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 صالة 1
 

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

 دقيقة(  02) مشاركة  2

 بطرس + يهوذا 2

 

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

 ويهوذا(. 3-1بطرس 2خلواتكم 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

 4:6أفسس : ربِّ في الرب

 

 .  4: 6ربِّ في الرب: أفسس  في مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 6

 81يوحنا 

 

من إنجيل يوحنا بآالم المسيح. يبيّن إنجيل لوقا أنّه تّم التّحقيق مع يسوع  81و 85يتعلَّق األصحاحان  :ُمقّدمة

ثالث مّرات على يد اليهود، وأُنِكر ثالث مرات من بطرس، وتّم التّحقيق معه وُحوِكم ثالث مرات على يد 

حقيقات والمحاكمات. في البداية، قُبِض على يسوع أحداَث الجزء األول من التّ  85غير اليهود. ويروي يوحنا 

وتّم التّحقيق معه وحوكم أمام حنانيا، وأنكره بطرس مرةً. وبعد ذلك تّم التّحقيق معه وحوِكم أمام قيافا وأنكره 

بطرس مّرتَين. وفي النّهاية، تم التّحقيق معه أمام بيالطس ثم هيرودس، ومرةً أخرى أمام بيالطس قبل أن 

 يُصلَب.

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

   .85لنقرأ يوحنّا  اقرأ.

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

 هذا المقطع الكتابي؟

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

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

  6: 81يوحنا 

 .على مجرى األمور اكان كلَّ الوقت مسيطر   حين قُبِض على يسوع وُحقِّق معه وحوكم: 8االكتشاف 

" ثّمة عدة أمور ’من تريدون؟‘سيحدث له، فتقدَّم نحوهم وقال:  : "وكان يسوع يعرف كلَّ ما4نقرأ في اآلية 

 بشكٍل كامل: والموقف تشير إلى حقيقة أن يسوع يسيطر على مجرى األمور 

 ما كان سيحدث.  اأ. عرف يسوع ُمسبَق   

 بط. ال يعرفون ما سيحدث في المستقبل، فقد عرف يسوع المسيح ما كان سيحدث معه وله بالضّ  اسمع أّن النّ 

 

 إرادته.  بملء أعدائهب. أتى يسوع إلى  

لم يهرب يسوع من الخطر ولم يختبئ إلى أن وجدوه، لكنّه أخذ المبادرة وخرج إليهم. خرج من ظلمة األشجار 

: "سالٌم يا سيِّدي!" )متّى وقبّله، قائاًل  يهوذا وحين وقف أمامهم، احتضنهفي بستان جثسيماني ليواجه أعداءه. 

للجنود وحرس الهيكل ومسؤولي الهيكل للقبض على  ا(. وقد كانت هذه عالمة حّددها يهوذا مسبقً 41: 02

الذي كان يهوذا اختار أقدس ليلة، ليلة الفصح، وأقدس مكان، المكان  ، ألنَّ اجدً  ادنيئً  يسوع. كان هذا عماًل 

يسوع بادر  ألنَّ  اسخيفً  يسوع يصلّي فيه، وأقدس رمز، القبلة، ليخون سيّده ويسلّمه بها! بل إن هذا كان عماًل 

 بنفسه وخرج إلى أعدائه وأسلم نفسه لهم! 

 

 لم يكن لدى َمن قبضوا على يسوع أيّة سلطة عليه!ج.  
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ف يسوع عن نفسه طواعيةً خرج من أرادوا القبض على يسوع العتقاله بالقّوة. ولكْن  لهم: "أنا  قال حين عرَّ

! لم يكونوا ا(، لم يستطيعوا البقاء واقفين بل تراجعوا وسقطوا أرضً 5: 85" )يوحنا هو يسوع الناصري

يتوقَّعون أن يسوع سيمسك بزمام األمور ويخرج إليهم! وسلطانه، وهو ملك الملوك، الذي ظهر في نظرة 

 ! المتقلقلة ال يقوون على الوقوف على رَكبهم اً هم ضعافً جعلت ،عينيه وفي نبرة صورته

 

 د. لم يسمح يسوع بأن يتمَّ القبض على أيٍّ من تالميذه.  

