع  أم 

 ! اواحد   املكوت   –ون يشك لون كنيسة واحدة ون اليهود والمؤمنون األممي  (. فالمؤمن06: 01

 

  .ورةالصّ دروس من هذه د.  

ة معرفة خول من الباب، يسوع المسيح، إلى جماعة المؤمنين. يا ألهمي  الد  ورة المجازية مدى أهمية الص  تعل منا هذه 

ن يريدون الذيع وإطاعة صوته! لن يحمينا يسوع من يسوع المسيح معرفة شخصية وحميمة! ويا ألهمية ات باع يسو

ة حظائر أخرى )أمم لها ثقافاتها ورة أن  ثم  الص  كما تعل منا هذه ا إال حين نتبعه عن قُْرب. نيطرة علينا وتدميرالس  

ة( في العالم، ولكن ها مع   ملكوت المسيح. هي كنيسة المسيح أو العالم،  رعية واحدة تُضمُّ كلَّ المؤمنين في كلِّ  االخاص 

 (. 1-3: 3كورنثوس 0وائف )انظر الط  يرفض الكتاب الُمقدَّس فكرة 

 

 32، 1: 32 يوحنّا

 ؟ اعيالرّ لماذا شبّه يسوع نفسه بالباب وب: 0ؤال السّ 

 .مالحظات

: "أنا باب الخراف،" 1الح. فحين يقول يسوع في اآلية الص  اعي الر  م رمز عيساهم رمز الباب ليسوع في شرح ود

شروعة. فببساطة ليس اس أن يدخلوا إلى جماعته بطريقة صحيحة وممن خالله يمكن للن   الذييقول إن ه الوحيد  فهو

 الذييُوِصل إلى الخراف وهو الباب  الذيكنيسة المسيح أو ملكوت هللا! يسوع المسيح هو الباب  ىلمن مدخل آخر إ

ن الذي . كل  إلى الخرافين عاة الحقيقي  الر  وحيد لدخول ال رعي  الش  إن ه المدخل  8تدخله الخراف. ويقول في اآلية 
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اق ولصوص. ويقول يسوع في اآلية الد  يحاولون الوصول إلى الخراف من دون  إن ه  9خول من خالل يسوع هم ُسر 

 يمكن به نوال الخالص والحصول على المرعى.  الذيريق الوحيد الط   هو سبة للخرافالن  ب

 

 32-1: 32 يوحنّا

 ؟ ماذا يقصد يسوع بقوله إّن ك لَّ من يدخل به يخل ص: 1ؤال السّ 

 .مالحظات

نرى خراف يسوع المسيح  28: 01 يوحن اوفي ، معنى الخالص هو نوال الحياة األبدية. 01-06: 3 يوحن ابحسب 

 يوحن افي  ما يقصده يسوع ولذا، فإنَّ ينالون حياة أبدية، فال تهلك إلى األبد، وال يستطيع أحٌد أن يخطفها من يده. 

الخزي وقوة بعور الش  من المذنوبية و الخالصفقط، بل يقصد  "األمن"يح ليس سمالخول من خالل يسوع الد  ب 9: 01

ة، وعندئٍذ . فسينال هؤالء الحياة األبدي  خطي ةالها ي تستحقُّ الت  ينونة األبدية الد  دة، ومن الُمستعبِدة والُمفسِ  خطي ةال

، إذ سيختبرون ال  شيٍء يحدث لهم أن يؤذيهم فع عيهم يسوع المسيح، فال يمكن أليِّ سيعيشون في أماٍن في محضر را

 . مراعيه الغنيةتَين، وسيجدون بركاٍت عظيمة ووافرة في عنايته وحمايته اليوميَّ 

 

 33: 32 يوحنّا

 ؟هل مات يسوع ألجل الجميع أم ألجل خرافه فقط: 1ؤال السّ 

 .مالحظات

الح يبذل نفسه عن الخراف." ال تعني هذه الص  اعي الر  الح، والص  اعي الر  : "أنا هو 00: 01 يوحن ايقول يسوع في 

 يوحن ان سيبذل حياته ألجلهم؟ نرى في الذيالكلمات أن يسوع سيبذل حياته ألجِل كلِّ َمن في العالم. َمن هم "الخراف" 

ن لن يهلكوا الذية، ينالون الحياة األبدي   نالذين يستمعون لصوته ويتبعونه. إن هم الذيأن هذه الخراف هم  21-28: 01

ن الذي. مات يسوع ألجل ال  ن سيخلصون فعالذيإلى األبد! وهكذا، فإن  موت يسوع المسيح الكف اري محدوٌد في 

فعمل يسوع  . ال يمكن تعطيل عمل خالص هللا من خالل يسوع المسيح بقرار أو جهٍد من أيِّ إنسان.ال  سيخلصون فع

 تسالونيكي0؛ 08-6: 9؛ 31-29: 8، وال يستطيع أحٌد تعطيله )انظر رومية ال دائم  اوفعَّ  سيادي  عمٌل  الخالصي  

2 :03-05 .) 

 

فقط في  فعَّالعرفهم وجه األرض، فإنه  نالذيالبشر  لكلِّ  كافٍ موت المسيح الكف اري  نقول: مع أنَّ  ،لما سبق اوتلخيص  

هللا  اس األحياء، فلن يستجيب الجميع باإليمان. ومع أنِّ الن  إلنجيل لكل  مع أن ه ينبغي الكرازة ببشارة ان يخلصون. الذي

ال يعل م الكتاب الُمقدَّس بالخالص اس من كل األَُمم. الن  لن يخلص كل فإنَّه أمم العالم،  يجذب ويجمع شعبه من كلِّ 
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ها: "ألنه قد الت  ، 00: 2البستاني لتيطس  -ربما ينبغي تصويب ترجمة فاندايك واس. الن   مولي، أي لكلِّ الش   ي نص 

 اس." الن  اس" إلى "نعمة هللا المخل صة قد ظهرت لجميع الن  ظهرت نعمة هللا الُمخلِّصة لجميع 

 

 31: 32 يوحنّا

 ؟ رعية  واحدة التشّكل مع  ماذا يقصد يسوع بقوله إنّه ينبغي أن يأتي بخراف أخرى من حظائر أخرى : 1ؤال السّ 

  .مالحظات

 كنيسته أو ملكوته.  اخرافَه من إسرائيل ومن األ َمم األخرى لتشّكل مع   يجمع يسوعأ. 

ة اآلية اعي المجازي  الر  صورة واضح من  ة إسرائيل. ويسوع سيأتي 06ة، وخاص  ، أن "حظيرة الخراف" تشير إلى أم 

أن تعيش بحسب طرقها هو. خالل حقبة العهد القديم، سمح هللا لألمم غير اليهود ب رعي تِهبخراف هذه الحظيرة إلى 

ة 06: 01 الرسل )أعمال س يسوع جهوده للخدمة داخل أم  (، وخالل الفترة األولى من خدمة يسوع األرضية، كر 

ة إسرائيل، بل من 6-5: 01إسرائيل )مت ى  (. ولكن  فجَر حقبٍة جديدة قد بدأ يلوح، وليسوع خراف أخرى ليست من أم 

ها من حظائرها )من أممها وثقافاتها( إلى رعيته )الكنيسة أو الملكوت وثقافة أمم العالم األخرى، وينبغي أن يأتي ب

 الملكوت(. 

 

 األمم إلى ملكوت هللا على أساس المساواة مع اليهود المؤمنين بالمسيح.  من كلِّ ب. سيدخل المؤمنون  

عشائر األرض  بأنه سيبارك كلَّ  3: 02يعد هللا في تكوين كل أمم العالم.  ليشمل هخالص ينشرأنبأ العهد القديم بأن هللا 

على كل شعوب األرض.  –يعد بأنه سيسكب روحه على كل بشر  28: 2ا المنتظر. وفي يوئيل من خالل المسيَّ 

 األمم.  وسط كلِّ  اأن  اسمه سيكون عظيم   00: 0وينبئ في مالخي 

 

)انظر  لصون باالنضمام إلى أم ة إسرائيلسيخاس من األمم األخرى الن  ولكن  أنبياء العهد القديم كانوا يرون أن 

  (!23: 8؛ زكريا 02-01: 62؛ 3-2: 51؛ 1-2: 2إشعياء 

 

 الية ألنبياء العهد القديم: الت  الثة الث  عاليم الت  أُعلِنت 

ة األمم غير اليهودي   إلى كلِّ  سيمتد  في شعب إسرائيل، بل  اعليم بأن عمل خالص هللا لن يكون محصور  الت   -

 (. 09: 28ى )مت   اأيض  

شعب هللا لن يكونوا المؤمنين من شعب إسرائيل فقط، بل سيكون مجموع المؤمنين من كل أمم  عليم بأن  الت   -

 (. 01-9: 2بطرس 0ملكوت هللا ) –شعب هللا اآلن هو كنيسة المسيح العالم. 
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اواة مع المؤمنين من شعب ة سيدخلون ملكوت هللا على أساس المسالمؤمنين من األمم غير اليهودي   عليم بأنَّ الت   -

 (. 6-0: 3ئيل )أفسس إسرا

 

هللا أعلن أن ه سيجمع  نرى أنَّ  01-9: 0ل في العهد الجديد. وفي أفسس سُ الرُّ أُعلِن هذا الحق  من خالل يسوع المسيح و

واألنبياء  سلهللا أعلن للرُّ  نرى أنَّ  6-0: 3واحٍد هو المسيح. وفي أفسس ماء وما على األرض تحَت الس  كل  ما في 

ين ورثة مع ي  اس في العهد القديم. فمن خالل الكرازة ببشارة اإلنجيل كان هللا سيجعل المؤمنين األممالن  لم يعرفه  اأمر  

الكنيسة  أحل  هللا عالقته بإسرائيل وال  ينهِ في وعد هللا بالمسيح. لم  اإسرائيل وأعضاء جسد واحد، وسيشتركون مع  

لكن على مستوى أسمى )على أساس إسرائيل  ن منمؤمنيالفي خطة الخالص مع  استمر   هللا إسرائيل. ولكن   محلَّ 

 ليشمل مؤمنين من كل أمم العالم.  وبسطهاموس واألنبياء(، الن  ل وتتميم عمل الخالص المتكمِ 

 

 فتسمع صوتي اهذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيض   من: "ولي خراف ليست 06: 01 يوحن امالحظة: نقرأ في 

حظيرة خراف إسرائيل، لكن ه  إلىالخراف من كل األمم  سيقود." ال يقول يسوع إن ه دواحدة وراٍع واح وتكون رعيةٌ 

، هي كنيسة هللا وملكوته! وبهذا، لم ةبيعية ويجعلها "رعية " واحدالط  يعل م بوضوح بأن سيقود الخراف من حظائرها 

ة إسرائيل الط  تعد الحدود  ة. المهمُّ  اد  حدوبيعية لألمم وألم  (! 11-12: 20؛ 02-00: 8هو ملكوت هللا )انظر مت ى  مهم 

يتون البرية )المؤمنون من الز  يتون )المؤمنون من أمة إسرائيل(، وأغصان أشجار الز  بيعية لشجرة الط  األغصان 

م باإليمان في األصل   (. 21-06: 00)رومية يمثِّل يسوع المسيح وشعب عهده الجديد  الذياألَُمم غير اليهودية( تطعَّ

 

 01: 32 يوحنّا

 ؟ 01حيحة لآلية الصّ رجمة التّ ما : 1ؤال السّ 

 .مالحظات

هذه اآلية، ويمكن ترجمة عية ال إلى هللا. الر  الكلمة "إي اها" ال ترد في األصل اليوناني. والكلمة "أعظم" قد تشير إلى 

 أعظم أو أسمى )من كل  خالئق األرض األخرى(، ني هللاطيإلى: "ما يع ،بناء  على فهم بعض المخطوطات القديمة

عية( من يد أبي!" ما أعطاه هللا اآلب ليسوع هو رعية تتألَّف من المؤمنين من الر  وليس من أحٍد يمكنه أن يخطفها )

رعية  واحد،  يشك لون اأمم األرض. وهؤالء المؤمنون هم أهم خالئق هللا على األرض. وهؤالء المؤمنون مع   كلِّ 

 ملكوت هللا في العالم.  –سة المسيح الواحدة في العالم كني
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  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

 والت ي تمث ل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق الت ي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من الت طبيقات الت ي نستقيها من يوحن ا شارك ودّون نها. 12-0: 01: لنفك ر مع   ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟فّكر  : ما الت طبيقات الممكنة الت ي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا الت طبيق الش خصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الش خصي.دّون

سه. وفي ما يلي قائمة )تذك ر أن ه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحق  نف

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 :32ا أمثلة على تطبيقات مقترحة من يوحنّ . 3

 لذين يتسل لون إلى كنيستك بطرٍق غير كتابية. ااحذر من اللصوص  : 0: 01

ا بحيث تعرف صوته وتمي زه عن أصوات اللصوص.  : 3: 01  اعرف يسوع المسيح جيد 

ر الباب، الذي هو يسوع المسيح، فادخل من خالله اآلن واخلُص إلى األبد، إن لم تُكن قد دخلت عب : 9-01:  01

 وستحيا آمن ا على األرض حيث لن يؤذيك شيٌء، وستحظى بحياة ُمرضية وذات مغزى وهدف. 

ا حقيقي ا بالخراف، ولن يضعوا حيا : 02: 01 عاة األُجراء. هؤالء القادة والُمعل مين ال يهتم ون اهتمام  تهم ميِّْز الر 

 ألجل الخراف. 

اعي، يسوع المسيح، أن يخلِّص  : 06: 01 ! يريد الر  اجعل كنيستك كنيسة  إرسالية  من البداية وبشكٍل مستمر 

ة ولغة وثقافٍة في منطقتك وفي العالم كل ه!  الن اس من كلِّ أم 

 إن كنَت خروف ا حقيقي ا فستسمع لصوت يسوع المسيح وستتبعه.  : 21: 01

اعي، يسوَع المسيح، قد وعد بأن  يعطيك حياة أبدية، وبأن ك لن تهلك، ولن ال  : 28: 01 ا بأن  الر  تش ك أبد 

 يستطيع أحد أن يخطفك من يده!

اعي، يسوع المسيح، أك د بأن رعيته أعظم وأسمى من كلِّ الخالئق األخرى على  : 29: 01 ا بأن  الر  ال تشك  أبد 

 طف رعيته من يد هللا اآلب! األرض، وبأن ه ليس من أحٍد يقدر أن يخ

ا الط بيعة البشرية،  : 31-39: 01 ا بأن  يسوع المسيح يقول إن ه واآلب ذاٌت إلهية واحدة، وإن ه هللا مت خذ  ال تُشك  أبد 

وبأن  هللا اآلب هو في هللا االبن، وأن هللا االبن هو في هللا اآلب. فهم اليهود بوضوح هذا المعنى، ولذا 

 الت جديف وحاولوا رجمه حت ى الموت. ات هموا يسوع ب
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 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية. 0

حت ى ال أنسى أن  يسوع وعد بيقين الخالص لي ولكل  الذين يؤمنون به. قال يسوع:  28: 01أ. أريد أن أحفظ يوحن ا 

 "وأنا أعطيها حياة  أبدية، ولن تهلَك إلى األبد، وال يخطفها أحٌد من يدي."  

 

أن أُخِضع عقلي لحقيقة أن يسوع المسيح مساٍو هلل في جوهره وفي عمله وفي الكرامة الت ي يستحقُّها. وألنَّ ب. أريد 

ف طبيعة هللا. الش يء الوحيد الذي نستطيع نحُن  هللا أعظم من أيِّ إنسان بما ال يُقاس، ال يستطيع أيُّ إنسان أن يعرِّ

 لنا عن طبيعتنا. أعلن هللا أنَّهُ جوهر واحد في ثالثة أقانيم متمي زين: هللا البشر أن نعمله هو أن نؤمن بكل  ما أعلنه هللا

وح القدس. وأنا أؤمن أنني سأقِرُّ بهذا في كل مكان!   اآلب وهللا االبن وهللا الر 

 

 التجاوب    .صلِّ : 1الخطوة 

ي صالتك لما تعل مته خالل دراسة الكتاب ف تجاوب. )12-0: 01بشأن حقيقة عل منا هللا إي اها في يوحن ا  بالتناوبلنصلِّ 

ب على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصل ي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.(   الُمقدس. تدر 
 

 دقائق( 8) صالة  1

 صالة شفاعيَّة

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 للّدرس القادم
 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. تعهَّد .0  : تعهَّد بأن تتلمذ أناس 

 آخر أو مجموعة.  مع شخصٍ  01يوحن ا  ِعظ أو عل م أو ادرس .2

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .3 يومي ا.   31: 1-0: 0لوقا  من: خص ص وقت ا خاص  

ل. اكتب مالحظاتك.   استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

ل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها الحفظ: .1 آخر خمس  راجع يومي ا. 21: 2: الت رك وااللتصاق: تكوين تأم 

 آيات كتابية حفظتَها. 

الة: .5  (. 3: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الص 

ن مالحظاتك .6 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاص  مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 حضير لألسبوع القادم. بشأن آيات الحفظ، ومالحظات الت عليم وهذا الت  
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لحق    1الم 

 ممارسة المعموديّة المسيحيّة

 

 : "أ" و"ب" و"ج". مسيحي ةال معمودي ةلالط الع على شرح لمعنى ال 03رس الد  ادس، الس  ليل الد  انظر 

 * = اقرأ هذا المقطع الكتابي

 

 عميد بالماءالتّ ممارسة العملية لطريقة الد. 

 

 .(31: 01)* متّى  ةوصيّ هي الماء  معموديّة. 3

في  معمودي ةأَُمم العالم وجذب تالميذ فيها للمسيح. ال هاب إلى كلِّ الذ  ة العظمى بالكلمة "عم دوهم" مرتبطة بالمأموري  

ن يؤمنون بيسوع المسيح عليهم أن يعتمدوا الذيين المؤمنين، ولكن ها وصية من المسيح. للمسيحي   االماء ليست خيار  

لمذة، أي أن ه ينبغي تعليمهم الت  وح القدس. ينبغي أن يعتمدوا في سياق الر  آخر باسم اآلب واالبن وبالماء على يد مؤمن 

 وصايا يسوع المسيح وتعاليمه )أي الكتاب الُمقدَّس(.  أن يطيعوا كلَّ 

 

 . الماء تتّم على يد مؤمن آخر معموديّة. 0

مسيح، فال بدَّ أن يستنتج أن  هللا كان قد أخذ الخطوة األولى ي أتى بها لإليمان بيسوع الالت  ريقة الط  حين يفك ر مؤمن ب

آخر ليشاركه برسالة اإلنجيل. ال  ا(. وقد استخدم هللا شخص  5-1: 0نحوه قبل أن يخطو هو أي ة خطوة نحو هللا )أفسس 

ن يخضع (. وحي01: 01المسيح )رومية  يستطيع اإلنسان أن يأتي للمسيح ويؤمن به إال حين يسمع بشارة إنجيل

د المؤمن الجديد نفسه، ولكن ه يعتمد على يد 39-38: 2 الرسل يسمح بأن يعتمد بالماء )*أعمالسللمسيح ف (. ال يعم 

 يوحن اوح القدس بنعمته )الر  هللا أخذ الخطوة األولى نحوه في إعطائه  مؤمن آخر. وبهذا فهو يعب ر عن حقيقة أنَّ 

0 :02-03 .) 
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 1. معموديّة الماء تتمّ  "باسم يسوع المسيح".

 هذه العبارة تعني أمَرين: 

 : اد يقول شيئ  أ. المعمِّ 

د هللاَ في تقديم شهادٍة  د "باسم" هللا الُمثلَّث األقانيم )مت ى من هللا يمث ل المعم  د يعمِّ (، أو 09: 28للمؤمن الحديث. فالمعم 

د ب(. 18: 01 الرسل باسم يسوع المسيح )أعمال ممنوحة له من المسيح، ولذا فهو يعلِن أن ه من خالل لطة الالس  هو يعم 

هذا االسم، أي اسم هللا الُمثلَّث  صاحبوح القدس للمؤمن يدخل هذا المؤمن في عالقة عميقة وحي ة مع هللا الر   معمودي ة

 هو صورة هللا الُمثلَّث األقانيم(.  الذيب يسوع المسيح )الر  األقانيم أو اسم 

 

 : اقول شيئ  ي اب. المعتمد أيض   

يعتمد "يدعو باسم يسوع" أو "ينطق باسمه"  الذياس الحاضرين. الن  يعتمد يقد م شهادة هلل أمامه وأمام  الذيخص الش  

م إقراَر إيمانه: يُ 06: 22؛ 38: 2 الرسل )*أعمال بكلِّ ما قاله يسوع المسيح،  هعلِن إيمانَ (. هذا يعني ما يلي: يقد 

س نفسه إلطاعة المسيح وخدمته. الت  ب ويخضع لتعاليم المسيح، ويقر   الي بحاجته لالتك ال واالعتماد على يسوع، ويكر 

ترنيَم ترنيمة ُمعينة. أو قد يتحدَّث عما قاده  هأو قد يرفع صالة  مسموعة إلى هللا. أو قد يطلب من الحضور أن يشاركو

 لحضور. شخصية أمام الكنيسة وا الماء وذلك بتقديمه شهادة معمودي ةألخذ خطوة 

 

قدَّسالتّ طريق . 1  . عميد بالماء غير محّددة في الكتاب الم 

وقت  ها. ولكنَّ وختمَ  ةَ ها المرئي  الماء عالمتَ  معمودي ةي تمث ل الت  وح، الر  ب معمودي ةيعل م الكتاب الُمقدَّس بوضوح معنى ال

أو حت ى ينهى عنه! ينبغي  به ه وال يأمرس وال يصفريقتها أمٌر ال يعل مه الكتاب الُمقدَّ طالماء و معمودي ةممارسة 

فريق بين الت  للمؤمن الجديد، بحيث يتم   مسيحي ةال معمودي ةللكنيسة أو مؤمن آخر أن يعل م ويشرح بوضوح معنى ال

في الماء على المؤمن  معمودي ةبالماء. ولكْن ينبغي عدم فرض طريقة ُمعي نة إلجراء ال معمودي ةوح والالر  ب معمودي ةال

 جديد. ال

 

 . ال يعلّم أو يحّدد طريقتها معموديّةمعنى ال. 1

 . 11-11: 32أ. مرقس 

يسوع وتالميذه  معمودي ة" في العهد الجديد. معمودي ةي عادة  ما تُترَجم إلى "التة الكلمة "صبغة" ترجمة للكلمة اليوناني  

 يقات واأللم. الض  المشاكل وتحت إلى "االنغمار" بالماء، ولكن ها تشير  معمودي ةالوح أو الر  ب معمودي ةال تشير إلى ال
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يقات الض  هذه تحت  "ُغِمروا"يقات والمعاناة، بل الض  ومع هذا، فإن  يسوع وتالميذه لم "يغطِّسهم" آخر في هذه 

 ي أتَْت عليهم. الت  والمعاناة 

 

 .31: 30كورنثوس 3ب. *

بالماء،  معمودي ةس من إشارة في هذه الكلمات إلى طريقة الوح نفسه". ليالر  ْرب من الش  وح هو "الر  ب معمودي ةمعنى ال

 شيء ما.  "شرب"بحيث يمكن أن يظن البعض أن  هذه إشارة إلى 

 

 .01-01: 1ج. *غالطية  

 وح" هو أن "نلبس المسيح". الر  ب معمودي ةمعنى "ال

 معمودي ة. ليس ارتداء ثوب خاص  للي ةمعمودبارتداء ثوب البالماء  معمودي ةه ينبغي أن تتم  الولكن ليس معنى هذا أن  

 ، ولكن  الكتاب الُمقدَّس ال يعل م به أو يأمر باستخدامه!  اممنوع   اأمر  

 

 .30-33: 0د. *كولوسي  

 وح". الر  بوح تعني "االختتان الر  ب معمودي ةال 

 . اخص جسدي   الش  بختن بالماء  معمودي ةال هذا ال يعني أن ه ينبغي أن تتم   ولكن  

 

  .1: 1ـ. *رومية ه 

 وح تعني "صلبنا مع المسيح". الر  ب معمودي ةال

 خص. الش   صلب، بحيث ينبغي معمودي ةليس في هذه الكلمات إشارة إلى طريقة إجراء ال ولكن

 

 .1: 1و. *رومية  

 وح تعني "زراعة )نبتة( مع المسيح في شبه موته." الر  ب معمودي ةال

 عن موت نبتٍة ما.  تعبير حرفيالماء هي بتقديم  معمودي ة ولكن هذا ال يعني أن طريقة ممارسة

 

  .1: 1ز. *رومية  

 فن مع المسيح والقيامة معه." الد  وح تعني "الموت والر  ب معمودي ةال

خص في الماء أو الش   بتغطيس هي بالماء معمودي ةطريقة إجراء ال ى في هذه الحالة، ال يعني هذا المقطع أن  ولكن حت  

 راب. الت  كومة من تحَت  دفنه



172 
 

 بالماء وال يأمر بطريقٍة معي نة أو يشير إلى واحدة.  معمودي ةاالستنتاج: ال يعل م الكتاب الُمقدَّس طريقة إجراء ال

 

قدس ترتبط بتعميد هللا  معموديّةال. 1  . مزي لشعب العهد القديمالرّ بالماء في الكتاب الم 

 .03-02: 1بطرس 3أ. *

المياه  نوح وعائلته. وبهذا، فإن   أنقذت اوفان العالم الخاطئ في ذلك الوقت، ولكن ها أيض  الط   ياهم دم رت ماذا حدث؟

العالم  خطي ة وفان كلَّ الط  )قارن مع موت المؤمن وقيامته!( غسلت مياه في الوقت نفسه.  للخالصورمٌز  مارللد  رمٌز 

ين نفسه أنقذت وخل صت ثمانية أنفُس )انظر عبراني  (، ولكن ها في الوقت 1-5: 6بما فيه من ذنب وفساد )انظر تكوين 

من  تحُدثلم مزية الر   معمودي ةمار. هذه الالد  وفان نوَح أو عائلتَه، ولكن ها نفسها أنقذْتهم من الط  (. لم تلمس مياه 1: 00

 ماء عليهمالس  من بينما كانت مياه األمطار تنسكب وفان الط   على مياهفِو الط  بل من خالل في الماء،  غطيسالت  خالل 

 (. 02-00: 1)تكوين 

 

أو صورة   اوفان نموذج  الط  في العهد الجديد. كان  معمودي ةلل اوفان في العهد القديم رمز  الط  صار  المعنى؟ هو ما

مزي(، أو تقد م حقيقة  مغايرة للمقصود. الر  موذج الن  موذج )قصد الن  تمث ل المقصود بذلك  مسيحي ةال معمودي ةلل

د المؤمنين بموت المسيح وقيامته، وتخلِّصهم الر  ب ي ةمعمودال  معمودي ةوسلطتها وعواقبها. ال خطي ةالمن قذارة وح توح 

بيعة الجديدة فحسب، بل الط   وخالصبيعة القديمة الط   إلبطالوح القدس، ال ترمز الر  ب معمودي ةي ترمز للالت  بالماء، 

من المؤمن هلل، . أو هي "تعهُّد" أو "وعد" )شهادة( اصالح   اضمير   اطالب  إلى هللا " )صالة( يرفعها المؤمن ةلبوإلى "طِ 

 ين. ينبع من قلٍب وضميٍر صالحَ 

 

 .0-3: 32كورنثوس 3ب. *

عب. اجتاز الش  حابة على الس  حابة، ولكن  الماء لم ينسكب من الس  كان كلُّ شعب هللا في العهد القديم تحَت  ماذا حدث؟

طبِق عليهم )خروج ريق عبر البحر من غير أن تُ الط  حمر، حيث وقفت المياه على جانبَي عب عبر البحر األالش   كلُّ 

على جانبَي  احابة معل قة فوقهم وعالي  الس  . بقيت احابة ومياه البحر لم تمس شعب إسرائيل مطلق  الس  (. مياه 22: 01

ي كانت معلَّقة الت  في البحر، بل بالمياه حابة أو الس  ر في اغمنمزية من خالل االالر  ريق! لم تحصل معموديتهم الط  

 حابة وفي البحر. الس  عب إلى موسى في الش  وهكذا، اعتمد ريق! الط  على جانبَي  افوقهم وعالي  

 

ريق، الط  على جانبي  اعب وعالي  الش  ي فيها كانت المياه ُمعلَّقة فوق الت  ة بالماء، المجازي   معمودي ةهذه ال المعنى؟ هو ما

ة مع موسىقد دخل في عالقة جوهري  على أن شعب إسرائيل  امرئية وختم  عالمة  تكان ، صار بحسبها ة وخاص 

(. قارن ما حصل 2: 21ي تُدعى "مجمع" أو "كنيسة" )قضاة الت  ة، والجماعة الموسوي   اموس الموسوي  الن  في  اطرف  
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ة ون المؤمنون إلى عالقة جوهري  خل المسيحي  ي بها يدالت  ، 09: 28هلل الُمثلَّث األقانيم" في مت ى  معمودي ةهنا بـ"ال

ة مع هللا وجماعة العهد الجديد،   (. 03: 02كورنثوس 0ي تُدعى "الكنيسة" )الت  خاص 

 

قدس مرتبطة بشعائر  معموديّةال. 1  .طهير في العهد القديمالتّ بالماء في الكتاب الم 

 -ات" )في اليونانية: "بابتيسموي" " أو "المعمودي  طهير أو الغسالت في العهد القديم بـ"الغسالتالت  تُدعى شعائر 

baptismoi  اس، وكانت تشير الن  طهير هذه ترمز إلى تطهير األشياء والت  كانت شعائر (. 01: 9؛ 2: 6ين ؛ عبراني

 (. اأيض   خطي ةالجاسة، بل من عقوبة الن  )وليس فقط من  خطي ةالإلى الحاجة للتطهير من 

 

الميذ يمارسونه الت  ويسوع و يوحن اكان  الذي( baptizo -من الفعل "بابتيزو"  :)في اليونانيةالماء  معمودي ةكان عمل 

 يوحن اي كان العهد القديم يعل مها )الت  ( katharismos -طهير )في اليونانية: "كاثاريسموس" الت  بشعائر  امرتبط  

 )محو( ( أو غسل38: 2 الرسل يا )أعمال": غفران الخطاخطي ةالطهير من الت  يمث ل كال العملين "(. 22-26: 3

 (. 06: 22 الرسل الخطايا )أعمال

 

  .31: 1-3: 1أ. *الويين 

م للتكفير عن الت  بائح الذ  كانت القرابين و عائري في العهد القديم. وكان الش  قسي أو الط  اموس الن  من  اجزء   خطي ةالي تُقد 

 م. الد  ( prosrano -روسرانو" برش )في اليونانية: "ب خطي ةاليُرَمز للتطهير من 

 

 .1-3: 31الويين *ب. 

