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 صالة 1

 

 

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

 دقيقة(  02) مشاركة  2

  عبرانيين

 

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

  (.7-4عبرانيين 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

 6: 11يوحنا 

 

 . 6: 44يوحنا في مجموعاٍت من اثنين  راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 1

 22-1: 11يوحنا 

 

من إنجيل يوحنا حوار يسوع وصالته في ليلة العشاء الربّاني. في يوحنا  41-41: تشكِّل األصحاحات ُمقّدمة

على أن يكونوا تالميذ. سمات التلميذ هي: أن يبقى ويثبت باستمرار في المسيح، وأن  يحث يسوع أتباعه، 45

يسمح لكلمة المسيح بأن تبقى باستمرار فيه، وأن يصلّي، وأن يحّب اآلخرين، وأن يطيع وصايا هللا، وأن يثِمر 

 في العالم ويشهد للعالم. 

والصلب بفترٍة قصيرة فقط، حّث تالميذه على أن صورة الكرمة المجازية وأغصانها المثمرة: قبل المحاكمة 

ر في إسرائيل بكرمة )مزمور  -9: 52يثبتوا باإليمان وعلى أن يثِمروا ثمًرا يدوم! كثيًرا ما كان اإلثمار يُصوَّ

: 3؛ مالخي 40: 5؛ زكريا 00: 0؛ يوئيل 42-4: 41؛ حزقيال 04: 0؛ إرميا 1-4: 5؛ إشعياء 3: 405؛41
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وليمة الفصح األخير مع التالميذ، رسم يسوع فريضة العشاء الربّاني وتكلّم بوضوح عن (. وخالل تناول 44

(. وهكذا، من المحتمل أن يكون 02-41: 00؛ لوقا 01-00: 41؛ مرقس 32-01: 01ثمر الكرمة )متّى 

لتالميذ يسوع قّدم هذا التعليم عن الكرمة واألغصان حين رسم فريضة العشاء الربّاني. أراد يسوع أن يرى ا

ما وراء الرموز الُمستخَدمة في العشاء الربّاني: أْكل الخبز وُشرب الخمر، فيروا الحقيقة ويقبلوها ويعيشوا 

 بحسبها: الثبات في يسوع المسيح نفسه. 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 01-4: 45لنقرأ يوحنّا  اقرأ.

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

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 

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

 هذا المقطع الكتابي؟

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

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

 واحٍد ِمنَّا.لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل 

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

 

 1: 11يوحنّا 

 .الواجبات الثالثة المهّمة لكّل مسيحّي مؤمن: 1االكتشاف 

م هذه الوصايا  أعطى يسوع ثالث وصايا: "اثبتوا فّي"، و"أحبّوا بعضكم بعًضا"، و"تشهدون" )اشهدوا(. تقسِّ

من إنجيل يوحنا إلى ثالثة أجزاء، وتعلّم أهم ثالثة أمور يمكن للمسيحيّين المؤمنين أن  45الثالثة األصحاح 

ة بعضهم مع بعض، وأن يكونوا شهوَد يعملوها: الحفاظ على العالقة الشخصية مع المسيح، العيش بمحبّ 

 المسيح في العالم. 

 اثبتوا في المسيح. .11-1: 11. يوحنا أ 
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تقول إن  5: "اثبتوا في ]محبة المسيح[." ولكن اآلية 9: "اثبتوا ]في المسيح[." ونقرأ في اآلية 1نقرأ في اآلية 

عل المسيح ثباتي فيه وفي محبته ممكنًا من تقول إن كلمة المسيح تثبت فينا. يج 1المسيح يثبت فينا، واآلية 

في التكلم بكلمته لي وفي إظهار محبته  المبادر البادئخالل ثباته وثبات كلمته فّي! ولكن مع أن المسيح هو 

لي، فإّن علّي مسؤولية أن أبذَل جهًدا في الحفاظ على عالقٍة شخصية مع المسيح وأن أنفِق نفسي في محبة 

 المسيح وفي كلمته. 