حين قال اآلتون للقبض على يسوع إنّهم أتوا العتقاله، قال يسوع: "أنا هو، فإْن كنتُم تريدونني أنا، فدعوا 

الح الذي اهتّم بخرافه. اعي الصّ وأكثرها صعوبةً بقي يسوع الرّ ى في أقسى ساعات ألمه هؤالء يذهبون." فحتّ 

إليمانهم.  اشديدً  اعذيب في ذلك الوقت، ألّن ذلك يمكن أن يكون امتحانً للتّ  افلم يُِرد أن يُمَسك تالميذه ويتعرَّضو

ين وهبتَهم لي، اآلب: "الذ ا. فقال مخاطبً وبعمل يسوع هذا، تّمم نبّوة أخرى كان قد أعلنها عدة مّراٍت قباًل 

 (. 05: 82؛ 91: 2؛ انظر 80: 81رعيتُهم، ولم يهلك منهم أحٌد إال ابُن الهالك" )يوحنا 

 

م     على أن يبذل حياته ألجل خرافه.  اتاّم   اتصميم   اهـ. كان يسوع ُمصمِّ

سيفه، وضرب به خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه  ، استلّ امندفعً  اكان دائمً بطرس، الذي كان أحد تالميذ يسوع و

أوقف يسوع بطرس وأمره بأن يرّد سيَفه إلى غمده، وقال له: "الكأس التي أعطاني اآلب أال  االيمنى. وفورً 

ألم واختبار الموت األبدي  عن التعرُّض ألقسى وأمرّ  اكان ُشرب الكأس تعبيرً (. 88: 85أشربها؟" )يوحنا 

مً ليب. كان يسعلى الصّ  على  اوُمصّممً  اعلى أن يشرب كأس األلم والموت على الصليب. كان عازمً  اوع ُمصمِّ

م حياته ألجل خرافه. كان عازمً  على أن يقّدم نفسه طواعيةً. ودفاع بطرس عنه بالسيف كان يتعارض  اأن يقدِّ

قال يسوع لبيالطس: "ليست مملكتي من هذا العالم. ولو كانت مملكتي من هذا العالم  امع هذا التصميم! والحقً 

(. وّضح 92: 85لكان حراسي يجاهدون لكي ال أُسلَّم إلى اليهود. أّما اآلن فمملكتي ليست من هنا" )يوحنا 

. قال يسوع إنّه لو أراد ألمر ةة العسكريّ ة أو القوّ يسوع لحكومات هذا العالم أن ُملكه ال يتحقّق بالخديعة السياسيّ 

(. وهو يحذِّر 59: 02فاع عنه )متّى ( من المالئكة للدّ رجاًل  2222)و"الجيش" تشير إلى  ااثني عشر جيشً 

 (. 50: 02: "الذين يلجأون إلى الّسيف، بالّسيف يهلكون" )متّى قائاًل 



04الدَّرس -ثامنال الدليل  

د  ما كان يحدث على  ملةً على كلِّ بيد أشرار. فقد كان الملك المسيطر سيطرة كا ضحيةلم يكن يسوع مجرَّ

األرض. لم يكن موت يسوع مجّرد "قتل"، بل هو أسلم نفسه عن قصد وطواعيةً فديةً عن كثيرين )انظر 

بحقيقة أن يسوع أسلم نفسه طواعيةً ليموت عني بسبب خطاياي. وأنا  جّداً (! أنا متأثّر 85-81: 82يوحنا 

 في حياتي.  ومعي لى ما يحدث ليمن حقيقة أنّه مسيطر بالكامل ع امندهش حقً 

  22: 81يوحنا 

 .إنكار بطرس: 2االكتشاف 

ليسوع:  اجدً  اكبيرً  اب يسوع، قال كالمً ة. ففي اليوم الذي سبق يوم صللم يكن بطرس يعرف نفسه معرفةً حقيقيّ 

، إنّ  إنجيل يوحنا رّد (، وبكلمات 99: 00" )لوقا امستعدٌّ أن أذهَب معك إلى الّسجن وإلى الموت معً  ي"يا ربُّ

(. ولكن في 91: 89عنك" )يوحنا  ابطرس على يسوع: "لماذا ال أقدر أن أتبعك اآلن؟ إنّي أبُذل حياتي عوضً 

 (! 52: 84الميذ اآلخرين )مرقس تلك الليلة ذاتها، حين قُبِض على يسوع، ترك بطرس يسوع وهرب مع التّ 

