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المقدِّمة

ــة تعتمــُد  ــَدہ عــى أنَّ البرشيَّ ــرُِّر تأكي ــا ت ــُل يوحنَّ ــا إنجي ــة كــا صوَّرَه ــِة الراديكاليَّ إنَّ طبيعــَة الخطيَّ

بالكامــل عــى اللــه مــن أجــل خاصهــا. فالرســول يوحنَّــا يدعــُم يف كلِّ جملــٍة فكــرَة أنَّ امليــاد الروحــي 

ليــس، بــأيِّ حــاٍل مــن األحــوال، نتيجــَة مجهوِدنــا الشــخيصِّ أو إرادتِنــا، عــى العكــس، إنَّــه نتيجــُة إرادة 

وس. عــاوًة عــى ذلــك، فــإنَّ َمــْن يعطيهــم اآلُب لابــن لــن يهلكــوا أبــًدا. تــه بروحــه القــدُّ اللــه وقوَّ

ــٍز عــى أنَّــه اللوجــوس، أي كلمــُة اللــه  ــا يســوَع بشــكٍل مميَّ ُم الرســوُل يوحنَّ مــة إنجيلــه، يقــدِّ يف مقدِّ

ديــة، الــذي بــه ُخلِــَق الكــوُن، ومــن خالــه وحــَدہ يُســتعلَُن اآلُب. وبتســجيِل أقــواِل يســوع عــن  الرسمَّ

ٍة عــن عاقتــه املُخلَِّصــة بالعالـَـم، يصــُل  نفســه يف عبــارات »أَنـَـا ُهــَو« الثــاين الفريــدة، والتــي تعــرِّ بقــوَّ

التلميــُذ املحبــوُب بنــا لَفْهــٍم أكمــل لإلله-اإلنســان حامــي شــعبَُه وراعيهــم.

ــاِم، املتَّحــِد مــع اآلب والــروح القــُدس،  ــِن املُق ــَك للمســيِح، االبْ أصــيِّ أْن تزيــَد هــذه السلســلُة محبَّتَ

ــر. ــم والقدي ــا هــو« العظي املســاوي لهــا، والرسمــدي مثلهــا، والواحــد معهــا- »أن

تحيَّايت،

أْر. ِس. ْسْرُول
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ُخْبُز اْلَحياِة

المقدِّمة:

ــًدا هــذا  ــَو تحدي ــْن ُه ــن اآلراء حــول َم ــُد م ــرَِت العدي ــة، ظه ــربِّ يســوَع العلنيَّ ــة ال يف خدم

اإلنســان النــارصي. يتَّضــح هــذا أكــر يف الحــوار بــن الــربِّ يســوَع وتاميــِذِہ يف مرقــس 8: 27-

30، عندمــا اعــرَف الرســوُل بطــرُس أنَّ يســوَع هــو املســيح. إالَّ أنَّ أقــواَل الــربِّ يســوع عــن 

لة يف إنجيــل يوحنَّــا ال تركِّــُز عــى مــا ظــنَّ اآلخــروَن أنَّــه هــو. بــل تركِّــُز ترصيحاُت  نفســه املســجَّ

مخلِِّصنــا عــى الكشــف عــن فهِمــِه الــذايتِّ لنفســه بصفِتــِه إلًهــا، مبــا يف ذلــك عاقتــه املُخلِّصــة 

ــِه عــن  ــم. يف هــذه املحــارضة، يناقــُش د. ســرول أوَّل ترصيــح للــربِّ يســوع يكشــُف ِب بالعالَ

ــُز الَْحيَــاِة«.  ــا: » أَنَــا ُهــَو ُخبْ ذاتــه يف ِســْفر يوحنَّ

القراءُة الكتابيَّة:

يوحنَّا 6: 22-59؛ لوقا 22: 14-20؛ خروج 3: 22-1، 16: 36-1

األهداُف التعليميَّة:

ُح ترصيحاُت »أنا هو« ببُنيَِتها إىل »أَْهيَه« العظيم يف ِسْفِر الخروج. 1 أن ترشَح كيف تلمِّ

َص محتوى املقطع )ما يقولُُه يسوُع عن نفسه(. 2 أن تلخِّ

االْقِتباسات:

ــاَ  ــْن ِب فَ ــْن يُْؤِم ــوُع، َوَم ــاَ يَُج ــْل إَِلَّ فَ ــْن يُْقِب ــاِة. َم ــُز الَْحيَ ــَو ُخبْ ــا ُه ــوُع: »أَنَ ــْم يَُس ــاَل لَُه فََق

ــَاِء. إِْن أَكََل أََحــٌد ِمــْن هــَذا الُْخبْــِز  يَْعطَــُش أَبَــًدا... أَنـَـا ُهــَو الُْخبْــُز الَْحــيُّ الَّــِذي نـَـزََل ِمــَن السَّ
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ــِم«. ــاِة الَْعالَ ــِل َحيَ ــْن أَْج ــُه ِم ــِذي أَبِْذلُ ــا أُْعِطــي ُهــَو َجَســِدي الَّ ــِذي أَنَ ــزُ الَّ ــِد. َوالُْخبْ ــا إِىَل األَبَ يَْحيَ

-يوحنَّا 6: 35، 51

...أَحشاُء رأْفَِة الله منها تجري

ينابيُع النعمِة: ليُْنِهَي كلَّ َعداَوٍة

يطََحُن أنقى ِحنطٍَة يف الساِء، ابَنُه الحبيب

ويعجَنها لُصنعِ خبِز الحياة.

خبِز الحياة الذي نزََل من الساء 

ُم عى مائدتَِك بأيٍد مائكيَّة. ويُقدَّ

ل 8: أنا هو خبز الحياة« -إدوارد تايلور، »تأمُّ

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. »أَنَا ُهَو ُخبُْز الَْحيَاِة«: البُْنيَة

ــا أ.  ــى أنَّه ــادًة ع ــرى ع ــَو« تُ ــا ُه ــا »أَنَ ــْت ترجمتُه ــي متَّ ــُة الت ــُة اليونانيَّ ــا 6: 35، الكلم يف يوحنَّ

ــو«. ــون »إِيُج د تك ــدَّ ــرد املُش ــم املف ــا املتكلِّ ــُد به ــا يُقَص ــي«، وعندم »إِميِ

ث عــن أيٍّ منهــا. إنَّــه يســتخدُم »إِيُجــو إميــي« )»أنــا هــو، ب.  ُل أنَّ يســوع ال يتحــدَّ ولكــن يُســجَّ

ا اســتخداُمها خــارج إنجيــل يوحنَّــا. أو »أنــا هــو، أنــا هــو...«(، العبــارة التــي ينــدُر جــدًّ

ــوَس: ت.  ــُه لُِم ــاَل الل ــُد »إيجــو إميــي« أيًضــا يف الرجمــة الســبعينيَّة لخــروج 3: 14: »فََق قــد نَِج

ــْه««. ــِذي أَْهيَ ــِه الَّ »أَْهيَ

إًذا، فهذا يشرُي بشكٍل ُمبطٍَّن قليًا إىل يهوه، املخلِّص إلِه العهد لشعب إرسائيل.ث. 

ثانيًا. »أَنَا ُهَو ُخبُْز الَْحيَاِة«: املَْضُمون

ــا 6: 32، يشــرُي الــربُّ يســوُع إىل أنَّ املــنَّ الــذي أكلَــُه بنــو إرسائيــل التائهــون يف الرِّيَّــة أ.  يف يوحنَّ

مل يــأِت مــن مــوس بــل مــن الســاء.

أيًضا كا قال يسوُع يف اآلية 33، فقد أىت هو نفُسُه من الساء، ليعطي حياًة للعالَم.ب. 

ــزوِل يســوع املســيح وصعــوده. فكــا صعــد ت.  ــه يف املســيح ون ــن مقاصــِد الل ــٌة ب ــاك عاق هن

ــداء(. ــزَل بهــدف )الف ــس بنــرصٍة عــن ميــن اآلب كوســيٍط(، هكــذا ن بهــدف )أن يجل

ــَاِء«. إنَّــه ال يقــرُح أنَّ ث.  ــا 3: 13 قائــًا: »َولَيْــَس أََحــٌد َصِعــَد إِىَل السَّ لــذا أعلــَن يســوُع يف يوحنَّ

أحــًدا مل يذهــب إىل املجــد، بــل يؤكِّــد بالحــري عــى أنَّ الصعــود يعنــي أكــر مــن »االرتفــاع« 

ــَاِء، ابْــُن اإلِنَْســاِن«. ألنَّ أحــًدا مل يصعــد ولــه مقاصــد املســيح ســوى »الَّــِذي نَــزََل ِمــَن السَّ
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إًذا، مــا هــو قصــده؟ يف اآليــات التــي تــي تقديــم الــربِّ يســوع نفســه عــى أنَّــه خبــز الحيــاة، ج. 

يؤكِّــُد ثاثــة أمــوٍر رئيســيَّة:

أنَّ إرساليَّته هي إمتاٌم إلرادة أبيه )آية 38(.. 1

أنَّ اللــه أرســلَه خبــزًا للحيــاة ليعطــي حيــاًة لهــؤالء الذيــن أعطاهــم اآلُب لابــن، ولــن يُفَقــَد . 2

منهــم أحــٌد )آيــة 39(.

أنَّ هدَف الله أنَّ كلَّ َمْن يؤمن باالبِن تكوُن له حياٌة أبديٌَّة )آية 40(.. 3

ــى ح.  ــَد ع ــوُع التأكي ــربُّ يس ــُد ال ــع، يعي ــذا املقط ــود يف ه ــن اليه ــِد ب ــرصاِع املتزاِي ــط ال وس

ترصيحاتــه الســابقة بشــكٍل أوضــح عــن طريــق اإلعــان يف اآليــة 44 بأنَّــه: »الَ يَْقــِدُر أََحــٌد أَْن 

ــْم«(. : »إِْن لَ ــاسَّ ــرشَط األس ــِظ ال ــلَِني« )الح ــِذي أَرَْس ــُه اآلُب الَّ ــْم يَْجتَِذبْ ــَل إَِلَّ إِْن لَ يُْقِب

أثارَْت كلمُة »يَْجتَِذبُْه« الكثرَي من الجدل عر تاريخ الكنيسة. . 

ــن ســيأيت إىل د.  ــذي أعطــاه اآلُب لاب ــال. الشــخص ال ــذاُب« فعَّ ــٌر واحــٌد واضــٌح: هــذا »االجت أم

ُ، ويصبــُح خبــُز الحيــاة اآلن حلــًوا بعدمــا  االبــن بــكلِّ تأكيــٍد. ميلُــه أو ميلُهــا الداخــيُّ ســيتغريَّ

كان بغيًضــا للنفــس.

صحيــٌح أنَّ النــصِّ ال يركِّــُز أساًســا عــى التوازيــات، لكــْن الحظْهــا مــع العشــاء الربــاين يف الُعلِّيَّــة حيــث ذ. 

ــَس الــربُّ يســوُع اإلفخارســتيا، وكَــرَسَ الُخبْــَز وقــاَل: »َهــَذا ُهــَو َجَســِدي...« )مثــال: لوقــا 22: 19(. أسَّ

وبالتــال، يف يوحنَّــا 6، يربــُط يســوُع نفَســُه بشــكٍل وثيــٍق بفكــرِة الحيــاة. فهــو حافــُظ الحيــاة، ر. 

الــذي يرعانــا، وهــو أيًضــا مصــدُر الحيــاة نفُســه ومنــه تنبــُع.

أسئلٌة للدراسة:

تعمُل بُْنيَُة ترصيح الربِّ يسوع يف يوحنَّا 6: 35 عى التأكيد عى ________________.. 1

العشاء الربَّاينأ. 

ارتباِط الربِّ يسوع غري القابل لانفصام بيهوهب. 

ندرة استخدام »إيجو إميي« )أنا هو، أنا هو...«(ت. 

براعة الرسول يوحنَّا ومهارته يف الكتابةث. 

بأيِّ حدٍث آخر يرتبُط رمزيًّا املجيُء األوَّل، أو نزوُل املسيح إىل األرض؟. 2

الخروجأ. 

دمار أورشليم يف عام 70مب. 

يوم الخمسنت. 

الصعودث. 
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َمْن سيُفقُد من بن هؤالء الذين أعطاهم اآلُب لابن؟. 3

الناموسيُّونأ. 

السياسيُّون الليراليُّونب. 

ال أحدت. 

مو املرشوبات يف الحاناتث.  مقدِّ

ما هو قصُد الله األساس يف املسيح كا هو ُمعلَن يف يوحنَّا 6: 35-40؟. 4

أن يعطَي الحياة األبديَّة لكلِّ َمْن يؤمن باالبنأ. 

أن مينَح شعبَه النجاح املادِّيَّ يف هذه الحياةب. 

أن يجعَل الحياَة كلَّها سعيدًة وفرحًةت. 

أن يخلَِّص الناَس عن طريق اإلفخارستيَّاث. 

ما العقيدُة التي ميكُن استنباطُها بوضوٍح من يوحنَّا 6: 44؟. 5

الرفضأ. 

األيَّام األخريةب. 

سةت.  الرشكة املقدَّ

الةث.  الدعوة الفعَّ

ماذا تعني كلمة »يَْجتَِذبُُه« املذكورة يف يوحنَّا 6: 44؟. 6

الجرُّ بُعْنٍفأ. 

التودُّد عن طريق اإلقناعب. 

اإلقناع عن طريق تغيري امليل الداخيت. 

إعطاء الخيار ببساطةث. 

ما الفكرُة التي يربُط الربُّ يسوع نفسه بها بشكٍل وثيٍق يف يوحنَّا 6: 22-58؟. 7

امللكيَّةأ. 

املوتب. 

الحياةت. 

الرضاث. 
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الِدراَسة الكتابيَّة:

مبــا أنَّ يوحنَّــا الرســول ال يذكــُر تأســيَس العشــاء الربــاين خــال خطــاب الــربِّ يســوع الوداعــي . 1

ــَل  ــبة لينق ــوَل يســتخدُم هــذه املناس ــن أنَّ الرس ــُض الاهوتيِّ ــادَل بع ــا 13: 18-30(، ج )يوحنَّ

ُث  ــا 6: 53. كيــف ميكــن لهــذه اآليــة، إذا كانــْت تتحــدَّ ــة بــه. اقــرأْ يوحنَّ عقيــدة األرسار الخاصَّ

عــن العشــاء الربــاين، أن تقلِّــَل مــن شــأِن عقيــدة الخــاص كــا يتــمُّ تصويرُهــا يف أماكــَن أخــرى 

ــرَي  ــًة غ ــارًة ثانويَّ ــوَن إش ــا أن تك ــا يليه ــا 6: 22 وم ــن ليوحنَّ ــف ميك ــد؟ كي ــد الجدي ــن العه م

مبــارشٍة لــأرسار؟

، ما كانــِت التوقُّعــات اليهوديَّة . 2 اقــرأْ يوحنَّــا 6: 49-51. مــع إشــارة الــربِّ يســوع املتكــرِّرة إىل املنِّ

املُحتَملـَـة بشــأن مجــيء املســيَّا؟ )أيُّ َحــَدٍث كان يحــدُث عندمــا نـَـزََل املــنُّ للمــرَِّة األوىل؟( هــل 

اســتطاعوا أْن يـَـَرْوا الطبيعــَة الروحيَّــَة للملكــوت اآليت؟ مــا محدوديَّــة املــنِّ بحســب كام الــربِّ 

يســوع؟ ويف املقابــل، مــا الــذي يســمو فــوق املــنِّ الــذي أعطــاه مــوس؟

ــة . 3 ركِّــْز عــى يوحنَّــا 6: 51. كيــف لتقديــم ُخبْــِز الســاء »ِمــْن أَْجــِل َحيَــاِة الَْعالَــِم« -وليــس ألمَّ

إرسائيــل فقــط- أن يُْغِضــَب التوقُّعــات اليهوديَّــة املُشــاَر إليهــا يف الســؤال الســابق؟

أسئلٌة للمناقشة:

كيف ترشُح عباريَتْ »إِْن لَْم« و«يَْجتَِذبُْه« يف يوحنَّا 6: 44؟. 1

ــط . 2 ــو فق ــس ه ــه لي ــَك أنَّ ابن ــد معرفت َ عن ــريَّ ــه أن يتغ ــع الل ــي م ــريَك اليوم ــُن ملس ــف ميك كي

َ وجهــة نظــرَك عــن الرشكــة  مصــدَر حياتـِـَك، ولكنَّــُه حاِفظهــا أيًضــا؟ كيــف ميكــن لهــذا أن يغــريِّ

ــا عاقــٌة بهــذا النــصِّ الــذي بــن أيدينــا؟ ســة إن كانــْت لهــا فعليًّ املقدَّ

ــا أنَّ الــربَّ يســوع هــو ابــُن اللــه بالفعــل أو أنَّــه كاذب. كيــف تســتخدُم . 3 قيــل الصــواَب إنَّــه إمَّ

عــي أنَّ يســوَع  س ال يدَّ ي لفكــرة أنَّ الكتــاب املقــدَّ هــذا النــصَّ )يوحنَّــا 6: 22 ومــا يليــه( للتصــدِّ

هــو إلــٌه وإنســاٌن مًعــا؟
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نوُر العاَلم

 المقدِّمة:

ــارشة  ــُة املُب ــِت املواجه ــود، أصبَح ــادة اليه ــوع وق ــربِّ يس ــن ال ــرصاع ب ة ال ــدَّ ــاد ح ــع ازدي م

ــْن  ــا بينهــم حــول َم ــاس يتســاءلون في ــا 7، كان الن ــرى يف يوحنَّ ــًة. مــرًَّة أخــرى، كــا ن حتميَّ

ــه نبــيٌّ أخــرويٌّ عظيــٌم )7: 40(، وظــنَّ آخــرون أنَّــه هــو املســيَّا  هــو يســوع. ظــنَّ البعــُض أنَّ

ــْت الفــوىض والتشــويش الجمــوع )7: 41-43(، وتــمَّ  ــه يف النهايــة، فرَّقَ بالفعــل )7: 41(. إالَّ أنَّ

اقــراح إلقــاء القبــض عليــه. متاًمــا كــا حــدَث ســابًقا، يشــرُي كاتــُب اإلنجيــل باعتــزاٍز أنَّــه »لـَـْم 

ــِه األَيَــاِدَي« ألنَّ »َســاَعتَُه لَــْم تَُكــْن قَــْد َجــاَءْت بَْعــُد« )7: 30، 44(. يتبــُع هــذا  يُلْــِق أََحــٌد َعلَيْ

َح قائــًا:  يــي، رصَّ القــول »أَنـَـا ُهــَو« الثانيــة ليســوع عــن نفســه. فعنــد مواجهــة الزانيــة والفرِّ

»أَنـَـا ُهــَو نـُـوُر الَْعالـَـِم. َمــْن يَتْبَْعِنــي فـَـاَ مَيْــِي يِف الظُّلَْمــِة بـَـْل يَُكــوُن لـَـُه نـُـوُر الَْحيَــاِة«. يف هــذه 

ــا. املحــارضة، يســاعُدنا د. ســرول عــى اســتيضاح مــا يعنيــه هــذا فعليًّ

القراءُة الكتابيَّة:

تكوين 1: 1-4، 14-18؛ يوحنَّا 1: 1-18؛ 7: 37-8: 20، 9: 5؛ رؤيا 21: 27-22

األهداُف التعليميَّة:

ــا . 1 ــة إىل دالالته ــا، باإلضاف ــل يوحنَّ ــور يف إنجي ــة ن ــيَّ لكلم ــتخداَم املوضوع ــَم االس أن تفه

س ــدَّ ــاب املق ــر الكت دة ع ــدِّ املتع

ِح ما أعلنه الربُّ يسوُع عن نفسه يف هذا املقطع. 2 أن تتمكََّن من رَشْ
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االْقِتباسات:

ثـُـمَّ كَلََّمُهــْم يَُســوُع أَيًْضــا قَائـِـًا: »أَنـَـا ُهــَو نـُـوُر الَْعالـَـِم. َمــْن يَتْبَْعِنــي فـَـاَ مَيْــِي يِف الظُّلَْمــِة بـَـْل 

يَُكــوُن لـَـُه نـُـوُر الَْحيَــاِة«.

