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 صالة 1

 

 

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

 دقيقة(  02) مشاركة  2

 رؤيا يوحنا 

 

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

  (.7-4م في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )رؤيا يوحنا خلواتكم الروحيَّة وتأمالتك
أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها. 

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 دقائق( 5) حفظ 3

 13: 11يوحنا 

 

 . 61: 61في مجموعاٍت من اثنين يوحنا  راجعوا

 دقيقة(  55) درس كتاب 4

 22يوحنا 

 

من إنجيل يوحنا بقيامة يسوع المسيح من الموت وبظهوراته لمريم  02و 02: يتعلَّق األصحاحان ُمقّدمة

 يصف الكاتب هدفه من كتابة إنجيله.  02-02: 02المجدلية والتالميذ اآلخرين. وفي يوحنا 

نة في أنا جيل متّى ومرقس ولوقا ويوحنّا تشتمل على تناقضات، فإّن هذه مع أنّه يبدو أن الشهادات الُمدوَّ

التناقضات يمكن شرحها وتفسيرها بشكٍل معقول وُمرٍض بحيث ال تبقى أيّة تناقضات غير محلولة. حين نقرأ 

. فقد سمع كّل البشيرون ُكتّاب األناجيل ال يُرى أي تناقض بشأن أي حدٍث حصلاألناجيل األربعة مًعا، 

ا. األربعة  ن كلُّ واحٍد منهم في إنجيله ما اعتبره مهّمً  شهادات النّاس وتالميذ يسوع مراٍت عديدة، وأخيًرا دوَّ
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 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 02لنقرأ يوحنّا  اقرأ.

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

 

 

 .                                                     ُ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. اكتشف َحقًّ  َدوِّ  ا واحًدا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

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

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

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

 

 .جسد يسوع الُمقام: 1االكتشاف 

تشير األناجيل األربعة إلى أن يسوع المسيح بجسده المقام لم تكن أكفان الكتان الملفوفة حوله لتعيقه، ولم يكن 

اء. هذا ال يعني أّن طبيعته القبر الُمغلَق ليقف أمامه. فقد عبر البّوابات واألبواب المغلقة، وظهر واختفى كلّما ش

فليسوع المسيح البشرية صارت تمتلك صفات الطّبيعة اإللهية وال أن طبيعته البشرية قد صارت كلّية الوجود. 

: طبيعة إلهية وطبيعة بشرية. وطبيعتاه لم تختلطا أو تمتزجا في حالة التّواضع على األرض، ولم طبيعتان

في الّسماء بحيث تتشارك إحدى الطّبيعتَين بصفات الطّبيعة األخرى. تختلطا أو تمتزجا في حالته المجيدة 

فطبيعتاه تبقيان ُمميّزتَين وغير مختلطتَين وغير متغيّرتّين، ولكن في الوقت نفسه ال تنفصالن واحدتهما عن 

 األخرى! هذا هو إقرار إيمان الكنيسة المسيحيّة بشأن طبيعتي يسوع المسيح من القديم. 

المسيح  جسديسوع المسيح هي التي قامت من القبر، كما يعلّم الليبراليون، بل  روحذلك، لم تكن وعالوة على 

أو خيااًل )كما يعلّم أتباع الدوسيتية/ الدكائية(، ولكنّه كان  شبًحاهو الذي أُقيم وخرج منه. لم يكن جسد المسيح 

؛ 03: 02ي بدعوته تالميذه ألن يلمسوه )لوقا جسًدا حقيقيًّا! وقد أثبت يسوع أنَّ جسده بعد قيامته جسٌد حقيق

كان ، بل جسًدا مختلفًا تماًما(. لم يكن جسد القيامة 20-22: 02(، وبتناوله الطّعام معهم )لوقا 2: 2يوحنا 2

ا )فيلبّي  جسَده الوضيعَ   52-50، 22-20: 25كورنثوس 2(. ويعلّم الوحي في 02: 0نفسه الذي تغيَّر تغيًُّرا تاّمً

، أي أنّه ال يفنى وال يموتالمسيح المقام وجسد المسيحيّين المؤمنين الذي سيقومون به في المستقبل أن جسد 
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دال يشيخ وال يمرض وال يضعف، ولن يموت ثانيةً أبًدا. إنّه جسٌد  ، أي أنه يتّصف بصفات إلهية مجيد ممجَّ

أي أنّه يبقى إلى األبد في حياة كاملة،  ،خالد. وهو جسد تهمثل محبّة هللا وقداسته وبّره وقّوته وسلطانه وحكم

، أي أّن الروح القدس يجّدده ويسيطر عليه. أتطلَّع روحيوفي سعادة أبدية وفي محضر هللا! وأخيًرا، إنّه جسد 

 بشوق إلى قيامة جسدي، إذ حينئٍذ سيتغيَّر جسدي ويصير مثل جسد يسوع المسيح! 