ومحاكمته أمام مجمع السنهدريم اليهودي ورئيس الكهنة، حقيق معه التّ  وبينما كان الحشد يسوق يسوع ليتمّ 

أشخاص أنّه كان أحد تالميذ يسوع،  ثالثة تبعه بطرس من بعيد، ودخل دار بيت رئيس الكهنة. وقد عرف

وسألوه بشأن هذا، ولكنّه أنكر أنه كان يعرف يسوع! وبعد إنكاره األخير، صاح الديك للمّرة الثانية، فالتفت 

 (. 20-28: 00)لوقا  ابطرس مباشرةً. وحينئٍذ خرج بطرس وبكى بكاًء مرًّ  يسوع ونظر إلى

ته ال . لم يدرك أنّه بقوّ كانت لديه مشاعر خوف اكر يسوع، ولكنّه لم يدرك أنّه هو أيضً نلم يِرد بطرس أن ي

 . اس الحقً وح القديستطيع أن يحفظ وعده الكبير. وإدراك ضعفه وبطالنه وعجزه أهّله لنوال قوة وحضور الرُّ 

موحات الكبيرة التي كانت لدّي في ما يتعلّق ؟ ما الطّ بّ : ما الوعود الكبيرة التي قطعتها للرّ اأفّكر بنفسي أيضً 

؟ هل أدِرك مدى ضعفي؟ هل أنا مستعدٌّ ألْن أكلّم يسوع المسيح بشأن حقيقة ابملكوت هللا؟ هل أعرف نفسي حقً 

، اى ال أنكره أبدً ة روحه حتّ يمكن أن أنكر يسوع، ولذا صلّيُت ألجل نعمته وقوّ  انفسي؟ أعرف أنّني أنا أيضً 

 الظروف.  األوقات وفي كلِّ  ولكن أعترف به أمام الناس في كلِّ 

 

   توضيحات    إسأل.: 3الخطوة 

 : ما األسئلة التّي توّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟فّكر
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 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 42-8: 85لنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل يوحنّا 

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

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

 

 26-82: 81يوحنّا 

 ؟لطات اليهوديةحقيق معه ومحاكمته أمام السّ التي مثل فيها يسوع للتّ كم عدد المّرات : 8الّسؤال 

 .مالحظات

بمقارنة روايات األناجيل األربعة تتكّون لدينا تذكَّر أن روايات األناجيل األربعة هي روايات شهود عيان. 

الهيكل ن قبض الجنود وحرس صورة واضحة عن أحداث التّحقيق معه ومحاكمته وموته وقيامته. بعد أ

ثل الُمجرمين. قُيِّد الذي أتى ليعطي الحّريّة حتّى د يسوع مِ مجمع السنهدريم على يسوع المسيح، قُيِّ  ومسؤولو

 كلُّ َمن يؤمن به يتحّرر ويُفَّك من خطاياه! 

ة، وثالث جوالت من التّحقيق لطات اليهوديّ واجه يسوع المسيح ثالث جوالت من التّحقيق والمحاكمة أمام السّ 

ة هي محاَكمته أمام حنانيا لطات اليهوديّ ومانية. وكانت محاكماته أمام السّ لطات الرّ لمحاكمة أمام السّ وا

ؤون ومحاكمته أمام قيافا ومحاكمته أمام مجلس السنهدريم الذي كانت له صفة رسمية كمسؤول عن الشّ 

 ة. اليهوديّ 

 

 .(26-81، 86-82: 81أ. التّحقيق األّولي مع يسوع المسيح أمام حنانيا )يوحنا  

(. ُدعي 85-85: 85حقيق بينما كان بطرس في دار رئيس الكهنة ينِكر سيّده )يوحنا تّمت هذه الجولة من التّ 

: 85( مع أّن صهره قيافا هو َمن كان رئيس الكهنة الفعلي )يوحنا 81: 85حنانيا بـ"رئيس الكهنة" )يوحنا 

شان في جناَحين مختلفين في البيت الكبير نفسه الُمخصَّص لرئيس (. الراجح أّن حنانيا وقيافا كانا يعي04، 89

في الوسط. كان حنانيا هذا )الساحة( الكهنة، والذي كان بناًء يتألَّف من غرٍف وحجراٍت كثيرة تحيط بالدار 