-يوحنَّا 8: 12

س، الذي أرشَق من ِبْكِر الساء ُمبارٌك النور املقدَّ

أو من الشعاع الرسمديُّ الَصَمد

ُ عنَك يا َمْن أنَت با لَْوم؟ إنَّ الله نوٌر، كيف أعرِّ

ونوٌر ال يُدىن منه

موجوٌد منذ األزل، وساكٌن فيك،

فأنَت انبثاٌق مرشٌق من جوهٍر بهيٍّ غري مخلوق.

-جون ميلتون، »النور«

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

دة أوَّاًل. »النور«: دالالته املتعدِّ

»النور« تشبيٌه لحقِّ اإلنجيل/املجيء للخاص.أ. 

س. ففــي كا العهَديـْـِن القديــم ب.  الِحــْظ كيــف يتــمُّ اســتخدام كلمــة »ظُلَْمــة« يف الكتــاب املقــدَّ

ــًة إىل العمــى الروحــي، أو إىل حالــِة قَلـْـِب اإلنســان قبــل الخــاص )مثــال:  والجديــد، تشــرُي عامَّ

ــا 3: 19، 12: 35، 36؛ أفســس 5: 8؛ 1 بطــرس 2: 9؛ 1  مزمــور 107: 10؛ إشــعياء 60: 2؛ يوحنَّ

يوحنَّــا 1: 6(.

. التجــيِّ املذكــور يف األناجيــل ت.  لْنــا يف التجــيِّ يف ســبيل فَْهــِم كلمــة نــور، نفعــُل حســًنا إْن تأمَّ

ــربِّ  ــة إعــاٍن معجــزيٍّ عــن مجــد ال ــا 1: 14، هــو مبثاب ــه يف يوحنَّ ــِهَد عن ــذي ُش ــة وال املتَّفق

ــذي ظهــَر بعــد  ــه. إنَّ ملعــان وجــَه مــوس ال ــن الل ــه اب ــه، وقداســته كون ــل في يســوع املتأصِّ

ــه  ــان وج ــن أنَّ ملع ــروج 34: 29-35(، يف ح ــكاٍس )خ ــوى انع ــْن س ــه، مل يك ــع الل ــه م حديث

ــه. ــا مــن داخل ــا فعليًّ يســوع كان نابًع

ُث أيًضــا ث.  مــُة إنجيلــه، ويتحــدَّ إنَّ ِشــْعَر يوحنَّــا الرســول )يوحنَّــا 1: 1-18(، أو االســتهاَل، هــو ُمقدِّ

عــن أنَّ الــربِّ يســوع يعكــُس مجــد اللــه الباهــر. ثــمَّ يضيــُف يوحنَّــا الرســول إىل هــذا تشــبيًها 

يف 1: 5، يشــرُي إىل أنَّ الظلمــة عاجــزة عــن أن تهــزم النــور. مــن املعــروف أنَّ األشــياء ال متلــك 

لونـًـا يف ذاتهــا، بــل إنَّ اللــون يظهــُر نتيجــًة للنــور. هنــا نــرى أنَّ مــا نعرفــه عــن النــور يكشــُف 

حقيقــًة عميقــًة - أنَّ الظلمــة مهــا زاَدْت ال تســتطيع أن تحجــب مجــد اللــه يف يســوع املســيح.
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ــة الشــاملة لإلنجيــل ج.  ــة العامليَّ ــا الرســول عــن األهميَّ مــة، يكتــُب يوحنَّ ثــم بعــد ذلــك يف املقدِّ

ــوُر  ــة )اآليــة 9(. فُهمــت عبــارة »كَاَن النُّ ــِل االســتنارة لنعمــة اللــه العامَّ )اآليــة 7(، وعــن َعَم

ــِم« بطريقتــن أساســيَّتْن عــر التاريــخ: ــا إِىَل الَْعالَ ــاٍن آتِيً ــرُي كُلَّ إِنَْس ــِذي يُِن ــيُّ الَّ الَْحِقيِق

غــري املؤمــن: إنَّ الفيلســوف العظيــم أفاطــون، أورَد يف كتــاب »الجمهوريــة« تشــبيًها عــن . 1

ــُب عــى كلِّ َمــْن يرغــب  كهــف حيــث كان كلُّ مــا بداخلــه حقيقــًة زائفــًة. وقــد كان يتوجَّ

يف أن يــرى األمــور عــى حقيقتهــا، أن يهــرَب مــن الكهــف ويخــرَج إىل الشــمس، ويتامــَس 

ــا رأى أنَّ  مــع الواقــع. مــع أنَّ هــذه الفلســفة مشــكوٌك يف أمرهــا، إالَّ أنَّ غــري املؤمــن هن

النــور يرمــز إىل الحــقِّ املطلــق.

املؤِمــن: ِمثْــل جاســن مارتــر )أو يوســتينوس الشــهيد( دافــَع عــن اإلميــان منــذ مــا يقــرب . 2

ــذي يجــب أن  ــز الحــق... ال ــان لتميي ــذكاء واألم ــَب عــن »وحــدة ال مــن 1850 ســنة وكت

يتمتَّــع بــه الجميــع الذيــن يتمتَّعــون بامتيــاِز ماحظــة إدارة الكــون« - أي نــور حــقِّ اللــه 

الــذي يســطُع مــن خــال الخليقــة. جــادل جاســن أنَّــه ميكــن للبــرِش أجمعــَن أن يحصلــوا 

عــى ملحــٍة مــن الواقــع، التــي بدونهــا ال يقــدرون أن ينجــزوا املهــامَّ يف املنطــق، والعلــوم، 

والحســاب، والباغــة، إلــخ.

س كان النور-ليك يُخِضَع الظلمة الفوضويَّة.ح.  أوَُّل ما خلقُه الله بحسب سجلِّ الكتاب املقدَّ

لَة يف الكتــاب  .  يبــدو أنَّ األمــر ليــس بخطــأ، إًذا، فــإنَّ آخــر األعــال التــي ســيعملُها اللــه واملســجَّ

ــْمِس َوالَ إِىَل الَْقَمــِر  ســة التــي »الَ تَْحتَــاُج إِىَل الشَّ س هــي نــزول أورشــليم، املدينــة املقدَّ املقــدَّ

لِيُِضيئـَـا ِفيَهــا، ألَنَّ َمْجــَد اللــِه قـَـْد أَنَارََهــا، َوالَْخــُروُف رِسَاُجَهــا« )رؤيــا 21: 23(.

ــك د.  ــن ذل ــداًل م ــهم ب ــَغلوا أنفس ــا 8: 12، وَش ــوع يف يوحنَّ ــات يس ــيُّون ترصيح يس ــل الفرِّ تجاه

ــا« )اآليــة 13(.  بتفاصيــل النامــوس، وقالــوا لــه: »أَنْــَت تَْشــَهُد لَِنْفِســَك. َشــَهاَدتَُك لَيَْســْت َحقًّ

فــردَّ عليهــم الــربُّ يســوُع بأنَّــه ال يحتــاُج إىل شــهادٍة، ألنَّــه يعــرُف أصولـَـه - أي العــرش املجيــد 

للــه القديــر.

يســيِّن، يؤكِّــد الــربُّ يســوع كذلــك أنَّ اآلب يشــهُد عنــه أنَّــه »نــوُر العالَــم« )ال ذ.  مــع إرصار الفرِّ

ــك أنَّ معرفتهــم  ــن بذل ــه، مثبت ــه(. لكنَّهــم يرفضــون قبولَ ــح بألوهيَّت ــك عــن الترصي ــلُّ ذل يَِق

للنامــوس مل تُقْدهــم إىل معرفــة املســيح أو معرفــة أبيــه.

أسئلٌة للدراسة:

س كتشبيه لـ _______________.. 1 كثريًا ما تُستخَدم كلمة نور يف الكتاب املقدَّ

القدرة الكليَّةأ. 

املجيء للخاصب. 
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حقِّ اإلنجيلت. 

ب وت مًعاث. 

يف املقابل، كثريًا ما تُشرُي كلمُة ظُلَْمة إىل _____________________.. 2

النظاِمأ. 

وقِت الليل ب. 

الَعَمى الروحيت. 

الَكْوِنث. 

، النور الذي ملَع به الربُّ يسوُع مصدره ______________________.. 3 يف حدِث التجيِّ

موس وإيليَّاأ. 

مجد اآلبب. 

داخل املسيح شخصيًّات. 

الشمسث. 

ــا، نَــرى قُــوى اإلميــان وعــدم اإلميــان تتصارعــان. يف أيَّــِة آيــٍة يف رســالة . 4 مــة إنجيــل يوحنَّ يف مقدِّ

ُ للقــارئ يف الوقــت عينــه أنَّ الحــقَّ ســينترُص. ــا هــذه الصــورة ويُبــنِّ ــا األوىل يَِصــُف يوحنَّ يوحنَّ

اآلية 1أ. 

اآلية 9ب. 

اآلية 14ت. 

اآلية 5ث. 

قال جاسن مارتر إنَّ »النور الداخي« لإلنسان يأيت من ____________________.. 5

األشكال الرسمديَّة ألفاطونأ. 

َعَمِل الله يف الَخلْقب. 

«ت.  العمل االعتيادي؛ ال يوجد فعليًّا »نوٌر داخيٌّ

الروح الُقُدسث. 

سُة أورشليم يف سفر الرؤيا 21: 23، ما الذي لن تحتاجه؟ عندما تنزُل املدينة املقدَّ

الشمسأ. 

القمرب. 
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منظِّفي الشوارعت. 

أ وب مًعاث. 

يسيُّون بشأن أيَِّة نقطة؟. 6 اه الفرِّ عندما أعلَن يسوع أنَّه هو »نُوُر الَْعالَِم«، تحدَّ

أنَّه كَرَسَ السبتأ. 

أنَّ ال شهادة لديهب. 

أنَّه ليس هو »نوَر العالَم«ت. 

أنَّه يزعم أنَّه ُولَِد خارج إطار الزواجث. 

الِدراَسة الكتابيَّة:

اقــرأْ يوحنَّــا 7: 37، 38. كان يحتفــُل عيــُد املظــالِّ بتوفــري اللــه محاصيــل األرض )تثنيــة 16: 13-. 1

15(، وبخــاص اللــه لشــعب إرسائيــل مــن مــرص )الويــن 23: 33-43(. يف اليــوم األخــري مــن 

العيــد، كان الكاهــن يأخــُذ جــرًَّة، وميأُهــا مــن بركــة ِســلْوام، ويســكبُها عنــد املذبــح يف الهيــكل، 

مشــريًا إىل اعتــاد شــعب إرسائيــل عــى ربِّ العهــد الخــاصِّ بهــم. ضمــن هــذا الســياق نطــَق 

يســوُع بكلــات املقطــع املذكــور أعــاه. مــاذا قــال عــن قدرتــه عــى تســديد االحتيــاج؟ مــاذا 

ــَن تســديُد االحتيــاج هــذا؟ قــال عــن ســقوط األمطــار مقارنــًة باملــاء الحــي؟ مــاذا تضمَّ

ــا 8: 12. مــن العــادات األخــرى يف عيــد املظــاّل، أن تتــمَّ . 2 اســتكااًل لهــذا املوضــوع، اقــرأْ يوحنَّ

إنــارُة منــارٍة كبــريٍة، وأْن يُقــاَم أماَمهــا االحتفــاُل )الرقــص، والغنــاء، إلــخ(، ثــمَّ تُطَفــأ، ويســري كلُّ 

شــخٍص يف طريقــه. مــرًَّة أخــرى يســتخدُم الــربُّ يســوُع الُصــَوَر الحــارضة يف ِذْهــِن كلِّ شــخٍص: 

»أَنَــا ُهــَو نُــوُر الَْعالَــِم«. مــاذا كان يقــوُل عــن عنايتــه إذا قارنَّاهــا مبــا أَْحيَــى االحتفــاُل ذكــراه 

)أي املــاء وعامــود »النــور« الــذي تــمَّ توفريهــا يف الرِّيَّــة(؟

ــور«؟ . 3 ــق »بالن ــا يتعلَّ ــة 6 في ــرب يف اآلي ــد ال ــُف عب ــمُّ َوْص ــف يت ــعياء 42: 6، 7. كي ــرأْ إش اق

أيُّ شــفاٍء مل يتــمَّ قــطُّ قبــل القــرن األوَّل، وكان حدوثُــُه متوقًَّعــا لــدى مجــيء املســيَّا؟ )انظــْر 

ــع؟ ــم هــذا التوقُّ ــوُر العالَ ــَق ن ــف، إًذا، حقَّ ــا 9: 32(. كي ــمَّ يوحنَّ إشــعياء 42: 7 ث

، محــوِّاًل مــا كان . 4 ــربُّ يســوُع عيــد املظــالِّ ــم ال ــرٍُق متَّ ــة طُ ــا 14: 16-20. كيــف وبأيَّ اقــرأْ زكريَّ

؟ ــا إىل أبــديٍّ ــًا زمنيًّ قب

أسئلٌة للمناقشة:

« الــذي . 1 ــيَّ ــوَر الَْحِقيِق ــًا أنَّ »النُّ كيــف تبــدأُ حــواًرا عــن املســيح مــع شــخٍص غــري مؤمــٍن عالِ

ــا 1: 9(؟ ــِم« )يوحنَّ ــا إِىَل الَْعالَ ــاٍن آتِيً ــرُي »كُلَّ إِنَْس ين
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ــم . 2 ــة. كيــف ميكــن لَفْه ــا وأيِّْدهــا بشــواهد كتابيَّ ــل يوحنَّ ــور يف إنجي ارشْح كلَّ دالالت كلمــة ن

ــر وربَّ العهــد؟ ــَه القدي ــه الل ــَك ليســوع بصفت هــذا املوضــوع أْن يعــزَِّز فهَم

مــاذا تقــوُل ملســيحيٍّ يؤمــُن بــأنَّ تتميــم املســيح لعيــد املظــالِّ هــو أمــٌر مســتقبيٌّ بالكامــل؟ . 3

س(. ــْد إجابتــَك بشــهادات الكتــاب املقــدَّ )أيِّ



ِ
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3

باُب الِخراِف

 المقدِّمة:

بعَدمــا وهــَب »نــوُر العالـَـِم« البــرَص لعينــْي األعمــى عنــد بركــة ســلوام )يوحنَّــا 9: 1-7(، دخــَل 

ــمَّ إقصــاُؤہ  ــة ت يســيِّن. ويف النهاي ــدٍم مــع الفرِّ ــوِّ يف نقــاٍش محت ــمَّ شــفاؤه للت ــذي ت الرجــل ال

)يوحنَّــا 9: 13-34(، فوجــَدہ يســوع، وحثَّــُه عــى العبــادة الحقيقيَّــة، بخــاف مــا فعلـَـُه أولئــك 

الذيــن يقتفــون أثــَر املعلِّــم يف كلِّ مــكان، ظانِّــن أنَّ لهــم بصــرية فريــدة يف أمــور اللــه )يوحنَّــا 

ــَو البــاُب«. يف  ــا ُه ــا هــو« الثالــث إذ يقــول: »أَن 9: 40(. يــردُّ يســوُع بعــد ذلــك بترصيــح »أن

هــذه املحــارضة، يناقــُش د. ســرول مــن الكلمــة كيــف أنَّ الــربَّ يســوع هــو بالحقيقــة البــاب-

أي الطريــق الوحيــد إىل محــر اللــه.