 

  31-32: 22يوحنا 

 .يوحنا في إنجيله الرسولزية التي سّجلها اآليات المعج: 2االكتشاف 

قّراؤه في اإليمان  يستمرّ يقول الّرسول يوحنا إنّه دّون مجموعة منتقاة من اآليات المعجزية في إنجيله حتى 

ونبأن يسوع هو المسيح ابُن هللا، وحتّى بإيمانهم  نت  اآلياتفي أن تكون لهم حياة باسمه. وهذه  يستمرُّ التي ُدوِّ

يوحنا هي تحويل الماء إلى خمر، وشفاء ابن قائد المئة، وشفاء المشلول عند بركة بيت حسدا،  في إنجيل

 آيةواإلطعام المعجزي للخمسة آالف، وفتح عيون رجٍل ُولِد أعمى، وإقامة لعازر من الموت. ولكن أعظم 

 أوردها اإلنجيل هي معجزة قيامة يسوع!

ها تقّدم تعليم حقائق ُمعيّنة ُمحدَّدة تشير إلى يسوع المسيح. ولذا، ، ألنّ آياتتُدعى المعجزات في إنجيل يوحنا 

. اآلياتفإنّه حتّى تطهير الهيكل والّدخول االنتصاري إلى أورشليم يمكن دعوتهما واعتبارهما من ضمن 

ف ! ولهذه اآليات هدومعناها، إذ هو يدّون أعمال يسوع المسيح الرائعة واإلعجازية كتاب آياتإنجيل يوحنا 

واحٌد فقط: مساعدة النّاس على أن يستمّروا في اإليمان بيسوع المسيح! هدف المعجزات في الكتاب الُمقدَّس 

هو توجيه النّاس إلى حقيقة يسوع المسيح وحقّه ومحضره/ وجوده. ال يدعوني يسوع المسح للتّركيز على 

ه إليه ك لُّ المعجزات، وهو موضوع تعليم كّل المعجزات والعجائب نفسها، ولكن على شخصه، فهو َمن تُوجِّ

 إنّه خبز الحياة لي! .العجائب. فمثاًل، تعلّم آية إطعام الخمسة آالف أن "يسوع هو خبر الحياة"

   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. 02-2: 02الحقائق التّي يقّدمها إنجيل يوحنّا لنحاول فهم كلِّ 

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

 األسئلة.( 

 

 2-1: 22يوحنّا 

 لم تكن المرأة الوحيدة عند القبر في ذلك الوقت؟ ةالمجدليَّ  كيف نتأّكد من فكرة أن مريم: 1الّسؤال 

 .مالحظات

في الحقيقة إن قرأنا كلَّ إنجيل وحده، فسيبدو أّن ثّمة تناقضات بين روايات األناجيل. فمثاًل، يتكلّم يوحنّا عن 

من ثالث نساء  امرأة واحدة، ويتكلّم متّى عن امرأتَين، بينما يتكلّم مرقس عن ثالث نسوة، ويتكلّم لوقا عن أكثر

. فلوقا ال تناقض في ما يخّص أي حدث حصلعند القبر. ولكن إن قرأنا األناجيل األربعة مًعا، فإنّنا نرى أنّه 

: 02يشير بوضوح إلى أنّه كان هناك أكثر من ثالث نسوة في مجموعة النسوة اللواتي ذهبن إلى القبر )لوقا 

، يذكر متّى مريم المجدلية ومريم األخرى. أما الّرسول اًل فمث (. ومتّى ومرقس يقّدمان نوًعا من االختصار.22

يوحنا فالراجح أنّه يفترض أن قّراءه على اطاّلع على األناجيل الثاّلثة األخرى، ولذا يحصر قّصته في ما 

