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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

 (. 81: 18-81: 81)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

 لزواج المسيحي"اراجع اآليات المتعلِّقة بـ"

 

 لزواج المسيحي". افي مجموعاٍت من اثنين اآليات الخمسة المتعلِّقة بـ" راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 33-3: 33يوحنا 
 

 في إنجيل يوحنا خدمة يسوع المسيح خالل سبعة أسابيع في شهري نيسان/ 31: يصف األصحاح ُمقّدمة

من إنجيل يوحنا هذه األسابيع السبعة  35-30. تصف األصحاحات اميالدي    12إبريل وأيار/ مايو من العام 

من إنجيل يوحنا أي امه األربعين األخيرة على  03-31األخيرة التي سبقت صلبه. وتصف األصحاحات 

األصحاح يقد م يسوع وصية   ، يبدأ يسوع تعليمه خالل االحتفال بعيد الفصح. وفي هذا31األرض. وفي يوحنا 

ا، ويعطي صورة  لهذه المحبة بغسل أقدام تالميذه.   جديدة لتالميذه هي أن يحب  بعُضهم بعض 

ا بأنه يكتب إنجيله بتسلسٍل زمني، ولكن يبدو أن يوحنا يكتب إنجيله بتسلسٍل زمني )انظر  ال يعطي لوقا انطباع 

 التالية خالل االحتفال بعيد الفصح:  (. وقد حصلت األحداث13، 12، 03، 0: 31يوحنا 
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-31: 00؛ لوقا أ35-31: 31؛ مرقس 02: 02؛ انظر مت ى 31-3: 31غسل أقدام التالميذ )يوحنا  -

  ؛(32

 ؛(01-01: 00)لوقا  مسألة أي واحٍد من التالميذ هو األهم واألعظم -

-03: 02؛ مت ى 12-35 :31نبوة يسوع عن الذي سيسل مه ورد  فعل التالميذ بشأن هذا األمر )يوحنا  -

  ؛(01-03: 00؛ لوقا 03-ب35: 31رقس ؛ م05

  ؛(15-13: 31الوصية الجديدة )يوحنا  -

 ؛ لوقا13-01: 31؛ مرقس 15-11: 02؛ مت ى 15-12: 31ة يسوع بشأن إنكار التالميذ له )يوحنا نبوَّ  -

00 :11-11 .) 

ب اني )مت ى  - (. ال يذكر يوحنا هذه 02-31: 00؛ لوقا 02-00: 31؛ مرقس 12-02: 02رسم العشاء الر 

 الحادثة ألن  األناجيل الثالثة األخرى تذكرها. 

 (. 31-31حديث يسوع الوداعي وصالته الكهنوتية )يوحنا   -

 

 كلمة هللا    .                                                      اقرأ: 1الخطوة 

  . 15-3: 31لنقرأ يوحن ا  اقرأ.

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

 

 

 .                                                     ُ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 َحق  ا واحد 

 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(.
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 يهوذا 

 .العالقة بين يسوع ويهوذا: 3االكتشاف 

  كان يهوذا مّدعيًا متظاهًرا.  . أ

الكثيَر من تالميذ يسوع يتركونه وال يعودون يتبعونه أو يسيرون معه. ولكن يهوذا  13-22: 2يوحنا نرى في 

ا حقيقي ا ليسوع. وقد قال يسوع في تلك المناسبة: " أنا اخترتكم أنتم  أليسَ ببقائه مع يسوع تظاهر بأنه كان تلميذ 

". قال " معنى كلمة "شيطان" هاالثني عشر، ومع ذلك فواحد منكم شيطان؟ و "الشت ام" أو "المشتكي بغير حق 

يسوع إن ذلك الرجل هو خادم أو أداة للشيطان. وتظهر أجندته الشيطانية من حقيقة أن ه زعم كذب ا أنه تلميٌذ 

حقيقيٌّ ليسوع المسيح. ومع أن كثيرين آخرين تركوا يسوع المسيح، ألنهم شعروا أن هم ال يستطيعون أن يت فقوا 

عة الروحية لتعليمه، فإن هذا الرجل بقي معه كما لو كان يت فق ات فاق ا كامال  مع يسوع. عرف مع يسوع والطبي

يسوع كل الوقت ما كان يهوذا سيعمله في المستقبل. وهذا تحذيٌر للناس الذين يبغضون العقائد الُممي زة للكنيسة 

لون أن يبقوا في الكنيسة المسيحية التي ينتمون إل يها، التي تعاليمها وممارساتها تتعارض مع المسيحية، إذ يفض 

. حين كتب يوحنا إنجيلَه بعد سنواٍت كثيرة،  ون في طريقهم الشخصي إلى الدمار الحقيقي التام  كلمة هللا ويستمر 

 أضاف مالحظة  شرح فيها أن ذلك الواحد هو يهوذا اإلسخريوطي. 

