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 صالة 1
 

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

 دقيقة(  02) مشاركة  2

  لوقا

 

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

 (. 05: 7-13: 4)لوقا خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم 

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

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 دقائق( 5) حفظ 3

 25، 23: 5أحبِب وقُْد: أفسس 

 

 .  30، 31: 0أحبِب وقُْد: أفسس  في مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 55-1: 11يوحنا 
 

 - 00: 11( خدمة الرب يسوع المسيح في بيرية )لوقا 55: 11 - 02: 12)يوحنا  11: يصف يوحنّا ُمقّدمة

 12ميالدية، إلى شهر شباط/ فبراير لعام  01الثاني/ ديسمبر لعام ( وبيت عنيا من شهر كانون 05: 11

 شهور(.  1) ميالدية

، قام يسوع برحلٍة من الجانب الشرقي لنهر األردن إلى بيت عنيا، القريبة من أورشليم، 00-1: 11في يوحنا 

المعجزات األخرى، إلقامة لعازر من الموت. كانت إقامة لعاز من الموت أعظم آية ومعجزة من كل اآليات و

ر. وكما كان تكثير الخبز عالمةً وآية على أن يسوع وقد أثبتت أن يسوع المسيح كان في الحقيقة المسيّا المنتظَ 

(، وكانت معجزة شفاء األعمى آيةً وعالمةً على أن يسوع المسيح هو 15: 6المسيح هو خبز الحياة )يوحنا 

قامة لعازر من الموت عالمةً وآية على أن يسوع المسيح هو (، هكذا كانت آية إ10: 5 نور العالم )يوحنا
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(. وقد قادت هذه المعجزة بشكٍل مباشر إلى أخذ مجمع اليهود قراًرا رسميًا بقتل 05: 11القيامة والحياة )يوحنا

 (. 55-05: 11يسوع المسيح )يوحنا

 كلمة هللا     .                                                     اقرأ: 1الخطوة 

  . 55-1: 11لنقرأ يوحنّا  اقرأ.

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

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 6الخطوة 

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

 هذا المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ  اكتشف َحقًّا واحًدا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

 11-9: 11يوحنّا 

 .الوقت الذي يعطيه هللا إلتمام المهّمة المعطاة من هللا: 1االكتشاف 

روا يسوع من العودة إلى اليهودية، ألنّه كان هناك يهوٌد أرادوا قتله. ولكّن نظر التالميذ إلى الوضع وحذَّ 

. وعلى اإلنسان أن يسير بينما يوجد في كل يوم مقداٌر ثابت من الوقت يسود النور خاللهيسوع أجاب بأّن 

ًصا إلتمام عمله في األرض، وال يمكن إطالة هذا  النور. كان يسوع يقصد أن هللا أعطاه وقتًا محّدًدا ُمخصَّ

الوقت بأي مقياس يِحب التاّلميذ استخدامه، وال يمكن تقصيره بفعل أية مؤامرة من أعدائه. فاهلل هو السيّد 

الضابط األمور، والوقت الذي يخّصصه لكل إنسان ال يمكن أن تغيّره ظروف ذلك اإلنسان على األرض! 

ا ومخّصًصا ألعيش على األرض وإلتمام مهمتي المعطاة لي من هللا. وطالما أنا أسير أعطاني هللا وقتًا ُمحّددً 

في نور خطّة هللا، فإنّني ال أكون مضطًرا ألن أخاف من أي إنسان أو أية ظروف، ولن أعاني من أّي أذى 

 نسان وظروفه. حقيقي ولن أفشل! يا للطمأنينة التي لنا إذ نعرف أن هللا على عرش الكون، وأنه يضبط كل إ
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 35-33: 11يوحنّا 

 .الطريقة التي كان يسوع يتحّرك ويعمل بها بروحه: 2االكتشاف 

حين رأى يسوع مريم واليهود يبكون على لعازر، الذي كان قد مات قبل وصوله، "انزعج بالروح 

 واضطرب." 

