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1

صالة
َ

صلِّ وكرِّس مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي إلعداد تالميذ للرب.
قائد المجموعةَ :
2

ُمشاركة ( 02دقيقة)

إنجيل َمتَّى

شاركوا بالتنا ُوب (أو اقرأوا من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّة بكل واح ٍد منكم) ما تعلَّمتموه أثناء إحدى
خلواتكم الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة ال ُمعيَّنة ل ُكم (إنجيل َمتَّى  )02 :7 - 1 :1مع مراعاة أن تكون
المشاركات قصيرة.
ُ
أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك ،وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة ،واقبلوه .ال تناقشوا األمور التي يُشاركها.
3

حفظ ( 02دقيقة)

يَقين َ
الخالص 1 :يوحنَّا 13-11 :5
أ) الدافع للحفظ.

اقرأ أفسُس 17 ،11 :6؛ َمتَّى .4-0 :4
اكتشف وناقش :ما هي أهمي َّة حفظ بعض اآليات أو المقاطع أو األصحاحات من الكتاب المق َّدس؟
مالحظات :اآليات الكتابي َّة التي تحفظها تساعدك في التغلُّب على قُ َّوات ُّ
الظلمة.
ب) التأ ُّمل.
آية الحفظ .يَقين الخَالص 1 :يوحنَّا َ " .11-11 :5وهَ ِذ ِه ال َّشهَا َدةُ ِه َي أَ َّن هللاَ أَ ْعطَانَا َحيَاةً أَبَ ِديَّةًَ ،وأَ َّن هَ ِذ ِه ْال َحيَاةَ
ِه َي فِي ا ْبنِ ِه .فَ َم ْن َكانَ لَهُ اب ُْن هللاِ َكان ْ
َت لَهُ ْال َحيَاةَُ .و َم ْن لَ ْم يَ ُك ْن لَهُ اب ُْن هللاِ ،لَ ْم تَ ُك ْن لَهُ ْال َحيَاةُ! يَا َم ْن آ َم ْنتُ ْم بِاس ِْم
اب ِْن هللاِ ،إِنِّي َكتَب ُ
ْرفُوا أَ َّن ْال َحيَاةَ األَبَ ِديَّةَ ِم ْل ٌ
ك لَ ُك ْم ُم ْن ُذ اآلنَ ".
ْت هَ َذا إِلَ ْي ُك ْم لِ َك ْي تَع ِ
 -1الشَّهادة عن الحياة األبديَّة.
ما هي "ال َّشهادة"؟ ال َّشهادة هي أن يروي ال َمرء ما رآه ،أو ما سمعه ،أو ما اختبره .فهي تُخبِر الناس بشي ٍء لم
يكونوا يعرفونه في السابق .الشهادات تتم علنا ً لكي يعرف الجميع الحق 1 .يوحنَّا  10-11 :5هي شهادة هللا
نفسه (انظر اآلية  .)12فاهلل يريد أن يعرف الجميع الح ّ
ق .والرسول يوحنَّا يُد ِّون شهادة هللا (انظر اآلية )11
لكي تتعرَّف جميع األجيال القادمة على شهادة هللا .في هذه الشهادة ،يقول هللا إنه أعطى الحياة األبدية للبشر.
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أن هللا يقول َّ
وهذه الحياة األبدية هي في يسوع المسيح .كما َّ
إن كل َمن له يسوع المسيح له الحياة األبدية ،وكل
من ليس له يسوع المسيح ليست له الحياة األبدية.
َ -2معنى الحياة األبديَّة.
ما هي الحياة األبدية؟ الحياة األبدية هي حياة من نوع جديد .إنها حياة رائعة ،وذات مغزىً ،و ُمشجِّ عة،
و ُمدهشة ،و ُمشبِعة! إنها حياة دائمة ليس لها نهاية! واألهم من هذا كله هو أنها عالقة مع هللا الحي من خالل
يسوع المسيح .إنها معرفة شخصية وحميمة هلل الواحد الحقيقي الذي هو الربّ يسوع المسيح نفسه (إنجيل
يوحنَّا .)1 :17
صل على الحياة األبديَّة.
 -3كيف تَح ُ
شخص واح ٍد فقط على
إنها حياة نحصل عليها بالنِّعمة! فاهلل هو الذي يُعطي الحياة األبدية للناس من خالل
ٍ
مدى التاريخ أال وهو شخص الربّ يسوع المسيح .فال يُمكن للمرء أن ينال الحياة األبدية بجدارته ،لكنه
يستطيع أن يحصل عليها كعطيَّة مجانيَّة .فعندما تقبل الربّ يسوع المسيح في قلبك وحياتك ،فإنك تَقبل أيضا ً
هذه الحياة األبدية! أ َّما إذا لَم يَقبل المرء الربّ يسوع المسيح فهذا يعني أنه لن يَنال الحياة األبدية أيضاً.
 -4يَقين الحياة األبديَّة.
لقد َد َّون الرسول يوحنَّا شهادة هللا لكي "يتأ َّكد" كل َمن يَقبل يسوع المسيح أنَّه قد نال الحياة األبدية (اآلية .)11
فيقين الحياة األبدية ال يقوم على "المشاعر" ،بل على "معرفة" الوعد الذي قطعه هللا لنا! فعندما تَقبل يسوع
وربَّاً ،فيمكنك أن تكون واثقا ً دائما ً أنك قد نِلت هذه الحياة األبدية .أ َّما مصدر يقينك
في قلبك وحياتك ُمخلِّصا ً َ
هذا فهو َّ
أن هللا وعد بذلك ،وأنك قبلت المسيح.
ج) الحفظ.
 -1اكتب اآليات الكتابيَّة على بطاقة بيضاء أو على صفحة واحدة في دفتر مالحظاتك الصغير على النحو
التالي:
اكتب الموضوع أو العنوان في السطر األ َّول .اكتب الشاهد الكتابي لهذه اآليات في السطر الثاني .ارسم خطَّا ً
ثُ َّم اكتب نَصّ اآليات الكتابي َّة سطراً تلو سطر أسفل ذلك الخط .اكتب الشاهد الكتابي لآليات في أسفل الصفحة
وعلى ظهر البطاقة.
يَقين الخَالص
 1يوحنَّا 11-11 :5
____________________________________
َوهَ ِذ ِه ال َّشهَا َدةُ ِه َي أَ َّن هللاَ أَ ْعطَانَا َحيَاةً أَبَ ِديَّةًَ ،وأَ َّن هَ ِذ ِه ْال َحيَاةَ
على سبيل ِه َي فِي ا ْبنِ ِه.
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
فَ َم ْن َكانَ لَهُ اب ُْن هللاِ َكانَت لهُ ال َحيَاةَ .و َمن ل ْم يَكن لهُ اب ُْن هللاِ،
المثال:

 1يوحنَّا 11-11 :5
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لَ ْم تَ ُك ْن لَهُ ْال َحيَاةُ!
يَا َم ْن آ َم ْنتُ ْم بِاس ِْم اب ِْن هللاِ ،إِنِّي َكتَب ُ
ْرفُوا
ْت هَ َذا إِلَ ْي ُك ْم لِ َك ْي تَع ِ
أَ َّن ْال َحيَاةَ األَبَ ِديَّةَ ِم ْل ٌ
ك لَ ُك ْم ُم ْن ُذ اآلنَ .
 1يوحنَّا 11-11 :5

 -0احفظ اآليات الكتابي َّة بالطريقة الصحيحة.
ابدأ دائما ً بالموضوع أو العنوان ،والشاهد الكتابي ،واآلية األولى (أو الجُملة األولى) من المقطع الكتابي
أضف اآلية الثانية (أو الجُملة الثانية) وأعد
ال ُمراد حفظه .وعندما تتم َّكن من قراءة هذا الجزء بدون أخطاءِ ،
الحفظ من البداية؛ أي :الموضوع ،والشاهد الكتابي ،واآليتان (أو الجُملتان) األولى والثانية من المقطع
الكتابي.
ال تحفظ اآلية الكتابيَّة كأجزاء ُمتفرِّقة .فإن فعلت ذلك فلن تحفظ الروابط التي تربط هذه األجزاء معاً .ارجع
إلى البداية في كل مرَّة تُضيف فيها جزءاً جديداً .احرص على إنهاء الحفظ بتكرار الشاهد الكتابي مرَّة أخرى
ألن الشاهد الكتابي هو أصعب جزء للحفظ .وهكذا َّ
َّ
فإن التسلسل الصحيح لحفظ آيات الكتاب المق َّدس هو:
الموضوع (أو العنوان) ،ثُ َّم الشاهد الكتابي ،ثُ َّم نَصّ اآليات الكتابيَّة ،ثُ َّم الشاهد الكتابي مرَّة أخرى.
4