ا.  . ب  كان يهوذا طماًعا ولّصً

ا. فبينما أنفقت مريم الكثير من المال لشراء طيٍب غالي يهوذا  2-1: 30يصف يوحنا  ا ولص   اع  بكونه إنسان ا طم 

ا، إذ قال: " لماذا لم يبع هذا العطر بثالث مئة دينار الثمن لتمسح يسوع به، انتقد يهوذا عملها بكونه تبذير 

: اءتوزع على الفقر)أجرة ثالثمئة يوم(  لم يقل هذا ألنه كان يعطف "؟" وعل ق يوحنا على هذه الكلمات قائال 

." سخاء مريم وأنانية ا للصندوق وكان يختلس مما يودع فيها، فقد كان أمين  على الفقراء، بل ألنه كان لص   

 يهوذا يثيران العجب والمفاَجأة! 

 كان يهوذا خائنًا.  . ج

في  الشيطان قد وضعَ  كانَ واألسلوب الذي كان يهوذا سيتبعه في تسليم يسوع، فيقول: " 0: 31يصف يوحنا 

." من بين تالميذ يسوع االثني عشر، كان هناك رجل يهوذا بن سمعان اإلسخريوطي أن يخون يسوع قلبِ 

ا على أن يخون يسوع المسيح. كان رؤساء  م  منحط في شخصيته انحطاط ا يفوق الوصف، حتى أن ه كان مصم 
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ن كان يسوع، فعليه أن يعلمهم باألمر حتى يأتوا الكهنة والفريسي ين قد أعطوا أوامر بأن ه إن وجد أحٌد أي

ا على أن يسلِّ 51: 33ويقبضوا عليه )يوحنا  ا تمام  د أعدائه. فقد كان قد يَ م يسوع بغدر لِ (. وقد كان يهوذا عازم 

ه مقابل ثالثين قطعة من الفضة. لم يعرف أيٌّ واحٍد من التالميذ بشأن هذا، أو حت ى  ات فق معهم على أن يسلم 

وا به. ولكنَّ إبليس كان قد أقحم هذه الخطة الخبيثة إلى عقل يهوذا. وبعد بعض الوقت من ات باع يسوع شك  

ا أحبَّ المال أكثر من  اع  ا ليسوع ليس باألمر ذي القيمة. كان إنسان ا طم  كتلميذ له، اكتشف يهوذا أن كونه تلميذ 

ا على يسوع. وقد كان إنسان ا يخطِّ  م  (، بل 00: 1أال يتم  طرده من المجمع )يوحنا ط ويحسب، وكان ُمصم 

وعلى أن يحصل على رضى السلطات اليهودية من خالل تعريفهم بالوقت والمكان اللذين فيهما يمكنهم أن 

 يقبضوا على يسوع. 

 اختير يهوذا لكنّه لم يُباَرك.  . د

بون إن عملو 35-31: 31قال يسوع لتالميذه في يوحنا  ا األمور التي علمهم إياها. ثم إن هم سيُباَركون ويُطوَّ

" : وأنا ال أقول هذا عن جميعكم، فأنا أعرف الذين اخترتهم. ولكن البد أن يتم الكتاب حيث أكمل حديثه قائال 

 " ’!اآلكل من خبزي، رفع علي عقبه‘يقول: 

، لم يخطئ بشأن 31-30: 2حين اختار يسوع التالميذ االثني عشر بعد صالٍة كثيرة، كما يظهر في لوقا 

اختيار يهوذا، إذ إن  معنى كالم يسوع الحرفي هو "أعرف أي نوٍع من الرجال اخترُت." فعرف الذين كان قد 