ة. فمريم يتعلّق بمريم المجدلية. هذا ال يعني أّن يوحنا يقول إنّه كانت هناك امرأة واحدة عند القبر في تلك المرّ 

: "أخذوا الّرّب من القبر، وال ندري أين وضعوه!" لم تقُل مريم 0المجدلية تقول للّرسول بطرس في اآلية 

المجدلية: "ال أردي أين وضعوه،" بل "ال ندري"، أي بصيغة الجمع. وهكذا، تشير مريم بوضوح إلى أنّه 

 األخرى تماًما! كانت نساء أخريات معها عند القبر، مثلما تدّون لنا األناجيل

 

 9-3: 22يوحنّا 

 ؟لماذا آمن بطرس ويوحنّا فجأة: 2الّسؤال 

 .مالحظات

بعد أن أخبرْت مريم المجدلية التالميَذ عن القبر الفارغ، ركض بطرس ويوحنا إلى القبر. وحين وصال رأيا 

ا بعيًدا عن لفائف األكفان لفائف األكفان الكتّانية هناك من دون الجسد، وكان منديل الرأس موجوًدا وحده مرتّبً 

خرج منها جسد يسوع  ةالكتّانية. ال يمّكننا النّّص من تكوين فكرة أن لفائف األكفان كانت تشّكل شرنقةً فارغ

المسيح. ولكْن ما كان واضًحا جًدا هو أن تلك الفائف كانت ما تزال موضوعةً هناك، وأّما جسد يسوع فلم يُكن 
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مختوم وحّراس القبر موجودين لضمان عدم أخذ تالميذ يسوع للجسد وضمان عدم موجوًدا هناك! كان القبر ال

مرين، لما بقيت لفائف األكفان موجودة! مجيء لصوص لسرقة ما في القبر. فلو حصل أي من هذين األ

واإلدراك الفجائي لحقيقة أّن جسد يسوع المسيح قد أُقيم من الموت جعل بطرس ويوحنّا يؤمنان بأن يسوع قد 

 قيم من الموت حقًا وأنّه حّي! أ

: "فإّن التالميذ 3: 02ولذا، بدأ الكتاب الُمقدَّس يتّخذ معنى جديًدا عند بطرس ويوحنا. يقول الوحي في يوحنا 

لم يكونوا حتّى ذلك الوقت قد فهموا أّن الكتاب تنبّأ ..." فمع أنّهم كانوا قد قرأوا العهد القديم مّرات كثيرة، فإنّهم 

: "ألنّك لن تترك 22: 21. فنقرأ في مزمور 50وإشعياء  21ا بعض مقاطعه وفصوله مثل مزمور لم يفهمو

أنّه بعد بذل  22: 50نفسي في هّوة األموات، ولن تدع وحيدك القّدوس ينال منه الفساد." ونقرأ في إشعياء 

اطع النبوية هذه في نفسه وألمه "يرى ثمار تعب نفسه ويشبع." واآلن، فجأةً أدرك بطرس ويوحنا أن المق

العهد القديم تنبئ بقيامة يسوع المسيح! فقد أدركا أن قيامة يسوع المسيح كانت جزًءا من خطّة هللا األزليّة، 

(. وفي العهد الجديد، أنبأ يسوع 22: 02وبالتّالي فهي "ضرورة" إلهية، بمعنى أنّه كان ينبغي أن تحدث )لوقا 

-00: 22؛ 02: 3؛ 02: 5ب وبعد ثالثة أيّام سيقوم من الموت )مرقس المسيح نفسه عدة مرات بأنّه سيُصلَ 

02 !) 

 

 11-14: 22يوحنّا 

 لماذا قال يسوع لمريم المجدلية بأن ال تمِسك به؟: 3الّسؤال 

 .مالحظات

ع حين ظهر الّرّب يسوع المسيح لمريم المجدليّة، ظنّت في البداية أنّه كان البستاني. فبسبب عدم إيمانها لم تتوقّ 

أن ترى يسوع حيًّا، ولكنّها كانت تبحث عن جسده المائت! ولكن حين دعاها يسوع باسمها اآلرامي، "مريم"، 

وتكلّم إليها بلغتها األّم، عرفت يسوع ورغبت بأن تمسك به )تمسك بقوة به(، بحيث تحجزه وال تسمح له بأن 

 يذهب. 