القراءُة الكتابيَّة:

يوحنَّا 10: 1-10؛ أعال 4: 8-12؛ 1 تيموثاوس 2: 1-5؛ 1 يوحنَّا 1: 5-1

األهداُف التعليميَّة:

اَك تفرُّد ترصيح يسوع بأنَّه الطريق الوحيد الذي يخلُُص به الناُس وتَْفَهَمه. 1 أن يتحدَّ

أن تفهَم صورَة حظرية الغنم التي استخدَمها يسوُع واملرتبطة بعمل فدائِه. 2

االْقِتباسات:

ــاُب.  فََقــاَل لَُهــْم يَُســوُع أَيًْضــا: »الَْحــقَّ الَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم: إِينِّ أَنَــا بَــاُب الِْخــرَاِف... أَنَــا ُهــَو الْبَ

إِْن َدَخــَل ِب أََحــٌد فَيَْخلُــُص َويَْدُخــُل َويَْخــُرُج َويَِجــُد َمْرًعــى«.

-يوحنَّا 10: 7، 9
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تُْه عى مرصاعيْه بطعنِة الَحْربَة األليمة اآلن وقد شقَّ

التي ِبأًَس فتَحِت باَب قلِبَك ذاتِِه

يقوُل لنفسِه )أخىش األسوأ(

ورجاؤه الخاص

أنَّ أبواب الساء املُغلََقة هذه، بشجاعٍة

ستفتَح.

-ريتشارد كارشو، »أنا هو الباب«

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. نتذكَّر »إِيُجو إميي« وسياقَها

تســتمرُّ أقــوال »أَنَــا ُهــَو« للــربِّ يســوع عــن ذاتــه ولهــا البنيــة نفســها التــي تــمَّ توضيحهــا يف أ. 

املحــارضة 1، والتــي تســاهُم يف إبــراز هويَّتــه عــى أنَّــه يهــوه.

يــي هــذا املقطــُع مبــارشًة شــفاَء يســوع للرجــل األعمــى. يف هــذا الحــوار، يشــرُي يســوع إىل ب. 

ــه  ــا، إالَّ أنَّ ــَو« مرتبطــان مًع ــا ُه ــايَنْ »أَنَ ــح أنَّ إع ــح«. صحي ــي الصال ــه »الراع نفســه عــى أنَّ

ــِم معناهــا األشــمل. ــا يف ســبيل فَْه يجــُب فصلُه

ثانيًا. تحليُل املقطع: يوحنَّا 10: 10-1

يؤكِّــد الــربُّ يســوع عــى أنَّــه هــو بــاب الحظــرية. مــا عاقــُة هــذه الصــورة بثقافــة الــرشق األدىن أ. 

القديــم؟ مل يكــن للعمــل يف الرعايــة دوٌر مهــمٌّ يف مجتمــع الــرشق األدىن فحســب، ولكن التشــبيه 

س. كــا أنَّ داود بــرَز عــى أنَّــه امللــك الراعــي،  نفســه اســتُخِدَم مــرَّاٍت كثــرية يف الكتــاب املقــدَّ

كظــلٍّ مســبٍق البــن داود األعظــم - امللــك الراعــي األســمى.

ــن جــداول ب.  ــرشُب م ــم ترعــى يف املراعــي وت ــة الغن ــل، ميكــن رؤي ــاد يف إرسائي ــوم املعت يف الي

امليــاه. لكــن، مــا إن يحــلُّ اللَّيــل، حتــى يتــمُّ إدخــال الخــراف إىل الحظــرية - وهــو بنــاٌء يُبنــى 

عــادًة مــن الحجــارة وتعلــو جدرانـَـه أشــواك ملَْنــعِ دخــول اللصــوص. مــا يجعــُل البــاَب املدخــَل 

الوحيــد املناســب، وبالتــال كان يوجــُد بــوَّاٌب هنــاك.

يف الكثــري مــن األحيــان كانــت الحظائــُر تســتوعُب أكــر مــن قطيــعٍ، ومع ذلــك مل تكــن الخراُف ت. 

تضيــُع يف الزحــام، ألنَّ راعيهــا يعــرُف خرافــه )مــن خــال عامــات مميِّــزة ومــا إىل ذلــك( كــا 

كانــت الخــراف متيِّــز صــوَت راِعيهــا.

مــا الــذي دفــَع الــربَّ يســوع الســتخدام هــذه الصــورة؟ يف ســياق هــذا املقطــع، نــرى أنَّ قــادة ث. 

ــا  ــل شــعروا بالغــرية وطــردوا الرجــل فعليًّ ــل رفضــوا أن يفرحــوا بشــفاء األعمــى. ال ب إرسائي

ــا 9: 34(. )يوحنَّ
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ــا 10: 20-21، 23: 1، 50: ج.  ــة هــذه الخــراف )إشــعياء 56: 11؛ إرمي ــل لرعاي ــادُة إرسائي ــَي ق ُدِع

6(. لكنَّهــم فشــلوا فشــًا ذريًعــا يف هــذا األمــر، لــذا اتَّهمهــم الــربُّ يســوع الحًقــا بأنَّهــم رسَّاٌق 

ــا 9: 41-39(. ــا 10: 1، 8، 10(، باإلضافــة إىل كونهــم عميانًــا )يوحنَّ ولصــوٌص )يوحنَّ

عــي ح.  الــرسَّاق واللصــوص املذكــورون يف يوحنَّــا 10: 8 ليســوا األنبيــاء يف القديــم، بــل كلُّ َمــْن يدَّ

كَِذبـًـا أنَّــه املســيَّا، وأنَّــه البــاب الــذي يــأيت منــه الخــاص.

ــه، أو مــكاَن األمــان،  .  ــِدَس الل ــربُّ يســوع هــذا التشــبيه األريض ليقــول إنَّ َمْق يســتخدُم ال

لــه بــاٌب واحــٌد فقــط. تعــرَّ القــادُة مــن كامــه عنــد هــذه النقطــة )فكِّــْر يف أْوُجــه الَشــبَه 

دي(. ملكــوت اللــه حــرصيٌّ إذ ميكــُن دخولــه مــن خــال املســيح  مــع مجتمــعِ اليــوم التعــدُّ

املُقــام وحــده.

آمــَن الــربُّ يســوع أنَّــه هــو الطريــق الوحيــد، وأن تكــون أميًنــا لــه يعنــي التأكيــد بــا خجــل د. 

ــة لَدفِْعــَك إىل ِفْعــل عكــس ذلــك. عــى هــذا األمــر بالرغــم مــن الضغــوط الثقافيَّ

ــه. إْن أراد ذ.  ــٍد ملفديِّي ــكٍل متزاي ــة بش ــٌة وفيَّاض ــي أبديَّ ــوع ه ــربُّ يس ــا ال ــي يعطيه ــاة الت الحي

أحــٌد الحيــاة، فعليــه أن ميــرَّ عــر بــاب الــربِّ يســوع املســيح. كلُّ اآلخريــن لــن يجــدوا ســوى 

ــا 10: 10-9(. ــى 7: 13؛ يوحنَّ ــاك )متَّ ــؤدِّي إىل اله ــق الواســع امل الطري

أسئلٌة للدراسة:

َمْن هو املَلُِك الراعي يف العهد القديم الذي كان ظاًّ ُمسبًَقا ليسوع املسيح؟. 1

حزقيَّاأ. 

يوشيَّاب. 

داودت. 

آساث. 

_________ كانت تُوَضُع عى جدران الحظائر حتَّى تعوَق ____________ من الدخول.. 2

ار، األُُسودأ.  الفخَّ

األشواك، اللُصوصب. 

الُشعات، الِذئابت. 

طبقاٌت من الطن، النمسث. 

إْن دخَل أكر من قطيع الحظرية ليًا، كيف يتعرَّف الخراف والراعي بعضهم عى بعض؟. 3

كان الراعي يُبقي قطيَعه منفصًا عن القطعان األخرى.أ. 

ت القطيع للراعي.ب.  كان البوَّاب الحارس يحفُظ سجاَّ
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كان الراعي يعرُف العامة املميِّزة لقطيعه، وكانت الخراف متيُِّز صوَت راعيها.ت. 

ال يشء ماَّ َسبَق.ث. 

يف أيِّ دوٍر أسنده الله فَِشَل قادُة إرسائيل؟. 4

مارسة املهامِّ الدينيَّةأ. 

الُحْكمب. 

الرعايةت. 

العشورث. 

َمْن هم الرُسَّاق واللصوص املذكوُرون يف يوحنَّا 10: 8؟. 5

كلُّ األنبياء قبل املسيحأ. 

كلُّ رؤساء الكهنة قبل زمن املسيحب. 

عي أنَّه املسيح )يسوع املخلِّص(ت.  كلُّ شخٍص يدَّ

كلُّ امللوك قبل زمن املسيحث. 

ما عدُد األبواب التي تؤدِّي إىل الساء؟. 6

اثنانأ. 

واحدب. 

ثاثةت. 

سبعةث. 

الِدراَسة الكتابيَّة:

صحيــح أنَّ تشــبيه الراعــي شــائٌع يف العهــد القديــم، لكــن ال ينطبــُق ذلــك عــى إعــان الــربِّ يســوع . 1

أنَّــه »بــاب الخــراف«. يف الحقيقــة، ال إشــارة إىل بــاب الحظــرية يف العهــد القديــم. مــع ذلــك، اقــرأْ 

مزمــور 78: 23 و118: 20، وتكويــن 28: 17. مــا القاســم املشــرك بــن هــذه اآليــات الثــاث؟

ــاِرْن . 2 ــوب )ق ــم يعق ــى اس ــا معن ــن 28: 12-17. م ــرأْ تكوي ــه، واق ــكار نفس ــل األف ــْع تسلس اتبَ

؟ اقــرأ اآلن يوحنَّــا 1: 47. مــا أوجــه الشــبه واالختــاف بــن  تكويــن 27: 35(؟ إىل أيِّ اســٍم تغــريَّ

َل الــربُّ يســوع يف رؤيــة يعقــوب؟ ــا 1: 51. كيــف عــدَّ الشــخصيَّتْن؟ يف النهايــة، اقــرأْ يوحنَّ

دعــا الــربُّ يســوع )ومــا زال يدعــو( خرافـَـه ليكونــوا إرسائيــل الجديــدة، أي ليدخلــوا عــر البــاب . 3

ــالة  ــون رس ــن أن تك ــاذا ميك ــى 7: 13-29. م ــرأْ متَّ ــه. اق ــؤدِّي إىل محــر الل ــذي ي ــد ال الوحي

األنبيــاء الكذبــة )قــارْن باآليــة 14(؟ كيــف ينكشــُف النبــيُّ الــكاذُب يف النهايــة؟ كيــف ميكــن 
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ــة( أالَّ يدخــَل ملكــوت الســاوات؟  « )وهــو خطــاب الحميميَّ لشــخٍص يقــول: »يــا ربُّ يــا ربُّ

فَمــْن، إًذا، ميكنــه أن يدخــَل ملكــوت اللــه؟

أسئلٌة للمناقشة:

كيــف تتجــاوُب مــع شــخٍص )مــن خــارج الكنيســة ليســْت لديــه معرفــٌة بكلمــة اللــه( يعــارُض . 1

ــف  ــة؟ كي ــة النموذجيَّ ــة األمريكيَّ ــك للتعدديَّ ــداًل مــن ذل ــروُِّج ب ــل، وي ــَة اإلنجي ٍة حرصيَّ بشــدَّ

ُم املعتقــَد نفســه؟ هــل ســيكون  ــة( يقــدِّ تتجــاوُب مــع خــادٍم )مــن كنيســة مســيحيَّة تاريخيَّ

ردُّك مشــابًها؟

َمــُه الكتــاب املقــدس أمــام مــن يَرْونـَـه معلًِّا متســامًحا . 2 دافــْع عــن شــخص الــربِّ يســوع كــا قدَّ

س. ــت عقائديًّــا. ادعــم تصويــرَك لــه بشــواهد مــن الكتــاب املقدَّ وغــري متزمِّ

ــاُب الَْحِظــريَِة«. ادرْج يف . 3 ــا ُهــَو بَ ــة، مــا قصــَدہ يســوُع عندمــا قــال: »أَنَ ارشْح، بكلاتــَك الخاصَّ

رَشِْحــَك كلَّ مقطــع يف العهــد القديــم لــه صلــة باملوضــوع. وناِقــْش ضمــن املجموعــة عاقــة 

ــة(. يــن مــن كلِّ قبيلــة وأمَّ ة« إرسائيــل الجديــدة )هــؤالء املدعوِّ هــذه الصــورة »بِجــدَّ
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4

الَراِعي الصالُِح

 المقدِّمة:

ــْت مناقشــتُه يف املحــارضة الســابقة، يعلــُن الــربُّ يســوُع عــن  ضمــَن الحــواِر نفِســه الــذي متَّ

ــن  ــي ال ميك ــرية - الت ــه إىل الحظ ــو خرافَ ــذي يدع ــر ال ــي املُْنتَظَ ــُك الراع ــو املل ــه ه ــِه أنَّ نفِس

يســيِّن يف توفــري املــأوى، والعنايــة،  الدخــول إليهــا ســوى مــن خــال بــاٍب واحــٍد. مــع فََشــِل الفرِّ

واإلرشــاد لرجــٍل واحــٍد أعمــى )يوحنَّــا 9: 13-34(، يُظهــُر الــربُّ يســوُع نفســه عــى أنَّــه الراعــي 

الحقيقــي، ألنَّ خرافــه تعــرُف صوتـَـه وتتبُعــه، بينــا ترفــُض أن تتبــَع الغربــاء )يوحنَّــا 10: 5-1(. 

. يف هــذه املحــارضة، يبحــُث د. ســرول كيــف أنَّ املســيح هــو الراعــي الصالــح بالفعــل وبحــقٍّ

القراءُة الكتابيَّة:

مزمور 23؛ يوحنَّا 10: 11-31؛ رومية 5: 2-1

األهداُف التعليميَّة:

أن تفهَم َدْوَر الربِّ يسوع باعتباره راعي نفوسنا الصالح. 1

ًصا لخلفيَّة العهد القديم الذي منه تُستَمدُّ هذه الصورة. 2 أن توفِّر ملخَّ

االْقِتباسات:

ــا أَنـَـا فـَـِإينِّ الرَّاِعــي  الـِـُح يَبْــِذُل نَْفَســُه َعــِن الِْخــرَاِف... أَمَّ الـِـُح، َوالرَّاِعــي الصَّ »أَنـَـا ُهــَو الرَّاِعــي الصَّ

ِتــي تَْعرِفُِنــي، كَــَا أَنَّ اآلَب يَْعرِفُِنــي َوأَنـَـا أَْعــرُِف اآلَب. ِتــي َوَخاصَّ الـِـُح، َوأَْعــرُِف َخاصَّ الصَّ

-يوحنَّا 10: 11، 15-14
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يــا راعـــينا منـــــذ الصـــبا

يا َمْن بالحبِّ والحقِّ ترشُدنا 

عر الدروب املتعرِّجة تقوُدنا

أنَت املسيح املنترُص ملُكنا 

نأيت كـــي نرنَِّم الســـمَك هنا

-إكليمندس اإلسكندري، »راعينا منذ الصبا«

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. السياق

ــة أ.  ــاة األبديَّ ــاب الحظــرية، أو املدخــل إىل الحي ــه ب ــن نفســه إنَّ ــاَل ع ــربَّ يســوع ق ــر أنَّ ال تذكَّ

)يوحنَّــا 10: 7، 9(.

ــا 9: 34، ب.  ــرِْد الرجــل الــذي كان أعمــى )يوحنَّ يرتبــُط تشــبيُه الراعــي الصالــح أيًضــا بواقعــة طَ

ــة يف رعايــة الشــعب. ــْرُِز فََشــَل قــادة األمَّ 10: 21(، مــا يُ

ثانيًا. فَْهُم بولس الرسول للباب

الِحْظ مناقشة الرسول بولس لنتائج الترير يف رومية 5: 1-2:أ. 

املُرَّرون هم يف سام مع الله من خال الربِّ يسوع املسيح.. 1

املُرَّرون أصبحْت لهم إمكانيَّة الدخول إىل الله. مل يعودوا غرباء.. 2

تتعلَّــُق صــورُة بولــس الرســول بالحاجــز الــذي وقــَف بــن اإلنســان ومقــدس الــربِّ منــذ الجنــة، ب. 

حيــث ُوِضــَع الكروبيــم رشقــي عــدن لحراَســة طريــِق شــجرِة الحيــاة. كذلــك كانــت تُْنَصــُب 

خيمــة االجتــاع والهيــكل باتِّجــاه الــرشق )خــروج 38: 13-15؛ 1ملــوك 7: 39؛ حزقيــال 40: 6(، 

وكان لهــا حــرَّاس مــن الكروبيــم عنــد املدخــل )خــروج 26: 1؛ 1 ملــوك 6: 32-31(.

ــع بولــس الرســول يف الحــدث الرمــزي الــذي وقــَع عنــد مــوت الــربِّ يســوع عــى ت.  ، يتوسَّ ثــمَّ

الصليــب: عندمــا انشــقَّ الحجــاُب املــؤدِّي إىل قُــْدِس األقــداس، أتيحــْت إمكانيَّــُة الدخــول إىل 

اللــه، فقــد أُزيــل الحاجــز.

ثالثًا. تشبيُه الراعي قبل زََمِن املسيح

مقارنُة يوحنَّا 10: 11-14 مبزمور 23: أ. 

