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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

 (.53: 11-92: 11)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

 22-23: 5حل النزاعات: متّى 
 

 .  91-95: 3حل النزاعات: متّى التّوقيت الّسليم:  في مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 2

 55-2: 22يوحنا 
 

حادثة مسح مريم ليسوع في بيت عنيا، ودخوله االنتصاري إلى أورشليم،  52-2: 20: يصف يوحنا ُمقّدمة

 ولقاءه مع اليونانيين الذين سعوا لرؤيته، وعدم إيمان اليهود الذين رفضوه. 

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 52-2: 20لنقرأ يوحنّا  اقرأ.

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

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

 هذا المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  اكتشف َحقًّّا واحدًّ

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 22-2: 22يوحنّا 

 .مسح مريم ليسوع: 2االكتشاف 

. تّم 21ومرقس  02، ولكنّه الحدث الموصوف في متّى 7لوقا ليس هذا الحدث هو الحدث الموصوف في 

حسب العادة في إسرائيل، كان الضيوف يتّكئون ذإعداد الغداء في بيت سمعان األبرص على شرف يسوع. وب

بجانب المائدة. كسرْت مريم، أخُت مرثا ولعازر، قارورةَ عطٍر )طيب( غالي الثمن، وسكبته على جسد 

أسفل قدميه. وبعد ذلك مَسَحْت قدميه بشعر رأسها. وامتأل البيت كلُّه برائحة ذلك يسوع، من رأسه وحتى 

 العطر الزكية. 

ا للمال. وقد حسب ثمن  أنانيةمريم و سخاءيقابل هذا الحدث بين  ا إيّاه تبذيرًّ يهوذا. فيهوذا انتقد عملها هذا معتبرًّ

نار، حيث كان الدينار أجرة يوم عمل!( كما دي 022ذلك العطر، فوجد أنه كان يساوي أجر سنٍة من العمل )

انزعج بعض التالميذ اآلخرين. وحيثما دارت مريم بوجهها، تالقت عيناها بنظرات صادمٍة من عدم 

دعها! فقد احتفظت بهذا العطر ليوم االستحسان. ولم يدافع عنها سوى يسوع. فقد فهم يسوع دافعها، وقال: "

 ." دفني

من أّي واحٍد من تالميذ يسوع، كانت مقتنعةًّ من أن أعداء يسوع سيميتونه قريبًّا. ومع أن ال بُدَّ أن مريم، أكثر 

ا ما أنبأ بموته )مرقس  (، فربما كانت مريم أفضَل مستمٍع حظي به 01-00: 22؛ 02: 9؛ 02: 5يسوع كثيرًّ

توَضع األطياب بين يسوع. وبحسب العادة اليهودية، عند الموت، كان جسد الميت يُكفَّن بقماٍش من كتّان و

األكفان. ولكّن مريم أرادت أن تكرم يسوع بينما كان ما يزال حيًّّا، ولذا سكبت طيبها وعطرها على يسوع 

 ها الثمين، وأنبأ بأن عملها الكريم هذا سيُعَرف في كل أنحاء العالم.لدفنه. وقد قبِل يسوع قربان إلعداده ُمسبَقًّا
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ا كان يسوع يرفض التبذير الذي ال داعَي له. ولكّن عمل مريم بالطبع كان يسوع يهتم بالفقراء، وب الطبع أيضًّ

ا، بل كان عمل محبة ليسوع، إعدادًّا ألهم موت في تاريخ العالم! وقد كان عمل إيمان بما أنبأ  لم يكن تبذيرًّ

حيّين المؤمنين يسوع به بشأن موته، معبّرةًّ بعملها هذا عن قناعاتها بأن يسوع سيموت قريبًّا. يعلّم يسوع المسي

ا.   بأنه يعطي قيمة إلنفاق المال بطريقة مختلفة عن الطرق التي يتّبعها الناس عمومًّ

 

 21-22: 22يوحنّا 

 .دخول يسوع االنتصاري إلى أورشليم: 2االكتشاف 

ا   لي: بالنسبة الحقيقتان التاليتان مهّمتان جدًّ

مجمع السنهدريم قد خطّط لقتل يسوع خالل . لم يكن يُظِهر يسوُع أنه مسيطر على كامل الوضع والظروف

عيد الفصح، ولكّن دخولَه االنتصاري إلى أورشليم ألزمهم على التسريع في تنفيذ مؤامرتهم. وبدخول يسوع 

 إلى أورشليم أعلن أنه قد أتى ليبذل حياته طواعيةًّ.

