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 الدرس األول

 يسوع يدعو تالميذه
؛ 11-1 :1مرقس؛ 17-1 :3متى الكتابي: النص  

 .51-15 :1؛ يوحنا18-1 :3لوقا
 ل هللا هو من يخل ِّص من الخطية.م  ( ح  1)هدف الدرس: 

لخطية، يدعو الذين أي أثر ل ل، الخالي منم  ( هذا الح  2)
 .يقبلونه بصفته حامل الخطية لكي يتبعوه في الخدمة

نهم الرب يسوع يريد م أنك: ما ينبغي أن يعرفه تالميذُ 
 .أن يأتوا إليه ويكونوا من تالميذه
 المسيح.اع ات ِّبرغبةٌ في ك: ما ينبغي أن يشعر به تالميذُ 

 ك:ما ينبغي أن يعمله تالميذُ 
 ،هللا ليؤمنوا بأن يسوع المسيح، حم  أن  غير المخلَّصين:   
 .اـ  صمن أجل خطاياهم، وأن يقبلوه مخل ِّ  مات
روا اآلخرين أن الربَّ يسوع هو حمل يخب ِّ أن  ن:والمخلَّص   

 العالم. هللا مخل ِّص  
 )لدفتر المالحظات عند المعل ِّم والتالميذ(:تصميم الدرس 

 .(14-4 :10الذبيحة الكاملة )عبرانيينيسوع المسيح:  -1
 (.39-15 :1يوحنا) باع  حمل هللات ِّ ا -2
 .(44-40 :1اإلتيان باآلخرين إلى المسيح )يوحنا -3
 (.51-45 :1يوحنا )معرفة ابن هللا -4

... »هذا الكتاب من أوله إلى آخره هي: في آية لالستظهار 
ا للعالم  (.14 :4يوحنا1« )ان اآلب قد أرسل االبن م خل ِّص 

 مقدمة:
من كتب هذه السلسة، عن مجيء  ما سبقتعلمنا، في    

عن والدته وموته وقيامته ابن هللا إلى األرض: درسنا 
وصعوده إلى السماء.  ولكن هل هذا كل شيء؟  كال البتة، 
هناك الكثير بعد!  فانطالق ا من هذه الدروس، ومرور ا بكتب 
 أخرى كثيرة، سنتعلم عم ا جرى بين مولد الرب يسوع وموته.

نعرف إال القليل عن حداثة المسيح، سوى أنه نحن ال    
د مر ة، وهو بعد في الثانية عشرة من عمره، في بيت هللا و جِّ 

(.  فأصغوا إليه 46و 42 :2مع قادة الدين )راجع لوقا
 «ب هتوا من فهمه وأجوبته»وطرحوا عليه أسئلتهم و

(.  بعد ذلك يسدل على حياته الستار حتى سن 47 :2)لوقا
أصبح في الثالثين من عمره )أنظر  الرجولة، يوم

(.  تلى ذلك أنه قضى ثالث سنوات يعمل أعماال  23 :3لوقا

إن ك تبت واحدة واحدة فلست أظنُّ أن العالم نفسه »كثيرة 
 (.25 :21)أنظر يوحنا« يسع الكتب المكتوبة

 الدرس:

 يسوع المسيح: الذبيحة الكاملة -1
 (14-4 :10)عبرانيين

نقرأ في كلمة هللا عن الحمالن والخراف منذ القديم ونحن    
التي كانت ت ستخدم للذبائح.  كان من واجب كل خاطئ أن 
مه محرقة هلل.  وبذلك كان  ي ضحي بأفضل حمل لديه ويقد ِّ

ن الخاطئ ـة عـابـيـصاص الموت نــمل قـحـالخروف ي
؛ 7 :22؛ 4 :4كوينــم، راجع تــلـــمعـالزي ـزيـــ)ع

؛ 27و26و19-9 :28؛ عدد42-38 :29؛ 6-3 :12خروج
 (.18-10 :14؛ 6 :12؛ الويين36-13و8و7و2و1 :29
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كان اإلنسان يقدم ذبيحة عن خطاياه قبل أن يتقدم لعبادة    
ا ال تحصى من الخراف )وسواها  هللا.  ولذلك كنت  ترى أعداد 
ا عن اإلنسان الخاطئ.  مع  من الحيوانات( تموت عوض 

أيٌّ من هذه يرفع الخطية أو ي زيلها، ألن الغاية ذلك لم يكن 
تذكير مقدميها بالذبيحة الواحدة الكاملة من الذبائح كانت 

المزمع تقديمها مرة واحدة وحسب في يوم من األيام، وأن 
تلك الذبيحة ستكون صالحة لجميع البشر في كل ِّ العصور.  