 أحبّوا بعُضكم بعًضا. .12-12: 11ب. يوحنا  

لنا إنَّ محبّتنا بعضنا لبعض هي عيشنا حياتنا اليومية ألجل اآلخرين. إنها قضاء وقتي وبذل  43تقول اآلية 

جهودي وأمالكي ألجل اآلخرين حتّى يختبروا محبة يسوع المسيح من خاللي. ال يمكن فصل هاتين 

المسيح به ويعلّمه فإنّني سأبقى  تُخبِرنا بأنّني إن أطعُت ما يأمر 42الوصيتَين الواحدة عن األخرى. فاآلية 

إنّه إن كنُت أعمل ما يأمر المسيح به، فإنّني سأكون صديقه وحبيبه حقًّا.  41وأثبت في محبّته. وتقول اآلية 

الدرس العظيم الذي أتعلّمه من هذا المقطع هو أن عالقتي بالمسيح ال يمكن فصلها عن عالقتي بإخوتي 

تي إلخوتي وأخواتي. وعدم محبّتي إلخوتي وأخواتي يعني عدم محبّة وأخواتي. محبّة المسيح تعني محبّ 

 المسيح. "الثبات في محبة المسيح" و"محبة بعضنا بعًضا" وصيتان ال تنفصالن الواحدة عن األخرى! 

 .لمسيحعن ا: اشهدوا 22-11: 11ج. يوحنا  

لم. كان يمكن للتالميذ أن يعملوا هذا يأمر يسوع تالميذه حرفيًا بأن يشهدوا عنه باستمرار للناس في كل العا

ألنهم كانوا مع المسيح في رحلته األرضية، وألّن الروح القدس سيسكن فيهم. كما يستخدم الروح القدس 

المسيحيّين المؤمنين كوسيلٍة للشهادة عن المسيح وَمن هو وما عمله وكيف يمكن للناس أن يصيروا في عالقةٍ 

 صوا. شخصية معه وكيف يمكنهم أن يخل

 

 1: 11يوحنّا 

 . إدراك أنه من دون المسيح ال يستطيع المسيحي المؤمن أن يعمل شيئًا: 2االكتشاف 
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." أريد اي ال تقدرون أن تفعلوا شيئً ا. فإنكم بمعزل عنِّ ا كثيرً وأنا فيه، فذاك ينتج ثمرً  من يثبت فيَّ يقول يسوع: "

أبقى وأثبت في المسيح أن أكوَن شخًصا يثِمر ثمًرا كثيًرا هلل. تخبِرني هذه اآلية بأن هذا يكون ممكنًا فقط حين 

هو يثبت في. وفي الحقيقة، من دون يسوع المسيح ال أستطيع عمل أيِّ شيء له مغزى وقيمة باقيان.  إْذ حينئذٍ 

ا. واآلن، أنا أسأل نفسي: هل ستثِمر كل  تخيفُني هذه الحقيقة في بعض األحيان، ألنّني مسيحّي نِشط جّدً

أنشطتي وأعمالي ثمًرا يدوم ويُسّر قلب هللا؟ كل ما أستطيعه هو أن أومن به وبأنَّ أنشطتي وأعمال ستثِمر 

ما أنني  ثمًرا أبديًا يدوم طالما كنُت باقيًا وثابتًا في المسيح وطالما هو يبقى ويثبت فّي. ال أريد أن أكتشف يوًما

 كنُت نشطًا ألجل هللا، ولكنّني لم أثِمر ثمًرا حقيقيًا هلل. 

 

   توضيحات    .إسأل: 3الخطوة 

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

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 01-4: 45لنحاول 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.( 

 

 1: 11يوحنّا 

ثَل؟ أم هو ر؟ هل هو مَ ؟ هل هو تعليم مباشِ 12-1: 11النوع األدبي الذي يمثّله يوحنا  هو : ما1الّسؤال 

 مجاز؟

 .مالحظات

. ومثاٌل على مثَل في 01-45: 41ر في الكتاب الُمقدَّس هو ما نقرأه في يوحنا أحد األمثلة على التعليم المباشِ 