هو أنّه "صهل كحصان" أو "غضب وانزعج بسبب عدم الرضا."  المعنى اللغوي للكلمة األولى، "انزعج"،

فحين رأى يسوع آخرين يعانون، امتأل بالغضب! لماذا؟ امتأل يسوع بالغضب على الخطيّة، ألن الخطيّة هي 

". وهذه الكلمة تعبّر عن بالروحالسبب الحقيقي الكامن وراء كل معاناة وموت وحزن. ولكن يسوع "انزعج 

فاض قلبه باألسى أو " الغضب. ولذا، فإن المعنى المقصود هو "تحّرك في أعماقه بتعاطف"ال عن  التعاطف

 تجاه الناس المتألّمين.  "الشديد

تشير هذه الكلمة إلى  05: 10هو أنّه "ارتعش" و"اهتّز"، وفي يوحنا  ومعنى الكلمة الثانية، "اضطرب"،

طرب بشكٍل مرئي بسبب انزعاج داخلي." فحين اضطراب وانزعاٍج داخلي. فهي تشير إلى أنه "اهتّز واض

 رأى يسوع الناس يعانون، هو أيًضا اهتّز اضطرابًا. 

 تعبّر عن كونه، كما أصل كل ألم وحزن التي هي غضب يسوع على الخطيةتعبّر هاتان الكلمتان مًعا عن 

وقد كانت دموعه تعبيًرا عن . وأخيًرا، انفجر يسوع باكيًا. تحّرك بعاطفته العميقة تجاه المتألمين من الناس

تعاطٍف حقيقيٍّ وصادق ومحبة عميقة مع المتأملين. أنا أريد أن تكون لدّي هذه المشاعر نفسها التي كانت في 

 يسوع، وأريد أن أعبّر عنها. أريد أن أغضب على الخطية وأن أتعاطف مع الذين يعانون عواقب الخطية! 

   توضيحات    .إسأل: 3الخطوة 

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

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 55-1: 11لنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل يوحنّا 

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

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

 أفكاره التي دّونها(. 

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

مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها التاّلميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األ بعض )في ما يلي

 األسئلة.( 
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 13-12: 11يوحنّا 

 كيف ينظر المسيحيون المؤمنون إلى الموت والقيامة؟: 1الّسؤال 

 .مالحظات

 نفوس الموتى ال تجول حول البيت أو القبر.   . أ

ال تجول حول البيت الذي كانوا يعيشون فيه، كما أنّها ال تجول يعلّم الكتاب الُمقدَّس أن نفوس/ أرواح الموتى 

حول قبورها. لهذا ال يخشى المسيحيون المؤمنون من أرواح الموتى وال يقّدمون لها عبادة ال في بيوتها وال 

اشرة بجانب قبورها وال في أيِّ مكاٍن آخر. يعلّم الكتاب الُمقدَّس أن نفوس/ أرواح الموتى بعد الموت تذهب مب

، فإن موت المؤمن هو انطالق من هذا العالم والوجود مع 01: 1إلى السماء أو الهاوية. وبحسب رسالة فيلبّي 

 ." مع المسيح إني راغب في أن أرحل وأقيم المسيح: "

 كثيًرا ما يُشبَّه "الموت" في الكتاب الُمقدس بـ"الرقاد".  . ب

." يشير هذا وقامت أجساد كثيرة لقديسين كانوا قد رقدواوتفتحت القبور، : "50: 05فمثاًل، مكتوب في متّى 

قاد. وفي الكتاب الُمقدس يُدعى  ،التشبيه ضمنيًا إلى أنّه سيكون هناك استيقاظ مجيد في الجانب اآلخر من الرُّ

هذا االستيقاظ من رقاد الموت بقيامة الجسد. وحين قال يسوع: "لعازر حبيبنا قد نام،" فقد قصد أن يقول: 

 زر مات، ولكّن جسَده سيُقام من الموت!" "لعا

 ت ليست واعية في ما يختّص بهذا العالم. نفس/ روح الميِّ  . ج

م أن اإلنسان الميت يكون راقًدا أو نائًما بمعنى مع أّن الموَت يُشبَّه بالرقاد )النوم(، فإّن الكتاب الُمقدس ال يعلِّ 

تكون واعيةً بما يختّص بشؤون هذا العالم فقط، وهو الوجود في حالة الغياب الكامل عن الوعي. فالنفس ال 

العالم الذي تركته. نفوس الموتى، مثل إبراهيم ويعقوب، ال تستطيع أن ترى أو تعرف أي إنسان على األرض 