ا قلب وفكر يهوذا، اختارهم ليكونوا تالميذه، الذين سيرسلهم ليكونوا شهوده في كل العالم.  ولكن ه عرف أيض 

وقد اختار يهوذا لهذا الغرض الخاص  بالضبط. فلم يختره يسوع للخالص. كان يسوع كل  الوقت يعرف أن 

ا، وأن ه ال يمكن الوثوق به. كان قد اختاره لتتحق ق نبوة وردت في العهد القديم.   يهوذا مد عي ا متظاهر 

ة في مزمور  حيث يشير داود إلى مستشاره أخيتوفل، أو شخٍص شبيٍه به، كان قد شارك ، 1: 13ترد هذه النبو 

: 55، نقرأ عن تآُمر أخيتوفل مع أبشالوم لقتل داود. وفي مزمور 31-35صموئيل 0في مؤامرٍة عليه. وفي 

ا كان يهينه ويشتمه، بل من غدر به وخانه كان صديقه وخليله1-31  ، قال داود إن  من قام عليه لم يكن عدو 

الذي كانت لنا عشر ة معه، وكنا نترافق في . ولكنك عديلي، وإلفي وصديقي الحميمومستشاره. قال: "... 

." كان داود محسن ا لهذا الرجل، فقد أكل هذا الرجل من خبز داود، الحضور إلى بيت هللا مع جمهور العابدين

ون تحذير، فيرفسه بُعنٍف. ولذا، ومع هذا احتقر ورفس داود فجأة، مثل الحصان الذي يهاجم صاحبه من د

ش ما يقولونه. وفي  صل ى داود وطلب من الرب أن يبطِّل ويحم ق مشورة األشرار مثل أخيتوفل، وبأن يشوِّ
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، فإن أي عمل مثل عمل أخيتوفل كان يستحق الرفض والشعور باالشمئزاز تجاهه! 31-1: 55ضوء مزمور 

ا، الذي حافظ على مظاهر الصداقة حتى النهاية حين قبَّل يسوع! لم مؤكَّد أن هذه النب وة كانت تنطبق على يهوذ

ا يستحق  االحتقار. ولكن  يسوع اختار يهوذا  ار  يشك  أي من التالميذ بيهوذا، إذ كان يهوذا مرائي ا، وخائن ا غد 

ة المتعلقة بالخيانة والتسليم.   لتحقيق هذه النبو 

 كان يهوذا مسؤواًل بشكٍل كامٍل عن أعماله. . ه

وإني أقول لكم ما سيحدث، قبل حدوثه، حتى متى حدث تؤمنون أني أنا : "31: 31يقول يسوع في يوحنا 

ز إيمان تالميذه اآلخرين. أراد هو ." أخبر يسوع بما سيحدث لسببين: أراد أن يحذ ر يهوذا، وأراد أن يعز 

، واآلن يحذ ره مرة  أخرى بأنه لن يُباَرك إن يرة. كان ينبغي ليهوذا  يسوع أن يحذ ر يهوذا قبال  نف ذ خطته الشر 

أن يفك ر بكلمات يسوع. وقد قال يسوع هذه الكلمات ليثب ت المسؤولية الكاملة على يهوذا بسبب هذا العمل. 

ز إيمان التالميذ اآلخرين. فقد عرف أن  خيانة يهوذا ستسب ب الكآبة واالنزعاج  ا ليعز  ولكن يسوع قال هذا أيض 

يؤث ر سلب ا بإيمانهم. فقد يبدأون بالشك بيسوع وبخطة هللا من خالل يسوع. لكن حين يعرفون في التالميذ مما س

أن يهوذا كان خائن ا، فإنهم سيدِركون أن يسوع كان يعرف األمر من البداية، وسيعرفون أن ما كان يحدث لم 

ا لها. قال يسوع هذا لها قبل تسلي مه ومحاكمته وصلبه حت ى يستمر  يكن إحباط ا وتعطيال  لخط ة هللا بل تتميم 

 التالميذ في إيمانهم بأن  كل  ما قاله عن نفسه صحيح. 