ٍش تحقيقًّا حرفيًّا لنبّوة زكريا . كان دخول يسوع إلى أورشليم على جحا، رئيس السالميُظِهر يسوُع أنّه المسيَّ 

. فسيرى أهل أورشليم ملَكهم آتيًّا إليهم، راكبًّا على جحش. وبينما كان الركوب على فرٍس يرتبط 9: 9

ا، ولكن بالحرب، كان الركوب على حماٍر يرتبط عادةًّ بالسالم! وبالركوب على جحش، يُظِهر يسوع أنّه المسيَّ 

ا الكتاب الُمقدَّس. فهو يُظِهر أنّه سب الصورة الشائعة عند اليهود، بل مسيَّ ا السياسي والعسكري بحليس المسيَّ 

 لم يأِت ليهزم أعداءه السياسيين، بل أتى ألجل السالم. فسيموت ليصنع السالم بين هللا واإلنسان الخاطئ! 

   توضيحات    .إسأل: 3الخطوة 

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

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 52-2: 20لنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل يوحنّا 

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

ي التّفكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض أفكاره : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين فشارك

 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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 25: 22يوحنّا 

 ؟ لماذا كان هؤالء اليونانيون بين الذين أتوا للعبادة في أورشليم في عيد الفصح: 2الّسؤال 

 .مالحظات

ا. وفي تلك  كان اليهود قد هاجروا منذ قروٍن كثيرة إلى البالد المحيطة بفلسطين أو ُسبوا إلى أماكن بعيدة جدًّ

العهد القديم فيها. واألمم، الذين انجذبوا إلى نقاوة المناطق والبالد بنوا لهم مجامع ليعبدوا هللا وليدرسوا 

ن وتعهدوا بإطاعة كامل الشريعة. فصاروا التوحيد، بدأوا يتحّولون إلى اليهودية. وقد اختُتن بعض األممييِّ 

: 0 الرسل يهودًّا، وصاروا شركاء بكل امتيازات ومسؤوليات اليهودية. وقد ُدعي هؤالء "دخالء" )أعمال

ن هناك أمميون آخرون لم يُختَنوا ولم يحفظوا الناموس الطقسي اليهود، برغم انجذابهم للديانة (. ولكن كا22

ا. وقد ُدعي هؤالء "خائفو هللا" أو "متعبّدون هلل" )أعمال (. لم يُكن يُسَمح 21: 22 الرسل اليهودية عمومًّ

مم". وهكذا، فإنّه حتّى زمن يسوع، لهؤالء بالدخول إلى الهيكل، ولكْن كان يُسَمح لهم بالدخول إلى "دار األ

 ( يفصل بين اليهود واألمم. 25-21: 0كان الناموس الطقسي يشّكل "حائطًّا متوّسطًّا" )أفسس 

واليونانيون الذين كانوا قد جاءوا إلى عيد الفصح كانوا من هؤالء األمميّين المتعبّدين هلل. ال نعرف لماذا أرادوا 

هؤالء يؤمنون بحكمة اليونانيين، ولم يستطيعوا إيجاد السالم الحقيقي في ديانة أن يلتقوا بيسوع. ربما لم يُعد 

. قّدم هؤالء اليونانيون الخالصاليهود. وجواب يسوع يشير إلى أنّهم كانوا يريدون أن يتكلّموا مع يسوع عن 

نيّين. وقد أعطى ي يسوع الوحيدين اللذين كان اسماهما يوناطلبَهم ذاك من خالل فيلبُّس وأندراوس، تلميذَ 

 يسوع جوابه لتلميذيه، اللذين بدورهما نقال الجواب إلى اليونانيين. 