نّه ميالدية. ومع أ 85و 2صاحَب نفوٍذ وتأثيٍر كبيرين. فقد شغل منصب رئيس الكهنة في الفترة ما بين  رجاًل 
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ة. ؤون اليهوديّ داخل مجمع السنهدريم، الذي كان يدير الشّ  اُخلِع من منصبه فقد بقي العضو األكثر سلطةً ونفوذً 

ئه وحفيٍد له، رئيس كهنة! ومع أنّه لم يكن افا، باإلضافة إلى خمسٍة من أبناتعيين صهره قيالدفع نحو وقد تمّكن 

ومع أنّه (. 2: 4 الرسل ؛ أعمال0: 9بـ"رئيس الكهنة" )لوقا سمي، فقد كان الجميع يدعونه رئيس الكهنة الرّ 

جل المسؤول بشكٍل ! فقد كان الرّ ايُستشار دائمً  ربما لم يكن رئيس مجمع السنهدريم، فال شّك أنّه كان رجاًل 

ة األخرى بكونه أعمال وأنشطة مجمع السنهدريم اليهودي. وتصفه بعض المصادر التاريخيّ  كبير عن كلّ 

طموح كبير وواسع الثّراء. وكانت عائلته تشتهر بالطمع. وكان المصدر الرئيسي لثروته حّصةً  وذا امتكبِّرً 

بائح في دار الهيكل. فكان هو المسؤول عن تحويل هيكل هللا، بيت ليست صغيرة من أرباح بيع حيوانات الذّ 

ض الرئيسي للمؤامرة التي حيكت (. وربما كان هو المحرِّ 84: 0ووكٍر للّصوص )يوحنا  الة، إلى مغارةٍ الصّ 

لفكرة أنّه خيٌر إلسرائيل أن يُقتَل يسوع )يوحنا  جروّ مُ لقتل يسوع. وعلى جميع األحوال، فقد كان قيافا هو ال

88 :41-59 .) 

. بالحقّ  ابنجاح يسوع أكثر مّما كان مهتمً  اعن تالميذ ومن ثمَّ عن تعليمه. فقد كان مهتمًّ  سأل حنانيا يسوع أواًل 

صادقين، بحسب شريعة العهد  اعلى نفسه وطالب حنانيا بأن يقّدم شهودً  ايسوع رفض أن يكون شاهدً  لكنّ 

ه كان يمكن للجميع أن يسمعوا تعليمه. وقد كانت هذه الحقيقة القديم. وقال يسوع إنّه كان يتكلّم بصراحة وبأنّ 

هدريم يحيكها! وحين ُضِرب يسوع طلب رف النقيض مع المؤامرة الّسّرية التي كان مجمع الّسنتقف على الطَّ 

 . تقديم مثل هذه الشَّهادة (، ولكنَّهم لم يستطيعوا09-00: 85يسوع أن يشهدوا على أي خطأ عمله )يوحنا 

 

  .يوخ والكتبةساء الكهنة والشّ ؤحقيق أمام قيافا ورب. التّ  

حصل في  احقيق أيضً وهذا التّ ، 25-59: 84ومرقس  25-51: 02يُوَصف هذا التّحقيق والمحاَكمة في متّى 

ة كاذبة وُمزيَّفة على يسوع المسيح، وكان كّل القادة الدينيّين يبحثون عن أدلّ (. 54: 00بيت رئيس الكهنة )لوقا 

االتّهامات الزائفة. ولكنّه لم ينِكر أنّه كان المسيّا المنتظَر، ابن هللا.  أمام كلِّ  احتى يميتوه. وقد بقي يسوع صامتً 

: 02عن يمين هللا القدير )متّى  ااس في كل العالم جالسً وقال يسوع إنّه في مجيئه الثاني إلى هذا العالم سيراه النّ 

 ر التاريخ! البشر الذي عرفتهم األرض عب ذلك سيكون يسوع المسيح هو قاضي كلّ  (. وبعد29-24

دانة ليسوع. إليوخ من إيجاد دليل َمن معه من رؤساء الكهنة والكتبة والشّ  لم يتمّكن رئيس الكهنة قيافا وكلُّ 

 ومع هذا فقد أدانواه بالتجديف، وبصقوا في وجهه، وضربوه بقبضاتهم! ! براءة كاملةً وتاّمة ابريئً كان يسوع 
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ألن الديك صاح أثناءها. وقد بقي يسوع  االساعة الثالثة فجرً  ىحوال هتال بّد أّن إجراءات هذه التّحقيق قد انت