 صار يهوذا مسكونًا بالشيطان.  . و

ا بأن يخون 01: 31يقول يوحن ا  ير  ا شر  : "دخله الشيطان." كان الشيطان قد وضع في عقل وقلب يهوذا اقتراح 

الشيطان بل عمل بحسب اقتراحه. وحينئٍذ ات خذ الشيطان من قلب يسوع ويسلمه ألجل المال، ولهذا لم يقاِوم 

يهوذا مسكن ا. هذا هو المجرى االعتيادي لألحداث عند الذين ال يقاومون الشيطان. امتلك الشيطان نفس ذلك 

ا. كان قد قس ى قلبه أمام تحذيرات . وهكذا، صار يهوذا إنسان ا متقس ي  القلب تمام  ا كامال  يسوع،  الخائن امتالك 

ه له أية تحذيرات أخرى. لم يُعد لدى يسوع شيٌء لي له مع يهوذا. وقُْرب نهاية وليمة الفِصح، قال فعولذا لن تُوجَّ

" وبالرغم من حقيقة أن يوحنا وبطرس كانا قد ُصِدما بخبر أن !أسرع في ما نويت أن تعمله" يسوع ليهوذا:

ا وخائن ا، فإن هما لم يفهما  ا حت ى أن  ال يهوذا سيكون غادر  ا بارع  فعال  ما كان يهوذا سيعمله. كان يهوذا متظاهر 

ا لينفِّذها! )يوحنا   .(12-01: 31أحد من التالميذ شك  به. ولكن  يهوذا عرف أن مؤامرته اكتُِشفت، فغادر فور 
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 بطرس

 .العالقة بين يسوع وبطرس: 2االكتشاف 

إنكم ال تقدرون أن تأتوا  ... سأبقى عندكم وقتا قصيرا بعدياأوالدي الصغار، : "11: 31قال يسوع في يوحنا 

." انزعج بطرس من هذه الكلمات، وسأل يسوع: "يا سي د، أين تذهب؟" وحينئٍذ أوضح يسوع حيث أنا ذاهب

ا الحق ا. كان يسوع  أنه سيذهب إلى مكان ال يمكن لبطرس أن يذهب إليه اآلن، ولكن ه سيذهب إليه هو أيض 

ير إلى السماء، ولكن بطرس لم يفهمه. وبحسب خطة هللا، فإن لحظة وفاة بطرس لم تكن قد أتت بكالمه هذا يش

توقَّف عن بعُد. وقد قال بطرس إن ه حتى لو ترك كلُّ التالميذ اآلخرين يسوع ولم يعودوا يتبعونه، فهو لن ي

(. وقال 13: 31مرقس " ) ولو كان علي أن أموت معك، ال أنكرك أبداوقال: " !(01: 31ات باعه )مرقس 

ا: " (. لم يكن بطرس يعرف نفسه! فقد كان قليل الصبر 11: 31 " )يوحناا عنكحياتي عوض   إني أبذلُ أيض 

حه فإنه سيعمل األمور  وأراد أن يتبع يسوع في ألمه اآلن! وقال يسوع لبطرس إن ه بالرغم من تفاخره وتبجُّ

ح بأنه لن يعملها! فألن بطرس كا ا من نفسه، عجز عن سماع ما كان يسوع يقوله التي تفاخر وتبج  ن متيق ن ا جد 

له. فك ر بطرس بأن يضع حياته ألجل يسوع وعنه، ولكن الحقيقة هي أن يسوع هو من سيضع وقد وضع 

 حياته ألجل بطرس! 

 

   توضيحات    .إسأل: 3الخطوة 

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

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 15-3: 31لنحاول فهم كلِّ الحقائق الت ي يقد مها إنجيل يوحن ا 

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

ر والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في الت فكيشارك

نها(.   أفكاره التي 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 األ بعض )في ما يلي

 األسئلة.( 
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 2-3: 33يوحنّا 

 ؟ متى احتفل اليهود بوليمة عيد الفصح: 3الّسؤال 

 .مالحظات

 قبلنيسان(  35يسأل بعض المسيحيين السؤال: "هل أُِكلت وليمة الفصح األخيرة في أمسية الخميس )أي 

نيسان، حسب التقويم اليهودي( كما يظهر في األناجيل اإلزائية المتشابهة )مت ى  35صلب يسوع )يوم الجمعة، 

(، أم أن وليمة الفصح األخير أُِكلت في أمسية الجمعة 35، 31، 33: 00؛ لوقا 31، 30: 31؛ مرقس 31: 02

: 35إليه في كالم إنجيل يوحنا )يوحنا صلب المسيح كما يبدو ُمشار  بعدنيسان حسب التقويم اليهودي(  32)

ا بين األناجيل اإلزائية المتشابهة وإنجيل يوحنا، وأن ه إما أن  إنجيل 05 (؟ يقولون إن ه يبدو أن هناك تناقض 

 يوحنا مخطئ أو األناجيل اإلزائية المتشابهة هي المخطئة. 

