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دمة
المق ِّ

إ َّن طبيع ـ َة الخط َّي ـ ِة الراديكال َّيــة كــا ص َّو َرهــا إنجيـ ُـل يوح َّنــا ت ـ ِّر ُر تأكي ـ َدہ عــى أ َّن البرشيَّــة تعتم ـ ُد
كل جملـ ٍة فكــر َة أ َّن امليــاد الروحــي
بالكامــل عــى اللــه مــن أجــل خالصهــا .فالرســول يوح َّنــا يدعـ ُم يف ِّ
ـخيص أو إرادتِنــا ،عــى العكــس ،إنَّــه نتيجـ ُة إرادة
ليــس ،بـ ِّ
ـأي حــا ٍل مــن األحــوال ،نتيجـ َة مجهو ِدنــا الشـ ِّ
اآلب لالبــن لــن يهلكــوا أبـ ًدا.
اللــه وق َّوتــه بروحــه القـ ُّدوس .عــاو ًة عــى ذلــك ،فــإ َّن َمـ ْن يعطيهــم ُ
يف مق ِّدمــة إنجيلــه ،يق ـ ِّد ُم الرسـ ُ
ـول يوح َّنــا يســو َع بشــكلٍ مم َّي ـ ٍز عــى أنَّــه اللوجــوس ،أي كلم ـ ُة اللــه
اآلب .وبتســجيلِ أقــوا ِل يســوع عــن
الرس َّمديــة ،الــذي بــه ُخلِـ َـق الكــونُ ،ومــن خاللــه وحـ َدہ يُســتعلَ ُن ُ
نفســه يف عبــارات «أَنَــا ُهـ َو» الثــاين الفريــدة ،والتــي تعـ ِّـر بقـ َّو ٍة عــن عالقتــه امل ُخل َِّصــة بالعالَــم ،يصـ ُـل
ـوب بنــا ل َف ْهـ ٍـم أكمــل لإلله-اإلنســان حامــي شــعبَ ُه وراعيهــم.
التلميـ ُذ املحبـ ُ
ـام ،املتَّحـ ِـد مــع اآلب والــروح الق ـ ُدس،
أصـ ِّـي أ ْن تزي ـ َد هــذه السلســل ُة محبَّتَـ َـك للمســي ِح ،االبْــنِ امل ُقـ ِ
املســاوي لهــا ،والرسمــدي مثلهــا ،والواحــد معهــا« -أنــا هــو» العظيــم والقديــر.
تح َّيايت،
أ ْرِ .سْ .س ْ ُبول
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1
ُخ ْب ُز ْال َح ِ
ياة

دمة:
المق ِّ

ـرب يســو َع العلن َّيــة ،ظه ـ َر ِت العدي ـ ُد مــن اآلراء حــول َم ـ ْن ُه ـ َو تحدي ـ ًدا هــذا
يف خدمــة الـ ِّ
ـرب يســو َع وتالميـ ِـذ ِہ يف مرقــس -27 :8
اإلنســان النــارصي .يتَّضــح هــذا أكــر يف الحــوار بــن الـ ِّ
ـرس أ َّن يســو َع هــو املســيحَّ .إل أ َّن أقـ َ
ـرف الرسـ ُ
 ،30عندمــا اعـ َ
ـرب يســوع عــن
ـوال الـ ِّ
ـول بطـ ُ
نفســه املسـ َّجلة يف إنجيــل يوح َّنــا ال تركِّـ ُز عــى مــا ظـ َّن اآلخــرو َن أنَّــه هــو .بــل تركِّـ ُز ترصيحاتُ
مخل ِِّصنــا عــى الكشــف عــن فه ِمـ ِه الــذا ِّيت لنفســه بصف ِتـ ِه إل ًهــا ،مبــا يف ذلــك عالقتــه امل ُخلِّصــة
ـرب يســوع يكشـ ُـف ِب ـ ِه عــن
بالعالَــم .يف هــذه املحــارضة ،يناقـ ُ
ـش د .ســرول أ َّول ترصيــح للـ ِّ
ذاتــه يف ِسـفْر يوح َّنــا « :أَنَــا ُهـ َو ُخ ْبـ ُز الْ َح َيــا ِة».
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

يوح َّنا 59-22 :6؛ لوقا 20-14 :22؛ خروج 36-1 :16 ،22-1 :3
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

ترشح كيف تل ِّم ُح ترصيحاتُ «أنا هو» ببُنيَ ِتها إىل «أَ ْهيَه» العظيم يف ِس ْف ِر الخروج
1.أن
َ
2.أن تل ِّخ َص محتوى املقطع (ما يقولُ ُه يسو ُع عن نفسه)
االق ِتباسات:
ْ

فَ َقـ َ
ـال لَ ُه ـ ْم يَ ُســو ُع« :أَنَــا ُه ـ َو ُخ ْب ـ ُز الْ َح َيــا ِةَ .م ـ ْن يُ ْق ِبـ ْـل إِ َ َّل فَ ـاَ يَ ُجــو ُعَ ،و َم ـ ْن يُ ْؤ ِم ـ ْن ِب فَ ـاَ
السـ َـا ِء .إِ ْن أَك ََل أَ َحـ ٌد ِمـ ْن هـذَا الْ ُخبْـ ِز
يَ ْعطَـ ُ
ـي الَّـ ِـذي نَـ َز َل ِمـ َن َّ
ـش أَبَـ ًدا ...أَنَــا ُهـ َو الْ ُخبْـ ُز الْ َحـ ُّ
3
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يَ ْح َيــا إِ َل األَبَـ ِـدَ .والْ ُخ ْب ـ ُز الَّـ ِـذي أَنَــا أُ ْع ِطــي ُه ـ َو َج َسـ ِـدي الَّـ ِـذي أَبْ ِذلُ ـ ُه ِم ـ ْن أَ ْجــلِ َح َيــا ِة الْ َعالَـ ِـم».
يوح َّنا 51 ،35 :6...أَحشا ُء رأْفَ ِة الله منها تجري
كل َعدا َو ٍة
ينابي ُع النعم ِة :ل ُي ْنه َِي َّ
يطَ َح ُن أنقى ِحنطَ ٍة يف السام ِء ،اب َن ُه الحبيب
لصنعِ خب ِز الحياة.
ويعج َنها ُ
خب ِز الحياة الذي ن َز َل من السامء
ويُق َّد ُم عىل مائدتِ َك ٍ
بأيد مالئك َّية.

-إدوارد تايلور« ،تأ ُّمل  :8أنا هو خبز الحياة»

حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أ َّولً « .أَنَا ُه َو ُخ ْب ُز الْ َح َيا ِة» :ال ُب ْن َية
َّــت ترجمتُهــا «أَنَــا ُهــ َو» تُــرى عــاد ًة عــى أنَّهــا
.أيف يوح َّنــا  ،35 :6الكلمــ ُة اليونان َّيــ ُة التــي مت ْ
قصــ ُد بهــا املتكلِّــم املفــرد امل ُشــ َّدد تكــون «إِي ُجــو».
«إِميِــي» ،وعندمــا يُ َ
أي منهــا .إنَّــه يســتخد ُم «إِي ُجــو إميــي» («أنــا هــو،
.بولكــن يُسـ َّج ُل أ َّن يســوع ال يتحـ َّدث عــن ٍّ
أو «أنــا هــو ،أنــا هــو ،)»...العبــارة التــي ينــد ُر جـ ًّدا اســتخدا ُمها خــارج إنجيــل يوح َّنــا.
.تقــد نَ ِج ـ ُد «إيجــو إميــي» أيضً ــا يف الرتجمــة الســبعين َّية لخــروج « :14 :3فَ َقـ َ
ـوس:
ـال الل ـ ُه لِ ُمـ َ
«أَ ْهيَ ـ ِه الَّـ ِـذي أَ ْهيَ ـ ْه»».
قليل إىل يهوه ،املخلِّص إل ِه العهد لشعب إرسائيل.
.ثإذًا ،فهذا يش ُري بشكلٍ ُمبطَّنٍ ً
ثان ًيا« .أَنَا ُه َو ُخ ْب ُز الْ َح َيا ِة» :املَضْ ُمون
ـرب يســو ُع إىل أ َّن املـ َّن الــذي أكلَـ ُه بنــو إرسائيــل التائهــون يف ال ِّربيَّــة
.أيف يوح َّنــا  ،32 :6يشـ ُر الـ ُّ
مل يـ ِ
ـأت مــن مــوىس بــل مــن الســاء.
نفس ُه من السامء ،ليعطي حيا ًة للعالَم.
.بأيضً ا كام قال يسو ُع يف اآلية  ،33فقد أىت هو ُ
.تهنــاك عالق ـ ٌة بــن مقاصـ ِـد اللــه يف املســيح ونــزو ِل يســوع املســيح وصعــوده .فكــا صعــد
بهــدف (أن يجلــس بنــر ٍة عــن ميــن اآلب كوسـ ٍ
ـيط) ،هكــذا نـ َ
ـزل بهــدف (الفــداء).
ـرح أ َّن
ـس أَ َحـ ٌد َص ِعـ َد إِ َل َّ
السـ َـا ِء» .إنَّــه ال يقـ ُ
.ثلــذا أعلـ َن يســو ُع يف يوح َّنــا  13 :3قائـ ًـاَ « :ولَ ْيـ َ
أحـ ًدا مل يذهــب إىل املجــد ،بــل يؤكِّــد بالحــري عــى أ َّن الصعــود يعنــي أكــر مــن «االرتفــاع»
السـ َـا ِء ،ابْـ ُن ا ِإلن َْســانِ ».
أل َّن أحـ ًدا مل يصعــد ولــه مقاصــد املســيح ســوى «الَّـ ِـذي نَـ َز َل ِمـ َن َّ

ِ – 1ةاي َحْلا ُزْبُخ
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ـرب يســوع نفســه عــى أنَّــه خبــز الحيــاة،
.جإذًا ،مــا هــو قصــده؟ يف اآليــات التــي تــي تقديــم الـ ِّ
يؤكِّـ ُد ثالثــة أمــو ٍر رئيسـ َّية:
1.أ َّن إرساليَّته هي إمتا ٌم إلرادة أبيه (آية .)38
اآلب لالبــن ،ولــن يُف َقـ َد
2.أ َّن اللــه أرسـلَه خبـ ًزا للحيــاة ليعطــي حيــا ًة لهــؤالء الذيــن أعطاهــم ُ
منهــم أحـ ٌد (آيــة .)39
3.أ َّن َ
كل َم ْن يؤمن باالبنِ تكو ُن له حيا ٌة أبديَّ ٌة (آية .)40
هدف الله أ َّن َّ
.حوســط الــرا ِع املتزاي ِ
الــرب يســو ُع التأكيــ َد عــى
ِــد بــن اليهــود يف هــذا املقطــع ،يعيــ ُد
ُّ
ترصيحاتــه الســابقة بشــكلٍ أوضــح عــن طريــق اإلعــان يف اآليــة  44بأنَّــه« :الَ يَ ْقـ ِـد ُر أَ َحـ ٌد أَ ْن
اآلب ال ِ
ِ
األســايس« :إِ ْن لَــ ْم»).
(الحــظ الــر َط
َّــذي أَ ْر َســلَ ِني»
يُ ْقب َ
ِــل إِ َ َّل إِ ْن لَــ ْم يَ ْجتَ ِذبْــ ُه ُ
َّ
.خأثا َرتْ كلم ُة «يَ ْجتَ ِذبْ ُه» الكث َري من الجدل عرب تاريخ الكنيسة.
اآلب لالبــن ســيأيت إىل
.دأم ـ ٌر واح ـ ٌد واضـ ٌ
ـذاب» ف َّعــال .الشــخص الــذي أعطــاه ُ
ـح :هــذا «االجتـ ُ
ـح خبـ ُز الحيــاة اآلن حلـ ًوا بعدمــا
االبــن بـ ِّ
ـيتغي ،ويصبـ ُ
ي سـ َّ ُ
ـكل تأكيـ ٍـد .ميلُــه أو ميلُهــا الداخـ ُّ
كان بغيضً ــا للنفــس.
أساســا عــى التوازيــات ،لكـ ْن الحظْهــا مــع العشــاء الربــاين يف ال ُعلِّ َّيــة حيــث
ـح أ َّن النـ ِّ
ـص ال يركِّـ ُز ً
.ذصحيـ ٌ
ـر ال ُخبْـ َز وقــالَ َ « :هـذَا ُهـ َو َج َسـ ِـدي( »...مثــال :لوقــا .)19 :22
ـس الـ ُّ
َّأسـ َ
ـرب يســو ُع اإلفخارســتيا ،وكَـ َ َ
نفسـ ُه بشــكلٍ وثيــقٍ بفكــر ِة الحيــاة .فهــو حافـ ُظ الحيــاة،
.روبالتــايل ،يف يوح َّنــا  ،6يربـ ُط يســو ُع َ
نفســه ومنــه تنبـ ُع.
الــذي يرعانــا ،وهــو أيضً ــا مصــد ُر الحيــاة ُ
أسئلة للدراسة:
ٌ

الرب يسوع يف يوح َّنا  35 :6عىل التأكيد عىل ________________.
ُ 1.
تعمل بُ ْن َي ُة ترصيح ِّ
.أالعشاء الربَّاين
.ب ِ
الرب يسوع غري القابل لالنفصام بيهوه
ارتباط ِّ
.تندرة استخدام «إيجو إميي» (أنا هو ،أنا هو)»...
.ثبراعة الرسول يوح َّنا ومهارته يف الكتابة
بأي ٍ
حدث آخر يرتب ُط رمزيًّا املجي ُء األ َّول ،أو ُ
نزول املسيح إىل األرض؟
ِّ 2.
.أالخروج
.بدمار أورشليم يف عام 70م
.تيوم الخمسني
.ثالصعود
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اآلب لالبن؟
َ 3.م ْن س ُيفق ُد من بني هؤالء الذين أعطاهم ُ
.أالناموس ُّيون
.بالسياسيُّون الليرباليُّون
.تال أحد
.ثمق ِّدمو املرشوبات يف الحانات
4.ما هو قص ُد الله األسايس يف املسيح كام هو ُمعلَن يف يوح َّنا 40-35 :6؟
لكل َم ْن يؤمن باالبن
يعطي الحياة األبديَّة ِّ
.أأن
َ
مينح شع َبه النجاح املا ِّد َّي يف هذه الحياة
.بأن َ
يجعل الحيا َة كلَّها سعيد ًة وفرح ًة
.تأن َ
الناس عن طريق اإلفخارست َّيا
.ثأن يخل َِّص َ
5.ما العقيد ُة التي ميك ُن استنباطُها بوضو ٍح من يوح َّنا 44 :6؟
.أالرفض
.باأليَّام األخرية
.تالرشكة املق َّدسة
.ثالدعوة الف َّعالة
6.ماذا تعني كلمة «يَ ْجتَ ِذبُ ُه» املذكورة يف يوح َّنا 44 :6؟
.أالج ُّر ب ُع ْن ٍف
.بالتو ُّدد عن طريق اإلقناع
.تاإلقناع عن طريق تغيري امليل الداخيل
.ثإعطاء الخيار ببساطة
الرب يسوع نفسه بها بشكلٍ وثيقٍ يف يوح َّنا 58-22 :6؟
7.ما الفكر ُة التي يرب ُط ُّ
.أامللك َّية
.باملوت
.تالحياة
.ثالرضا
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الكتابية:
راسة
َّ
ال ِد َ

ـرب يســوع الوداعــي
ـيس العشــاء الربــاين خــال خطــاب الـ ِّ
1.مبــا أ َّن يوح َّنــا الرســول ال يذكـ ُر تأسـ َ
ـض الالهوت ِّيــن أ َّن الرسـ َ
(يوح َّنــا  ،)30-18 :13جـ َ
ـول يســتخد ُم هــذه املناســبة لينقـ َـل
ـادل بعـ ُ
ـت تتحـ َّدثُ
عقيــدة األرسار
الخاصــة بــه .اقــرأْ يوح َّنــا  .53 :6كيــف ميكــن لهــذه اآليــة ،إذا كانـ ْ
َّ
عــن العشــاء الربــاين ،أن تقلِّـ َـل مــن شــأنِ عقيــدة الخــاص كــا يتـ ُّم تصوي ُرهــا يف أماكـ َن أخــرى
مــن العهــد الجديــد؟ كيــف ميكــن ليوح َّنــا  22 :6ومــا يليهــا أن تكــو َن إشــار ًة ثانويَّــ ًة غــ َر
مبــارش ٍة لــأرسار؟
ـرب يســوع املتكـ ِّررة إىل امل ِّن ،ما كانـ ِ
ـت التوقُّعــات اليهوديَّة
2.اقــرأْ يوح َّنــا  .51-49 :6مــع إشــارة الـ ِّ
(أي َحـ َد ٍث كان يحــدثُ عندمــا نَـ َز َل املـ ُّن للمـ َّر ِة األوىل؟) هــل
امل ُحت َملَــة بشــأن مجــيء املسـ َّيا؟ ُّ
ـرب
اســتطاعوا أ ْن يَـ َر ْوا الطبيعـ َة الروحيَّـ َة للملكــوت اآليت؟ مــا محدوديَّــة املـ ِّن بحســب كالم الـ ِّ
يســوع؟ ويف املقابــل ،مــا الــذي يســمو فــوق املـ ِّن الــذي أعطــاه مــوىس؟
3.ركِّـ ْز عــى يوح َّنــا  .51 :6كيــف لتقديــم ُخ ْبـ ِز الســاء « ِمـ ْن أَ ْجــلِ َح َيــا ِة الْ َعالَـ ِـم» -وليــس أل َّمــة
ـب التوقُّعــات اليهوديَّــة امل ُشــا َر إليهــا يف الســؤال الســابق؟
إرسائيــل فقــط -أن يُغ ِْضـ َ
أسئلة للمناقشة:
ٌ

عبارت «إِ ْن لَ ْم» و»يَ ْجتَ ِذبْ ُه» يف يوح َّنا 44 :6؟
1.كيف
ترشح َ ْ
ُ
َ
َ
معرفتــك أ َّن ابنــه ليــس هــو فقــط
يتغــر عنــد
ملســرك اليومــي مــع اللــه أن
2.كيــف ميكــ ُن
َّ َ
ـر وجهــة نظـ َ
ـرك عــن الرشكــة
مصــد َر حياتِـ َـك ،ولك َّنـ ُه حا ِفظهــا أيضً ــا؟ كيــف ميكــن لهــذا أن يغـ ِّ َ
ـص الــذي بــن أيدينــا؟
املق َّدســة إن كانـ ْ
ـت لهــا فعليًّــا عالق ـ ٌة بهــذا النـ ِّ
ـرب يســوع هــو ابـ ُن اللــه بالفعــل أو أنَّــه كاذب .كيــف تســتخد ُم
ـواب إنَّــه إ َّمــا أ َّن الـ َّ
3.قيــل الصـ َ
ـص (يوح َّنــا  22 :6ومــا يليــه) للتصـ ِّدي لفكــرة أ َّن الكتــاب املقـ َّدس ال ي َّدعــي أ َّن يســو َع
هــذا النـ َّ
هــو إلـ ٌه وإنســا ٌن م ًعــا؟