يســرجُع داود أيَّامــه الشــخصيَّة كــراٍع. يــأيت ُجلْيــات عــى جيــش بنــي إرسائيــل الخائــف، . 1

ويطلــُب شــخًصا يبــارزه- عــى أن يأخــذ الرابــح كلَّ يشء. مل يســتطع امللــك شــاول أن يَِجــَد 

َع داود. وإذ راَح الشــعُب يســَخُر منــه، حــى لهــم داود  محاربًــا مســتعًدا للذهــاب، فتطــوَّ
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كيــف حفــَظ الخــراف مــن الــدب واألســد. وهكــذا بــرَز داود بصفتــه امللــك الراعــي عــى 

شــعب اللــه.

الِحــْظ أنَّــه بحســب مزمــور 23: 4، كــا أنَّ الســري يف وادي ظــلِّ املــوت أمــٌر أكيــد يف هــذه . 2

الحيــاة، كذلــك اليقــن بــأنَّ اللــه ســيكون معنــا.

ــك يف . 3 ــم، كذل ــادهم وحايته ــر إرش ــراف ع ــكَّازه الخ ــي وع ــا الراع ــزَّْت عص ــا ع ــا ك متاًم

ــنا. ــي نفوس ــه راع ــَت أنَّ ــور، أثب ــذا املزم ــوع له ــرب يس ــق ال تحقي

رابًعا. يوحنَّا 10: 11-18: مثل الراعي الصالح

يقــارُن الــربُّ يســوع بــن الراعــي واألجــري. الفــرُق األســاسُّ يكمــُن يف حقيقــة أنَّ رزق الراعــي أ. 

مــن خرافــه، لذلــك فهــو يدافــع عنهــا حتَّــى املــات. يف حــن أنَّ األجــري لــن يبــال بالخــراف ال 

ســيَّا متــى اســتلزمت حايتهــا التعــرَّض لــأذى الجســدي - فســيهرب عنــد أوَّل بــادرة خطــر.

تــه، حتَّــى املــوت )يوحنَّــا 10: 15-18(. وقــد فعــَل ب.  يســوع، الراعــي الصالــح، يحامــي عــن خاصَّ

ذلــك عــى الصليــب.

لكــنَّ مل يســوع مل يكــن ُمجــَرًا عــى التضحيــة بحياتــه، بــل وضَعهــا طواعيــًة )يوحنَّــا 10: 18(. ت. 

الِحــْظ أيًضــا كيــف أنَّــه كلَّــا رغــَب اليهــوُد يف قتلــه أو إلقــاء القبــض عليــه، كان يوحنَّا الرســول 

ــل  ــه أذى )بفض ــم دون أن يصيب ــن قبضته ــُت م ــوع كان يفل ــر أنَّ يس ــى أن يذك ــرُص ع يح

ــا 7: 30، 44، 8: 59، 10: 39(. ــة( ألنَّ ســاعتََه مل تــأِت بعــد )يوحنَّ العنايــة اإللهيَّ

يشــبُِّه يســوُع العاقــة بــن الراعــي الصالــح وخرافــه بعاقتــه بــاآلب – حيــث الشــعور ث. 

.)37 :18 قــارْن  10: 14-15؛  )يوحنَّــا  بالحميميَّــة 

ــاٍت مــن خــارج ج.  ــا 10: 16 ليســت كائن ــع يف يوحنَّ ــي ليســت مــن القطي ــر« الت ــراف األَُخ »الِخ

ُث الــربُّ يســوع إىل جمهــور يهــودي عــن معضلــة العهــد الجديــد:  كوكــب األرض. بــل يتحــدَّ

فــكلٌّ مــن خــراف اليهــود واألمــم ســيعرفون الراعــي الصالــح، ويشــكِّلون مًعــا قطيًعــا واحــًدا.

ــه لحياتــه، ح.  ــا 10: 11-18، يواجــه الــربُّ يســوع مســتمعيه مبفهــوٍم متطــرِّف: أنَّ َوْضَع يف يوحنَّ

الــذي يضمــُن خــاَص خرافــه -القطيــع الــذي يضــمُّ اليهــود وغــري اليهــود- هــو بأمــٍر مبــارٍش 

مــن اآلب. ال عجــب إن انقســَم اليهــود. فقــد ظــنَّ البعــُض أنَّ بــه شــيطان، وأجــاب آخــرون 

بصــدٍق: »أَلََعــلَّ َشــيْطَانًا يَْقــِدُر أَْن يَْفتـَـَح أَْعــُنَ الُْعْميَــاِن؟« )يوحنَّــا 10: 21(. بعبــارٍة أخــرى، رأَْوا 

ــا وترصُّفــه مــع الرجــل الــذي كان قبــًا أعمــى يشــهُد عــن ذلــك. أنَّ يســوع كان راعيًــا حقيقيًّ

الحــْظ كيــف أنَّ الــرب يســوع يســأُل بطــرَس الرســول، وبالتــال الكنيســة الجامعــة )قــارْن 1  . 

بطــرس 5: 1-2(، قائــًا »اْرَع َغَنِمــي«. ليســت الخــراف لنــا وليســت ملــًكا أليِّ شــخص آخــر. 

هــي ملــك يســوع املســيح، ونحــن مدعــوُّون التِّبــاع خطــوات راعينــا الصالــح.
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أسئلٌة للدراسة:

مــا هــو أحــد التطبيقــات العمليَّــة للتريــر بالنعمــة باإلميــان بحســب بولــس الرســول يف روميــة . 1

5: 1-2؟

مجتمٌع كنيٌّ كامٌلأ. 

ساٌم مع اللهب. 

يَُّة لنخطَئ أكرت.  الحرِّ

ال يوجد. إنَّها فقط عقيدٌة مجرَّدٌة.ث. 

ما القاِسُم املشرَُك بن جنَّة عدن، وخيمة االجتاع، والهيكل؟. 2

جميعها تتَّجه شااًل.أ. 

جميعها تقُع يف املكان نفسه.ب. 

ال قاسَم مشرَك بينها.ت. 

جميعها حرَسها الكروبيم.ث. 

أيُّ حــدٍث مــن حيــاة الــرب يســوع يشــري رمزيًّــا إىل تأكيــد بولــس الرســول أنَّ لنــا اآلن إمكانيَّــة . 3

الدخــول إىل اللــه مــن خــال املســيح؟

إشباع الخمسة آالفأ. 

يَّة اليهوديَّةب.  التجربة يف برِّ

انشقاق حجاب الهيكلت. 

التجيِّث. 

أيَّ أداتْن يستخدُم الراعي ليعزِّز اإلرشاد والحاية؟. 4

سيًفا وسوطًاأ. 

كلبًا وعًصاب. 

عًصا وعكَّازًات. 

ِمْجرَفًة وِمْكَنسًةث. 

كيف يختلُف الراعي عن األجري؟. 5

الراعي ال يدفُعه سوى الواجب، واألجري يدفُعه املال.أ. 

، واألجري كسول.ب.  الراعي يعمل بكدٍّ

الراعي يبذل نفَسه عن خرافه يف أوقات الخطر، واألجري يتخىَّ عنها عند أوَّل بادرة خطرت. 

كلُّ ما سبق.ث. 
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أيٌّ من الجمل التالية تَِصُف بشكٍل أفضٍل َعَمَل الربِّ يسوع كراٍع صالح؟. 6

لقد وضَع حياتَه طواعيًة للدفاع عن قطيعه اليهودي.أ. 

ــر ب.  ــوم آخ ــة هج ــن احتاليَّ ــم م ــه، بالرغ ــن قطيع ــاع ع ــًة للدف ــه طواعي ــَع حيات ــد وض لق

ــتُّتها. ــؤدِّي إىل تش ي

ُسلبَْت منه حياته فيا كان يدافع عن قطيعه.ت. 

لقد وضَع حياتَه طواعيًة ليدافع عن قطيعه.ث. 

»ِخرَاٌف أَُخُر لَيَْسْت ِمْن هِذِہ الَْحِظريَِة« يف يوحنَّا 10: 16، َمِن املقصود بهذه العبارة؟. 7

الذين هم من داخل الديانة اليهوديَّةأ. 

الذين هم من خارج الديانة اليهوديَّةب. 

الذين هم من خارج الديانة اليهوديَّة ولكْن داخل حدود إرسائيلت. 

 ب وت مًعاث. 

الِدراَسة الكتابيَّة:

ــَور املتكــرِّرة يف هــذه . 1 اقــرأْ إشــعياء 40: 11؛ إرميــا 31: 9؛ ومزمــور 74: 1، 80: 1-2، 95: 7. مــا الصُّ

اآليــات؟ ملــاذا تُســتخدُم هــذه الصــور يف كتابــات أنبيــاء الســبي؟ َمــْن كان يُنظـَـُر إليــه عــى أنَّــه 

راعــي إرسائيــل قبــل زمن املســيح؟

ــرأ اآلن . 2 ــت؟ اق ــذا الوق ــال ه ــل خ ــاة إلرسائي ــا كرع ــَدَم أيًض ــْن َخ ــور 78: 70-72. َم ــرأْ مزم اق

ــا 10: 2-3. مــا القاســم املشــرك بــن  ــا 10: 20-21، 23: 1، 50: 6؛ وزكريَّ إشــعياء 56: 11؛ إرمي

هــذه اآليــات فيــا يختــصُّ بــأداء رعــاة اللــه؟

لكــن ألــن يكــوَن لشــعب اللــه رجــاء؟ اقــرأْ حزقيــال 37: 23-24 وميخــا 5: 3-4. أيُّ نــوٍع مــن . 3

الحــكَّام ميكــن أن يتوقَّــع مــن لــه رجــاء؟ اآلن اقــرأْ زكريَّــا 12: 10، 13: 1. مــاذا ســيُعطى نتيجــًة 

للمجــيء الخــارق للراعــي؟

يف يوحنَّــا 10: 11، يعلــُن الــربُّ يســوع أنَّ لــه خــراف مــن خــارج الحظــرية )اليهــود( وأنَّــه يجــب . 4

ــوا  ــن كان ــر والرعــاة الذي ــال 37: 24. كــم عــدُد الحظائ أن يُحرهــا. اقــرأْ ميخــا 2: 12 وحزقي

ون إىل القطيــع، بحســب ميخــا 2:  متوقَّعــن يف العــرص املســياين؟ َمــْن هــم الذيــن كانــوا ســيضمُّ

ــا 10: 16 أن يشــكِّل صدمــًة ملســتمعيه  12؟ كيــف إًذا، ميكــن لترصيــح الــربِّ يســوع يف يوحنَّ

مــن اليهــود؟

اقــرأْ يوحنَّــا 10: 11، 15. مــا النقطتــان اللتــان يتــمُّ التشــديُد عليهــا بخصــوص مــوت الراعــي؟ . 5

اقــرأ اآلن يوحنَّــا 10: 27-29. هــل يتكلَّــُم الــربُّ يســوع عــن مجموعــة مــن الخــراف أم عــن كلِّ 
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الخــراف بــا متييــز )قــارْن يوحنَّــا 17، 9، 20(؟ ِجــْد مقاطــع كتابيَّــة أخــرى تــرِّر إجابتــَك )تأكَّــد 

مــن إدراج مقاطــع مثــل 1تيموثــاوس 4: 10، 2 بطــرس 2: 1، و2 كورنثــوس 5: 19(. أخــريًا اقــرأْ 

قــه بالفعــل وضــع الراعــي لحياتــه؟ بأْمــِر َمــْن يتــمُّ هــذا؟ يوحنَّــا 10: 15-18. مــا الــذي يحقِّ

أسئلٌة للمناقشة:

ملــاذا بــدْت فكــرُة فتــح ملكــوت اللــه لغــري اليهــود صادمــًة لقــادة اليهــود يف زمــن املســيح؟ . 1

هــل نجــُد هــذه الفكــرة يف أيِّ مــكان يف العهــد القديــم )اقــرأ تكويــن 9: 25-27، ثــمَّ إشــعياء 

( فـَـاَ يـَـزُوُل« عــن  54: 9-10(؟ مــا معنــى »فَيَْســُكَن يِف َمَســاكِِن َســاٍم« إن كان »إِْحَســايِن )الــربِّ

نســله، إرسائيــل؟ )طبًعــا الِحــْظ روميــة 9: 6(.

ــنَّ . 2 ــعٍب ُمع ــصُّ بش ــا يخت ــة في ــن العجرف ــا م ــيحيِّن نوًع ــا كمس ــاين حاليًّ ــن أْن نع ــل ميك ه

ــا حاكمــن عليهــم بأنَّهــم »غــري  ــاس نتجنَّبُه ــال؟ أيُّ جاعــاٍت أخــرى مــن الن عــى ســبيل املث

ــم؟ ــرُز له ــا نك ــوع« ف ــل يف الرج ــا أم ــون ب ــتحقِّن« أو »ضالُّ مس

ــيح . 3 ــوع املس ــربُّ يس ــتخدُمها ال ــي يس ــح« الت ــي الصال ــورة »الراع ــة ص ــع املجموع ــْش م ناِق

)كصــورة عــن شــخصه وعــن عاقتــه املخلَِّصــة بالعالـَـم(. كيــف يضمــُن هــذا التعزيــة يف حياتنــا 

كمســيحيِّن؟



25

5

الِقياَمُة والحياُة

المقدِّمة:

ــْن  ــُه، يســتثني الــربُّ يســوع كلَّ َم ــُه تعرفُ ــه أنَّ الراعــي الصالــح يعــرُف خرافــه، وخرافُ بإعانِ

بــه أعــاه. ومبــا أنَّ الخــراف غــري قــادرة عــى َخطـْـف نفســها  يرفــض أن يؤمــَن ويتبــَع ألنَّ تعصُّ

مــن يــد اآلب، فهــي آمنــة مــن اآلخريــن أيًضــا، ألنَّ اآلب الــذي أعطــى الخــراف للراعــي هــو 

«، وهــو متَّحــدٌّ مــع الــربِّ يســوع عــى هــذا الهــدف )يوحنَّــا 10: 30-29(.  »أَْعظَــُم ِمــَن الْــُكلِّ

ســَعى اليهــوُد مــرًَّة أخــرى إىل قَتـْـِل املســيَّا بســبب تجديفــه املُفــرَض، لكــنَّ الــربَّ يســوع أفلــَت 

ًدا مــن براثنهــم بفضــل العنايــة اإللهيَّــة )10: 39(. لــذا ال عجــب إن توقَّــع تاميــُذُہ املــوت  مجــدَّ

إْن عــادوا مــن أجــل لعــازر )11: 8(. كان الــربُّ يســوع يعلــُم جيِّــًدا أنَّ هــذا الحــدث هــو ملجــد 

ة لتمجيــد  ــز الــذي يُِعــدُّ العــدَّ ــد مــن خالــه )11: 4(، وهــو أيًضــا مبثابــة املحفِّ اللــه، حتَّــى يتمجَّ

ــاة  ــة والحي ــف أنَّ القيام ــُش د. ســرول كي ــن األعظــم. يف هــذه املحــارضة، يناق –أي آالم- االب

، أي املــوت نفســه. انتــرصت عــى آخــر عــدوٍّ

القراءُة الكتابيَّة:

يوحنَّا 11: 44-1

األهداُف التعليميَّة:

ــُد القيامــَة والحيــاَة، وكيــف أنَّ نرصتـَـه عــى . 1 أن تفهــَم وتــرشَح كيــف أنَّ الــربَّ يســوع يجسِّ

املــوت هــي الرجــاء األســمى للمســيحي يف هــذا العالـَـم
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االْقِتباسات:

ــاُة. َمــْن آَمــَن ِب َولَــْو َمــاَت فََســيَْحيَا، وَكُلُّ َمــْن كَاَن  قَــاَل لََهــا يَُســوُع: »أَنَــا ُهــَو الِْقيَاَمــُة َوالَْحيَ

ــا وَآَمــَن ِب فَلَــْن مَيُــوَت إِىَل األَبَــِد. أَتُْؤِمِنــَن ِبهــَذا؟« َحيًّ

-يوحنَّا 11: 26-25

بــَـــْعَد ســــــنـــيــــَن َمْعُدوَدة،

سيلبُس هــذا املــائــُت ويــــزَْداْن 

ــًة فاِســـــَدة،  يـــرقـــــــُد جــــثَـّ

ــــًدا يُــــقـــاْم وجــــســــًدا ُممجَّ

يُــْزَرُع يف ضــــعٍف وهــــــــــواْن

ٍة بيَِد املسيح وحـــَدُہ يُقـــاْم. وبقوَّ

ال املُتَْعب« -آن برادسرييت، »الرحَّ

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. لعازر من بيت َعْنيَا: السياق

د من خاله ابُن الله )اآلية 4(.أ.  أعلَن الربُّ يسوع أنَّ َمرََض لعازر هو ملجد الله، حتَّى يتمجَّ

توقَّع الناس أن يسارَع يسوع إىل نجدة لعازر، غري أنَّه تريََّث يومْن.ب. 

اآليات 7- 14 قد يصعُب فهُمها - ال سيَّا اآليات 9، و10، و14ت. 

ــرار . 1 ــُذ الخطــر الوشــيك، تســاءلوا عــن مــدى صــواب ق ــا أدرك التامي ــات 9-10: بعدم اآلي

ــه مــا دام  ــأِت بعــد، وأنَّ ــأنَّ ســاعته مل ت ــم الــربُّ يســوع ب االقــراب مــن أورشــليم. طأمنَه

ًا بذلــك عــن رغبتــه املســتمرَّة يف متجيــد اآلب مهــا كان  وا، معــرِّ الوقــت نهــاًرا، فلــن يتعــرَّ

الثمــن.