إن األناجيل األربعة ال تتناقض بعضها  وثمة مسيحيون آخرون، بما في ذلك هذا الشرح إلنجيل يوحنا، يقولون

مع بعض، وبالتالي فإنَّ كل األناجيل األربعة تعل م أن وليمة الفصح قد أكلها كل اليهود، بما في ذلك يسوع 

، وثمة تفسير نيسان، التي وافقت أمسية الخميس 35الوقت االعتيادي، الذي هو أمسية يوم وتالميذه، في 

 . 05: 35ون الفصح" الواردة في يوحنا معقول وجيد للكلمات "فيأكل

(. كان ينبغي 2-5: 01يعل م الناموس الطقسي في العهد القديم ما يلي بشأن عيد الفصح وعيد الفطير )الويين 

نيسان(. أما عيد الفطير فقد كاَن يُحتَفَل  31لوليمة الفصح يوم الخميس في النهار ) التحضيراتالقيام ببعض 

نيسان. وكانت وليمة عيد الفصح تُؤَكل في اليوم األول من عيد الفطير،  03و 35ة ما بين به في الفترة الممتد  

(، حيث يبدأ اليوم العبري في أمسية 00-03: 2؛ عزرا 5: 30نيسان )خروج  35الذي هو أمسية الخميس، 

ل وليمة عيد الفصح. ( كان التعبير الذي يشير إلى أك05: 35اليوم بمفهومنا الحالي. و"ليأكلوا الفصح" )يوحنا 

نيسان(، بينما اليهود  35فلماذا أكل كل اليهود، بمن في ذلك يسوع وتالميذه، الفصح في أمسية الخميس )

 نيسان(؟  32كانوا يتطل عون إلى أكل هذه الوليمة في أمسية الجمعة ) 05: 35المذكورون في يوحنا 

هودي )رؤساء الكهنة والشيوخ( الذين كانوا إشارة إلى أعضاء مجمع السنهدريم الي 05: 35كالم يوحنا 

شديدي االنشغال بالقبض على يسوع ومحاكمته حت ى إن ه لم يكن لديهم وقٌت ألكل وليمة الفصح في وقته 

االعتيادي )في أمسية الخميس(. وحين كان الجميع يأكلون وليمة الفصح، كان هؤالء القادة ينتظرون يهوذا. 
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شغلوا في تلك الليلة بمحاكمة يسوع وبتقديمه للمحاكمة أمام بيالطس وبعد أن قبضوا على يسوع، ان

وهيرودس. وخالل المحاكمة أمام بيالطس لم يِرد هؤالء المرائين أن يدخلوا بالط الوالية في خوٍف ُمزيَّف 

سوا قبل أكلهم لوليمة الفصح بعد يوٍم من الوقت الُمحدَّد! كانوا يعتبرون النجاسة الطقسي ة الخارجية من أن يتنج 

( أسوأ من النجاسة األخالقية )التي تحصل نتيجة 1: 33؛05: 32 الرسل ؛ انظر أعمال11، 11: 33)لوقا 

، 52: 33(. كان هدفهم الوحيد هو التخلص من يسوع المسيح )يوحنا 31: 02لقتل شخٍص بريء؛ خروج 

الدينيون اليهود يعرفون حقيقة (. وبعد أن نجحوا في صلب المسيح، أكلوا خروف فصحهم. لم يكن القادة 51

 أن خروف الفصح الذي كانوا يأكلونه كان كل الوقت يشير إلى يسوع المسيح! 