 يحرسون يسوع كانوا باح. وفي هذه األثناء، كان الّرجال الذينفي بيت رئيس الكهنة حتى أوائل الصّ  امحجوزً 

 (. 25-29: 00يسخرون منه ويستهزئون به ويشتمونه ويضربونه )لوقا  المسيح

 

 .م مجمع السنهدريم برئاسة رئيس الكهنةج. التّحقيق مع يسوع أما 

، وقد حصلت في 8: 85ومرقس 8: 01ى ومتَّ  18-22: 00حقيق والمحاكمة في لوقا تُوَصف إجراءات هذا التّ 

(. كان السنهدريم هو أعلى هيئة ومحكمة يهودية في فلسطين. ُدعي مجلس 22: 00بداية الّصباح )لوقا 

ويستحّق حكم  اعلى القرار الرّسمي الذي مفاده أن يسوع كان مذنبً  نهدريم الجتماع مستعجل للمصاَدقةالسّ 

بت في شيٍء قبل أن تدِرك جموع أورشليم ما كان يحدث وقبل أن يبدأ السّ  الموت. أرادوا أن ينتهوا من كلِّ 

وها مساء ذلك اليوم. أرادوا أن يعطوا صبغةً قانونية لإلجراءات والتّحقيقات الفاسدة والمنحرفة التي اتّخذ

 وقاموا بها في جلسات الليلة السابقة. 

ه هو ابن هللا. سيجلس عن يمين هللا القدير وبأنّ  اأقّر يسوع أنّه كان المسيّا المنتظر، وأعلن أنّه قريبً  اوهنا أيضً 

ة البشرية في يسوع السميح وأتى ليعيش في وسط الجنس البشري بيعهللا اتّخذ الطّ  ومعنى "ابن هللا" هو أنّ 

(، فإنّه يستطيع 4-0: 9قة مشتعلة )خروج  يستطيع أن يُظِهر نفسه في علّي(. فإن كان هللا84 ،8 :8 )يوحنا

الذي ال ة هلل ورة المرئيّ بشري! االسم "ابن هللا" يعني أّن يسوع المسيح هو الصّ  أن يُظِهر نفسه في جسدٍ  اأيضً 

ظِهر سمات هللا المجيدة غير المرئي، وأنّه مُ ان هلل ياء المرئيّ (، وأنّه البهاء والضّ 85: 8)كولوسي  يُرى

 (. 9: 8ين غير المرئي )عبرانيّ  هوكيانهللا ورة الدقيقة لجوهر والصّ 

دانة إلولكّن السنهدريم، المجلس الّرسمي األعلى للشؤون اليهودية، لم يتمّكن هو اآلخر من إيجاد أيّة أدلّة 

عقوبة الموت،  صداربإ نهدريم كان يملك الحقّ ع أّن مجلس السّ وم! براءة كاملةً وتاّمة ابريئً ليسوع. كان يسوع 

 . في ذلك الوقت الحّق بأن ينفِّذ هذه العقوبة، ولذا أخذوا يسوع إلى بيالطس، الوالي الروماني يملك فإنّه لم يكن

 

 26-82: 81يوحنّا 

 ؟ة عادلةاليهوديّ ة هل كان التّحقيق مع يسوع ومحاكماته أمام الّسلطات الدينيّ : 2الّسؤال 
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 .مالحظات

 52-41: 88يُخبِرنا إنجيل يوحنا ة مع يسوع عادلةً على اإلطالق. لم تُكن التّحقيقات والمحاكمات اليهوديّ كال، 

ألنّهم كانوا أنّهم كانوا قد قّرروا قبل فترة طويلة أن يُقتَل يسوع. كان قادة اليهود الدينيّون يحسدون يسوع 

من حقيقة أن يسوع كان قد  وساخطينيفقدون سلطتهم على األّمة اليهودية ونفوذهم فيها. كانوا منزعجين 

ة، بل ن لم تكن تحقيقات حقيقيّ حاكمات أمام قادة اليهود الدينيّيفضحهم وأدانهم عالنيةً. ولذا، فإّن التّحقيقات والم

من  هم، وكانوا يسعون لتنفيذ مؤامرتهم. والمؤامرة اليهودي الّدينيّون قادة. ابتكر اتحقيقات مثيرة للّسخرية حقً 