ــا رغــَب الــربُّ يســوُع يف حايتهــم مــن أَلَــِم رؤيــة لعــازر ميــوت، أو َعلِــَم أنَّ . 2 اآليــة 14: رمبَّ

هنــاك بعــض األمــور التــي مــا زال التاميــذ يحتاجــون أن يفهموهــا عنــه أو عــن العمــل 

َمــه. الــذي يجــب أن يتمِّ

ــود يف ث.  ــن اليه ــاَع ب ــد ش ــد كان ق ــٌة. فق ــٌة مهّم ــذه آي ــة 17(: ه ــْرِ« )اآلي ــاٍم يِف الَْق ــُة أَيَّ »أَْربََع

ــام  ــة أيَّ ــد لبضع ــٍة للجس ــارٍة دوريَّ ــوُد يف زي ــروح تع ــوُل إنَّ ال ــٌر يق ــرن األوَّل فك ــات الق بداي

بعــد املــوت. لكــن مــا إن يبــدأ التحلُّــل الجســد، حتَّــى متــي الــروح بشــكل نهــايئ. أراد الــربُّ 

يســوُع أن يتأكَّــد مــن أنَّ الجميــع عرفــوا أنَّ لعــازر قــد مــات متاًمــا ويســتبعدوا فرصــة عودتــه 

ًدا. للحيــاة مجــدَّ
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ــَل« يف املجــيء يف ج.  ــه »فَِش ــه لكون ــا والمتْ ــت عني ــه بي ــد وصول ــربَّ يســوع عن ــا ال ــْت مرث قابلَ

ــب. ــت املناس الوق

ْت عــن توقُّعهــا ملعجــزٍة مــا )اآليــة 22(، ولكــن بــدا واضًحــا أنَّهــا مل تتوقَّــع أبــًدا إقامــة ح.  ثــم عــرَّ

ًدا. لعــازر وعودتــه إىل الحيــاة مجــدَّ

يف معــرض ردِّهــا عــى زَْعــِم الــربِّ يســوع بــأنَّ لعــازر ســيقوُم ثانيــًة، أكَّــدت مرثــا عــى إميانهــا  . 

ــن عــن هــذه املســألة  ــْت تعــرُف أكــر مــن الصدوقيِّ ــا كان ــْظ أنَّه بالقيامــة املســتقبليَّة )الِح

ــى 22: 23[(. ]متَّ

ثانيًا. » أَنَا ُهَو الِْقيَاَمُة َوالَْحيَاُة«: كيف؟

ــو« أ.  ــا ه ــاَن »أن ــوع بي ــربُّ يس ــُق ال ــمَّ يطل ــتقبليَّة، ث ــة املس ــن القيام ــٍة ع ــا بأمان ُث مرث ــدَّ تتح

ــاُة«. ــُة َوالَْحيَ ــَو الِْقيَاَم ــا ُه ــول: »أَنَ ــس بالق الخام

ــا ب.  ــح فعليًّ ــي أْن تصب ــرٍة يعن ــُق بفك ــاُط الوثي ــام، االرتب ــك األيَّ ــعب يف تل ــريِ الش ــب تعب بحس

ــى  ــرصَة ع ة املُنت ــوَّ ــٌط بالق ــوع ُمرتِب ــربَّ يس ــا 4: 7-8(. إنَّ ال ــْع 1 يوحنَّ ــها )راج ــرة نفس الفك

ة الحيــاة األبديَّــة والقيامــة، حتَّــى إنَّــه يقــول:  املــوت، أي أنَّــه مرتبــٌط بشــكٍل ال ينفصــُم بقــوَّ

»أنــا ال أملــُك فحســب القــوَّة إلقامــة اآلخريــن مــن املــوت، وإلقامــة نفــي مــن املــوت، ولكنِّي 

ــا«. ــُدہا حرفيًّ القيامــُة نفُســها! أنــا أجسِّ

مبا أنَّه الحياة، وميلُك الحياَة يف ذاته، فإنَّه ميلُك القوَّة إلعطائها آلخرين.ت. 

ثالثًا. املوت: السؤاُل الذي يتبادُر إىل ِذْهِن كلِّ إنسان

أيُّــوب 14: 14: »إِْن َمــاَت رَُجــٌل أَفَيَْحيَــا؟« تبــادَر هــذا الســؤاُل إىل ِذْهــِن كلِّ إنســاٍن منــذ دخــَل أ. 

املــوُت إىل العالـَـم.

تمَّ تقديم أجوبٍة عديدٍة، ولكنَّها كانت كلُّها تكهُّنات. عى سبيل املثال:ب. 

ــًدا وجــود حيــاٍة . 1 ــْوِت ســقراط( مؤيِّ جــاَدَل أفاطــون فلســفيًّا يف فيــدو Phaedo )بشــأِن َم

بعــد املــوت. ويســتخدُم برهانـًـا مــن التشــابه الجــزيئ، مــن دورة الحيــاة واملــوت الواضحــة 

يف الطبيعــة )مثــال: لــيك ينمــَو العشــُب، يجــب أن تـُـزرع بــذرٌة حيَّــٌة، ولكنَّهــا متــوت بعــد 

ــا 12: 24؛ 1 كورنثــوس 15: 36-35(. ذلــك لــيك يخــرَج الرعــم. راجــْع يوحنَّ

ــَك الِْفيثَاُغوِريِّــوَن بشــكٍل مــن »تناســخ األرواح«، حيــث تعــوُد الــروُح إىل الحيــاة، كونهــا . 2 متسَّ

أبديَّــًة، املــرَّة تلــو األخــرى بشــكٍل النهــايئٍّ.

ــة للــربِّ يســوع املســيح، ألنَّهــا ت.  لــدى الشــخص املســيحي الرجــاء األســمى بالقيامــة التاريخيَّ

ــيك  ــا، ل ــاَم يســوع مــن املــوت ألجلن ــد ق ــا. لق ــة العظمــى، األوىل مــن نوعه تشــرُي إىل القيام

ــا يف ذلــك اليــوم. نشــرَك نحــن أيًض
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الِحــْظ أنَّ أحــد األســباب التــي جعلـَـْت آبــاء الكنيســة األوىل يواجهــون االستشــهاَد ببســالٍة هكذا ث. 

هــو أنَّهــم كانــوا مقتنعــن متاًمــا بالقيامــة املســتقبليَّة. مل يَُكــِن املــوُت هــو الربــُة القاِضيَة.

رابًعا. املوت: انهزَم أخريًا

املوُت هو مجرَّد انتقال، ألنَّ املسيح، البكر، هو ضانُنا.أ. 

يقوُل الربُّ يسوُع ملرثا معنى هذا كلِّه. لقد أىت ليجعَل الحياة الروحيَّة الفيَّاضة ممكنًة.ب. 

التناقــُض الظاهــري يف اآليــات 25 و26 يتــمُّ حلُّــه يف هــذه املرحلــة: الحيــاُة الفيَّاضــُة تبــدأُ عنــد ت. 

التجديــد يف قلــب كلِّ مؤمــن، واملــوُت الجســديُّ ال يقــدُر أن يقــَي عليهــا.

الِحــْظ الرصخــَة العاليــة للمســيح عنــد قــر لعــازر. َخلَــَق اللــُه العالَــَم بالكلمــة، كذلــك أعــاد ث. 

ــُه العمــَق الفوضــوي،  ــه. لقــد أخضــَع الل ــاة بكلمت ــربُّ يســوُع لعــازر مــن املــوت إىل الحي ال

واملســيُح غلــَب فــوىض املــوت.

انظــْر إىل َوْصــِف الــربِّ يســوع لنفســه يف رؤيــا 1: 17-18. الشــخص الــذي هــو القيامــة والحياة ج. 

معــه املفتــاح لفتــح القــر ولــه ســلطان املــوت، يك ال يعوَد هنــاك للمؤمنــن يشٌء يخَشــْونه.

هــذا هــو َجْوَهــُر اإلميــان املســيحي. بدونــه، تكــون أخاقيَّاتُنــا فارغــة، وال يعــود الــربُّ يســوع ح. 

ــى  ــوًدا، يبق ــوت موج ــودة وامل ــاة موج ــت الحي ــا دام ــن م ــث. لك ــان الحدي ــُب اإلنس يخاط

ــاة، أهــمَّ شــخٍص ســاَر عــى وجــه األرض. ــذي هــو القيامــة والحي املســيح، ال

أسئلٌة للدراسة:

بحسب الربِّ يسوع، ما الهدُف من َمرَِض لعازر؟. 1

أْن ينهَي حياة لعازرأ. 

أْن يأيتَ بلعازر إىل الخاصب. 

أْن يغيَظ أكر قادَة إرسائيلت. 

َد االبُن من خاله ث.  مجد الله، أْن يتمجَّ

ــا أنَّــه مــى عــى . 2 ملــاذا تريَّــَث الــربُّ يســوع عنــد ســاع َخــَرِ َمــرَِض لعــازر )ملــاذا ذكــَر يوحنَّ

مــوت لعــازر أربعــة أيَّــام(؟

ألنَّه خاَف من الرجوع إىل منطقة قريبة إىل هذا الحدِّ من أورشليمأ. 

ألنَّه مل يكن قد انتهى من الخدمة يف عر األردنب. 

ألنَّه أراد أن يعرَف الجميُع أنَّ لعازر كان قد مات بالفعلت. 

ألنَّه َعلَِم أنَّ لعازر كان مريًضا فقط وأنَّه لن ميوتث. 
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ما الذي آمَنْت به مرثا فيا يختصُّ بالقيامة املستقبليَّة؟. 3

كانت مرثا عى غرار الصدوقيِّن، ال تؤمن بالقيامة املستقبليَّة.أ. 

كانت القيامة رمزًا للتجديد- وليست حدثًا حقيقيًّا.ب. 

أنَّ القيامة ستحدُث يف اليوم األخريت. 

أنَّ القيامة ستحدُث يف ذلك اليوم يف بيت عنياث. 

َمْن أو ماذا واجَه الربُّ يسوع بنجاٍح يف هذا الحدث؟. 4

يسيِّنأ.  الفرِّ

الشياطنب. 

الشيطانت. 

املوتث. 

بقوله »أنَا ُهَو الِْقيَاَمُة َوالَْحيَاُة«، كان الربُّ يسوُع يعني ________________________.. 5

كلَّ َمْن يسعون ملحاكاة طرقه سيجدون الحياة الحقيقيَّةأ. 

مبا أنَّه الحياة وميلكها يف ذاته فإنَّه ميلك القوَّة إلعطائها آلخرينب. 

ميكن لكلِّ إنسان أن يكون القيامة والحياة، فقط إْن بحَث يف ذاتهت. 

روح املؤمن »سرقُد« حتَّى يوم القيامة األخري هذاث. 

ــُد وجــود حيــاٍة بعــد املــوت عــر اســتخدام التشــابه الجــزيئ . 6 أيٌّ مــن الشــخصيَّات التاليــة يؤيِّ

ــاة واملــوت الواضــح يف الطبيعــة؟ للحي

الفيثاغوريُّونأ. 

بولس الرسولب. 

أفاطونت. 

الربُّ يسوعث. 

ضان املسيحي بالقيامة إىل حياة أبديَّة يأيت نتيجة ____________________.. 7

التشابه الجزيئ املأخوذ من الطبيعةأ. 

عدم وجود يقٍن مطلٍقب. 

القيامة التاريخيَّة للربِّ يسوعت. 

الشهادة الداخليَّة للروح - بغضِّ النظر عن تاريخيَّتهاث. 
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الِدراَسة الكتابيَّة:

اقــرأْ يوحنَّــا 1: 4، وأعــال الرســل 3: 15، وعرانيِّــن 7: 16. يف هــذه اآليــات، مــا الصفــُة الحاِســَمُة . 1

للــربِّ يســوع؟ ِجــْد وناقــْش املقاطــع األخــرى التــي تعكــُس هــذه الحقيقــة )خصوًصــا يف إنجيل 

يوحنَّــا(. كيــف يدَعــُم هــذا مــادَّة املحــارضة يف ثانيًــا )ب( أعاه؟

ــذا . 2 ــا ه ن ــة. يعدُّ ــوع العلنيَّ ــربِّ يس ــة ال ــاه، ذروَة خدم ــا أع ــا الحظن ــازر، ك ــُة لع ــَرُ قيام تُْعت

الحــدُث للدخــول االنتصــاري وللمؤامــرة الاحقــة ملوتــه عــن طريــق اإلشــارة إىل متجيــد االبــن، 

ســة  أي آالمــه. إنَّ املعجــزات، مــع كونهــا تثبــُت ألوهيَّتــه، إالَّ إنَّهــا كانــت أيًضــا مواجهــات مقدَّ

مــع مملكــة الشــيطان، ونتــَج عــن ذلــك االنتصــار عليهــا. اقــرأْ تكويــن 3: 15 و1 أخبــار األيــام 

ــأ بــه يف هــذه اآليــات؟ 29: 11. مــا الــذي تتنبَّ

ــدُّ . 3 ــذي يَُع ــا 4: 18-19 و10: 18. مــا ال ــى 12: 28، ولوق ــا ملوضــوع االنتصــار هــذا، اقــرأْ متَّ تبًع

ــه  ــذي فعلَ ــا ال ــن 2: 14-15. م ــوس 2: 13-15، وعرانيِّ ــرأْ اآلن كول ــربِّ يســوع؟ اق بحســب ال

ــَق هــذا االنتصــار؟ كيــف يشــرُي َحــَدُث لعــازر إىل هــذه الغلبــة؟ الــربُّ يســوُع ليحقِّ

ــرس 5: 8-9، و1 . 4 ــس 6: 10-18، و1 بط ــرأْ أفس ــة. اق ــري كامل ــرصة غ ــدو الن ــد تب ــك، ق ــع ذل م

تســالونييك 4: 13-14. كيــف نوفِّــُق بــن هــذه اآليــات واملقاطــع املذكــورة أعــاه؟ أخــريًا، اقــرأْ 

روميــة 16: 20 ورؤيــا 5: 9-14. مــا الــذي تقولُــه هــذه اآليــاُت عــن غلبــة الــربِّ يســوع عــى 

ــِل  ــا الرجــاء فيــا تــمَّ تحقيقــه مــن خــال َعَم ُم لن املــوت وعــى قــوى الظــام؟ وكيــف تقــدِّ

يســوع املســيح؟

أسئلٌة للمناقشة:

ــرد تكهُّنــات كغريهــا املذكــورة أعــاه . 1 مــا الــذي يجعــُل أعظــم رجــاٍء للمســيحي ال يكــون مجَّ

ــة. ــات الكتابيَّ ــك باآلي )أفاطــون، وآخــرون(؟ ادعــْم إجابت

ناقــْش يف مجموعــة، الطــرق التــي ميكــن مــن خالهــا لحياتنــا كمســيحيِّن أن تعكــَس بشــكٍل . 2

أفضــل حقيقــة أنَّ يســوع املســيح قــد حســم املعركــة بانتصــاره عــى املــوت وعــى الشــيطان، 

وأنَّ الطريــق يَُعــدُّ لُِملْــِك املســيح.

ــه . 3 ــُد الل ــه مج ــُد خال ــتعلْن بع ــٍت مل يس ــُش يف وق ــذي يعي ــيحي ال ــلوك املس ــا س ــْش أيًض ناِق

ــا؟ ــا وأفعالن ــى ترصُّفاتن ــر ع ــذب أن تؤثِّ ــدِّ والج ــذا الش ــاة يف ه ــف للحي ــٍل. كي ــكٍل كام بش
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، والحياُة الَطرِي�ُق، والَحقُّ

المقدِّمة:

ــا 1: 12، 12: 37- تــه )يوحنَّ مــع اقــراب تعــرُِّض الــربِّ يســوع للرفــض الكامــل عــى يــد خاصَّ

ــا 20-13:  ــه عــى التاميــذ )يوحنَّ ــُز خدمتَ 43(، يبــدأُ باالنســحاب عــن جمهــور الشــعب ويركِّ

م الــربُّ يســوُع  ــا ليتشــاركوا آخــر وجبــة عشــاء لهــم، قــدَّ ــة مًع 31(. مــع اجتاعهــم يف العلِّيَّ

هــم للوقــت الــذي لــن يكــوَن فيــه بينهــم بالجســد. تخيَّــْل الخــوف  »عظتـَـُه الوداعيَّــة«، يك يُِعدَّ

ــن ســيذهب؟  ــه. إىل أي ــم عــن رحيل ثه ــربُّ يســوع يحدِّ ــا كان ال ــذ عندم ــاَب التامي ــذي انت ال

كيــف ســننجو مــن االضطهــاد بدونــه؟ كيــف ســنصُل إىل حيــث يذهــُب؟ وإذ كان الــربُّ يســوُع 

يعلــُم متــام العلــم بــأنَّ مثــل هــذا الخــوف ســيؤدِّي إىل شــلٍل أو ارتــداٍد، عــزَّى خرافـَـه بإعطائهم 

ــود  ــة املوج ــة الحقيقيَّ ــخ للمصالح ــاس الراس ــى األس ــس ع ــام املؤسَّ ــي - الس ــام الحقيق الس

فقــط يف املســيح بصفتــه الطريــق، والحــّق، والحيــاة. يف هــذه املحــارضة، يعلِّــُم د. ســرول عــن 

الســام املُطلَــق الــذي لــدى املؤمنــن يف ربِّ الحــق.

القراءُة الكتابيَّة:

يوحنَّا 13: 14-31: 31

األهداُف التعليميَّة:

عة لله املُعرَّ عنها يف بيان »أنا هو« هذا . 1 أْن تصيَغ الصفات املتنوِّ

أْن ترشَح كيف أنَّ الربَّ يسوع هو املصدر أو املعيار لكلِّ الحقِّ. 2
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االْقِتباسات:

قَاَل لَُه يَُسوُع: »أَنَا ُهَو الطَِّريُق َوالَْحقُّ َوالَْحيَاُة. لَيَْس أََحٌد يَأيِْت إِىَل اآلِب إاِلَّ ِب«.

-يوحنَّا 14: 6

يــــا ِحـــــضــــن اآلب،

يـــا َمــــْن بــكــــــلِّ َشــــــَذا،

أزهــــَر ِفيــــَك الــــكلِـــَمة!