رتباط المرئي ليسوع مع تالميذه واختبرت الّشركة قبل موت المسيح، كانت مريم قد اختبرت مّدةً طويلة اال

الحلوة معه. واآلن افترضت أّن هذا النّمط الّسابق من الّشركة سيُستأنَف ثانيةً. ولذا يقول يسوع لها إن عليها 

أال تمسك به بحيث تمنعه من الذهاب، ألنّه لم يرجع بعُد إلى اآلب. ال يعترض يسوع على لمسها إيّاه، ولكنّه 
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لها إنَّ من اآلن فصاعًدا تغيّرت العالقة بينه وبين تالميذه. فاالرتباط اليومي المرئي بين يسوع وتالميذه  يقول

قد انتهى. فهو يظهر اآلن لهذا الّشخص، وبعَد ذلك لشخٍص آخر. لهذا يقول لها إّن عليها أال تظّن أنّها بإمساكها 

ان يسوع سيصعد بعد فترٍة قصيرة إلى اآلب في السماء. به ستمنعه من الذهاب بحيث يبقى دائًما معها. فقد ك

وفقط بعد انسكاب الّروح القدس ستكون هي والتاّلميذ اآلخرون قادرين على أن يحظوا بشركة دائمة ال تنقطع 

معه! وستكون هذه الّشركة أغنى جًدا وأكثر غبطةً وسعادةً بما ال يُقاس! ستكون شركة الّرّب الُمقام في الّسماء 

 كنيسته على األرض! مع 

 

 31-32: 22يوحنّا 

لماذا يقول يسوع لبعض النسوة إنّه ذاهٌب إلى الجليل، ولمريم المجدلية إنّه ذاهب إلى أبيه : 4الّسؤال 

 ؟الّسماوي

  .مالحظات

 .أ. قيامة يسوع المسيح وظهوراته 

تالميذه "أنّه قد قام من بين األموات،  خبرنَ سريًعا ويُ  أن يذهبنَ  نَّ ، قال المالك للنّسوة إّن عليه7: 05في متّى 

نقرأ عن ظهور يسوع لتالميذه على جبٍل  02-21: 05هناك ترونه." وفي متّى  -وها هو يسبقكم إلى الجليل 

في الجليل. ومع أّن المالك قال إّن يسوع سيسبق تالميَذه إلى الجليل، فإنّنا نعرف أن ظهورات يسوع األولى 

جليل بل في أورشليم وما حولها. ليس هذا تناقًُضا، ألن يسوع التقى الحقًا بتالميذه في لتالميذه لم تحصل في ال

ِمّما أعلن لهم  عمل أكثر جًداالجليل، وليس من دليل على أّن يسوع لم يصل الجليل قبل تالميذ. ببساطة، يسوع 

 في الجليل!ومن خالل مالكه! فالتقى بتالميذه في أورشليم 

 

 .سيح والعالقة الجديدةب. صعود يسوع الم 

إنّي سأصعُد إلى  أبي ‘، قال يسوُع نفسه لمريم المجدلية: "اذهبي إلى إخوتي وقولي لهم: 27: 02في يوحنا 

مّما أعلن للنّسوة األخريات. كان ينبغي  معلومات أكثر" أعلن يسوع لمريم المجدلية ’وأبيكم، وإلهي وإلهكم.

لتالميذه، بينما كان على مريم أن تتكلّم عن صعوده وعن عالقته الجديدة للنّسوة أن يتكلّمن عن قيامته وظهوره 
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بهم. طلب منها أن تخبِر تالميذه، ليس فقط بأنّه قام من الموت بل وبأنّه سيصعد إلى الّسماء، إلى أبيه وأبيهم. 

 هذا يعني أن العالقة بين يسوع وتالميذه ستتغيّر. 