وأدانوا يسوع، مع أنّه كان شهوَد زور.  اأرسل حّراس الهيكل للقبض على يسوع، وأتوا بشهوٍد كانوا جميعً 

ا يسوع. الجمع ليطلبوا إطالق سراح باراباس ويصلبوبراءة تاّمة. وأسلموه للوالي الروماني. وهيّجوا  ابريئً 

، استمّر هؤالء الرسل فر أعمالوسخروا بيسوع، وأشاعوا الكثير من الكذب بشأن حادثة قيامته. وبحسب سِ 

 في اضطهاد المسيحيّين المؤمنين. 

لطات الدينيّة اليهوديّةحَسد وغضب  خطاةً أسوأ من  ااألمة اليهودية عمومً  نفي زمن يسوع ال يجعال السُّ

غير منصفين وغير عادلين في صلبهم يسوع.  ااآلخرين! فتذكَّر أّن الرومان، غير اليهود، كانوا هم أيضً 

واليوم، ثّمة أَمٌم أخرى ترفض يسوع وتضطهد المسيحيّين، ولذا يقول الكتاب الُمقدس: "الجميع قد أخطأوا" 

 وا من خطاياهم. (. اليهود وغير اليهود بحاجة ألن يخلص09: 9ية روم)

 

 64-21: 81يوحنّا 

 ؟ومانية للتّحقيق معه ومحاكمتهكم عدد المّرات التي مثل فيها يسوع أمام الّسلطات الر  : 3الّسؤال 

 .مالحظات

لطات الّدينيّة اليهودية، واجه ثالث جوالت بعد  أن واجه يسوع ثالث جوالت من التّحقيق والمحاكمة أمام السُّ

الّرومانيّة. وكانت هذه الجوالت الثالثة أمام الّسلطات الّرومانيّة هي: األولى أمام  أخرى أمام الّسلطات

 محاكمته أمام بيالطس. التحقيق معه ثانيةً والثة هي انية أمام هيرودس، والثّ بيالطس، والثّ 

 

 .أمام بيالطس األول أ. التّحقيق 
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وماني في اليهودية. كان بيالطس هو الوالي الرُّ ومانية تحكم فلسطين، وكان بيالطس اإلمبراطورية الرُّ  تكان

وبسببها وخشية بشأنها  خاطئة ة(، ولديه قبول ألفكاٍر دينيّ 8: 89)لوقا  ا(، وقاسيً 82: 81)يوحنا  امتكبّرً  رجاًل 

 )يوحنا

ن (، ولكنّه كان يسعى لمصلحته، ولذا كان يخشى أن يفقد مركزه الّراقي أمام اإلمبراطور الّروماني. كا5: 81

يخاف من أن يستخدم اليهود تأثيرهم ونفوذهم الستبعاده من منصبه. ولكن خالل مجريات التحقيق، يُرى أّن 

 ها. فضرُكلَّ شيٍء كان يشير إلى سعيه للتخلُّص من هذه القضية و

هة ضّد يسوع، قال قادة اليهود إن السبب الوحيد الذي جعلهم يأت ون وحين سأل بيالطس عن االتّهامات الُموجَّ

لبيالطس بأّن عليه  اُمبطَّنً  ا(. كان هذا تهديدً 92: 85)يوحنا  اومجرمً  ابه إلى بيالطس هو أّن يسوع كان مذنبً 

لليهود بأن يحاكموا يسوع بحسب  انّه كان مسموحً إقرار مختلف. وحين قال بيالطس استنتاج أو أال يِصل إلى 

(. ويظهر من لوقا 98: 85شريعتهم وناموسهم، أوضح اليهود أنهم كانوا ُمصّممين على قتل يسوع )يوحنا 

 الّصحيحةالمناسبة وأنّه حين رفض بيالطس أن يحكم على يسوع من دون الّسير باإلجراءات القانونية  0: 09

سوع: أفسد األّمة اليهودية، ومنع اليهود من دفع الضرائب )الجزية( ضد ي ة اتّهاماتقّدم قادة اليهود ثالث

 . اسياسيًّ  اة، واّدعى أنّه ملك. وهكذا، فقد اتّهموا يسوع بكونِه خِطرً ومانيّ للحكومة الرّ 

