
  آالم يسوع المسيح

 دراسة كتابية لكل األسرة

 لماذا أراد بعض الناس أن يقتلوا يسوع؟: الدرس الثاني

 ..اقرأ بصوت مسموع
تخيل أنك مرضت جًدا حتى أن والديك أرادا أن يأخذاك إلى غرفة الطوارئ بداًل من الذهاب بك إلى الكنيسة، ولكن مع 

 .يوم األحد يتعارض مع القانوناألسف لم يفلح هذا؛ ألن عمل األطباء 

حسًنا، بقدر غرابة هذا األمر في يومنا هذا، فإن يسوع حين عاش على األرض كان هناك الكثير من األفعال التي كانت 
في الواقع عاش اليهود في القديم تحت ظل مجموعة من . محرمة وفًقا للناموس اليهودي في يوم السبت المخصص لعبادة اهلل

 .لف عما نعاصره اليومالقوانين تخت

كثيًرا ما دخل يسوع في خالفات مع مجموعة من القادة الدينيين المقتدرين الذين يدعون الفريسيين؛ ألن يسوع كسر قوانينهم 
 .وكيف يحفظونه( يوم الرب)التي وضعوها عن السبت 

 ..هّلم نفتح الكتاب المقدس لنقرأ ثالث قصص قصيرة مًعا بصوت مسموع

 ما الذي فعله يسوع وجعل الفريسيين يغضبون جًدا؟(.. 31: 9متى )لنقرأ  :القصة األولى
 (غفر يسوع الخطايا)

 ما الذي فعله يسوع وجعل الفريسيين يغضبون جًدا؟ (.. 31 -9: 31متى )لنقرأ : القصة الثانية
 (شفى يسوع يًدا يابسة في السبت)

 عه يسوع وجعل الفريسيين يغضبون جًدا؟ ما الذي فل(.. 11 -12: 31يوحنا )لنقرأ : القصة الثالثة
 (أنا واآلب واحد: قال يسوع)

والتجديف معناه أن يسوع يّدعي أنه يقوم بأفعال مثل غفران الخطايا . في كل مرة كان الفريسيون يقولون إن يسوع قد جدَّف
 .وشفاء الناس؛ التي ال يستطيع أحد، أو ليس من حق أحد، أن يفعلها إال اهلل

 .يف جريمة في غاية الخطورة، وكان اليهود عادة يرجمون الشخص المتهم بالتجديف حتى يموتكان التجد

 :ناقش اآلتي
 لماذا غضب الفريسيون بشدة على يسوع؟ -3

 في رأيك لماذا قال وفعل يسوع أشياًء هي من اختصاص اهلل فقط؟ -1

 :اشرح هذه الكلمات
 .اهلل، أو االدعاء بأنك أنت اهللالتصرف أو التحدث بطريقة تأخذ فيها دور : التجديف

 .مجموعة من القادة الدينيين الذين عاشوا أيام المسيح، وكانوا يطبقون الناموس بحرفية شديدة: الفريسيون
 .يوم الرب عند اليهود، ويبدأ عند غروب شمس يوم الجمعة، ويستمر طوال نهار يوم السبت: السبت
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