م الد  فاء من األمراض الجلدية، حيث كان ينبغي رش الش  طهير ترتبط بالت  في ناموس العهد القديم، كانت شرائع 

 :بسكب الماء عليه )في اليونانية ( وغسل المشفي  periraino -)"رش" في اليونانية: "بريراينو"  بالماءالمخلوط 

" أو "يرحض"؛ في اليونانية "لووماي" luomai -ووماي" "ل ( تعني luomai -(. الكلمة "يغسل" )أو "يستحم 

 "يغسل بسكب الماء من فوق." 

 

للكلمات  الذيركيب اللغوي نفسه الت  ( في طقوس شريعة العهد القديم 9: 01للكلمات "يرحض جسده بماء" )الويين 

دتُكم بالماء" في مرقس  ل )في اليونانية: سْ للغَ د الماء على جسده خص يقف، بينما يسكب المعمِّ الش  كان أ. ف8: 0"عم 

 (. 06: 22 الرسل ( نجاسته )أعمالapolouomai -"أبولووماي" 
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 .33: 31ج. *الويين 

، كان ينبغي لألول أو (نجسغير طاهر )أي  اشخص  طاهر طهير في العهد القديم، إن لُِمس شخٌص الت  بحسب شرائع 

( بسكب الماء من أعلى على nipto –( ويديه )في اليونانية: "نبتو" luomai -)في اليونانية: "لووماي" جسده يغسل 

، (luomai -كامل جسمه؛ في اليونانية: "لووماي"  –ن هذه الكلمات بالكلمتين "اغتسل" )استحم نفسه أو يديه. قارِ 

 . 01: 03 يوحن اي ( القدمين فnipto -ل" )من الفعل اليوناني "نبتو" سَ و"غَ 

 

" )عبرانيين ال   ثنية، "ظِ الت  ريعة الموسوية تطلبه، في سفَري الالويين والش  كانت  الذي ،طهير الخارجيالت  كان طقس 

 بوية. الن  اخلي للقلب كتب عنها ُكت اب المزامير واألسفار الد  وح الر  طهير الت  إلى حقيقة  ( يشير0: 01

 

 .1، 0، 3: 13د. *مزمور 

 ش  والغسل. الر  في حقبة العهد القديم يتم  ب خطي ةالهير كان تط

ه ره" من خطيته. ط( من إثمه، و"يpluno –رجا داود هللاَ بأن يمحو معاصيه، وبأن "يغسله" )في اليونانية: "بلونو" 

 -"بلونو"  وفا وبأن يغسله )في اليونانية:الز  ( بrantizo -طلب من هللا أن يرش  عليه )في اليونانية: "رانتيزو" 

pluno  الماء في العهد الجديد  معمودي ةورة بطريقة ومعنى الص  لج. قارن هذه الث  من  ا(، حتى يصبح أكثر بياض

 (. 06: 22 الرسل )أعمال

 

 .01-01: 11هـ. حزقيال  

. الر  في فترة العهد القديم هي  خطي ةالطهير من الت  كانت طريقة   ش 

( ماء طاهر عليهم، rano -)في اليونانية: "رانو"  م ومن عبادة األوثان برش  وعد هللا بأن يطه ر شعبه من خطاياه

جديدة  في داخلهم، وبإعطائهم روحه ليسكن فيهم. قارن هذا الوعد بمعنى  اوبإعطائهم روح   اجديد   اوبإعطائهم قلب  

 (. 15-13: 01، و39-38: 2 الرسل بالماء في العهد الجديد )أعمال معمودي ةال

 

 .ّص اليوناني(النّ ) 1-0: 1س ز. *مرق 

 كانت طريقة تطهير اليدين هي بغسلهما. 

بعض تالميذ يسوع كانوا يأكلون بأيٍد غير طاهرة أو غير مغسولة. واليهود ال يأكلون إال بغسل  الحظ الفريسي ون أنَّ 

ن اليد األخرى بينما يُسَكب ( اليدين يتم  بفرك قبضة اليد بباطnipto -أيديهم. كان طقس غسل )في اليونانية: "نيبتو" 

 (. 00: 3ملوك epicheo epi*( )2 –يو إبي" خة: "إبيالماء من األعلى )في اليوناني  
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  .ص اليوناني(النّ ) 1: 1ح. *مرقس 

 ( في العهد الجديد. baptizo -" )في اليونانية: "بابتيزو" معمودي ةقسي لليَدين يُدعى "الط  طهير الت  كان 

ة: ات" )في اليوناني  " أو "معمودي  معمودي ةطهير في العهد القديم كانت تُدعى "طقوس الالت  سالت طهير وغالت  وشعائر 

 ( في العهد الجديد. baptismoi -"بابتيسموي" 

وق كان الس  أ( بعد عودة اليهودي من 1: 1( لليَدين )مرقس baptizo -قسي )في اليونانية: "بابتيزو" الط  عميد" الت  "

ة 1: 1؛ مرقس baptismoi –"بابتيسموي"  :غسالت والمعموديات )في اليونانيةبطقوس ال امرتبط   ب( الخاص 

 بالكؤوس واألباريق واآلنية. 

 . 00: 3ملوك 2و 3: 1قسي في مرقس الط  قسي أو الغسل الط  عميد" الت  تظهر طريقة "

 

 .ص اليوناني(النّ ) 11: 33لوقا *ط.  

 ( في العهد الجديد! baptizo -)في اليونانية: "بابتيزو" " معمودي ةين يُدعى "كان طقس تطهير اليدَ 

ا 38: 00نقرأ في لوقا  ب أن ه لم يغتسل أو: "وأم  ا رأى ذلك تعجَّ يسي، فلم   ص  ة للن  رجمة الحرفي  الت  قبل الغداء."  ال  الفر 

د )في اليونانية: "باب، فلما رأى ذلك تعجَّ ا الفريسي  هي: "وأم   اليوناني   قبل  ال  ( أوbaptizo -تيزو" ب أن ه لم يتعم 

 الغداء." 

 

، 3-2: 1ومرقس  2: 05في مت ى  (nipto -في اليونانية: "نيبتو" بتو" )يوهكذا، في حين تُستخَدم الكلمة اليونانية "ن

د" )في اليونانية "بابتيزو" الت   ( في اإلشارة إلى غسل baptizo -ي تعني "يغسل" اليدين، يستخدم لوقا الكلمة "يعم 

 " )غسل( اليدين تتم  بسكب الماء من األعلى على اليدين! معمودي ةدين. كانت "الي

 

 .ّص اليوناني(النّ ) 11: 33لوقا *ي. 

 ، دون تطهير داخله. هتطهير قسي لألشياء بالماء تطهِّر إال خارج ما يتم  الط  طهير الت  لم تكن طريقة 

 ا( كان مرتبط  38: 00)لوقا  لليدين( baptizo –"بابتيزو"  عميد"، وفي اليونانية:الت  : "اقسي )حرفي  الط  طهير الت  

هو فقط بق الط  ( للكؤوس واألطباق. كان خارج الكأس أو katharizo -قسي )في اليونانية: "كاثاريزو" الط  طهير الت  ب

األطباق في طهيري ال يشير إلى "غمر" اليدين أو الكؤوس أو الت  قس الط  هذا قسي. الط  طهير الت  الماء في يالمس  ما

 يُسَكب من أعلى اليدين أو الكؤوس أو األطباق.  الذيالماء، بل يشير إلى غسل هذه األشياء بالماء 
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 .01-00: 1 يوحنّا*ك. 

 ة. عميد اليهودي  الت  طهير أو الت  بالماء بشعائر  معمودي ةيرتبط إجراء ال

 

د تالميذ يسوع ) واليهود  يوحن ابالماء. وهناك حدثت مباحثة بين تالميذ اَس الن  المعمدان  يوحن ا( و2-0: 1 يوحن اعم 

يرغب  خالء". فحين كان غير اليهودي  الد   معمودي ةعيرة تُدعى "الش  ة. كانت هذه طهير اليهودي  الت  بشأن شعائر 

 يني  ريعة )انظر عبرانالش  كان يستحم  )بسكب الماء على نفسه(، وكان يُختَن ويِعد بحفظ ة باالنضمام إلى اليهودي  

المعمدان، قيمة  يوحن امعلِّمهم،  معمودي ةالمعمدان أعطوا ل يوحن اة هنا هي أن تالميذ القضي   اجح أنَّ الر  (. 2: 6

ي كان تالميذ يسوع يجرونها. ولذا، لم يكونوا الت   معمودي ةخالء إلى اليهودية والالد   معمودي ةي لالتة أعظم من تطهيري  

بالماء )في  معمودي ةاس إلى يسوع ليعتمدوا بمعموديته. وبهذا، نرى أن الالن  ن فهم سبب ذهاب مزيٍد م نيستطيعو

المعمدان ويسوع يجرونها، كانت ترتبط  يوحن اي كان الت  (، 26، 23: 3 يوحن ا؛ baptizo –اليونانية: "بابتيزو" 

 (. 25: 3 يوحن ا؛ katharismos –طهير اليهودية )في اليونانية: "كاثاريسموس" الت  بطقوس 

 

  .32-1، 1: 31 يوحنّا* ل.

 ة لتطهير القدمين هي بغسلهما. قسي  الط  ريقة الط  

هاب لتناول العشاء. وبعد الوصول الذ  ( قبل luomai –)في اليونانية: "لووماي"  خص يستحم  الش  رق، كان الش  في 

( قدميه الُمغبَّرتَين niptomai -ي" فيه تُقام وليمة العشاء، كان بحاجة لغسل )في اليونانية: "نبتوما الذيإلى المكان 

ية وغير نظيفة. وقد غسل يسوع أقدامهم بسكب الماء الميُذ مت كئين على األرائك، كانت أقدامهم متدل  الت  . بينما كان فقط

 (. 5: 03 يوحن امن أعلى على أقدامهم )

 

يحتاج للتقديس  الك الحين فصاعد  لكلمات يسوع هنا مغزى روحي عظيم: اإلنسان يُولَد ثانية  مرة  واحدة. ومن ذ

ة األولى، ال يعود المؤمن 9: 0 يوحن ا0) خطي ةالطهير المستمر  من الت  المستمر  أو  (. بعد المجيء إلى المسيح في المر 

ة واحدة، والت  وح الر  ب معمودي ةكلَّ يوم. وبعد ال خطي ةاللالستمرار في االبتعاد عن  بحاجة إال   ز لها ي يُرمَ الت  ي تتم  مر 

 (. 9: 0 يوحن ا0) خطي ةالي تحصل مرة  واحدة، ال تكون الحاجة إال إلى اعتراٍف مستمر  بالت  بالماء  معمودي ةبال

 

 .ص اليوناني(النّ ) 00-31: 32م. عبرانيين  

 وح واالعتماد بالماء في العهد الجديد. الر  القديم إلى االعتماد ب العهدقسي في الط  طهير الت  تشير شعائر 

ليب )حيث ُسفِك دمه( يطهِّرنا ويقد سنا الص  بموته على  الذيالعهد الجديد، يسوع المسيح هو رئيس كهنتنا  في

 (. 01: 9)عبرانيين 
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 نب؛ عبرانيينالذ  عور بالش  رنا من ضمير الخطايا )( قلوبنا يطهِّ rantizo -رشُّ )في اليونانية: "رانتيزو" 

وح الر  اخلي. إن ه يشير إلى غسل خطايانا )تبريرنا( وإلى االعتماد بالد   وحيالر   نا(، وهو إشارة إلى تطهير22: 01

 أ(. 1-3: 2 الرسل ؛ أعمال21-25: 36جديد؛ انظر حزقيال الت  القدس )

 

م إلى هللا في قدس الت  ( أجسادنا )بسكب الماء عليها من أعلى قبل louomai –غسُل )في اليونانية: "لووماي"  قد 

ي تمثِل الت  بالماء،  معمودي ةمزي. فهو يشير إلى الالر  تطهير الخارجي ال( هو إشارة إلى 1: 06األقداس؛ الويين 

 وح. الر  ب معمودي ةعلى ال اعالمة  ظاهرة وختم  

 

 .الخالصة

ا للن   ي ةقسالط   معمودي ةكانت ال على أيديهم أو أقدامهم أو  بسكب الماء من أعلىأو بغسلهم، أي  بالماء برشهماس تتم إم 

 ادهم. أجس

هاطقس تعميد األدوات واألوعية كان يتم  ، وهو ما يطهِّر بسكب الماء عليها من أعلىبالماء أو بغسلها، أي  برش 

 (. 39-38: 00خارَجها فقط، دون أن يتم  تطهير داخلها )لوقا 

 

  .خص أو عليهالشّ بالماء في العهد الجديد بسكب الماء من أعلى  معموديّةإجراء ال. 1

 الرسل وح القدس )أعمالالر  ب معمودي ةهو العالمة المرئية والختم على ال( 09: 28بالماء )مت ى  معمودي ةلل م يسوعرسْ 

 (. 01-05: 00؛ 11-11: 01

 

ر االعتماد ب  س كما يلي: وح القدس في الكتاب الُمقد  الر  ويُصوَّ

 الرسل ؛ *أعمال28: 2اس )يوئيل الن   من األعلى علىوح القدس الر  ( ekcheo -)في اليونانية: "إكخيو"  ُسكِب

 (. 15: 01؛ 33، 01: 2

 الرسل اس )أعمالالن  ( epipipto -)في اليونانية: "إبيبيبتو"  يحل  على ايأتي على، أو حرفي  وح القدس الر  كان 

 (.06-05: 00؛ *11: 01؛ 06: 8

( من يد هللا )في lambanomai -نوماي" )في اليونانية: "المبا ُتنال أو ُتقبَل توح القدس، كانالر  ي هي الت  الهبة، 

 (. 2: 3؛ *غالطية 2: 09؛ 8: 05؛ 01: 00؛ 01-05: 8؛ 32: 5؛ 39-38: 2 الرسل األعلى( )أعمال
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أفضل تصوير  وح القدس، فإنَّ الر  ب معمودي ةبالماء هي العالمة المرئية والختم على ال معمودي ةألن ال: خالصة

د بها الت  ريقة الط  المؤمن الجديد. واضح أن هذه هي  من األعلى على بسكب الماءبالماء هي  معمودي ةلل سول الر  ي تعم 

 (! 06: 22 الرسل بولس في العهد الجديد )أعمال

 

 .بالماء في نهٍر أو بيت معموديّةال. 1

 نهر األردن. فيالماء باس النّ المعمدان  يوحنّاأ. عّمد 

د )إشارة إ فيد المعمدان وكان يعمِّ  يوحن اأتى  )المكان، قرب( نهر  فياس هناك الن  لى المكان( البرية )أو قربها(. عم 

رورة "الغمر" في الض  ين، الكلمة "في" ال تعني بالتَ (. في الح8، 5-1: 0)الوسيلة هي الماء( )*مرقس  بالماءاألردن 

 حراء أو في ماء األردن. الص  رمال 

 

هر، ربما الن  ن كانوا يقفون على ضفة الذياس الن  بالماء. ف معمودي ةال لطريقة ال  مفصَّ  اس وصف  ال يقد م الكتاب الُمقدَّ 

دهم بسكب الماء من األعلى عليهم.  يوحن ادخلوا إلى الماء، فانغمرت أقدامهم بالماء. وبينما كانوا يقفون، كان   يعم 

 

هذه إشارة إلى المكان  (.01-9: 0)*مرقس  "الماء من"صعد  معمودي ةنهر األردن. وبعد  فياعتمد  اويسوُع أيض  

هر. لم يعتمد الن  فهو لم يصعد من تحِت سطح الماء، بل من ي اعتمد بها. الت  ريقة اعتمد فيه يسوع، وليس للط   الذي

 من األعلىبطريقة منظورة عليه كحمامٍة  وَح القدس حلَّ الر  وح، ولكن  الر  غطيس، ولم يُغطَّس في الت  يسوع بالماء ب

 (. 01: 0)مرقس 

 

ِجد فيه بعض الماء. الحبشيَّ  الخصيَّ ّمد المبّشر فيلبُّس ب. ع  بالماء في مكاٍن و 

ابق، نزل كل  من فيلبُّس المبش ر الس  الماء. وكما في  بعضص  اليوناني إلى أن هما وصال إلى مكاٍن فيه الن  يشير 

د فيلبسحيالماء، و إلىفة الض  الحبشي من على  والخصيُّ  لم  اأيض   معمودي ةبالماء. وهذه ال الخصيَّ الحبشيَّ  نئٍذ عم 

حدثت تحَت  معمودي ةنزال إلى تحَت سطح الماء، وأن ال س والخصيَّ من فيلبُّ ال   غطيس، ألن  ذلك سيعني أن كالت  تكن ب

فهما لم ينزال تحَت ريقة! الط  ص  بهذه الن  من أسفل سطح الماء! ال يمكن فهم كلمات  اسطح الماء، فصعد كالهما الحق  

ش الر  ي بها اعتمد )بتال ريقةُ الط  ص  الن  . وال تُحدَّد في الماء، بل كانا واقفين في الماء حين عم د فيلبُّس الخصيَّ سطح 

 (. 39-38: 8 الرسل ف ة )*أعمالالض  الماء إلى  من كالهما، خرج معمودي ةكب(. وبعد الالس  أو ب
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 ليم. ثالثة آالف إنسان بالماء في أورش ىحوالس ل الرّ ج. عّمد 

. ولكن اهذا ممكن تمام   اطبع  (! 10: 2 الرسل في يوٍم واحد اعتمد ثالثة آالف مؤمن جديد بالماء في أورشليم )*أعمال

بيت حسدا أو في بركة  اغطيس؟ ربما كان هذا ممكن  الت  هؤالء ب هل كان هناك ما يكفي من الماء في أورشليم لتعميد كلِّ 

لوا عن الر  دة إلى أن سلوام. ومع هذا، فليس من إشارة واح طهير في العهد الت  ريقة االعتيادية لممارسة الط  ُسل تحوَّ

 اس!الن   برش  الماء أو سكبه من األعلى علىي كانت التالقديم، 

 

 لميذ  حنانيا بولَس بالماء في بيت. التّ د. عّمد  

في مكاٍن ما في غطيس تحت الماء الت  سول بولس لم يعتمد بالر  . مؤكَّد أن في بيتسول بولس الر   معمودي ةحصلت 

ب يسوع المسيح حين اعتمد. ُرشَّ الماء أو ُسِكب على بولس من األعلى. وكانت الر  باسم  قام ودعاالبيت، ألن ه 

ر apolouomai -أو ُمحيت )في اليونانية: "أبولووماي"  ُغِسلتته تشير إلى أنَّ كلَّ خطاياه معمودي   (، أي أن ه تبر 

 (. 06: 22؛ 08-01، 00-01: 9 الرسل ي هللا )*أعمالبالكامل في عينَ 

 

  .(أركيولوجيّ  في روما )دليل أثريّ  بالماء الم صّورة على رسٍم جداريٍّ  معموديّةهـ. ال 

ة رسٌم ُوِجد في سراديب روما )يعود للفترة ما بين  هما في الماء واقفين رجالميالدية( يُظِهر رجلين  211و 011ثم 

 .ب الماء على اآلخربينما واحدهما يسك

 

 . بالماء معموديّةطريقة إجراء الخاتمة قضية . 32

ر هللا محو الخطايا وغسلها  خص اآلخر. ولذا، يمكن الش   الماء أو سكبه من األعلى على برشِّ في العهد القديم، صو 

روا غْسل الخطايا للمسيحيِّ   اآلخر.  بسكبِ رجٍل الماَء علىين المؤمنين أن يصو 

 

ماح بأن يحلَّ الس  وح من أعلى عليهم، أو بالر  وح القدس بسكب الر  عم د يسوع المؤمنين الجُدد بالجديد،  في العهد

ين أن يرسموا انسكاب ولذا، يمكن للمسيحيِّ  ماء لتحلَّ عليهم.الس  وح القدس من الر  وح القدس عليهم، أو بمنحه هبة الر  

 خص. الش   بسكب الماء من أعلى على اوح القدس رمزي  الر  

 

ي الت  بالماء  معمودي ةها يسوع المسيح والقوم بي يالت  وح القدس الر   معمودي ةعلى المسيحي ين المؤمنين أن يعل موا معنى 

طريقة أو أسلوب بشأن تعليم في الكتاب الُمقدس  وجود المسيحيون المؤمنون للمؤمن الجديد. ولكْن لعدم قوم بهاي

ي الت  ريقة الط  ين المؤمنين أن يختاروا نها أو منٍع لطريقٍة معينة، يمكن للمسيحي  بالماء أو تعليماٍت بشأ معمودي ةال

 وح وغسل الخطايا. الر  ب معمودي ةلتكون صورةَ لل معمودي ةيريدونها لممارسة ال
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لماء فال با معمودي ةإجراء ال طريقة، وأما الي مهم  الت  بالماء بوضوح، ولذا فهو ب معمودي ةال معنى يعلم الكتاب الُمقدس

 ة. ة أساسي  الي فهي ليست قضي  الت  تعليمها في الكتاب الُمقدس، وب يتم  

 

؛ 20، 03: 9؛ عبرانيين 25: 36الماء عليهم من أعلى )انظر حزقيال  برش  يختار بعض المؤمنين الُجُدد أن يعتمدوا 

 (. 3: 2 الرسل أ؛ انظر أعمال22: 01

 ؛ عبرانيين06: 22 الرسل الماء من أعلى عليهم )انظر أعمال بسكبيختار مؤمنون ُجُدد آخرون أن يعتمدون 

 (. 33، 01: 2 الرسل ب؛ انظر أعمال22: 01

 

( أو من محتويات الكتاب baptizoمن الكلمة اليونانية "بابتيزو" ) غطيسالت  ب معمودي ةطريقة الال يمكن استنتاج 

غطيس، ولكْن لعدم الت  ب معمودي ةُمقدس يشير إلى الة في الكتاب الالُمقدس. وليس من تعليم مباشر أو وصف أو وصي  

 ريقة، فإن ه يمكن ممارستها. الط  منع الكتاب الُمقدس لتنفيذ الممارسة بهذه 

 

ر موت طبيعتهم الط  غطيس في الماء ألن هم يرون أن هذه الت  يختار بعض المؤمنين الُجُدد أن يعتمدوا ب ريقة تصوِّ

 معمودي ةبالماء، ولكن ه يعل م معنى ال معمودي ةال يعلم طريقة ال 6ومع هذا، فإن رومية  القديمة وقيامة طبيعتهم الجديدة.