 

 22-23: 22يوحنّا 

 ؟ما الذي يقصده يسوع بقوله إنّه إن لم تقع حبطة الحنطة وتموت فإنّها تبقى وحدها: 2الّسؤال 

 .مالحظات

كان حشٌد من اليهود يقفون حول يسوع حين أجاب عن السؤال الذي طرحه اليونانيون، فقال: "قد أتت الساعة 

د ابُن اإلنسان. الحقَّ الحقَّ أقول لكم: إْن لم تقع حبّة الحنطة في األرض وتُمت فهي تبقى وحدها. ولكن  ليتمجَّ
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كان يسوع يشير إلى موته  "!ساعة تمجيد ابن اإلنسانقد اقتربت  :فقال يسوع لهما إن ماتت تأتي بثمر كثير."

ا تتويجه في السماء حين سيجلس عن يمين هللا  على الصليب، وقيامته من الموت، وصعوده إلى السماء، وأخيرًّ

 اآلب. 

ا إلى بينما كان اليونانيون يريدون أن يلتقوا بالمسيَّ  ا الحي األرضي الشهير، الذي دخل دخوالًّ مهيبًّا ومنتصرًّ

ا أّن اللقاء بالمسيَّ  ا األرضي لن يساعدهم أورشليم، كان يسوع يتكلّم عن موته القريب الوشيك. أوضح لهم تمامًّ

. وبعد ذلك، لكونه المسيَّ أو يفيدهم في أي شيٍء على اإلطالق! فينبغي للمسيَّ  ا ا األرضي أن يموت أوالًّ

ا على أن يخلِّصهم! ولكن اآلن، قد أتى ا وقُت أكثِر موٍت وألٍم مرارةًّ. وقد تكلّم  السماوي، سيكون قادرًّ أخيرًّ

 يسوع عن موته بصفته حبة حنطة تقع في األرض وتموت. 

ا  يعرف كلُّ مزارعٍ أنّه إن لم تقع حبة الحنطة إلى األرض وتُمت، فإنها ال تستطيع أن تصبح نبتةًّ تحمل بذورًّ

ا أن يموت، إذ إْن لم يُمت على الصليب، فال يمكن  وحبّاٍت أكثر! فمن ناحية، يقول يسوع إنّه ضروريٌّ تمامًّ

ألحٍد أن يخلص! ومن ناحيٍة أخرى، يقول يسوع إن موته سيؤدِّي إلى أعظم حصاٍد في العالم. فإن مات، فإّن 

كثيرين جدًّا سيخلصون. وهكذا، حين يتكلّم يسوع عن موته واصفًّا إياه بحبٍّة تقع في األرض وتموت، فإنه يعلّم 

ا لخالص البشر، وبأّن هذا الموت سيأتي بأعظم تأثيٍر على تاريخ  ليموته البديأن  على الصليب ضروريٌّ تمامًّ

 هذا العالم! 

 

 22-25: 22يوحنّا 

 ؟  لماذا ينبغي للمسيحي المؤمن أن يبغض حياتَه ونفَسه في هذا العالم: 3الّسؤال 

 .مالحظات

من أراد أن  .ةهذا العالم يوفرها للحياة األبديَّ من يتمسك بحياته، يخسرها. ومن نبذها في يقول يسوع: "

 ." ا. وكل من يخدمني يكرمه أبييخدمني فليتبعني. وحيث أكون أنا يكون خادمي أيضًّ 

ينبغي للمسيحي المؤمن أن يبِغض نفسه وحياته في هذا العالم، ألّن هذه هي الطريقة الوحيدة التي بها يمكنه أن 

و إنسان يعطي حياته وعائلته وأصدقاءه وأمالكه المادية وطموحاته في هذا يخلص. فالذي يحّب حياته ونفسه ه



 28الدَّرس -السابع الدليل
 

 

العالم أولويةًّ على يسوع المسيح. سيخسر هذا اإلنسان حياته، إذ لن يعترف به يسوع، فيهلك هذا اإلنسان إلى 

 األبد. 