ثمَّ عاَد الرحـــــــُم فاْحــــتََوى 

الكلمة بكلِّ الحقِّ الذي له.

وس« -جون جراي: »عن الثالوِث القدُّ

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. »أَنَا ُهَو الطَِّريُق َوالَْحقُّ َوالَْحيَاُة. لَيَْس أََحٌد يَأيِْت إِىَل اآلِب إاِلَّ ِب«: السياق

ــاه أ.  ــا رأين ــدٌة، بعُضه ــاٌت عدي ــه صف ــُط ب ــا هــو« ترتب ــدأ بـ«أن ــذي يب ُد ال ــح املحــدَّ هــذا الترصي

ــلة. ــذه السلس ــابًقا يف ه ــناه س ودرس

س، أي يوحنَّــا 14، وِقيــَل خــال الخطــاب ب.  نجــُدہ يف أحــد األصحاحــات األشــهر يف الكتــاب املقــدَّ

الوداعــي يف العلِّيَّــة، حيــث اشــرك الــربُّ يســوع وتاميــُذہ يف وجبــة العشــاء األخــرية لهــم مًعــا.

ــا 14: 1 بالســعي ألْن يريــَح قلــوب التاميــذ، مؤكِّــًدا لهــم ت.  يبــدأ الــربُّ يســوُع الحــواَر يف يوحنَّ

ــم  ــربُّ يســوُع أنَّه ــُف ال ــد. يضي ــى يجتمعــوا مــن جدي ــه ســيعوُد حتَّ ــه بالرغــم مــن غياب أنَّ

ــاك. ــة الوصــول إىل هن ــن ســيذهب، كــا يعلمــون كيفيَّ يعلمــون إىل أي

ثــم يقاطُعــه الرســوُل تومــا قائــًا مبــا معنــاه: »نحــن ال نعلــُم إىل أيــن أنــَت ذاهــب، وال نعلــُم ث. 

ــا  ا ســؤاَل الرســول بطــرس يف وقــٍت ســابق: »يَ ــَة الوصــول إىل هنــاك«. هــذا يشــبُه جــدًّ كيفيَّ

ــا 13: 36(. َســيُِّد، إِىَل أَيْــَن تَْذَهــُب؟« )يوحنَّ

ث ج.  الِحــْظ أنَّ »الطريــق« كان موضوًعــا مهــاًّ يف الكنيســة األوىل، حيــث إنَّ الــربَّ يســوع تحــدَّ

ْون يف األصــل »شــعَب  كثــريًا عــن الطريــق إىل ملكــوت اللــه. يف الحقيقــة، كان املؤمنــون يُســمَّ

الطريــق« - وليــس »مســيحيِّن« )»املســيحيُّون« كانــت كلمــة ازدرائيَّــة نشــأَْت يف أنطاكيــا(.

ــْظ كيــف كان ح.  ــا هــو« الســادس. الِح ــِح »أن ــربُّ يســوع عــى ســؤال الرســول بترصي ــُب ال يجي

ديَّــة األمريكيَّــة، والتــي هــي إطــاٌر تفكــرييٌّ يؤكِّــد عــى أنَّ  هــذا مبثابــة صفعــة للعقيــدة التعدُّ

كلَّ االدِّعــاءات الدينيَّــة صحيحــة. ولكــنَّ الــربَّ يســوع يقــول بوضــوٍح هنــا إنَّــه هــو الطريــُق 

الوحيــُد إىل محــر اللــه، وال أحــد ســواه.
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ثــم يتابــُع الــربُّ يســوع بــأْن يســاوي بينــه وبــن اللــه، إذ يقــول إنَّهــم إذا رأَْوہ فكأنَّهــم  . 

ــد أرادوا  ــا«. لق ــا اآلَب وَكََفانَ ــيُِّد، أَرِنَ ــا َس ــًا: »يَ ــول قائ ــس الرس ــه فيلبُّ رأوا اآلب، فيجيبُ

الرؤيــة الطوباويَّــة يف ذلــك الوقــت - الــيء الــذي مل مُينــح حتَّــى ملــوس، وال أليِّ شــخٍص 

ــة  ــط، فســتأيت الطاع ــرَّة فق ــروا اآلب هــذه امل ــم أن ي ــدن. إْن أمكنه ــة ع ــذ جنَّ آخــر من

بشــكٍل أســهل.

تـُـُه َولـَـْم د.  يبــدو أنَّ ردَّ الــربِّ يســوع يف يوحنَّــا 14: 9 مــيٌء بالغضــب: »أَنـَـا َمَعُكــْم زََمانـًـا هــِذِہ ُمدَّ

تَْعرِفِْنــي يـَـا ِفيلُبُّــُس! اَلَّــِذي رَآيِن فََقــْد َرأَى اآلَب، فََكيْــَف تَُقــوُل أَنـْـَت: أَرِنـَـا اآلَب؟«

ــد. ذ.  ــه املتجسِّ ــو الل ــوع ه ــربَّ يس ــٍل أنَّ ال ــٍت طوي ــذ وق ــذ من ــدرَك التامي ــب أن ي كان يج

ِع األلوهيَّــة أبــًدا  الِحــْظ كيــف أنَّ هــذا يســرُي عكــَس َمــْن يقولــون إنَّ الــربَّ يســوع مل يــدَّ

خــال حياتــه.

ــه تابــٌع للــه ر.  ــة داخــل الثالــوث هــي الَفيَْصــل. ال ميكــن للمــرء أن يفــرَض أنَّ العاقــات الداخليَّ

ويرفــَض املســيَح مثلــا فعــل ُحــكَّاُم إرسائيــل.

«: الربُّ يسوُع بصفته ربَّ الحقِّ ثانيًا. »أَنَا ُهَو الَْحقُّ

ــا أ.  ــه املوحــى به ــُة الل ــه بالفعــل كلم س، أنَّ ــدَّ ــاب املق ــرة للكت ــربِّ يســوع نظــرٌة موقَّ ــت لل كان

ــا 16: 17، 24: 25-27؛ مرقــس  ــا 10: 35، 13: 18، 17: 12؛ لوق ــا. )انظــْر يوحنَّ ــة تاريخيًّ والدقيق

.)24 :12 ،9-6 :10

س موًحــى بــه، ولكنَّــه ب.  ــاَد الذيــن يؤكِّــدون أنَّ الــربَّ يســوَع آمــَن أنَّ الكتــاب املقــدَّ احــذِر النقَّ

يف برشيَّتــه كان مخِطئًــا، ألنَّــه افتقــَر إىل املعرفــة الكلِّيَّــة.

ــال ت.  . وبالت ــه هــو الحــقُّ ــربَّ يســوع قــال إنَّ املشــكلة األساســيَّة مــع هــذا املنطــق هــي أنَّ ال

ــه  ــِه بجهل ــَم علِم ــار الحــق، رغ ــه معي ــه إِن ادَّعــى أنَّ ــا. ولكنَّ ــار تعليمــه معصوًم يجــب اعتب

س، يكــون قــد ارتكــب خطيَّــًة شــنعاء كمعلِّــٍم: وهــي التعليــم عــن وعــي مبــا  بالكتــاب املقــدَّ

ــه معصــوم. هــو أقــلُّ مــن الحــقِّ وتقدميــه عــى أنَّ

بعدمــا ناقشــنا يف املحــارضات الســابقة مــا قصــَدہ الــربُّ يســوع »بالطريــق« )أو »البــاب«(، ث. 

ــن تعــرَف  ــه ل ــه بدون ــارِہ، وأنَّ ــه مصــدُر الحــقِّ أو معي ــُف أنَّ ــخ(، يضي ــاة )مصدرهــا، إل والحي

. ــَة شــيئًا عــى اإلطــاق، وأنَّ اإلقبــال إليــه يــوازي الوصــول إىل الحــقِّ البرشيَّ

يــِس بولــَس يف أريــوس باغــوس: »ألَنََّنــا ج.   هــذا البيــان الثــايث لـ«أنــا هــو« اســتبَق مــا قـَـْوَل القدِّ

ــد، والعبــد املتألِّــم، وامللــك  ــا َونَتََحــرَُّك َونُوَجــُد« )أعــال 17: 28(. نعمــة اللــه املتجسِّ ِبــِه نَْحيَ

الراعــي يحفــُظ حياتنــا شــخصيًّا.
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أسئلٌة للدراسة:

خــال خطابــه الوداعــي، طــأمَن الــربُّ يســوُع التاميــَذ بأنَّهــم ســيجتمعون مًعــا مــن جديــد. . 1

أيــن ســيتمُّ هــذا يف النهايــة؟

عى جبل الزيتونأ. 

لن يحدَث، فقد كان لأسف مخطئًا وهو باٍق يف القر.ب. 

ــاًّ ت.  ــه كان مهت ، ألنَّ ــدِّ ــل الِج ــى محم ــذا ع ــه ه ــذوا كاَم ــوع أن يأخ ــربُّ يس ــد ال مل يقص

ــم. ــة قلوبه بإراح

يف الساءث. 

أيٌّ من األمور التالية كان موضوًعا مهاًّ يف كنيسة القرن األوَّل؟. 2

املُملْك األلفيأ. 

شموليَّة الساءب. 

الطريقت. 

عبادة الهيكلث. 

كان اللقُب األوَُّل املُْعطَى ملَْن تبعوا الربَّ يسوع املسيح ____________________.. 3

»املؤمنن«أ. 

»املسيحيِّن«ب. 

»امللحدين«ت. 

»شعَب الطريق«ث. 

ُد هذا الذي قاله الربُّ يسوُع ميثُِّل جيًِّدا ما يي:. 4 ترصيُح »أَنَا ُهو« املحدَّ

الشموليَّةأ. 

عقيدة مساواة جميع األديانب. 

ديَّةت.  التعدُّ

املقصوريَّةث. 

ُث عن الوحدة. مع َمْن يقوُل الربُّ يسوع إِنَّه متَّحٌد؟. 5 يوحنَّا 14: 7-11 يتحدَّ

مع نفسه )لكونه إلًها وإنسانًا(أ. 

مع اآلبب. 

مع الروح القُدست. 

مع شعبهث. 
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س هو _________________________.. 6 آمَن الربُّ يسوُع أنَّ الكتاب املقدَّ

ــا أيُّ أ.  ــت له ــي ليس ــأ والت ــٌة للخط ــي ُعرض ــي ه ــة الت ــوال الحكيم ــن األق ــٌة م مجموع

ــة ــة نبويَّ رشعيَّ

كلمُة الله املُوَحى بها، بالرغم من أنَّه يف برشيَّته كان مخِطئًا ب. 

كلمُة الله املُوَحى بها والدقيقة تاريخيًّات. 

موًحى به جزئيًّا فقط )أي، تلك األجزاء التي اقتبَسها(ث. 

7 .. قال الربُّ يسوُع إنَّه _____________ لكلِّ حقٍّ

املعياُر الشخيصُّأ. 

املصدُر األساسُّب. 

ُدت.  املصدُر الوحيُد وتجسُّ

أ وب مًعاث. 

الِدراَسة الكتابيَّة:

ــجيعٍ . 1 ــدر تش ــة كمص ــة الوداعيَّ ــط الخطب ــذا أىت يف وس ــو« ه ــا ه ــاَن »أن ــاه أنَّ بي ــا أع الحظن

ــرَْك الــربِّ يســوع لهــم لوقــٍت )باإلضافــة إىل تحطيــم  ــٍة للتاميــذ الذيــن ســيواجهون تَ وتعزي

ــا 14: 1-31(، مــا هــي  توقُّعاتهــم بشــأن العــرص املســياين(. بنــاًء عــى قراءتــَك اليــوم لـ)يوحنَّ

ــذ  ــوَب التامي ــي كانــت ســتحفُظ قل ــربُّ يســوُع والت ــي أعطاهــا ال ــا الت بعــض الوعود/العطاي

س؟ ــدَّ ــاب املق ــكاٍن آخــَر يف الكت ــة؟ هــل تجُدهــا يف أيِّ م ــة( املضطرب ــلِّ أربع )عــى األق

اقــرأْ مزمــور 29: 11 وإشــعياء 57: 19. مــا هــي العطيَّــة؟ كيــف ميكــن الحصــول عليهــا؟ َمــْن هــو . 2

ــْن  ــَة بالَنصَّ ــَة الخاصَّ ــُد العطيَّ املُعطــي؟ اقــرأ اآلن إشــعياء 9: 6. مــا اللقــُب املســياين الــذي يجسِّ

الســابقْن )انظــْر أيًضــا زكريَّــا 9: 10؛ إشــعياء 52: 7(؟ أكِمــْل باآليــة يف حزقيــال 37: 26. مــا كانـَـِت 

التوقُّعــات املســيانيَّة إلرسائيــل بعيــًدا عــن الحقيقــة الواضحــة بــأنَّ الســام الحقيقــي يــأيت مــن 

اللــه وحــده )أي مــا هــي األمــور الثاثــة التــي يقــول اللــه إنَّــه ســيفعلها يف حزقيــال 37: 26؟(؟

ــل . 3 ــداد داخ ــب واالرت ــر الرع ــود وَخطَ ــع اليه ــد م ــرصاع املُتزاِي ــار ال ــن االعتب ــذ بع ــد األخ بع

صفــوف التاميــذ، اقــرأْ يوحنَّــا 14: 27. »شــالوم« )ســام( كانــْت تحيَّــًة عريَّــًة شــائعًة. بحســب 

مــة يف املحــارضة الســابقة  كام الــربِّ يســوع، »ســام« َمــْن هــذا؟ مــا عاقــُة هــذا باملــادَّة املُقدَّ

ــف  ــة 5: 1 و14: 7، وأفســس 2: 14-17. كي ــرأْ رومي ــة 27، اق ــط مــع اآلي ــا )ب(؟ بالراب يف ثانيً

ــُم الــربُّ يســوُع التوقُّعــات املســيانيَّة للســام؟ كيــف تــرشُح هــذا »الســاَم« الــذي يعطيــه  يتمِّ

الــربُّ يســوُع؟
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مــة . 4 س، مــن املهــمِّ أن تبقــى ُمقدِّ ــاب املقــدَّ ــربِّ يســوَع عــن الكت لنذهــْب إىل وجهــة نظــر ال

ــربُّ  ــة 1(. كان ال ــه )اآلي ــه ومــا زال هــو الل ــربُّ يســوع كان الل ــا: ال ــا الرســول يف أذهانن يوحنَّ

ــَق )اآليــة 3(. الــرب يســوُع هــو اللوجــوس، أي  يســوع موجــوًدا يف البدايــة، وكلُّ يشٍء بــه ُخلِ

ــد )اآليــة 14(. مبــا أنَّنــا رأَيْنــا يف هــذه الدراســة أنَّ الــربَّ يســوع يكشــُف  إنَّــه كلمــُة اللــه املتجسِّ

س. عــن نفســه بصفتــه معيــاَر الحــق، مــن املهــمِّ أن نفهــَم نظْرَتَــه للكتــاب املقــدَّ

ادرْس يوحنَّــا 17: 12 و10: 35. بحســب الــربِّ يســوع، مــا يتــاىش مــع الكتــاب املقــدس يف هــذه أ. 

املقاطع؟

أكمْل مع لوقا 16: 17. ما صفات كلمة الله وفًقا للربِّ يسوع؟ب. 

اقــرأِ اآلن مرقــس 10: 6-9 ومتَّــى 24: 37-39. كيــف يتعامــُل الــربُّ يســوع مع الــرسد التاريخي ت. 

للعهــد القديم؟

اقرأْ مرقس 12: 24. عمَّ ينتُج التفكري الخاطئ، بحسب رأي الربِّ يسوع؟ث. 