 

 31-4: 33يوحنّا 

 ؟  ما معنى غسل يسوع ألرجل تالميذه: 2الّسؤال 

  .مالحظات

 كان غسل األرجل درًسا في الخدمة.  . أ

كان يسوع وتالميذه قد ساروا من بيت عنيا، وقد ات سخت أرجلهم من تراب األرض. وفي هذه الظروف، كانت 

الممارسة العامة في إسرائيل هي أن يقوم خادم أو عبد ذو منزلة وضيعة بغسل أرجل الضيوف قبل بدء 

للركوع أو االنحناء أمام يسوع  الوليمة. قبل سنواٍت من هذه الحادثة، اعتبر يوحنا المعمدان نفسه غير مستحق  

ليحل  رباط حذائه ويغسل رجليه. ولكن في العلية، لم يكن هناك عبد أو خادم! وحين وصل التالميذ إلى تلك 

الغرفة، ال بد  أنهم رأوا حوض غسل األرجل والمنشفة، ولكن لم يكن أحٌد يريد أن يكون "العبد الوضيع"! كان 

، يخبِرنا لوقا كيف تجادل التالميذ بشأن َمن هو األعظم 00يجب. وفي لوقا  كل التالميذ متكب رين أكثر مما

روا ترتيب جلوسهم حول المائدة. وهكذا، جلس يسوع واالثنا عشر  بينهم. وربما استمر  هذا الجدل حين قر 

ع أن تلميذ ا حول مائدة على شكل الحرف "يو" اإلنجليزي على أرائك وأقدامهم مت سخة في الطرف اآلخر. وم

ا أن ه ابن هللا الوحيد، وبأنه هو ربُّ كلِّ الخليقة، قام وخلع ثيابه عدا إزاره الذي كان العبد  يسوع كان يعي تمام 

 يلبسه، وبدأ يغسل أقدام تالميذه. 
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 كان اغتسال الجسد رمًزا للتبرير.  . ب

كان اغتسال الجسد يرمز إلى عمل خالص يسوع المسيح في حالة تواضعه، وهو ما يُدعى التبرير. شملت 

ا مثلنا في كل  شيء عدا الخطية، وخدمته المتواضعة،  ده، أي صيرورته بشر  حالة تواضع المسيح تجسُّ

ا موته على الصليب.   ورفضه من الناس، وألمه، وأخير 

الذي ات بعه يسوع في غسل أرجل التالميذ. فهو ال يخبرنا إال بما حدث حين وصل  ال يذكر الكتاب لنا الترتيب

إلى بطرس. ال بد  أن كل التالميذ شعروا بالخجل والحرج من أن يسوع هو من كان يغسل قدميه، ولكن 

ا كان يسوع ينوي أن يعمله. ورد  يسوع عليه بأن ه ما كان  يسوع بطرس المندفع كعادته عب ر عن صدمته ِمم 

فحينئٍذ فقط سيت ضح معنى (، أي بعد موته وقيامته وسكب الروح القدس. 1: 31يعمله سيُفهَم الحق ا )يوحنا 

  غسل األرجل للتالميذ.

( nipto :في البداية، رفض بطرس أن يغسل يسوع رجليه، فرد  عليه يسوع: "إْن كنُت ال أغسلك )في اليونانية

(. وقد قصد يسوع بهذا أن ه إن لم يطهِّر بطرس من خطاياه من خالل 5: 31" )يوحنا فال يكون لك نصيب معي

ا منه فقط، فإن بطرس لن يشارك  عمل خالصه الكامل خالل حالة تواضعه، الذي كان غسل األرجل جزء 

  يسوع في نتائج عمل خالصه. 

( nipto -)في اليونانية ج إال لغسل ا، وال يحتاصار كله نقي    (louo :)في اليونانية من اغتسل" قال يسوع:

(. كان غسل الجسد يرمز إلى عمل خالص المسيح الكامل، والذي يُدعى التجديد أو 32: 31" )يوحنا هقدمي

ره بالكامل 1: 3يوحنا 3التبرير. فدم يسوع يغسل ويزيل ويطهِّر كلَّ خطايا المؤمن ) (، وبالتالي يبر 

 أ(. 35: 1بطرس 3؛ 03: 5 كورنثوس0)

 

 كان غسل األرجل يرمز للتقديس. . ج

كان غسل الجسد يرمز إلى عمل خالص المسيح الكامل في تواضعه، ويُدعى التبرير. أما غسل األرجل فهو 

ر. ويُدعى هذا العمل "التقديس". وبعد  يرمز لعمل خالص المسيح المستمر  بعد أن يُولَد اإلنسان ثانية ، أي يتبر 

على يد يسوع، اندفع بطرس منتقال  إلى الموقف النقيض، حيث أراد أن  أن سمع بطرس عن أهمية غسل قدميه



 30الدَّرس -السابع الدليل
 

 

ا! فقد ظن  بطرس أن ه كلما كانت المنطقة التي يغسلها يسوع أكبر كانت البركات  يغسل يسوُع رأَسه ويديه أيض 

 التي سينالها أكثر وأعظم. 