. فهو هنا يدعوهم "إخوتي"، وهو ُمصطلح أكثر وّدًا وحرارةً ل والّشبهالتماثمن ناحية، شّدد يسوع على عالقة 

(. هذا يعني أّن عالقتهم معه 25-20: 25من "أحبائي"، أي "أصدقائي" )بحسب النّّص اليوناني؛ يوحنا 

احية ستكون عالقة شركة بالّروح، وبأنّهم ينتسبون للعائلة نفسها، وبأنّهم سيرثون الميراث األبدي نفسه. من النّ 

 (. 22-22: 5أبو هؤالء فقط )انظر يوحنا  -الّروحيّة، هللا هو أبو الذين قبلوا هللا االبن بإيمان حي 

. بالتّبني ، بينما هم أبناء هللابالطّبيعةبينه وبين تالميذه: فهو ابن هللا  الفرقمن ناحية أخرى، شّدد يسوع على 

ينهم: فمن النّاحية الّروحية، هللا أبو يسوع المسيح هو أيًضا أبو ومع هذا، فإنّه يتم التّشديد على قُرب العالقة ب

 التاّلميذ! هذا هو هللا واآلب الذي سيصعد يسوع إليه. 

 23-21: 22يوحنّا 

 ؟ما الّسلطان الذي به يرِسل يسوع المسيح تالميذه إلى العالم: 5الّسؤال 

  .مالحظات

 لرسل يسوع المسيح. أ. كانت تلك اإلرسالية معطاة بالّدرجة األولى  

: 02في أمسية اليوم الذي قام فيه يسوع من الموت، ظهر لعشرٍة من تالميذه وآلخرين كانوا مجتمعين )لوقا 

(. وبعد أن أراهم عالمات الطّعن والجروح في يديه وجنبه، آمنوا أنّه كان يسوع. وبعد ذلك وّكلهم يسوع 00

ن يسوع قد قال هلل اآلب: "وكما أرسلتني أنَت إلى العالم، كا 25: 27على المأموريّة الُعظمى. في يوحنا 

يقول يسوع هذه الكلمات لتالميذه: "كما أنَّ اآلب أرسلني،  02: 02أرسلتُهم أنا أيًضا إليه." واآلن، في يوحنا 

جة أرِسلُكم أنا." الكلمة "أرسل" تشير إلى إرسال شخٍص كـ"رسول". كانت هذه الكلمات ُموّجهة أواًل وبالّدر

 ل يسوع المسيح، الذين كانوا معه من البداية وكانوا شهوَد عيان على حياته وموته وقيامته )أعمالسُ األولى لرُ 

 (. 00-02: 2 الرسل

(. 5: 2 الرسل كان على ُرُسل يسوع المسيح أن يكونوا شهوده الّرسميّين لليهود وللّسامريّين ولألمم )أعمال

(. 25: 21جمع ويكرزوا بأخبار يسوع المسيح الّسارة لكّل الخليقة )مرقس كان عليهم أن يذهبوا إلى العالم أ

(. وعلى أساس 02-25: 05كان عليهم أن يذهبوا ويتلمذوا ليسوع المسيح تالميذ في كّل أمم العالم )متّى 



44الدَّرس -ثامنال الدليل  

ُسل وشهادتهم بنى يسوع كنيسته )متّى  النّاس من (. فلهم أعطى المفاتيح أو الّسلطة لضم أو استبعاد 25: 21الرُّ

(. ولكن لم يكن لرُسل يسوع المسيح خلفاء، ألنّه لم يُكن هناك َمن 23-25: 25؛ 23-25: 21 ملكوت هللا )متّى

(. فحين تأّسست كنيسة المسيح 00-02: 2 الرسل هو كفؤ ويمتلك المؤهِّالت الالزمة لهذا المنصب )أعمال

ليّة الكنيسة المسيحيّة ككّل. فاآلن، على الكنائس على يد رُسل يسوع المسيح، صارت المأمورية الُعظمى مسؤو

المحلّيّة بشيوخها وأعضائها أن تضطلع بهذه المهمة! فالتالميذ يتلمذون أتباًعا ُجُدًدا ليسوع المسيح، والكنائس 

 تؤّسس كنائس جديدة. 

 

 ب. كان قبول الّروح القدس ألجل منحهم القّوة إلتمام مهّمتهم. 

( ليست أفضل ترجمة، إذ التّرجمة األفضل لهذا الجزء من النّّص 00: 02وحنا الترجمة "نفخ فيهم" )ي

اقبلوا الّروح القدس. من غفرتُم خطاياهم ُغفِرت لهم، ومن أمسكتُم ‘اليوناني هي: "ونفخ )تنفَّس( يسوع وقال: 

 " ’خطاياهم أُمِسكت.