َور المجازية في الكتاب الُمقدس مقاطع مثل يوحنا 35-32: 42الكتاب الُمقدس لوقا  . ومن األمثلة على الصُّ

 . 41-4: 45 ويوحنا 4-41: 42
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للمثَل رسالة رئيسية واحدة. فمثاًل، الرسالة الرئيسية لمثَل السامري الصالح هي: "أنت قريٌب للذي تعمل معه 

رحمة." المجاز أو الصورة المجازية تشبيه طويل وممتّد يتضّمن عدة نقاط شبه ومقارنة. فمثاًل، في هذا 

" يسوع المسيح، وتمثل "األغصان المثِمرة" المسيحيّين المثل، يمثل "الكّرام" هللا اآلب، وتمثّل "الكرمة

سميين غير المؤمنين. فالمؤمنون غصان غير المثمرة" المسيحيين اإلالمؤمنين الحقيقيّين، وتمثِّل "األ

سميّون فال يثِمرون مطلقًا، مع أنهم ربّما ا غير المؤمنين أو المسيحيّون اإلالحقيقيون يثمرون دائًما، وأمّ 

يسوع المسيح في حياته. ألّن "الكرمة" و"األغصان" تمثل "ناًسا"، فإن "الثمر" يمثّل قبل كلِّ شيء ارتبطوا ب

 الناَس أيًضا. 

الصورة المجازية ال تقول إن يسوع هو من الناحية الفعلية كرمة لها أغصان وقطوف العنب تتدلّى منها. فهي 

تشير إلى أن العالقة بين المسيح والناس يمكن تشبيهها بعالقة الكرمة بأغصانها. علينا أال نحاول شرح كل 

 صفة وسمة وعنصر في الرمز أو الصورة المجازية. 

 

 أسئلة بشأن الثمر   2: 11يوحنّا 

 ؟كيف نفسِّر ما يبدو قطًعا ونزًعا بال رحمة لألغصان على يد الكّرام: 2الّسؤال 

 .مالحظات

يقلّم وينقّي األغصان التي تثِمر )المؤمنين(، بينما يقطع الطبيعة  0يمثّل الكّرام هللا اآلب. نرى اآلب في اآلية 

يشير إلى أّن اآلب ينزع  1أكثر إثماًرا. ولكن في اآلية القديمة والعادات السيّئة، حتى يغدو المؤمنون 

سميّين(. التقليم األول )التنقية( يمثّل )غير المؤمنين، المسيحيّين اإل األغصان التي لم يحدث أن حملت ثمًرا

 ."  للمسيح "التقّديس اآلن على األرض". أما التقليم الثاني فيمثِّل "الدينونة األخيرة في المجيء الثاني

 

  2: 11يوحنّا 

 ؟ما هي طبيعة "الثمر" الذي ينبغي رؤيته في المسيحيّين المؤمنين: 3الّسؤال 
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 .مالحظات

يمثّل ثمر الذي كرزوا ببشارة اإلنجيل  1: 4 للكلمة "ثمر" في الكتاب الُمقدَّس معاٍن مختلفة. ففي كولوسي

، الثمر الذي يدوم، الذي يُثِمره الذين يساعدون المسيحيّين 41: 45. وفي يوحنا المسيحيّين المؤمنين الُجُدد

. التالميذ أو المسيحيّين الناضجينالُجُدد على النمو والنضوج في المسيح فال يعودون إلى طُُرقهم القديمة، يمثِّل 

ية. وهكذا، فإن الثّمر أو الطبيعة المسيح الشخصية المسيحية"ثمر الروح" يمثّل  ،03-00: 5وفي غالطية 

الذي يتوقَّع المسيح من المسيحيّين المؤمنين أن يثِمروه هو: أواًل، المؤمنين الُجُدد، الذين هم ثمر الكرازة؛ 

ثانيًا، المؤمنون الناضجون، الذين هم ثمر عمل التلمذة؛ ثالثًا، األعمال الصالحة، التي هي ثمر التوبة الحقيقية؛ 

 يحيّة، التي هي ثمر الروح القدس. ورابًعا، الشخصيّة المس

 