ِ

2
نور العا َلم
ُ

دمة:
المق ِّ

الــرب يســوع وقــادة اليهــود ،أصب َح ِ
ــت املواجهــ ُة امل ُبــارشة
مــع ازديــاد حــ َّدة الــراع بــن ِّ
حتميَّ ـ ًة .م ـ َّر ًة أخــرى ،كــا نــرى يف يوح َّنــا  ،7كان النــاس يتســاءلون فيــا بينهــم حــول َم ـ ْن
ـروي عظي ـ ٌم ( ،)40 :7وظ ـ َّن آخــرون أنَّــه هــو املس ـ َّيا
هــو يســوع .ظ ـ َّن البعـ ُ
ـي أخـ ٌّ
ـض أنَّــه نبـ ٌّ
ـت الفــوىض والتشــويش الجمــوع ( ،)43-41 :7وت ـ َّم
بالفعــل (َّ .)41 :7إل أنَّــه يف النهايــة ،ف َّرقَـ ْ
ـب اإلنجيــل باعتـزا ٍز أنَّــه «لَـ ْم
اقـراح إلقــاء القبــض عليــه .متا ًمــا كــا حــدثَ ســابقًا ،يشـ ُر كاتـ ُ
«ســا َعتَ ُه لَـ ْم تَ ُكـ ْن قَـ ْد َجــا َءتْ بَ ْعـ ُد» ( .)44 ،30 :7يتبـ ُع هــذا
يُلْــقِ أَ َحـ ٌد َعلَيْـ ِه األَيَــا ِد َي» أل َّن َ
رص َح قائـ ًـا:
القــول «أَنَــا ُهـ َو» الثانيــة ليســوع عــن نفســه .فعنــد مواجهــة الزانيــة والف ِّريــيَّ ،
«أَنَــا ُهـ َو نُــو ُر الْ َعالَـ ِـمَ .مـ ْن يَتْ َب ْع ِنــي فَـاَ َ ْيـ ِ
ـي ِف الظُّلْ َمـ ِة بَـ ْـل يَ ُكــو ُن لَـ ُه نُــو ُر الْ َح َيــا ِة» .يف هــذه
املحــارضة ،يســاع ُدنا د .ســرول عــى اســتيضاح مــا يعنيــه هــذا فعل ًّيــا.
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

تكوين 18-14 ،4-1 :1؛ يوح َّنا 18-1 :1؛ 5 :9 ،20 :8-37 :7؛ رؤيا 27-22 :21
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

املوضوعــي لكلمــة نــور يف إنجيــل يوح َّنــا ،باإلضافــة إىل دالالتهــا
1.أن تفهــ َم االســتخدا َم
َّ
املتعــ ِّددة عــر الكتــاب املقــ َّدس
الرب يسو ُع عن نفسه يف هذا املقطع
ش ِح ما أعلنه ُّ
2.أن تتم َّك َن من َ ْ
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االق ِتباسات:
ْ

ثُـ َّم كَلَّ َم ُهـ ْم يَ ُســو ُع أَيْضً ــا قَائِـ ًـا« :أَنَــا ُهـ َو نُــو ُر الْ َعالَـ ِـمَ .مـ ْن يَتْبَ ْع ِنــي فَـاَ َ ْيـ ِ
ـي ِف الظُّلْ َمـ ِة بَـ ْـل
يَ ُكــو ُن لَـ ُه نُــو ُر الْ َح َيــا ِة».
يوح َّنا 12 :8ُم ٌ
بارك النور املق َّدس ،الذي َ
أرشق من ِب ْك ِر السامء
الص َمد
أو من الشعاع
الرسمدي َ
ُّ
أعب َ
أنت بال لَ ْوم؟ إ َّن الله نو ٌر،
عنك يا َم ْن َ
كيف ِّ ُ
ونو ٌر ال يُدىن منه
موجو ٌد منذ األزل ،وساك ٌن فيك،
ٌ
فأنت ٌ
بهي غري مخلوق.
انبثاق
َ
مرشق من جوه ٍر ٍّ

-جون ميلتون« ،النور»

حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أ َّو ًل« .النور» :دالالته املتع ِّددة
لحق اإلنجيل/املجيء للخالص.
.أ«النور» تشبي ٌه ِّ
.ب ِ
الحـ ْظ كيــف يتـ ُّم اســتخدام كلمــة «ظُلْ َمــة» يف الكتــاب املقـ َّدس .ففــي كال العه َديْــنِ القديــم
ـب اإلنســان قبــل الخــاص (مثــال:
والجديــد ،تشـ ُر عا َّمـ ًة إىل العمــى الروحــي ،أو إىل حالـ ِة قَلْـ ِ
مزمــور 10 :107؛ إشــعياء 2 :60؛ يوح َّنــا 36 ،35 :12 ،19 :3؛ أفســس 8 :5؛  1بطــرس 9 :2؛ 1
يوح َّنــا .)6 :1
.تيف ســبيل فَ ْهـ ِـم كلمــة نــور ،نفعـ ُـل حس ـ ًنا إ ْن تأ َّملْنــا يف التجـ ِّـي .التجـ ِّـي املذكــور يف األناجيــل
ـرب
املتَّفقــة والــذي شُ ـ ِه َد عنــه يف يوح َّنــا  ،14 :1هــو مبثابــة إعــانٍ معجـ ٍّ
ـزي عــن مجــد الـ ِّ
املتأصــل فيــه ،وقداســته كونــه ابــن اللــه .إ َّن ملعــان وج ـ َه مــوىس الــذي ظه ـ َر بعــد
يســوع ِّ
ٍ
انعــكاس (خــروج  ،)35-29 :34يف حــن أ َّن ملعــان وجــه
حديثــه مــع اللــه ،مل يكــ ْن ســوى
يســوع كان ناب ًعــا فعل ًّيــا مــن داخلــه.
.ثإ َّن ِشـ ْع َر يوح َّنــا الرســول (يوح َّنــا  ،)18-1 :1أو االسـ َ
ـتهالل ،هــو ُمق ِّدمـ ُة إنجيلــه ،ويتحـ َّدثُ أيضً ــا
ـس مجــد اللــه الباهــر .ثـ َّم يضيـ ُـف يوح َّنــا الرســول إىل هــذا تشــبي ًها
عــن أ َّن الـ ِّ
ـرب يســوع يعكـ ُ
يف  ،5 :1يش ـ ُر إىل أ َّن الظلمــة عاجــزة عــن أن تهــزم النــور .مــن املعــروف أ َّن األشــياء ال متلــك
لونًــا يف ذاتهــا ،بــل إ َّن اللــون يظهـ ُر نتيجـ ًة للنــور .هنــا نــرى أ َّن مــا نعرفــه عــن النــور يكشـ ُـف
حقيقـ ًة عميقـ ًة  -أ َّن الظلمــة مهــا زادَتْ ال تســتطيع أن تحجــب مجــد اللــه يف يســوع املســيح.
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ـب يوح َّنــا الرســول عــن األهم َّيــة العامل َّيــة الشــاملة لإلنجيــل
.جثــم بعــد ذلــك يف املق ِّدمــة ،يكتـ ُ
(اآليــة  ،)7وعــن َع َمــلِ االســتنارة لنعمــة اللــه العا َّمــة (اآليــة  .)9فُهمــت عبــارة «كَا َن ال ُّنــو ُر
ـي الَّـ ِـذي يُ ِن ـ ُر ك َُّل إِن َْســانٍ آتِيًــا إِ َل الْ َعالَـ ِـم» بطريقتــن أساس ـيَّ ْتي عــر التاريــخ:
الْ َح ِقي ِقـ ُّ
1.غــر املؤمــن :إ َّن الفيلســوف العظيــم أفالطــون ،أور َد يف كتــاب «الجمهوريــة» تشــبي ًها عــن
كل َمـ ْن يرغــب
ـب عــى ِّ
كهــف حيــث كان ُّ
كل مــا بداخلــه حقيقـ ًة زائفـ ًة .وقــد كان يتو َّجـ ُ
ـس
ـرب مــن الكهــف ويخـ َ
يف أن يــرى األمــور عــى حقيقتهــا ،أن يهـ َ
ـرج إىل الشــمس ،ويتالمـ َ
مــع الواقــع .مــع أ َّن هــذه الفلســفة مشـ ٌ
ـكوك يف أمرهــاَّ ،إل أ َّن غــر املؤمــن هنــا رأى أ َّن
النــور يرمــز إىل الحـ ِّـق املطلــق.
2.املؤ ِمــنِ :مثْــل جاســن مارتــر (أو يوســتينوس الشــهيد) داف ـ َع عــن اإلميــان منــذ مــا يقــرب
ـب عــن «وحــدة الــذكاء واألمــان لتمييــز الحــق ...الــذي يجــب أن
مــن  1850ســنة وكتـ َ
يتمتَّــع بــه الجميــع الذيــن يتمتَّعــون بامتيــا ِز مالحظــة إدارة الكــون»  -أي نــور حـ ِّـق اللــه
ر أجمعـ َن أن يحصلــوا
الــذي يســط ُع مــن خــال الخليقــة .جــادل جاســن أنَّــه ميكــن للبـ ِ
عــى ملحـ ٍة مــن الواقــع ،التــي بدونهــا ال يقــدرون أن ينجــزوا املهــا َّم يف املنطــق ،والعلــوم،
والحســاب ،والبالغــة ،إلــخ.
سجل الكتاب املق َّدس كان النور-ليك يُ ِ
خض َع الظلمة الفوضويَّة.
.حأ َّو ُل ما خلق ُه الله بحسب ِّ
.خيبــدو أ َّن األمــر ليــس بخطــأ ،إذًا ،فــإ َّن آخــر األعــال التــي ســيعملُها اللــه واملسـ َّجلَة يف الكتــاب
ـاج إِ َل الشَّ ـ ْم ِس َوالَ إِ َل الْ َق َمـ ِر
املقـ َّدس هــي نــزول أورشــليم ،املدينــة املق َّدســة التــي «الَ تَ ْحتَـ ُ
لِ ُي ِضيئَــا ِفي َهــا ،ألَ َّن َم ْجـ َد اللـ ِه قَـ ْد أَنَا َر َهــاَ ،والْ َخـ ُر ُ
سا ُج َهــا» (رؤيــا .)23 :21
وف ِ َ
ـدل مــن ذلــك
.دتجاهــل الف ِّريس ـيُّون ترصيحــات يســوع يف يوح َّنــا  ،12 :8وشَ ـغَلوا أنفســهم بـ ً
ـت َح ًّقــا» (اآليــة .)13
ـت تَشْ ـ َه ُد لِ َنف ِْسـ َـك .شَ ـ َها َدت َُك لَ ْي َسـ ْ
بتفاصيــل النامــوس ،وقالــوا لــه« :أَنْـ َ
ـاج إىل شــهاد ٍة ،ألنَّــه يعـ ُ
ـرف أصولَــه  -أي العــرش املجيــد
ـرب يســو ُع بأنَّــه ال يحتـ ُ
فــر َّد عليهــم الـ ُّ
للــه القديــر.
ـرب يســوع كذلــك أ َّن اآلب يشــه ُد عنــه أنَّــه «نــو ُر العالَــم» (ال
.ذمــع إرصار الف ِّريسـيِّني ،يؤكِّــد الـ ُّ
يَ ِقـ ُّـل ذلــك عــن الترصيــح بألوه َّيتــه) .لك َّنهــم يرفضــون قبولَــه ،مثبتــن بذلــك أ َّن معرفتهــم
للنامــوس مل ت ُق ْدهــم إىل معرفــة املســيح أو معرفــة أبيــه.
أسئلة للدراسة:
ٌ

1.كث ًريا ما ت ُستخ َدم كلمة نور يف الكتاب املق َّدس كتشبيه لـ _______________.
.أالقدرة الكل َّية
.باملجيء للخالص
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حق اإلنجيل
.ت ِّ
.ثب وت م ًعا
2.يف املقابل ،كث ًريا ما تُش ُري كلم ُة ظُلْ َمة إىل _____________________.
النظام
.أ ِ
.ب ِ
وقت الليل
.تال َع َمى الروحي
.ثال َك ْونِ
3.يف ِ
الرب يسو ُع مصدره ______________________.
حدث ِّ
التجل ،النور الذي مل َع به ُّ
.أموىس وإيل َّيا
.بمجد اآلب
.تداخل املسيح شخصيًّا
.ثالشمس
4.يف مق ِّدمــة إنجيــل يوح َّنــا ،نَــرى قُــوى اإلميــان وعــدم اإلميــان تتصارعــان .يف أيَّـ ِة آيـ ٍة يف رســالة
رص.
يوح َّنــا األوىل يَ ِصـ ُـف يوح َّنــا هــذه الصــورة ويُبـ ِّ ُ
ـن للقــارئ يف الوقــت عينــه أ َّن الحـ َّـق ســينت ُ
.أاآلية 1
.باآلية 9
.تاآلية 14
.ثاآلية 5
5.قال جاسنت مارتر إ َّن «النور الداخيل» لإلنسان يأيت من ____________________.
.أاألشكال الرسمديَّة ألفالطون
.ب َع َملِ الله يف ال َخلْق
يل»
.تالعمل االعتيادي؛ ال يوجد فعل ًّيا «نو ٌر داخ ٌّ
.ثالروح ال ُق ُدس
عندما ُ
تنزل املدينة املق َّدس ُة أورشليم يف سفر الرؤيا  ،23 :21ما الذي لن تحتاجه؟
.أالشمس
.بالقمر

الم ِ
سيحِ
َم ْعر َِف ُة َ
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.تمنظِّفي الشوارع
.ثأ وب م ًعا
6.عندما أعل َن يسوع أنَّه هو «نُو ُر الْ َعال َِم» ،تح َّداه الف ِّريس ُّيون بشأن أيَّ ِة نقطة؟
َس السبت
.أأنَّه ك َ َ
.بأ َّن ال شهادة لديه
.تأنَّه ليس هو «نو َر العالَم»
.ثأنَّه يزعم أنَّه ُولِ َد خارج إطار الزواج
الكتابية:
راسة
َّ
ال ِد َ

1.اقــرأْ يوح َّنــا  .38 ،37 :7كان يحتفـ ُـل عيـ ُد املظـ ِّ
ـال بتوفــر اللــه محاصيــل األرض (تثنيــة -13 :16
 ،)15وبخــاص اللــه لشــعب إرسائيــل مــن مــر (الويــن  .)43-33 :23يف اليــوم األخــر مــن
العيــد ،كان الكاهــن يأخـ ُذ جـ َّرةً ،وميألُهــا مــن بركــة ِسـلْوام ،ويســك ُبها عنــد املذبــح يف الهيــكل،
ـاص بهــم .ضمــن هــذا الســياق نطـ َـق
رب العهــد الخـ ِّ
مشـ ًرا إىل اعتــاد شــعب إرسائيــل عــى ِّ
يســو ُع بكلــات املقطــع املذكــور أعــاه .مــاذا قــال عــن قدرتــه عــى تســديد االحتيــاج؟ مــاذا
قــال عــن ســقوط األمطــار مقارنـ ًة باملــاء الحــي؟ مــاذا تض َّمـ َن تســدي ُد االحتيــاج هــذا؟
ـتكامل لهــذا املوضــوع ،اقــرأْ يوح َّنــا  .12 :8مــن العــادات األخــرى يف عيــد املظـ ّ
ـال ،أن تت ـ َّم
2.اسـ ً
إنــار ُة منــار ٍة كبــر ٍة ،وأ ْن يُقــا َم أما َمهــا االحتفـ ُ
كل
ـال (الرقــص ،والغنــاء ،إلــخ) ،ثـ َّم ت ُط َفــأ ،ويســر ُّ
كل شـ ٍ
شـ ٍ
ـخص:
الصـ َو َر الحــارضة يف ِذ ْهــنِ ِّ
ـرب يســو ُع ُ
ـخص يف طريقــه .مـ َّر ًة أخــرى يســتخد ُم الـ ُّ
ـول عــن عنايتــه إذا قارنَّاهــا مبــا أَ ْح َيــى االحتفـ ُ
«أَنَــا ُهـ َو نُــو ُر الْ َعالَـ ِـم» .مــاذا كان يقـ ُ
ـال ذكـراه
(أي املــاء وعامــود «النــور» الــذي تـ َّم توفريهــا يف ال ِّربيَّــة)؟
ــف عبــد الــرب يف اآليــة  6فيــا يتعلَّــق «بالنــور»؟
3.اقــرأْ إشــعياء  .7 ،6 :42كيــف يتــ ُّم َو ْص ُ
أي شــفاٍء مل يت ـ َّم ق ـ ُّط قبــل القــرن األ َّول ،وكان حدوث ُـ ُه متوقَّ ًعــا لــدى مجــيء املس ـيَّا؟ (انظ ـ ْر
ُّ
إشــعياء  7 :42ث ـ َّم يوح َّنــا  .)32 :9كيــف ،إذًا ،ح َّقـ َـق نــو ُر العالَــم هــذا التوقُّــع؟
ـرب يســو ُع عيــد املظـ ِّ
ـال ،مح ـ ِّولً مــا كان
4.اقــرأْ زكريَّــا  .20-16 :14كيــف وبأيَّــة طُ ـ ُرقٍ متَّــم الـ ُّ
ـدي؟
قبـ ًـا زمن ًّيــا إىل أبـ ٍّ

أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.كيــف تبــدأُ حــوا ًرا عــن املســيح مــع شـ ٍ
ـي» الــذي
ـخص غــر مؤمــنٍ عالِـ ًـا أ َّن «ال ُّنــو َر الْ َح ِقي ِقـ َّ
ين ـ ُر «ك َُّل إِن َْســانٍ آتِ ًيــا إِ َل الْ َعالَـ ِـم» (يوح َّنــا )9 :1؟

 – 2مَلاعلا ُرو ن

13

كل دالالت كلمــة نــور يف إنجيــل يوح َّنــا وأيِّ ْدهــا بشــواهد كتاب َّيــة .كيــف ميكــن ل َف ْهــم
ارشح َّ
ْ 2.
ورب العهــد؟
هــذا املوضــوع أ ْن يع ـ ِّز َز فه َمـ َـك ليســوع بصفتــه الل ـ َه القديــر َّ
ـيحي يؤم ـ ُن بــأ َّن تتميــم املســيح لعيــد املظـ ِّ
3.مــاذا تقـ ُ
يل بالكامــل؟
ـال هــو أم ـ ٌر مســتقب ٌّ
ـول ملسـ ٍّ
(أيِّـ ْد إجابتـ َـك بشــهادات الكتــاب املق ـ َّدس).