وحين حقّق بيالطس مع يسوع على انفراد، أوضح يسوع له أنّه ملك، ولكن ليس مثل ملوك العالم. فقد أتى من 

وليدّمر عالم الكذب  ياسي والعسكري، ولكنّه أتى ليشهد للحقّ يحارب األَُمم األخرى ألجل النفوذ السّ ل السماء ال

يصغي  وماني لالصطفاف مع الحق، إذ قال: "كل َمن هو من الحقّ والّزيف. بل إّن يسوع دعا الوالي الرّ 

 (. 91: 85 لصوتي" )يوحنا

، فقال: "إنّي ال أجد فيه بريء براءة تاّمةأّن يسوع  أعلناس واقفين، وحين خرج بيالطس إلى حيث كان النّ 

 ، ألطلق سراح يسوع في هذه اللحظة. اصادقً  ا(. ولو كان بيالطس إنسانً 95: 85!" )يوحنا اذنبً 

أنحاء اليهودية. ومع  ه يهيّج الناس باستمرار في الجليل وفي كلِّ ، اتّهم قادة اليهود يسوع بأنّ 5: 09بحسب لوقا 

لطة على اليهودية، فقد أرسل يسوع إلى الملك هيرودس، صاحب الّسلطة في أّن بيال طس كان يملك كل السُّ

 الجليل. 

  .حقيق أمام الملك هيرودسب. التّ  
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ن مجريات هذا التّحقيق في تّحقيق، مع أن الملك هيرودس طرح على . في هذا ال80-2: 09لوقا  إنجيل تُدوَّ

 اليهود الّدينيّون اتّهاماٍت شديدة وشرسة بحّق يسوع، لم يِجب يسوع عن أيّ يسوع أسئلةً كثيرة وقّدم قادة 

 سؤال. 

 وحتّى هيرودس لم يجد فيه أي ذنٍب. ومع هذا سخر بيسوع ثّم أعاده إلى بيالطس.

 

 .اني مع يسوع أمام بيالطس ومحاكمتهحقيق الثّ ج. التّ  

إنّه حقّق مع يسوع في حضورهم، ولكْن ال هو ، دعا بيالطس قادة اليهود وقال لهم 05-89: 09بحسب لوقا 

ذنٍب في يسوع وال علّة تستدعي قتله. فمن ناحية، كان بيالطس يخشى أن يسلِّم  وال الملك هيرودس وجد أيَّ 

 احية األخرى كان يخشى هياج اليهود عليه. ب، ولكن من النّ لْ يسوع للصَّ 

لهم. وقد  اسجينً  هإحسانه المعتاد في الفصح بإطالقبيالطس بأن يبدي  ، طالب الجمعُ 02-85: 01وبحسب متّى 

سمح بيالطس لهم بأن يختاروا بين يسوع، ملك اليهود، وباراباس، صاحب الفتنة ومسبّب الفوضى والقتل. 

الجمُع يسوع. وفي تلك اللحظة الحاسمة والحّساسة وصل رسول إلى بيالطس يبلغه بحلم وتوقَّع أن يختاَر 

تسبّب بحزٍن وألٍم شديد عند زوجة بيالطس. وحينئٍذ أهاج قادةُ اليهود الجمع كلَّه ليطالب بإطالق سراح 

 باراباس وتسليم يسوع للّصلب. 

. ومع هذا، فقد كان يخشى أن يفقد منصبه تاّمةبراءة  ابريئً استمّر بيالطس في إصراره على أن يسوع كان 

 كوالي لليهودية، ولذا أمر بجلد يسوع وأسلمه ليُصلَب. 

 

  تطبيقات   . طبِّق: 6الخطوة 

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

نها.  ،85: 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

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

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 
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 :81من يوحنّا  ُمقتَرحةأمثلة على تطبيقات  .8

 الة، مثلما فعل يسوع. في مكاٍن هادئ للصّ  لييمكنك أن تخت          : 8: 85

 ة قطّ. يّ الحقيقته لم يكذب يسوع قط، فلم ينِكر هويّ    : 5: 85

 من الذين أودعهم هللا اآلب له.  واحدٍ  لم يفقد يسوع أي : 5-1: 85

الستخدام األسلحة أو اإلرهاب أو الحروب الُمقّدسة  اأال يلجأوا أبدً  المؤمنين ينبغي للمسيحيّين : 82: 85

 أو الدينية. 