 ثّمة ثالثة أموٌر مهمة في ما يتعلَّق ببُغض حياته في هذا العالم الخاطئ: 

 .إنكار الذات أأ. مبد 

ا، نالحظ أن مبادئ إنكار الذات تنطبق على يسوع وعلى المسيحيّين  02-00: 20حين ننظر إلى يوحنا  معًّ

 02-05: 20ليخلِّص كثيرين. وفي يوحنا  على يسوع أن يموتأن  01-00: 20المؤمنين. فنرى في يوحنا 

ا، ال يمكن للمسيحي وا ألجل المسيحعلى المسيحيِّين المؤمنين أن يكونوا مستعّدين ألن يموتنرى أن  . طبعًّ

 المؤمن أن يعمل هذا بقّوته، ومع هذا تبقى مبادئ إنكار الذات بالغة األهمية بالنسبة ليسوع المسيح. 

 .ب. التعليم المتعلّق بإعطاء يسوع المكانة األولى في الحياة 

م يسوع هذا الحق نفسه ألناجيل األخرى. يعلِّ التعليم المتعلّق بإعطاء يسوع المكانة األولى في الحياة وارد في ا

 من أحبَّ : "09-07: 22. فيقول يسوع في متّى 00-02: 21؛ لوقا 05-01: 5؛ مرقس 09-07: 22متّى  في

ومن ال يحمل صليبه  .ابنه أو ابنته أكثر مني، فال يستحقني أباه أو أمه أكثر مني، فال يستحقني. ومن أحبَّ 

" وقال .من يتمسك بحياته، يخسرها؛ ومن يخسر حياته من أجلي، فإنه يربحها. ويتبعني، فهو ال يستحقني

." ينبغي للمسيحي المؤمن ينبغي أن يطاع هللا ال الناسللسلطات الحاكمة: " 09: 5 الرسل بطرس في أعمال

ألول أن يعطي المسيح المكانة األولى في حياته الشخصية وفي حياته االجتماعيّة. ينبغي أن يكون والؤه ا

ليسوع المسيح ال لوالديه أو معلّمه أو شركته أو حكومته. وإن كان هناك تضاُرب بين ما يأمر به يسوع 

المسيح وما يطلبه الوالدان أو الُمعلّمون أو الّشركة أو الّسلطات الحكومية، فعلى المسيحي المؤمن أن يختار 

 إطاعة المسيح ويقاوم رغبات اآلخرين. 

 .ج. األلم في الخدمة 

." قصد امن أراد أن يخدمني فليتبعني. وحيث أكون أنا يكون خادمي أيضًّ يقول يسوع: " 02: 20في يوحنا 

يسوع بكلماته هذه أنّه إن كان المسيحي المؤمن يخدمه فليتبعه كلَّ الطريق، حتّى لو كان ذلك طريق إنكار 

هو أن يكون اإلنسان مستعدًّا ألن  09: 22الذات والصليب. معنى "حمل الصليب واتّباع يسوع" في متّى 

المسيح وملكوته في هذا العالم. ولكن يعاني الّصعوبات والّرفض واالضطهاد وأحيانًّا الموت ألجل يسوع 
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)ومن  من يخسر حياته من أجلي يمكن للمسيحي المؤمن أن يتذّكر أّن الّصليب يقود إلى التّاج، إذ قال يسوع: "

 (. 02: 20" )يوحنا وكل من يخدمني يكرمه أبي." ويقول: "، فإنه يربحهاأجل اإلنجيل(

 

 32-32: 22يوحنّا 

 ما معنى أن يُطَرح خارًجا؟  ؟هذا العالممن هو رئيس : 2الّسؤال 

 .مالحظات

 ا عن األرض أجذبُ ق مرفوعًّ وحين أعلَّ  .ااآلن وقت الحكم على هذا العالم! اآلن يطرد سيد هذا العالم خارجًّ "

" رْفع يسوع من األرض يشير إلى موته على الصليب وقيامته وصعوده وتتويجه في السماء. .الجميع إليَّ 

موت المسيح على الصليب هو في الوقت نفسه دينونة هذا العالم وطرد إبليس من مكانه المرموق كرئيس في 

 هذا العالم. 