(، فهم ال يعرفون أو 12-6: 1(. ليس لدى الموتى "معرفة وال حكمة في الهاوية" )جامعة 16: 61)إشعياء 

بأي شيٍء يحدث في األرض الحالية في زمننا. ومع أن الرجل الغني، الذي كان قد مات، يمكنهم أن يشاركوا 

لونه، ولم يكن يستطيع فعفّكر بإخوته الخمسة الذين كانوا ما يزالون أحياء، فإنّه لم يكن يعرف ما كانوا ي

وا شيئًا، وال التواصل مع الذين ما يزالون أحياء على األرض. ال يستطيع الموتى أن يخطّطوا أو يعمل
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يستطيعون أن يؤثّروا بالناس الذين ما يزالون يعيشون على األرض الحالية. والحدث الموصوف في 

 تقليٌد كاذب وُمزيَّف أّداه روٌح شّرير.   05صموئيل 1

 ت في حالة وعي تام بما يخّص السماء أو الهاوية.نفس/ روح الميِّ  . د

، نرى أن نفوس الموتى الراقدين ليسوا نائمين بل متيقّظين تماًما، ويعوون تماًما حالة 11-01: 16في لوقا 

األلم في الهاوية أو المعاناة والسعادة األبدية في السماء. فنرى أن نفوس الراقدين من المسيحيين المؤمنين تعي 

بشأن هللا والمسيح والذين في السماء من البشر، مثل  تماًما أمور هذا العالم الذي تركته! وهي على وعٍي تامّ 

 إبراهيم. إنّهم يحيون في محضر هللا، ويتكلّمون معه، ويعبدونه، ويخدمونه. 

 

 22-25: 11يوحنّا 

 ما الذي يقصده يسوع بقوله إن المسيحي المؤمن لن يموت إلى األبد؟: 2الّسؤال 

 .مالحظات

ا وآمن ومن كان حيًّ  القيامة والحياة. من آمن بي، وإن مات فسيحيا.أنا هو ": 06-05يقول يسوع في اآليتين 

 "بي فلن يموت إلى األبد. أتؤمنين بهذا؟

 قال يسوع: "أنا هو القيامة والحياة."  . أ

ا بيسوع المسيح. كما يمكن ترجمة هذه الجملة إلى:  هذا يعني أن القيامة من الموت أمٌر مرتبط ارتباطًا تاّمً

"القيامة والحياة هي المسيح،" وهذا يعني أن القيامة والحياة متأّصلتان في المسيح. إذ فقط لكون المسيح قام 

نون أيًضا ان يُقاموا من الموت ويحيوا إلى األبد! من الموت ولكونه يحيا إلى األبد يستطيع المسيحيون المؤم

يسوع هو مصدر القيامة من الموت ومصدر الحياة الخالدة. تُذَكر القيامة أواًل ألنّها تفتح البّوابة إلى حياة 

الخلود. إذ فقط بعد أن قام يسوع المسيح من الموت بدأ حياته الخالدة في ما يتعلَّق بجسده البشري. وفقط بعد 

 مة يسوع من الموت يستطيع المسيحيون المؤمنون أيًضا أن يشاركوا في حياته الخالدة. قيا
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 مات فسيحيا."  وإنقال يسوع: "َمن آمن بي  . ب

لن ينتهي ما قاله يسوع: " 0حين مرض لعازر مرًضا شديًدا، أرسلت أختاه رسواًل إلى يسوع. ونقرأ في اآلية 

." ولكّن يسوع لم يسرع في التوّجه إلى ، إذ به سيتمجد ابن هللاهذا المرض بالموت، بل سيؤدي إلى تمجيد هللا

بيت عنيا ليشفي لعازر، بل أّخر ذهابه حتّى حين يصل إلى هناك يكون لعازر قد مات منُذ أربعة أيام، ويكون 

لما مات  ياسيد، لو كنت هنا،: "00-01جسده قد بدأ يتحلّل وينتن في القبر. ولذا، قالت مرثا ليسوع في اآليتَين 

" لم تُكن هذه كلمات تعيير أو مرارة، ولكنّها كانت .فأنا واثقة تماما بأن هللا يعطيك كل ما تطلب منه !أخي

تعبيًرا عن حزٍن أليم اخترق أعماقها. فقد أدركت أن يسوع قد وصل متأّخًرا جًدا أكثر مما ينبغي ليتمكَّن من 

