
  آالم يسوع المسيح

 دراسة كتابية لكل األسرة

 هل كان يسوع بريًئا أم مذنًبا بتهمة التجديف؟: الدرس الثالث

 ..اقرأ بصوت مسموع

عادة يكون انتهاك القانون سلوًكا خاطًئا، لكن في بعض األحيان يكون من الضروري أن نكسر القانون عندما يتطلب األمر 
 .إنقاذ حياة إنسان

 بين هذين الموقفين؟ما الفرق 
يتلقى سائق عربة اإلسعاف إخطاًرا بأن هناك حالة طارئة، ويشغل صفارة اإلنذار واألضواء الخاصة بعربة اإلسعاف، ويقود 

في . بسرعة أكبر من الحد المسموح به، حتى أنه قد يضطر لعدم الوقوف في إشارة المرور حتى يستطيع إنقاذ حياة إنسان
أقاربك العودة إلى البيت قبل بدء إحدى حلقات برامج المسابقات المثيرة؛ فيقود السيارة بسرعة أكبر من نفس الوقت يريد أحد 

 .الحد المسموح به، وال يتوقف في إشارة المرور

 (قريبك)َمْن انتهك القانون هنا؟ 
التي تسمح له ( السلطان)لصالحية ألن وظيفته تعطيه ا) لماذا ال ُيعد سائق سيارة اإلسعاف مذنًبا ومتهًما بانتهاك القانون؟

 .(بالقيادة بسرعة أكبر من الحد المسموح به، وعدم التوقف في إشارة المرور إلنقاذ حياة إنسان

وتعلمنا أيًضا أن الفريسيين . عندما يّدعي شخص قواًل أو فعاًل يختص به اهلل فقط–في الدرس السابق تحدثنا عن التجديف 
 .وا إنه مستحق لعقوبة الموتاتهموا يسوع بالتجديف، وقال

 (ال)لكن هل كان يسوع مجدًفا حًقا؟ 
وهو كامل في .. وسنرى إن الكتاب المقدس يقول أن يسوع هو ابن اهلل الوحيد. لنقرأ مًعا بصوت مسموع أربعة نصوص كتابية

 .الهوته، وكامل أيًضا في ناسوته

ماذا يقول الكتاب المقدس عن يسوع؟ . هنا يقصد بها يسوع" لكلمةا(. "11، 3 -1: 1يو )أواًل، لنفتح الكتاب المقدس ونقرأ 
 .(وصار إنساًنا، وعاش بيننا على األرض –يسوع هو اهلل )

مات على الصليب، لكن  –يسوع هو اهلل ) ماذا يقول أيًضا الكتاب المقدس عن يسوع؟(.. 11 -5: 2فيلبي )ثانًيا، لنقرأ مًعا 
 .(اهلل اآلب أقامه ورفعه إليه

 ..(جوهر واحد كامل بال نقصان –يسوع هو اهلل ) ماذا تقول هذه اآلية عن يسوع؟(. 9: 2كولوسي )لًثا، لنقرأ ثا

 .(وهو ُيظهر بهاء مجد اهلل –يسوع هو اهلل ) أخيًرا ماذا تقول هذه اآلية عن يسوع؟(. 3: 1عبرانيين )رابًعا، لنقرأ 

القيادة بسرعة أكبر من ( سلطان)؛ ألن القانون يمنحه صالحية تذكر كيف كان سائق سيارة اإلسعاف غير مذنب في شيء
 .الحد المسموح به

ن قال يسوع عبارات مثل ( قانون)، وشفى الناس في يوم السبت، فهو غير مذنب بانتهاك ناموس "أنا واآلب واحد: "حتى وا 
 .اهلل؛ فهو بريء تماًما من هذه التهمة

 



 !لماذا؟ ألنه هو اهلل

 .بأن يقول ويفعل ما يريد اهلل أن يقوله ويفعله( السلطان)يه الصالحية لكونه هو اهلل فلد

 :ناقش اآلتي
 ماذا يعلِّمنا الكتاب المقدس عن يسوع وعن اهلل؟ -1

 هل كان يسوع في أي وقت مجدًفا فعاًل؟ -2

 :اشرح هذه الكلمات
 .القدرة على ممارسة صالحيات معينة: السلطان

 .والعارخاٍل تماًما من الخطية والذنب : بريء
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 (ُيسمح بالطبع واالستخدام داخل نطاق األسرة)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