 . 6ي تتم  مناقشتها في رومية الت  غطيس ليس هي الفكرة الت  بالماء ب معمودي ةوح! ففكرة الالر  ب

 

بالماء، وتركه يختار  ةمعموديّ وح والالرّ ب معموديّةاألمر الممكن عمله هنا هو تعليم المؤمن الجديد عن معنى ال

 ي يراها مناسبة وذات مغزى له أكثر من غيرها.التّ ريقة الطّ 

 

 (. 1-1: 1وح )أفسس الرّ ، بل عليهم الحفاظ على وحدة مسيحيّةال معموديّةين أال يتخاصموا بشأن العلى المسيحيّ 

 

د بالماء  هـ. َمن يمكنه أن يعمِّ

 

 (.6: 1كورنثوس 0في الكتاب الُمقدَّس )*ينبغي للمؤمنين أال يتجاوزوا ما هو مكتوب 

  

قدَّ . 3  .(1: 3)مرقس  سنبّوات الكتاب الم 

د  المسيح بأنَّ  يوحن اتنبأ   (. 06: 00 الرسل وح القدس )انظر أعمالالر  اس بالن  يسوع المسيح سيعم 
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ي التدة هللا ونعمته الفائقة ، إذ أساسها سيادمتعي الذيخص الش  شيٍء في  أيِّ بسبب وح القدس الر  ب معمودي ةال تحصل ال

هذا  ما، وأن   اهللا بروحه أخذ المبادرة ألن يخلِّص شخص   وح القدس هو أن  الر  ها في الحقيقة. معنى االعتماد بال نستحق  

 . احقيقي    اخص قد خلُص خالص  الش  

 

د نفسه بالماء، ولكن ه يُعمَّد على يد مؤمن آخر! وال بالماء على يد مؤمن آخر  دي ةمعمووكذلك المؤمن الجديد ال يعم 

 هللا.  وح هي عمل نعمةالر  ب معمودي ةتشير إلى أن ال

 

 .(0-3: 1؛ 01، 00: 1 يوحنّا)* اريخ الكتابيالتّ . 0

د  ي ة يهوذا، إذ لم اَس في مكاٍن ما في بر  الن  اس بالماء في نهر األردن. وعم د يسوع، بيد تالميذه، الن  المعمدان  يوحن اعم 

 د. ن عمَّ يُكن هو مَ 

 

د  ، كما أن ه ال مسيحي ةن آمنوا في اليوم األول للكنيسة الالذيالثة آالف مؤمن جديد الث  ال يذكر الكتاب الُمقدَّس من عم 

(. ولو كانت طريقة 10-38: 2 الرسل ي اعتمدوا بها )أعمالالت  ريقة الط  وال  معمودي ةتم ت فيه ال الذييذكر المكان 

الميذ إلى خمس آالف، لم يُعد االعتماد بالماء الت  وحين نما عدد مهمة لما أهمل لوقا ذكرها!  بالماء معمودي ةإجراء ال

(! وكذلك حين نما عدد 09: 28)مت ى  واستمر  في الحصول (، مع أن ه ال بدَّ أن ه حصل1: 1 الرسل يُذَكر )أعمال

 (. 1: 6 الرسل )أعمال االماء مطلق  الميذ وأطاع عدٌد كبير من الكهنة اإليمان، ال يُذَكر االعتماد بالت  

 

اس الش  حين نادى المبش ر )و ين، فآمنوا بالمسيح، ال يذكر الكتاب أن هم اعتمدوا ابق( فيلبُّس ببشارة اإلنجيل للسامري  الس  م 

د فيلبُّس الخصيَّ ا(. والحق  03-02: 8 الرسل أو كيفيتها )أعمال معمودي ةبالماء أو مكان حصول ال بالماء  الحبشيَّ  ، عم 

 (. 39-36: 8 الرسل مالعفي مكاٍن كان فيه بعض الماء )أ

 

د شاول )الر  في دمشق. و اعادي    اوكان حنانيا تلميذ   سول"( بالماء في بيت الر  "بولس  اصار الحق   الذياجح أن ه عم 

 :26 الرسل لفي أعما ابولس بالماء ال تُذَكر مطلق   معمودي ة(. و06-02: 22؛ 00-01: 9 الرسل يهوذا )أعمال

09-23 ! 

 

وح الر  ( رسالة اإلنجيل واعتمدوا باوحين سمع كورنيليوس األممي )غير اليهودي( وأفراد عائلته )غير اليهود أيض  

دهم أو  اسول أن يعتمدوا بالماء باسم يسوع المسيح. ولكْن هُنا أيض  الر  في بيته، أمر بطرس  ال يذكر الكتاب َمن عم 

 (. 18-11: 01 الرسل ة إجرائها )أعمالتهم أو كيفيمكان معمودي  
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دهم أو مكان معموديتهم أو  سيِّدةونعرف أن  األعمال ليديا وأفراد عائلتها اعتمدوا بالماء. ولكننا ال نعرف َمن عم 

 (. 05-03: 06 الرسل كيفية إجرائها )أعمال

 

ان سجن فيلب ي اعتمد بالماء مع أفراد عائلته بعد أن آمنوا. ولكن  الكت دهم وال مكان معموديتهم وسج  اب ال يذكر َمن عم 

 (. 31-30: 06 الرسل اجح أنهم اعتمدوا خارج البيت )أعمالالر  تها. أو كيفي  

 

د بالماء، بل للمناداة  د سوى رجلين وعائلة، فيسوع لم يكن قد أرسله ليعم  وحين أس س بولس كنيسة كورنثوس لم يعم 

 (. 01-03: 0كورنثوس 0ببشارة اإلنجيل )*

 

دهم وال  تعم دوا بالماء. ولكنَّ ن كانوا يجتمعون في بيت يوستُس الذيوحين آمن  الكتاب، مرة  أخرى، ال يذكر َمن عم 

 (. 8-1: 08 الرسل أو مكانها )أعمال معمودي ةمكان إجراء ال

 

ال وبريسكال طريق فقط. وقد شرح أكي في الماء يوحن ا معمودي ةمن اإلسكندرية اسمه أبلُّوس كان يعرف  ي  وكان يهود

عليم، ولكْن لم يُطلَب منه أن يعتمد بالماء ثانية الت  وح حين تلق ى هذا الر  اجح أنه ُولِد بالر  ب بوضوح وتفصيل له. والر  

 (. 26-21: 08 الرسل بالماء؛ أعمال مسيحي ةال معمودي ة)أي أن يعتمد ال

 

. بالماء يوحن ا معمودي ةيعرفون سوى  الم يكونوا هم أيض  المعمدان،  يوحن ال اسول بولس اثني عشر تلميذ  الر  قى التو

(. لم يُكن هؤالء 1: 09 الرسل ؛ أعمال1: 0توبة لمغفرة الخطايا" )مرقس  معمودي ةالمعمدان " معمودي ةكانت 

ل مهم وح القدس(. وبعد أن عالر  وح القدس، ولم يكونوا مولودين ثانية  )أي لم يكونوا معتمدين بالر  يعرفون عن وجود 

وح )ُولِدوا ثانية(. فاعتمد هؤالء بالماء مرة  أخرى، ولكْن في الر  وح القدس، اعتمدوا بالر  بولس عن بشارة اإلنجيل و

ة باسم يسوع المسيح. وهنا أيض   دهم أو مكان إجراء ال الذيال نعرف َمن  اهذه المر   تها )أعمالأو كيفي   معمودي ةعم 

 (. 1-0: 09 الرسل

 

 .(31: 01)*متّى  ابيةالوصية الكت. 1

دوهم بالماء ويعل موهم أن يطيعوا  منبأن يذهبوا إلى العالم أجمع ويتلمذوا له  هأمر يسوع تالميذ كل األمم، وأن يعم 

دوهم  ويحفظوا وصاياه. وأطاعوا. وهم بدورهم عل موا تالميذهم أن يذهبوا ويتلمذوا آخرين في كلِّ  األمم، ويعم 

. وهكذا، نرى أن كلَّ تالميذ يسوع المسيح أُِمروا بأن يعم دوا تالميذ هوتعاليم وصايا يسوع ويعل موهم أن يحفظوا كلَّ 
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بالماء، بحيث تكون محصورة في وظائف أو  مسيحي ةال معمودي ةجري الة تحد د من يُ بالماء. ليس من إشارة كتابي   اُجُدد  

 ة(! يقٍة تقليدي  عاة المرسومين بطرالر  مراكز كنسية ُمعيَّنة )مثل األساقفة أو 

 

بالماء. كان  مسيحي ةال معمودي ةخالل القرن الميالدي األول، لم تُكن لدى الكنيسة األولى عقيدة ُمحدَّدة وثابتة بشأن ال

وح الر  وح القدس )نوال الر  اس يعتمدون بالماء باسم يسوع المسيح، وكانت تشير إلى غفران خطاياهم واعتمادهم بالن  

 القدس(. 

 

 ؟ دنكن للنساء أن يعمِّ هل يم. 1

. فقد أمر الجميع بأن يذهبوا  ال  تالميذه، رجا ة العظمى لكل  رسله وكل  المأموريَّ  09: 28يعطي يسوع في مت ى  ونساء 

 ما عل مه يسوع وأمر به.  الميذ الُجُدَد ويعل موهم أن يحفظوا ويطيعوا كلَّ الت  ويتلمذوا للمسيح في كل األمم، ويعم دوا 

 

 ساء بأن يعم دن آخرين: الية، اختارت بعض الكنائس أال تسمح للن  الت  ء  على الحقائق ولكْن بنا

 آخر بالماء.  افيها امرأةٌ شخص   تْ دعمَّ س ة في الكتاب الُمقدَّ كر ألية حادثة تاريخي  ليس من ذِ  -

ساء الن  قدَّس يعل م أن على ة في الكنيسة. والكتاب المُ ة أو العلني  سمي  الر  االجتماعات  منبالماء  معمودي ةتُعتبر ال -

: 2تيموثاوس 0؛ 38-33: 01كورنثوس 0في الكنيسة ) أو علني   في أي اجتماٍع رسمي   اقيادي   اأال يت خذن دور  

 (. 5-1، 2: 3تيموثاوس 2؛ 00-05

أي   معمودي ةبالماء موضوع حس اس عند مؤمنين كثيرين. ولذا، ينبغي أال تسب ب طريقة إجراء ال معمودي ةال -

 (. 1: 05-0: 01عفاء )رومية الض  عاج لإلخوة واألخوات إز

 

م الكتاب الُمقدَّس أي   د. ة تعاليم أو وصايا أخرى أو يذكر أيَّ منٍع يتعلَّ ال يقد   ق بمن يمكنه أن يعم 
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 األطفال في تقليد الكنيسة معموديّةو معموديّةو. ال

 

 . 03-0: 1ة في مرقس يني  الد  قاليد الت  اقرأ بشأن موقف يسوع تجاه 

 

 .انيالثّ تقليد الكنيسة خالل القرن الميالدي . 3

ية الس  يانات الد  اني، وتحَت تأثير الث  خالل القرن الميالدي  . فقد بدأ ابالماء معنى جديد   معمودي ةرقية، أُعطيت الالش  ر 

ي تُنطَق في أثناء إجراء الت  ت بالماء والماء نفسه والكلما معمودي ةبين إجراء ال ي ةحرسدون أن  ثمة عالقة قاس يعتالن  

 . معمودي ةال

 

 تم   الذيعلى تبرير المعتمد  عالمة وختمالجسدي، إذ هي بالماء تشابه الختان  معمودي ةولكن  الكتاب الُمقدَّس يعل م أن ال

 (. 02-00: 2؛ كولوسي 00: 1باإليمان )رومية 

 

 .الثّالثّ تقليد الكنيسة خالل القرن الميالدي . 0

ي ةسترتبط به سماٌت  ال  مطوَّ  اديني   ابالماء طقس   مسيحي ةال معمودي ة، صارت الالث الث  قرن الميالدي خالل ال ، كما أن ها حر 

د بأن يجحد إبليس والعالم )في هَّ عتي معمودي ةبالماء، كان الُمرشَّح لل معمودي ة. قبل الاوُمحدَّد   اثابت   ال  اكتسبت شك

د redditio symboliقد م اعتراف إيمانه )في الالتنينية: (، ويabrenunciatioالالتينية:  (. وبعد ذلك كان يُعمَّ

وح القدس. وكان هذا يغسل قذارة العالم ويمنحه غفران الر  جارية باسم اآلب واالبن و بتغطيسه ثالث مرات في مياهٍ 

وحي بوضع األيدي عليه. ومن أي ام لر  اجديد الت  وح القدس أو الر  ة( ، كان ينال )بطريقة رمزي  معمودي ةخطاياه. وبعد ال

م.( صار وضع اليدين ممارسة  محصورة  في األساقفة، حيث صار األسقف  258-215كبريانوس أسقف قرطاجة )

 الُجُدد.  يني لكل  المؤمنوحالر  هو األب 

 

 يوحن ا؛ 9: 23ين )مت ى المؤمن وحي لكلِّ الر  هو األب  ليس من شخصٍ أدنى من هللاولكن  الكتاب الُمقدَّس يعل م أن ه 

 (. 01: 3؛ أفسس 02-03: 0

 

فخ على وجه الن  ة: طرد إبليس، بالماء، كانت تُجرى عدة أعمال وممارسات رمزي   معمودي ةخالل ممارسة طقس ال

 امخلوط   ا. وكان المؤمن الجديد يُعطى حليب  اجديد   اليب، إعطاء المؤمن الجديد اسم  الص  المؤمن الجديد، رسم إشارة 

بيضاء جديدة، وكان يُؤَخذ إلى الكنيسة ليصل وا ألجله، ثم  االعسل ليشربه كرمٍز لطعام حياته الجديدة، وكان يُلبَس ثياب  ب
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ب اني(. الر  ة للعشاء ظرة الكاثوليكي  الن  ركة الُمقدَّسة" )بحسب الش  كان يتناول من " اة، وأخير  يقب له اآلخرون قبلة أخوي  

 خالء إلى اليهودية. الد   ةمعمودي  قاِرن هذه األمور ب

 

عاليم أن تصبِح بسهولة تقاليد الت  إلى تعاليم الكتاب الُمقدَّس، إذ يمكن لهذه  اإلضافةس يحذ ر من الكتاب الُمقدَّ  ولكنَّ 

 (. 03-0: 1؛ مرقس 09-08: 22 يوحنا بِطل كلمة هللا )رؤيابشرية تُ 

 

 .األطفال معموديّة. 1

  .طفالاأل معموديّةأ. ختان األطفال و

على عهد هللا مع شعبه  كعالمةٍ كور البالغين ثمانية أي ام الذ  في إعالن العهد القديم، أمر هللا إبراهيم بأن يختن األطفال 

 امن هللا ألوالد المؤمنين أيض   اوح القدس وعد  الر  (. وفي إعالن العهد الجديد نقرأ عن كون هبة 01-1: 01)تكوين 

(، وعن تعميد رُسل يسوع المسيح لكامل عائالت وبيوت 01: 00 الرسل أعمال ؛ انظر39-38: 2 الرسل )أعمال

: 0كورنثوس 0؛ 8-1: 08 الرسل ؛ أعمال31-30: 06 الرسل ؛ أعمال05: 06 الرسل المؤمنين الُجُدد بالماء )أعمال

 (. 05: 06كورنثوس 0؛ قارن مع 06

إثبات عكس هذا. كما أنه ال يمكن إثبات أن   يمكنكما الولكن ال يمكن إثبات أن ه كان أطفال ضمن تلك العائالت 

كورنثوس 2؛ 5: 0بما يكفي ليفهموا بشارة اإلنجيل أو إثبات عكس هذا )قارن مع إرميا  ا  هؤالء األطفال كانوا كبار

3 :05 .) 

 

  .األطفال في تاريخ الكنيسة معموديّةب. 

ُسل،  ام( تلميذ   065-011هيد )الش  ألطفال. كان يوستين ا معمودي ةإلى  يشير تاريخ الكنيسة بعد فترة العهد الجديد للرُّ

ة خالل فترة آب معمودي ة(. وكانت Apologia I, 15األطفال ) معمودي ةوهو يشير إلى   وياألطفال ممارسة عام 

أسقف  ،م(. أشار ترتليان 206-091م( وترتليان أسقف قرطاجة ) 211-011الكنيسة إيريناوس أسقف ليون )

بالماء باعتبارها محو الخطايا  معمودي ةولكن ه حاربها ألن ه كان ينظر إلى الإلى وجود هذه الُمماَرسة،  ،قرطاجة

ل قدر المستطاع! وكتب أوريجانوس ) معمودي ة. وهكذا، كانت الاالُمقتَرفة ُمسبَق   م( عن قيام  251-085بالماء تؤجَّ

ل  الذيأك د من المصدر الت  مكن ُسل. ولكن ال يالر  الكنيسة بتعميد األطفال خالل حقبة  استقى منه هذه المعلومة. وأج 

ه كان يخشى بفترٍة قصيرة، ألنَّ  اته بالماء إلى ما قبل رسامته أسقف  معمودي   ،م( 391-311أمبروسيوس، أسقف ميالن )

 . معمودي ةي يعطيها هللا في الالت  عمة الن  فقدان 
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الح الص  لوك الس  ي الكنيسة األولى. كان على هؤالء أن يشهدوا عن بالماء ف معمودي ةال حين تتم  كان يوجد شهود 

د بالالش  هذا  يشهدون على أنَّ  ا، وكانوا الحق  معمودي ةللُمرشَّح لل . لم تعل م الكنيسة األولى أن بالماء معمودي ةخص قد تعم 

عمة! كان الن  ريقة لنوال الط   األطفال هي معمودي ةاألطفال، بل كانوا يرون أن  معمودي ةعهد نعمة هللا هو أساس 

باهلل، وال  شخصي   يكن لدى األطفال إيمانٌ لم فعتبَرون ُمذنبين ونجسين وال حق  لهم بأن يعتمدوا بالماء. األطفال يُ 

أو  يُدعون "األشابين" ان صاروا الحق  الذيهود )الش  ين وإيمان الدَ يمكنهم أن يقد موا اعتراَف إيمان. ولذا، أخذ إيمان الو

ابين""ا فل ليعتمد باإليمان، وكانوا الط  هود، تأتي بالش  فل. فكانت الكنيسة، ُممثَّلة  بالط  ( وإيمان الكنيسة مكاَن إيمان لعر 

هود يعدون بأن الش  . وقد كان هؤالء افل أيض  الط  فال، ويقد مون اعتراف اإليمان نيابة عن ط  األيؤمنون نيابة عن 

 لمسيحي. فَل اإليماَن االط   ايعل موا الحق  

 

 س. هذه الممارسة في الكتاب الُمقدَّ لولكْن ال يمكن رؤية جذور 

  

ل أغسطينوس ) ر عقيدة ال 131-351أج   معمودي ةم( معموديته بالماء. وقد كان ألغسطينوس تأثير عظيم على تطوُّ

، وهو ما كانت معمودي ةتُغفَر بال معمودي ةالخطايا المقتَرفة قبل ال بالماء. فقد عل م ما يلي: في البداية، كان يؤمن بأنَّ 

، بل اة الُمقتَرفة سابق  الفعلي   خطي ةالالماء ال ب معمودي ةربط  االكنيسة بشكٍل عام  تؤمن به في ذلك الوقت. ولكنَّه الحق  

ة الموروث خطي ةال، بينما نجاسة خطي ةال)األطفال( بالماء تزيل ذنب  معمودي ةة. ولذا، عل م بأن صلي  األ خطي ةالب

بالماء لها تأثير  معمودي ةلتتوقَّف عند الموت. كان أغسطينوس يؤمن أن ال اغبات الخاطئة األثيمة( ستزول تدريجي  الر  )

بأن تمارس القوة  خص المعتمد بالماء بيد الكنيسة هو يخص  الكنيسة، ولذا لدى الكنيسة الحق  الش  ، فغير قبل لإلبطال

بالماء خارج الكنيسة أي تأثير خالصي. وكانت  معمودي ةلكنيسة! ليس للال  إلى االض  خص المعتمد الش  إلرجاع 

للخالص. ويمكن لإليمان  خصي  الش  بالماء المتطلَّب الموضوعي للخالص، وكان اإليمان المتطلَّب  معمودي ةال

بالماء ال تكون ذات  األطفال معمودي ةد أن عتقَ بالماء. وكان يُ  معمودي ةال قبل أو بعدأن يكون حقيقة موجودة  خصي  الش  

)حين يكبُر(. وحين كان هذا األمر يحصل، لم  اشخصي    اخص المعمَّد ويؤمن إيمان  الش  فاعلية وتأثير إال حين يتوب ذلك 

 خص بالماء ثانية . هذا ما كان أغسطينوس يعل مه. الش  تكن هناك حاجة ألن يعتمد ذلك 

 

د الر  ب معمودي ةيعل م أن ه بالولكنَّ الكتاب الُمقدَّس  ُمعي نة  مسيحي ةإلى طائفة  وليسخص إلى جسد المسيح، الش  وح يُعمَّ

 )أفسس ايسوع المسيح فقط، وال يخص  كنيسة ُمعي نة أبد   المؤمن يخص   (، ولذا فإن  03-02: 02كورنثوس 0)

 بطرس0هم )ن يُوَضعون في عهدتالذياس الن  لكنيسة ما أو قادتها بأن يتسي دوا على  ا  (. ليس مسموح03-01: 0

 (. 06: 06بالماء متطل ب الزم لنوال الخالص )مرقس  معمودي ةأن ال(. كما أن الكتاب الُمقدَّس ال يعلِّم 3: 5
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ر مجمع ماينز ) ين أن يأتيا بأوالدهم ليعتمدوا بالماء، ألن هما الدَ م( أنه ال يجوز للو Council of Mainz ،803قر 

فل ليعتمد بالماء. الط  هود )األشابين( أن يأتوا بالش  ! ولذا على خطي ةالهم في ل بهم ووالدتبَ هما المسؤوالن عن الحَ 

عليم االعتيادي الت  عن  ال  ن يتلقونه من الكنيسة من خالل األشابين منفصالذيوحي لألوالد الر  عليم الت  وهكذا، فقد صار 

 يهم. الدَ يتلق ونه من و الذي

 

اس الن  (، والكتاب الُمقدَّس يحث 1: 6ب )أفسس الر  ب وا أوالدهم في طريق س يأمر اآلباء بأن يرولكن الكتاب الُمقدَّ 

 ؛5: 0تيموثاوس 2فولية )الط  يهم والكتاب الُمقدَّس ومعل ميهم من الدَ عوا به من ونعلى االستمرار في ما تعل موه واقت

3 :01-01 .) 

 

م، إلى عصر اإلصالح،  591يم، عام ي امتد ت من جريجوري العظالت  وفي سكوالستية جامعات العصور الوسطى )

 ينية بالهوت الكنيسة الكاثوليكية. الد  (، ارتبطت فلسفة أرسطو غير 0501عام 

 

ا المتطلَّب  ب الموضوعي للقيام بطقس وبة، فقد تعرَّض لإلهمال، وصار المتطل  الت  للخالص، أي اإليمان و خصيالش  أم 

األطفال بالماء تسكب نعمة هللا  معمودي ةلكنيسة الكاثوليكية تعل م أن للخالص. وصارت ا ايسة كافي  كنالفي  معمودي ةال

ته بالماء، ي اقتُرفِت قبل معمودي  الت  ة وكل  الخطايا األصلي   خطي ةالجديد وغفران الت  فل، وتمنحه البر  والط  الفائقة في 

والقداسة.  المحب ةجاء والر  مثل اإليمان وة عنه، وتعطيه فضائل فوق طبيعية منية واألبدي  الز  أحكام العقوبة  وتمحو كلَّ 

ة. الي إلى الحياة األبدي  الت  ة، وبخص إلى الكنيسة الكاثوليكي  الش  به يدخل  الذياألطفال بالماء صارت الباب  معمودي ة

عل م توما  لنوال الخالص. وقد اتمام   ا  أساسي   ا  بالماء )لألطفال( عنصر معمودي ةة، صارت السبة للكنيسة الكاثوليكي  الن  ب

 فل إليه سيناله من خالل إيمان الكنيسة الكاثوليكية. الط  كل ما يفتقر  ( أنَّ 0211-0221اإلكويني )

 

 الرسل ؛ أعمال6: 01 يوحن اَعم والبركات األخرى )الن  يسوع المسيح، ال الكنيسة، هو وسيط الخالص وكل  ولكن  

 (! 3: 0؛ أفسس 02: 1

 

 معمودي ةعمة من خالل طقس الالن  ب اسكانابع عشر( عقيدة الس  ادس عشر والس   رفضت حركة اإلصالح )في القرنين

يادية ال على الس  يتم  من خالل الكنيسة الكاثوليكية. وعل م الُمصلحون أن هللا يعطي نعمته بناء  على إرادته  الذي

 (. 8-1: 3؛ تيطس 9-8: 2ينية )أفسس الد  األعمال البشرية أو عمل المؤس سة 

 



188 
 

د شعبه الن  ضت حركة اإلصالح عقيدة إمكانية فقدان كما رف رالذيعمة، ألن ه من المؤكَّد أن هللا سيمج  عمة من الن  ب همن بر 

 (. 6: 0؛ فيلب ي 31-28: 8؛ 21: 3خالل اإليمان )رومية 

 

ا يعل مه الكتاب ابالماء، حيث صارت بعيدة  تمام   معمودي ةوكذلك رفضت حركة اإلصالح واقع عقيدة ال الُمقدَّس!  عم 

؛ 6: 1كورنثوس 0؛ 01: 01 يوحن اس )ين المؤمنين أن يتجاوزوا ما يعل مه الكتاب الُمقدَّ فال يجوز للمسيحي  

 (! 01-06: 3تيموثاوس 2

 

 بالماء معموديّةال إجراءز. وقت 

 

دوا بعد سماعهم بشارة اإلنجيل وإيمانهم بيتحدَّث الكتاب الُمقدَّ   الرسل لمسيح )أعمالب يسوع االر  س عن أشخاٍص تعم 

عن بيوٍت كاملة، بمن فيها عبيد وخَدم، سمعوا بشارة اإلنجيل وآمنوا  ا(. ولكنَّ الكتاب الُمقدَّس يخبرنا أيض  31-39: 2

ين أنه ال بد أن (. ويؤمن بعض المسيحيِّ 06: 0كورنثوس 0؛ 31-31، 05-01: 06 الرسل واعتمدوا بالماء )أعمال

 . الي تعم د هؤالء األطفال قبل أن يصير لديهم إيمان شخصي  الت  ئالت والبيوت، وبكانوا ضمن هذه العا ال  أطفا

 

 .وبة"التّ " و"جديدالتّ ي ي نظَر بها إلى "التّ ة بالماء يعتمد على الكيفيّ  معموديّةالإجراء وقت . 3

ر بعض المسيحي   يؤمن هؤالء أن بالماء.  ين المؤمنين بعض المتطل بات الُمسبقة للمؤمنين الُجُدد قبل أن يعتمدوايقر 

ة في الحياة، يمكنه أن غيير المرئي للحياة". ولذا، بعَد أن يغي ر المؤمن الجديد حياته في جوانب مهم  الت  وبة" تعني "الت  "

 واحي، فال يمكنه أن يعتمد بالماء. الن  يعتمد بالماء. فإن لم تتغي ر حياته في هذه 

 

اريخ الكتابي كان المؤمنون الُجُدد يعتمدون بالماء بعد اعتمادهم الت  ي ون مؤمنون آخرون إلى أن ه فيشير مسيحي  

(. كان اعتمادهم بالماء 38: 2 الرسل (، أو بعد توبتهم وإيمانهم )أعمال18-11: 01 الرسل وح مباشرة )أعمالالر  ب

دهم بليسوع المسيح ال  علوه أوفيسوع ألجلهم، وعلى ما  فعلهة والختم على ما هو العالمة المرئي   وح )أي الر  . فهو عم 

ة تعني "تغيير غي ر تفكيرهم وقناعاتهم. والكلمة "توبة" في اللغة اليوناني   الذيولدهم والدة  ثانية (، وأسمعهم الحق  

ه خص يعترف بيسوع وبأن  الش  ق باهلل والمسيح، أي في ما يتعل  بما عمله ألجلهم! ولذا، حين كان فكير" في ما يتعلَّ الت  

 وع المسيح، كان يعتمد بالماء. يؤمن بيس
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 الرسل ؛ أعمال01: 01وبة واإليمان يتبعان مباشرة  سماع بشارة اإلنجيل )رومية الت   ااريخ الكتابي، كانتالت  في 

(. 05: 0مان واقترب ملكوت هللا، فتوبوا وآمنوا باإلنجيل" )مرقس الز  قد كمل : "ال  قائ نادى يسوعُ قد (. ف31-31: 2

(، مع أن هم لم يكونوا قد تعل موا 08: 0الميذ موقفهم الفكري تجاه يسوع وَمن يكون، وتبعوه )مرقس الت  وقد غي ر 

 مع أن هم كانت لديهم سلوكيات وقناعات كانت ما تزال بحاجٍة ألْن تتغيَّر. وفهموا كل ما هو مكتوب في إنجيل مرقس، 

 

ة في أعمالالس  أعلن بطرس بشارة اإلنجيل  ي تُظِهر الت  امعين. والحقيقة المرئية الس  انتُِخست قلوب ، وقد 2 الرسل ار 

لهم:  ائٍذ نادى بطرس معلِن  نجال اإلخوة؟" وحيالر  ُسل: "ماذا نصنع أيُّها الر  أن هللا كان يعمل في قلوبهم هي أن هم سألوا 

 لغفران الخطايا" )أعمال"توبوا )غي روا تفكيركم مرة  وإلى األبد( وليعتمد كلُّ واحٍد منكم على اسم يسوع المسيح 

الثة آالف إنسان غي روا موقفهم الفكري وتفكيرهم بشأن يسوع المسيح هو الث  على أن  ليل المرئي  الد  (. و38: 2 الرسل

سل قد فرضوا الر  (. لم يكن 10-31: 2 الرسل هم قبلوا رسالة بشارة اإلنجيل، وقبلوا أن يعتمدوا بالماء )أعمالأنَّ 

هو على توبتهم أو تجديدهم  ليل المرئي  الد  واحي. وهكذا، فقد كان الن  مثل تغيُّر حياتهم في بعض  متطلَّبات ُمعيَّنة،

 :01؛ رومية 02: 0 يوحن ابيسوع المسيح بقلوبهم واعترافهم به بأفواههم ) همقبولهم رسالة اإلنجيل، أي إيمان

9-01 !) 