، أدركْت أن هذا المرض الرسول مرثا بشأن ما قاله يسوعر شفاء لعازر. ولكن من الراجح أنه بسبب ما أخب

لن ينتهي بالموت، إْذ كان قلبها يحتفظ برجاٍء ضعيف بأن يسوع يمكنه أيًضا أن يعيد لعازر إلى الحياة. فمرثا 

لم تستبعد في فكرها إمكانية أن يُقام لعازر من الموت. فإذ مات عضٌو في عائلتها الصغيرة، كان صراٌع عظيم 

في اليوم األخير، فقد  -اح قلبها. فمن ناحية، مع أنّها كانت تؤمن أن لعازر سيُقام من الموت في المستقبل يجت

كانت تمتلئ بالحزن لحقيقة أنّه اآلن ميت. ومن ناحيٍة أخرى، بسبب ما كان يسوع قد قاله للرسول كانت تأمل 

كين في معركٍة حامية وعاصفة في بأن تحدث معجزة. كانت ظلمة الحزن ونور الرجاء مختلطين ومشتب

 أعماقها. 

 ماَت فسيحيا." وهذه كلمات تضّمنت أكثر مما كانت مرثا تؤمن به! وإنوحينئٍذ قال يسوع: "َمن آمن بي 

ا بالمسيح نرى في هذه اآلية صورة للمسيحي المؤمن وهو في لحظة الموت مع . فالذي يؤمن إيمانًا ثابتًا مستمّرً

 فإنه سيحيا روحيًا! ومع أن جسده سيموت ويعود إلى التراب، فإن روحه لن تموت أبًدا!أنّه يموت جسديًا 

فروحه ستشارك في حياة المسيح الُمقام وتختبر الحياة األبدية وتدرك أن امتالك الحياة األبدية هو في الحقيقة 

ّن روحه الحية تختبر حياة ال تعرف الموت. في لحظة الموت، يعود جسد المسيحي المؤمن إلى التراب، ولك

الحياة األبدية في محضر المسيح! حياة المسيحي المؤمن الفانية في الجسد تنتهي، أّما حياته األبدية في الروح 

 فتستمّر وتبقى إلى األبد. 

 ." ن يموت إلى األبدا وآمن بي فلومن كان حيًّ  قال يسوع: " . ج

ر بكونه حيًا على األرض قبل موته. فكل نرى في هذه اآلية صورة للمسيحي المؤمن قبل الموت . فهو يُصوَّ

سيُفَصل  1: 1تسالونيكي  0من يحيا روحيًا ويستمّر بإيمانه بيسوع المسيح لن يذوق الموت األبدي. فبحسب 
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"الهالك األبدي" أو "الموت األبدي" بالروح والجسد عن عناية ومحبة محضر هللا. أما المسيحي المؤمن فلن 

. وطالما هو يحيا نفصال. فروحه وجسده لن ينفصالن عن محضر هللا، محضر المحبة والعنايةيختبر هذا اال

روحه ستختبر الحياة األبدية وجسده المائت سيختبر عناية هللا ومحبته. وحين يموت جسده،  على األرض، فإن

هللا لن يترك جسده تذهب روحه مباشرةً إلى محضر هللا في السماء. ومع أن جسده سيسكن تراب القبر، فإنه 

، 01: 1، حين يأتي المسيح في مجيئه الثاني سيقيم هذا الجسد. وبحسب فيلبّي 01-05: 5أبًدا. فبحسب يوحنا 

، ستمتلك 00-00: 15كورنثوس 1سيغيّر المسيح أجسادنا األرضية الدنية لتشابه جسده المجيد! وبحسب 

 أجساد المسيحيين المؤمنين خلوًدا مجيًدا! 