  1: 11يوحنّا 

 ؟َمن هم الذين يثِمرون: 1الّسؤال 

 .مالحظات

ا إال إذا وأنا فيكم. كما أن الغصن ال يقدر أن ينتج ثمرً  اثبتوا فيَّ : "1: 45يقول الرب يسوع المسيح في يوحنا 

." الذين يثِمرون هم الذين يأتون إلى يسوع المسيح، ويقبلونه في ثبت في الكرمة؛ فكذلك أنتم، إال إذا ثبتم فيَّ 

قلوبهم، ويستمّرون في التَّعامل معه كلَّ يوم. ألن المسيح يثبت في هؤالء، فإنهم يبقون متيقّظين ومجتهدين 

 ومواظبين على اإلثمار. 

 

  1: 11يوحنّا 

 ؟المؤمنونما درجة األمانة التي ينبغي أن يتمتّع بها : 1الّسؤال 

 .مالحظات
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(. تتم 0: 45(. لهذا ينقّيهم هللا )يوحنا 5، 5: 45)يوحنا  يثِمروا ثمًرا كثيًرايُتوقَّع من المسيحيّين المؤمنين أن 

تنقية هللا للمسيحيّين المؤمنين من خالل توبيخهم وتصويبهم وتأديبهم من خالل تعريضهم لضيقات وصعوبات 

 وأمور أخرى. 

(. لهذا يستمّر هللا والمسيحيّون المؤمنون 41: 45)يوحنا  يثِمروا ثمًرا يدوميُتوقَّع من المسيحيّين المؤمنين أن 

 في االهتمام بالمؤمنين الُجُدد، فهم ال يريدونهم أن يرتدوا فيعودوا إلى عدم اإليمان. 

: 43)متّى  وآخرون ثالثين ضعفًا مئة ضعف، وبعضهم يثمرون ستّين ضعفًايُثِمر بعض المسيحيّين المؤمنين 

(. وسبب إثمار بعض المسيحيّين المؤمنين أكثر من مسيحيّين آخرين يمكن أن يعود إلى أنهم أكثر توبةً 03

وموثوقية ووالء واجتهاًدا وشجاعة ووداعة في الطريقة التي يستجيبون بها لكلمة هللا. أو قد يكونون أكثر 

مذتهم اآلخرين. أو يمكن أن يعود ذلك إلى أن لهم شخصيات مختلفة إثماًرا من آخرين في كرازتهم وتل

ومواهب روحية مختلفة وظروفًا مختلفةً في الحياة التي ال يعطيها إال هللا، وهو الوحيد الذي له أن يحكم في 

 إثمارهم. 

 

  6: 11يوحنّا 

 ؟َمن هم الذين ال يُثِمرون: 6الّسؤال 

 .مالحظات

صورة مجازية، هي تشبيه ممتّد وُمستطال. ال تقول هذه الصورة إن يسوع هو  41-4: 45يتضّمن يوحنا 

كرمة لها أغصان تحمل قطوف العنب، لكنّها تشير إلى أن العالقة بين يسوع والناس يمكن أن تُشبَّه بالعالقة 

ت وجزئيات الرمز. األغصان بين الكرمة وأغصانها. ولكن علينا أال نحاول شرح كل سمة وجزئية من سما

 التي تُثِمر تمثّل المؤمنين الحقيقيّين. 

تمثّل الذين كانوا مؤمنين في البداية، ثم ارتّدوا عن اإليمان. فالصورة  الولكن األغصان التي ال تحمل ثمًرا 

ا قط، وال كانوا المجازية تعلّم بوضوح أن األغصان، التي قُِطعت وألقيت إلى النار، تمثّل الذين لم يحملوا ثمرً 

في عالقة وثيقة بالمسيح. فلم يكونوا مؤمنين حقيقيّين، وما يُدعى "عالقتهم بالمسيح وفيه"، وإن كانت قريبة، 
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تعلم أن المولودين ثانيةً يمكن لهم أن  الفإنّها كانت عالقة خارجية. واالستناج هو أن هذه الصورة المجازية 