 

ماء، يستمر في "توبته"، أي أن ه يستمر في تغيير موقفه خص إلى اإليمان بيسوع المسيح ويعتمد بالالش  بعد أن يأتي 

 (. 8: 3وبة )لوقا الت  في صنع ثمٍر يليق ب االفكري وتفكيره بشأن الحق. ولذا يبدأ أيض  

 

في كنيسة ما أو طائفٍة ما! فمن  اوصيروة اإلنسان عضو  بالماء  معمودي ةال يشير الكتاب الُمقدَّس إلى أي ارتباط بين ال

: 02كورنثوس 0يشمل كل العالم ) الذيفي جسد المسيح  اجديد( يصير عضو  الت  وح )الر  اإلنسان ب دي ةمعموخالل 

وح. ولذا، األفضل أال تربط الر  غير المرئية ب تهمعمودي  (. ومعموديته بالماء هي العالمة المرئية والختم على 02-03

لة بال  بالماء.  معمودي ةوح والالر  ب معمودي ةد ي إلى الخلط بين البالماء، ألن هذا يؤ معمودي ةالكنائس العضوية الُمسجَّ

 

 . اسالنّ ي بها تنظر الكنيسة إلى تعام الت هللا مع التّ ة بالماء يعتمد على الكيفيّ  معموديّةوقت إجراء ال. 0

يميلون ن يشد دون على تعامالت هللا مع شعب عهده أو مع جماعة المؤمنين )الكنيسة( الذيون المؤمنون المسيحي  

( امؤمنين )كبار   اشديد على تعامالت هللا مع المؤمنين األفراد فيميلون ألن يعم دون يميلون للت  الذيلتعميد األطفال. أما 

 فقط. 
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 أ. يتعامل هللا مع كلِّ شخٍص كجزٍء من جماعة/ مجتمع. 

 كورنثوس0؛ 30: 06؛ 39: 2 الرسل ؛ أعمال6-5: 21ة )خروج من عائلة طبيعي   اإنساٍن جزء   يعتبر هللا كلَّ 

ة أو دولة )إرميا  ا(، وجزء  03-01: 1  الرسل )أعمال ال  من الجنس البشري كام ا(، وجزء  01-6: 08من أم 

 أ(. 08، 02: 5؛ رومية 26: 01

 

 ا(، وجزء  03-02: 02كورنثوس 0؛ 09: 2ة )أفسس ي  وهي كنيسة محل  ، روحي ةمن عائلٍة  امؤمن جزء   يعتبر هللا كلَّ 

 من ملكوت هللا على األرض )مرقس ا(، وجزء  01-9 :2بطرس 0؛ 06: 6كورنثوس 2ب عهد هللا )من شع

01 :03-06 .) 

 

د كلُّ مؤمن ب بالماء  معمودي ةال (. ولذا، فإن  03-02: 02كورنثوس 0وح القدس إلى جسد المسيح الواحد )الر  تعم 

 العالم!  في كلِّ  مسيحي ةنيسة الال فكاك منه بحقيقة أن المؤمن ينتمي إلى الك امرتبطة ارتباط  

 

 ب. يتعامل هللا مع كلِّ شخٍص كفرد.  

 (. 01: 02؛ جامعة 06-02: 33سيُحاَكم بحسب أعماله )حزقيال  ،أم غير بار   اإنسان، سواء أكان بار    كلُّ 

 

 (. 39-35: 9؛ 36، 08-06: 3 يوحن اوكل مؤمن سيخلُص بسبب إيمانه، وسيُدان بسبب عدم إيمانه )

 

 (. وهكذا فإن  06: 22 الرسل على كل  مؤمن أن يعتمد بالماء كعالمة مرئية على أن خطاياه ُغفِرت وُمحيت )أعمال

ر على أساِس إيمانه  ال فكاك اارتباط   ةٌ بالماء مرتبط معمودي ةال  خصي! الش  منه بحقيقة أن اإلنسان تبر 

 

 .الكنيسة إلى عهد هللانظَر بها ت يالتّ بالماء يعتمد على الكيفية  معموديّةوقت إجراء ال. 1

كورنثوس 2؛ 02: 26؛ الويين 1: 6؛ خروج 1: 0كم، وتكونون شعبي" )تكوين صاغ هللا عهده كما يلي: "أكون إلهَ 

عهد الميثاق هللا في ن يشد دون على الذيالمسيحي ون المؤمنون (. 1، 3: 20 يوحنا ؛ رؤيا01-9: 2بطرس 0؛ 06: 6

فيميلون لتعميد  العهد الجديدهللا في  ميثاقن يشد دون على الذيألطفال. أما المسيحي ون المؤمنون يميلون لتعميد ا القديم

 ن يؤمنون. الذي
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 . االي كان مؤقَّت  التّ الحقيقة ابآتية، وب قطعه بشريعة العهد القديم، كان ظلَّ  الذيعهد هللا، أ. 

 نسله، وهم يكونون شعب هللا )تكوين ه وإلهَ إلهَ  م بأن يكونَ : فقد وعد هللا إبراهيتأسَّس عهد نعمة هللا مع إبراهيم

 ستمر  في العهد الجديد، ولكن على مستوى أعلى. عمة هذا مالن  (. وعهد 1: 01

 

على عهد نعمة هللا مع إبراهيم )خروج  هذا العهد اموس من خالل موسى بعد سنوات كثيرة، وقد أك دالن  قيم عهد هللا بأُ 

 )تكوين أبدي   (. فعهد نعمة هللا عهدٌ 09-05: 3عمة هذا )غالطية الن  ناموس هللا إلى عهد  ضافأ(، ولكن ه 2-8: 6

 (. 25-23: 3)غالطي ة  امؤقَّت   اكان عهد  اموس الن  هللا ب عهدَ  (، ولكنَّ 1: 01

 

ن من حجارة وفي قسي بشكٍل مرئيٍّ على لوَحيالط  اموس األخالقي والن  الية: ُكتِب الت  فات الص  اموس بالن  يت سم عهد 

وا في تقديم الن  . عرف اكتاٍب الحق   اُس هللاَ من خالل كرازة األنبياء. اختبروا القليَل من غفران الخطايا، ألنَّهم استمر 

(. وهؤالء كانوا يُختَنون في أجسادهم، لكن ال 1-0: 01كفير عن خطاياهم )عبرانيين قسية للت  الط  بائح الحيوانية الذ  

 :5؛ غالطية 22: 1 يوحن ااموس )الن  (، ولكْن كعالمٍة على إطاعة 00-01: 01عمة )تكوين الن  كعالمٍة على عهد 

3-1 .) 

 

ا القواعد و حتى المجيء األول للمسيح، حين  بشكٍل مؤقَّتقسي فقد بقيت سارية المفعول الط  اموس الن  رائع في الش  أم 

لت هذه   (! 1-0: 01؛ 01-8: 9؛ 03، 6: 8؛ 09-08، 02: 1؛ عبرانيين 01: 2الل إلى حقائق )كولوسي الظ  تحوَّ

 

 الي أوقف سريانه. التّ لشريعة العهد القديم، وب اعهد هللا في العهد الجديد كان تتميم  ب. 

اموس الن  عمل شرائع  أبطل وأنهىالي الت  (، وب01: 5اموَس واألنبياء )مت ى الن  يسوع المسيح في مجيئه األول  تم م

رائع المتعلِّقة بالختان الش  (. وقد أد ى هذا إلى إلغاء 03: 8؛ عبرانيين 01: 2؛ كولوسي 05-01: 2)أفسس  قسي  الط  

 ( لألطفال والبالغين! 06-02: 6؛ 6-0: 5الجسدي )انظر غالطية 

 

توبةٌ مك شرائع ناموس هللا األخالقي  الية: الت  ُرق الط  هللا في العهد القديم ب ميثاقهللا في العهد الجديد عن  ميثاقيختلف 

، وليس بسبب كالٍم قيل لهم. اس هللاَ اآلن بشكٍل شخصي  الن  اآلن على قلوب المؤمنين، وليس في كتاٍب خارجي. يعرف 

(. 1-0: 01؛ 01-8: 9؛ 03-6: 8ة )عبرانيين اري  ة طقوس كف  وهم اآلن يختبرون غفران خطاياهم، وال يقومون بأي  

 (. 00: 2؛ كولوسي 29-28: 2وح القدس )رومية الر  ن خالل عمل جديد( مالت  )ب اوهم في الحقيقة مختونون روحي  
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 .معموديّةقة بين الختان والالر بها الكنيسة إلى العنظ  ي تالتّ ة بالماء يعتمد على الكيفيّ  معموديّة. وقت إجراء ال1

ن الذيد األطفال، أما ن يشد دون على الختان الجسدي لألطفال في العهد القديم يميلون لتعميالذيالمسيحيون المؤمنون 

 . يؤمنونن الذيوحي في العهد الجديد فيميلون لتعميد الر  يشد دون على الختان 

 

غير مصنوٍع بيٍد بخلع جسم خطايا البشري ة بختان المسيح،  اُختنتُم ختان   ا: "وبه أيض  03-00: 2نقرأ في كولوسي 

في  اأقامه من األموات، وإْذ كنتُم أموات   الذيبإيماِن عمل هللا معه  اي فيها أُقِمتُم أيض  الت   معمودي ةمدفونين معه في ال

 لكم بجميع الخطايا."  االخطايا وغلَف جسدكم أحياكم معه مسامح  

 

 "خص في المسيح؟الشّ ؤال هو: "متى ي ختَن السّ 

 

 كان الختان عالمة العهد في العهد القديم. أ. 

(. ُختِن 02: 26(، وسيكونون شعب هللا )الويين 1: 01هيم ونسله )تكوين مع إبرا اأبدي   اعمل هللا في العهد القديم عهد  

 (. 02-00: 1)رومية  الذي كان فيه قبل ختانِهِ يأتي باإليمان  الذيإبراهيم ختانَه الجسدي كعالمٍة وختٍم على البر  

 

 ذكرٍ  انبغى أن يُختَن كلُّ ولذا اهيم! عائلة/ بيت إبر ولكن  هللا لم يحصر تعاُمله في إبراهيم كفرد، إذ إن ه تعامل مع كلِّ 

هو عالمة هذا العهد. كان إيمان  ي  ده في فترة العهد القديم، كان الختان الجس(. وهكذا، فإن  01)تكوين في بيت إبراهيم 

عائلته، بما في ذلك األطفال،  ألجله شمل هللا كلَّ  الذيبب الس   هو( 6-5: 05تكوين خصي باهلل وبوعده )الش  إبراهيم 

 (! 01: 1كورنثوس 0ضمن شعب عهده )انظر 

 

 .ب. عهد هللا في العهد القديم والعهد الجديد 

 هللا )الويين م، وصيرورتهم شعبَ هُ إلهَ  صيرورة هللا الحيِّ عنصرين: عهد هللا في فترة العهد القديم من يتألَّف 

ن  (. 02: 26  بطرس0؛ 06: 6كورنثوس 2) نمن هذين العنصَري اوقد بقي العهد في فترة العهد الجديد مكوَّ

2 :9-01). 

 

 (. 03-6: 8؛ عبرانيين 31-30: 30ومع هذا فهناك فوارق كبيرة بين العهد القديم والعهد الجديد )إرميا 

( ُكتِب في كتاب، أما في العهد الجديد فقد ُكتِب 09-01: 3أُضيف )غالطية  الذياموس الن  في العهد القديم،  -

 (. 33: 30ن )إرميا اموس على قلوب المؤمنيالن  



193 
 

(. أما معرفة هللا في 3: 0اس )انظر إشعياء ة يعل مها األنبياء للن  في العهد القديم، كانت معرفة هللا معرفة  عقلي   -

 أ(. 31: 30ة وحميمة )إرميا العهد الجديد فهي معرفة شخصي  

 ايام بطقوٍس وشعائر أمر  عور به من خالل القالش  نب والذ  في العهد القديم لم يكن امتالك ضمير طاهر من  -

ا في العهد الجديد فالمؤمنون يختبرون غفران  1-0: 01؛ 01-8: 9)عبرانيين  اممكن   لخطاياهم  اتام    ا(. أم 

 أ(. 31: 30)إرميا 

 )كولوسي وروحي   أما في العهد الجديد فالختان داخلي  . اوجسدي    اخارجي    افي العهد القديم، كان الختان أمر   -

 وحي  الر  أشار إلى ضرورة الختان  اي العهد القديم، كان الختان الجسدي للذكور فقط كان طقس  (. ف00-03: 2

 (. 29-28: 2)انظر رومية  اساء أيض  الن  جال وجديد( للر  الت  )

(. وفي العهد الجديد، صار 01: 2يتم  تعليمه ظلَّ الحق  المستقبلي  )كولوسي  الذيفي العهد القديم، كان الحق   -

في العهد الجديد. فقد  ال  برير، اللذين تحق قا فعالت  جديد والت  . أعلن العهد القديم ضرورة احقيقة  وواقع   ذلك الحق  

ر العهد الجديد  جديد الت  (. فالعهد الجديد يشمل 05: 9)عبرانيين  احقيقي    ااس من خطاياهم تحرير  الن  حر 

( عهد أفضل 21: 02يا! العهد الجديد )عبرانيين الخطا ( ومحو كلِّ 28-25: 36وح؛ حزقيال الر  ب معمودي ة)ال

ره العهد القديم رمزي   ( 6: 8؛ 22: 1)عبرانيين   . حقيقة  واقعة األن ه جعل ما صو 

 

 .في العهد الجديد معموديّةج. الختان وال 

يسين واألمناء في أن اإلخوة القد   03-00: 2. تعليم رسالة كولوسي معمودي ةفي العهد الجديد بين الختان وال يوجد ربطٌ 

وح القدس )كولوسي الر   معمودي ة( حين ُدفِنوا مع المسيح في 00: 2( ختنهم المسيح )كولوسي 2: 0المسيح )كولوسي 

وح القدس )رومية الر  ب(. فقلوبهم ختنها 02: 2ا(. كما يعل م أن هم قاموا مع المسيح باإليمان بقوة هللا )كولوسي 02: 2

 (. 8-3: 3 يوحن اوح )انظر الر  دوا ثانية  ب(، أي أن هم ُولِ 28-29: 2

 

عنهما بشكٍل  عبيرالت   ته، ويتم  وح القدس وباإليمان بعمل هللا وقو  الر  احيتان )شيٌء يموت وشيء يُقام( بإقامة الن  ترتبط 

 أ(.  02: 2بالماء )كولوسي  معمودي ةبال مرئي  

 

 طفال في العهد القديم نقطة االنطالق لهم. ين المؤمنين من الختان الجسدي لأليتّخذ بعض المسيحيّ د.  

)خلُص( ألنه آمن، ولذا كان عليه قبول عالمة وختم العهد القديم: الختان الجسدي  ا، وأُعلِن بار   آمن إبراهيم أوال  

(، ومن 01-1: 01امن؛ تكوين الث  )في اليوم  ال  الي في شعب هللا( ُختِنوا أوالت  ه )الجيل أوالدَ  (. ولكنَّ 00-6: 1)رومية 

 (. 09: 3( أو لم يأتوا إلى اإليمان قط )عبرانيين 20-21: 00ثم أتوا إلى اإليمان )عبرانيين 
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يستنتجون أنه ينبغي أن  ل في العهد القديم كانوا يُختَنونن يشد دون على حقيقة أن األطفاالذيون المؤمنون المسيحي  

د األطفال في العهد الجديد بالماء.   يتعم 

 

وهو يتم  ، فل بالماءالط  ي يعتمد فيها الت  روحي يحصل في اللحظة  تتكلم عن ختانٍ  00: 2بأن كولوسي  يؤمن هؤالء

الي فإن  الت  فل وتُدفَن مع المسيح. وببيعة غير المتجد دة للط  الط  وحينئٍذ تموت . يه أو إيمان الكنيسةالدَ كنتيجةٍ إليمان و

تمرُّ به طبيعته غير المتجد دة. نتيجة  لهذا،  الذيم للموت غير المرئي ة بالماء هي عالمة وختفل المرئي  الط   معمودي ة

 أ(. 02: 2ون المؤمنون أنه ينبغي اعتبار أطفال المؤمنين المعتمدين مولودين ثانية )كولوسي يؤمن هؤالء المسيحي  

 

 اويؤمنون بيسوع المسيح إيمان  باب، الش  ، حين يصبِح هؤالء األطفال في سن  المراهَقة أو بعد سنواتويعتقد هؤالء أن ه 

ين المؤمنين هؤالء المسيحي   ب(. وبهذا، فإنَّ 02: 2، يُقامون مع المسيح ليعيشوا حياة جديدة )كولوسي اشخصي  

من  فولةالط  أ( في 02: 2بالماء )كولوسي  معمودي ةفن مع المسيح في الالد  يسمحون بمرور وقٍت ما بين الموت و

ب( في 02 :2ويعترفون بيسوع المسيح )كولوسي  اشخصي   ابعد سنواٍت حين يؤمنون إيمان   ، والقيامة مع المسيحناحية

 . من ناحية أخرى بابالش  سن المراهقة أو 

 

ين أو إيمان الدَ ولكْن يمكن أن يكون إيمان الواألطفال بالماء،  معمودي ةبأهمية اإليمان خالل  اهؤالء مقتنعون أيض  

باب، يصير الش  فل الُمعمَّد ويعترف بإيمانه في سن المراهقة أو الط  ، حين يؤمن الكن الحق  . واألشابين أو إيمان الكنيسة

 ته وهو طفل. ة عن ما تستلزمه معمودي  شخصي   مسؤولية    ال  مسؤو

 

جديد؛ الت  للقلب ) روحي   في العهد القديم هو أن يكون عالمة  خارجية على ختان داخلي   كان قصد الختان الجسدي  

حين كانت هذه (، حت ى 3-2: 3؛ فيلب ي 29-28: 2؛ رومية 6: 31؛ 1: 1؛ إرميا 06: 01؛ تثنية 10: 26ين ي  انظر الو

 الختان الجسديَّ  ُختِن في طفولته. وهكذا، فإنَّ  الذيخص الش  تحصل بعد سنواٍت كثيرة في حياة  روحي ةالالحقيقة 

كان ينبغي أن يحصل في  وهو ما ،جديد )الحقيقة(الت  أو  وحيالر  للختان   ( فقطال  عالمة )ظلألطفال كان في الحقيقة 

( على  معمودي ةُختِن وهو طفل. وهذا ينطبق على  الذيحياة  د عالمة )ظل  األطفال بالماء، إذ يمكن اعتبارها مجرَّ

د بالماء في طفولته. الذيخص الش  في حياة  اي ينبغي أن تحصل الحق  الت  وح )الحقيقة( الر  ب معمودي ةال   تعم 

 

 جديد!الت  رورة إلى الض  هذا يعني أن الختان الجسدي في العهد القديم ال يشير ب

 

 عظيم. رٍّ وح القدس كسِ الر  جديد بالت  يقع تشديد هؤالء المسيحيين المؤمنين على 
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يمكن (، فإن ه 8-3: 3 يوحن المسيحيين المؤمنين )انظر في اال يُسبَر غوره  جديد سر  الت  جديد ولحظة حصول الت  ألن 

د هذه الكنائس على أن  في حياته.  ا(، أو يمكن أن يحدث الحق  5: 0فل )إرميا الط  جديد أن يحصل في للت   ولذا، تؤك 

. ومع أن  أطفال المؤمنين الختان الجسدي لألطفال في العهد القديم األطفال بالماء في العهد الجديد حل ت محلَّ  معمودي ة

 . مسيحي ةيح، فإن هم ينتمون لشعب عهد هللا الجديد أو للكنيسة السملابيسوع  اشخصي   الم يؤمنوا إيمان  

 

ِصر  هؤالء (. لهذا يُ 01: 1كورنثوس 0ة المؤمنة "ُمقدَّسون"، أي ُمفرزون هلل )دالالمؤمن أو الو الدأطفال الو

ون على أن ه هؤالء المسيحي  عهد الجديد. يشد د الون المؤمنون على أن يعتمد أوالد المؤمنين بالماء كعالمٍة على المسيحي  

؛ 18: 03 الرسل خصي بيسوع المسيح هبة  من هللا )انظر أعمالالش  حين يكبُر هؤالء األطفال يكون حت ى إيمانهم 

 بطرس2؛ 05: 3تيموثاوس 2؛ 0: 0بطرس 2؛ 03-02: 2؛ 29: 0؛ فيلب ي 9-8: 2؛ أفسس 21: 08؛ 01: 06

0 :0 .) 

 

 وحي في العهد الجديد نقطة االنطالق لهم. الرّ من الختان ين ين المؤمنهـ. يتّخذ بعض المسحيّ  

ن يشد دون على حقيقة أن الذيون المؤمنون وحي. المسيحي  الر  جديد الت  في العهد الجديد يعني  يوحالر  واضح أن الختان 

ه ال يجوز للناس أن بيسوع المسيح يستنتجون أن   اشخصي   احين يؤمنون إيمان   ااس في العهد الجديد يُختَنون روحي  الن  

 بالمسيح.  اشخصي   ايعتمدوا بالماء إال بعد أن يؤمنوا إيمان  

 

حين آمنوا بيسوع المسيح  (. ولكنْ 03: 2كان هؤالء موتى في خطاياهم وجسدهم الخاطئ غير المختون )كولوسي 

روا من قوى 01: 2، ُغفِرت كلُّ خطاياهم )كولوسي اشخصي    اإيمان   (! ومع هذا، فإن  05: 2وسي ر  )كولالش  (، وتحرَّ

 إدراك هذه الحقيقة وعيشها قد يستغرق بعض الوقت. 

 

خص الش  ي يعتمد فيها الت  يحصل في اللحظة  الذيوحي الر  م عن الختان تتكلَّ  00: 2كما أن هم يعتقدون أن كولوسي 

دفَن مع المسيح. وهكذا، فإن . وحينئٍذ تموت طبيعته غير المتجد دة وتُ خصيالش  وهو أمٌر مرتبط بإيمانه وح، الر  ب

ون وح القدس. يؤمن هؤالء المسيحي  الر  ة بغير المرئي   معمودي ةبالماء هي العالمة المرئية والختم على ال معمودي ةال

 ن يمكن اعتبارهم مولودين ثانية  )كولوسيالذيبيسوع هم الوحيدون  اشخصي    ان يؤمنون إيمان  الذي المؤمنون بأنَّ 

 أ(. 02: 2

 

وح )أي يُولَد ثانية( ويؤمن الر  فيه يعتمد ب الذي في الوقت نفسهم هؤالء أن اإلنسان يموت ويُدفَن ويقوم مع المسيح يعل  

غير بيعة الط  خلع  ون أنَّ بالماء. يؤمن هؤالء المسيحي   معمودي ةة على هذا الحدث هي ال. والعالمة المرئي  اشخصي    اإيمان  
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وح القدس؛ الر  "الجسد"؛ وذلك مع موت المسيح ودفنه حين يعتمدون ب احرفي    بيعة الخاطئة" أوالط  المتجد دة )"

بيعة المتجد دة الجديدة )المرتبطة بقيامة المسيح الط  الحصول على  فيه يتم   الذي في الوقت نفسهأ( يتم  02: 2كولوسي 

نون أن موتهم مع المسيح ون المؤمب(. ال يرى هؤالء المسيحي  02: 2حين يؤمن اإلنسان بيسوع المسيح؛ كولوسي 

هو حين أتوا إلى اإليمان وسنوات كثيرة، بل حدث حصل في الوقت نفسه،  نالوفصمن وقيامتهم مع المسيح حدثا

 خصي بيسوع المسيح. الش  

 

د. للمعتمخصي الش  اإليمان لالعتماد في الماء، ولكن  هذا اإليمان هو  ااإليمان ضروري  تمام   بأنَّ  اهؤالء مقتنعون تمام  

م اعتراف    بإيمانه، يمكن أن يعتمد بالماء.  اعلني   اوبعد أن يقد 

 

ة فرق واضح بين الختان الجسدي في ميثاق العهد القديم والختان  فختان اإلنسان في ميثاق العهد الجديد.  وحي  الر  ثم 

وح القدس حين يؤمن لر  اوح للقلب من خالل الر  لألطفال، بل الختان  في حقبة العهد الجديد ليس الختان الجسديَّ 

: اي  فبيعة القديمة غير المولودة ثانية )حرالط  (! وهو يتألَّف من خلع أو إبطال 29-28: 2بيسوع المسيح )رومية 

 وح القدس )روميةالر  بيعة الجديدة المولودة ثانية  وسكنى الط  (، ونوال 1-6: 6؛ رومية 00: 2"الجسد"؛ كولوسي 

2 :28-29 .) 