  .أ. دينونة العالم

و عالم البشر الذين رفضوه، وعالم قادتهم الذين أدانوه. "العالم" الذي يتكلّم يسوع عنه ليس كلَّ األرض، بل ه

مه، وعالم الجنود الذين سخروا واستهزأوا به، وعالم بيالطس الذي حكم عليه لإنه عالم يهوذا الذي خانه وأس

بالموت. وباختصار، العالم هو كل مجتمع األشرار البعيدين عن هللا الذين يتّخذون من إبليس رئيسًّا لهم. حاكم 

ا العالم المسيح، ورفضه من دون أن يدرك أن هذا معناه أنّه أدان نفسه بهذه الفعلة. واآلن، هذا العالم محكوم هذ

 (. 5: 02 يوحنا عليه، أي مدان ومحكوم عليه بالدمار والهالك في الجحيم )انظر رؤيا

 .ب. طرح/ طرد إبليس خارًجا

رئيس هذا العالم هو إبليس. قبل مجيء يسوع المسيح كان إبليس يملك الكثير من السلطة في هذا العالم، وقد 

 (. 02، 02، 20: 22حاول إبعاد رُسل هللا من األماكن التي كانت تحَت سلطته )دانيال 

ليس من خالل (، وربط إب5: 0يوحنا 2ولكْن خالل المجيء األول ليسوع المسيح، نقض يسوع عمل إبليس )

؛ 25: 0(، ومن خالل موته )كولوسي 02-05: 20طرده وإخراجه الشياطين واألرواح الشّريرة )متّى 
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(. وهكذا، 9-5: 20 يوحنا ( وقيامته، ومن خالل صعوده وتتويجه على عرش السماء )رؤيا21: 0عبرانيين 

ة سلطة على يسوع المسيح )يوحنا (. لم يكن إلبليس أي22: 22؛ 02: 20فقد حكم على إبليس وأدانه )يوحنا 

(، ولكن ليست له سلطة على 02: 5يوحنا 2(، وما يزال إلبليس سلطة على عالم غير المؤمنين )02: 21

(. ومع أن المسيحيين المؤمنين ما يزالون 9-5: 5بطرس 2؛ 29: 5يوحنا2المسيحيّين المؤمنين في هذا العالم )

(، فإّن إبليس لم يُعد 20-22: 2ينه وأرواحه الشّريرة )أفسس يحاربون في معركة روحية ضد إبليس وشياط

 (. 20: 02 يوحنا يستطيع أن يمنع أو يعطِّل انتشار بشارة اإلنجيل في كل أّمة وشعب وبلد في هذا العالم )رؤيا

إبليس من مركزه كحاكٍم  د." طراد هذا العالم خارجًّ د سيِّ طرَ يُ يقول يسوع إنه من خالل موته على الصليب "

في العالم يؤّدي إلى جذب يسوع المسيح الماليين من الناس من كل أّمة في هذا األمم إلى نفسه! بموت المسيح 

إبليس سلطانه على األمم، ولم يعد يستطيع  دَ قَ على الصليب وبقيامته وصعوده وتتويجه على عرش السماء، فَ 

ا، سيسلب يسوع الناس من كل أّمٍة أن يمنع استماعها لبشارة اإلنجيل وقبو لها هذه البشارة. ومن اآلن فصاعدًّ

 (. 20: 2من سلطان إبليس وقبضتِه ويأتي بهم إلى ملكوته )كولوسي 

ين الذين سيؤمنون بيسوع المسيح. لوا بداية عدٍد ال يُحَصى من األمميِّ واليونانيون، الذين أتوا ليروا يسوع، مثَّ 

 يوم، ماليين فوق ماليين من الناس ُجِذبوا إلى ملكوته. ومنذ مجيئه األول وحتى ال

 

 22-33: 22يوحنّا 

 ؟كيف ينظر الكتاب الُمقدَّس إلى اإليمان وعدم اإليمان: 5الّسؤال 

 .مالحظات

 أ. كيف ينظر الكتاب الُمقدَّس لإليمان؟  

 فر أعمال الرسلويكتب لنا سِ   ". ...أن تؤمنوا به...  فقد وهب لكم، ألجل المسيح: "09: 2تعلّم رسالة فيلبّي 

." تعليم الكتاب الُمقدس المتناغم والثابت هو أّن اإليمان هبةٌ هم هللا للحياة األبديةوآمن جميع من أعدَّ : "15: 20

من هللا، وأنَّه ليس عَمَل اإلنسان. يعطي هللا اإليمان، وعلى اإلنسان مسؤولية أن يمارس اإليمان الذي يعطيه 
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ا التزام قلبي  10-10: 20يعلّم إنجيل يوحنا هللا إيّاه. و أن اإليمان الحقيقي ليس مصاَدقة ذهنية فقط، ولكنّه أيضًّ

 يدفع الفم لالعتراف وإعالن ذلك اإليمان. 