راجع تلك الذبيحة الواحدة الكاملة هي الرب يسوع المسيح )
 (.14-4 :10عبرانيين

قبل مجيء ابن هللا إلى األرض، أنبأ كثيرون من األنبياء    
 «كشاة تساق إلى الذبح»بقدومه، فكتب أحدهم يقول إنه 

وقد ك تبت هذه العبارة قبل مولد  (. 7 :53)أنظر إشعياء
سنة، بقصد إفهام الناس أن ابن هللا  700الرب يسوع بـ

 سي قاسي الموت.
ا أنه عندما يأتي ابن هللا وكتب ا    لنبي نفسه )إشعياء( أيض 

ي ف صارخ   ه على المال بفم  إلى األرض، فسي علن مجيئ  
 (.5-3 :40)أنظر إشعياء« البرية
وأخير ا جاء رجل اسمه يوحنا المعمدان وكرز في البرية    

كما كتب النبي تمام ا قبل مئات السنين.  كان الرجل هذا 
وذهوب ا وهو ينادي بقدوم شخصية  يذرع ضفة األردن جيئة  

هامة.  وألن المكان مقفر، كان يوحنا يلبس ثياب ا خشنة 
م ا تصل إليه يده في أثناء  مصنوعة من وبر اإلبل ويأكل مِّ

تجواله: كالجراد والعسل البري.  وقد تهافتت الجماهير من 
ظ هم بضرورة المدن لتسمع كرازة المعمدان الذي كان يعِّ 

طية واالعتماد في نهر األردن دليل  ندمهم التوبة عن الخ
 خطاياهم.  فتاب كثيرون واعتمدوا.الصادق على 

كان يوحنا يتكلم دائم ا عن رجل عتيد  أن يظهر، رجل    
على  «أقوى مني، الذي لست مستحق ا أن أحلَّ سيور حذائه»
 قوله. حد ِّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ص
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل هللاباُع حم  إت ِّ  -2
 (39-15 :1)يوحنا
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وذات يوم، بينما كان يوحنا المعمدان واثنان من تالميذه    

ا في البرية، شاهد رجال  قريب ا منه فهتف قائال :  هوذا »مع 
 «.حمل هللا

لذي ا حمل هللا!  في تلك اللحظة علم ذانك التلميذان أنه   
كتب عنه إشعياء النبي، وكرز به يوحنا، قد جاء.  وللحال 

 عن اتباع المعمدان في البرية ليتبعا حمل هللا. أقلعا
 .«من تطلبان؟»ولما رآهما يتبعانه، سألهما يسوع:    
 «.أين تمكث؟»أجاباه:    
 .«تعاليا وانظرا»فرد بقوله:    
إلى حيث  - أندراوس ويوحنا - وهكذا مضى الرجالن   

يسكن حمل هللا.  إال أنهما لم يكونا مهتمين بمكان سكناه 

 لمعلم:ا عزيزي 
كون حذر ا، مصليًّا، في كل خدمتك، ال عليك أن ت   

فألن كلَّ درس من هذه   .م هذا الكتابسيما وأنت تعل ِّ 
الدروس ي شير إلى المخل ِّص، سيبذل الشيطان ق صاراه 

عظم من الذي فيكم أ »لي بطل فعالية الحق الذي فيها.  ولكن 
(.  فللشيطان سلطان، أما 4:4يوحنا1« )الذي في العالم
 سلطان. ابن هللا فله كل

فه حمل يسوع بوص في هذا الدرس ستقدم لتالميذك الربَّ    
ا دقيق ا ألن تالميذك قد يجهلون  هللا، األمر الذي يتطلَّب شرح 

 صفكرة تقديم الحمالن ذبائح هلل.  ولذلك ننصح بأن ت خص ِّ 
وقت ا كافي ا في بدء الدرس لتشرح لهم المعنى الكامل إلشارة 

 «.حمل هللا» يوحنا إلى الرب يسوع بأنه
امتحن قلبك: هل تتبع أنت الرب يسوع بخضوع؟  هل    

ي كما كونوا متمثلين ب»تستطيع القول )مع بولس الرسول( 
ا بالمسيح (؟  اعلم أنك تعل ِّم 1 :11كورنثوس1« )أنا أبض 

 بحياتك أكثر منك بأقوالك؟