سميّين سيبقون بال ثمر، بينما المسيحيّون المولودون ثانيةً سيُثِمرون ين اإلصهم، بل تعلّم أن المسيحيّ يفقدوا خال

ثمًرا كثيًرا. ولذا، فإّن الذين ال يثِمرون هم الذين يقتربون كثيًرا من المسيح، ولكنهم ال يقبلونه. فلديهم عالقة 

أنشطٍة مسيحية، ولكْن ألن خارجية بالمسيح، وقد يكونون جزًءا من كنيسة مسيحيّة محلّيّة، وقد يشاركون في 

المسيح ال يحيا فيهم، فهم ال يستطيعون أن يثِمروا ثمًرا باقيًا وله قيمة أبدية. يؤّكد يسوع المسيح على مسؤولية 

كل شخص يقترب من المسيح: فإن رفض كلمة هللا والنوَر الذي تلقّاه، فسيأتي الوقت حين سيوقف هللا كل عمٍل 

يعمل في داخله، ولن يعود ضميره يحّذره، وسيتقّسى قلبه. وأخيًرا، سيُرفَض  فيه. ولن يعود الروح القدس

 ويُلقى به إلى جهنّم. 

 

 أسئلة بشأن الثبات في المسيح  2: 11يوحنّا 

 ؟ما معنى الثبات في المسيح: 2الّسؤال 

 .مالحظات

(. الثبات في المسيح مرتبط 1: 45(، و"إْن ثبت كالمي فيكم" )يوحنا 5: 45قال يسوع: "اثبتوا في" )يوحنا 

هنا بثبات كالم يسوع المسيح في المسيحّي المؤمن. ويقول يسوُع أيًضا: "اثبتوا في محبّتي ... إن حفظتهم 

 الم يسوع المسيح. (. الثبات في المسيح هنا مرتبط بإطاعة ك42-9: 45وصاياي" )يوحنا 

مع أن المسيح هو َمن يبادر في التكلّم بكلماته لكلِّ مسيحيٍّ مؤمن، وهو المبادر في محبته للمسيحي المؤمن، 

فإن على المسيحي المؤمن مسؤولية االستجابة لمحبة المسيح وكالمه. على المسيحي المؤمن أن يبذل جهًدا 

تمرار في إطاعة كلمة المسيح. على المسيحّي المؤمن أن للحفاظ على عالقٍة شخصية بالمسيح وعلى االس

يجتهد في محبته للمسيح بكّل قلبه وفكره وطاقته، وعليه أن يجتهد في إطاعة ما يعلّمه المسيح. فحينما يعتقد 

شخٌص ما أنّه مسيحيٌّ مؤمن، ولكنه ال يُِحب المسيح وال يطيع كالمه، فإنه في خطِر أن يصير غصنًا يابًسا 

 ض ويُقطَع ويُلقَى به في النار. سيُرفَ 
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 أسئلة بشأن الكلمة   3: 11يوحنّا 

 ؟ما هو عمل كلمة المسيح في المسيحي المؤمن: 1الّسؤال 

 .مالحظات

المؤمنين من خطاياهم.  تُطهِّركلمة يسوع المسيح  3: 45كلمة المسيح تطهِّر المسيحي المؤمن. فبحسب يوحنا 

رون )تُغفَر خطاياهم بالكامل( حين يؤمنون بكلمة يسوع.   هذا يعني أن المسيحيّين المؤمنين يُبرَّ

 

  2: 11يوحنّا 

 ؟ما هي مسؤولية المسيحي المؤمن تجاه كلمة المسيح: 9الّسؤال 

 .مالحظات

مسؤولية المسيحي المؤمن هي أن يسمح لكلمة المسيح بأن تؤثّر على أفكاره وقناعاته ودوافعه ورغباته 

ومواقفه ومشاعره وكالمه وسلوكياته، بل وأن تسيطر عليها وتضبطها. على المسيحي المؤمن مسؤولية أن 

ا تجاه تعليم الكتاب المسيح، كما أنّه مسؤول بأن يدع الكتاب المُ   قدَّس يعمل في حياته ويؤثِّر بها! يكون جاّدً

 