صحاح الثالث من إنجيل يوحنا تكل م ولكن  يسوع لم يتكل م عن الغسل الجسدي، بل عن الغسل الروحي! ففي األ

يسوع عن الوالدة الثانية الروحية، وفي األصحاح الرابع تكل م عن المياه الروحية، وفي األصحاح السادس عن 

الخبز الروحي. واآلن في األصحاح الثالث عشر يتكلم عن التطهير الروحي. ولذا، استمر يسوع في كالمه 

في إسرائيل،  ."ا، وال يحتاج إال لغسل قدميه. وأنتم أنقياء، ولكن ليس كلكمصار كله نقي    "من اغتسل: قائال  

الشخص الذي يستحم  قبل مغادرته لتناول العشاء لم يكن عليه أن يستحم  ثانية  حين يصل إلى مكان الوليمة، 

ام روحي" )التجديد، التبرير( ، وعن فغسل أرجله هو األمر الضروري الوحيد. وكان يسوع يتكلم عن "حم 

ولذا كانوا في غسٍل روحي لألرجل )التقديس(. وكل التالميذ، باستثناء يهوذا، كانوا يؤمنون بيسوع وبكلمته، 

قد نالوا نصيبهم (. فقد كانوا 1: 35؛ انظر يوحنا 32: 31)مولودين ثانية( )يوحنا  ذلك الوقت طاهرين روحي ا

واآلن، لم يكن التالميذ يحتاجون إال إلى "غسل ، وهو ما حصلوا عليه باستحقاقات المسيح. من الخالص

 (.1: 3يوحنا 3)انظر  كلُّ ما كانوا يحتاجونه في ذلك الوقت هو أن يتقد سوا أكثر فأكثرأرجلهم". ف

  

 الخالصة: يعلّم غسل األرجل ثالث حقائق مهمة.  . د

خادم وموته كما لو كان ، أي عمله كغسل األرجل جزٌء مهم من حالة التواضع واأللم التي كان يسوع يعيشها

 . 5-5: 0وفيلب ي  03: 5كورنثوس 0متعدي  ا، كما تعل م رسالتا 

ة والتقديس المستمر   . يرمز غسل األرجل غسل األرجل رمز للكفارة الكاملة في ذبيحة المسيح الواحدة التام 

شعبه ويجعالنهم  إلى أن حياة يسوع وموته الكامل، الذي حصل مرة  واحدة وإلى األبد، يكف ران عن ذنب

، 32: 32ورسالة العبرانيين  15: 32مستحقين لعمل التقديس المستمر بالروح القدس، كما يعل م إنجيل مرقس 

31 . 

. كان غسل األرجل مثاال  ينبغي لكل المسيحيين المؤمنين أن غسل األرجل درس في روح الخدمة المتواضعة

ث لغسل األرجل في ذلك الوقت بالضبط، ولكنهم فهموا المعنيين يتبعوه. وقد بدأ التالميذ يفهمون المعنى الثال

ا أو وصية   ا أو طقس ا جديد  ا جديد  األولين الحق ا، بعد انسكاب الروح القدس. لم يؤس س أو يرسم يسوع سر  
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" على الخدمة المتواضعة ظهر  جديدة  تقضي بغسل بعضنا أرجل بعض. فهو يدعو هذا العمل بوضوح "مثاال 

مهم. تُقاس العظمة في ملكوت هللا بالخدمة المتواضعة ال بالمركز والسلطة والشهرة! وعالوة  على فيه أما

ا كما أحب نا المسيح." قد  ذلك، فإن الخدمة المتواضعة صورة توضيحية للوصية العظيمة "أحبوا بعضكم بعض 

ا. اخترُت أن أعمل ما ال يرغب اآلخرون بعمله أو ي عجزون عن عمله. أريد أن عزمُت على أن أكون خادم 

أكون أول من يعمل ما يُدعى "األعمال القذرة"، التي ال يحب  أيُّ شخٍص آخر أن يقوم بها. أريد أن أسير في 

 خطوات يسوع!  