ِ

3
باب ال ِخ ِ
راف
ُ

دمة:
المق ِّ

ـي األعمــى عنــد بركــة ســلوام (يوح َّنــا  ،)7-1 :9دخـ َـل
بع َدمــا وهـ َ
ـب «نــو ُر العالَـ ِـم» البـ َ
ر لعينـ ْ
الرجــل الــذي ت ـ َّم شــفاؤه للت ـ ِّو يف نقـ ٍ
ـدم مــع الف ِّريس ـيِّني .ويف النهايــة ت ـ َّم إقصــا ُؤہ
ـاش محتـ ٍ
(يوح َّنــا  ،)34-13 :9فوجـ َدہ يســوع ،وحثَّـ ُه عــى العبــادة الحقيق َّيــة ،بخــاف مــا فعلَـ ُه أولئــك
كل مــكان ،ظانِّــن أ َّن لهــم بصــرة فريــدة يف أمــور اللــه (يوح َّنــا
الذيــن يقتفــون أثـ َر املعلِّــم يف ِّ
ـاب» .يف
 .)40 :9يــر ُّد يســو ُع بعــد ذلــك بترصيــح «أنــا هــو» الثالــث إذ يقــول« :أَنــا ُه ـ َو البـ ُ
ـرب يســوع هــو بالحقيقــة البــاب-
هــذه املحــارضة ،يناقـ ُ
ـش د .ســرول مــن الكلمــة كيــف أ َّن الـ َّ
أي الطريــق الوحيــد إىل محــر اللــه.
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

يوح َّنا 10-1 :10؛ أعامل 12-8 :4؛  1تيموثاوس 5-1 :2؛  1يوح َّنا 5-1 :1
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

الناس وت َ ْف َه َمه
1.أن يتح َّد َاك تف ُّرد ترصيح يسوع بأنَّه الطريق الوحيد الذي يخل ُُص به ُ
2.أن تفه َم صور َة حظرية الغنم التي استخد َمها يسو ُع واملرتبطة بعمل فدائِه
االق ِتباسات:
ْ

ـاب ال ِْخـ َر ِ
ـال لَ ُهـ ْم يَ ُســو ُع أَيْضً ــا« :الْ َحـ َّـق الْ َحـ َّـق أَقُـ ُ
فَ َقـ َ
ـاب.
اف ...أَنَــا ُهـ َو الْ َبـ ُ
ـول لَ ُكـ ْم :إِ ِّن أَنَــا بَـ ُ
ـص َويَ ْد ُخـ ُـل َويَ ْخ ـ ُر ُج َويَ ِج ـ ُد َم ْر ًعــى».
إِ ْن َد َخـ َـل ِب أَ َح ـ ٌد فَيَ ْخلُـ ُ
يوح َّنا 9 ،7 :1014

ِ – ٣فارِخلا ُباب

اآلن وقد ش َّقتْ ُه عىل مرصاع ْيه بطعن ِة ال َح ْربَة األليمة
باب قلب َِك ذاتِ ِه
التي ِبأَ ًس فت َح ِت َ
ُ
يقول لنفس ِه (أخىش األسوأ)
ورجاؤه الخاص
أ َّن أبواب السامء امل ُغلَقَة هذه ،بشجاع ٍة
ستفتَح.
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-ريتشارد كارشو« ،أنا هو الباب»

حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أ َّولً  .نتذكَّر «إِي ُجو إميي» وسياقَها
ـرب يســوع عــن ذاتــه ولهــا البنيــة نفســها التــي تـ َّم توضيحهــا يف
.أتســتم ُّر أقــوال «أَنَــا ُهـ َو» للـ ِّ
املحــارضة  ،1والتــي تســاه ُم يف إب ـراز هويَّتــه عــى أنَّــه يهــوه.
.بيــي هــذا املقط ـ ُع مبــارش ًة شــفا َء يســوع للرجــل األعمــى .يف هــذا الحــوار ،يش ـ ُر يســوع إىل
ـان «أَنَــا ُه ـ َو» مرتبطــان م ًعــاَّ ،إل أنَّــه
نفســه عــى أنَّــه «الراعــي الصالــح» .صحيــح أ َّن إعـ َ ْ
ـب فصلُهــا يف ســبيل فَ ْهـ ِـم معناهــا األشــمل.
يجـ ُ
تحليل املقطع :يوح َّنا 10-1 :10
ُ
ثان ًيا.
ـرب يســوع عــى أنَّــه هــو بــاب الحظــرة .مــا عالقـ ُة هــذه الصــورة بثقافــة الــرق األدىن
.أيؤكِّــد الـ ُّ
القديــم؟ مل يكــن للعمــل يف الرعايــة دو ٌر مهـ ٌّم يف مجتمــع الــرق األدىن فحســب ،ولكن التشــبيه
نفســه اسـتُ ِ
خد َم مـ َّر ٍ
ات كثــرة يف الكتــاب املقـ َّدس .كــا أ َّن داود بــر َز عــى أنَّــه امللــك الراعــي،
كظـ ٍّـل مســبقٍ البــن داود األعظــم  -امللــك الراعــي األســمى.
ـرب مــن جــداول
.بيف اليــوم املعتــاد يف إرسائيــل ،ميكــن رؤيــة الغنــم ترعــى يف املراعــي وتـ ُ
امليــاه .لكــن ،مــا إن يحـ ُّـل اللَّيــل ،حتــى يتـ ُّم إدخــال الخـراف إىل الحظــرة  -وهــو بنــا ٌء يُبنــى
ـاب املدخـ َـل
عــاد ًة مــن الحجــارة وتعلــو جدرانَــه أشــواك مل َ ْنـعِ دخــول اللصــوص .مــا يجعـ ُـل البـ َ
اب هنــاك.
الوحيــد املناســب ،وبالتــايل كان يوجـ ُد بـ َّو ٌ
ـتوعب أكــر مــن قطيـعٍ ،ومع ذلــك مل تكــن الخر ُاف
.تيف الكثــر مــن األحيــان كانــت الحظائـ ُر تسـ ُ
تضيـ ُع يف الزحــام ،أل َّن راعيهــا يعـ ُ
ـرف خرافــه (مــن خــال عالمــات مميِّــزة ومــا إىل ذلــك) كــا
كانــت الخـراف مت ِّيــز صــوتَ را ِعيهــا.
ـرب يســوع الســتخدام هــذه الصــورة؟ يف ســياق هــذا املقطــع ،نــرى أ َّن قــادة
.ثمــا الــذي دفـ َع الـ َّ
إرسائيــل رفضــوا أن يفرحــوا بشــفاء األعمــى .ال بــل شــعروا بالغــرة وطــردوا الرجــل فعل ًّيــا
(يوح َّنــا .)34 :9

الم ِ
سيحِ
َم ْعر َِف ُة َ

16

ـي قــاد ُة إرسائيــل لرعايــة هــذه الخ ـراف (إشــعياء 11 :56؛ إرميــا :50 ،1 :23 ،21-20 :10
.ج ُد ِعـ َ
رس ٌاق
 .)6لك َّنهــم فشــلوا فشـ ًـا ذري ًعــا يف هــذا األمــر ،لــذا اتَّهمهــم الـ ُّ
ـرب يســوع الح ًقــا بأنَّهــم َّ
ـوص (يوح َّنــا  ،)10 ،8 ،1 :10باإلضافــة إىل كونهــم عميانًــا (يوح َّنــا .)41-39 :9
ولصـ ٌ
كل َمـ ْن ي َّدعــي
راق واللصــوص املذكــورون يف يوح َّنــا  8 :10ليســوا األنبيــاء يف القديــم ،بــل ُّ
.حالـ َّ
ك َِذبًــا أنَّــه املسـ َّيا ،وأنَّــه البــاب الــذي يــأيت منــه الخــاص.
ـرب يســوع هــذا التشــبيه األريض ليقــول إنَّ َم ْقـ ِـد َس اللــه ،أو مــكانَ األمــان،
.خيســتخد ُم الـ ُّ
ـاب واحـ ٌد فقــط .تعـ َّـر القــاد ُة مــن كالمــه عنــد هــذه النقطــة (ف ِّكـ ْر يف أ ْو ُجــه الشَ ـبَه
لــه بـ ٌ
ـن دخولــه مــن خــال املســيح
ـري إذ ميكـ ُ
مــع مجتمـعِ اليــوم التعـ ُّددي) .ملكــوت اللــه حـ ٌّ
امل ُقــام وحــده.
ـرب يســوع أنَّــه هــو الطريــق الوحيــد ،وأن تكــون أمي ًنــا لــه يعنــي التأكيــد بــا خجــل
.دآمـ َن الـ ُّ
عــى هــذا األمــر بالرغــم مــن الضغــوط الثقافيَّــة ل َدفْ ِعـ َـك إىل ِف ْعــل عكــس ذلــك.
الــرب يســوع هــي أبديَّــ ٌة وف َّياضــة بشــكلٍ متز ٍ
ايــد ملفديِّيــه .إ ْن أراد
.ذالحيــاة التــي يعطيهــا ُّ
كل اآلخريــن لــن يجــدوا ســوى
ـرب يســوع املســيحُّ .
أحـ ٌد الحيــاة ،فعليــه أن ميـ َّر عــر بــاب الـ ِّ
الطريــق الواســع املــؤ ِّدي إىل الهــاك (متَّــى 13 :7؛ يوح َّنــا .)10-9 :10
أسئلة للدراسة:
ٌ

ظل ُمس َبقًا ليسوع املسيح؟
َ 1.م ْن هو املَلِ ُك الراعي يف العهد القديم الذي كان ًّ
.أحزقيَّا
.بيوش َّيا
.تداود
.ثآسا
 _________2.كانت ت ُوضَ ُع عىل جدران الحظائر حتَّى َ
تعوق ____________ من الدخول.
.أالف َّخار ،األُ ُسود
.باألشواك ،اللُصوص
.تالشُ عالتِ ،
الذئاب
.ثطبقاتٌ من الطني ،النمس
ليل ،كيف يتع َّرف الخراف والراعي بعضهم عىل بعض؟
دخل أكرث من قطيع الحظرية ً
3.إ ْن َ
منفصل عن القطعان األخرى.
ً
.أكان الراعي يُبقي قطي َعه
سجلت القطيع للراعي.
.بكان الب َّواب الحارس يحف ُظ َّ

ِ – ٣فارِخلا ُباب
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.تكان الراعي ُ
يعرف العالمة املم ِّيزة لقطيعه ،وكانت الخراف مت ِّي ُز صوتَ راعيها.
مم َس َبق.
.ثال يشء َّ
أي دو ٍر أسنده الله ف َِش َل قاد ُة إرسائيل؟
4.يف ِّ
.أمامرسة املها ِّم الدين َّية
.بال ُحكْم
.تالرعاية
.ثالعشور
الساق واللصوص املذكو ُرون يف يوح َّنا 8 :10؟
َ 5.م ْن هم ُ َّ
كل األنبياء قبل املسيح
.أ ُّ
كل رؤساء الكهنة قبل زمن املسيح
.ب ُّ
كل ٍ
شخص ي َّدعي أنَّه املسيح (يسوع املخلِّص)
.ت ُّ
كل امللوك قبل زمن املسيح
.ث ُّ
6.ما عد ُد األبواب التي تؤ ِّدي إىل السامء؟
.أاثنان
.بواحد
.تثالثة
.ثسبعة
الكتابية:
راسة
َّ
ال ِد َ

ـرب يســوع
1.صحيــح أ َّن تشــبيه الراعــي شــائ ٌع يف العهــد القديــم ،لكــن ال ينطبـ ُـق ذلــك عــى إعــان الـ ِّ
أنَّــه «بــاب الخـراف» .يف الحقيقــة ،ال إشــارة إىل بــاب الحظــرة يف العهــد القديــم .مــع ذلــك ،اقــرأْ
مزمــور  23 :78و ،20 :118وتكويــن  .17 :28مــا القاســم املشــرك بــن هــذه اآليــات الثــاث؟
2.ات َبــ ْع تسلســل األفــكار نفســه ،واقــرأْ تكويــن  .17-12 :28مــا معنــى اســم يعقــوب (قــا ِر ْن
أي اسـ ٍـم تغـ َّـر؟ اقــرأ اآلن يوح َّنــا  .47 :1مــا أوجــه الشــبه واالختــاف بــن
تكويــن )35 :27؟ إىل ِّ
ـرب يســوع يف رؤيــة يعقــوب؟
الشــخص َّي ْتي؟ يف النهايــة ،اقــرأْ يوح َّنــا  .51 :1كيــف ع ـ َّد َل الـ ُّ
ـرب يســوع (ومــا زال يدعــو) خرافَــه ليكونــوا إرسائيــل الجديــدة ،أي ليدخلــوا عــر البــاب
3.دعــا الـ ُّ
الوحيــد الــذي يــؤ ِّدي إىل محــر اللــه .اقــرأْ متَّــى  .29-13 :7مــاذا ميكــن أن تكــون رســالة
ـكاذب يف النهايــة؟ كيــف ميكــن
ـي الـ ُ
األنبيــاء الكذبــة (قــار ْن باآليــة )14؟ كيــف ينكشـ ُـف النبـ ُّ
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لشـ ٍ
رب» (وهــو خطــاب الحميم َّيــة) َّأل يدخـ َـل ملكــوت الســاوات؟
رب يــا ُّ
ـخص يقــول« :يــا ُّ
ف َم ـ ْن ،إذًا ،ميكنــه أن يدخـ َـل ملكــوت اللــه؟
أسئلة للمناقشة:
ٌ

ـاوب مــع شـ ٍ
ـارض
ـت لديــه معرفـ ٌة بكلمــة اللــه) يعـ ُ
ـخص (مــن خــارج الكنيســة ليسـ ْ
1.كيــف تتجـ ُ
ـدل مــن ذلــك للتعدديَّــة األمريك َّيــة النموذج َّيــة؟ كيــف
بش ـ َّد ٍة حرصيَّ ـ َة اإلنجيــل ،ويــر ِّو ُج بـ ً
ـادم (مــن كنيســة مســيح َّية تاريخ َّيــة) يق ـ ِّد ُم املعتق ـ َد نفســه؟ هــل ســيكون
ـاوب مــع خـ ٍ
تتجـ ُ
ر ُّدك مشــاب ًها؟
ـرب يســوع كــا ق َّد َمـ ُه الكتــاب املقــدس أمــام مــن ي َر ْونَــه معل ًِّم متســام ًحا
2.دافـ ْع عــن شــخص الـ ِّ
وغــر متز ِّمــت عقائديًّــا .ادعــم تصويـ َ
ـرك لــه بشــواهد مــن الكتــاب املق َّدس.
ادرج يف
ارشح ،بكلامتـ َـك
َّ
ـاب الْ َح ِظ ـ َر ِة»ْ .
ْ 3.
الخاصــة ،مــا قص ـ َدہ يســو ُع عندمــا قــال« :أَنَــا ُه ـ َو بَـ ُ
ـش ضمــن املجموعــة عالقــة
كل مقطــع يف العهــد القديــم لــه صلــة باملوضــوع .ونا ِقـ ْ
ش ِحـ َـك َّ
َْ
كل قبيلــة وأ َّمــة).
هــذه الصــورة «ب ِج ـ َّدة» إرسائيــل الجديــدة (هــؤالء املدع ِّويــن مــن ِّ

4
الرا ِعي الصالِ ُح
َ

دمة:
المق ِّ

ضم ـ َن الحــوا ِر ِ
ـرب يســو ُع عــن
نفســه الــذي متَّـ ْ
ـت مناقش ـتُه يف املحــارضة الســابقة ،يعل ـ ُن الـ ُّ
ِ
نفســ ِه أنَّــه هــو ُ
امللــك الراعــي امل ُ ْنتَظَــر الــذي يدعــو خرافَــه إىل الحظــرة  -التــي ال ميكــن
ـاب واحـ ٍـد .مــع فَشَ ــلِ الف ِّريسـ ِّيني يف توفــر املــأوى ،والعنايــة،
الدخــول إليهــا ســوى مــن خــال بـ ٍ
ـرب يســو ُع نفســه عــى أنَّــه الراعــي
واإلرشــاد لرجــلٍ واحـ ٍـد أعمــى (يوح َّنــا  ،)34-13 :9يُظهـ ُر الـ ُّ
الحقيقــي ،أل َّن خرافــه تعـ ُ
ـض أن تتبـ َع الغربــاء (يوح َّنــا .)5-1 :10
ـرف صوتَــه وتتب ُعــه ،بينــا ترفـ ُ
يف هــذه املحــارضة ،يبحــثُ د .ســرول كيــف أ َّن املســيح هــو الراعــي الصالــح بالفعــل وبحـ ٍّـق.
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

مزمور 23؛ يوح َّنا 31-11 :10؛ رومية 2-1 :5
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

الرب يسوع باعتباره راعي نفوسنا الصالح
1.أن تفه َم َد ْو َر ِّ
2.أن توفِّر مل َّخ ًصا لخلفيَّة العهد القديم الذي منه تُست َم ُّد هذه الصورة
االق ِتباسات:
ْ

ـح يَ ْبـ ِـذ ُل نَف َْسـ ُه َعــنِ ال ِْخـ َر ِ
اف ...أَ َّمــا أَنَــا فَـ ِإ ِّن ال َّرا ِعــي
ـحَ ،وال َّرا ِعــي َّ
«أَنَــا ُهـ َو ال َّرا ِعــي َّ
الصالِـ ُ
الصالِـ ُ
اآلب.
اص ِتــي َو َخ َّ
ـحَ ،وأَ ْعـر ُِف َخ َّ
َّ
الصالِـ ُ
اآلب يَ ْع ِرفُ ِنــي َوأَنَــا أَ ْعـر ُِف َ
اص ِتــي تَ ْع ِرفُ ِنــي ،كَـ َـا أَ َّن َ
يوح َّنا 15-14 ،11 :1019
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يــا راعـــينا منـــــذ الصـــبا
والحق ترش ُدنا
بالحب
يا َم ْن
ِّ
ِّ
عرب الدروب املتع ِّرجة تقو ُدنا
رص ملكُنا
َ
أنت املسيح املنت ُ
َ
الســـمك هنا
نأيت كـــي نرنِّ َم

-إكليمندس اإلسكندري« ،راعينا منذ الصبا»

حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أ َّو ًل .السياق
ـرب يســوع قـ َ
ـال عــن نفســه إنَّــه بــاب الحظــرة ،أو املدخــل إىل الحيــاة األبديَّــة
.أتذكَّــر أ َّن الـ َّ
(يوح َّنــا .)9 ،7 :10
.بيرتب ـ ُط تشــبي ُه الراعــي الصالــح أيضً ــا بواقعــة طَ ـ ْر ِد الرجــل الــذي كان أعمــى (يوح َّنــا ،34 :9
 ،)21 :10مــا يُـ ْ ِ
ـر ُز فَشَ ـ َـل قــادة األ َّمــة يف رعايــة الشــعب.
ثانيًا .فَ ْه ُم بولس الرسول للباب
.أ ِ
الح ْظ مناقشة الرسول بولس لنتائج التربير يف رومية :2-1 :5
الرب يسوع املسيح.
1.امل ُ َّربرون هم يف سالم مع الله من خالل ِّ
أصبحت لهم إمكان َّية الدخول إىل الله .مل يعودوا غرباء.
2.امل ُ َّربرون
ْ
ـرب منــذ الجنــة،
.بتتعلَّـ ُـق صــور ُة بولــس الرســول بالحاجــز الــذي وقـ َـف بــن اإلنســان ومقــدس الـ ِّ
ـب
حيــث ُو ِض ـ َع الكروبيــم رشقــي عــدن لحر َاســة طريــقِ شــجر ِة الحيــاة .كذلــك كانــت ت ُ ْن َصـ ُ
خيمــة االجتــاع والهيــكل باتِّجــاه الــرق (خــروج 15-13 :38؛ 1ملــوك 39 :7؛ حزقيــال ،)6 :40
وكان لهــا حـ َّراس مــن الكروبيــم عنــد املدخــل (خــروج 1 :26؛  1ملــوك .)32-31 :6
ـرب يســوع عــى
.تث ـ َّمَّ ،
يتوســع بولــس الرســول يف الحــدث الرمــزي الــذي وق ـ َع عنــد مــوت الـ ِّ
ـت إمكان َّيـ ُة الدخــول إىل
ـاب املــؤ ِّدي إىل قُـ ْد ِس األقــداس ،أتيحـ ْ
الصليــب :عندمــا انشـ َّـق الحجـ ُ
اللــه ،فقــد أُزيــل الحاجــز.