  أسئلة بشأن الصالة  2: 11يوحنّا 

 ؟ ما عالقة الصالة بكلمة المسيح: 11الّسؤال 

 .مالحظات

." حين يسمح المسيحّي كالمي فيكم، فاطلبوا ما تريدون يكن لكم تَ بَ م في، وثَ إن ثبتُّ : "1: 45نقرأ في يوحنا 

لة ومؤثّرة. وألنّه ال يطلب ابحياته وتسيطر عليها، فإّن صلواته ستكون فعَّ المؤمن لكلمات المسيح بأن تؤثِّر 

شيئًا يتعارض مع كالم يسوع المسيح، فإنّه سيختبر استجابات كثيرة لصلواته. هذا هو الوعد العظيم الذي لنا 

 بشأن الّصالة! 
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  16: 11يوحنّا 

 ؟ماذا العالقة بين الصالة واإلثمار: 11الّسؤال 

 .مالحظات

ا ويدوم ثمركم، جوا ثمرً نتِ نتكم لتنطلقوا وتُ أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وعيَّ  ليسَ : "41: 45نقرأ في يوحنا 

." المسيحي المؤمن الحقيقي يصلّي ألجل الثمر، ويختبر اإلثمار استجابةً فيعطيكم اآلب كل ما تطلبونه باسمي

لمؤمنين بأن يذهبوا ويأتوا بثمر يدوم. وبشأن هذا علينا لصالته. يتكلم يسوع المسيح عن إرسالية المسيحيّين ا

نحُن المسيحيّين المؤمنين أن ندرك أننا ال نستطيع عمل هذا إال بالّصالة وبحكمة المسيح ومحبّته. ولذا، نصلّي 

نحُن المسيحيّين المؤمنين ألجل الشجاعة والطاعة في ذهابنا إلى الناس، ونصلّي ألجل قوته وحكمته ومحبته 

تّى نستطيع أن نساعد هؤالء في أن يصبِحوا مثمرين ثمًرا يدوم. ومّرةً أخرى يعطينا المسيح وعًدا رائًعا ح

بشأن الصالة، إذ يقول إنّه ألّن المسيحيّين يصلّون باسمه ألجل ثمٍر يدوم، فإنّه سيستجيب لهم ويعطيهم القدرة 

 على أن يثِمروا. 

 

 أسئلة بشأن الشركة  12، 9: 11يوحنّا 

 ؟كيف يمكن للمسيحيّين المؤمنين أن يحّب بعُضهم بعًضا: 12الّسؤال 

 .مالحظات

فيُخبِرنا بأن  41-40: 5بأن علينا أن نثبت في المسيح وفي محبته. وأما يوحنا  44-4: 45يخبِرنا إنجيل يوحنا 

بعًضا إال حين  نُِحّب بعُضنا بعًضا! ولذا، واضح أن المسيحيّين المؤمنين ال يستطيعون أن يحبّوا بعضهم

فقط حين يجتهد المسيحيون المؤمنون في أن يكونوا في عالقٍة شخصية تون في المسيح وفي محبة المسيح. يثب

ا في إطاعة تعاليم المسيح يعطيهم المسيح القدرة على أن يحّب بعُضهم  ،بالمسيح وفي أن يبذلوا جهًدا مستمّرً

يحيّين المؤمنين وصية أن يحبّوا هللا ويحبّوا القريب يعطي المسيح يسوع المس 32: 40بعًضا! وفي مرقس 

يشير الرسول بولس إلى أّن هللا سكب محبّته في قلوب المسيحيّين المؤمنين  5: 5كأنفسهم. ولكن في رومية 
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بالروح القُُدس. حين يعطي هللا المسيحيّين المؤمنين وصيةً، فإنّه يعطيهم القدرة على أن يطيعوا تلك الوصية! 