 ب. كيف ينظر الكتاب الُمقدَّس لعدم اإليمان؟ 

... به يؤمنواا، لم أجرى أمامهم آيات كثيرة جّدًّ  )يسوع( ومع أنه": ، يكتب يوحنا12-07: 20يوحنا إنجيل في 

أعمى عيونهم وقسى قلوبهم، لئال يبصروا بعيونهم ويفهموا : ‘اأن يؤمنوا، ألن إشعياء قال أيضًّ  يستطيعوالم ف

 ’."بقلوبهم، ويتوبوا فأشفيهم

د 1-0: 2يحاسب إله الكتاب الُمقدَّس الناس على عدم إيمانهم. نقرأ في إشعياء  بني إسرائيل على هللا  عن تمرُّ

:  22-9: 2وعن صيرورتهم فاسدين. ولذا، يدينهم هللا في إشعياء  ا ولكن ال تفهموا. انظروا اسمعوا سمعًّ "قائالًّ

قلب هذا الشعب، وثقل أذنيه وأغمض عينيه لئال يرى بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم  سْ قِ .  ا و لكن ال تدركوانظرًّ 

ن شعب إسرائيل قد رأى الكثير من المعجزات، وسمعوا الكثير من الكالم " كا.بقلبه، فيرجع عن غيه ويبرأ

سمح هللا بأن . فقد رفضوا أن يؤمنوا، ولذا ومع هذا فقد اختاروا أن يقّسوا قلوبهم تجاه هللاالّصالح من األنبياء، 

ا! حصدوا ما زرعوه يصيروا ما أرادوا أن يكونوا عليه . وهكذا جعل هللا عيونهم وآذانهم ُمغلَقة إغالقًّا تاّمًّ

 (! 5-7: 2بأنفسهم )غالطية 

بالطريقة نفسها، رأى الفريسيّون وكثيرون آخرون من اليهود معجزات يسوع المسيح وسمعوا تعاليمه الكثيرة، 

ا أن يؤمنوا بيسوع المسيح. ولهذا فقد  ِدينوا بالطريقة نفسها التي بها أُدين بنو ومع هذا فقد رفضوا هم أيضًّ

 (. 27-22: 20إسرائيل في العهد القديم )متّى 

ا لدى كل إنسان مسؤولية أن يستجيب لكلمات هللا في الكتاب الُمقدَّس. فهو مسؤول عن أن يستجيب  وهكذا أيضًّ

باستمرار ينتقد المسيح لتعاليم وأعمال يسوع المسيح. وإن كان موقف الشخص يشبه موقف الفّريسيين وكان 

ا على أن يدخل إلى ملكوت هللا. 01، 21، 22، 7، 0: 20)متّى   (، فإنَّ قلبه سيتقسَّى ولن يكون قادرًّ

ا ألن يكون لديه خوف. فكل قلب صالح ونقي  ولكْن كلُّ إنسان يستجيب بإخالص لكلمة هللا ليس مضطرًّ

 (! 25: 5؛ لوقا 02: 1؛ مرقس 00: 20سيستجيب لكلمة هللا، وسينمو ويأتي بثمٍر )متّى 

 



 28الدَّرس -السابع الدليل
 

 

  تطبيقات   . طبِّق: 2الخطوة 

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

ا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من يوحنّا شارك ودّون نها. 52-2: 20: لنفّكر معًّ  ، وندوِّ

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

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

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

 طبيقاٍت ممكنة.( قائمة بت

 