 

 الوالدة الجديدة! –جديد الت  وحي في العهد الجديد يعني الر  تان هذا يعني أن الخ

 

د هؤالء المسيحي   ريقة الط  فمع أن . وح( واإليمانالر  ب معمودي ةجديد )الالت  بين  ون المؤمنون على االرتباط القوي  يشد 

(، فإن 8-3: 3 يوحن اين المؤمنين )للمسيحي   اغامض   اوح القدس ستبقى سر   الر  جديد )الوالدة الجديدة( بالت   ي بها يتم  الت

بإيمان اإلنسان بيسوع المسيح  اوثيق   اس عادة  ما يرتبط ارتباط  وح القدس( في الكتاب الُمقدَّ الر  ب معمودي ةجديد )الالت  

 تسالونيكي2؛ 01-03: 0؛ أفسس 00-1: 05؛ 08-01: 00 الرسل ؛ أعمال39-31: 1؛ 03-02: 0 يوحن ا)

 (. 1-3: 3؛ 0: 0؛ تيطس 03-01: 2

 

د هؤالء المسيحيون المؤمنون على أنَّ  الختان  بالماء في العهد الجديد لم تحل  ببساطة محلَّ  معمودي ةال ولذا، يؤك 

 في العهد القديم.  الجسدي  

 

ة انيالث  على والدتهم  ال  الي ال يمكنهم أن يقد موا دليالت  بيسوع المسيح، وب اشخصي   اوألن  األطفال ال يؤمنون إيمان  

وح(، فإن ه ينبغي أال يعتمدوا بالماء. لهذا يُِصرُّ هؤالء المسيحي ون المؤمنون على أن ه ينبغي عدم تعميد الر  ب معمودي ة)ال
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على تجديده وتبريره. كما يعتقد  ال  الي يقد م دليالت  بيسوع المسيح، وب اشخصي    اخص بالماء إال بعد أن يؤمن إيمان  الش  

( هما هبتان 03-02: 0 يوحن اجديد أو الوالدة الجديدة )الت  ( و9-8: 2ون أن اإليمان )أفسس ون المؤمنهؤالء المسيحي  

 من هللا. 

 

 .ياق اإلرسالي الخاّص بالعهد الجديدالسّ الماء في الجيل األول من المؤمنين اعتمد على  معموديّةوقت إجراء . 1

هؤالء المؤمنين الُجُدد من  أتى كلُّ . لفترة العهد الجديد ياق اإلرساليالس  اعتمد الجيل األول من المؤمنين بالماء في 

 ة. ة أم أممي  ، سواء أكانت يهودي  مسيحي ةة غير خلفي  

 

ه كان يجب للجيل األول من المؤمنين أن يعتمدوا بالماء حين يؤمنون بيسوع المسيحيون في العالم على أن   يت فق كلُّ 

 المسيح. 

 

 أ. تعميد األفراد

ة(. وحين كانوا يؤمنون، كانوا يُعمَّدون بالماء ة وأممي  ة وسامري  ات يهودي  اإلنجيل لألفراد )من خلفي  أُعلِنت بشارة 

 (. 18-12، 36-31: 01؛ 38-36: 8؛ 10، 39-31: 2 الرسل ؛ أعمال0: 1 يوحن ا)

 

 ب. تعميد عائالت كاملة 

 الرسل ين آمنوا اعتمدوا بالماء )أعمالغار. وحالص  أُعلنت بشارة اإلنجيل لبيوٍت وعائالٍت كاملة بمن في ذلك 

ال يمكن إثبات أنه كان هناك أطفال صغار في هذه  (. ولكنْ 06: 0كورنثوس 0؛ 8-1: 08؛ 31-31، 01-05: 06

 العائالت وأن هم اعتمدوا بالماء، كما ال يمكن إثبات عكس ذلك. 

 

ون ينظر المسيحيّ ي بها التّ ة على الكيفيّ اني من المؤمنين يعتمد الثّ الماء في الجيل  معموديّةوقت إجراء . 1

قدَّس مسيحيّةالمؤمنون إلى جوهر الكنيسة ال  .في الكتاب الم 

وقد أتى كلُّ . امية بعد بدء فترة العهد الجديدالن   مسيحي ةفي سياق الكنيسة الاني من المؤمنين اعتمدوا بالماء الث  الجيل 

 .ال  ين مؤمنين أصوهم مسيحي  الدُ ين ُولِدوا، كان و. فحمسيحي ةة خلفي  هؤالء المؤمنين الُجُدد من 

 

 اني من المؤمنين أن يعتمدوا فيه. الث  كان على الجيل  الذيون في العالم بشأن الوقت يت فق المسيحي   ال

 



198 
 

دة وح ناحيتان: إن ها تعني االنتماء لشعب هللا أو لجسد المسيح )ناحية االنتماء للجماعة(، وتعني الوالالر  ب معمودي ةلل

 احية الفردية(. الن  برير )الغفران( )الت  انية أو الث  

 

احية الن  ين في العالم طرق عديدة مختلفة للتعبير عن وح له ناحيتان ومعنيان، فقد كان للمسيحيِّ الر  االعتماد ب ألنَّ 

 بالماء.  معمودي ةالي هي التوح وعالمتها المرئية، الر  ب معمودي ةة في ما يتعلَّق بالاحية الفردي  الن  ة والجماعي  

 

 ظر إلى مجتمع المؤمنين. النّ في  اضيق   اأ. يختار بعض المسيحيّين المؤمنين نهج  

(، 21-02: 02كورنثوس 0( )جسد المسيح )كائن حي   وبشكٍل أساسي   ال  ين، الكنيسة هي أوسبة لهؤالء المسيحيِّ الن  ب

 (. 9: 2بطرس 0وهي مجتمع شعب عهد هللا الجديد )

 

ضمن أحد أجزاء ذلك الجسد،  اانية فقط يصير عضو  الث  رجة الد  لجسد المسيح، وب خصالش  األولى، ينتمي  رجةالد  فب

د اأو يد   ان  الجسد يتجاوز كونه عي! اشخصي   اوذلك حين يؤمن بيسوع المسيح إيمان   . كما أن الكنيسة هي أكثر من مجرَّ

: 02كورنثوس 0خص ينتمي لجسد المسيح )الش  الختم على أن  بالماء هي العالمة أو معمودي ةال مؤمن واحد. ولذا، فإن  

يؤمن هؤالء أن  ما يرونه في مثال (، أي للكنيسة في كلِّ العالم. 29-21: 3(، أي ينتمي لشعب عهد هللا )غالطية 03

؛ 28: 29بار أخ2؛ 2: 21شعب هللا في العهد القديم )"شعب هللا" أو "الكنيسة"؛ في اليونانية: "إيكليسيا"؛ انظر قضاة 

( من ناحية شمول األطفال في جماعة شعب عهد هللا ينبغي أْن يتبعه شعب عهد هللا في العهد الجديد 23: 22مزمور 

 "إكليسيا"(.  :)"شعب هللا" أو "الكنيسة"؛ في اليونانية

 

رين أو مولودين دين ُمخلَّصين )مُ ون المؤمنون بشأن مسألة اعتبار هؤالء األطفال المعمَّ ينقسم هؤالء المسيحي   برَّ

ين المؤمنين يرون أن األطفال ُمطلَق بشأن هذا االعتقاد. معظم هؤالء المسيحيِّ  تقديم تصريحٍ ثانية(، وبشأن إمكانية 

 صموئيل2؛ 26: 2؛ 22، 00: 0صموئيل 0)انظر  اذلك واضح   الُمعمَّدين ينتمون للكنيسة إال حين يصبح عكسُ 

 (. 05-01: 3ثاوس تيمو2؛ 52-10: 2؛ لوقا 22-23: 02

 

في العائلة "ُمقدَّسين"، أي ريك غير المؤمن الش  أو وجة المؤمنة الز  وج المؤمن أو الز   يعتبر الكتاب الُمقدس أوالد

سين هلل" ) ُدعي شعب كنيسة كورنثوس بـ"الُمقدَّسين في المسيح يسوع" وقد (. 01: 1كورنثوس 0"مفروزين هلل ومكرَّ

ريك غير المؤمن الش  (. ولكن  هذا ال يعني أن الكتاب الُمقدَّس يعتبر هؤالء األوالد أو 00: 6؛ انظر 2: 0كورنثوس 0)

"، أي أن هم منفصلون عن العالم ا". لكن  الكتاب الُمقدس يعتبرهم "طاهرين طقسي  اأخالقي   ا  ة " أو "طاهريثان ا"مولود  
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ير وتأثيره الش   سون لعالم المؤمنالر  ر  المؤمن والمؤمنين اآلخرين )والوالد(ريك الش  َت تأثير ، وهم تحينديء، وهم مكرَّ

 منتمين للكنيسة أو ضمن تأثير الكنيسة.  اعتَبَرون خارجي  ريك غير المؤمن يُ الش  ولذا، فإن األوالد وفي الكنيسة. 

 

 اأو طقس   جديدة مسيحي ةبأهمية الفرد. ولذا، فهم يضيفون ممارسة  اين المؤمنين يؤمنون أيض  ولكن  هؤالء المسيحيِّ 

موا اعتراف  الش  ال يعل مه الكتاب الُمقدس: ينبغي ألوالدهم الُمعمَّدين حين يبلغون سن المراهقة أو  كنسي ا    اباب أن يقد 

روا. 01-9: 01بإيمانهم أمام اآلخرين )رومية  اشخصي    ( كعالمةٍ على أن هم ُولِدوا ثانية  أو تبر 

 

 . اضيّق   اردي  ف اب. يختار مسيحيّون مؤمنون آخرون نهج  

 )أو منظ مة ( يتألَّف من مؤمنين أفراد.  اُمنظَّم   اوقبل كل شيٍء آخر مجتمع   ال  ين، تمث ل الكنيسة أوسبة لهؤالء المسيحي  الن  ب

 رجة األولى يأتي كفرٍد إلى يسوع المسيح، ومن ثم  ينضم  إلى شعب هللا، الكنيسة )أعمالالد  ه بحين يؤمن اإلنسان، فإن  

ظ: نحُن هنا في سياٍق إرسالي أتى الجيل األول فيه إلى اإليمان بيسوع المسيح. وال (. ولكن الحِ 12-10 :2 الرسل

اني. االعتماد بالماء هو بشكٍل خاص  العالمة والختم على أن المؤمن قد ُولِد ثانية  أو الث  يوجد أي  حديث هنا عن الجيل 

ر )أعمال  (. 8-1: 3؛ تيطس 06: 22؛ 08-01: 9 الرسل تبر 

 

)الكنيسة(. ولذا، فهم يضيفون ممارسة جديدة أو  مسيحي ةبأهمية الجماعة ال ان يؤمنون أيض  يهؤالء المسيحي ولكنَّ 

م الكتاب الُمقدَّس بممارسته: "تكريس" أوالدهم  اكنسي    اطقس   تقديم  (، أو28، 00: 0صموئيل 0غار )انظر الص  ال يعل 

( كعالمةٍ على أنهم ينتمون إلى جسد المسيح )الكنيسة( 06-03: 01)مرقس  "مباركة" يسوع المسيح أوالدهم الصغار

 (. 01: 1كورنثوس 0أو شعب عهد هللا )

 

( 23: 02صموئيل 2انية(. ولكن  العهد القديم )الث  عن خالص هؤالء األطفال )تبريرهم ووالدتهم  اال يقول هؤالء شيئ  

 هلل وينتمون لشعب عهد هللا.  الك  يعتبرون هؤالء األطفال مُ  (01: 1كورنثوس 0؛ 03-01: 01والعهد الجديد )مرقس 

 ُملخَّص: 

 معمودي ةظر إلى الالن  هج المجتمعي/ الجماعة في الن  

د يُ  - ه غير بالماء كعالمٍة على أن  الص  فل الط  عمَّ

 . وينتمي لها يخص  الكنيسة

 اسيؤمن بيسوع المسيح إيمان   اويؤَمل أنه الحق   -

انه كعالمٍة على أن ه ُولِد ، ويعترف بإيماشخصي   

ر.   ثانية  أو تبر 

 معمودي ةظر إلى الالن  هج الفردي في الن  

س  - غير للمسيح كعالمٍة على أن ه الص  فل الط  يُكرَّ

 يخص  الكنيسة وينتمي لها. 

 اسيؤمن بيسوع المسيح إيمان   اويُؤَمل أن ه الحق   -

، ويعترف بإيمانه كعالمٍة على أن ه ُولِد اشخصي  

ر. ثانية    أو تبر 
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 الماء مّرة  ثانية معموديّةخص بالشّ مسألة تعميد ح. 

 

 .نظرتان مختلفتان بشأن المسألة. 3

 فولة. الط  ن اعتمدوا في الذيسم بيختص  هذا القِ 

 

 .اشخصي    اال تت فق الكنائس بشأن مسألة جواز تعميد َمن اعتمد وهو طفل، وذلك حين يؤمن بيسوع المسيح إيمان  

 

  .عميد بالماء مّرة  ثانية  التّ يرفضون  نالذيون المؤمنون أ. المسيحيّ 

إعادة تعميد من اعتمد  اوح القدس يرفضون عموم  الر  ب معمودي ةلل ةاحية المجتمعي  الن  دون على ن يشدِّ الذيون المسيحي   

األولى بالماء  معمودي ةلل ارفض  ( اخص مؤمن  الش  انية بالماء )حين يكون الث   معمودي ةفهم يرون أن البالماء وهو طفل. 

ة  واحدة في الحياة:  اوختم   بالماء عالمة   ةمعموديَّ األطفال(. يعتبر هؤالء ال معمودي ة) لحدث روحي يحصل مر 

 . الكنيسة -االنضمام إلى شعب عهد هللا 

 

 معمودي ةرتبطة بالبرير، محو كل الخطايا( ليست مالت  جديد، الت  وح )الر  ب معمودي ةاحية الفردية للالن  وهم يرون أن 

وح، ولكن هم الر  ب معمودي ةالمعاني المختلفة والعديدة لل بالماء، بل يُشهَد عنها باعتراف اإليمان. يدِرك هؤالء كلَّ 

 فولة واعتراف إيمانهم العلني حين يؤمنون. الط  تهم بالماء في يفصلون بين هذه المعاني بفترة زمنية ما بين معمودي  

 

 .عميد بالماء مّرة  ثانية  التّ ال يرفضون ن الذيؤمنون المب. المسيحيّون  

دون على الذيالمسيحيون  وح ال يرفضون بشكٍل عام تعميد شخٍص كان قد الر  ب معمودي ةفي ال احية الفرديةالن  ن يشد 

هم إلى شعب انضمامعلى  افولة عالمة  وختم  الط  األولى بالماء في  معمودي ة. فهم يعتبرون أن الااعتمد بالماء ُمسبَق  

انية )تجديدهم، الث  على والدتهم  اانية بعد اإليمان بيسوع المسيح عالمة  وختم  الث   معمودي ة، الكنيسة، بينما العهد هللا

ين الدَ الماء لألطفال كانت عمل إيمان من الو معمودي ةهم، تبريرهم، محو خطاياهم(. فهم يرون أن نتوبتهم، إيما

 خصي. الش  من اإليماٍن نابع بالماء بعد اإليمان فهو عمٌل تهم ا معمودي  والكنيسة. وأم  

 

وا إلى شعب عهد األولى. فهم ال يرفضون حقيقة أن هم انضمُّ  معمودي ةلل ابالماء رفض   انيةَ الث   معمودي ةال يعتبر هؤالء ال

 معمودي ةالمعاني األخرى لل على ا  وختم انية بالماء هي قبل كل شيٍء آخر عالمة  الث  هللا في طفولتهم، ولكن  معموديتهم 
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يؤث ر  الذيجديد/ الوالدة الجديدة، االت حاد بيسوع المسيح، ومشاركة المسيح في عمل الخالص الكامل الت  وح )الر  ب

 الخطايا أو غفرانها(.  برير ومحو كلَّ الت  بخالصهم في الماضي والحاضر والمستقبل، بما في ذلك 

 

قد. 0  .بالماء معموديّةس على تكرار الالمثال الوحيد في الكتاب الم 

سول الر  ، حين وجد بولس 1-0: 09 الرسل د في أعمالالمثال الكتابي الوحيد على أشخاٍص اعتمدوا ثانية  بالماء يرِ 

وح القدس(. لم يكن هؤالء الر  هم لم يعتمدوا بوح القدس )أي أنَّ الر  الميذ في أفسس لم يكونوا قد نالوا الت  مجموعة  من 

اجح أن  هؤالء صاروا الر  وح القدس. الر  المعمدان. بل إن هم لم يسمعوا بوجود  يوحن ايح، بل تالميذ لسماليسوع تالميذ ل

الثة إلى أورشليم الث  ي قاموا بها في األعياد الت  امية اليهودية لز  المعمدان خالل إحدى رحالت الحج  اال يوحن التالميذ 

دوا على يد  يوحن اا ي كان فيهالت  ( في الفترة 06: 06)تثنية  د في نهر األردن، فتعم   يوحن االمعمدان يكرز ويعم 

 (. 8-1: 0ا وقبولهم له )مرقس المعمدان بالماء عالمة  على استعدادهم الستقبال المسي  

 

 ايوحن  الميذ" لم يكونوا تالميذ ليسوع المسيح. فلم يكونوا مسيحيين مؤمنين، بل تالميذ لالت  وهكذا، واضح أن هؤالء "

 المعمدان فقط!  يوحن ا معمودي ةب اوح، ولكن هم اعتمدوالر  المعمدان. لم يعتمد هؤالء ب

 

أعلن بولس لهم بشارة اإلنجيل المتعلِّقة بيسوع المسيح، وأخبرهم بأن هم بحاجة ألن يؤمنوا بيسوع المسيح. وأخبرهم 

د المؤمنين ب بأنَّ  (. فقد قال ما كان يسوع قد قاله 01-9: 01ة ؛ قارن مع رومي8: 0وح القدس )مرقس الر  يسوع عم 

 (. 8-3: 3 يوحن اوح ليدخل ملكوت هللا )الر  بط: ينبغي لإلنسان أن يُولَد ثانية  )من جديد( أو من فوق بالض  ب

 

( يسوع المسيح. ووضع 09: 28)كما في مت ى  باسمهؤالء يؤمنون بيسوع المسيح، واعتمدوا بالماء  يوحن ابدأ تالميذ 

ليسوع المسيح،  رسوال   اوح القدس(. فلكون بولس أيض  الر  وح القدس )أي أن هم اعتمدوا بالر  ديه عليهم، ونالوا بولس ي

خبِرنا الكتاب الُمقدس بمن اقترح بأن ه كان ال يُ (. 09: 08؛ 09-08: 06يحمل مفاتيح الملكوت )مت ى هو أيضا  كان 

تعليق أو شرح أي لحدث تاريخي من دون  وصفٌ  09 الرسل عمالعليهم أن يعتمد بالماء مرة  ثانية. وال ننَس أن أ

الميذ الت  ثانية بالماء. الواضح أن هؤالء  معمودي ةبالقيام ب اولذا، يمكن عدم اعتبار هذه الحادثة عقيدة  أو أمر  . الهوتي

دهم ثانية  بالماء كعالمٍة مرئية وخالر  وأن  وح القدس، الر  لم يكونوا قد اعتمدوا ب وح. الر  هم اعتمدوا بعلى أن   تمٍ سول عم 

 فيه أتى الجيل األول إلى اإليمان بيسوع المسيح.  الذيياق اإلرسالي الس  كان هذا هو 

 

(، وأول مجموعة من أنصاف 10-31: 2 الرسل وكما حدث مع أول مجموعة من اليهود آمنت بالمسيح )أعمال

ي الت  ة )األممية( األولى (، والمجموعة غير اليهودي  01-02: 8 الرسل ن آمنوا بالمسيح )أعمالالذيامريين( الس  اليهود )
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(، حدث مع هؤالء 03: 0؛ أفسس 03-02: 02كورنثوس 0) اآمنت بالمسيح وآخرين من اليهود آمنوا بالمسيح الحق  

 وح القدس حين أتوا إلى اإليمان بيسوع المسيح! الر  المعمدان، حيث نالوا  يوحن ان كانوا تالميذ لالذي

 

 . تالميذ  يسوع المسيح بالماء مّرة  ثانيةلم يتعّمد . 1

دوا بالماء على يد  يوحن اتالميذ يسوع األوائل،  كانت تلك (. 10-35: 0 يوحن االمعمدان ) يوحن اوأندراوس، تعم 

ة  1: 0توبة ألجل غفران الخطايا )مرقس  معمودي ة دوا بالماء مر   (. وحين آمنوا بيسوع المسيح وتبعوه، لم يتعم 

ولكن هم اعتمدوا (. 38: 2 الرسل ترمز لغفران الخطايا )أعمال ابالماء هي أيض   مسيحي ةال معمودي ةأخرى، ألن ال

ة  ثانية.  ا، ولكْن لم يُكن مطلوب  (1-0: 2؛ 5: 0 الرسل وح )أعمالالر  ب االحق    أن يعتمدوا بالماء مر 

 

الميذ أن الت  سيح عمله الخالصي بموته وقيامته لم يفرض على بالماء بعد أن أكمل يسوع الم معمودي ةالمعنى الكامل لل

 يعتمدوا ثانية  بالماء. 

 

 .المؤمنون اليوم إلى استنتاجات مختلفة يصل المسيحيّون. 1

ي يدور حولها الكثير من الت  انية الث   معمودي ةهي قضية ال ليست يوحن اانية بالماء لتالميذ الث   معمودي ةأن ال اواضٌح تمام  

ق انية تتعلَّ الث  ين، بينما القضية ين مسيحي  الدَ الماء ألطفاٍل ُولِدوا لو معمودي ةفالقضية األولى تتعلق بخالف في أي امنا. ال

ون يسوع المسيح وكنيسته، ولذا فقد  يوحن ان تالميذ يكُ  لمثانيٍة لمجموعٍة حين آمنت بيسوع المسيح.  معمودي ةب يخص 

على أن هم ُولِدوا ثانية ، وصاروا للمسيح وينتمون لكنيسته. ولكن  تالميذ  اة  وختم  اعتمدوا مرة  أخرى بالماء عالم

ة  ثانية!  االمسيح كانوا للمسيح وكانوا ينتمون لكنيسته، ولم يُكن مطلوب    منهم أن يعتمدوا بالماء مر 

 

 : مااآلن ه ينالمطروحَ س ؤاليَن ال ولذا، فإنَّ 

ون المسيح وينتمون لكنيسته؟" "هل األطفال الُمعمَّدون بالماء يخ  ص 

 ؟" اشخصي   ا"هل على َمن اعتمد وهو طفل أن يعتمد بالماء ثانية  حين يؤمن بالمسيح إيمان  

 

 .مرة  ثانية معموديّةيرفضون إجراء ال الذيالمسيحيّون المؤمنون أ. 

مد بشعب عهد هللا من خالل )حيث يت حد المعت ناحية كون الكنيسة جماعةون المؤمنون على يشد د هؤالء المسيحي  

خصي بيسوع الش  ويأتي إلى اإليمان  لطفوهو  دعتمَ ذي اه حين يكبُر الهؤالء مقتنعون أن  يه وكنيسته(. الد  إيمان و

أن المعاني األخرى  امقتنع  يكون ته بالماء عالمة على أنه ينتمي لشعب هللا، الكنيسة. كما أن ه المسيح ستكون معمودي  

خص أن يعتمد الش  برير( قد صارت حقيقة  في حياته. ولذا، ال يقبل هذا الت  جديد/ الوالدة الجديدة، الت  وح )الر  ب معمودي ةلل
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ر  اسبب   1-0: 09 الرسل يعتبر هؤالء المسيحيون أعمال ال. ال  بالماء ثانية ألن ه ينتمي إلى شعب هللا، الكنيسة، أص يبر 

 المعمدان.  يوحن امي إلى كنيسة المسيح على خالف تالميذ انية بالماء، ألن ه ينتالث   معمودي ةممارسة ال

 

الكنيسة  فل رمٌز معطى لكلِّ الط   معمودي ةففل تعني الكثير لكنيسته. الط   معمودي ةأن  يأي هالر  قطة اإليجابية في هذا الن  

. فاإلنسان يدخل إلى شعب ابن العائلة المؤمنة ينتمي بشكٍل كامل لشعب عهد هللا غيرالصَّ فل الط  يشير إلى أن  المؤمنة

ة  واحدة  في حياته! تشديد هذا الموقف هو على ناحية الكنيسة كمجتمع، و اهللا، الكنيسة، ويصير جزء   تيجة الن  منه مر 

غار، ينتمون لشعب الص  شعب الكنيسة، بمن في ذلك األوالد واألطفال  شعب الكنيسة على أن كلِّ  هي تقوية إيمان كلِّ 

 معمودي ةن يؤمنون بالذيتجاه أعضاء الكنيسة اآلخرين، ألن ه ال يزِعج  المحب ةالموقِف يعب ر عن  اهذ نَّ ما أعهد هللا. ك

 . اقوي    ااألطفال إيمان  

 

 .مرة  ثانية معموديّةن يقبلون فكرة إجراء الالذيالمؤمنون المسيحيّون ب.  

إلى المسيح وكنيسته بإيمانه(. ترى هذه المجموعة أن ه  في الكنيسة )إذ ينضم اإلنسان احية الفرديةالن  يشد د هؤالء على 

إلى اإليمان بالمسيح يكون عليه أن يعتمد ثانية  بالماء كعالمٍة على المعاني األخرى  احين يأتي اإلنسان الحق  

 معمودي ةبأن ال برير )محو كل خطاياه(. ال يرفض هذا الموقف االعتقادالت  انية والث  ي هي الوالدة الت  وح، الر  ب معمودي ةلل

د االنضمام إلى كنيسة  أكثروح تعني الر  ب معمودي ةوح تعني االنضمام لشعب عهد هللا، ولكن ه يعتقد أن الالر  ب من مجر 

ر لممارسة إعادة تعميد  1-0: 09 الرسل هللا. يعتقد هؤالء المسيحيون أن أعمال اس بالماء، مثلما حدث مع الن  مبر 

أن يُولَدوا ثانية  ويأتوا إلى يسوع المسيح بإيماٍن  قبلَ  ىذلك إن اعتمدوا في المرة األولالمعمدان، و يوحن اتالميذ 

 .  شخصي 

 

خصي، تعني له الش  خص إلى يسوع المسيح بإيمانه الش  انية، بعد أن يأتي الث   معمودي ةة هذا الموقف هو أن الإيجابي  

د بالر  ه ُولِد ثانية  بلى أنَّ ع المؤمن هي رمٌز للش خص المؤمن معمودي ة. االكثير شخصي   وح القدس(، الر  وح القدس )تعم 

ره بالكامل، ومحا كلَّ  بالماء فقط  تهمعمودي  خطاياه(. وبعد  وأنه حصل على الغفران الكامل لخطاياه )أي أن  هللا بر 

تي إلى يسوع المسيح بإيماٍن وح القدس ويأالر  وح ذات معنى حقيقي له. يُولَد اإلنسان والدة  ثانية  بالر  ته بتصبح معمودي  

ة  واحدة  فقط في حياته! هذا الموقِف يشد د على  حقيقي   شخصي   تيجة هي تقوية إيمان الن  احية الفردية لإليمان، والن  مر 

 مجيئهيشير فيها إلى  هوح القدس(. وألن ه يقد م شهادة  عن عمل هللا في حياتالر  خص بأنه ُولِد ثانية  )أي أن ه اعتمد بالش  

ى شعب الكنيسة أيض    ، وتتحف ز الكنيسة ألن تصل ي باإليمان وتنطلق في الكرازة. اللمسيح باإليمان، يتقو 
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 معموديّةبشأن الالمسيحيّين ط. العالقة بين 

 

 . في المسيح روحيّةالأن تشّدد على الوحدة تَين المسيحيّ على كلتا المجموعتَين . 3

 (. 01: 3هي رباط الكمال" )كولوسي  يالت   المحب ة"وعلى جميع هذه البسوا 

 

في رجاء دعوتكم  االم. جسٌد واحد وروٌح واحد كما ُدعيتم أيض  الس  وح برباط الر  "مجتهدين أن  تحفظوا وحدانية 

 (.5-3: 1واحدة" )*أفسس  معمودي ةالواحد، رب  واحد، 

 

د المسيح الواحد )كنيسة واحدة، وعلى ين أن تشد د على ناحية المجتمع في جسعلى كلتا المجموعتين من المسيحي  

 كورنثوس0وح القدس. "ألن نا جميعنا بروح واحد ... اعتمدنا إلى جسٍد واحد" )الر  ة في االعتماد باحية الفردي  الن  

02 :03 .) 