ص يعد بأن ال  06المسيحي المؤمن بأال تختبر روحه أو نفسه الموت. وفي اآلية  05ِعد يسوع في اآلية ي: ملخَّ

. فمع أّن المسيحي المؤمن سيموت جسديًا، فإّن روحه يختبر جسد المسيحي المؤمن أيًضا الترك األبدي من هللا

 مفصواًل عن عناية هللا.  لن تموت. وليس هذا فحسب، بل حتّى جسده الراقد في تراب القبر لن يكون

 

 45: 11يوحنّا 

  ما المقصود بـ"مجمع" أو "سنهدريم"؟: 3الّسؤال 

 .مالحظات

( وأعلى هيئة حاكمة لليهود في 00: 5كان هذا "المجمع" أو "السنهدريم" أعلى سلطة في إسرائيل )متّى 

ق. م.(، وكان  152عام  ى)حوالداخل اإلمبراطورية الرومانية. أنِشئ هذا المجمع خالل فترة المكابيين 

عضًوا: رؤساء الكهنة، الذين كانوا أفراًدا من أهم العائالت الكهنوتية،  51مركزه في أورشليم. كان يتألّف من 

ومن رؤساء العائالت اليهودية، وكانوا يُدعون شيوًخا، ومن الكتبة، الذين كانوا خبراء في تفسير األسفار 

لّمي الشريعة الذين كانوا باستمرار يشرحون ويفّسرون التقليد الشفوي الذي كان الُمقدَّسة اليهودية، ومن مع

مبنيًا على الشريعة المكتوبة. وكان رئيس الكهنة هو رئيس مجمع السنهدريم. وكان السنهدريم هو المشِرف 

  على الشؤون الدينية حتّى الخاّصة باليهود الذين كانوا يعيشون في البالد األجنبية البعيدة.
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 52-49: 11يوحنا 

  َمن هو قيافا؟: 4السؤال 

 .مالحظات

ميالدية.  16و 15كان قيافًا رئيَس الكهنة، وبالتالي كان رئيس مجمع السنهدريم في الفترة الممتّدة بين العامين 

وِمن دون أن يدِرك قيافا األمَر، نطق بنبّوة مهّمة عن يسوع المسيح. فقد قال إّن يسوع سيموت عن شعب هللا، 

فّرقين، أي المؤمنين من األمم الوثنية، ويجعلهم مًعا أّمةً أي عن المؤمنين في شعب هللا، وسيجمع أبناء هللا المت

 (. 12-1: 0بطرس 1؛ 16: 12واحدةً )انظر يوحنا 

  

 53-45: 11يوحنا 

 ؟  كيف يمكن إلنساٍن شّرير كقيافا أن يتنبّأ: 5السؤال 

  .مالحظات

  .قصد قيافا . أ

 من أن يموت رجل واحد فدى األمة، بداًل أال تفهمون أنه من األفضل أن  .اإنكم ال تعرفون شيئً قال قيافا: "

لم يكن قصد هذا الغادر النذل نبياًل، فقد قصد أن يقول إنّه إن تبع شعب إسرائيل يسوع، فإّن  ."تهلك األمة كلها

الرومان سيأتون ويهاجمون شعب إسرائيل ويهلكونه. ولكن إن قُتِل يسوع، فإن شعب إسرائيل سينجو من 

لِحق بهم من ضرر. متخفيًا بقناع الوطنية النبيلة، كان قيافا، عديُم الضمير والمبادئ، مهاجمة الرومان وما قد ي

يحاول التخلُّص من يسوع الذي كان يقف عائقًا أماَم شعبيته ومجده! ولكنَّ سخرية التاريخ كشفت عن حصول 

ميالدية، ودّمروا  52م العكس تماًما. فحين قتل اليهود يسوع، ختموا على مصيرهم كأّمة، إذ أتى الرومان عا

أورشليم والهيكل والشعب اليهودي! نجحت مؤامرة وخطّة قيافا بقتل يسوع، ولكنَّ النتائج كانت على عكس ما 

 قصد تماًما! 
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  .نبّوة قيافا . ب

إن قيافا لم يقُل ذلك الكالم من نفسه، ولكن لكونه رئيس الكهنة أنبأ  50-51ولكْن لماذا يقول يوحنا في اآليتَين 

ن يسوع سيموت عن الشعب اليهودي؟ يعلّم يوحنا أن هللا متسيّد في التاريخ، فال شيء يحدث في التاريخ من بأ

ًما بها (. 05، 00: 10دون قرار هللا وسماحه وسيطرته )انظر إشعياء  كان هللا متسلطًا على كلمات قيافا ومتحكِّ

تنبّأ قيافا من دون إرادته بسبب مركزه.  يدِركه. بطريقٍة سيادية، حتّى كان لكلماته معنى أعمق مما كان قيافا

(. واآلن سمح 01: 05ففي أيّام العهد القديم، كان رئيس الكهنة يعلِن إرادة هللا من خالل األوريم والتّميم )عدد 

لكلمات هللا له بأن يتنبّأ، مع أنّه لم يكن يفهم ما كان يقوله. قصد قيافا معنى لكلماته، بينما أعطى هللا معنى آخر 

 قيافا! 