 مرهم بالمحبة، وهو من يمنحهم المحبة في داخلهم! هو يأ

 

  13: 11يوحنّا 

 ؟13ما معنى "حّب أعظم" في اآلية : 13الّسؤال 

 .مالحظات

ة ليس ألحد محبَّ  .ا كما أنا أحببتكمتي لكم هي هذه: أن يحب بعضكم بعضً وصيَّ : "43-40: 45نقرأ في يوحنا 

" أعظم نوعية محبة هي تلك التي فيها يضع اإلنسان نفسه .أعظم من هذه: أن يبذل أحد حياته فدى أحبائه

ألجل َمن يِحب. يسوع المسيح أحبّنا بمحبته العظيمة، وقد مات على الصليب ألجلنا. كانت محبته محبة غير 

أنانية. كانت محبة ُمضّحية. كانت محبة أنقذتنا وجعلتنا أفضل ما يمكن أن نصير عليه! هذا هو الُحّب األعظم. 

يأمر يسوع المسيح المسيحيّين المؤمنين، خاّصته، بأن يِحّب بعضهم بعًضا بهذا الُحّب األعظم. على  واآلن

المسيحيّين المؤمنين أن يحّب بعُضهم بعًضا بمحبة تخلو من األنانية، بمحبّة ُمضّحية، وبمحبة تساعد اآلخرين 

البشري. طبًعا ال يمكننا أن نموت على  لوا إلى أسمى مقدراتهم وإمكانياتهم ألجل هللا والجنسصِ على أن يَ 

الصليب ألجل اآلخرين، ولكْن يمكننا أن نحيا حياتنا ألجل اآلخرين بطريقة ُمضحية غير أنانية. هذا هو الُحّب 

 األعظم! 

 

  11: 11يوحنّا 

 ؟ما العالقة بين الطاعة والمحبة: 11الّسؤال 

 .مالحظات

الطريقة العملية للثبات في المسيح، في محبة المسيح وفي صداقة المسيح، هي بإطاعة كالمه! ولكن طاعتنا ال 

تأتي أواًل. فالمسيح أحبّنا أواًل ومات ألجلنا، ثم أرسل شخًصا ليكرز ببشارة اإلنجيل لنا. وحين آمنّا سكب 
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قلوبنا نستطيع أن نطيع كالم المسيح، وسنطيعه المسيح روحه القّدوس ومحبّته في قلوبنا. وبمحبة المسيح في 

 بكل يقين. 

ولكن بإطاعتنا كلماته يخلق فينا حبًّا أكثر في قلوبنا، وبهذا تبدأ دورة محبة أخرى وأفضل! وهكذا، تخلق محبّة 

لوبنا. المسيح حبًا في قلوبنا، وحبّنا يقود إلى الطاعة، وطاعتنا تدفع المسيح إلى أن يخلق مزيًدا من الحب في ق

 وحبُّنا األعظم يقود إلى مزيد من الطاعة، وتستمّر الدورة. 

 

 أسئلة بشأن العالم   11: 11يوحنّا 

 ؟َمن هو "العالم": 11الّسؤال 

 .مالحظات

ُسل  "العالم" هنا هو عالم الشر، مجتمع األشرار والمؤّسسات الّشّريرة التي تقاوم المسيح وملكوته. في أيّام الرُّ

وا هللا ورفضوا يسوع المسيح  مسيّاهم  -األولى تمثّل هذا العالم الّشّرير في اليهود وقادتهم الدينيّن الذين تحدُّ

إن هذا العالم سيخِرج المسيحيّين المؤمنين من المجامع، وقد المنتظر، واضطهدوا الكنيسة. لهذا قال يسوع 

 يقتلهم. ولكّن العالم كان سيصبح بعد فترة قصيرة مكّونًا من أَمٍم كثيرة ترفض المسيح. 