 شيءٍ أي س ال يعل مهما وال يأمر بالخالف، ألن  الكتاب الُمقدَّ  بالماء من القضايا محل   معمودي ةوقت وطريقة ممارسة ال

غم من االختالفات الر  شيٍء يتعل ق بهما. ولذا، على كلتا المجموعتين أن تقبل الواحدةُ األخرى ب بشأنهما، وال يمنع أيَّ 

قبلنا ... ]من دون[ محاكمة  اكما أن المسيح أيض   ابينهما في ما يتعلَّق بالمسائل محل الخالف. "... اقبلوا بعضكم بعض  

دوا هللاَ أبا رب نا يسوع المسيح بنفس واحدٍة وفم واحد" )روميةاألفكار )بشأن المواضيع   الخالفية( ... لكي تمج 

01 :0-05 :1  .) 

 

ية ) اعلى كلتا المجموعتين أن يحب وا بعضهم بعض    (. 35-31: 03 يوحن اكما أحب هم المسيح محبة  باذلة وُمضح 

 

 ال على قضايا محل خالف. صايا الكتابيّة أن تشّدد على الوتَين على كلتا المجموعتَين المسيحيّ . 0

تقليد وال يأمر بها أو ينهى عنها، ولكن ها جزٌء من  سالكتاب الُمقدَّ ما يشد د المسيحي ون على قضايا ال يعل مها  اكثير  

صايا يعبدونني وهم يعل مون تعاليم هي و ال  وتركها لصالح أي  تقليد. "باط هللا . حذَّر يسوع من إهمال كلمةطائفتهم

 (! 21-0: 05؛ مت ى 8-1: 1اس" )مرقس الن  اس، ألن كم تركتُم وصي ة هللا، وتتمس كون بتقليد الن  

 

 (! 6: 1كورنثوس 0سول بولس: "ال تفتكروا فوق ما هو مكتوب )في الكتاب الُمقدَّس(" )*الر  ويقول 
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كورة في الكتاب ربات المذالض   عليه ومن يفعل هذا يزيد هللا ر يسوع من اإلضافة إلى كالم الكتاب الُمقدس،ويحذِّ 

اب الُمقدَّس بها )انظر تكالد ي يعِ الت  هللا نصيبه من األمور  من الكتاب الُمقدس، فسيحذف اأحٌد شيئ  الُمقدس. وإن حذف 

 (! 09-08: 22 يوحنا رؤيا

 

اني من الث  سبة للجيل الن  ب معمودي ةليس من مقطعٍ في الكتاب الُمقدَّس يأمر الكنيسة بشكٍل واضح بشأن وقت إجراء ال

 معمودي ةخالف. ال تشير "ال ي ينبغي إجراؤها بها. ولذا، يبقى هذان األمران محلَّ الت  ريقة الط  ين أو بشأن المسيحي  

 معمودي ةبالماء أو طريقتها، ولكن إلى حقيقة ال معمودي ةإجراء ال ( إلى وقتِ 6-1: 1ر إليها في أفسس الواحدة" الُمشا

 قدس ومعناها. وح الالر  ب

 

 الية: الت   ةعاليم الكتابي  الت  الوصايا وأال تتجاهل  ةمسيحيَّ ين والكنائس الينبغي للمسيحيِّ 

ة الت   -  (. 6-1: 1وح )أفسس الر  ب معمودي ةواحدة فقط، وهي ال معمودي ةعليم: ثم 

يمتنع عن عمل أو ممارسة أمٍر  اي   ال تحتقر مسيح .القناعاتبرغم االختالف بينكم في  ااقبلوا بعُضكم بعض  الوصية:  -

 (. 5-0: 01محل  خالف )رومية  اخالف، وال تحكم على مسيحيٍّ يعمل أمر   هو محل  

 (. 23-03: 01ين آخرين )رومية خصية بشأن قضايا ومسائل خالفية على مسيحي  الش  الوصية: ال تفرض قناعاتك  -

 ة بشأن المسائل الخالفية. اعملوا هذا لمجد هللا )روميةبرغم قناعاتكم المختلف االوصية: اقبلوا بعضكم بعض   -

05 :1 .) 

الفضائل األخرى في  تربط كلَّ  المحب ة(، ف35-31: 03 يوحن اكما أحبَّكم المسيح ) االوصية: أِحب وا بعُضكم بعض   -

ة )كولوسي   (. 01: 3وحدة كاملة وتام 

الم. فهناك جسٌد واحد، وروٌح واحد، ورب  واحد، وإيمان س  الط اوح بربالر  الوصية: اجتهدوا للحفاظ على وحدانية  -

 (. 5-3: 1واحدة )أفسس  معمودي ةواحد، و

 

 ينبغي لكل المسيحيين المؤمنين وكنائسهم أن يسألوا أنفسهم: 

ي  الذيما " ز ويقو   الم في كنيستي؟" الس  و المحب ةيمكنه أْن يعز 

ي  الذي"ما  ز ويقو   األخرى؟"  مسيحي ةبالكنائس ال تيالم في عالقة كنيسالس  و المحب ةيمكنه أن يعز 
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 : تَين أن تشّدد على ثالثة مبادئ للوحدة بين المؤمنينالمجموعتَين المسيحيّ على كلتا . 1

 ،س(ة في الكتاب الُمقدَّ عاليم والوصايا األساسيَّ الت  ة )الوحدة في األمور الجوهري   -

 ،الف(الخ القبول في القضايا األخرى )محل   -

 .في كلِّ شيء المحب ة -

 

ص موضوع ال لخَّ  مسيحيّةال معموديّةي. م 

 

 .بالماء معموديّةوح والرّ ب معموديّة مسيحيّةال معموديّةال. 3

 وح القدس. الر  ة بغير المرئي   معمودي ةوقبل كل  شيء ال ال  هي أو مسيحي ةال معمودي ةال

 وح القدس. الر  غير المرئية ب معمودي ةة والختم على البالماء هي العالمة المرئي مسيحي ةال معمودي ةال

 

د  الذييسوع المسيح هو الوحيد   وح. الوالدة الجديدة من فوق هي األمر الحقيقي والجوهري. الر  اس بالن  يعم 

د المسيحيون المؤمنون  يء الش   الماء هي العالمة والختم اللذين أعطاهما هللا على أنَّ  معمودي ةاس بالماء، والن  يعم 

 . قد حل   والجوهري   الحقيقيَّ 

 

 وح تعني: الر  ب معمودي ةال

 أ(، 5أ، 1، 3: 6االت حاد بيسوع المسيح في موته )رومية  -

 . ب(5ب، 1: 6واالت حاد بيسوع المسيح في قيامته )رومية  -

 

 وح تؤد ي إلى: الر  ب معمودي ةال

 خطي ةلل ايمة مع المسيح، كي ال يبقى المؤمن عبد  ات القدالذ  به تُصلَب  الذي(، 29-28: 2ختان القلب )رومية  -

 (، 23: 1؛ أفسس 6: 6)رومية 

ات الجديدة في عمل خالص يسوع الذ  من خالله تشترك  الذي(، و09: 28واالت حاد باهلل الُمثلَّث األقانيم )مت ى  -

 (. 1-5: 2؛ 1-3: 0المسيح الكامل )أفسس 
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 وح تأثيٌر على: الر  ب معمودي ةلل

رَت )ُغفِرت كلُّ خطاياك؛ رومية 8-1: 3قد ُولِدَت ثانية )تجد دت؛ تيطس ف ماضيك: - (، 8-6: 1(، وتبر 

 (. 01-9: 5(، ومن غضب هللا )رومية 1-6: 6)رومية  خطي ةالة نب وقو  الذ  نب وشعور الذ  وخلُصت من 

(، 8-3: 3 حن ايو(، مواطٌن في ملكوت هللا )29-26: 3وحاضرك: أنَت اآلن عضٌو في شعب هللا )غالطية  -

(. 6: 3؛ 22-09: 2؛ أفسس 03-02: 02كورنثوس 0وعضو في جسد المسيح في كل العالم )الكنيسة؛ 

(، 09، 01-00: 6صرَت ترغب بأن تعيش حياة  ُمقدَّسة وطاهرة، وتستطيع أن تحياها وستحياها )رومية 

 صبِحوا تالميذ للمسيح )مت ىلمذة للمسيح، وستساعد آخرين على أن يالت  مو  في حياة الن  وستستمر  في 

28 :09-21 .) 

( ليصيرا على شبه روح وجسد 20-21: 3( وجسدك )فيلب ي 3-0: 3 يوحن ا)ومستقبلك: ستتغي ر روحك  -

 (. 5-0: 20 يوحنا يسوع المسيح، وستحيا إلى األبد على األرض الجديدة في محضر هللا )رؤيا

 

  .بالماء عموديّةمعن ال ةوح منفصلالرّ ب معموديّةتكون الحين . 0

وح، فقد تظهر تعاليم وعقائد غير كتابية، حيث يعل م البعض الر  ب معمودي ةبالماء منفصلة عن ال معمودي ةحين تكون ال

 الماء على يِد بشر يؤد ي )يُنِجز( ما ال يستطيع عمله إال هللا!  معمودي ةبأن إجراء 

 

ة الش  ب نعمة هللا في بالماء تسك معمودي ةاس أن الالن  ، يعل م بعض ال  فمث خص ليستطيع إنجاز خالصه بإرادته الحر 

وح الر  ب معمودي ةبالماء أو وضع األيدي يمكنها أن تؤد ي إلى ال معمودي ةالحة. ويعل م آخرون أن الالص  وأعماله 

 جديد/ الوالدة الجديدة(. الت  )

 

وح أمٌر الر  ب معمودي ةال غير كتابية أخرى، هي أن   تظهر عقيدةبالماء،  معمودي ةوح عن الالر  ب معمودي ةوحين تُفَصل ال

 وح! الر  مختلف عن الوالدة الجديدة ب

 

ة  ومواهب الر  انية بالث  ي تحصل بعد الوالدة الت  وح، الر  ب معمودي ةفيعل م البعض أن ال ة خاص   روحي ةوح بفترة، تعطي قو 

 وح. الر  يعتمد ب الذيللشخص 

 

ة  واحدة في الحياة ي هي حدٌث يحصل الت  وح، الر  ب معمودي ةمي زوا بوضوح بين الينبغي للمسيحيين المؤمنين أن ي مر 

رهو حدٌث  الذيوح القدس، الر  (، وملء 08-01: 00 الرسل )أعمال  (.  08: 5)أفسس  مستمر  أو متكر 

 



208 
 

 .ءبالما معموديّةال يعلّم الكتاب طريقة  عملية محّددة لل. 1

د" )في اليونانية: "بابتيزو" الكلمة اليونانية المُ  مع أن   ينية الد  ؤون غير الش  ( تُستخَدم في baptizo -ترجمة إلى "يعم 

في االستخدام الكتابي لها معنى "روحي" أو طقسي". ("، أو حت ى "يغسل"، فإن ها ابمعنى "يغطِّس" أو "يغمس )جزئي  

د" تُستخدم في اإلشارة إلى:   فالكلمة "يعمِّ

 

 ة في العهد القديم، قسي  الط  شعائر الغسالت  -

 الخطايا، وتُلبِس المؤمَن المسيَح،  ي تغسل وتمحو كلَّ الت   معمودي ةوح في العهد القديم، وهي الالر  ب معمودي ةال -

 وح. الر  ب معمودي ةي ترمز إلى الالت  وبالماء في العهد الجديد،  معمودي ةال -

 

 ". معمودي ةشأن المعنى الكتابي لـ"الينبغي أن تكون لدى المسيحي ين المؤمنين القناعات نفسها ب

، وليس تقاليدهم بشأن معمودي ةين المؤمنين الُجُدد المعنى الكتابي للين المؤمنين أن يعل موا المسيحيِّ ينبغي للمسيحيِّ 

 . معمودي ةال

 

ع إجرائها بطريقٍة ُمعي نة، بالماء وال يأمر بطريقٍة ُمعي نة أو يمن معمودي ةالكتاب الُمقدَّس ال يعل م طريقة إجراء ال ألنَّ 

ة يفرضوا أيَّ  بها. ولكْن عليهم أال   معمودي ةفلدى كل المؤمنين إمكانية أن يختاروا أية طريقة عملية يمكن إجراء ال

ن الذيبالماء على المسيحي ين اآلخرين، كما عليهم أال يحكموا على المسيحي ين اآلخرين  معمودي ةطريقة إلجراء ال

 مختلفة عن طريقتهم. يختارون طريقة  
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لحق   2الم 

 عيد الفصح والعشاء الربَّاني

 

ب اني في العهد الجديد. الر  : نريد في هذا الُملَحق أن ندرس العالقة بين عيد الفصح في العهد القديم والعشاء م قّدمة

  ب اني مكان خروف عيد الفصح.الر  ألجله حل  خبز وخمر العشاء  الذيبب الس  سندرس 

 

 . رمزي  ومعنى  نموذجي  ومعنى  وطني  كان لعيد الفصح في العهد القديم معنى 

 

 المعنى الوطني لعيد الفصح في العهد القديم. أ

 

  .عيد الفصح وعيد الفطير. 3

 . 1-0: 06؛ تثنية 01-06: 28؛ عدد 50، 28-0 :02خروج  اقرأ

ر هللا شعب إسرائيل من العبود ل ق. م. وكان عيد الفصح أوَّ  0111ية في مصر عام تم  تأسيس عيد الفصح حين حر 

عُب مصر، إذ لم يُكن لديهم وقٌت لتحضير الش  به ترك  الذييوٍم في عيد الفطير. وكان عيد الفطير يرمز لالستعجال 

ية. الش  ي تعرَّض لها الت  عوبات كان يرمز للص  خبزهم بشكٍل مناسب )فلم يختمر(. كما أن ه   عب في رحلتهم في البر 

 

 .قويم اليهوديالتّ أ. عيد الفصح بحسب 

هر األول الش  من  العاشر(. وفي اليوم 5: 0مس )انظر تكوين الش  قويم اليهودي، كان اليوم يبدأ مع غروب الت  بحسب 

عند غروب ابع عشر الر  ال عيب فيه، ويذبحوه في اليوم  انة، كان على بني إسرائيل أن يختاروا خروف  الس  من 

ار. الن  ب ال  ين ألبواب بيوتهم، ويشووا الخروف كاممن دمه على اإلطار العلوي واإلطاَرين الجانبيَّ  مس، ويضعواالش  

في بيتها، وثيابهم مشدودة  اهر، كان على العائلة أن تجتمع مع  الش  وفي المساء، أي في اليوم الخامس عشر من 

ة وخبٍز  كلوا الخروف المشوي  هم في أيديهم. وكان عليهم أن يأبأحزمتهم، مرتدين أحذيتهم، وعصي   مع أعشاب مر 

فطير بسرعٍة واستعجال، ألن ه في تلك الليلة، سيمر  مالك الموت الُمرَسل من هللا عن بيوتهم. وفي منتصف ليلة اليوم 

ين. وحينئٍذ فقط، سمح فرعون لشعب إسرائيل بأن يخرج. وهكذا أبكار المصري   كلَّ  بُّ الر  الخامس عشر، ضرب 

روا من عبوديتهم في اليوم الخامس عشر هر. الش  إسرائيل مصر في صباح اليوم الخامس عشر من غادر شعب  تحر 
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من  افطير   اعلى بني إسرائيل أن يأكلوا خبز  كان فيه ُصلِب المسيح بعد سنوات كثيرة!  الذيهر، وهو اليوم الش  من 

 هر. الش  اليوم الخامس عشر إلى أمسية اليوم الحادي والعشرين من 

 

هر. ولكن الش  ابع عشر من الر  كان اليوم  الذيُذبِح خروف الفصح في عصر يوم الخميس، خالل أي ام يسوع األخيرة، 

هر. كان اليوم الخامس عشر من الش  هو اليوم الخامس عشر من  الذيوليمة الفصح كانت تؤَكل في أُمسية الخميس، 

تشتمل على كانت وليمة الفصح اليهودي في أمسية الخميس هر هو اليوم األول من عيد الفطير. وفي زمن يسوع، الش  

 من الخمر.  كؤوسٍ  أربعِ من ْرب شُّ الخبز فطير و

 

  .ومانيالرّ قويم التّ ب. عيد الفصح بحسب  

ه مرقس إنجيله للرومان. وبحسب  وماني، كان اليوم الجديد يبدأ في منتصف الليل. ولذا، فإن تعبير "في الر  قويم الت  وج 

كان يبقى إلى منتصف ليل  الذيوماني، الر  ، يشير إلى الخميس 02: 01ول من الفطير"، الوارد في مرقس اليوم األ

قويم اليهودي. ولذا، الت  ابع عشر وجزٍء من اليوم الخامس عشر بحسب الر  الخميس، وكان يشتمل على جزٍء من اليوم 

مت ى البشير  ؤَكل خروف الفصح )في المساء(. وألنَّ فيه يُ  الذيينبغي فهم الكلمة "يوم" بالمعنى األوسع، أي اليوم 

 . 01: 26عابير والمفاهيم نفسها في مت ى الت  مرقس في كتابة إنجيله، فهو يستخدم  استخدم إنجيل

 

 .المغزى الوطني لعيد الفصح. 0

ينونة الد  جاتهم من عن بيوت بني إسرائيل ون بالر  تذكار عبور لعيد الفصح في العهد القديم هو  كان المغزى األساسي  

كان يُوَضع على اإلطار  الذي(. وكان دم خروف الفصح، 21-26، 01: 02ين )خروج ي وقعت على المصري  الت  

ضربة  لبني إسرائيل بأنَّ  وكعالمةٍ هلِك حتى يمر  عن ذلك البيت، ين الجانبيين لباب البيت، عالمة  للمُ طارَ العلوي واإل

 الوطني، فإن المغزى 1-0: 06وتثنية  01، 01: 02ه بحسب خروج وهكذا، فإن  (. 03: 02البكر لن تصيبهم )خروج 

 لعيد الفصح في العهد القديم هو تذكار تحرير شعب إسرائيل من عبوديتهم في مصر! 
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 موذجي لعيد الفصح في العهد القديمالنّ ب. المعنى 

 

 . 8-1: 5كورنثوس 0؛ 29: 0 يوحن ا؛ 2: 26مت ى  اقرأ

 

 .موذج"النّ قصد مة "نموذج" و"معنى كل. 3

ا "قصد اوصفي   ال  أو مثا اأو إيضاح   ا( شخٌص أو شيٌء أو حدٌث يمثِّل رمز  type" )موذجالن  "  موذج"الن  . أم 

(antitype)  ِّابق. الس  موذج حقيق الحقيقي الالحق للن  الت  موذج"، وهو الن  له "فهو ما يمث 

 

  .د القديميسوع هو تحقيق نموذج خروف الفصح في العه .0

 .أ. نموذج خروف الفصح 

م  (. وقبل يومين من 29: 0 يوحن االعالم" ) خطي ةيرفع  الذيالمسيح بصفته "حمل هللا  المعمدان يسوعَ  يوحن اقد 

حقيق الحقيقي واألصيل الت  ه سيكون (. فقد كان ينبئ بأنَّ 2: 26ه سيموت في عيد الفصح )مت ى أ يسوع بأنَّ لب، تنب  الص  

، اجديد   انق وا منكم الخميرة العتيقة لكي تكونوا عجين   اسول بولس: "إذ  الر  ، يقول االعهد القديم. والحق   لخروف فصح

ر  والُخْبث، بل الش  لنُعيِّد ليس بخميرٍة عتيقة وال بخميرة  االمسيَح قد ُذبِح ألجلِنا. إذ   افصحنا أيض   كما أنتُم فطيٌر، ألنَّ 

 :5بيعة الخاطئة )انظر غالطية الط  (. والخميرة رمٌز ألعمال 8-1: 5 كورنثوس0بفطير اإلخالص والحق  )

09-20 .) 

 

 . ب. يعلّم العهد الجديد بوضوح أنّه كان لعيد الفصح في العهد القديم مغزى نموذجيّ 

نوي يشير فقط إلى الماضي، أي إلى ذبيحة خروف الفصح في أمسية الخروج، ولكن ه كان الس  لم يكن عيد الفصح 

ليب. حدثت وليمة الفصح وصلب المسيح في اليوم الص  إلى المستقبل، إلى ذبيحة يسوع المسيح على  اأيض  يشير 

 الخامس عشر من شهر نيسان. 
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 مزي لعيد الفصح في العهد القديمالرّ ج. المعنى 

 

 . 22، 01-00: 9عبرانيين  اقرأ

 .معنى الكلمة "رمز". 3

 مز. الر  سمات وتقابِل يقة أو فكرة لها سمات تشابه هو شيء أو عالمة تمثِّل حق مز"الر  "

 

 . م في العهد القديمالدّ يسوع هو تحقيق رمز سفك . 0

 مز هو دم خروف الفصح. الر  

 (. 22: 9شد د عليه، هو: "بدون سفك دم ال تحصل مغفرة" )عبرانيين  الذيكان مبدأ العهد القديم، أو الحق  

 

 .بائح الحيوانيةالذّ أ. دم 

ة فقط موضوعة إلى جسدي   ة خالل فترة العهد القديم كانت "فرائضَ بائح الحيواني  الذ  كاتب العبرانيين إن دم كل   يقول

فقط، ولكن ها ال  اوخارجي   ابائح الحيوانية طه رت البشر طقسي  الذ  يقول إن دم (. 01: 9وقت اإلصالح" )عبرانيين 

، اة ودمها رمز  بائح الحيواني  الذ  (. بقيت 1-0: 01؛ 03: 9ين )عبراني خطي ةالتستطيع أن تطهِّر ضمائرهم من ذنب 

 من الحقيقة الكامنة وراءه.  مَز أضعفُ الر  ولكن  

 

ا دم يسوع المسيح  نب بسبب خطاياهم الذ  عور بالش  المؤمنين من  احقيقي   ا  ليب فهو يطه ر تطهير  الص  ُسفِك على  الذيأم 

بشكٍل دائم ونهائي. وهكذا، أوجد  خطي ةاليمحو  هوبشكٍل كامل، ألنَّ  ااس داخلي  الن  (. فدم المسيح يطهِّر 01: 9)عبرانيين 

 (. 02: 9)عبرانيين  ايسوع فداء  أبدي  

 

ر.بائح الحيوانيّ الذّ ب. كانت   ة ت قّدم باستمرار وبشكٍل متكرِّ

بعد أخرى،  ة  ف سنت تُقدَّم بال توقُّ هد القديم كانبائح الحيوانية الُمقد مة في فترة العالذ  ين إن كما يقول كاتب العبراني  

 (. 0: 01ن كانوا يقد مونها )عبرانيين الذيولكن ها مع هذا لم تكم ل 

 

ة  واحدة فقط )رومية  (. وقد 01: 01؛ 02: 9؛ 21: 1؛ عبرانيين 01: 6أما ذبيحة يسوع المسيح، فقد قُدِّمت مر 

ة عن الخطايا، ومحت الخطايا، و  جعلت المؤمنين كاملين وُمقدَّسين أمام هللا )عبرانيينصنعت ذبيحته كف ارة  تام 

 (. 01، 01: 01؛ 00: 2؛ 3: 0؛ 01: 2
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 ربة. الضّ جاة من بائح ترمز للنّ الذّ ج. كانت  

 دم خروف الفصح أنقذ بني إسرائيل من ضربة المالك الُمهلِك فقط. 

 

ا دم  يسوع المسيح فينقِذ كلَّ من يؤمن به من خطاياه! عيد الفصح حرير من العبودية في للت   الم يكن فقط تذكار   أم 

تشير إلى موت المسيح  عالمة  فقد كان ! خطي ةالحرير من عبودية الت  على  اعالمة  وختم   امصر، ولكن ه كان أيض  

رنا من  يضمن ويؤك د على أنَّ  اختم  ، وكان خطي ةالالمستقبلي لتحريرنا من عبودية  موت المسيح المستقبلي سيحر 

 ! خطي ةال عبودية

 

 بّاني في العهد القديم تحقيق لعيد الفصح في العهد القديم حلَّ محلّهالرّ د. العشاء 

 

  .بّاني محّل حمل الفصح ودمهالرّ حّل خبز وخمر العشاء . 3

ب اني خالل عشاء الفصح في أمسية يوم الخميس، في الخامس عشر من نيسان. فأخذ الر  كان يسوع قد أس س العشاء 

سهما الستخداٍم جديد في الخبز وا لخمر، وهم عنصران كانا موجودين في وليمة عيد الفصح اليهودي، وقد سهما وكر 

 ب اني. الر  العشاء 

 

خِدمت بحيث تُدعى "كأس البركة"، فقد استُ  اي كانت عموم  الت  ، من بين الكؤوس األربعة، والث الثأما كأس الخمر 

م  ،موته يوَم الجمعة، في الخامس عشر من نيسان ي. عمل يسوع هذا ألنَّ ب انالر  اني في العشاء الث  تكون العنصر  سيتم 

 لعيد الفصح في العهد القديم. مزي الر  موذجي والن  المعنيين 

 

غير ضروري )عبرانيين بائح األخرى الذ  سفك دم كل ليب جعلْت الص  ذبيحة يسوع المسيح الواحدة والكاملة على 

م في عيد الفصح ليحل  محل ه عنصر غير دموي الد  أن يتراَجع عنصر  المناسب تمام  (! ولذا، فإن ه من ا01-08: 01

 ب اني.الر  يتمثَّل بخبز العشاء 

 

 .لعيد الفصح من االستخدامالمعنى الوطني  يختفيكان ينبغي أن . 0

 . 06-00: 2؛ أفسس 3-0: 06؛ تثنية 1-3: 33؛ عدد 50: 02خروج  اقرأ

 حرير من عبوديتهم في مصر.الت  إحياء ذكرى  للفصح هو المعنى الوطنيكان 
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(، وكان يُحتفَل 02: 2ليب، كان األممي ون مستبَعدين من المواطنة في إسرائيل )أفسس الص  قبل موت المسيح على 

 بعيد الفصح في أرض شعب إسرائيل. 

 

األمم في العهد القديم  كان يفصل اليهود عن الذيليب، هدم يسوع حائط العداوة والفصل الص  بالموت على  ولكنْ 

ه محلَّ  ذا طابٍع وطني، ليحلَّ  اكان رمز   الذيأن يُتَرك االحتفال بعيد الفصح،  ا(. ولذا، طبيعي  تمام  22-00: 2)أفسس 

مث ل موت يسوع المسيح نهاية كل تلميحاٍت أو إشاراٍت وطنية!  ةِ من أي   يخلو اكان رمز   الذيب اني، الر  العشاء 

الفصح في العهد القديم! ولذا، ال يحتفل المسيحيون بعيد الفصح اليهودي، لكن هم يحتفلون بالعشاء االحتفاالت بعيد 

ة في العالم! الر    ب اني في كلِّ شعٍب وأم 
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لحق   3الم 

 خدمة المرأة في الكنيسة

 

ة وقادراٍت على ن بالمتطل بات الكتابي  حين تختار كنيسة ما نساء  للعمل والخدمة في الكنيسة، فعليها أن تختار نساء  يفي

 ات. ة للخادمات المسيحي  ات الكتابي  القيام بالمهم  

 

 مسيحيّةساء والقيادة في الكنيسة الالنّ أ. 