ثالثًا .تشبي ُه الراعي قبل َز َمنِ املسيح
.أمقارن ُة يوح َّنا  14-11 :10مبزمور :23
1.يســرج ُع داود أيَّامــه الشــخص َّية ك ـراعٍ .يــأيت ُجلْيــات عــى جيــش بنــي إرسائيــل الخائــف،
كل يشء .مل يســتطع امللــك شــاول أن يَ ِجـ َد
ـخصا يبــارزه -عــى أن يأخــذ الرابــح َّ
ـب شـ ً
ويطلـ ُ
ـعب يسـ َخ ُر منــه ،حــى لهــم داود
محاربًــا مســتع ًدا للذهــاب ،فتطـ َّو َع داود .وإذ ر َ
اح الشـ ُ
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كيــف حفـ َظ الخـراف مــن الــدب واألســد .وهكــذا بــر َز داود بصفتــه امللــك الراعــي عــى
شــعب اللــه.
ِ 2.
الحـ ْظ أنَّــه بحســب مزمــور  ،4 :23كــا أ َّن الســر يف وادي ظـ ِّـل املــوت أمـ ٌر أكيــد يف هــذه
الحيــاة ،كذلــك اليقــن بــأ َّن اللــه ســيكون معنــا.
3.متا ًمــا كــا عــ َّزتْ عصــا الراعــي وعــكَّازه الخــراف عــر إرشــادهم وحاميتهــم ،كذلــك يف
أثبــت أنَّــه راعــي نفوســنا.
تحقيــق الــرب يســوع لهــذا املزمــور،
َ
راب ًعا .يوح َّنا  :18-11 :10مثل الراعي الصالح
ـرب يســوع بــن الراعــي واألجــر .الفـ ُ
ـايس يكم ـ ُن يف حقيقــة أ َّن رزق الراعــي
.أيقــار ُن الـ ُّ
ـرق األسـ ُّ
مــن خرافــه ،لذلــك فهــو يدافــع عنهــا حتَّــى املــات .يف حــن أ َّن األجــر لــن يبــايل بالخـراف ال
س ـيَّام متــى اســتلزمت حاميتهــا التع ـ َّرض لــأذى الجســدي  -فســيهرب عنــد أ َّول بــادرة خطــر.
خاصتــه ،حتَّــى املــوت (يوح َّنــا  .)18-15 :10وقــد فعـ َـل
.بيســوع ،الراعــي الصالــح ،يحامــي عــن َّ
ذلــك عــى الصليــب.
ـرا عــى التضحيــة بحياتــه ،بــل وض َعهــا طواعيـ ًة (يوح َّنــا .)18 :10
.تلكـ َّن مل يســوع مل يكــن ُمجـ َ ً
ِ
ـب اليهــو ُد يف قتلــه أو إلقــاء القبــض عليــه ،كان يوح َّنا الرســول
الحـ ْظ أيضً ــا كيــف أنَّــه كلَّــا رغـ َ
يفلــت مــن قبضتهــم دون أن يصيبــه أذى (بفضــل
يحــرص عــى أن يذكــر أ َّن يســوع كان
ُ
ُ
العنايــة اإلله َّيــة) أل َّن ســاعتَ َه مل تـ ِ
ـأت بعــد (يوح َّنــا .)39 :10 ،59 :8 ،44 ،30 :7
.ثيشــ ِّب ُه يســو ُع العالقــة بــن الراعــي الصالــح وخرافــه بعالقتــه بــاآلب – حيــث الشــعور
بالحميميَّــة (يوح َّنــا 15-14 :10؛ قــار ْن .)37 :18
.ج ِ
«الخ ـراف األُ َخــر» التــي ليســت مــن القطيــع يف يوح َّنــا  16 :10ليســت كائنـ ٍ
ـات مــن خــارج
ـرب يســوع إىل جمهــور يهــودي عــن معضلــة العهــد الجديــد:
كوكــب األرض .بــل يتحـ َّدثُ الـ ُّ
ـكل مــن خ ـراف اليهــود واألمــم ســيعرفون الراعــي الصالــح ،ويش ـكِّلون م ًعــا قطي ًعــا واح ـ ًدا.
فـ ٌّ
ـوم متط ـ ِّرف :أ َّن َوضْ َعــه لحياتــه،
ـرب يســوع مســتمعيه مبفهـ ٍ
.حيف يوح َّنــا  ،18-11 :10يواجــه الـ ُّ
رش
ـاص خرافــه -القطيــع الــذي يضـ ُّم اليهــود وغــر اليهــود -هــو بأم ـ ٍر مبــا ٍ
الــذي يضم ـ ُن خـ َ
ـض أ َّن بــه شــيطان ،وأجــاب آخــرون
مــن اآلب .ال عجــب إن انقس ـ َم اليهــود .فقــد ظ ـ َّن البعـ ُ
ـن الْ ُع ْم َيــانِ ؟» (يوح َّنــا  .)21 :10بعبــار ٍة أخــرى ،رأَ ْوا
ـح أَ ْعـ ُ َ
بصــدقٍ « :أَلَ َعـ َّـل شَ ـ ْيطَانًا يَ ْقـ ِـد ُر أَ ْن يَ ْفتَـ َ
رصفــه مــع الرجــل الــذي كان قبـ ًـا أعمــى يشــه ُد عــن ذلــك.
أ َّن يســوع كان راعيًــا حقيقيًّــا وت ُّ
.خالح ـ ْظ كيــف أ َّن الــرب يســوع يسـ ُ
ـرس الرســول ،وبالتــايل الكنيســة الجامعــة (قــار ْن 1
ـأل بطـ َ
ألي شــخص آخــر.
بطــرس  ،)2-1 :5قائـ ًـا «ا ْر َع َغ َن ِمــي» .ليســت الخ ـراف لنــا وليســت مل ـكًا ِّ
هــي ملــك يســوع املســيح ،ونحــن مدع ـ ُّوون التِّبــاع خطــوات راعينــا الصالــح.
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أسئلة للدراسة:
ٌ

1.مــا هــو أحــد التطبيقــات العمليَّــة للتربيــر بالنعمــة باإلميــان بحســب بولــس الرســول يف روميــة
2-1 :5؟
كامل
كنيس ٌ
.أمجتم ٌع ٌّ
.بسال ٌم مع الله
لنخطئ أكرث
.تالح ِّريَّ ُة
َ
.ثال يوجد .إنَّها فقط عقيد ٌة مج َّردةٌ.
2.ما ِ
القاس ُم املشرتَ ُك بني ج َّنة عدن ،وخيمة االجتامع ،والهيكل؟
شامل.
.أجميعها تتَّجه ً
.بجميعها تق ُع يف املكان نفسه.
َ
مشرتك بينها.
.تال قاس َم
حرسها الكروبيم.
.ثجميعها َ
أي حـ ٍ
ـدث مــن حيــاة الــرب يســوع يشــر رمزيًّــا إىل تأكيــد بولــس الرســول أ َّن لنــا اآلن إمكان َّيــة
ُّ 3.
الدخــول إىل اللــه مــن خــال املســيح؟
.أإشباع الخمسة آالف
.بالتجربة يف ب ِّريَّة اليهوديَّة
.تانشقاق حجاب الهيكل
التجل
.ث ِّ
أداتي يستخد ُم الراعي ليع ِّزز اإلرشاد والحامية؟
َّ 4.
أي ْ
.أسيفًا وسوطًا
وعصا
.بكل ًبا ً
عصا وعكَّازًا
.ت ً
.ث ِم ْج َرف ًة و ِم ْك َنس ًة
يختلف الراعي عن األجري؟
5.كيف
ُ
.أالراعي ال يدف ُعه سوى الواجب ،واألجري يدف ُعه املال.
.بالراعي يعمل بك ٍّد ،واألجري كسول.
يتخل عنها عند أ َّول بادرة خطر
نفسه عن خرافه يف أوقات الخطر ،واألجري َّ
.تالراعي يبذل َ
كل ما سبق.
.ث ُّ
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الرب يسوع كرا ٍع صالح؟
ٌّ 6.
أي من الجمل التالية ت َِص ُف بشكلٍ أفضلٍ َع َم َل ِّ
.ألقد وض َع حياتَه طواعي ًة للدفاع عن قطيعه اليهودي.
.بلقــد وضــ َع حياتــه طواعيــ ًة للدفــاع عــن قطيعــه ،بالرغــم مــن احتامليَّــة هجــوم آخــر
يــؤ ِّدي إىل تشــتُّتها.
.ت ُسل َب ْت منه حياته فيام كان يدافع عن قطيعه.
.ثلقد وض َع حيات َه طواعي ًة ليدافع عن قطيعه.
ِ 7.
«خ َر ٌاف أُ َخ ُر لَ ْي َس ْت ِم ْن ِ
هذ ِہ الْ َح ِظ َري ِة» يف يوح َّنا َ ،16 :10منِ املقصود بهذه العبارة؟
.أالذين هم من داخل الديانة اليهوديَّة
.بالذين هم من خارج الديانة اليهوديَّة
.تالذين هم من خارج الديانة اليهوديَّة ولك ْن داخل حدود إرسائيل
.ث ب وت م ًعا
الكتابية:
راسة
َّ
ال ِد َ

الصـ َور املتكـ ِّررة يف هــذه
1.اقــرأْ إشــعياء 11 :40؛ إرميــا 9 :31؛ ومزمــور  .7 :95 ،2-1 :80 ،1 :74مــا ُّ
اآليــات؟ ملــاذا تُســتخد ُم هــذه الصــور يف كتابــات أنبيــاء الســبي؟ َمـ ْن كان يُنظَـ ُر إليــه عــى أنَّــه
راعــي إرسائيــل قبــل زمن املســيح؟
2.اقــرأْ مزمــور َ .72-70 :78مــ ْن َخــ َد َم أيضً ــا كرعــاة إلرسائيــل خــال هــذا الوقــت؟ اقــرأ اآلن
إشــعياء 11 :56؛ إرميــا ٦ :٥٠ ،١ :٢٣ ،٢١-٢٠ :١٠؛ وزكريَّــا  .3-2 :10مــا القاســم املشــرك بــن
ـص بــأداء رعــاة اللــه؟
هــذه اآليــات فيــا يختـ ُّ
أي نــو ٍع مــن
3.لكــن ألــن يكــو َن لشــعب اللــه رجــاء؟ اقــرأْ حزقيــال  24-23 :37وميخــا ُّ .4-3 :5
الحـكَّام ميكــن أن يتوقَّــع مــن لــه رجــاء؟ اآلن اقــرأْ زكريَّــا  .1 :13 ،10 :12مــاذا سـ ُيعطى نتيجـ ًة
للمجــيء الخــارق للراعــي؟
ـرب يســوع أ َّن لــه خـراف مــن خــارج الحظــرة (اليهــود) وأنَّــه يجــب
4.يف يوح َّنــا  ،11 :10يعلـ ُن الـ ُّ
أن يُحرضهــا .اقــرأْ ميخــا  12 :2وحزقيــال  .24 :37كــم عــد ُد الحظائــر والرعــاة الذيــن كانــوا
متوقَّعــن يف العــر املســياين؟ َمـ ْن هــم الذيــن كانــوا ســيض ُّمون إىل القطيــع ،بحســب ميخــا :2
ـرب يســوع يف يوح َّنــا  16 :10أن يش ـكِّل صدم ـ ًة ملســتمعيه
12؟ كيــف إذًا ،ميكــن لترصيــح الـ ِّ
مــن اليهــود؟
5.اقــرأْ يوح َّنــا  .15 ،11 :10مــا النقطتــان اللتــان يتـ ُّم التشــدي ُد عليهــا بخصــوص مــوت الراعــي؟
كل
ـرب يســوع عــن مجموعــة مــن الخـراف أم عــن ِّ
اقــرأ اآلن يوح َّنــا  .29-27 :10هــل يتكلَّـ ُم الـ ُّ
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الخـراف بــا متييــز (قــار ْن يوح َّنــا )20 ،9 ،17؟ ِجـ ْد مقاطــع كتاب َّيــة أخــرى تـ ِّرر إجابتـ َـك (تأكَّــد
مــن إدراج مقاطــع مثــل 1تيموثــاوس  2 ،10 :4بطــرس  ،1 :2و 2كورنثــوس  .)19 :5أخـ ًرا اقــرأْ
يوح َّنــا  .18-15 :10مــا الــذي يحقِّقــه بالفعــل وضــع الراعــي لحياتــه؟ بأ ْمـ ِر َمـ ْن يتـ ُّم هــذا؟
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.ملــاذا بــدتْ فكــر ُة فتــح ملكــوت اللــه لغــر اليهــود صادم ـ ًة لقــادة اليهــود يف زمــن املســيح؟
أي مــكان يف العهــد القديــم (اقــرأ تكويــن  ،27-25 :9ثـ َّم إشــعياء
هــل نجـ ُد هــذه الفكــرة يف ِّ
ـرب) فَـاَ يَـ ُز ُ
ول» عــن
)10-9 :54؟ مــا معنــى «فَ َي ْسـ ُك َن ِف َم َســاكِنِ َسـ ٍ
ـام» إن كان «إِ ْح َسـ ِ
ـان (الـ ِّ
نســله ،إرسائيــل؟ (طب ًعــا ِ
الحـ ْظ روميــة .)6 :9
عــن
يختــص
2.هــل ميكــن أ ْن نعــاين حال ًّيــا كمســيح ِّيني نو ًعــا مــن العجرفــة فيــا
ٍ
ُّ
بشــعب ُم َّ
أي جامعـ ٍ
ـات أخــرى مــن النــاس نتج َّن ُبهــا حاكمــن عليهــم بأنَّهــم «غــر
عــى ســبيل املثــال؟ ُّ
مســتحقِّني» أو «ضالُّــون بــا أمــل يف الرجــوع» فــا نكــر ُز لهــم؟
الــرب يســوع املســيح
ــش مــع املجموعــة صــورة «الراعــي الصالــح» التــي يســتخد ُمها
3.نا ِق ْ
ُّ
(كصــورة عــن شــخصه وعــن عالقتــه املخل َِّصــة بالعالَــم) .كيــف يضمـ ُن هــذا التعزيــة يف حياتنــا
كمســيح ِّيني؟

5
ِ
والحياة
يام ُة
ُ
الق َ

دمة:
المق ِّ

بإعالنِــه أ َّن الراعــي الصالــح يعـ ُ
كل َم ـ ْن
ـرب يســوع َّ
ـرف خرافــه ،وخرافُ ـ ُه تعرفُ ـ ُه ،يســتثني الـ ُّ
تعصبــه أعــاه .ومبــا أ َّن الخـراف غــر قــادرة عــى َخطْــف نفســها
يرفــض أن يؤمـ َن ويتبـ َع أل َّن ُّ
مــن يــد اآلب ،فهــي آمنــة مــن اآلخريــن أيضً ــا ،أل َّن اآلب الــذي أعطــى الخ ـراف للراعــي هــو
ـرب يســوع عــى هــذا الهــدف (يوح َّنــا .)30-29 :10
«أَ ْعظَـ ُم ِمـ َن الْـك ُِّل» ،وهــو متَّحـ ٌّد مــع الـ ِّ
ـت
ـرب يســوع أفلـ َ
سـ َعى اليهــو ُد مـ َّر ًة أخــرى إىل قَتْــلِ املسـ َّيا بســبب تجديفــه امل ُفـ َرض ،لكـ َّن الـ َّ
مجـ َّد ًدا مــن براثنهــم بفضــل العنايــة اإللهيَّــة ( .)39 :10لــذا ال عجــب إن توقَّــع تالميـ ُذ ُہ املــوت
ـرب يســوع يعلـ ُم ج ِّيـ ًدا أ َّن هــذا الحــدث هــو ملجــد
إ ْن عــادوا مــن أجــل لعــازر ( .)8 :11كان الـ ُّ
اللــه ،حتَّــى يتم َّجــد مــن خاللــه ( ،)4 :11وهــو أيضً ــا مبثابــة املح ِّفــز الــذي يُ ِعـ ُّد العـ َّدة لتمجيــد
ـش د .ســرول كيــف أ َّن القيامــة والحيــاة
–أي آالم -االبــن األعظــم .يف هــذه املحــارضة ،يناقـ ُ
انتــرت عــى آخــر عــد ٍّو ،أي املــوت نفســه.
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

يوح َّنا 44-1 :11
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

يجسـ ُد القيامـ َة والحيــاةَ ،وكيــف أ َّن نرصتَــه عــى
ـرب يســوع ِّ
1.أن تفهـ َم وتـ َ
ـرح كيــف أ َّن الـ َّ
املــوت هــي الرجــاء األســمى للمســيحي يف هــذا العالَــم
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االق ِتباسات:
ْ

قَـ َ
ـال لَ َهــا يَ ُســو ُع« :أَنَــا ُهـ َو الْ ِقيَا َمـ ُة َوالْ َحيَــاةَُ .مـ ْن آ َمـ َن ِب َولَـ ْو َمــاتَ ف ََسـيَ ْحيَاَ ،وك ُُّل َمـ ْن كَا َن
َح ًّيــا َوآ َمـ َن ِب فَلَـ ْن َ ُيــوتَ إِ َل األَبَـ ِـد .أَتُ ْؤ ِم ِنـ َن بِهـذَا؟»
يوح َّنا 26-25 :11بــَـــ ْع َد ســــــنـــيــــ َن َم ْع ُدو َدة،
املــائــت ويــــ ْز َدا ْن
سيلبس هــذا
ُ
ُ
يـــرقـــــــ ُد جــــثَّـــ ًة ِ
فاســـــ َدة،
وجــــســــ ًدا ُمم َّجــــ ًدا يُــــقـــا ْم
ٍ
ضــــعف وهــــــــــوا ْن
يُــ ْز َر ُع يف
وبق َّو ٍة ب َي ِد املسيح وحـــ َد ُہ يُقـــا ْم.