 

 33-34: 33يوحنّا 

 ؟ لماذا تُدعى هذه الوصية بوصية "جديدة": 3الّسؤال 

 .مالحظات

؛ 5: 2ومحبة القريب كالنفس ترد في األصل في العهد القديم )تثنية وصية محبة هللا بكل  القلب والنفس والقوة 

." فمع أن المحتوى األصلي كما أحببتكم أنا، تحبون بعضكم(. ولكن هذه الوصية تقول: "35: 31الويين 

للوصي ة لم يتغير، فإن  هذه الوصية تحد د مقياس المحبة. هذه الوصية جديدة ألن يسوع يطلب من تالميذه أن 

مثاله، مثال المحبة الُمضحية باستمرار، ينبغي أن يكون النموذج الذي  مثلما هو أحبهم!بعضهم بعضهم  يحب  

 نت بعه في موقفنا بعضنا تجاه بعض وفي عالقاتنا بعضنا مع بعض. 

 

  تطبيقات   . طبِّق: 4الخطوة 

 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. 15-3: 31: لنفك ر مع   ، وندوِّ

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

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

)تذك ر أن ه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحق  نفسه. وفي ما يلي 

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 
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 :33 أمثلة على تطبيقات مقتََرحة من يوحنّا .3

ا للقيام بمهماِت وأعماِل الخدمة التي ال يرغب أي شخٍص آخر بعملها  : 1-31: 31 تعه د بأن تكون مستعد 

 أو ال يقدر أن يعملها. 

 تعه د بأن تكون أول من يخدم حين تكون الخدمة مطلوبة.  : 1-31: 31

ة بمحبة هللا والمؤمنين اآلخرين مثلما أحب ك المسي :11-15: 31 ح هدَف اجعل الوصية الجديدة الخاص 

 حياتك. 

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .2

أنا مثل بطرس في بعض األحيان، فأضع خطط ا عظيمة وأفتخر بأمور كثيرة، ولكنني في الواقع ال  ( أ

لي! هو مات  هوسأعمله ليسوع، ولكن ما سيعمله  أناأعرف نفسي! أريد أن أتذكر أن المهم ليس ما 

ا ويجعلني أدرك حقيقة عجزي الكامل من دون يسوع!    ألجلي! ينبغي أن يبقيني هذا متواضع 

 

اأنا متأث ر   ( ب بحقيقة أن خيانة يهوذا ليسوع، ومحاكمته غير العادلة أمام أعدائه، وعقابه الجائر  جد  

مْتها! هللا مسيطر على كلِّ األحداث، وال شيَء  الظالم على الصليب لم تحبط خطة هللا األزلية بل تم 

يمكنه أن يمنعه من إتمام خطته األزلية في هذا العالم! ولهذا، مهما كانت الصعوبات التي أمرُّ بها 

ا إحباط خطة هللا. كل ما يحدث لي هو جزء  واألحداث التي تحصل في حياتي، فإنَّ هذه لن تستطيع أبد 

 من خطة هللا الصالحة لحياتي. 

 التجاوب    .صلِّ : 3الخطوة 

ل دراسة في صالتك لما تعل مته خال تجاوب. )15-3: 31بشأن 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  الكتاب الُمقدس. تدر 

 مواضيع مختلفة.( 
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 دقائق( 5) صالة  3

 شفاعيَّةصالة 

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 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 .3  : تعهَّد بأن تتلمذ أناس 

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  31يوحن ا  ِعظ أو عل م أو ادرس .0

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من الخلوة الروحية .1 يومي ا.  01-00لوقا : خص ص وقت ا خاص  

ل. اكتب مالحظاتك.   استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

ل بآية ا الحفظ: .1 راجع يومي ا آخر خمس آيات  .05: 33يوحنا  ،لكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظهاتأم 

 كتابية حفظتَها. 

الة: .5  (. 1: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحد د هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الص 

ن مالحظاتك .2 ا مالحظاتك بشأن وقت دوِّ ك الخاص  مع هللا، بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 ومالحظاتك بشأن آيات الحفظ، ومالحظات الت عليم وهذا الت حضير لألسبوع القادم. 

 