حين شّكل هللا اإلنسان من  7: 0تكوين ( مغزى رمزي. يُستخَدم الفعل نفسه في 5: 0كان للنّفخ )انظر يوحنا 

تراب )عناصر( األرض و"نفخ" في أنف ووجه اإلنسان نفخة الحياة، فصار اإلنسان "نفًسا حية." ولكن في 

. كان النّفخ أو التّنفُّس يرمز لهبة إعطاء قّوة ألجل الخدمة، بل بإعطاء حياةال يتعلّق النفخ ب 00-00: 02 يوحنا

ّروح القدس نفسه باإلضافة إلى هبة خاّصة من الّروح القدس هي غفران الخطايا أو خاّصة وُمحّددة هي ال

 إمساكها في ارتباطهما بإعالن بشارة إنجيل يسوع المسيح في العالم. 

فكما أن أنبياء العهد القديم نالوا الروح القدس ألجل مهّمتهم الخاّصة التي كانت تتمثَّل بالتّنبُّؤ بكلمة هللا 

(، وكما أن يسوع المسيح في العهد الجديد نال الّروح القدس ألجل مهّمته الخاّصة التي 7-2 :0 )حزقيال

ُسل 02: 0؛ 02-00: 2؛ يوحنا 0-2: 12؛ 5-0: 22تمثّلت بالخالص وإعالن الّدينونة )إشعياء  (، هكذا نال الرُّ

)حين يؤمنون بذبيحة يسوع المسيح  الّروح القدس إلتمام مهّمتهم الخاّصة المتمثّلة بإعالن غفران خطايا النّاس

 الكفّاريّة(، وإعالن أنَّ خطاياهم غير مغفورة )حين يستمّرون في عدم إيمانهم(. 

 

 ج. المأموريّة والّسلطة ال يمكن أن يُماَرسا بشكٍل مستقّل عن هللا. 
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ُسل أن يُماَرسا باستقالليةٍ  لطة الُمستأَمنين للرُّ عن هللا. فهما أمران مرتبطان  ال يمكن للمأموريّة العظمى والسُّ

سل سلطانًا  ارتباطًا ال انفكاك فيه بمحضر وُحكم وتوجيه روح يسوع المسيح )الروح القدس( فيهم. ال يملك الرُّ

في ذواتهم من دون الّروح القدس. ال يمكنهم أن يعملوا من دون الّروح القدس. والّروح القدس يتكلّم دائًما في 

؛ أفسس 25: 27؛ 1: 22؛ انظر 25-20: 21؛ 01: 22الكتاب الُمقدَّس )يوحنا  -لمة هللا اتّفاق كامل وتاّم مع ك

(، وهو يعمل في اتّفاق تاّم مع المحبّة. اإلعالنات االعتباطيّة العشوائيّة عن غفران الخطايا، واالستبعاد 27: 1

أي سلطان وتأثير عند هللا في  االعتباطّي من الكنائس المسيحيّة، والعقوبات واللعنات االعتباطيّة ليس لها

 الّسماء. 

ُسل استُؤمنوا على مهّمة  غفران خطايا الناس أو عدم غفرانها، فإّن هللا هو الوحيد الذي يغفر  إعالنومع أّن الرُّ

خطاياهم أو ال يغفرها. يُظِهر بناء المجهول في الفعلين "ُغفِر" و"أُمِسكت"، في ما يتعلّق بالخطايا، إلى  فعاًل 

لغفران هو عمل هللا صاحب الّسيادة والّسلطان. فلم يعطَ الّرسل مهّمة وسلطةً بشكٍل مستقٍل عن هللا. كما أّن أن ا

ُسل ال يُمنحون يقينًا بأنّهم معصومون من الخطأ )غالطية  (. فمهّمة رسل يسوع المسيح هي أن 22: 0الرُّ

ناس أو إمساكها هو من صالحيّات هللا فقط! ولذا، يعلنوا ويعلّموا، ولكن امتياز منح الغفران الفعلي لخطايا ال

قال الرسول بولس ُمصيبًا في وقٍت الحق: "فمن هو بولُس؟ ومن هو أبلُّوس؟ إنهما فقط خادمان آمنتم على 

 (! 1-5: 0كورنثوس 2" )ولكّن هللا أنمىأيديهما، وكما أنعم الّرّب على كلٍّ منهما. أنا غرسُت وأبلُّوس سقى؛ 

 

 

  تطبيقات   . طبِّق :4الخطوة 

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

نها. 02: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من يوحنّا شارك ودّون  ، وندوِّ

لها إفّكر  لى تطبيق شخصي؟: ما 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 

 قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 
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 22:حنّا أمثلة على تطبيقات مقترحة من يو .1

 ادرس األدلّة التّاريخيّة المتعلقة بقيامة يسوع المسيح، وآمن بهذه األدلّة!  : 5-5: 02

يعتبر اإليمان المسيحي الحزن على فقدان محبوب أو عزيز تعبيًرا صادقًا وضروريًّا عن  : 22: 02

 المشاعر قبل أن يحصل شفاء مشاعر الحزن. 