-آن برادسرتييت« ،الر َّحال املُتْ َعب»

حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

أ َّولً  .لعازر من بيت َع ْن َيا :السياق
الرب يسوع أ َّن َم َر َض لعازر هو ملجد الله ،حتَّى يتم َّجد من خالله اب ُن الله (اآلية .)4
.أأعل َن ُّ
يومي.
.بتوقَّع الناس أن يسار َع يسوع إىل نجدة لعازر ،غري أنَّه تريَّثَ ْ
يصعب فه ُمها  -ال س َّيام اآليات  ،9و ،10و14
.تاآليات  14 -7قد
ُ
1.اآليــات  :10-9بعدمــا أدرك التالمي ـ ُذ الخطــر الوشــيك ،تســاءلوا عــن مــدى صــواب ق ـرار
ـرب يســوع بــأ َّن ســاعته مل تـ ِ
ـأت بعــد ،وأنَّــه مــا دام
االق ـراب مــن أورشــليم .طأمنَهــم الـ ُّ
ـرا بذلــك عــن رغبتــه املســتم َّرة يف متجيــد اآلب مهــا كان
الوقــت نهــا ًرا ،فلــن يتعـ َّـروا ،معـ ِّ ً
الثمــن.
ـرب يســو ُع يف حاميتهــم مــن أَلَـ ِـم رؤيــة لعــازر ميــوت ،أو َعلِـ َم أ َّن
2.اآليــة َّ :14
ـب الـ ُّ
ربــا رغـ َ
هنــاك بعــض األمــور التــي مــا زال التالميــذ يحتاجــون أن يفهموهــا عنــه أو عــن العمــل
الــذي يجــب أن يت ِّم َمــه.
ـام ِف الْ َقـ ْـرِ» (اآليــة  :)17هــذه آي ـ ٌة مه ّم ـ ٌة .فقــد كان قــد شــا َع بــن اليهــود يف
.ث«أَ ْربَ َع ـ ُة أَيَّـ ٍ
ُ
يقــول إ َّن الــروح تعــو ُد يف زيــار ٍة دوريَّــ ٍة للجســد لبضعــة أيَّــام
بدايــات القــرن األ َّول فكــ ٌر
ـرب
بعــد املــوت .لكــن مــا إن يبــدأ التحلُّــل الجســد ،حتَّــى متــي الــروح بشــكل نهــايئ .أراد الـ ُّ
يســو ُع أن يتأكَّــد مــن أ َّن الجميــع عرفــوا أ َّن لعــازر قــد مــات متا ًمــا ويســتبعدوا فرصــة عودتــه
للحيــاة مج ـ َّد ًدا.

–٥
ُةايحلاو ةَمايِقلا
ُ
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ـرب يســوع عنــد وصولــه بيــت عنيــا والمتْــه لكونــه «ف َِشـ َـل» يف املجــيء يف
.جقابلَـ ْ
ـت مرثــا الـ َّ
الوقــت املناســب.
.حثــم عـ َّـرتْ عــن توقُّعهــا ملعجــز ٍة مــا (اآليــة  ،)22ولكــن بــدا واض ًحــا أنَّهــا مل تتوقَّــع أبـ ًدا إقامــة
لعــازر وعودتــه إىل الحيــاة مجـ َّد ًدا.
ـرب يســوع بــأ َّن لعــازر ســيقو ُم ثانيـ ًة ،أكَّــدت مرثــا عــى إميانهــا
.خيف معــرض ر ِّدهــا عــى َز ْعـ ِـم الـ ِّ
بالقيامــة املســتقبل َّية ِ
ـت تعـ ُ
ـرف أكــر مــن الصدوق ِّيــن عــن هــذه املســألة
(الح ـ ْظ أنَّهــا كانـ ْ
[متَّــى .)]23 :22
ثانيًا « .أَنَا ُه َو الْ ِقيَا َم ُة َوالْ َحيَاةُ» :كيف؟
الــرب يســوع بيــا َن «أنــا هــو»
.أتتحــ َّدثُ مرثــا بأمانــ ٍة عــن القيامــة املســتقبل َّية ،ثــ َّم
ُ
يطلــق ُّ
الخامــس بالقــول« :أَنَــا ُهــ َو الْ ِق َيا َمــ ُة َوالْ َح َيــاةُ».
الوثيــق بفكــر ٍة يعنــي أ ْن تصبــح فعل ًّيــا
.ببحســب تعبــرِ الشــعب يف تلــك األيَّــام ،االرتبــا ُط
ُ
رة عــى
الفكــرة نفســها (راجــ ْع  1يوح َّنــا  .)8-7 :4إ َّن َّ
الــرب يســوع ُمرتبِــ ٌط بالقــ َّوة امل ُنتــ َ
املــوت ،أي أنَّــه مرتبـ ٌط بشــكلٍ ال ينفصـ ُم بقـ َّوة الحيــاة األبديَّــة والقيامــة ،حتَّــى إنَّــه يقــول:
«أنــا ال أملـ ُـك فحســب القـ َّوة إلقامــة اآلخريــن مــن املــوت ،وإلقامــة نفــي مــن املــوت ،ولك ِّني
أجس ـ ُدہا حرف ًّيــا».
نفســها! أنــا ِّ
القيام ـ ُة ُ
وميلك الحيا َة يف ذاته ،فإنَّه ُ
.تمبا أنَّه الحياةُ ،
ميلك الق َّوة إلعطائها آلخرين.
ُ
كل إنسان
السؤال الذي يتباد ُر إىل ِذهْنِ ِّ
ثالثًا .املوت:
.أأيُّــوب « :14 :14إِ ْن َمــاتَ َر ُجـ ٌـل أَفَ َي ْح َيــا؟» تبــاد َر هــذا السـ ُ
كل إنســانٍ منــذ دخـ َـل
ـؤال إىل ِذ ْهــنِ ِّ
املــوتُ إىل العالَــم.
.بت َّم تقديم أجوب ٍة عديد ٍة ،ولك َّنها كانت كلُّها تك ُّهنات .عىل سبيل املثال:
1.جــا َد َل أفالطــون فلســفيًّا يف فيــدو ( Phaedoبشــأنِ َم ـ ْو ِت ســقراط) مؤيِّ ـ ًدا وجــود حيــا ٍة
بعــد املــوت .ويســتخد ُم برهانًــا مــن التشــابه الجــزيئ ،مــن دورة الحيــاة واملــوت الواضحــة
ـب ،يجــب أن تُــزرع بــذر ٌة ح َّيـ ٌة ،ولك َّنهــا متــوت بعــد
يف الطبيعــة (مثــال :لــي ينمـ َو العشـ ُ
ـرج الربعــم .راجـ ْع يوح َّنــا 24 :12؛  1كورنثــوس .)36-35 :15
ذلــك لــي يخـ َ
ـروح إىل الحيــاة ،كونهــا
َّ 2.
متسـ َـك الْ ِفيثَاغُو ِريِّــو َن بشــكلٍ مــن «تناســخ األرواح» ،حيــث تعــو ُد الـ ُ
أبديَّـ ًة ،املـ َّرة تلــو األخــرى بشــكلٍ النهــا ٍّيئ.
ـرب يســوع املســيح ،ألنَّهــا
.تلــدى الشــخص املســيحي الرجــاء األســمى بالقيامــة التاريخ َّيــة للـ ِّ
تش ـ ُر إىل القيامــة العظمــى ،األوىل مــن نوعهــا .لقــد قــا َم يســوع مــن املــوت ألجلنــا ،لــي
نشـ َ
ـرك نحــن أيضً ــا يف ذلــك اليــوم.

الم ِ
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.ث ِ
ـت آبــاء الكنيســة األوىل يواجهــون االستشــها َد ببســال ٍة هكذا
الحـ ْظ أ َّن أحــد األســباب التــي جعلَـ ْ
هــو أنَّهــم كانــوا مقتنعــن متا ًمــا بالقيامــة املســتقبل َّية .مل يَ ُكــنِ املــوتُ هــو الرضبـ ُة ِ
القاض َية.
راب ًعا .املوت :انهز َم أخ ًريا
.أاملوتُ هو مج َّرد انتقال ،أل َّن املسيح ،البكر ،هو ضامنُنا.
.ب ُ
ليجعل الحياة الروح َّية الف َّياضة ممكن ًة.
َ
الرب يسو ُع ملرثا معنى هذا كلِّه .لقد أىت
يقول ُّ
ـض الظاهــري يف اآليــات  25و 26يتـ ُّم حلُّــه يف هــذه املرحلــة :الحيــا ُة الف َّياضـ ُة تبــدأُ عنــد
.تالتناقـ ُ
ـي عليهــا.
التجديــد يف قلــب ِّ
كل مؤمــن ،واملــوتُ الجسـ ُّ
ـدي ال يقــد ُر أن يقـ َ
.ث ِ
الحـ ْظ الرصخـ َة العاليــة للمســيح عنــد قــر لعــازرَ .خلَـ َـق اللـ ُه العالَـ َم بالكلمــة ،كذلــك أعــاد
ـرب يســو ُع لعــازر مــن املــوت إىل الحيــاة بكلمتــه .لقــد أخض ـ َع الل ـ ُه العمـ َـق الفوضــوي،
الـ ُّ
ـب فــوىض املــوت.
واملسـ ُ
ـيح غلـ َ
.جانظـ ْر إىل َو ْصـ ِ
ـرب يســوع لنفســه يف رؤيــا  .18-17 :1الشــخص الــذي هــو القيامــة والحياة
ـف الـ ِّ
معــه املفتــاح لفتــح القــر ولــه ســلطان املــوت ،يك ال يعو َد هنــاك للمؤمنــن يش ٌء يخشَ ـ ْونه.
ـرب يســوع
.حهــذا هــو َج ْو َهـ ُر اإلميــان املســيحي .بدونــه ،تكــون أخالق َّياتُنــا فارغــة ،وال يعــود الـ ُّ
يخاطــب اإلنســان الحديــث .لكــن مــا دامــت الحيــاة موجــودة واملــوت موجــو ًدا ،يبقــى
ُ
املســيح ،الــذي هــو القيامــة والحيــاة ،أه ـ َّم شـ ٍ
ـخص ســا َر عــى وجــه األرض.
أسئلة للدراسة:
ٌ

ُ
الهدف من َم َر ِض لعازر؟
الرب يسوع ،ما
1.بحسب ِّ
ينهي حياة لعازر
.أأ ْن َ
.بأ ْن يأ َيت بلعازر إىل الخالص
.تأ ْن يغي َظ أكرث قاد َة إرسائيل
.ثمجد الله ،أ ْن يتم َّج َد االب ُن من خالله
ـرب يســوع عنــد ســاع َخـ َ ِ
ـر َمـ َر ِض لعــازر (ملــاذا ذكـ َر يوح َّنــا أنَّــه مــى عــى
2.ملــاذا تريَّــثَ الـ ُّ
مــوت لعــازر أربعــة أيَّــام)؟
.أألنَّه َ
خاف من الرجوع إىل منطقة قريبة إىل هذا الح ِّد من أورشليم
.بألنَّه مل يكن قد انتهى من الخدمة يف عرب األردن
.تألنَّه أراد أن َ
يعرف الجمي ُع أ َّن لعازر كان قد مات بالفعل
.ثألنَّه َعلِ َم أ َّن لعازر كان مريضً ا فقط وأنَّه لن ميوت

–٥
ُةايحلاو ةَمايِقلا
ُ
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يختص بالقيامة املستقبل َّية؟
3.ما الذي آم َن ْت به مرثا فيام ُّ
.أكانت مرثا عىل غرار الصدوق ِّيني ،ال تؤمن بالقيامة املستقبل َّية.
.بكانت القيامة رم ًزا للتجديد -وليست حدث ًا حقيقيًّا.
.تأ َّن القيامة ستحدثُ يف اليوم األخري
.ثأ َّن القيامة ستحدثُ يف ذلك اليوم يف بيت عنيا
الرب يسوع بنجا ٍح يف هذا الحدث؟
َ 4.م ْن أو ماذا واج َه ُّ
.أالف ِّريس ِّيني
.بالشياطني
.تالشيطان
.ثاملوت
الرب يسو ُع يعني ________________________.
5.بقوله «أنَا ُه َو الْ ِقيَا َم ُة َوالْ َحيَاةُ» ،كان ُّ
كل َم ْن يسعون ملحاكاة طرقه سيجدون الحياة الحقيق َّية
.أ َّ
.بمبا أنَّه الحياة وميلكها يف ذاته فإنَّه ميلك الق َّوة إلعطائها آلخرين
لكل إنسان أن يكون القيامة والحياة ،فقط إ ْن بحثَ يف ذاته
.تميكن ِّ
.ثروح املؤمن «سرتق ُد» حتَّى يوم القيامة األخري هذا
أي مــن الشــخص َّيات التاليــة يؤيِّ ـ ُد وجــود حيــا ٍة بعــد املــوت عــر اســتخدام التشــابه الجــزيئ
ٌّ 6.
للحيــاة واملــوت الواضــح يف الطبيعــة؟
.أالفيثاغوريُّون
.ببولس الرسول
.تأفالطون
الرب يسوع
.ث ُّ
7.ضامن املسيحي بالقيامة إىل حياة أبديَّة يأيت نتيجة ____________________.
.أالتشابه الجزيئ املأخوذ من الطبيعة
.بعدم وجود يق ٍني مطلقٍ
للرب يسوع
.تالقيامة التاريخ َّية ِّ
بغض النظر عن تاريخ َّيتها
.ثالشهادة الداخل َّية للروح ِّ -
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الكتابية:
راسة
َّ
ال ِد َ

1.اقــرأْ يوح َّنــا  ،4 :1وأعــال الرســل  ،15 :3وعربانيِّــن  .16 :7يف هــذه اآليــات ،مــا الصفـ ُة ِ
الحاسـ َم ُة
(خصوصــا يف إنجيل
ـس هــذه الحقيقــة
ـرب يســوع؟ ِجـ ْد وناقـ ْ
ً
للـ ِّ
ـش املقاطــع األخــرى التــي تعكـ ُ
يوح َّنــا) .كيــف يد َعـ ُم هــذا مــا َّدة املحــارضة يف ثان ًيــا (ب) أعاله؟
ـرب يســوع العلن َّيــة .يع ُّدنــا هــذا
ـر قيام ـ ُة لعــازر ،كــا الحظنــا أعــاه ،ذرو َة خدمــة الـ ِّ
2.ت ُ ْعتـ َ ُ
الحــدثُ للدخــول االنتصــاري وللمؤامــرة الالحقــة ملوتــه عــن طريــق اإلشــارة إىل متجيــد االبــن،
ـت ألوه َّيتــهَّ ،إل إنَّهــا كانــت أيضً ــا مواجهــات مق َّدســة
أي آالمــه .إ َّن املعجـزات ،مــع كونهــا تثبـ ُ
ـج عــن ذلــك االنتصــار عليهــا .اقــرأْ تكويــن  15 :3و 1أخبــار األيــام
مــع مملكــة الشــيطان ،ونتـ َ
 .11 :29مــا الــذي تتن َّبــأ بــه يف هــذه اآليــات؟
3.تب ًعــا ملوضــوع االنتصــار هــذا ،اقــرأْ متَّــى  ،28 :12ولوقــا  19-18 :4و .18 :10مــا الــذي يُ َع ـ ُّد
ـرب يســوع؟ اقــرأْ اآلن كولــويس  ،15-13 :2وعربان ِّيــن  .15-14 :2مــا الــذي فعلَــه
بحســب الـ ِّ
ـرب يســو ُع ليح ِّقـ َـق هــذا االنتصــار؟ كيــف يش ـ ُر َح ـ َدثُ لعــازر إىل هــذه الغلبــة؟
الـ ُّ
4.مــع ذلــك ،قــد تبــدو النــرة غــر كاملــة .اقــرأْ أفســس  ،18-10 :6و 1بطــرس  ،9-8 :5و1
تســالونييك  .14-13 :4كيــف نوفِّـ ُـق بــن هــذه اآليــات واملقاطــع املذكــورة أعــاه؟ أخـ ًرا ،اقــرأْ
ـرب يســوع عــى
روميــة  20 :16ورؤيــا  .14-9 :5مــا الــذي تقولُــه هــذه اآليــاتُ عــن غلبــة الـ ِّ
املــوت وعــى قــوى الظــام؟ وكيــف تق ـ ِّد ُم لنــا الرجــاء فيــا ت ـ َّم تحقيقــه مــن خــال َع َمــلِ
يســوع املســيح؟

أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.مــا الــذي يجعـ ُـل أعظــم رجــا ٍء للمســيحي ال يكــون م َّجــرد تك ُّهنــات كغريهــا املذكــورة أعــاه
(أفالطــون ،وآخــرون)؟ ادع ـ ْم إجابتــك باآليــات الكتاب َّيــة.
ـس بشــكلٍ
2.ناقـ ْ
ـش يف مجموعــة ،الطــرق التــي ميكــن مــن خاللهــا لحياتنــا كمســيح ِّيني أن تعكـ َ
أفضــل حقيقــة أ َّن يســوع املســيح قــد حســم املعركــة بانتصــاره عــى املــوت وعــى الشــيطان،
وأ َّن الطريــق يُ َعـ ُّد لِ ُملْـ ِ
ـك املســيح.
ٍ
وقــت مل يســتعل ْن بعــ ُد خاللــه مجــ ُد اللــه
يعيــش يف
ُ
ــش أيضً ــا ســلوك املســيحي الــذي
3.نا ِق ْ
رصفاتنــا وأفعالنــا؟
بشــكلٍ كامــلٍ  .كيــف للحيــاة يف هــذا الشــ ِّد والجــذب أن تؤث ِّــر عــى ت ُّ

6
والحياة
والح ُّق،
الطرِي ُ�ق،
ُ
َ
َ

دمة:
المق ِّ

خاصتــه (يوح َّنــا -37 :12 ،12 :1
ـرب يســوع للرفــض الكامــل عــى يــد َّ
مــع اق ـراب تع ـ ُّر ِض الـ ِّ
 ،)43يبــدأُ باالنســحاب عــن جمهــور الشــعب ويركِّ ـ ُز خدمتَــه عــى التالميــذ (يوح َّنــا :20-13
ـرب يســو ُع
 .)31مــع اجتامعهــم يف العلِّ َّيــة م ًعــا ليتشــاركوا آخــر وجبــة عشــاء لهــم ،ق ـ َّدم الـ ُّ
«عظتَـ ُه الوداع َّيــة» ،يك يُ ِع َّدهــم للوقــت الــذي لــن يكــو َن فيــه بينهــم بالجســد .تخ َّيـ ْـل الخــوف
ـرب يســوع يح ِّدثهــم عــن رحيلــه .إىل أيــن ســيذهب؟
ـاب التالميــذ عندمــا كان الـ ُّ
الــذي انتـ َ
ـرب يســو ُع
كيــف ســننجو مــن االضطهــاد بدونــه؟ كيــف سـ ُ
ـب؟ وإذ كان الـ ُّ
ـنصل إىل حيــث يذهـ ُ
يعلـ ُم متــام العلــم بــأ َّن مثــل هــذا الخــوف ســيؤ ِّدي إىل شــللٍ أو ارتــدا ٍد ،عـ َّزى خرافَــه بإعطائهم
املؤســس عــى األســاس الراســخ للمصالحــة الحقيق َّيــة املوجــود
الســام الحقيقــي  -الســام َّ
فقــط يف املســيح بصفتــه الطريــق ،والحـ ّـق ،والحيــاة .يف هــذه املحــارضة ،يعلِّـ ُم د .ســرول عــن
رب الحــق.
الســام امل ُطلَــق الــذي لــدى املؤمنــن يف ِّ
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

يوح َّنا 31 :14-31 :13
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

ُعب عنها يف بيان «أنا هو» هذا
1.أ ْن تصي َغ الصفات املتن ِّوعة لله امل َّ
الحق
الرب يسوع هو املصدر أو املعيار ِّ
2.أ ْن
لكل ِّ
َ
ترشح كيف أ َّن َّ
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االق ِتباسات:
ْ

اآلب إِالَّ ِب».
ِيق َوالْ َح ُّق َوالْ َحيَاةُ .لَيْ َس أَ َح ٌد يَأْ ِت إِ َل ِ
ق ََال لَ ُه يَ ُسو ُع« :أَنَا ُه َو الطَّر ُ
يــــا ِحـــــضــــن اآلب،
بــكــــــل شَ ــــــذَا،
ِّ
يـــا َمــــ ْن
أزهــــ َر ِف َ
يــــك الــــكلِـــ َمة!
ث َّم عا َد الرحـــــــ ُم فا ْحــــتَ َوى
الحق الذي له.
الكلمة ِّ
بكل ِّ
حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