وبينما كان قيافا وسنهدريم اليهود يخطّطون لقتل يسوع، كان هللا قد خطّط الستخدام موته كوسيلٍة إلنقاذ 

وتخليص كثيرين في العالم! وبينما قصد قيافا شًرا، وكان المسؤوَل عن معنى شّرير لكلماته، قصد هللا أمًرا 

القة بين سيادة هللا من ناحية ومسؤولية اإلنسان من الناحية مجيًدا. يعطينا هذا المقطع لمحةً إلى سّر الع

ا بشكٍل كامل ليقول ما دفعه قلبه الشّرير لقوله. ومع هذا، فإن إرادة هللا وسلطانه  األخرى. كان قيافا حّرً

عة السياديين وّجها ما اختاره قيافا من كلماته، حتّى تعبّر كلمات هذا القاتل بدٍم بارد عن خطة هللا الرائ

للخالص! ومن دون أن يدِرك قيافا الشّرير صار نبيًا. ومثلما حدث في العهد القديم حين تكلّم هللا من خالل 

 (، ها هو يتكلّم من خالل قيافا، رئيس الكهنِة الّشّرير. 01النبي بلعام )عدد 

 

 52-51: 11يوحنا 

 ؟هل مات يسوع ألجل الشعب اليهودي فقط: 2السؤال 

  .مالحظات

ا للكهنة في تلك السنة تنبأ أن يسوع ولم يقل قيافا هذا الكالم من عنده، ولكن إذ كان رئيسً " فيوحنا يقول:كال، 

" استخدم قيافا .اا ليجمع أبناء هللا المشتتين فيجعلهم واحدً وليس فدى األمة وحسب بل أيضً  سيموت فدى األمة

)التي تمثل الشعب اإلسرائيلي(. ولكّن يوحنا  ةالوحدة السياسيالعبارة "أّمتنا" أي "أّمة إسرائيل" بمعنى 

، ألّن هذه العبارة استُخِدمت كتعبير مرادف لمفهوم "أبناء هللا". أبناء هللا هم بمفهوٍم روحيّ استخدم هذه العبارة 
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الذين يؤمنون بيسوع المسيح، أبناء الوالدة الثانية. مات يسوع ألجل مجموعتين من الناس: فمات أواًل ألجل 

اء هللا الذين ينتمون للشعب اليهودي"، وثانيًا ألجل "أبناء هللا المتفّرقين خارج الشعب، أي "أبناء هللا هم "أبن

الذين  خرافه. فباإلضافة إلى 6: 12الذين ينتمون لألمم الوثنية". يكّرر يوحنا هنا ما قاله يسوع في يوحنا 

التي تنتمي للحظائر األممية الوثنية،  خرىبخرافه األينتمون إلى الحظيرة اليهودية، كان يسوع سيأتي 

وحين أعلق ، حيث يقول: "10: 10فيجمعهم مًعا تحَت راٍع واحد. ويكّرر يسوُع هذه الفكرة نفسها في يوحنا 

 ." الجميع ا عن األرض أجذب إليَّ مرفوعً 

 

 55: 11يوحنا 

 ؟ما الفصح اليهودي الذي كان يوحنا يشير إليه: 5السؤال 

  .مالحظات

كان الفصح اليهودي إحياًء لذكرى خروج الشعب اليهودي بقيادة موسى من مصر. ويشير يوحنا إلى ثالثة 

: 0ميالدية )يوحنا  05أعياد فصح يهودية خالل خدمة يسوع األرضية: الفصح األول في نيسان/ إبريل للعام 

، أما الفصح الثالث فهو فصح (0: 6ميالدية )يوحنا  01(، والفصح الثاني في نيسان/ إبريل للعام 01، 11

(. وال تذكر األناجيل الثالثة 11: 11؛ انظر 1: 11؛ 1: 10؛ 55: 11ميالدية )يوحنا  12نيسان/ إبريل للعام 

 األخرى سوى الفصح األخير. 