 

. وهدف هذا مسيحي ةين المؤمنين وفي الكنيسة التقلُّد المرأة مناصب قيادية موضوٌع محل  خالف وجدل بين المسيحي  

هائي بشأن هذا األمر الن  وء على هذا الجدل القائم. وينبغي لقادة كنيستك أن يأخذوا القرار الض  الُملَحق هو تسليط بعض 

 في كنائسهم. 

 

 : ماذا يعل م العهد الجديد عن وجود المرأة في مناصب قيادية؟ شف وناقِ اكتشِ 

 

قدَّس النّ . 3  .)األسفار التاريخية( قافيالثّ اريخي والتّ ساء في سياق الكتاب الم 

جة وزوجها. ولكن كنائس  اسول بولس محصور  الر  تعليم  المسيحيَّةتبر بعض الكنائس تع في العالقة بين المرأة المتزو 

 ب(. الر  العامة للكنيسة )خدمات العبادة في يوم  اتفي االجتماع اساء عموم  الن  بسلوك  اعليم متعل ق  الت  أخرى تعتبر هذا 

 

 يخ؟ الشّ أ. هل شغلت نساء  منِصب 

 . 6: 0؛ تيطس 2: 3تيموثاوس 0 اقرأ

. وقد كان ينبغي أن يكون اذكور   ايوخ، كانوا جميع  الش  هم، أي نن يتم  تعييالذييعل م الكتاب الُمقدَّس أن قادة الكنيسة 

د تعيين نساء في أية مراكز قيادية رسمي  امرأة واحدة" "بعلَ  يخُ الش   ر الكتاب الُمقدس أو يؤكِّ  ة في الكنيسة. . ال يبر 
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 ماس؟ الشّ ب. هل شغلت نساء  منصب  

 .00: 3تيموثاوس 0 اقرأ

للكلمتين "كذلك ...  ص اليوناني  لن  لرجمة الحرفية الت  . اذكور   امامسة كانوا جميع  الش  أن  ايعلِّم الكتاب الُمقدس أيض  

 –غونايكاس هوساوتوس" )في اليونانية: "أو "النساء حسب الن مط نفسه" ساء كذلك" الن  هي " 00ساء" في اآلية الن  

gunaikas hòsautòs .) 

 

اسة الش  ال يمكن أن تشير هذه الكلمات إلى منصب  - سمي، ألن ه لو كان هذا هو المقصود، لوجب أن يكون الر  م 

اسات"الش  "وكذلك  ص  اليوناني  الن    (.tas de diakonous –)في اليونانية: "تاس ديه دياكونوس"  م 

 ص  الن   مامسة"، ألن ه لو كان هذا هو المقصود، لكانَ الش  ه إشارة إلى "زوجات وال يمكن كذلك أن تكون هذ -

 –؛ أو "غونايكاس إخونتيس" gunaikas auton –اليوناني "زوجاتهم" )في اليونانية: "غونايكاس أَْوتون" 

guanikas echontes.)  ت "زوجامنصب استبعاد  لعنى هذا، ارسمي   امامسة" منصب  الش  ولو كان "زوجات

 . 02و 2مامسة في اآليتَين الش  يوخ والش  ص يذكر زوجات الن  يوخ"، ولكن  الش  

ات أو نساء معاِونات أو خادمات، ألن الكلمة "كذلك" تشير إلى الن  ترجمة "وكذلك  - ساء" تشير إلى نساء خاص 

 كور، من دون أن يكونوا شمامسة. الذ  مامسة الش  اس شبيهة بفئة الن  فئة من 

 

ة من الن  عتبر تلك ن نولذا، علينا أ ة في الكنيسة الن  ساء مجموعة خاص  ساء في كنيسة أفسس ُكنَّ يقمن بخدمٍة خاص 

 (. 06-3: 5تيموثاوس 0)انظر 

 

 ج. هل كانت فيبي شّماسة؟ 

 . 2-0: 06رومية  اقرأ

ي تُترَجم إلى الت  ي فيها تُدعى امرأة "دياكونوس"، وهي الكلمة نفسها الت  هذه هي المرة الوحيدة في العهد الجديد 

اس أو تقلُّد منصب  ا( ال يُستخَدم أبد  diakoneo"شمَّاس". الفعل اليوناني "دياكونيو" ) م اس. الش  بمعنى الخدمة كشم 

اس. والمعنى األساسي لالسم اليوناني "دياكونوس" هو "خادم" الن  يعني الخدمة المتمث لة بالعناية باحتياجات  افهو دائم  

اس. ورومية اسة بالمعنى المقصود في أعمال 0: 06 ال شم  ، بل 1-0: 6 الرسل ال تشير إلى فيبي باعتبارها شم 

 باعتبارها خادمة! 

 

، وكانت فيبي خادمة  في تلك مسيحي ةفي هذه المنطقة كنيسة  تي مدينة كورنثوس. فكانكانت كنخريا إحدى مينائَ 

تساعد وتعتني وتحمي )الكلمة  تْ ، ألن ها كان6 الرسل عمالمامسة في أالش  خدمتها كانت تشابه خدمة  الكنيسة. ولكنَّ 
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اجح أن ها كانت الر  وسول. الر  ( كثيرين، بَمن في ذلك بولس prostatis -"مساعدة" في اليونانية هي "بروستاتيس" 

 رسلال رق والغرب. ربما كانت مثل ليديا في فيلب ي )أعمالالش  ن كانوا يسافرون ما بين الذيتستضيف كثيرين من 

ساء في أفسس اللواتي ُكن  يقمن الن  (، أو مثل 3-0: 8ساء اللواتي ُكن  يخدمن يسوع وتالميذه )لوقا الن  (، أو 05: 06

ة في الكنيسة ) ساء ُعيِّنَّ الن  (. ومع هذا، فإن تأدية هذه الخدمات ال يعني أن تلك 01-9: 5تيموثاوس 0بخدمات خاص 

اس في الكنيسة.  الش  في منصب   م 

 

قدَّس النّ . 0  .)األسفار التّعليميّة( عليميالتّ ساء في سياق الكتاب الم 

 . 38-33: 01كورنثوس 0؛ 01-00: 2تيموثاوس 0 اقرأ

 فقط.  اتاريخي   ايقد م هذا المقطعان الكتابيان تعاليم ذات سلطة، وليسا وصف  

بنيعل من ساء سلطة ألن الن  سول بولس يعطي الر   أن   5-3: 2تُظِهر رسالة تيطس  نساء  أخريات في ما يتعلَّق  ويدر 

بأن يتنب أن )يعلن   اساء حق   الن  سول بولس يعطي الر  أن  5-3: 00كورنثوس 0في البيت. ونرى في  األسري ة نَّ بحياتهِ 

 . ة للكنيسةسمي  الر  كلمة هللا( خارج االجتماعات 

 

ح في الر  ولكن  بولس  د مه من تعليم، وهو أن يعرف المؤمن بب وراء ما يقالس   06-05: 3تيموثاوس 0سول يوض 

هو كنيسة هللا الحي  عمود الحق وقاعدته." وهو يعطي تعليمات بشأن تعيين  الذي"كيف ]يتصرَّف[ في بيت هللا، 

اس )الش  (، ورجاٍل آخرين في منصب 1-0: 3تيموثاوس 0يخ )الش  جال في منصب الر  بعض   تيموثاوس0م 

فوا بها في كلِّ الن  جال وي ينبغي للر  الت  ريقة الط  أن شب ا(. كما أنه يعطي تعليم  8-03: 3 مكان  ساء أن يتصرَّ

سول بولس ضمن المقطع األخير: "ولكْن لسُت آذن للمرأة )في اليونانية: الر  (. ويقول 05-8: 2تيموثاوس 0)

سكوت )خضوع(" (، بل تكون في anèr -جل )في اليونانية: أنير" الر  أن تعلِّم وال تتسل ط على  (gunè -"غونيه"

 (. 02)اآلية 

 

 (Arndt)وأرندت( Bauer)لباور  A Greek-English Lexicon of the New Testamentبحسب قاموس 

، فإن الكلمة اليونانية "أنير" في هذا المقطع تشير إلى "كل ذكٍر بالغ"، وليس للرجال (Gingrich) وغنغريتش

جين فقط. أما الكلمة "غونيه" في هذا الم جات! الن  قطع فتشير إلى "كل امرأة بالغة"، وليس فقط المتزو  ساء المتزو 

جات، بل يقد م تعليم  الن  سول بولس ال يحصر تعليمه هنا في الر  وبهذا، فإن   ساء. الن   ذي سلطة لكلِّ  اساء المتزو 

 

ة في الكنيسة. سمي  الر  يتعل ق بترتيب ونظام خدمة العبادة  اتعليم   38-26: 01كورنثوس 0سول بولس في الر  ويقد م 

 يسولالر  جال واألنبياء يشاركون بترنيمة أو كلمة تعليم أو إعالن أو لسان أو ترجمة لل سان. وبسلطانه الر  فكان بعض 
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يحد د إطار  صل كلُّ شيٍء بنظاٍم وترتيب. فنراهة للكنيسة حت ى يحسمي  الر  يحد د ما يجوز أن يحدث في االجتماعات 

: "كما في جميع كنائس القد يسين، لتصُمت ال  ة، فيكتب قائسمي  الر  بُّؤ وكالم المرأة في االجتماعات نالت  نة وألسكلُّم بالت  

واضٌح أن  لهنَّ أن يتكل مَن بل يخضعن." انساؤكم )في اليونانية: "غونيه" بصيغة الجمع( في الكنائس، ألن ه ليس مأذون  

مثل  سمي ة، وكنَّ يردن أن يكنَّ الر  الل خدمات العبادة ساء في كورنثوس لم يكن سلوكه نَّ يت صف بالخضوع خالن  

ة سمي  الر  جال. فأردَن أن يعل من كلمة هللا ويعظن بها ويتنب أن بسلطان في االجتماعات الر  جال ويعملن ما يعمله الر  

وهو يحذِّر (. 31ب" )اآلية الر  هو "وصايا و يقول إن  ما يكتبه سول بولس ال يسمح بهذا. وهالر  للكنيسة. ولكن  

(! واضح أن هذه المسألة 38-31: 01كورنثوس 0يتجاهل هذه الوصايا ) الذيخص الش  بَّ سيتجاهل الر  الكنيسة بأن  

هذه وصية كتابية، فإن ها ذات  ة للكنيسة. وألنَّ سمي  الر  في االجتماعات  اساء عموم  الن  جال والر  ال تخص  العالقة بين 

 األزمنة واألوقات!  كلِّ سلطة في ُكل  ثقافات العالم وفي 

 

قّدس متساويات مع النّ . 1  . جال، ولكنَّه نَّ مختلفات عنهمالرّ ساء في الكتاب الم 

 . 5-3: 2؛ تيطس 06-0: 5؛ 00: 3تيموثاوس 0؛ 6-0: 06؛ رومية 3-0:8لوقا  اقرأ

 

 فع في عينَي هللا!النّ ة والقدرة وجال متساوون في القيمة واألهميّ الرّ ساء والنّ أ. 

بشكٍل متساٍو  روحي ةال(. على كليهما أن يخدما بمواهبهما 28: 3جل والمرأة متساويان في جسد المسيح )غالطية لر  ا

 (. 01: 1بطرس 0في الكنيسة )

 

 الموَكلة للرجال. تلك ات والوظائف الموَكلة للنساء مختلفة عنب. المهمّ 

ات   للرجال مختلفة عن تلك المعطاة للنساء! أعطى هللا ي يعطيها هللاالت  ومع هذا، فإن األعمال والوظائف والمهم 

 دورها في: ااجتماعي  (؛ 05: 2تيموثاوس 0؛ 06: 3: إنجاب األطفال )تكوين اجسدي  ساء وظائف ومهمات مختلفة: الن  

في الكنيسة. أعطى هللا دورها : اوروحي  (؛ 6-0: 3بطرس 0؛ 08: 3؛ كولوسي 21-22: 5ة )أفسس وجي  الز  العالقة 

ة الكرازة وتعليم الكتاب الز  ة القيادة في الحياة مهم   وجية، كما في الكنيسة، للرجال ال للنساء. كما أعطى هللا مهم 

ب؛ 02: 5تسالونيكي 0؛ 1: 6 الرسل ساء )أعمالجال ال للن  ة للكنيسة للر  ي  مسالر  الُمقدَّس بسلطة في االجتماعات 

 (. 9: 0طس ؛ تي5-0: 1تيموثاوس 2؛ 01: 5ب؛ 2: 3تيموثاوس 0
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 ال غنى عنه في الكنيسة.  ج. المرأة عنصر  أساسي   

ن الكتاب الُمقد س أسماء وأعمال نساٍء كثيرات، أد ين خدماٍت وأنجزن أعما بالغة األهمية وذات قيمة عظيمة في  ال  يدو 

 :06؛ رومية 05: 06؛ 36: 9 الرسل ؛ أعمال08-01: 21؛ 39: 1 يوحن ا؛ 3-2: 8؛ 11-11: 1الكنيسة )لوقا 

 (.03-02: 06؛ 6: 06؛ 3: 06؛ 0-2

  

فين    اليين: التّ د. ينبغي تجنّب الموقفين المتطرِّ

فين حين تعي ن الكنائس الالموقفين اليظهر أحد   لجوازنساء  في مناصب في الكنيسة دون دعم كتابي  مسيحي ةمتطر 

 عمل هذا. 

 

ف الموقف الويظهر  ة والقي مة  مسيحي ةالتتجاهل الكنائس  حينخر اآلمتطرِّ ي يمكن الت  االستفادة من الخدمات المهم 

 للنساء فيها تأديتها والقيام بها. 

 

 . لطة في هذه العالقاتالسّ هللا هو َمن يحّدد من له . 1

 (. 2-0: 03لطة )رومية الس  يحد د لَمن تُمنَح هذه  الذيكل سلطة في األرض مصدرها هللا، 

 

 ي يوِردها الكتاب الُمقدَّس هي: ت  البعة الس  لطة الس  عالقات 

 (. 08: 0؛ كولوسي 23-21: 0؛ أفسس 3: 00كورنثوس 0البشر ) هلل في المسيح سلطان على كلِّ  -

 (. 8-1: 8؛ مزمور 28: 0ساء سلطان على خليقة هللا )تكوين الن  جال وللر   -

؛ 08: 3؛ كولوسي 21-22: 5؛ أفسس 06: 3واج على زوجته )تكوين الز  جال سلطان القيادة في عالقة للر   -

 تيموثاوس0؛ 35-33: 01؛ 3: 00كورنثوس 0ة للكنيسة )سمي  الر  (، وفي االجتماعات 6-0: 3بطرس 0

2 :00-01 .) 

 (. 21: 3؛ كولوسي 3-0: 6ين سلطان على أوالدهم حين يكونون تحَت رعايتهم )أفسس الدَ للو -

 (. 01-03: 2بطرس 0؛ 1-3: 03لحكومة البلد سلطان على المواطنين )رومية  -

 (. 23-08: 2بطرس 0؛ 0: 1-22: 3؛ كولوسي 9-5: 6لصاحب العمل سلطان على العاملين لديه )أفسس  -

 (. 01: 03؛ عبرانيين 02: 5تسالونيكي 0؛ 28: 21 الرسل يوخ سلطان على أعضاء الكنيسة )أعمالللش   -
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 .ة وثقافة ملكوت هللاقليديّ التّ النّاس قافة ث. 1

ي كانت سائدة في زمن بولس، الت  قافة الث  ي قدمها بولس تعاليم حد دتها الت  عاليم الت  ين المؤمنين هذه يعتبر بعض المسيحيِّ 

 فكير! الت  الي فهي غير سارية وغير صالحة أليامنا هذه. هذه طريقة خطيرة في الت  وب

 

 .قافة"الثّ أ. تعريف " 

ي يعتنقونها ويعب رون الت  والمعتقدات والخرافات والقِيَم  اس هي نظرتهم إلى الكون والحقائقالن  ة مجموعة من ثقافة أي  

 قاليد(. الت  ة ومسلكهم وعالقاتهم ومؤس ساتهم المختلفة )العادات وها في قناعاتهم واختباراتهم وتجاربهم الحياتي  نع

 

قدَّس اريخيّ التّ ياق السّ ب.    .للكتاب الم 

اريخية في الكتاب الت  واألجزاء . والرديءالح الص  اس على الن  وعٍة من مجم لكلِّ  ةقليدي  الت  ة واريخي  الت  قافة الث  تحتوي 

فٌر فيه ُكتِب سِ  الذية في الوقت قافات البشري  الث  يئة في الس  واحي الن  الحة باإلضافة إلى الص  واحي الن  تصف  الُمقدَّس

 ُمعي ن. ولكن  هذه األوصاف للثقافة البشرية ليست معيارية أو ذات سلطة. 

 

قدَّسالثّ ياق سّ الج.     .قافي للكتاب الم 

تعل م قافة الوحيدة في كل بلد وبلدة ومجموعة سكانية في العالم! من ناحية، الث  هي  ثقافة ملكوت هللايريد هللا أن تصير 

كل  ي ينبغي أن تصير ثقافة كل  العالم فيالت  وتشير إلى نواحي ثقافة ملكوت هللا  عليمية في الكتاب الُمقدسالت  األجزاء 

األجزاء وكل األمثال المتعلِّقة بملكوت هللا(! ومن ناحية أخرى، فإن  1-5اريخ البشري )انظر مت ى الت  األزمان عبر 

ديئة في كل ثقافة بشرية في كل العالم وعبر عصور تاريخ البشر. على الر  واحي الن  تمنع  عليمية في الكتاب الُمقدَّسالت  

 (. 03-9: 08الخاطئة في طرقها وممارساتها الكريهة )انظر تثنية  شعب هللا أال يتعل م تقليد األُمم

 

ين واألوالد، والعالقة بين الدَ واج المسيحي، والعالقة بين الوالز  عليمية في الكتاب الُمقدَّس عالقة الت  تؤس س األجزاء 

؛ 9: 6-22: 5أفسس ) أصحاب العمل والعاملين لديهم، والعالقة بين الحكومة والمواطنين، وغيرها من العالقات

(. والكتاب الُمقدس يقد م وصايا وتعاليم واضحة بشأن المعايير 1: 3-03: 2بطرس 0؛ 0 :1-08: 3كولوسي 

ساء في الكنيسة الن  جال والر  (. كما أنه  يحد د إطار العالقة بين 18-20: 5ة ومعايير العدل )مت ى األخالقية والجنسي  

هذه العالقات معيارية وثابتة في كل مكاٍن في  (. كلُّ 01-00: 2وثاوس تيم0؛ 35-33: 01؛ 3: 00كورنثوس 0)

 العالم وفي كل  زماٍن! 
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قدَّسالصَّ أ د. المبد  .حيح في تفسير الكتاب الم 

د كيفية تفسير الكتاب الُمقدَّس، بل ينبغي لثقافة ملكوت هللا، في الكتاب الُمقدس، أن  ال يجوز لثقافة شعبٍ ما أن تحد 

قافات البشري  تكون ما  د ما ينبغي للث   ة أن تصير عليه في كلِّ مكاٍن وكل زمان! يحد 

 

ر   . ااس فقط، بل وحياتهم وثقافتهم أيض  الن  هللا ال أن يغي ر قلوب قر 

 

قوا بين األجزاء على المسيحيِّ  عليمية فيه. فاألجزاء الت  اريخية في الكتاب الُمقدَّس واألجزاء الت  ين المؤمنين أن يفرِّ

. ليست هذه األوصاف وصايا اأم رديئ   ااس، سواء أكان صالح  الن  في حياة وثقافات  ال  ما حدث فعة فيه تصف اريخي  لت  ا

اس. الن  في حياة وثقافات  ال  بما ينبغي أن يحدث فعة فتعل م وتعطي وصايا عليمي  الت  . أما األجزاء مسيحي  لوك الالس  تخص  

 ! افي كل  مكاٍن ودائم   سلوٍك مسيحي   اجبة لكلِّ ة ووعاليم والوصايا معياري  الت  وهذه 

 

 ب. مؤّهالت الخادمات 

 

المتطلَّبات الكتابية وأن يكنَّ قادراٍت على القيام  نَ مختار نساء  تتمِّ تأن  سةٌ ما نساء  للخدمة فيها، فعليهاحين تختار كني

ة بالخادمات.   بالمهمات الكتابية الخاص 

 

 ساء الخادمات؟ الن  لعهد الجديد عن مؤه الت : ماذا يعل م اشف وناقِ اكتشِ 

 . 00: 3تيموثاوس 0 اقرأ

 

، دساء الخاالن  ينبغي أن تكون  مات وقورات ويستحققن االحترام. ال يجوز أن يُكن  ثرثارات ومسيئات في كالمِهنَّ

. كما ينبغي أن يكُ طصاحيات، أي منضب نَّ وينبغي أن يكُ  أمينات في كل  شيء.  نَّ ات في أذواقِهن  وسلوكهن  وأمزجتهن 

 وهكذا، فإن ه حت ى الخادمات ينبغي اختيارهن على أساس حياتهن وسلوكهن وقدراتهن. 
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 ج. مهمات وأعمال الخادمات 

 

ات وأعمال ووظائف الخادمات؟ شف وناقِ اكتشِ   : ماذا يعل م العهد الجديد عن مهم 

 . 5-3: 2تيطس ؛ 06-9: 5تيموثاوس 0؛ 6-0: 06؛ رومية 3-0: 8لوقا  اقرأ

ة في أعمالهن  مع الفقراء والمحتاجين. تقوم  مساعدات أو معاوناتدمات اساء الخالن  ن وينبغي أن تكُ  للشمامسة، خاص 

ات تجيُدها الن  تلك  من  إلى مجموعةٍ  06-9: 5جال. وتشير رسالة تيموثاوس األولى الر  ساء أكثر من الن  ساء بمهم 

ة. لكنيسة في أفسس كانت تقوم بمهم  ن  في االس  األرامل المتقد مات ب  ات خاص 

 

اب ات، الش  عليم للنساء الت  ْصح والن  الية: ُكن  يقد من الت  ساء ُكن  يقمن باألعمال الن  يخبِرنا تاريخ الكنيسة األولى أن تلك 

هُنَّ إلى العشاء ويصطحبن معمودي ةساء للالن  ساء، وُكنَّ يزرن المرضى، ويهي ئنَّ الن  وُكن  يصل ين مع غيِرِهن  من 

 في رعاية الكنيسة.  ت الكنيسة تعولهم وترعاهمن كانالذيب اني. كما ُكن  يعتنين باألرامل واليتامى الر  
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لحق   4الم 

 العالقة مع الوالَدين الحيّين

 

ه ومعتقداته وقيَِمه : أفكاره ونظرته وحقائقهعالم هي أن يغي رومسؤولية من هللا  كل مسيحي مؤمنلدى  :م قّدمة

وسننظر  وقناعاته واختباراته وتجاربه وسلوكياته وعالقاته ومؤس ساته بحيث تصبح منسجمة مع ثقافة ملكوت هللا!

  ينا األحياء. الدَ هنا إلى العالقة مع و

 

 ين الدَ مسؤولية إطاعة الوأ. 

 

ب عند الذين  الس  : بحسب الكتاب الُمقدس، ما حد  شف وناقِ اكتشِ   يهم؟ الدَ ه إطاعة األوالد لويتوج 

 .مالحظات

قدس. 3  .وصايا الكتاب الم 

 يهم وإكرامهم. الد  . يحد د هللا مسؤوليتَن لألوالد: إطاعة و3-0: 6أفسس  اقرأ

روف، حتى إن طلب الظ  يهم طوَل حياتهم وفي كلِّ الدَ و أن يطيعواعليهم  في بعض ثقافات العالم، يتعل م األوالد بأنَّ 

ر   اأو حت ى ضار    اأناني    انهم عمل أمٍر يتعاَرض مع إرادة هللا أو أمر  ان مالدَ الو ين سلطاٌن الدَ قافات، للوالث  . في هذه اومدمِّ

اب   جين، إلى أن يموت الو اُمطلَق على أوالدهم، سواء أكانوا عز  ة قافة البشري  الث  احية في الن  ان. ليست هذه الدَ أو متزو 

 تتوافق مع ثقافة ملكوت هللا. كتابية ، وينبغي أن تتغي ر ل

 

 .مثال يسوع. 0

 اانية عشرة، كان طائع  الث  في سن  ال  . حين كان يسوع طف31: 1 يوحن ا؛ 35-30، 20: 3؛ مرقس 50: 2لوقا  اقرأ

يه أو ينصاع لرغباتهما! ومع أن  الدَ حياته، لم يُعد يطيع و لهدفيه على األرض. ولكن حين كبُر يسوع، وانشغل الدَ لو

ج  يسو ة وعمل مستقل  في الحياة، إذ كان عمله هو أن يعمل مشيئة هللا  اكبير   ا، فقد كان شاب  اع لم يكن متزو  وله مهم 

 . على هذا اهالدوينصاع لرغبات هللا، حت ى حين ال يوافق و

 

 .تعليم يسوع. 1

يه. ولكن متى يمكن اعتبار الدَ ، فيكبُر، تتغيَّر عالقته بوال  حين ال يعوُد اإلنسان طف. 5: 09؛ 31: 01مت ى  اقرأ

 ؟ اوكبير   اخص بالغ  الش  
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 . اخص العازب عمله الخاص  والمستقل  في الحياة فإن ه يُعتبَر كبير  الش  يُظِهر مثال يسوع أنه حين يبدأ  -

ج  5: 09تعليم يسوع في مت ى  - اه أب عليه أن يترك. وحينئٍذ يكون اه يعتبَر كبير  جل فإن  الر  يُظِهر أن ه حين يتزو 

ه ويبدأ عائلة  جديدة مع زوجته. عليه أن يترك و ي    ايه عاطفي  الدَ وأمَّ ، كما عليه أن يخرج من تحَت سلطة اوماد 

 يه. الدَ أن يترك بيت و ايه. وإن أمكن، عليه أيض  الدَ و

ستحقُّني، أكثَر من ي فال ي اأو أم    ا: "َمن أحبَّ أب  31: 01يقول يسوع لألعزب، مثلما يقول للمتزوج، في مت ى  -

يسوع المسيح، فإن ه  وأيك الدَ ما بين و رأو ابنة  أكثَر من ي فال يستحقني." فإْن كان عليك أن تختا اوَمن أحبَّ ابن  

ة، فوالؤك األول هو الدَ ينبغي رفض رغبات و يسوع المسيح، وال يجوز ألية ليك مهما كانت مهمة وملِح 

 عالقة أخرى أن تحل  محل ها. 