 

  11: 11يوحنّا 

 ؟لماذا يبِغض العالم المسيحيّين المؤمنين كّل هذا البُْغض: 16الّسؤال 

 .مالحظات

سبب كره هذا العالم للمسيحيّين المؤمنين هو أن المسيحيّين المؤمنين لم يعودوا جزًءا من ذلك العالم وال 

ينتمون له، ولكنّهم ينتمون للمسيح يسوع، الذي يُبِغضه العالم! اختار يسوع المؤمنين من العالم بجذبهم من ذلك 

بعمل الّشّر، وال يعودون يتغاضون عن الّشّر، وال  العالم إلى ملكوته. ال يعود المسيحيّون المؤمنون يرغبون

يعودون يسمحون للّشّر بأن يستمّر. فهم يتوبون عن شّرهم، ويحاربون الّشّر ويفضحونه بكرازتهم ووعظهم. 
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يُبِغض العالم الّشّرير هذه المقاومة لطرقِه الّشّريرة. العالم مذنب باقترافه هذه الخطية، ألن كالم يسوع المسيح 

اله أعلنت المسيح وهللا للعالم بطريقٍة واضحٍة تماًما. وقد رأى النور وسمع الحق، ومع هذا رفضه. ولذا، وأعم

 فإّن خطيتهم وبُغضهم بال ُعذر. 

  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

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

نها. 01-4: 45: 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

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

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

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 :11أمثلة على تطبيقات مقتََرحة من يوحنّا  .1

 انظر إلى توبيخ الرب وتصحيحه باعتباره طريقة لتقديسك وجعلك تثِمر ثمًرا كثيًرا.    :0: 45

حافظ على عالقة وتواُصٍل قويَّين وشخصيَّين مع المسيح كلَّ يوم، وهو َمن سيعطيك أن تثِمر  : 5: 45

 ثمًرا كثيًرا. 

 اسمح لكلمات المسيح بأن تؤثّر بأفكارك وسلوكك ومواقفك ودوافعك، وبأْن تغيِّرك.   : 1: 45

ة المسيح تقود إلى حّب ستجعلك محبّتك للمسيح تطيع تعاليم يسوع المسيح ووصاياه. وطاع : 9-42: 45

 أعظم للمسيح. ولذا، دع محبتك تنمو بإطاعة المسيح باجتهاد ونشاط أكثر فأكثر. 

 فّكر بكيف يمكنك أن تبذل حياتك كلَّ يوم ألجل المسيح وإرادته على األرض.  : 43: 45

 فّكر بالطريقة التي اختارك المسيح بها واختارك لتذهب وتأتي بثمٍر يدوم.  : 41: 45

 ال تتفاجأ إن رأيَت العالم يُبِغضك، ألنّه يبِغض هللا والمسيح أيًضا. إنّه يبِغض النور والحق.  : 04-03: 45
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 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .2

أصلّي إلى هللا أن يعطيني نعمة وقوة ألطّور وأنّمي عالقتي الشخصية معه أكثر وأكثر. أريد أن  ( أ

ل والتفكير بكيف يمكننا أن أطيعه. أومن أن  أقضي مزيًدا من الوقت كّل يوٍم في قراءة كالمه والتأمُّ

 إطاعة كالم المسيح ستقود إلى حبٍّ أعظم وأمانة أكبر. 

 

حني نعمة ألثمر أكثر، ألثِمر ثمًرا يدوم. خلَّصني هللا وجعلني غصنًا أخضر يانًعا أصلّي إلى هللا أن يمن ( ب

وحيًّا في كرمته. تتدفّق حياته فّي بالروح القدس، وهذه الحياة تجعلني أثِمر. أنا أريد أن أثِمر ثمًرا 

ومحبة  يدوم، ولذا سأستمّر في تنمية عالقتي الشخصية مع المسيح من خالل إطاعة كلمته والصالة

 أوالده اآلخرين. 

 التجاوب    .صلِّ : 1الخطوة 

ل دراسة في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )01-4: 45بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في يوحنّا  بالتناوبلنصلِّ 

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

 مواضيع مختلفة.( 
 

 دقائق( 5) صالة  1

 صالة شفاعيَّة

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادم للّدرس
 

 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 .4

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  45يوحنّا  ِعظ أو علّم أو ادرس .0

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .3  42-5من عبرانيين : خّصص وقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.   يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ
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راجع يوميًا آخر خمس آيات كتابية  .5: 45يوحنا  ،لكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظهاتأّمل بآية ا الحفظ: .1

 حفظتَها. 

 (. 3: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .5

ن مالحظاتك .1 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيًضا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا،  دوِّ

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

 