 

  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 

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

نها. 55-1: 11: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من يوحنّا شارك ودّون  ، وندوِّ

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

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

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

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 
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 :11 من يوحنّا مقتََرحةأمثلة على تطبيقات   .1

أدِرك أنه برغم أّن جذور المرض تكمن في خطية العالم، فإن بعض األمراض قد تقود إلى  : 0: 11

 تمجيد هللا! 

اعرف أن الثقة الحقيقية باهلل تستطيع في بعض األحيان أن تجعلك تنتظر وتبطئ قبل االندفاع    :6: 11

 للعمل. 

تشير إلى أن مرثا كانت تعمل بكّل نشاط حول يسوع بداًل من  00-15: 12مع أّن رواية لوقا  : 02-05: 11

قد خرجت  05-02: 11الجلوس عند قدميه لالستماع إلى كالمه، نراها هنا في يوحنا 

 الستقبال يسوع واالستماع لكالمه. قد تغيّرت مرثا، وأنَت أيًضا يمكنك أن تتغيّر. 

المادي للمسيحي المؤمن سيموت، فإن روحه/ نفسه لن تموت أبًدا، بل ستحيا مع أن الجسد  : 05: 11

في محضر يسوع المسيح. وفي القيامة، الجسد أيًضا سيُقام إلى الحياة وينال حياةً خالدةً ال 

 تفنى. 

مع أن الجسد المادي للمسيحي المؤمن سيموت، فإن روحه وجسده قيامته المستقبلي لن يموت  : 06: 11

 ، أي أنّه لن يُلقى به إلى جهنَّم. أبًدا

ينبغي أن يشابه المسيحيون المؤمنون يسوَع في موقفه الغاضب على الخطية لكونها أصل كل  : 11-15: 11

ألم وحزن، ولكّن في الوقت نفسه ينبغي أن يكونوا مثله في تعاطفه مع المتألمين وإشفاقه 

 عليهم. 

ثُر اهتماًما بالقوة والنفوذ السياسيين والمكسب مما هم مهتّمون ببّر أدِرك أن بعض المتديّنين أك : 05-05: 11

 ملكوت هللا. 

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .2

أريد أن أكون أكثَر شبهًا بيسوع. حين رأى يسوع اآلخرين يتألّمون تحّرك في أعماق روحه، كما ظهر عليه أ( 

خطية لكونها أصل األلم والحزن، ولكنه كان أيًضا ذلك التأثر في اضطراب ظاهري أيًضا. كان غاضبًا على ال
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ممتلئًا باإلحساس والعاطفة تجاه المتألّمين. وأنا أريد أن تكون لدّي المشاعر التي كانت لدى يسوع: فأريد أن 

 أكون غاضبًا جًدا على الخطية ومتعاطفًا مع الذين يتألّمون بسبب عواقب الخطية! 

 

أريد أن أستفيَد أكبَر استفادة من كلِّ يوم. أعطاني هللا وقتًا ُمحّدًدا ُمخّصًصا لي ألحياه على األرض ب( 

وألعمل فيه المهّمات التي أعطاها هللا لي. وطالما كنُت أسير في نور خطة هللا، ال أريد أن أخشى أحًدا أو أيّة 

رائع بأن هللا يسيطر على كل الظروف ويضبط ظروف. لن أعاني أي أذى حقيقي، ولن أفشل! وبيقين عظيم و

 شؤون كل البشر، أريد أن أتّمم مهّمتي الموكلة لي هنا على األرض. 

 التجاوب    .صلِّ : 5الخطوة 

ل دراسة في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )55-1: 11بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في يوحنّا  بالتناوبلنصلِّ 

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

 مواضيع مختلفة.( 

 

 دقائق( 5) صالة  5

 صالة شفاعيَّة

 

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

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 للّدرس القادم

 

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

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

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  11يوحنّا  ِعظ أو علّم أو ادرس .0

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من الخلوة الروحية .1  05: 11-1: 5لوقا : خّصص وقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.   يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ
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ع يوميًا راجِ  .5-0: 0المحبة والخضوع: تيطس تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .0

 آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. 

 (. 1: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  ّصالة:ال .5

ن مالحظاتك .6 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيًضا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا،  دوِّ

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

 

 

 