 :22نا يوح إنجيل من مقتَرحةأمثلة على تطبيقات . 2

 في بعض األحيان يكون اإلنفاق الكثير ألجل إكرام المسيح.    :0: 20

 حين تكون مسؤوالًّ عن األمور المالية، انتبه أال تصبِح بخيالًّ أو غير أمين مثل يهوذا.           : 2: 20

ا.  : 22: 20 إن تآمر أعداء يسوع المسيح على قتله، فهم سيتآمرون على قتل المسيحيّين المؤمنين أيضًّ

ا.   ولذا ُكْن مستعّدًّ

ال تنظر إلى يسوع بالطريقة التي نظر بها إليه قادة اليهود الدينيون. فهؤالء لم يعرفوا كتبهم  : 22: 20

ألسفار الُمقدَّسة بتقاليدهم وكذلك (، بل وأبدلوا ا09: 5؛ يوحنا 09: 00الدينية )انظر متّى 

 ة جديدة! بكتٍب دينيَّ 

بشكٍل عام، من يوصل أخبار بشارة يسوع المسيح للناس ليسوا القادة الدينيّين بل الناس  : 29، 27: 20

 العاديّين. لندع الناس العاديّين ينشرون بشارة اإلنجيل! 

إن لم يقبل القادة الدينيّون يسوع المسيح، فإن عاّمة الناس سيقبلونه! ولذا اكرز ببشارة  : 02-02: 20

 اإلنجيل للناس العاديّين. 

 إنكار الذات والتألُّم ألجل المسيح اثنتان من أهم وأسمى الفضائل المسيحية.  : 01-05: 20

 وع يجذب الناس في كّل العالم إليه. أعلِن بشارة اإلنجيل للنّاس في كلِّ العالم، ألن يس : 02-00: 20
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أصحاب اإليمان الحقيقي والُمخلِص الّصادق بيسوع المسيح سيعترفون بيسوع المسيح  : 10-10: 20

 بأفواههم حتّى حين يتعرَّضون لالضطهاد. 

 رسالة بشارة اإلنجيل إّما تبّررك اآلن أو أنّها تدينك في اليوم األخير.  : 15: 20

 

 :يقاٍت شخصيةأمثلة على تطب. 2

أريد أن أعطي يسوع المسيح المكانة األولى في حياتي. قد تعهّدُت في قلبي بأن يكون والئي األّول ليسوع  (أ

المسيح ال لوالديَّ أو شركتي أو حكومتي. وإن كان هناك تضارب بين ما يأمرني يسوع المسيح بأن أعمله وما 

 سأختار أن أطيع المسيح.  يمية، فإننيطلبه مني والداي أو معلّمّي أو الّسلطات الحكو

 

أريد أن أخدم يسوع المسيح كلَّ الطريق، حتّى لو كان طريق إنكار الذات واأللم. قد كّرست نفسي ألن  (ب

أحمل الصليب وأتبع يسوع. أنا مستعدٌّ وراغب بأن أعاني الصعوبات والّرفض واالضطهاد، بل وحتّى الموت 

ا أن الصليب يقود إلى التّاج. بهذا النَّهج ألجل يسوع المسيح وملكوته في ه ذا العالم. ولكنني أريد أن أتذّكر دائمًّ

 من الخدمة فقط يمكن لنفسي وحياتي أن تخلُصا! لن يكرمني هللا اآلب إال بسيري في طريق الخدمة واأللم!  

 

 التجاوب    .صلِّ : 5الخطوة 

ل دراسة في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )52-2: 20بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في يوحنّا  بالتناوبلنصلِّ 

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

 مواضيع مختلفة.( 
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 دقائق( 5) صالة  5

 صالة شفاعيَّة

 

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 للّدرس القادم

 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح. تعهَّد .2  : تعهَّد بأن تتلمذ أناسًّ

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  20يوحنّا  ِعظ أو علّم أو ادرس .0

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من الخلوة الروحية .0  27: 25-2: 25لوقا : خّصص وقتًّا خاّصًّ

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

راجع يوميًّا آخر . 1-0: 0الثبات في األمانة: أمثال تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .1

 خمس آيات كتابية حفظتَها. 

 (. 0: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .5

ن مالحظاتك .2 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، بشأن بناء كنيسة المسيح. اكت دوِّ ب أيضًّ

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

 

 