ــى 4: 3-11. مــا األســلحة التــي يســتخدُمها الــربُّ يســوع بشــكٍل ج.  اقــرأْ برسعــة املقطــع يف متَّ

ــة؟ )انظــْر »أســئلة املناقشــة رقــم 1«(. ــة اليهوديَّ يَّ متكــرٍِّر ضــدَّ تجــارب الشــيطان يف برِّ

أسئلٌة للمناقشة:

ــتعيًنا . 1 ــة، مس ــك الخاصَّ س بكلات ــدَّ ــاب املق ــوع للكت ــربِّ يس ــر ال ــة نظ ــا لوجه ــِط تلخيًص اع

ــاءَك،  س لدعــم ادِّع ــدَّ ــاب املق ــن الكت ــمَّ توفريهــا أعــاه ومقاطــع أخــرى م ــي ت باملقاطــع الت

ــل  ــه؟ ه ــة الل ــلطة كلم ــرَك لس ــة نظ ــى وجه ــذا ع ــر ه ــف يؤثِّ ــة. كي ــع املجموع ــاركْه م وش

س يف  ــدَّ ــاب املق ــا الكت ــتخدم به ــي يُس ــة الت ــع الطريق ــربِّ يســوع م ــر ال ــة نظ ــاىش وجه تت

ــاذا؟  ــة(؟ مل ــس املُصلَح ــى الكنائ ــوم )حتَّ ــس الي كنائ

يف مجموعــٍة، ناقــِش الطــرَق التــي رأيــَت بهــا أقــواَل املســيح تُصــاُغ بطريقٍة مستســاغٍة ملســتمعِ . 2

اليــوم؟ كيــف يقلِّــُل هــذا مــن شــخصه وعمله؟

ــْر بدقَّــة يف نقطــة البدايــة لإلجابــة . 3 رُدَّ عــى االدِّعــاء القائــل بأنَّــه »ال يوجــد حــقٌّ مطلــٌق«. فكِّ

عــى هــذا االدِّعــاء وكيفيَّــة إجابتــَك عليــه.
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الكرَمُة الحقيقيَُّة

المقدِّمة:

ــُم مــع األحــَد َعــرَش فيــا كانــت الرصاعــات  ــه الوداعــي، يتكلَّ إذ يواصــُل الــربُّ يســوُع خطابَ

الخارجيَّــة مــع اليهــود والرصاعــات الداخليَّــة )خيانــُة يهــوذا، وإنــكاُر بطــرس الرســول الوشــيك( 

ــوع  ــربِّ يس ــَة ال ــإنَّ خدم ــابقة، ف ــارضة الس ــا يف املح ــا الَحظْن ــة. ك ــم يف كلِّ زاوي ــُد به ترصَّ

ــصُّ  ــا يخت ــز في ــوٌُّل يف الركي ــدُث تح ــري يح ــذا التغي ــع ه ــه. م ت ــل، أْي لخاصَّ ــْت للداخ لَ تحوَّ

ُم نفســه بشــكٍل متزايــٍد عــى أنَّــه واحــٌد معهــم، مؤكِّــًدا لهــم بهــذا  بعاقتــه بشــعبه. فهــو يقــدِّ

يـًـا إيَّاهــم أن يثبتــوا فيــه- إذ بدونــه تكــون الحيــاة األفضــل كإرسائيــل الجديــدة  حضــورَہ ومتحدِّ

ــة  ــربُّ يســوُع »الكرم ــون ال ــى أن يك ــُش د. ســرول معن ــذه املحــارضة، يناق مســتحيلة. يف ه

ــه. ــوا في ــَة« والــرورة القصــوى للمســيحيِّن أن يثبت الحقيقيَّ

القراءُة الكتابيَّة:

يوحنَّا 15: 1-10؛ مزمور 80؛ إشعياء 5

األهداُف التعليميَّة:

ــا . 1 ــا هــو« التــي قالَه ــَوَر الكرمــة يف العهــد القديــم وعاقتهــا بترصيحــات »أن أْن تــرشَح ُص

الــربُّ يســوُع عــن نفســه

أْن تــرشَح كيــف أنَّ الــربَّ يســوع كان »الكرمــة الحقيقيَّــة« للــه، وكيــف أنَّ هــذه الصــورة . 2

ــُح العاقــة بــن الــربِّ يســوَع وشــعِبه توضِّ
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ــة الثبــات يف يســوع املســيح - فيــا يختــصُّ بــكلٍّ مــن وحــدة الكنيســة معــه . 3 يَّ أْن تفهــَم أهمِّ

واالســتمراريَّة الازمــة لَحْمــِل الثمــر

االْقِتباسات:

ــُة َوأَِب الَْكــرَّاُم.... أَنَــا الَْكرَْمــُة َوأَنْتُــُم األَْغَصــاُن. الَّــِذي يَثْبُــُت يِفَّ َوأَنَــا ِفيــِه  »أَنَــا الَْكرَْمــُة الَْحِقيِقيَّ

هــَذا يَــأيِْت ِبثََمــٍر كَِثــريٍ، ألَنَُّكــْم ِبــُدويِن الَ تَْقــِدُروَن أَْن تَْفَعلُــوا َشــيْئًا«. 

-يوحنَّا 15: 1، 5

حياتُنا مســـترٌة مــــــــع املــــــســـــيِح فـــي اللِه.

حياٌة يكُســـــوهــــا الَجــــَســـــُد، وتــمـيُل لأريض.

وأخـــرى نحَوہ تَْسُمو، وبـــوالدتها السعيدة عــلَّمتني 

أْن أعـــــيَش ُهـــــــــــَنا، وتكـــــوَن أنْــــظــــــاري

ـــــــــــجُه وتطــــــــلُب ما فـــــي األعــــالــــي: تتَـّ

وأْن أتـــــــرَك بكلِّ ســـــروٍر الَْعَمـــــل اليَـــــــومي، 

ألكســــــــــــــَب عند الحصاِد الكنَز األبــــــــــــدي.

-جورج هريبرت، »كولوس 3: 3«

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. »أَنَا ُهَو الَْكرَْمُة«: صورٌة مألوفٌة

يوحنَّــا 15: 1 )»أَنَــا الَْكرَْمــُة الَْحِقيِقيَّــُة«( و15: 5 )»أَنَــا الَْكرَْمــُة َوأَنْتُــُم األَْغَصــاُن«(، بالرغــم مــن أ. 

التشــابه بينهــا إالَّ أنَّهــا متفرَِّدتـَـان.

اآلية 5 لها عاقة بثمرِنا الذي ينتُج عن اتِّحادنا باملسيح.. 1

اآليــة 1 تقــرُح مقارنــًة مــع الكرمــة »املزيِّفــة« أو »الفاِســَدة«. لكــن مــا الكرمــة التــي قــد . 2

يشــرُي إليهــا الــربُّ يســوع؟

مزمــور 80: ينــوُح بنــو إرسائيــل بســبب دينونــة اللــه عليهــم، وهــم يبتغــون االســرداد. إرسائيــل هــي ب. 

الكرمــة التــي أُحــَرْت مــن مــرص وُزرَعــْت يف رَْحــٍب )اآليــة 8(. وبســبب خطيَّتهــا، نُِهبَــْت وُســلِبَْت.

ــاه الكــرَّام لكــن مل يُْجــِد األمــر نفًعــا، ت.  يًّــا رديئًــا فقــط. نقَّ إشــعياء 5: أنتــَج كَــرُْم الكــرَّاِم عنبًــا برِّ

لــذا ســينزُع عنــه ســياج أمانــه ويهجــره، ويركــه يف خرابــه.

ــة. هــو إرسائيــل ث.  ــُج أمثــاًرا حقيقيَّ ــة، التــي تنت ــه هــو الكرمــة الحقيقيَّ ــربُّ يســوع إنَّ يقــول ال

ــه الحقيقــي. الل
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ثانيًا. يوحنَّا 15: 1-6: النصُّ والسياق

اآليــة 2: مــن أجــل تحســن الحصــاد، يجــُب تنقيــة الكرمــة. األغصــان التــي ال تــأيت بثمــر يجــُب أ. 

يَّــٍة يــرُّ باملحصــول. أن تُقطـَـع وتُحــرَق. تــرُك الكرمــة تنمــو بطريقــٍة برِّ

متثِّــُل هــذه صــورة الكنيســة. فالبعــض داخــَل الكنيســة يُِقــرُّون باإلميــان بالرغــم مــن أنَّهــم يف ب. 

، حتــى تــأيتَ الكنيســُة  الحقيقــة خشــٌب ميــٌت. هــذه األغصــان التــي بــا مثــر ســيقطُعها الــربُّ

بثمــٍر أكــر.

لطأمنــة تاميــذه، يقــول الــربُّ يســوع يف اآليــة 3: »أَنْتـُـُم اآلَن أَنِْقيـَـاُء«. كلُّ املســيحيِّن يحملــون ت. 

، وبالتــال لــن يتــمَّ تشــذيبهم بالخطــأ عــى يــد الكــرَّام. بعــض الثــار عــى األقــلِّ

ــه، ث.  ــه. مبــا أنَّهــم في ــوا في ــذه عــى أن يثبت ــك تامي ــربُّ يســوع بعــد ذل ــات 4-5: يحــثُّ ال اآلي

ــوا بثمــٍر. ــى يأت ــوا حتَّ فيجــب أن يثبت

ــيح. إن كاَن ج.  ــَك باملس ــق عاقت ــدى عم ــارشًة مب ــٌط مب ــيحيٍّ مرتب ــخٍص مس ــارك كش ــدى إمث م

ــًا. ــرًا قلي ــينتُج مث ــة، فس ــًا بالكرم ــكاد متَّص ــخص بال الش

اآليــة 6: عندمــا ال تُنتــُج األغصــان مثــرًا يتــمُّ قطُعهــا، وجمُعهــا، وحرقُهــا. هــذا كتحذيــر. األمــر ح. 

أكيــد كأيِّ عقيــدة أخــرى يف كلمــة اللــه.

يجــُب عــدم االســتخفاف باألعــال الصالحــة أبــًدا. كثــريًا مــا يظــنُّ املســيحيُّون املصلحــون أنَّ  . 

الــرصاع مــن أجــل التريــر باإلميــان وحــده يســتبعُد رضورة األعــال الصالحــة. ولكــنَّ الكتــاب 

س يحثُّنــا باســتمرار عــى أْن نهتــمَّ باألعــال الصالحــة، ألنَّــه ال ميكننــا أن نحصــل عــى  املقــدَّ

الواحــد بــدون اآلخــر )يعقــوب 2: 26(.

أسئلٌة للدراسة:

َمْن أو ما الذي يتمُّ متثيله يف صورة الَكرْم يف العهد القديم؟. 1

األنبياُءأ. 

ملوُك يهوذاب. 

ُة إرسائيلت.  أمَّ

ُة ِمرصث.  أمَّ

يتمُّ تصوير الكرمُة يف العهد القديم عى أنَّها:. 2

رَديئةأ. 

فاسدةب. 

ُمثِْمرَةت. 

أ وب مًعاث. 

ِ
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يف إعانه عن أنَّه الكرمة الحقيقيَّة، يكشف الربُّ يسوع عن أنَّه ____________________.. 3

مصدُر مَثَِر الرِّأ. 

االبُن الذي با خطيَّةب. 

إرسائيل الله الحقيقيت. 

كلُّ ما َسبَقث. 

ما أفضل ما يُعمل دامئًا باألغصان التي ال تحمُل مثرًا؟. 4

تُرك لحالهاأ. 

تُقطَعب. 

تُسقىت. 

ال يشء ماَّ َسبَقث. 

إنتاجيَّتُنا )أو عدُمها( كمسيحيِّن مرتبطٌة بشكٍل ال يُفصم بـ ____________________.. 5

كمِّ املجهود الجسدي الذي نبذلُهأ. 

جودِة حديِثناب. 

مقداِر معرفِتنات. 

مقداِر قُْرِبنا من املسيحث. 

التحذيُر بأنَّ الخشب امليت سيُقطع، ويُجمع، ويُحرق ___________________.. 6

يهدُف فقط إىل إخافة الشخص حتَّى يطيع كلمة الله.أ. 

ُث فقط عن دينونٍة محدودة، ال عاقة لها باألبديَّة.ب.  يتحدَّ

ُث عن إدانة كلِّ َمْن يتخىَّ عن يسوع املسيح.ت.  يتحدَّ

ال عاقة له مبَْن ُهْم داخل الكنيسة.ث. 

ما العاقة بن األعال الصالحة والترير؟. 7

األخري يستبعُد األوَّلأ. 

األوَّل ينبع من األخريب. 

األوَّل ينتج عن األخريت. 

ميكن لأخري أن يتواجَد دون األوَّلث. 
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الِدراَسة الكتابيَّة:

ــربِّ . 1 ــتمعي ال ا ملس ــدًّ ــًة ج ــت مألوف ــة كان ــورة الكرم ــإنَّ ص ــارضة، ف ــور يف املح ــو مذك ــا ه ك

يســوع. شــعب اللــه املختــار، إرسائيــل أُنقــذوا مــن مــرص وُزرعــوا يف كنعــان )مزمــور 80: 8(. 

ــه؟  ــل علي ــَح شــعُب إرسائي ــذي أصب ــرْم ال ــوع الَك ــا ن ــا 2: 20-24 وهوشــع 10: 1. م ــرأْ إرمي اق

ــه  ــال 15: 6 و19: 10-14. ِصــْف مــا فعل ــة إرسائيــل. اقــرأ إشــعياء 5: 1-7، وحزقي ِصــْف خطيَّ

ــل نتيجــًة لخطيَّتهــم. ــربُّ ببنــي إرسائي ال

اقــرأْ إشــعياء 27: 2-3، زكريَّــا 8: 11-13، وماخــي 3: 10-12. بحســب مقطــع إشــعياء، مــا األمــر . 2

الــذي تــاَق إليــه شــعُب إرسائيــل »يف ذلــك اليــوم«؟ كيــف يتــمُّ وصُفــه يف املقطَعــْن الباقيـَـْن؟

ــق الــربُّ يســوع هــذه . 3 ــة. كيــف حقَّ ــر يف مزمــور 80: 14، 17 عــى ضــوء مناقشــتنا الحاليَّ فكِّ

التوقُّعات/الظــال، التــي كانــت إرسائيــل منوذًجــا لهــا )كيــف نجــَح يف أن يصبــح كرمــَة اللــه 

الحقيقيَّــة الوحيــدة ]اقــرأْ روميــة 3: 25؛ 2 كورنثــوس 8: 9؛ غاطيــة 3: 13-14؛ أفســس 1: 19-

ــن 1: 3 قبــل أن تجيــب[(؟ ــاوس 3: 16؛ عرانيِّ ــي 2: 6-11؛ 1 تيموث 20؛ فيلبِّ

خــال الخطــاب الوداعــي، ســعى الــربُّ يســوع إىل أْن يريــَح قلــوَب التاميــذ القلقــة مــن خــال . 4

ث عــن اتِّحــاِدہ بشــعبه. الحــْظ أنَّــه يف وقــٍت ســابٍق يف اإلنجيــل، اســتخدَم الــربُّ يســوع  التحــدُّ

ــا 17:  الِــُح«، إلــخ.( ادرْس يوحنَّ ــا ُهــَو الرَّاِعــي الصَّ ــدت عــى حايتــه )»أَنَ التشــبيهات التــي أكَّ

11، 21-23. عــى أيِّ أســاس يتَّحــد كلُّ املؤمنــن يف املســيح )يوحنَّــا 15: 5(؟

ــن . 5 ــول للمؤمن ــس الرس ــِف بول ــُة وْص ــا عاق ــة 6: 16. م ــرأْ غاطي ــك، واق ــدة يف بال ــِق الوح أَبْ

باملناقشــة التــي نتناولُهــا هنــا؟ اقــرأْ يوحنَّــا 15: 4، 10. مــا الــذي يحــثُّ املســيُح املؤمنــن عــى 

ــاذا  ــن بالكرمــة؟ م ــا متَّحدي ــي تُبِْقين ــُة الت ــا الوصيَّ ــا 15: 12. م ــرأ اآلن يوحنَّ ــه؟ كيــف؟ اق فعل

ــة عيــش الحيــاة األفضــل بشــكٍل منعــزٍل؟ يقــول هــذا عــن إمكانيَّ

ُر الكرمــة القدميــة عــى أنَّهــا بــا مثــٍر بســبب . 6 ــْر أنَّ املقاطــع يف ســؤال رقــم 2 أعــاه تصــوِّ تذكَّ

فشــلها املتكــرِّر يف طاعــة وصايــا اللــه. إْن َدَمْجنــا هــذا بالوصيــة التــي يف ســؤال رقــم 5، مبــاذا 

ــا 13: 14-15، 34(؟ يجــب أن تتَّصــَف حيــاُة املؤمــن؟ مــا مَثَــُر الكرمــة الجديــدة )قــارْن بيوحنَّ

أسئلٌة للمناقشة:

إْن أخْذنــا بعــن االعتبــار مــا تعلَّمنــاه يف الســؤال 6 مــن الدراســة الكتابيَّــة، مــاذا تقــول لشــخٍص . 1

مقتنــعٍ بــأنَّ مَثَــَر الكرمــة الجديــدة مرتبــٌط بعــدد النفــوس التــي تحوَّلــت إىل اإلميــان بســبب 

خدمــة مؤمــٍن مــا بــداًل مــن حيــاة الخدمــة املتمثِّلــة باملســيح؟

س، ناقــِش الطــرق املختلفــة التــي كان فيهــا الــربُّ يســوع أميًنــا لَعْهــِد . 2 باســتخدام الكتــاب املقــدَّ

الــرب، وقــارْن هــذا بخيانــة إرسائيــل كــا يصُفهــا العهــُد القديــم.

ِ
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ــا للعهــد . 3 ُث إىل صديــٍق مســيحيٍّ ال يعــرف عــن فكــرة أنَّ املســيح كان أميًن ــَك تتحــدَّ ــل أنَّ تخيَّ

س(؟ ــا )أي الــّر املُحتَســب(. كيــف ترشُحهــا لــه )باســتخدام الكتــاب املقــدَّ نيابــًة عنَّ
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ْبَراِهيُم �أَنا َكائٌِن  َقْبَل �أْن َيُكوَن اإ

المقدِّمة:

يســيون، إذ اختــاروا  مبــارشًة بعــد إعــاِن الــربِّ يســوَع عــن نفســه أنَّــه نــوُر العالَــم، ركَّــز الفرِّ

أالَّ ينخرطــوا معــه يف هــذه النقطــة، عــى مســألٍة قانونيَّــٍة صغــرية. بــداًل مــن أْن يســألوه: »مــا 

الــذي تقصــُدُہ بـ«نـُـور العالـَـم«؟«، اتَّهمــوه بأنَّــه كاذب ألنَّهــم افرضــوا أنَّــه يشــهُد عــن نفســه 

ــا 8: 13(. ينشــأُ الــرصاع يف باقــي اإلصحــاح مــن هــذا االتِّهــام ويتمحــوُر حــول طبيعــة  )يوحنَّ

ــُش د. ســرول  ــلطانه. يف هــذه املحــارضة األخــرية، يناق ــارصة وُس ــن الن ــذي م هــذا الرجــل ال

شــخَص املســيح كــا هــو ُمعلـَـٌن يف بيانــات »أَنـَـا ُهــَو« عــن نفســه األكــر دراماتيكيَّــة واألقــوى 

مــن نوعهــا.