 

، روفالظ  يهم طوَل حياتهم أو في كل  الدَ ل م الكتاب الُمقدس أن  على المسيحيين المؤمنين أن يطيعوا و: ال يعالخالصة

ضوج، أي الن  ، أي طالما كانوا تحَت سن  البلوغ وفي طفولتهميهم الد  بل يعل م أن على المسيحيين المؤمنين أن يطيعوا و

 ين ال تتعارض مع الكتاب الُمقدَّس. الدَ غبات الويهم، وطالما كانت رالدَ طالما هم يعتمدون على إعالة و

 

يه دون أن الدَ مع و ايه ليدرس أو ليعمل، أو حين يبقى ساكن  الدَ يبدأ سن  البلوغ حين يترك المسيحي المؤمن بيت و

ج. ليس المسيحي البالغ ُملَزم  الدَ في معيشته على و ايكون معتمد    الكتابَ يه. ولكن  الدَ بأن يطيع و ايه، أو حين يتزو 

روف. ولذا، فالخالصة الظ   ُملَزمون بأن يطيعوا هللا طول حياتهم وفي كلِّ  اين المؤمنين دائم  الُمقدَّس يعل م أن المسيحيِّ 

 ضوج. الن  أن يصلوا سن  البلوغ و يهم إلىالدن بإطاعة وييبقى األوالد ُملَزم. اني  مز احد   يه الدَ خص لوالش  هي أن إلطاعة 

 

 ينالدَ الو ب. مسؤولية إكرام

 

 يهم؟ الدِ اس والن  : بحسب الكتاب الُمقدس، كيف يكرم شف وناقِ اكتشِ 

  .مالحظات

ٍد أو دوافع أنانية أو خوف.  اهو أن تعطي مكانة  سامية للشخص، وتظِهر احترام   "اإلكرام"معنى   له، وتحب ه بال تردُّ

 ماوي. الس  شريك حياتهم أو أبيهم  يالدَ يهم أو والدَ في عالقتهم بو االية أناس  الت  تُظِهر األمثلة 

 ماوي(: الس  ي شريك حياتك أو أباك الدَ يك )ووالدَ ثمة خمسة طرق تكِرم بها و
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 .يك بعدم المجاَدلة معهماالدَ أنَت تكِرم و. 3

 . 1: 03؛ رومية 01، 05: 20خروج  اقرأ

إلى عقوبة شديدة. في فترة العهد القديم، كانت يهم سيؤد ي الدَ عاُمل بُعنف مع والت  يحذ ر هللا األوالد من أن الكالم أو 

دين على   . الوالدينالجماعة تميت األوالد العصاة والمتمر 

م شرائع حقبة العهد القديم. وفي العهد الجديد، الحكومة هي الوحيدة  ي لديها التولكن  يسوع المسيح في مجيئه األول تم 

 لطة إليقاع عقوبة الموت. الس  

 

ي ترضيه. الت  ريقة الط  يك، عب ر عن وجهة نظرك بطريقٍة لطيفة، ثم اسمح هلل بأن يعمل بالدَ جر مع ومن أن تتشا ال  بد

 وضع، وأن  هللا قادٌر على أن يعمل األفضَل لَك.  هللا هو المسيطر على كلِّ  ريقة أنَت تُظِهر أن ك تؤمن أنَّ الط  ، هوبهذ

 

 .على محمل الجدّ يك بأخذ نصائحهما واقتراحاتهما الدَ أنت تكِرم و. 0

 . 23: 23أمثال  اقرأ

حينما يقد م يك. الدَ أديب والفهم من والت  يعل مك الكتاب الُمقدَّس بضرورة أن تسعى للحصول على الحق والحكمة و

نين طالما كانت لديك الس  م من سني خبرتهما وحكمتهما المتراكمة عبر اك اقتراحاٍت أو نصائح، فتعل م منهما. تعلَّ الدَ و

 ة لذلك. الفرص

 

 . يك بشملهما في حياتك الحقيقيةالدَ أنت تكِرم و. 1

 . 03-00: 6كورنثوس 2 اقرأ

 يك. الدَ كلُّم مع والت  ين المؤمنين أن يفتحوا قلوبهم بعضهم لبعض. فبادر أنَت في على المسيحي  

 ستك. كل مهما عن أنشطتك وأعمالك: ما تعمله في المدرسة أو العمل، وما تعمله مع أصدقائك وكني

 كل مهما عن عالقتك: عن أصدقائك وكيفية تعاُملك معهم. 

 . مسيحي ةعن العالم، وعن قناعاتك الواس، الن  عن وكل مهما عن معتقداتك: عن هللا، 

يك حين تشِركهما في خططك وقراراتك، وتهينهما حين الدَ كل مهما عن أفكارك ومشاعرك وخططك. أنَت تكِرم و

 حياتك.  تستبعدهما فال تشركهما في

 

 .يك باالهتمام بهما وخدمتهماالدَ أنت تكِرم و. 1

 . 8، 1: 5تيموثاوس 0 اقرأ

 تهم! يهم، ولكن ليس عن رفاهي  الدَ ة لوون المؤمنون مسؤولون عن سد  االحتياجات الحقيقي  المسيحي  
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 وم. د للن  عام والملبس ومكان جي  الط  االحتياجات الحقيقية هي 

ة احتياجات أخرى مثل ا  . لهم الحترام واالهتمام واالنتباه إليهم وسماع بشارة اإلنجيلوثم 

 

ب نفسك على أن ترى الجانب  ب نفسك ة للخدمة. يك، وأن تدرك حاجتهم الحقيقي  الدَ يمكنك أن تخدم فيه و الذيدر  در 

تساعدهما، وال يك والدَ ها أو ال يستطيعون تأديتها. بادر بأن تخدم وي ال يرغب اآلخرون بالتعلى أن تخدم الخدمة 

 تنتظر حت ى يطلبان منك المساَعدة. 

 

 . يك من خالل محبّتك لهماالدَ أنَت تكِرم و. 1

 . 8-1: 03كورنثوس 0 اقرأ

قافة، مثل زيارتهما وإعطائهما الهدايا، فإن ك في الحقيقة ال تكِرمهما، الث  حسبما تتطل ب  فقطيك الدَ ول المحب ةحين تُظِهر 

 ائدة. الس  قافة الث  تتطلَّبه  الذيين الدَ الو احتراملحقيقة تتجاوز ا المحب ةبل تهينهما. ف

 

 . ي ارتكباهما بحقِّهاالت  اإلساءات  وتغفرين، الدَ تجاه تقصيرات الو طويلة البالة ي  الحقيق مسيحي ةال المحب ة

 

فهم . االمسيح عليك سلب  سيخشيان أن يؤث ر إيمانك ب ايك غير المؤمنين عموم  الدَ ، فإن  وامؤمن   احين تصبح مسيحي   

،  ال  ، وأن ال تنجح في حياتك، وأن تربح مااراسي جي د  الد  يخشون أن تتراجع في دراستك، وأن ال يعود إنجازك  أقل 

غِضب إلههم وأفراد جماعتهم . هم يخشون أن تترك ثقافتك، وأن تُ اهم مالي   التعلى دعهم وإع االي ال تكون قادر  الت  وب

لهم بحرص،  واحي الجي دة في ثقافتك البشرية. واشرح إيمانك المسيحي  الن  رك تبأن ك ال تنوي أن تيني ة. طمئنهم الد  

أكثر من خالل ما عمله المسيح  امحب    اصرت شخص   كك صرَت تتحم ل المسؤولية بوعٍي أكبر، وبأنَّ لهم أن   وأثبِت

 ألجلك! 
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لحق   5الم 

 العالقة مع ابآباء واألسالف المتوفّين

 

راتهم الكوني  ين المؤمنين مسؤولي  لدى المسيحي   :م قّدمة ي يعتنقونها الت  ة وأفكارهم والحقائق ة من هللا بأن يغي روا تصوُّ

اتهم وعالقاتهم ومؤس ساتهم بحيث تنسجم مع ثقافة ملكوت ة وسلوكي  وقِيَمهم وقناعاتهم واختباراتهم وتجاربهم الحياتي  

 هذا الُملَحق، سننظر إلى عالقتنا بأسالفنا المتوف ين. عليم الُمقدَّم في الت  في هللا! 

 

األسالف  أرواحقافات أن الث  ه المتوف ين. فترى تلك قافات، هناك تشديد كبير على عالقة اإلنسان بأسالفِ الث  في بعض 

ي أجسادها لت  اكانت تلك األرواح تسكنه )قبل الوفاة(، أو تكون حاضرة  عند القبور  الذيالمتوف ين حاضرة في البيت 

، كالهيكل الة. مدفونة فيها، أو حاضرة بمكاٍن خاص    أو المعبَد الذي كانت ترتاده للعبادة والص 

 

 ماذا يعل م الكتاب الُمقدَّس عن موضوع أرواح األسالف المتوف ين؟ 

يرة؟ الش  ما الفرق بين أرواح األسالف المتوف ين واألرواح   ر 

 

 الموت أ. مكان سكنى أرواح األسالف بعد

 

 . 23-22: 06لوقا  اقرأ

 ؟ ا: أين تكون أرواح األسالف بعد أن يموتوا جسدي   شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

ولكن حين يموت المؤمنون بالمسيح فإن حين يموت غير المؤمنين تذهب أرواحهم مباشرة إلى جهنَّم، حيث تتعذَّب. 

د في محضر يسوع المسيح. وبهذا، فإن أرواح األسالف ، حيث سيسكنون إلى األبماءالس  إلى  اأرواحهم تنتقل فور  

! ينبغي أن تدفع هذه الحقيقة األبناء المؤمنين ألن يشاركوا بشارة اإلنجيل االمتوف ين ال تكون موجودة في األرض أبد  

 يهم غير المؤمنين بينما هم على قيِد الحياة. الدَ مع و
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 في األرض ب. تأثير أرواح األسالف المتوفّين على األحياء

 

 .01-5: 9جامعة  اقرأ

 ن في األرض؟ الذيأثير الممكن لمن هم في حالة الموت على اآلخرين الت  : ما شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

ماء أو الجحيم. يعل م الكتاب الُمقدَّس الس  خص المتوف ي إما في الش  بينما يمكث الجسد في القبر، تكون روح أو نفس 

أرواح األسالف المتوف ين غير ! اس على األرضالن  عالقة بحياة  ةأي  أو نفوس الموتى  كون ألرواحت البوضوح أنه 

شخٍص أو حدٍث في األرض! أرواح المتوف ين ال تسكن في  موجودة على األرض، وال تستطيع أن تؤث ر على أيِّ 

مدفونة. وهي ال تسكن في  . كما أن ها ال تسكن في قبورها، حيث أجساُدهاال  كانت تسكنه قب الذيالبيت أو المكان 

أرواح األسالف د. أرواح المتوف ين غير موجودة في أي مكاٍن على األرض! الهياكل والمعابد، حيث كانت تعبُ 

ا في  اس بأي ة طريقة، ألن ها ال الن  ماء أو الجحيم، وال تستطيع أن تنتقم ألنفسها، وال تستطيع أن تؤذي الس  موجودة إم 

 إنسان أو حدٍث على اإلطالق!  تستطيع أن تؤث ر على أي

 

 ج. دعوة ومناشدة أرواح الموتى لإلنقاذ والمعونة

 

 : ما سبب عدم نفع مناشدة أرواح الموتى لتقديم المعونة؟ شف وناقِ اكتشِ 

 

 !اس أو األحداث الحاصلة على األرضالنّ عن  اأرواح األسالف المتوفّين ال تعرف شيئ  . 3

 . 01-5: 9جامعة  اقرأ

 .مالحظات

اس في األرض ألن هم الن  صح للناس في األرض. إن هم ال يستطيعون مساعدة الن  ليقد موا بها  حكمةلدى المتوف ين  ليس

ليسوا في األرض! فالكتاب الُمقدَّس يعل م أن  األرواَح بعَد الموت ال تستطيع أن تشارك في األنشطة والحياة على 

 األرض! 
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 . قلّد األسالفّريرة أْن تالشّ يمكن لألرواح . 0

 . 01: 00كورنثوس 2؛ 11: 8 يوحن ا؛ 01-8: 28صموئيل 0 اقرأ

 .مالحظات

زيَّف صوت  ااجح أن شيطان  الر   بي المتوف ي صموئيل هو َمن كل مه. ولكن  الن  افة ، ظن  أن حين زار الملك شاول عر  

افة لم تقل إن ها رأْت صموئيل، خارجة  من األرض  اروح  بل إن ها رأت  صموئيل. لم يَر شاول صموئيَل، كما أن العر 

واصل مع أرواح الت  ه يمكن ن يؤمنون بأنَّ الذي(. 01: 28صموئيل 0بدت كأن ها "رجٌل شيٌخ صاعد وهو ُمغطَّى بجب ة" )

يرة أو الش  تخدعهم األرواح المتوف ين أو أن ها تؤث ر في عالمها  يرة الش  ه ياطين. يعل م يسوع أن إبليس وأرواحَ الش  ر  ر 

 كورنثوس2ويتظاهر بغير حقيقته ) نفسه خفي حقيقةَ يُ سول بولس أن إبليس الر  (، ويعل م 11: 8 يوحن ا) كذابون

ير   ا(. فما رآه شاول والمرأة لم يُكن في الحقيقة روَح إنساٍن ميت، بل روح  01: 00  ! اأو شيطان   اشر 

 

 د. دعوة أو مناشدة أرواح المسيحيين المؤمنين لإلنقاذ والمعونة

 

 . 0: 2 يوحن ا0؛ 25: 1؛ عبرانيين 06: 63؛ إشعياء 20: 01أي وب  اقرأ

 : لماذا ال يجوز للمسيحي ين المؤمنين مناشدة أرواح المسيحي ين المؤمنين المتوف ين بأن تعينهم؟ شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

ماء ألجل الس  مكنها أن تتشف ع في هيرين، ويُدعون "قد يسين"، يالش  يؤمن البعض أن أرواح بعض المسيحي ين المؤمنين 

ين "قد يسين"، ويتوقون للحصول على شفاعتهم. الذيين المسيحي   م هؤالء المدعو   ن ما يزالون على األرض. يكر 

 

لواقع األرض، وال يستطيعون االنخراط  ةولكن  الكتاَب الُمقدَّس يعل م بوضوح أن أرواح القد يسين المتوف ين غير واعي

ب، فإن  أرواح المتوف ين ال يعرفون إن كان أوالدبأموٍر تتعلَّ  يغتنون أو يبقون فقراء.  همق باألرض. بحسب أيو 

 وبحسب إشعياء، فإن ه ال إبراهيم وال يعقوب قادٌر على أن يرى أو يسمع ما يحدث في األرض ألوالدهم ونسلهم. 

 

ولذا، ال يجوز للمسيحيين هو يسوع المسيح!  يستطيع أن يتشف ع ألجل المسيحي ين المؤمنين على األرض الذيالوحيد 

أن يصل وا إلى َمن يُدعون "قد يسي الكنيسة" أو أسالفهم، إذ الكتاب الُمقدَّس يعل م أن  على المسيحيين أال  يصل وا إال  هلل 

 وح القدس. الر  اآلب، باسم يسوع المسيح وبإرشاد 
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 معونةّريرة لإلنقاذ والالشّ هـ. دعوة أو مناشدة األرواح 

 

يرة أو الش  : لما ال يجوز للناس أن يطلبوا معونة األرواح شف وناقِ اكتشِ   ياطين؟ الش  ر 

 .مالحظات

واُصل مع أرواح األسالف المتوف ين ومن ثم  يعلِنون نتائج الت  ن يد عون أن  لديهم قدراٍت على الذي، وحيونالر   الوسطاء

وحي ون مع أرواح األسالف المتوف ين، ولكن الر  حيون أو الوسطاء واُصل، يكذبون! ال يتواَصل هؤالء اإلرواالت  ذلك 

يرة أو شياطين! واألرواح  يرة أو الش  مع أرواٍح شر  ياطين هي مالئكة ساقطة. ليس من أرواٍح صالحة أو مالئكة الش  ر 

وح القدس! وهو يذك ر الر  اس هو الن  يتواَصل مع  الذيالح الوحيد الص  وح الر  اس أن يتواَصلوا معهم. صالحة يمكن للن  

د يسوع، ويقود الن    :06 يوحن اأعلنه يسوع ) الذياس إلى كل  الحق  الن  اس بكالم يسوع، ويشهد ليسوع، ويمج 

03-06 !) 

 

رَسلون زائفون وم ضلّونالشّ األرواح . 3  .ّريرة م 

 . 01: 00كورنثوس 2 اقرأ

يرة أو الش  ح سول بولس المسيحيين المؤمنين من حقيقة أن األرواالر  يحذ ر  زييف. الت  خف ي والت  ياطين خبيرة في الش  ر 

فهي تستطيع أن تظهر كخد ام للمسيح، بينما هي في الحقيقة خداٌم إلبليس! ويمكنها أن تد عي أنها أرواح األسالف، 

يرة!   بينما هي في الحقيقة أرواٌح شر 

 

زيِّفة كاذبة وم ضلّةالشّ األرواح . 0  . ّريرة تعطي رسائل م 

 . 11: 8 يوحن ا؛ 6-5: 1؛ مت ى 0: 1تيموثاوس 0؛ 26-25: 23؛ إرميا 22-21: 08تثنية  أاقر

يرة أو الش  األرواح  أن  حقيقة ين من سول بولس المسيحي  الر  يحذ ر  ياطين تعل م تعاليم ُمزيَّفة ومنحرفة وتخدع الش  ر 

وروى  واختباراٍت وعقائد خاطئة  اة وأحالم  ن يثقون بهم، رسائل كاذبالذياس. فهم يستطيعون أن يوِصلوا للناس، الن  

يقتبس من الكتاب  قد كثيرة، وغيرها. وقد تبدو هذه األمور آتية  من هللا، ولكن ها في الحقيقة من إبليس! كما أن  إبليس

ابين اس! يحذِّر يسوع المسيح من حقيقة أن  إبليس كاذب وأبو كل  الكذبالن  الُمقدَّس حين يحاول خداع  ولذا، . والكذ 

ي يتلق ونها في ضوء تعاليم الكتاب الت  ؤى واالختبارات الر  سائل واألحالم والر  على المسيحي ين المؤمنين أن يفحصوا 

 الُمقدَّس الواضحة! 
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 . يمنع هللا االتّصال باألرواح. 1

 . 21-09: 8؛ إشعياء 21، 6: 21؛ 30: 09؛ الويين 03-9: 08تثنية  اقرأ

واصل مع الوسطاء الت  ن يحاولون االت صال مع الموتى، كما يمنع الذيين، وهم اإلرواحيِّ  يمنع هللا كل ات صال مع

افين وكل أنواع وحيِّ الر   وابع الت  : "وإذا قالوا لكم اطلبوا إلى أصحاب 21-09: 8حر! ومكتوب في إشعياء الس  ين والعر 

افين المشقشقين والهامسين، أال يسأل شعٌب إلهَه؟ أيسأل الموت هادة، إن الش  ريعة وإلى الش  ى ألجل األحياء؟ إلى والعر 

ين من استشارة أية أرواح، ويأمرهم بأال  لم يقولوا مثل هذا القول، فليس لهم فجر." يمنع الكتاب الُمقدَّس المسيحيِّ 

صحيح، وبأن  ين بأن يدرسوا الكتاب الُمقدَّس ويفس روه باالستقامة وبشكلٍ لكلمة هللا! يأمر هللا المسيحي   يستمعوا إال  

ن يهِملون هذه الوصية ال ضياء أو فجَر لهم! ولذا، اسَع لمعرفة إرادة هللا الذييطيعوا تعاليم الكتاب الُمقدَّس فقط. 

 . 3والُملَحق  13رس الد  ابع، الر   اإلرشاديليل الد  الُمعلَنة في الكتاب الُمقدَّس! انظر 

 

 و. عبادة أرواح األسالف المتوفّين

 

 .المسيحيّين المؤمنين عن عبادة أي شخٍص أو شيٍء إال هللا الحيّ  نهى هللا. 3

 : لماذا ال يجوز للمسيحي ين أن يعبدوا أرواح األسالف المتوف ين؟ شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

 (. 09-08: 2يمنع الكتاب الُمقدس المسيحي ين المؤمنين من عبادة المالئكة )كولوسي 

 (! 01-8: 1أو شياطينه )مت ى  ويمنع المسيحي ين من عبادة إبليس

 (. 05-00: 01 الرسل آخرين )أعمال أناس ويمنع المسيحي ين من عبادة

 ولذا، فهم ممنوعون من عبادة أرواح األسالف المتوف ين أو إكرامها. 

 (! 01: 1)مت ى  هو فقط، وبخدمته ب إلههم فقطالر  عبادة يأمر يسوع المسيحي ين بوجوب 

 

 . ةينيّ الدّ بائح الذّ ين المؤمنين عن تقديِم أيِّ نوٍع من نهى هللا المسيحيّ . 0

 أو ذبائح ألجل أسالفهم المتوف ين؟  الماذا ال يجوز للمسيحي ين أن يقد موا بخور  : شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

ُمقد مة لألرواح ذبائح  ةقيي تُقدَّم لألصنام هي في الحقالت  بائح الذ  سول بولس أن الر  . يعل م 21-09: 01كورنثوس 0 اقرأ

يرة )الش  األرواح  تحبُّ ياطين! الش   –ريرة الش   ة بها. وهي تُِحب  الت  وب ياطين( أن ترتبط بعبادة األوثانالش  ر  ماثيل الخاص 

بائح الذ  أن ترتبط بطقوس المعابد ووالئم المعابد و أن تسكن في الهياكل والبيوت والمذابح البيتية والقبور. وهي تحب  
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يرة نفسها بكل  هذه األمور المرئي ة ألن هذه أسهل طريقة لها الش  عام، وغيرها. تربط األرواح الط  مال ووالبخور، وال ر 

أو يقد موا ذبائح ألسالفهم الموتى، ألن هذه  ااس في األرض! ال يجوز للمسيحي ين أن يحرقوا بخور  الن  للس يطرة على 

 ياطين! الش  يرة أو ر  الش  األعمال هي في الحقيقة ذبائح وقرابين لألرواح 

 

ياطين في الوقت نفسه! الش  ب  والر  سول بولس إن ه ال يمكن خدمة الر  . يقول 20: 01كورنثوس 0؛ 21: 6مت ى  اقرأ

! الش  اس أن يختاروا ما بين عبادة األرواح الن  على  يرة وعبادة هللا الحي   ر 

 

 ز. حفظ ذكرى األسالف

 

 أن يحفظوا ذكرى أسالفهم المتوف ين؟ : لماذا يمكن للمسيحي ين شف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

ر األحداث المهم  يمنع الكتاب الُمقدَّس عبادة البشر وعبادة أرواح األسالف المتوف ين،  ة واألشخاص ولكن ه ينصح بتذكُّ

 . المؤث رين في الماضي

 

 . تذكَّر ساللة نسب يسوع المسيح. 3

 . 31-23: 3؛ لوقا 01-0: 0مت ى  اقرأ

م ناموس الس  يسوع المسيح. تلخِّص هذه  ب  الر  في العهد الجديد تقد م سلسلة نسب  ل فقرةٍ أو   لسلة حقيقة أن يسوع تم 

 (، وفي الوقت نفسه تمث ل ُمقد مة إلى إعالن العهد الجديد عن يسوع المسيح. 01: 5العهد القديم واألنبياء )مت ى 

 

(. كان يوسف يعرف أن ه 06: 0يُدعى المسيح" )مت ى  الذيُولِد منها يسوع،  الذي"ويعقوب ولد يوسف رجَل مريم، 

(. ولكن  يوسف لم يكن األب 23-21: 0(، والمالك جبرائيل أك د هذه الحقيقة )مت ى 21: 0)لوقا  من نسل داود

 (. 5-1: 2في ما يتعل ق بطبيعته البشرية )لوقا  –فقط  ابيعي ليسوع المسيح، إذ كان أبا يسوَع قانوني  الط  

ا (. وكان الكاهن زكريَّ 32: 0كانت تعرف أن ها من نسل داود، كما يُرى في ما قاله جبرائيل لها )لوقا  اأيض   ومريم

بيعية ليسوع اإلنسان. فاهلل العظيم الط  مريم كانْت األمَّ  (. ولكنَّ 69: 0يعرف أن يسوع المسيح من نسل داود )لوقا 

 (. 38-26: 0القدس في مريم )لوقا  وحالر  نفسه ات خذ طبيعة  بشرية  بعمٍل عظيم من 
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ن لنا  اجح أنالر   إلى  ال  ( عبر يوسف ويعقوب ومت ان، وصو01-0: 0ليسوع )مت ى  ةسب القانوني  الن  سلسلة مت ى يدو 

ن اجح الر  لوقا ف سليمان، ثم داود. أما ي الت  ( عبر مريم، 31-23: 3ليسوع )لوقا  ةسب الجسدي  الن  سلسلة أن ه يدو 

جت من  اجح أن يوسف لم يكن ابَن هالي، بل الر  إلى ناثان ابن داود.  ال  يوسف، صهر هالي بن متثات، وصوتزو 

ابُن يوسف بن هالي." وهكذا،  وهو على ما كان يَُظن  زوج ابنته، مريم. هذا ما يشير إليه لوقا في كلماته: "يسوع ... 

ن لوقا سلسلة نسب مريم ن مت ى سلسلة نسب يوسف، بينما يدو   . يدو 

 

ن خطايا حت ى  تحتوي سلسلة نسب مت ى على أسماء نساء وأسماء أناٍس صالحين ورديئين. بل إن  الكتاب الُمقدَّس يدو 

 شديد على أن الجميع بحاجٍة للخالص. الت  ن يُعتبَرون صالحين بغاية الذي

 

قدَّسالدّ تذكَّر أحداث الخالص و. 0  . ينونة في الكتاب الم 

 . 00-6: 01كورنثوس 0 اقرأ

يضعوا  ي حصلت في العهد القديم هي أمثلةٌ للمسيحي ين المؤمنين تعل مهم أال  الت  ن األحداث أس يعل منا الكتاب الُمقدِّ 

يرة الش  قلوبهم على األمور  وقعت التي دينونة هللا في العهد القديم  اس في الماضي. وهو يخبِرنا بأنَّ الن  ي عملها الت  ر 

 أمثلة وتحذيرات للمسيحي ين اليوم!  اس هي بمثابةالن  على هؤالء 

 

قدَّسالمذكورين تذكَّر بشكٍل خاّص إيمان المؤمنين . 1  . في الكتاب الم 

 . 11-32، 21-21، 01-1: 00عبرانيين  اقرأ

ن كانت حياتهم الُمت صفة باإليمان الذيكثيرين من شخصيات العهد القديم  00ين في األصحاح يتذكَّر كاتب العبراني  

 على حقيقة هللا وملكوته.  شهادة  

 

 .ابقينالسّ تذّكر بشكٍل خاّص إيمان القادة . 1

 . 1: 03عبرانيين  اقرأ

ن كل موهم في الماضي بكلمة الذييعل م كاتب رسالة العبراني ين المسيحي ين في هذه اآليات بوجوب أن يتذك روا قادتهم 

ن عاشوا ما كانوا يعظون وينادون به. كما أن الذيالماضي ين أن يفك روا بشكٍل خاص  بقادتهم في هللا. على المسيحيِّ 

 الفين. الس  ظهر في قادتهم  الذيعليهم أن يتمثَّلوا باإليمان المسيحي 
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ين آخرين. ولكن على المسيحي   ين أن يتذك روا ال يجوز للمسيحي ين أن يعبدوا أسالفهم أو قادتهم أو أيَّ أشخاٍص مهم 

أن يتذك روا الفين. كما أن على المسيحي ين الس  شخصي ات الكتاب الُمقدَّس ومن قادتهم ي تعل موها من الت  روَس الد  

 ي يمكنهم أن يتعل موها من أسالفهم!الت  روس الد  

 

 

 

 