-يوح َّنا 6 :14

ِ
الثالوث الق ُّدوس»
-جون جراي« :عن

اآلب إِالَّ ِب» :السياق
ِيق َوالْ َح ُّق َوالْ َح َياةُ .لَ ْي َس أَ َح ٌد يَأْ ِت إِ َل ِ
أ َّولً « .أَنَا ُه َو الطَّر ُ
.أهــذا الترصيــح املح ـ َّد ُد الــذي يبــدأ بـ»أنــا هــو» ترتب ـ ُط بــه صفــاتٌ عديــدةٌ ،بعضُ هــا رأينــاه
ودرســناه ســابقًا يف هــذه السلســلة.
.بنجـ ُدہ يف أحــد األصحاحــات األشــهر يف الكتــاب املقـ َّدس ،أي يوح َّنــا  ،14و ِقيـ َـل خــال الخطــاب
ـرب يســوع وتالميـذُہ يف وجبــة العشــاء األخــرة لهــم م ًعــا.
الوداعــي يف العلِّ َّيــة ،حيــث اشــرك الـ ُّ
ـح قلــوب التالميــذ ،مؤكِّـ ًدا لهــم
ـرب يســو ُع الحــوا َر يف يوح َّنــا  1 :14بالســعي أل ْن يريـ َ
.تيبــدأ الـ ُّ
ـرب يســو ُع أنَّهــم
أنَّــه بالرغــم مــن غيابــه ســيعو ُد حتَّــى يجتمعــوا مــن جديــد .يضيـ ُـف الـ ُّ
يعلمــون إىل أيــن ســيذهب ،كــا يعلمــون كيف َّيــة الوصــول إىل هنــاك.
.ثثــم يقاط ُعــه الرسـ ُ
ـت ذاهــب ،وال نعلـ ُم
ـول تومــا قائـ ًـا مبــا معنــاه« :نحــن ال نعلـ ُم إىل أيــن أنـ َ
ـؤال الرســول بطــرس يف وقـ ٍ
كيف َّي ـ َة الوصــول إىل هنــاك» .هــذا يشــب ُه ج ـ ًّدا سـ َ
ـت ســابق« :يَــا
ـب؟» (يوح َّنــا .)36 :13
َس ـ ِّي ُد ،إِ َل أَيْـ َن تَ ْذ َهـ ُ
.ج ِ
ـرب يســوع تحـ َّدث
الحـ ْظ أ َّن «الطريــق» كان موضو ًعــا مهـ ًّـا يف الكنيســة األوىل ،حيــث إ َّن الـ َّ
ـعب
كثـ ًرا عــن الطريــق إىل ملكــوت اللــه .يف الحقيقــة ،كان املؤمنــون يُسـ َّم ْون يف األصــل «شـ َ
الطريــق»  -وليــس «مســيح ِّيني» («املســيح ُّيون» كانــت كلمــة ازدرائ َّيــة نشـأَتْ يف أنطاكيــا).
ـرب يســوع عــى ســؤال الرســول بترصي ـ ِح «أنــا هــو» الســادسِ .
الح ـ ْظ كيــف كان
ـب الـ ُّ
.حيجيـ ُ
ـري يؤكِّــد عــى أ َّن
هــذا مبثابــة صفعــة للعقيــدة التع ُّدديَّــة األمريك َّيــة ،والتــي هــي إطــا ٌر تفكـ ٌّ
ـرب يســوع يقــول بوضــو ٍح هنــا إنَّــه هــو الطريـ ُـق
َّ
كل اال ِّدعــاءات الدين َّيــة صحيحــة .ولكـ َّن الـ َّ
الوحي ـ ُد إىل محــر اللــه ،وال أحــد ســواه.
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ـرب يســوع بــأنْ يســاوي بينــه وبــن اللــه ،إذ يقــول إنَّهــم إذا رأَ ْوہ فكأنَّهــم
.خثــم يتابـ ُع الـ ُّ
اآلب َوكَفَانَــا» .لقــد أرادوا
رأوا اآلب ،فيجي ُبــه فيل ُّبــس الرســول ً
قائــا« :يَــا َســ ِّي ُد ،أَ ِرنَــا َ
ألي شـ ٍ
ـخص
الرؤيــة الطوباويَّــة يف ذلــك الوقــت  -الــيء الــذي مل ُينــح حتَّــى ملــوىس ،وال ِّ
آخــر منــذ ج َّنــة عــدن .إنْ أمكنهــم أن يــروا اآلب هــذه امل ـ َّرة فقــط ،فســتأيت الطاعــة
بشــكلٍ أســهل.
ـرب يســوع يف يوح َّنــا  9 :14مــي ٌء بالغضــب« :أَنَــا َم َع ُكـ ْم َز َمانًــا هـ ِـذ ِہ ُم َّدتُـ ُه َولَـ ْم
.ديبــدو أ َّن ر َّد الـ ِّ
اآلب ،فَ َكيْـ َـف تَ ُقـ ُ
اآلب؟»
ـول أَنْـ َ
ـت :أَ ِرنَــا َ
ـس! اَلَّـ ِـذي َر ِآن فَ َقـ ْد َرأَى َ
ت َ ْع ِرفْ ِنــي يَــا ِفيلُبُّـ ُ
ٍ
َ
املتجســد.
الــرب يســوع هــو اللــه
يــدرك التالميــذ منــذ
.ذكان يجــب أن
وقــت طويــلٍ أنَّ
ِّ
َّ
ِ
ـرب يســوع مل يـ َّد ِع األلوه َّيــة أبـ ًدا
ـس َمـ ْ
ـن يقولــون إنَّ الـ َّ
الحــظْ كيــف أنَّ هــذا يسـ ُر عكـ َ
خــال حياتــه.
ـرض أنَّــه تاب ـ ٌع للــه
.رالعالقــات الداخليَّــة داخــل الثالــوث هــي ال َفيْ َصــل .ال ميكــن للمــرء أن يفـ َ
ـيح مثلــا فعــل ُح ـكَّا ُم إرسائيــل.
ويرفـ َ
ـض املسـ َ
الحق
رب ِّ
الرب يسو ُع بصفته َّ
ثان ًيا« .أَنَا ُه َو الْ َح ُّق»ُّ :
ـرب يســوع نظــر ٌة موقَّــرة للكتــاب املق ـ َّدس ،أنَّــه بالفعــل كلم ـ ُة اللــه املوحــى بهــا
.أكانــت للـ ِّ
والدقيقــة تاريخ ًّيــا( .انظ ـ ْر يوح َّنــا 12 :17 ،18 :13 ،35 :10؛ لوقــا 27-25 :24 ،17 :16؛ مرقــس
.)24 :12 ،9-6 :10
ـرب يســو َع آمـ َن أ َّن الكتــاب املقـ َّدس مو ًحــى بــه ،ولك َّنــه
.باحــذ ِر الن َّقــا َد الذيــن يؤكِّــدون أ َّن الـ َّ
يف برشيَّتــه كان ِ
مخطئًــا ،ألنَّــه افتقـ َر إىل املعرفــة الكلِّ َّيــة.
ـرب يســوع قــال إنَّــه هــو الحـ ُّـق .وبالتــايل
.تاملشــكلة األساس ـ َّية مــع هــذا املنطــق هــي أ َّن الـ َّ
يجــب اعتبــار تعليمــه معصو ًمــا .ولك َّنــه إنِ ا َّدعــى أنَّــه معيــار الحــق ،رغ ـ َم عل ِم ـ ِه بجهلــه
بالكتــاب املقـ َّدس ،يكــون قــد ارتكــب خط َّيـ ًة شــنعاء كمعلِّـ ٍـم :وهــي التعليــم عــن وعــي مبــا
هــو أقـ ُّـل مــن الحـ ِّـق وتقدميــه عــى أنَّــه معصــوم.
ـرب يســوع «بالطريــق» (أو «البــاب»)،
.ثبعدمــا ناقشــنا يف املحــارضات الســابقة مــا قص ـ َدہ الـ ُّ
والحيــاة (مصدرهــا ،إلــخ) ،يضيـ ُـف أنَّــه مصــد ُر الحـ ِّـق أو معيــارِہ ،وأنَّــه بدونــه لــن تعـ َ
ـرف
البرشيَّ ـ َة شــيئًا عــى اإلطــاق ،وأ َّن اإلقبــال إليــه يــوازي الوصــول إىل الحـ ِّـق.
ـتبق مــا قَـ ْو َل الق ِّديـ ِ
ـس يف أريــوس باغــوس« :ألَنَّ َنــا
.ج هــذا البيــان الثــايث لـ»أنــا هــو» اسـ َ
ـس بولـ َ
املتجســد ،والعبــد املتألِّــم ،وامللــك
ِبـ ِه نَ ْح َيــا َونَتَ َحـ َّر ُك َونُو َجـ ُد» (أعــال  .)28 :17نعمــة اللــه
ِّ
الراعــي يحفـ ُظ حياتنــا شــخصيًّا.
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أسئلة للدراسة:
ٌ

ـرب يســو ُع التالمي ـ َذ بأنَّهــم ســيجتمعون م ًعــا مــن جديــد.
1.خــال خطابــه الوداعــي ،طــأ َن الـ ُّ
أيــن ســيت ُّم هــذا يف النهايــة؟
.أعىل جبل الزيتون
.بلن يحدثَ  ،فقد كان لألسف مخطئًا وهو باقٍ يف القرب.
مهتــا
الــرب يســوع أن يأخــذوا كال َمــه هــذا عــى محمــل الجِــ ِّد ،ألنَّــه كان
.تمل يقصــد
ًّ
ُّ
بإراحــة قلوبهــم.
.ثيف السامء
مهم يف كنيسة القرن األ َّول؟
أي من األمور التالية كان موضو ًعا ًّ
ٌّ 2.
.أال ُملْك األلفي
.بشمول َّية السامء
.تالطريق
.ثعبادة الهيكل
الرب يسوع املسيح ____________________.
3.كان
اللقب األ َّو ُل امل ُ ْعطَى مل َ ْن تبعوا َّ
ُ
.أ«املؤمنني»
.ب«املسيح ِّيني»
.ت«امللحدين»
«شعب الطريق»
.ث
َ
الرب يسو ُع ميث ُِّل ج ِّي ًدا ما ييل:
4.
ُ
ترصيح «أَنَا ُهو» املح َّد ُد هذا الذي قاله ُّ
.أالشمول َّية
.بعقيدة مساواة جميع األديان
.تالتع ُّدديَّة
.ثاملقصوريَّة
5.يوح َّنا  11-7 :14يتح َّدثُ عن الوحدة .مع َم ْن ُ
الرب يسوع إِنَّه متَّح ٌد؟
يقول ُّ
.أمع نفسه (لكونه إل ًها وإنسانًا)
.بمع اآلب
.تمع الروح الق ُدس
.ثمع شعبه
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الرب يسو ُع أ َّن الكتاب املق َّدس هو _________________________.
6.آم َن ُّ
أي
.أمجموعــ ٌة مــن األقــوال الحكيمــة التــي هــي ُعرضــ ٌة للخطــأ والتــي ليســت لهــا ُّ
رشعيَّــة نبويَّــة
.بكلم ُة الله امل ُو َحى بها ،بالرغم من أنَّه يف برشيَّته كان ِ
مخطئًا
.تكلم ُة الله امل ُو َحى بها والدقيقة تاريخ ًّيا
اقتبسها)
.ثمو ًحى به جزئ ًّيا فقط (أي ،تلك األجزاء التي َ
حق.
الرب يسو ُع إنَّه _____________ ِّ
لكل ٍّ
7.قال ُّ
الشخيص
.أاملعيا ُر
ُّ
األسايس
.باملصد ُر
ُّ
وتجس ُد
.تاملصد ُر الوحي ُد
ُّ
.ثأ وب م ًعا
الكتابية:
راسة
َّ
ال ِد َ

1.الحظنــا أعــاه أ َّن بيــا َن «أنــا هــو» هــذا أىت يف وســط الخطبــة الوداعيَّــة كمصــدر تشــجيعٍ
ـرب يســوع لهــم لوقـ ٍ
ـت (باإلضافــة إىل تحطيــم
وتعزي ـ ٍة للتالميــذ الذيــن ســيواجهون تَـ ْر َك الـ ِّ
توقُّعاتهــم بشــأن العــر املســياين) .بنــا ًء عــى قراءتـ َـك اليــوم لـ(يوح َّنــا  ،)31-1 :14مــا هــي
ـوب التالميــذ
ـرب يســو ُع والتــي كانــت ســتحف ُظ قلـ َ
بعــض الوعود/العطايــا التــي أعطاهــا الـ ُّ
أي مــكانٍ آخ ـ َر يف الكتــاب املق ـ َّدس؟
(عــى األقـ ِّـل أربعــة) املضطربــة؟ هــل تج ُدهــا يف ِّ
2.اقــرأْ مزمــور  11 :29وإشــعياء  .19 :57مــا هــي العط َّيــة؟ كيــف ميكــن الحصــول عليهــا؟ َمـ ْن هــو
الخاص ـ َة بال َن َّصـ ْـن
يجس ـ ُد العط َّي ـ َة
َّ
ـب املســياين الــذي ِّ
امل ُعطــي؟ اقــرأ اآلن إشــعياء  .6 :9مــا اللقـ ُ
ـابقي (انظـ ْر أيضً ــا زكريَّــا 10 :9؛ إشــعياء )7 :52؟ أك ِمـ ْـل باآليــة يف حزقيــال  .26 :37مــا كانَـ ِ
ـت
السـ ْ
التوقُّعــات املســيانيَّة إلرسائيــل بعي ـ ًدا عــن الحقيقــة الواضحــة بــأ َّن الســام الحقيقــي يــأيت مــن
اللــه وحــده (أي مــا هــي األمــور الثالثــة التــي يقــول اللــه إنَّــه ســيفعلها يف حزقيــال 26 :37؟)؟
3.بعــد األخــذ بعــن االعتبــار الــراع امل ُتزايِــد مــع اليهــود و َخطَــر الرعــب واالرتــداد داخــل
ـت تح َّيـ ًة عربيَّـ ًة شــائع ًة .بحســب
صفــوف التالميــذ ،اقــرأْ يوح َّنــا « .27 :14شــالوم» (ســام) كانـ ْ
ـرب يســوع« ،ســام» َمـ ْن هــذا؟ مــا عالقـ ُة هــذا باملــا َّدة امل ُق َّدمــة يف املحــارضة الســابقة
كالم الـ ِّ
يف ثان ًيــا (ب)؟ بالرتابــط مــع اآليــة  ،27اقــرأْ روميــة  1 :5و ،7 :14وأفســس  .17-14 :2كيــف
ـرح هــذا «الســا َم» الــذي يعطيــه
ـرب يســو ُع التوقُّعــات املســيان َّية للســام؟ كيــف تـ ُ
يت ِّمـ ُم الـ ُّ
ـرب يســو ُع؟
الـ ُّ

الم ِ
سيحِ
َم ْعر َِف ُة َ

36

ـرب يســو َع عــن الكتــاب املق ـ َّدس ،مــن امله ـ ِّم أن تبقــى ُمق ِّدمــة
ـب إىل وجهــة نظــر الـ ِّ
4.لنذهـ ْ
ـرب
ـرب يســوع كان اللــه ومــا زال هــو اللــه (اآليــة  .)1كان الـ ُّ
يوح َّنــا الرســول يف أذهاننــا :الـ ُّ
وكل يش ٍء بــه ُخلِـ َـق (اآليــة  .)3الــرب يســو ُع هــو اللوجــوس ،أي
يســوع موجــو ًدا يف البدايــةُّ ،
ـرب يســوع يكشـ ُـف
إنَّــه كلمـ ُة اللــه
ِّ
املتجســد (اآليــة  .)14مبــا أنَّنــا رأَيْنــا يف هــذه الدراســة أ َّن الـ َّ
عــن نفســه بصفتــه معيــا َر الحــق ،مــن امله ـ ِّم أن نفه ـ َم نظْ َرتَــه للكتــاب املق ـ َّدس.
ـرب يســوع ،مــا يتــاىش مــع الكتــاب املقــدس يف هــذه
ادرس يوح َّنــا  12 :17و .35 :10بحســب الـ ِّ
.أ ْ
املقاطع؟
للرب يسوع؟
.ب ْ
أكمل مع لوقا  .17 :16ما صفات كلمة الله وفقًا ِّ
ـرب يســوع مع الــرد التاريخي
.تاقــرأِ اآلن مرقــس  9-6 :10ومتَّــى  .39-37 :24كيــف يتعامـ ُـل الـ ُّ
للعهــد القديم؟
الرب يسوع؟
.ثاقرأْ مرقس  .24 :12ع َّم ُ
ينتج التفكري الخاطئ ،بحسب رأي ِّ
ـرب يســوع بشــكلٍ
.جاقــرأْ برسعــة املقطــع يف متَّــى  .11-3 :4مــا األســلحة التــي يســتخد ُمها الـ ُّ
متك ـ ِّر ٍر ض ـ َّد تجــارب الشــيطان يف ب ِّريَّــة اليهوديَّــة؟ (انظ ـ ْر «أســئلة املناقشــة رقــم .)»1
أسئلة للمناقشة:
ٌ

ِ 1.
الخاصــة ،مســتعي ًنا
الــرب يســوع للكتــاب املقــ َّدس بكلامتــك
تلخيصــا لوجهــة نظــر
اعــط
َّ
ً
ِّ
باملقاطــع التــي ت ـ َّم توفريهــا أعــاه ومقاطــع أخــرى مــن الكتــاب املق ـ َّدس لدعــم ا ِّدعـ َ
ـاءك،
َ
نظــرك لســلطة كلمــة اللــه؟ هــل
وشــاركْه مــع املجموعــة .كيــف يؤث ِّــر هــذا عــى وجهــة
ـرب يســوع مــع الطريقــة التــي يُســتخدم بهــا الكتــاب املق ـ َّدس يف
تتــاىش وجهــة نظــر الـ ِّ
كنائــس اليــوم (حتَّــى الكنائــس امل ُصلَحــة)؟ ملــاذا؟
2.يف مجموعـ ٍة ،ناقـ ِ
ـت بهــا أقـ َ
ـش الطـ َ
ـرق التــي رأيـ َ
ـوال املســيح تُصــا ُغ بطريق ٍة مستســاغ ٍة ملســتمعِ
اليــوم؟ كيــف يقلِّـ ُـل هــذا مــن شــخصه وعمله؟
ُ 3.ر َّد عــى اال ِّدعــاء القائــل بأنَّــه «ال يوجــد حـ ٌّـق مطلـ ٌـق» .ف ِّكـ ْر بدقَّــة يف نقطــة البدايــة لإلجابــة
عــى هــذا اال ِّدعــاء وكيف َّيــة إجابتـ َـك عليــه.