القراءُة الكتابيَّة:

يوحنَّا 1: 1-18؛ 8: 59-31

األهداُف التعليميَّة:

أْن ترشَح ما أعلَنه الربُّ يسوُع عن نفسه يف هذا املقطع. 1

أن تصوغ وجهة نظر الربِّ يسوع حول إرادة اإلنسان مستعيًنا بهذا املقطع. 2

االْقِتباسات:

»أَبُوكـُـْم إِبْرَاِهيــُم تََهلَّــَل ِبــأَْن يـَـَرى يَْوِمــي فـَـَرأَى َوفـَـِرَح«. فََقــاَل لـَـُه الْيَُهــوُد: »لَيْــَس لََك َخْمُســوَن 

َســَنًة بَْعــُد، أَفََرأَيْــَت إِبْرَاِهيــَم؟« قَــاَل لَُهــْم يَُســوُع: »الَْحــقَّ الَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم: قَبْــَل أَْن يَُكــوَن 
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إِبْرَاِهيــُم أَنـَـا كَائـِـٌن«. فَرَفَُعــوا ِحَجــارًَة لرَِيُْجُمــوُه.«

-يوحنَّا 8: 59-56

أخريًا أنَت إىل ُملِكَك آِت،

يف ســـاِء الســـــــــاواِت!

بعلـــــــــٍم وذكــــــــاء متَِّحًدا

مع َمْن َجَعَل الَكـْوَن له عرًشا،

الذي يحمُل من الكواكب ســـــبـــعًة؛

الـذي هو وحده رسُّ األرسار اآلْن

وأماَم َوْصِفِه يعــــــجُز اللســــــاْن 

ابني املولود الوحـــيد الــــــــذي كاْن،

قَـــــــــــــبـْـــل بــــــدايــــــة األكــــــــــــــــــواْن،

ثُمَّ تجـــــــــــــــىَّ يف هيْـــــــــــئة إنساْن.

-جاميز روادس: »يا نفي!«

الخطوُط العريضُة للُمحاَضَرة:

أوَّاًل. »قَبَْل أَْن يَُكوَن إِبْرَاِهيُم أَنَا كَائٌِن«: نظرٌة عن كثب ليوحنَّا 8: 59-31

ــًة أ.  ــه املســيَّا، قــال الــربُّ يســوع جمل اآليــات 31-32: لتعزيــِة وحــثِّ هــؤالء الذيــن يؤمنــون أنَّ

ــْن يســتوعبون حــقَّ املســيح، كــا هــو، ســيتحرَّرون. ــًة »إذا... فســوف«. َم رشطيَّ

ــم ب.  ــم لكونه ــوا أنَّه ــد ظنُّ ــا. فق ــون كُرًْه ــن يغل ــود الحارضي ــن اليه ــُد م ــات 33: راَح العدي اآلي

مولوديــن يهــوًدا، وينتمــون جســديًّا إىل نســِل إبراهيــم، فهــذا يعنــي أنَّ لهــم ملكــوت اللــه 

ــر. ــن التحري ــوٍع م ــم ليســوا بحاجــة إىل أيِّ ن ــا، وأنَّه تلقائيً

اآليــات 34-36: أجــاب الــربُّ يســوع بتعليــٍق توضيحــيٍّ يخــصُّ إرادة كلِّ شــخٍص مولــوٍد. فقــد ت. 

أعلــن أنَّــه إْن أخطــأ املــرء، فهــو )أو هــي( عبــٌد للخطيَّــة، والطريقــة الوحيــدة للحصــول عــى 

الحريَّــة هــي مــن خــال االبــن، الــذي ليــس عبــًدا للخطيَّــة.

ــْظ أنَّ الهــدَف هــو التشــديد عــى الفــرق األســاس بــن وجهــة النظــر األوغســطينيَّة . 1 الِح

عــن اإلرادة ووجهــة النظــر شــبه البياجيَّــة. تؤكِّــد وجهــة النظــر األوغســطينيَّة عــى إرادة 

وس  يَّتــه لاختيــار، هــذا هــو الســبب عينــه الــذي يفصلُنــا عــن اللــه القــدُّ اإلنســان، أو حرِّ

- ألنَّ ميلنــا الداخــيَّ دامئًــا تجــاه الــرش.
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ــربُّ يســوع يف هــذه . 2 ــوُل ال ــة. يق ــا الخاطئ ــن ذواتن ــس م ــراه - ولي ــن اإلك ــراٌر م نحــن أح

اآليــات إنَّ الخطيَّــة تســتعبُد اإلرادة، وعاجهــا الوحيــد هــو امليــاد الروحــي الجديــد بنعمــة 

اللــه. يف إنكارهــم لهــذا، ينكــُر أصحــاُب وجهــة النظــر شــبه البياجيَّــة الطبيعــة الراديكاليَّــة 

للســقوط.

ا )بالروح(.ث.  اآليات 37-38: يؤكُِّد الربُّ يسوع أنَّهم يهوٌد بالجسد، ولكنَّهم ليسوا هكذا حقًّ

اآليــة 39: أجــاَب القــادُة أنَّ أباهــم هــو إبراهيــم بالفعــل، األمــر الــذي يــردُّ عليــه الــربُّ يســوع ج. 

ــدو  ــم. فكــا يب ــَر إبراهي ــون مَثَ ــوا يحمل ــاء، لكان ــاء اآلب ــوا أبن ــو كان ــًا إنَّهــم ل ردًّا حاســًا قائ

الحــال، كانــوا يحملــون الثمــر الــرديء الــذي ألبيهــم الحقيقــي.

عي اليهود أنَّ الله هو أبوهم.ح.  اآلية 41: مع احتدام الجدل، يدَّ

ــه ال ميكنهــم أن يكونــوا أوالد اللــه  .  اآليــة 42: يعارضهــم الــربُّ يســوُع بشــكٍل قاطــعٍ، قائــًا إنَّ

اآلب وأن يســعوا يف الوقــت عينــه لَقتـْـِل ابنــه. هــذا أمــٌر مســتحيل. معنــى أن يكــون املــرء ابًنــا 

حقيقيًّــا هــو أن يطيــع طاعــًة كاملــة.

اآليــات 43-44: ال يقــدرون أن يســمعوا كلــات الــربِّ يســوع ألنَّهــم غــري قادريــن. فمــن خــال د. 

ــل  ــاه فع ــل تج ــربِّ يســوع، متي ــم، بحســب كام ال ــا سيســمعون. إرادته ــه وحده ــة الل نعم

ــوا«. وهــم ليســوا مرغمــن. رغبــات أبيهــم - » تُِريــُدوَن أَْن تَْعَملُ

ــٍة؟« َمــْن ميكنــه أن يقــول ذ.  ــي َعــَى َخِطيَّ ــْر يف هــذا التحــدي: » َمــْن ِمْنُكــْم يُبَكِّتُِن اآليــة 46: فكِّ

ــدان؟  هــذا وال يُ

ــة. يجيــُب ر.  اآليــات 48-57: يســتمرُّ اليهــود يف إهانــة الــربِّ يســوع بالزعــم أنَّ نشــأته غــري تقيَّ

الــربُّ يســوع بــأنَّ ســلوكه ال مياثــُل ســلوَك شــخٍص يســكُنه الشــيطان، وأنَّ َمــْن يحفــُظ كامــه 

ســيغلُب املــوَت.

ــأنَّ نســل الركــة ز.  ــُه إبراهيــم ب ــِرَح. عندمــا وعــد الل ــى إبراهيــم رأى يــوم الــربِّ يســوع وفَ حتَّ

ســيأيت منــه، تهلَّــل. فقــد رآه مــن بعيــد )مــن املحتمــل أن يكــون هــذا قــد حــدث عندمــا كان 

يســتعدُّ لتقديــم إســحاق؟( وآمــَن. لكــنَّ اليهــود مل يتهلَّلــوا، وبالتــال فُهــْم مل يكونــوا أوالده. مل 

يقــدروا أْن يــروا املســيَّا، ألنَّهــم مل يثبتــوا يف اآلب.

ــَل أَْن يَُكــوَن إِبْرَاِهيــُم أَنَــا كَائِــٌن«. هــذه إشــارٌة واضحــٌة ليهــوه، الوحيــد الــذي س.  اآليــة 58: »قَبْ

لــه حيــاة يف ذاتــه. لــذا فهــو ترصيــٌح قــويٌّ بألوهيَّــة الــربِّ يســوع. هــو اللوجــوس )يوحنَّــا 1: 

1(، أو »الكلمــة«، أو »املنطــق«، أو »املعيــار«.

ــه تجديــف ورفعــوا الحجــارة ش.  ــًدا، وتعاَملــوا مــع ادِّعائــه عــى أنَّ ــَم اليهــوُد هــذا األمــر جيِّ فَِه

ــن 24: 16(. ــُه النامــوس )الويِّ ــذي كان يطلبُ ــوه، األمــر ال ليقتل
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أسئلٌة للدراسة:

ــم . 1 ــم يجعله ــن نســل إبراهي ــن م ــم مولودي ــوا أنَّ مجــرَّد كونه ــود ظنُّ ــادة اليه ــن ق ــد م العدي

تلقائيًــا ضمــن ____________________.

جنِس الله املختار عى األرضأ. 

ملكوت اللهب. 

ال يشء عى اإلطاقت. 

 أ وب مًعاث. 

يقوُل الربُّ يسوع يف يوحنَّا 8: 34 عن كلِّ شخٍص أخطأ قبًا، إِنَّه _____________.. 2

أفضل ألجل هذاأ. 

سيُِّد نفسهب. 

عبٌد للخطيَّةت. 

حرٌّ من الخطيَّةث. 

ما اليء الوحيد الذي يتَّفُق عليه أصحاُب وجهة النظر األوغسطينيَّة وشبه البياجيَّة؟. 3

أنَّ الرغبات الداخليَّة للبرش هي جيِّدٌة يف األساسأ. 

أنَّ اإلنسان يختاُر بدون إكراٍهب. 

ٍّت.  أنَّ اإلنسان يف حالة فساٍد كيِّ

أنَّه ميكن لإلنسان أن يختاَر بعكس ميله الداخيث. 

أيٌّ من التال يتبنَّاه أصحاُب الفكر األوغسطيني ويختلف عن الفكر شبه البياجي؟. 4

اإلنسان مجٌر يف اتِّخاذ قرارهأ. 

يٍَّة، وبالرغم من السقوط يف الخطيَّة، إالَّ إنَّه ميكنه أن يختار الرَّ أحيانًاب.  اإلنسان يختاُر بحرِّ

ير قدر ما يستطيع عى اإلطاقت.  اإلنسان رشِّ

يٍَّة، ولكن بسبب الطبيعة الراديكاليَّة للسقوط، يختاُر دامئًا الخطيَّةث.  اإلنسان يختاُر بحرِّ

يي العهد القديم خلُصوا بـ ____________.. 5 ُ أنَّ قدِّ إنَّ تهلَُّل إبراهيم بيوم املسيح يبنِّ

ة إرسائيل عى تطهري أرض املوعد من عبادة األصنامأ.  قدرة أمَّ

م لهم يف الظال املُسبَقة التي أعطاها اللهب.  اإلميان باملسيح املقدَّ

الحفاظ عى طاعٍة ال تشوبُها شائبة لناموس اللهت. 

دم الذبائح من الثريان والكباش واملاعز والغنمث. 
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»قَبَْل أَْن يَُكوَن إِبْرَاِهيُم أَنَا كَائٌِن« هو إشارٌة واضحٌة إىل __________________ يسوع.. 6

أنَّه مخلوقأ. 

محدوديَّةب. 

كلِّيَّة حضورت. 

أزليَّةث. 

بالنظر إىل ردِّ ِفْعِل اليهود عى ترصيح »أَنَا ُهَو« هذا، فمن املنطقي القول ____________.. 7

إنَّ اليهود أساؤوا فَْهَم ادعائه بالكاملأ. 

إنَّ اليهود فَِهُموا بالكامل أنَّه يقول إنَّه هو اللهب. 

إنَّ يسوع كانت لديه أوهام العظمةت. 

إنَّ الربَّ يسوع بالََغ يف األمور قليًاث. 

الِدراَسة الكتابيَّة:

ــٌن« قــد . 1 ــا كَائِ ــُم أَنَ ــوَن إِبْرَاِهي ــَل أَْن يَُك ــا أنَّ اليهــود، بالنظــر إىل ردِّ فعلهــم عــى »قَبْ لقــد رأيْن

ــُب  ــري يج ــم بالح ــه اآلب. فك ــاٍو لل ــه مس ُح بأنَّ ــرصِّ ــوع كان ي ــربَّ يس ــل أنَّ ال ــوا بالكام فهم

علينــا نحــن، الذيــن نعــرف مبحبَّتنــا لابــن، أن نفهــم مبَــْن كان يســوع املســيح يســاوي نفســه؟ 

اقــرأْ إشــعياء 43: 25، 51: 12 و52: 6. مــا األمــر املشــرك بــن هــذه اآليــات وترصيحــات الــربِّ 

ــًة مــن املحــارضة األوىل  ــا هــو«؟ انظــْر إىل الخطــوط العريضــة بداي يســوع عــن نفســه بـ«أن

والنقطــة األوىل.

ُر . 2 «(. كيــف تصــوِّ ــا الــرَّبُّ اقــرأْ خــروج 6: 7، 20: 2 وإشــعياء 45: 18 )الحــْظ بشــكٍل خــاصٍّ »أَنَ

ــَد، بــن هــذه اآليــات ومقطــع  ــا هــو« العظيــم؟ مــا األمــر املشــرك، إْن ُوِج هــذه اآليــات »أن

ــذي يف الســؤال األوَّل؟ إشــعياء ال

اقــرأْ خــروج 3: 12 أ )»إِينِّ أَكـُـوُن َمَعــَك...«(. يف ضــوء هــذا املقطــع، كيــف نفهــُم بشــكٍل أفضــل . 3

ردَّ اللــه عــى مــوس يف خــروج 3: 14؟ إًذا، مــاذا كان الــربُّ يســوع يقــوُل عــن نفســه يف يوحنَّــا 

8: 58؟ هــل أنَّــه كان قديــم األيَّــام فعــًا؟ أم أنَّــه اإللــُه نفســه الــذي مــرَّ بــن قطــع الحيوانــات 

ــق قولـُـه:« َوآُخُذكـُـْم ِمــْن بـَـْنِ األَُمــِم  يف العهــد مــع إبراهيــم )تكويــن 15: 17- 18(، حتــى يتحقَّ

ــن أن  ــل ميك ــال 36: 24(؟ ه ــْم« )حزقي ــْم إِىَل أَرِْضُك ــعِ األََرايِض َوآيِت ِبُك ــْن َجِمي ــْم ِم َوأَْجَمُعُك

يكــون كا األمريـْـن مًعــا؟

نتحــوَُّل اآلن رسيًعــا إىل ترصيحــْن رصيحــْن آخريـْـن باأللوهيَّــة قالهــا الــربُّ يســوع يف إنجيــل . 4

ــَق يف فهمنــا ملــادَّة محــارضة اليــوم. ادرْس يوحنَّــا 10: 22-32. مــن املهــمِّ أن  يوحنَّــا، حتَّــى نتعمَّ
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يحــدث هــذا الحــوار خــال عيــد التكريــس )هانــوكا(، الــذي يحتفــُل بانتصــار يهــوذا املــكاب 

ــن  ــا ب ــرة م ــد الســوريِّن خــال ف ــس عــى ي ــا تدنَّ ــكل بعدم ــح والهي ــس املذب ــادة تكري وإع

العهديـْـن. مــا هــي بعــض أوجــه الشــبه بــن هــذا الحــدث والحــدث الــذي متَّــت مناقشــته يف 

ــه  ــة ليشــرَي إىل كون ــربُّ يســوع باإلجاب ــع ال ــا 8: 31-59(؟ كيــف يتوسَّ هــذه املحــارضة )يوحنَّ

ــة 30(؟  ــود )اآلي ــدى اليه ــي ل ــدة الكريســتولوجي الت ــذا عقي ــا به ًح ــة 24(، مصحِّ املســيَّا )اآلي

كيــف تشــكُِّل هــذه الجملــة )اآليــة 30( ذروَة الحــوار؟

س« أو »تتكــرَّس«؟ إذا كان عيــد التكريــس احتفــااًل . 5 اقــرأْ يوحنَّــا 10: 33-39. مــا معنــى أن »تتقــدَّ

بإعــادة تقديــس املذبــح والهيــكل، فــا الــذي كان الــربُّ يســوع يقولــه عــن نفســه يف هــذا 

َســُه اآلُب ...«(. مــا الــذي حــلَّ الــربُّ يســوع محلَّــه؟ حــاِوْل إعــادة صياغــة  املقطــع؟ )»الَّــِذي قَدَّ

ــة الــرب يســوع يف هــذه اآليــات حتَّــى تتأكَّــد مــن أنَّــَك فهْمتَهــا. مــرَّة أخــرى، هــل هنــاك  حجَّ

أيُّ أْوُجــه َشــبَه بــن هــذا الحــدث والحدثــْن اآلخريـْـن اللَذيـْـن ناقشــناها؟

أسئلٌة للمناقشة:

ــة يف هــذه السلســلة تدعــُم بشــكٍل غــري . 1 ــْش ضمــن مجموعــة كيــف أنَّ القــراءات الكتابيَّ ناِق

مبــارش حقيقــَة أنَّ اللــه املثلَّــث األقانيــم يتحكَّــُم انطاقـًـا مــن ســيادته الكلِّيَّــة يف أحــداث حيــاة 

الــربِّ يســوع.

كيــف تــردُّ عــى شــخٍص يتَّهــُم وجهــة النظــر األوغســطينيَّة لــإلرادة بأنَّهــا تجعــُل مــن اإلنســان . 2

آلــًة أو دميــًة؟

كيــف تجيــُب عــن ســؤال: »ولكنَّــه يوجــد املايــن من غــري املســيحيِّن يف العالـَـم الذيــن يعملون . 3

ــًة«  ــااًل صالح ــذه »أع ــت ه ــخ. أليس ــرىض، إل ــام بامل ــراء، واالهت ــام الفق ــل إطع ــااًل مث أع

بطريقــٍة مــا؟