 أن يتقبّلوا األلم الذي يسمح هللا بحدوثه.  المؤمنين ينبغي للمسيحيّين : 88: 85

 أن ال يقاوموا االعتقال، ألّن عليهم أن يشهدوا للمسؤولين والحّكامالمؤمنين ينبغي للمسيحيّين  : 80: 85

 (. 02-81: 82)متّى 

علّم  بالّسّر. بل إنّه افي كالمه مع العالم، ولم يكن يقول شيئً  ادائمً  اوصريحً  اكان يسوع واضحً  : 02: 85

 اس حتّى في األماكن الدينية التي عادةً ما كانوا يجتمعون فيها. النّ 

ما كان قد  ناس عّما سمعوه يقوله، ألنّهم يعرفوتحّدى يسوع المشتكين عليه بأن يسألوا النّ  : 08: 85

 قاله. 

. واجه يسوع الذين كانوا اعلى أنّه كان مخطئً  يسوع الذي ضربه بأن يقّدم دلياًل  ىتحدّ  : 09: 85

 بغير عدل الذين كانوا يضربونه حين كان يتكلّم بالحّق. ويعاملونه يواجهونه 

يسوع الوالي بأن يقول ما كان يعتقد به بشأن يسوع، وليس بأن يقول ما قاله اآلخرون  ىتحدّ  : 94: 85

 فقط. 

 عن نفسه.  االعالم فلن يحارب دفاعً ملكوته ليس من هذا  قال يسوع صراحةً وبوضوح إنّه ألنَّ  : 92: 85

 ه ملك هذه المملكة، وبأن ملكوته ينتشر بإعالن الحّق. قال يسوع صراحة وبوضوح إنّ  : 91: 85

ينبغي أن يكون المسيحيّون المؤمنون مستعّدين ألن يُحاَكموا ويُحَكم عليهم بالموت، مع أنّه  : 95: 85

 ّحتها. التُّهَم الموّجهة ضدهم تكون بال أساٍس لص
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كثيرين في العالم سيختارون قتلهم  ينبغي أن يكون المسيحيّون المؤمنون مستعّدين لحقيقة أنَّ  : 91-42: 85

 . ابينما يتركون المجرمين يستمّرون في حياتهم أحرارً 

 

 :ةأمثلة على تطبيقاٍت شخصيّ  .2

؟" "ما بّ التي قطعتُها للرّ فّكرت بنفسي وسألت نفسي األسئلة التالية: "مثل بطرس، ما الوعود الكبيرة  . أ

أنا أعرف نفسي؟" "أم هل أجازف  االطموحات الكبيرة التي كانت لدّي بشأن ملكوت هللا؟" "هل حقً 

وأفّكر بنفسي كما يريدني هللا أن  ابإنكار يسوع؟" أريد أن أطلب من هللا نعمةً على أن يكون متواضعً 

 أفّكر بنفسي. 

 

يسوع لم يُكن مجَرَد قتل. فقد بذل يسوع نفسه طواعيةً وبقصد فديةً عن كثيرين. هو  معما حدث  . ب

 ا؟ أريد أن أكون دائمً اما يحدث على األرض. هل أومن بهذا حقً  ك بيده بزمام كلِّ الملك، وهو الممسِ 

 بّ لكّن الرّ روف غير العقالنية، وأو الظّ  ومصيري ال يتحّددان بالقدر األعمىحياتي  لحقيقة أنَّ  امدركً 

 يسوع المسيح الحي هو َمن يحّددهما ويتحّكم بهما. 

 

 

 التجاوب    .صلِّ : 5الخطوة 

في صالتك لما تعلّمته خالل دراسة الكتاب  تجاوب. )85بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في يوحنّا  بالتناوبلنصلِّ 

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

 مختلفة.( 

 

 دقائق( 5) صالة  5

 صالة شفاعيَّة

 

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

 

 



04الدَّرس -ثامنال الدليل  

 )دقيقتان( واجب بيتي 4

 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 .8

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  85يوحنّا  ِعظ أو علّم أو ادرس .0

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .9 يوميًا.  9-8يوحنا 8من : خّصص وقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.   استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

راجع . 04: 89المحبّة من خالل التّأديب: أمثال تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .4

 يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. 

 (. 9: 5صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .5

ن مالحظاتك .2 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيًضا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا،  دوِّ

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