7
الحقيقي ُة
الكرم ُة
َّ
َ

دمة:
المق ِّ

ـر فيــا كانــت الرصاعــات
ـرب يســو ُع خطابَــه الوداعــي ،يتكلَّ ـ ُم مــع األح ـ َد َعـ َ
إذ يواصـ ُـل الـ ُّ
الخارجيَّــة مــع اليهــود والرصاعــات الداخليَّــة (خيانـ ُة يهــوذا ،وإنــكا ُر بطــرس الرســول الوشــيك)
الــرب يســوع
ترتصــ ُد بهــم يف ِّ
َّ
كل زاويــة .كــا ال َحظْنــا يف املحــارضة الســابقة ،فــإ َّن خدمــ َة ِّ
يختــص
لخاصتــه .مــع هــذا التغيــر يحــدثُ تحــ ُّو ٌل يف الرتكيــز فيــا
تح َّول ْ
ُّ
أي َّ
َــت للداخــلْ ،
بعالقتــه بشــعبه .فهــو يقـ ِّد ُم نفســه بشــكلٍ متزايـ ٍـد عــى أنَّــه واحـ ٌد معهــم ،مؤكِّـ ًدا لهــم بهــذا
حضــو َرہ ومتح ِّديًــا إيَّاهــم أن يثبتــوا فيــه -إذ بدونــه تكــون الحيــاة األفضــل كإرسائيــل الجديــدة
ـرب يســو ُع «الكرمــة
مســتحيلة .يف هــذه املحــارضة ،يناقـ ُ
ـش د .ســرول معنــى أن يكــون الـ ُّ
الحقيق َّي ـ َة» والــرورة القصــوى للمســيح ِّيني أن يثبتــوا فيــه.
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

يوح َّنا 10-1 :15؛ مزمور 80؛ إشعياء 5
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

ـرح ُص ـ َو َر الكرمــة يف العهــد القديــم وعالقتهــا بترصيحــات «أنــا هــو» التــي قالَهــا
1.أ ْن تـ َ
ـرب يســو ُع عــن نفســه
الـ ُّ
ـرب يســوع كان «الكرمــة الحقيق َّيــة» للــه ،وكيــف أ َّن هــذه الصــورة
2.أ ْن تـ َ
ـرح كيــف أ َّن الـ َّ
ـرب يســو َع وشــعبِه
توضِّ ـ ُ
ـح العالقــة بــن الـ ِّ
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ـكل مــن وحــدة الكنيســة معــه
ـص بـ ٍّ
3.أ ْن تفه ـ َم أه ِّم َّيــة الثبــات يف يســوع املســيح  -فيــا يختـ ُّ
واالســتمراريَّة الالزمــة ل َح ْمــلِ الثمــر
االق ِتباسات:
ْ

ـت ِ َّف َوأَنَــا ِفيـ ِه
«أَنَــا الْ َك ْر َمـ ُة الْ َح ِقي ِقيَّـ ُة َوأَ ِب الْ َكـ َّرا ُم ....أَنَــا الْ َك ْر َمـ ُة َوأَنْتُـ ُم األَغ َْصــانُ .الَّـ ِـذي يَثْبُـ ُ
ون الَ تَ ْقـ ِـد ُرو َن أَ ْن ت َ ْف َعلُــوا شَ ـ ْيئًا».
هـذَا يَـأْ ِت ِبثَ َمـ ٍر كَ ِثـرٍ ،ألَنَّ ُكـ ْم ِبـ ُد ِ
يوح َّنا 5 ،1 :15حياتُنا مســـترت ٌة مــــــــع املــــــســـــي ِح فـــي الل ِه.
وتــمـيل لألريض.
ُ
ــــســـــ ُد،
يكســـــوهــــا ال َج َ
حيا ٌة ُ
وأخـــرى نح َوہ ت َْس ُمو ،وبـــوالدتها السعيدة عــلَّمتني
أعـــــيش ُهـــــــــــ َنا ،وتكـــــو َن أنْــــظــــــاري
َ
أ ْن
وتطــــــــلب ما فـــــي األعــــالــــي:
تتَّــــــــــــج ُه
ُ
َ
بكل ســـــرو ٍر الْ َع َمـــــل ال َيـــــــومي،
أتـــــــرك ِّ
وأ ْن
ألكســــــــــــــب عند الحصا ِد الكن َز األبــــــــــــدي.
َ
حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

-جورج هريبرت« ،كولويس »3 :3

أ َّولً « .أَنَا ُه َو الْ َك ْر َم ُة» :صور ٌة مألوف ٌة
.أيوح َّنــا «( 1 :15أَنَــا الْ َك ْر َمـ ُة الْ َح ِقي ِقيَّـ ُة») و«( 5 :15أَنَــا الْ َك ْر َمـ ُة َوأَنْتُـ ُم األَغ َْصــانُ») ،بالرغــم مــن
التشــابه بينهــا َّإل أنَّهــا متف ِّر َدتَــان.
ينتج عن اتِّحادنا باملسيح.
1.اآلية  5لها عالقة بثمرِنا الذي ُ
ِ
«الفاسـ َدة» .لكــن مــا الكرمــة التــي قــد
ـرح مقارنـ ًة مــع الكرمــة «املزيِّفــة» أو
2.اآليــة  1تقـ ُ
ـرب يســوع؟
يشـ ُر إليهــا الـ ُّ
ـوح بنــو إرسائيــل بســبب دينونــة اللــه عليهــم ،وهــم يبتغــون االســرداد .إرسائيــل هــي
.بمزمــور  :80ينـ ُ
وسـلِ َب ْت.
ـت يف َر ْحــبٍ (اآليــة  .)8وبســبب خط َّيتهــا ،نُ ِه َبـ ْ
رتْ مــن مــر وزُر َعـ ْ
ـت ُ
الكرمــة التــي أُحـ َ
ـج كَـ ْر ُم الكـ َّر ِام عن ًبــا ب ِّريًّــا رديئًــا فقــط .ن َّقــاه الكـ َّرام لكــن مل يُ ْجـ ِـد األمــر نف ًعــا،
.تإشــعياء  :5أنتـ َ
لــذا ســينز ُع عنــه ســياج أمانــه ويهجــره ،ويرتكــه يف خرابــه.
ـج أمثــا ًرا حقيق َّيــة .هــو إرسائيــل
ـرب يســوع إنَّــه هــو الكرمــة الحقيق َّيــة ،التــي تنتـ ُ
.ثيقــول الـ ُّ
اللــه الحقيقــي.

 – ٧ةَّيقيقحلا ُةَمركلا
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النص والسياق
ثان ًيا .يوح َّنا ُّ :6-1 :15
ـب
ـب تنقيــة الكرمــة .األغصــان التــي ال تــأيت بثمــر يجـ ُ
.أاآليــة  :2مــن أجــل تحســن الحصــاد ،يجـ ُ
أن تُقطَــع وتُحـ َرق .تـ ُ
ر باملحصــول.
ـرك الكرمــة تنمــو بطريقـ ٍة ب ِّريَّـ ٍة ِ يـ ُّ
.بمتثِّـ ُـل هــذه صــورة الكنيســة .فالبعــض داخـ َـل الكنيســة يُ ِقـ ُّرون باإلميــان بالرغــم مــن أنَّهــم يف
ـرب ،حتــى تــأ َيت الكنيسـ ُة
ـب ميـ ٌ
ـت .هــذه األغصــان التــي بــا مثــر ســيقط ُعها الـ ُّ
الحقيقــة خشـ ٌ
بثمـ ٍر أكــر.
كل املســيحيِّني يحملــون
ـرب يســوع يف اآليــة « :3أَنْتُـ ُم اآل َن أَنْ ِقيَــا ُء»ُّ .
.تلطأمنــة تالميــذه ،يقــول الـ ُّ
بعــض الثــار عــى األقـ ِّـل ،وبالتــايل لــن يتـ َّم تشــذيبهم بالخطــأ عــى يــد الكـ َّرام.
ـرب يســوع بعــد ذلــك تالميــذه عــى أن يثبتــوا فيــه .مبــا أنَّهــم فيــه،
.ثاآليــات  :5-4يحــثُّ الـ ُّ
فيجــب أن يثبتــوا حتَّــى يأتــوا بثم ـرٍ.
ٍ
َ
عالقتــك باملســيح .إن كا َن
مســيحي مرتبــ ٌط مبــارش ًة مبــدى عمــق
كشــخص
.جمــدى إمثــارك
ٍّ
قليــا.
فســينتج مثــ ًرا ً
صــا بالكرمــة،
الشــخص بالــكاد متَّ ً
ُ
ـج األغصــان مثـ ًرا يتـ ُّم قط ُعهــا ،وجم ُعهــا ،وحرقُهــا .هــذا كتحذيــر .األمــر
.حاآليــة  :6عندمــا ال تُنتـ ُ
كأي عقيــدة أخــرى يف كلمــة اللــه.
أكيــد ِّ
ـب عــدم االســتخفاف باألعــال الصالحــة أب ـ ًدا .كث ـ ًرا مــا يظ ـ ُّن املســيحيُّون املصلحــون أ َّن
.خيجـ ُ
الـراع مــن أجــل التربيــر باإلميــان وحــده يســتبع ُد رضورة األعــال الصالحــة .ولكـ َّن الكتــاب
املق ـ َّدس يحثُّنــا باســتمرار عــى أ ْن نهت ـ َّم باألعــال الصالحــة ،ألنَّــه ال ميكننــا أن نحصــل عــى
الواحــد بــدون اآلخــر (يعقــوب .)26 :2
أسئلة للدراسة:
ٌ

َ 1.م ْن أو ما الذي يت ُّم متثيله يف صورة ال َك ْرم يف العهد القديم؟
.أاألنبيا ُء
.ب ُ
ملوك يهوذا
.تأ َّم ُة إرسائيل
.ثأ َّم ُة ِمرص
2.يت ُّم تصوير الكرم ُة يف العهد القديم عىل أنَّها:
.أ َرديئة
.بفاسدة
.ت ُمثْ ِم َرة
.ثأ وب م ًعا
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الرب يسوع عن أنَّه ____________________.
3.يف إعالنه عن أنَّه الكرمة الحقيق َّية ،يكشف ُّ
.أمصد ُر ثَ َ ِر ال ِّرب
.باالب ُن الذي بال خطيَّة
.تإرسائيل الله الحقيقي
كل ما َس َبق
.ث ُّ
تحمل مث ًرا؟
4.ما أفضل ما يُعمل دامئًا باألغصان التي ال ُ
.أتُرتك لحالها
.بتُقطَع
.تتُسقى
مم َس َبق
.ثال يشء َّ
5.إنتاجيَّتُنا (أو عد ُمها) كمسيحيِّني مرتبط ٌة بشكلٍ ال يُفصم بـ ____________________.
.أك ِّم املجهود الجسدي الذي نبذلُه
.بجود ِة حدي ِثنا
.تمقدا ِر معرف ِتنا
.ثمقدا ِر قُ ْربِنا من املسيح
6.التحذي ُر بأ َّن الخشب امليت س ُيقطع ،ويُجمع ،ويُحرق ___________________.
.أ ُ
يهدف فقط إىل إخافة الشخص حتَّى يطيع كلمة الله.
.بيتح َّدثُ فقط عن دينون ٍة محدودة ،ال عالقة لها باألبديَّة.
يتخل عن يسوع املسيح.
كل َم ْن َّ
.تيتح َّدثُ عن إدانة ِّ
.ثال عالقة له َمب ْن ُه ْم داخل الكنيسة.
7.ما العالقة بني األعامل الصالحة والتربير؟
.أاألخري يستبع ُد األ َّول
.باأل َّول ينبع من األخري
.تاأل َّول ينتج عن األخري
.ثميكن لألخري أن يتواج َد دون األ َّول

 – ٧ةَّيقيقحلا
 ُةَمركلا
ِ
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الكتابية:
راسة
َّ
ال ِد َ

الــرب
1.كــا هــو مذكــور يف املحــارضة ،فــإ َّن صــورة الكرمــة كانــت مألوفــ ًة جــ ًّدا ملســتمعي ِّ
يســوع .شــعب اللــه املختــار ،إرسائيــل أُنقــذوا مــن مــر وزُرعــوا يف كنعــان (مزمــور .)8 :80
ـعب إرسائيــل عليــه؟
اقــرأْ إرميــا  24-20 :2وهوشــع  .1 :10مــا نــوع ال َك ـ ْرم الــذي أصبـ َ
ـح شـ ُ
ِصـ ْـف خط َّيــة إرسائيــل .اقــرأ إشــعياء  ،7-1 :5وحزقيــال  6 :15وِ .14-10 :19صـ ْـف مــا فعلــه
ـرب ببنــي إرسائيــل نتيج ـ ًة لخطيَّتهــم.
الـ ُّ
2.اقــرأْ إشــعياء  ،3-2 :27زكريَّــا  ،13-11 :8ومالخــي  .12-10 :3بحســب مقطــع إشــعياء ،مــا األمــر
الــذي تـ َ
ـعب إرسائيــل «يف ذلــك اليــوم»؟ كيــف يتـ ُّم وص ُفــه يف املقط َعـ ْـن الباق َيـ ْـن؟
ـاق إليــه شـ ُ
ـرب يســوع هــذه
3.ف ِّكــر يف مزمــور  17 ،14 :80عــى ضــوء مناقشــتنا الحال َّيــة .كيــف ح َّقــق الـ ُّ
ـح يف أن يصبــح كرم ـ َة اللــه
التوقُّعات/الظــال ،التــي كانــت إرسائيــل منوذ ًجــا لهــا (كيــف نجـ َ
الحقيق َّيــة الوحيــدة [اقــرأْ روميــة 25 :3؛  2كورنثــوس 9 :8؛ غالطيــة 14-13 :3؛ أفســس -19 :1
20؛ فيل ِّبــي 11-6 :2؛  1تيموثــاوس 16 :3؛ عربان ِّيــن  3 :1قبــل أن تجيــب])؟
ـوب التالميــذ القلقــة مــن خــال
ـرب يســوع إىل أ ْن يريـ َ
ـح قلـ َ
4.خــال الخطــاب الوداعــي ،ســعى الـ ُّ
التحـ ُّدث عــن اتِّحــا ِدہ بشــعبه .الحـ ْظ أنَّــه يف وقـ ٍ
ـرب يســوع
ـت ســابقٍ يف اإلنجيــل ،اســتخد َم الـ ُّ
ادرس يوح َّنــا :17
التشــبيهات التــي أكَّــدت عــى حاميتــه («أَنَــا ُه ـ َو ال َّرا ِعــي َّ
الصالِـ ُ
ـح» ،إلــخْ ).
كل املؤمنــن يف املســيح (يوح َّنــا )5 :15؟
أي أســاس يتَّحــد ُّ
 .23-21 ،11عــى ِّ
وص ِ
ــف بولــس الرســول للمؤمنــن
5.أَبْــقِ الوحــدة يف بالــك ،واقــرأْ غالطيــة  .16 :6مــا عالقــ ُة ْ
ـيح املؤمنــن عــى
باملناقشــة التــي نتناولُهــا هنــا؟ اقــرأْ يوح َّنــا  .10 ،4 :15مــا الــذي يحــثُّ املسـ ُ
فعلــه؟ كيــف؟ اقــرأ اآلن يوح َّنــا  .12 :15مــا الوص َّي ـ ُة التــي تُ ْب ِقينــا متَّحديــن بالكرمــة؟ مــاذا
يقــول هــذا عــن إمكان َّيــة عيــش الحيــاة األفضــل بشــكلٍ منعــز ٍل؟
6.تذكَّ ـ ْر أ َّن املقاطــع يف ســؤال رقــم  2أعــاه تص ـ ِّو ُر الكرمــة القدميــة عــى أنَّهــا بــا مث ـ ٍر بســبب
فشــلها املتكـ ِّرر يف طاعــة وصايــا اللــه .إ ْن َد َم ْجنــا هــذا بالوصيــة التــي يف ســؤال رقــم  ،5مبــاذا
يجــب أن تتَّصـ َـف حيــا ُة املؤمــن؟ مــا ثَ َـ ُر الكرمــة الجديــدة (قــار ْن بيوح َّنــا )34 ،15-14 :13؟
أسئلة للمناقشة:
ٌ

1.إ ْن أخذْنــا بعــن االعتبــار مــا تعلَّمنــاه يف الســؤال  6مــن الدراســة الكتاب َّيــة ،مــاذا تقــول لشـ ٍ
ـخص
مقتن ـعٍ بــأ َّن ثَ َـ َر الكرمــة الجديــدة مرتب ـ ٌط بعــدد النفــوس التــي تح َّولــت إىل اإلميــان بســبب
ـدل مــن حيــاة الخدمــة املتمثِّلــة باملســيح؟
خدمــة مؤمــنٍ مــا بـ ً
2.باســتخدام الكتــاب املقـ َّدس ،ناقـ ِ
ـرب يســوع أمي ًنــا ل َع ْهـ ِـد
ـش الطــرق املختلفــة التــي كان فيهــا الـ ُّ
الــرب ،وقــار ْن هــذا بخيانــة إرسائيــل كــا يصفُهــا العهـ ُد القديــم.
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ـيحي ال يعــرف عــن فكــرة أ َّن املســيح كان أمي ًنــا للعهــد
3.تخ َّيــل أنَّـ َـك تتح ـ َّدثُ إىل صديــقٍ مسـ ٍّ
ُحتســب) .كيــف ترش ُحهــا لــه (باســتخدام الكتــاب املق ـ َّدس)؟
نياب ـ ًة ع َّنــا (أي ال ـ ّر امل َ

8
ون � ْإب َر ِ
ن
قب
اه ُ
يم أ� َنا َكائِ ٌ
ل � ْأن َي ُك َ
َ ْ َ

دمة:
المق ِّ

ـرب يســو َع عــن نفســه أنَّــه نــو ُر العالَــم ،ركَّــز الف ِّريســيون ،إذ اختــاروا
مبــارش ًة بعــد إعــانِ الـ ِّ
َّأل ينخرطــوا معــه يف هــذه النقطــة ،عــى مســأل ٍة قانونيَّـ ٍة صغــرة .بــدلً مــن أ ْن يســألوه« :مــا
الــذي تقصـ ُد ُہ بـ»نُــور العالَــم»؟» ،اتَّهمــوه بأنَّــه كاذب ألنَّهــم افرتضــوا أنَّــه يشــه ُد عــن نفســه
(يوح َّنــا  .)13 :8ينش ـأُ ال ـراع يف باقــي اإلصحــاح مــن هــذا االتِّهــام ويتمحــو ُر حــول طبيعــة
ـش د .ســرول
وســلطانه .يف هــذه املحــارضة األخــرة ،يناقـ ُ
هــذا الرجــل الــذي مــن النــارصة ُ
ـخص املســيح كــا هــو ُمعلَـ ٌن يف بيانــات «أَنَــا ُهـ َو» عــن نفســه األكــر دراماتيكيَّــة واألقــوى
شـ َ
مــن نوعهــا.
الكتابية:
القراءة
ُ
َّ

يوح َّنا 18-1 :1؛ 59-31 :8
التعليمية:
األهداف
ُ
َّ

الرب يسو ُع عن نفسه يف هذا املقطع
1.أ ْن
َ
ترشح ما أعل َنه ُّ
الرب يسوع حول إرادة اإلنسان مستعي ًنا بهذا املقطع
2.أن تصوغ وجهة نظر ِّ
االق ِتباسات:
ْ

«أَبُوكُـ ْم إِبْ َرا ِهيـ ُم تَ َهلَّـ َـل ِبـأَ ْن يَـ َرى يَ ْو ِمــي فَـ َرأَى َوفَـر َِح» .فَ َقـ َ
ـس ل ََك َخ ْم ُســو َن
ـال لَـ ُه الْ َي ُهــو ُد« :لَ ْيـ َ
ـال لَ ُهـ ْم يَ ُســو ُع« :الْ َحـ َّـق الْ َحـ َّـق أَقُـ ُ
ـت إِبْ َرا ِهيـ َم؟» قَـ َ
ـول لَ ُكـ ْم :قَبْـ َـل أَ ْن يَ ُكــو َن
َسـ َن ًة بَ ْعـ ُد ،أَفَ َرأَيْـ َ
43
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إِبْ َرا ِهيـ ُم أَنَــا كَائِـ ٌن» .فَ َرفَ ُعــوا ِح َجــا َر ًة لِ َ ْي ُج ُمــو ُه».
أنت إىل ُمل ِك َك ِ
آت،
أخ ًريا َ
ِ
الســـــــــاموات!
يف ســـام ِء
بعلـــــــــم وذكــــــــاء متَّ ِح ًدا
ٍ
مع َم ْن َج َع َل الكَـ ْو َن له عرشً ا،
يحمل من الكواكب ســـــبـــع ًة؛
الذي ُ
رس األرسار اآل ْن
الـذي هو وحده ُّ
وأما َم َو ْص ِف ِه يعــــــج ُز اللســــــا ْن
ابني املولود الوحـــيد الــــــــذي كانْ،
قَـــــــــــــب ْــــل بــــــدايــــــة األكــــــــــــــــــوانْ،
تجـــــــــــــــل يف ه ْيـــــــــــئة إنسانْ.
َّ
ث ُ َّم
حاض َرة:
الخطوط
ُ
للم َ
ُ
العريضة ُ

-يوح َّنا 59-56 :8

-جاميز روادس« :يا نفيس!»