  يعمله في حياتك. أخبِر اآلخرين بما رأيَت هللا : 25: 02

 تعلّم قدر ما تستطيع عن الكيفيّة التي تّمم المسيح بها خدمتَه.  : 02: 02

 آمن أن يسوع المسيح سيؤهّلك للخدمة التي يدعوك للقيام بها.  : 00: 02

 توقَّف عن الّشّك وصدِّق الحقائق التاريخيّة المتعلّقة بيسوع المسيح، وستتبارك! : 01-03: 02

ه نحو يسوع المسيح وَمن  : 02-02: 02 معجزات يسوع المسيح هي بالّدرجة األولى "آيات" تشير وتوجِّ

 هو. 

 لن تنال الحياة األبديّة إال حين تؤمن أن يسوع هو المسيح/ المسيّا الموعود به وأنّه ابُن هللا.  : 02: 02

  

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .2

ل أريد أن ال أستمّر في خوفي من الموت. فال . أ ّرجاء المسيحّي يقيٌن بأنّه حين تقوم األجساد سيتحوَّ

جسدي الوضيع ليصير على شبه جسد يسوع المسيح المجيد! ألنّني اآلن أعرف أنَّ الموَت قد هُِزم 

وأنّني سأُقام من الموت، ولذا أستطيع أن أتطلَّع إلى مستقبلي برجاء يمأله الفرح وثقة تغمرها البهجة! 

 هر باستمرار بإيماني بالقيامة من الموت! أريد أن أعترف وأجا

أُدِرك أن المأموريّة الُعظمى أُعطيت في األصل لُرُسل يسوع المسيح. ومع أنّه لم يكن لُرُسل يسوع  . ب

المسيح خلفاء، فإّن المأمورية الُعظمى تخّص الكنيسة المسيحيّة ككّل. ينبغي لكّل كنيسٍة محلّية في 

في المأموريّة الُعظمى! ينبغي إعالن بشارة اإلنجيل لكلِّ الخليقة،  العالم أن تشترك بقيادة شيوخها

وينبغي أن يُتلَمذ أتباٌع ليسوع المسيح في كلِّ أّمة تحَت الّشمس. وبكرازتي ببشارة اإلنجيل، سيجذب 

 هللا بسيادته النّاس إلى يسوع المسيح ويغفر لهم خطاياهم. أريد أن أكون باستمرار مدرًكا لحقيقة أّن هللا

: "إنكم 5: 25لم يعِطني مهّمةً أو سلطةً مستقلّةً عن يسوع المسيح! فكما قال يسوع المسيح في يوحنا 
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بمعزل عنّي ال تقدرون أن تفعلوا شيئًا." وعلى خالف ذلك، فإنه "من يثبت فّي وأنا فيه فذاك ينتِج 

 ثمًرا كثيًرا." 

 

 التجاوب    .صلِّ : 5الخطوة 

في صالتك لما تعلّمته خالل دراسة الكتاب  تجاوب. )02قيقة علّمنا هللا إيّاها في يوحنّا بشأن ح بالتناوبلنصلِّ 

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

 مختلفة.( 

 

 دقائق( 5) صالة  5

 صالة شفاعيَّة

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 للّدرس القادم

 

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

 المسيح.  : تعهَّد بأن تتلمذ أناًسا للمسيح وأن تبني كنيسةتعهَّد .2

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  02يوحنّا  ِعظ أو علّم أو ادرس .0

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .0  22-5من رؤيا يوحنا : خّصص وقتًا خاّصً

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

راجع يوميًا آخر خمس آيات  .22: 21، يوحنا اتأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظه الحفظ: .2

 كتابية حفظتَها. 

 (. 0: 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

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

 