أ َّولً « .قَ ْب َل أَ ْن يَكُو َن إِبْ َرا ِهي ُم أَنَا كَائِ ٌن» :نظر ٌة عن كثب ليوح َّنا 59-31 :8
ـرب يســوع جمل ـ ًة
.أاآليــات  :32-31لتعزي ـ ِة وحــثِّ هــؤالء الذيــن يؤمنــون أنَّــه املس ـ َّيا ،قــال الـ ُّ
رشطيَّ ـ ًة «إذا ...فســوف»َ .م ـ ْن يســتوعبون حـ َّـق املســيح ،كــا هــو ،ســيتح َّررون.
اح العدي ـ ُد مــن اليهــود الحارضيــن يغلــون كُ ْر ًهــا .فقــد ظ ُّنــوا أنَّهــم لكونهــم
.باآليــات  :33ر َ
مولوديــن يهــو ًدا ،وينتمــون جســديًّا إىل نســلِ إبراهيــم ،فهــذا يعنــي أ َّن لهــم ملكــوت اللــه
أي نــو ٍع مــن التحريــر.
تلقائ ًيــا ،وأنَّهــم ليســوا بحاجــة إىل ِّ
كل شـ ٍ
ـخص مولــو ٍد .فقــد
ـص إرادة ِّ
ـي يخـ ُّ
.تاآليــات  :36-34أجــاب الـ ُّ
ـرب يســوع بتعليــقٍ توضيحـ ٍّ
أعلــن أنَّــه إ ْن أخطــأ املــرء ،فهــو (أو هــي) عبـ ٌد للخط َّيــة ،والطريقــة الوحيــدة للحصــول عــى
الحريَّــة هــي مــن خــال االبــن ،الــذي ليــس عبـ ًدا للخط َّيــة.
ِ 1.
الح ـ ْظ أ َّن الهـ َ
ـدف هــو التشــديد عــى الفــرق األســايس بــن وجهــة النظــر األوغســطين َّية
عــن اإلرادة ووجهــة النظــر شــبه البيالجيَّــة .تؤكِّــد وجهــة النظــر األوغســطينيَّة عــى إرادة
اإلنســان ،أو ح ِّريَّتــه لالختيــار ،هــذا هــو الســبب عينــه الــذي يفصلُنــا عــن اللــه القـ ُّدوس
ي دامئًــا تجــاه الــر.
 -أل َّن ميلنــا الداخ ـ َّ

ٌ – ٨نِئا َ اَنَأ ُميِهاَرْبِإ َنوُكَي ْ َنأ َلْبَق
ك
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2.نحــن أح ـرا ٌر مــن اإلك ـراه  -وليــس مــن ذواتنــا الخاطئــة .يقـ ُ
ـرب يســوع يف هــذه
ـول الـ ُّ
اآليــات إ َّن الخط َّيــة تســتعب ُد اإلرادة ،وعالجهــا الوحيــد هــو امليــاد الروحــي الجديــد بنعمــة
ـاب وجهــة النظــر شــبه البيالجيَّــة الطبيعــة الراديكاليَّــة
اللــه .يف إنكارهــم لهــذا ،ينكـ ُر أصحـ ُ
للســقوط.
الرب يسوع أنَّهم يهو ٌد بالجسد ،ولك َّنهم ليسوا هكذا حقًّا (بالروح).
.ثاآليات  :38-37يؤكِّ ُد ُّ
ـرب يســوع
ـاب القــاد ُة أ َّن أباهــم هــو إبراهيــم بالفعــل ،األمــر الــذي يــر ُّد عليــه الـ ُّ
.جاآليــة  :39أجـ َ
ر ًّدا حاسـ ًـا قائـ ًـا إنَّهــم لــو كانــوا أبنــاء اآلبــاء ،لكانــوا يحملــون ثَ َ ـ َر إبراهيــم .فكــا يبــدو
الحــال ،كانــوا يحملــون الثمــر الــرديء الــذي ألبيهــم الحقيقــي.
.حاآلية  :41مع احتدام الجدل ،ي َّدعي اليهود أ َّن الله هو أبوهم.
ـرب يســو ُع بشــكلٍ قاط ـعٍ ،قائـ ًـا إنَّــه ال ميكنهــم أن يكونــوا أوالد اللــه
.خاآليــة  :42يعارضهــم الـ ُّ
اآلب وأن يســعوا يف الوقــت عينــه ل َقتْــلِ ابنــه .هــذا أمـ ٌر مســتحيل .معنــى أن يكــون املــرء اب ًنــا
حقيق ًّيــا هــو أن يطيــع طاعـ ًة كاملــة.
ـرب يســوع ألنَّهــم غــر قادريــن .فمــن خــال
.داآليــات  :44-43ال يقــدرون أن يســمعوا كلــات الـ ِّ
ـرب يســوع ،متيــل تجــاه فعــل
نعمــة اللــه وحدهــا سيســمعون .إرادتهــم ،بحســب كالم الـ ِّ
رغبــات أبيهــم  « -تُرِي ـ ُدو َن أَ ْن تَ ْع َملُــوا» .وهــم ليســوا مرغمــن.
.ذاآليــة  :46ف ِّك ـ ْر يف هــذا التحــديَ « :م ـ ْن ِم ْن ُك ـ ْم يُ َب ِّكتُ ِنــي َعـ َـى َخ ِط َّي ـ ٍة؟» َم ـ ْن ميكنــه أن يقــول
هــذا وال يُــدان؟
ـب
.راآليــات  :57-48يســتم ُّر اليهــود يف إهانــة الـ ِّ
ـرب يســوع بالزعــم أ َّن نشــأته غــر تق َّيــة .يجيـ ُ
ـلوك شـ ٍ
ـرب يســوع بــأ َّن ســلوكه ال مياثـ ُـل سـ َ
ـخص يســك ُنه الشــيطان ،وأ َّن َمـ ْن يحفـ ُظ كالمــه
الـ ُّ
ـيغلب املــوتَ .
سـ ُ
ـرب يســوع وفَ ـر َِح .عندمــا وعــد الل ـ ُه إبراهيــم بــأ َّن نســل الربكــة
.زحتَّــى إبراهيــم رأى يــوم الـ ِّ
ســيأيت منــه ،تهلَّــل .فقــد رآه مــن بعيــد (مــن املحتمــل أن يكــون هــذا قــد حــدث عندمــا كان
يســتع ُّد لتقديــم إســحاق؟) وآمـ َن .لكـ َّن اليهــود مل يتهلَّلــوا ،وبالتــايل ف ُهـ ْم مل يكونــوا أوالده .مل
يقــدروا أ ْن يــروا املسـ َّيا ،ألنَّهــم مل يثبتــوا يف اآلب.
.ساآليــة « :58قَ ْبـ َـل أَ ْن يَ ُكــو َن إِبْ َرا ِهيـ ُم أَنَــا كَائِـ ٌن» .هــذه إشــار ٌة واضحـ ٌة ليهــوه ،الوحيــد الــذي
ـرب يســوع .هــو اللوجــوس (يوح َّنــا :1
ـح قـ ٌّ
لــه حيــاة يف ذاتــه .لــذا فهــو ترصيـ ٌ
ـوي بألوه َّيــة الـ ِّ
 ،)1أو «الكلمــة» ،أو «املنطــق» ،أو «املعيــار».
.شفَ ِه ـ َم اليهــو ُد هــذا األمــر ج ِّي ـ ًدا ،وتعا َملــوا مــع ا ِّدعائــه عــى أنَّــه تجديــف ورفعــوا الحجــارة
ليقتلــوه ،األمــر الــذي كان يطل ُب ـ ُه النامــوس (الويِّــن .)16 :24
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أسئلة للدراسة:
ٌ

1.العديــد مــن قــادة اليهــود ظ ُّنــوا أ َّن مج ـ َّرد كونهــم مولوديــن مــن نســل إبراهيــم يجعلهــم
تلقائ ًيــا ضمــن ____________________.
.أ ِ
جنس الله املختار عىل األرض
.بملكوت الله
.تال يشء عىل اإلطالق
.ث أ وب م ًعا
كل ٍ
ُ 2.
قبل ،إِنَّه _____________.
شخص أخطأ ً
الرب يسوع يف يوح َّنا  34 :8عن ِّ
يقول ُّ
.أأفضل ألجل هذا
.بس ِّي ُد نفسه
.تعب ٌد للخط َّية
.ثح ٌّر من الخطيَّة
أصحاب وجهة النظر األوغسطين َّية وشبه البيالج َّية؟
فق عليه
3.ما اليشء الوحيد الذي يتَّ ُ
ُ
.أأ َّن الرغبات الداخليَّة للبرش هي جيِّد ٌة يف األساس
.بأ َّن اإلنسان يختا ُر بدون إكرا ٍه
كل
.تأ َّن اإلنسان يف حالة فسا ٍد ِّ ٍّ
.ثأنَّه ميكن لإلنسان أن يختا َر بعكس ميله الداخيل
أصحاب الفكر األوغسطيني ويختلف عن الفكر شبه البيالجي؟
أي من التايل يتب َّناه
ٌّ 4.
ُ
.أاإلنسان مج ٌرب يف ات ِّخاذ قراره
.باإلنسان يختا ُر بح ِّريَّ ٍة ،وبالرغم من السقوط يف الخط َّية ،إلَّ إنَّه ميكنه أن يختار ال َّرب أحيانًا
رشير قدر ما يستطيع عىل اإلطالق
.تاإلنسان ِّ
.ثاإلنسان يختا ُر بح ِّريَّ ٍة ،ولكن بسبب الطبيعة الراديكال َّية للسقوط ،يختا ُر دامئًا الخط َّية
يبي أ َّن ق ِّدييس العهد القديم خلُصوا بـ ____________.
5.إ َّن تهل َُّل إبراهيم بيوم املسيح ِّ ُ
.أقدرة أ َّمة إرسائيل عىل تطهري أرض املوعد من عبادة األصنام
.باإلميان باملسيح املق َّدم لهم يف الظالل امل ُسبَقة التي أعطاها الله
.تالحفاظ عىل طاع ٍة ال تشوبُها شائبة لناموس الله
.ثدم الذبائح من الثريان والكباش واملاعز والغنم

ٌ – ٨نِئا َ اَنَأ ُميِهاَرْبِإ َنوُكَي ْ َنأ َلْبَق
ك

47

«6.قَ ْب َل أَ ْن يَكُو َن إِبْ َرا ِهي ُم أَنَا كَائِ ٌن» هو إشار ٌة واضح ٌة إىل __________________ يسوع.
.أأنَّه مخلوق
.بمحدوديَّة
.تكلِّ َّية حضور
.ثأزل َّية
7.بالنظر إىل ر ِّد ِف ْعلِ اليهود عىل ترصيح «أَنَا ُه َو» هذا ،فمن املنطقي القول ____________.
.أإ َّن اليهود أساؤوا فَ ْه َم ادعائه بالكامل
.بإ َّن اليهود فَ ِه ُموا بالكامل أنَّه يقول إنَّه هو الله
.تإ َّن يسوع كانت لديه أوهام العظمة
قليل
الرب يسوع بالَ َغ يف األمور ً
.ثإ َّن َّ
الكتابية:
راسة
َّ
ال ِد َ

1.لقــد رأيْنــا أ َّن اليهــود ،بالنظــر إىل ر ِّد فعلهــم عــى «قَ ْبـ َـل أَ ْن يَ ُكــو َن إِبْ َرا ِهي ـ ُم أَنَــا كَائِ ـ ٌن» قــد
يجــب
ر ُح بأنَّــه مســا ٍو للــه اآلب .فكــم بالحــري
فهمــوا بالكامــل أ َّن َّ
ُ
الــرب يســوع كان يــ ِّ
علينــا نحــن ،الذيــن نعــرف مبح َّبتنــا لالبــن ،أن نفهــم مبَـ ْن كان يســوع املســيح يســاوي نفســه؟
ـرب
اقــرأْ إشــعياء  12 :51 ،25 :43و .6 :52مــا األمــر املشــرك بــن هــذه اآليــات وترصيحــات الـ ِّ
يســوع عــن نفســه بـ»أنــا هــو»؟ انظ ـ ْر إىل الخطــوط العريضــة بداي ـ ًة مــن املحــارضة األوىل
والنقطــة األوىل.
ـاص «أَنَــا ال ـ َّر ُّب») .كيــف تص ـ ِّو ُر
2.اقــرأْ خــروج  2 :20 ،7 :6وإشــعياء ( 18 :45الح ـ ْظ بشــكلٍ خـ ٍّ
هــذه اآليــات «أنــا هــو» العظيــم؟ مــا األمــر املشــرك ،إ ْن ُو ِج ـ َد ،بــن هــذه اآليــات ومقطــع
إشــعياء الــذي يف الســؤال األ َّول؟
3.اقــرأْ خــروج  12 :3أ («إِ ِّن أَكُــو ُن َم َعـ َـك .)»...يف ضــوء هــذا املقطــع ،كيــف نفهـ ُم بشــكلٍ أفضــل
ـرب يســوع يقـ ُ
ـول عــن نفســه يف يوح َّنــا
ر َّد اللــه عــى مــوىس يف خــروج 14 :3؟ إذًا ،مــاذا كان الـ ُّ
58 :8؟ هــل أنَّــه كان قديــم األيَّــام فعـ ًـا؟ أم أنَّــه اإللـ ُه نفســه الــذي مـ َّر بــن قطــع الحيوانــات
ـن األُ َمـ ِـم
يف العهــد مــع إبراهيــم (تكويــن  ،)18 -17 :15حتــى يتح َّقــق قولُــهَ »:وآ ُخ ُذكُـ ْم ِمـ ْن بَـ ْ ِ
َوأَ ْج َم ُعكُــ ْم ِمــ ْن َج ِميــعِ األَ َر ِاض َو ِآت ِبكُــ ْم إِ َل أَ ْر ِضكُــ ْم» (حزقيــال )24 :36؟ هــل ميكــن أن
يكــون كال األمريْــن م ًعــا؟
ـرب يســوع يف إنجيــل
4.نتحـ َّو ُل اآلن رسي ًعــا إىل ترصيحـ ْـن رصيحـ ْـن آخريْــن باأللوه َّيــة قالهــا الـ ُّ
ادرس يوح َّنــا  .32-22 :10مــن املهـ ِّم أن
يوح َّنــا ،حتَّــى نتع َّمـ َـق يف فهمنــا ملــا َّدة محــارضة اليــومْ .
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يحــدث هــذا الحــوار خــال عيــد التكريــس (هانــوكا) ،الــذي يحتفـ ُـل بانتصــار يهــوذا املــكايب
وإعــادة تكريــس املذبــح والهيــكل بعدمــا تدنَّــس عــى يــد الســوريِّني خــال فــرة مــا بــن
العهديْــن .مــا هــي بعــض أوجــه الشــبه بــن هــذا الحــدث والحــدث الــذي متَّــت مناقشــته يف
ـرب يســوع باإلجابــة ليش ـ َر إىل كونــه
هــذه املحــارضة (يوح َّنــا )59-31 :8؟ كيــف َّ
يتوســع الـ ُّ
املس ـ َّيا (اآليــة  ،)24مص ِّح ًحــا بهــذا عقيــدة الكريســتولوجي التــي لــدى اليهــود (اآليــة )30؟
كيــف تش ـك ُِّل هــذه الجملــة (اآليــة  )30ذرو َة الحــوار؟
ـال
5.اقــرأْ يوح َّنــا  .39-33 :10مــا معنــى أن «تتقـ َّدس» أو «تتكـ َّرس»؟ إذا كان عيــد التكريــس احتفـ ً
ـرب يســوع يقولــه عــن نفســه يف هــذا
بإعــادة تقديــس املذبــح والهيــكل ،فــا الــذي كان الـ ُّ
ـرب يســوع محلَّــه؟ حــا ِو ْل إعــادة صياغــة
اآلب  .)»...مــا الــذي حـ َّـل الـ ُّ
املقطــع؟ («الَّـ ِـذي قَ َّد َسـ ُه ُ
ح َّجــة الــرب يســوع يف هــذه اآليــات حتَّــى تتأكَّــد مــن أنَّـ َـك فه ْمتَهــا .مـ َّرة أخــرى ،هــل هنــاك
أي أ ْو ُجــه شَ ـبَه بــن هــذا الحــدث والحدثـ ْـن اآلخريْــن اللَذيْــن ناقشــناهام؟
ُّ
أسئلة للمناقشة:
ٌ

ـش ضمــن مجموعــة كيــف أ َّن الق ـراءات الكتاب َّيــة يف هــذه السلســلة تدع ـ ُم بشــكلٍ غــر
1.نا ِقـ ْ
مبــارش حقيقـ َة أ َّن اللــه املثلَّــث األقانيــم يتح َّكـ ُم انطالقًــا مــن ســيادته الكلِّ َّيــة يف أحــداث حيــاة
ـرب يســوع.
الـ ِّ
2.كيــف تــر ُّد عــى شـ ٍ
ـخص يتَّهـ ُم وجهــة النظــر األوغســطينيَّة لــإرادة بأنَّهــا تجعـ ُـل مــن اإلنســان
آلـ ًة أو دميـ ًة؟
ـب عــن ســؤال« :ولك َّنــه يوجــد املاليــن من غــر املســيح ِّيني يف العالَــم الذيــن يعملون
3.كيــف تجيـ ُ
«أعــال صالحــ ًة»
ً
أعــال مثــل إطعــام الفقــراء ،واالهتــام باملــرىض ،إلــخ .أليســت هــذه
ً
بطريق ـ ٍة مــا؟