درس الكتاب ( 72دقيقة)
كيف أتجاوب مع كلمة هللا؟ لوقا 15-4 :8

الهدف من دراسة الكتاب المق َّدس معا ً كمجموعة هو أن ينمو أعضاء المجموعة معا ً في عالقتهم مع الربّ
يسوع المسيح وفي عالقتهم بعضهم مع بعض .كما أنها ترمي إلى أن يساعد األعضاء بعضهم بعضا ً على
معرفة الكتاب المق َّدس ،وفهمه ،وتطبيق الح ّ
ق الذي يُعلمهم إيَّاه في حياتهم .لذلك ،من المهم أن يقوم أعضاء
المجموعة بتشجيع بعضهم بعضا ً على المشاركة في نقاشات درس الكتاب .فرأي كل عضو في المجموعة
مهم .ويجب عدم استثناء أي شخص إذا تبي َّن َّ
أن ما قاله لم يكن صحيحا ً تماما ً (من الناحية العقائديَّة أو
ُّ
ً
الالهوتيَّة) .بل يجب على قائد المجموعة أن يُشجِّ ع أعضاء المجموعة على التعلم معا عن طريق اكتشاف
حقائق الكتاب المق َّدس ومناقشتها .ويجب أن يشعُر كل عضو في المجموعة َّ
أن األعضاء اآلخرين في
المجموعة يُصغون إليه عندما يتكلم ،وأنهم يأخذون كالمه على محمل ال ِج ّد ،وأنهم يَقبلونه .فأعضاء المجموعة
ال يتنافسون فيما بينهم في المعرفة الكتابي َّة ،بل إنهم يُحبُّون بعضهم بعضا ً ويُشجعون أحدهم اآلخر على النمو
والمشاركة بثقة.
المثال التالي لدرس الكتاب ُم َع ّد لمساعدة قائد المجموعة عند تحضير درس الكتاب ،أو لمساعدة المجموعة
عند مناقشة سؤال صعب .فقد يشتمل درس الكتاب على أمور أخرى يكتشفها أعضاء المجموعة ،أو على
أسئلة أخرى يطرحونها.
استخدم "طريقة الخطوات الخمس لدراسة الكتاب المق َّدس" لدراسة لوقا 14-4 :8معاً.
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الخطوة  :1اقرأ.
اقرأ .لنقرأ لوقا  15-4 :8معاً.
لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله.
الخطوة  :2اكتشف.
َف ِّكر .ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟
أو ما هو الحق الذي لَ َمس عقلك أو قلبك في هذا المقطع الكتابي؟
َد ِّون .اكتشف حقَّا ً واحداً أو حقَّين اثنين تفهمهما .فَ ِّكر فيهما ود ِّون أفكارك في دفترك.
شارِك( .بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة ،شاركوا أفكاركم بالتناوب).
لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واح ٍد ِمنَّا.
(فيما يلي أمثلة على ُمشاركة بعض األشخاص لما اكتشفوه .تذ َّكر أنه في كل مجموعة صغيرة ،سوف يُشارك
أعضاء المجموعة أشيا ًء ُمختلفةً ،وليس بالضرورة هذه األشياء نفسها).
االكتشاف  .1لقد اكتشفت أن هناك ثالثة أشخاص يريدون أن يفعلوا شيئا ً ما بكلمة هللا المزروعة في قلبي.
أوالً ،هناك السيِّد المسيح الذي يزرع كلمته في قلبي .فهو يريد أن يرى كلمته تحمل ثمراً في حياتي .ثانياً،
هناك إبليس الذي يحاول أن يَخطف كلمة هللا من قلبي .فهو ال يريد أن يكون لكلمة هللا أي تأثير في حياتي.
ثالثاً ،هناك أنا .فأنا مسؤول عن القيام بشي ٍء ما بالكلمة التي زرعها السيِّد المسيح في قلبي .فإن سمعتها
ستقيم فسوف أتمكن  -عن طريق الصَّبر  -من إنتاج ثَ َمر .أ َّما إذا لم أفعل أي شيء
ب جيِّ ٍد و ُم
وحفظتها في قل ٍ
ٍ
ً
بكلمة هللا ،فسوف أفقدها بالكامل .أ َّما الحق المهم جدا بالنسبة لي في هذا المقطع الكتابي هو أنني مسؤول عن
فعل شي ٍء ما بكلمة هللا .ففي كل مرَّة أسمع فيها (أو أقرأ فيها) كلمة هللا ،فإنني مسؤول عن تطبيقها في حياتي.
االكتشاف  .2لقد اكتشفت َّ
أن هناك أعداء غير إبليس يحاولون اقتالع كلمة هللا من قَلبي .فاآلية  14تتحدث عن
إن هموم الحياة تخنق كلمة هللاَّ ،
جميع األمور األخرى ال ُمعادية لكلمة هللا .فهي تقول َّ
وإن الرغبة الشديدة في
ال ِغنى تَخنق كلمة هللاَّ ،
وأن لَ َّذات الحياة تخنق كلمة هللا .فالعالم الخاطئ في الخارج ،والطبيعة الخاطئة في
ً
ُ
داخلي هُما أكبر عد َّوين آخرين للسيِّد المسيح .وهكذا َّ
فإن هذه األشياء تريد لكلمة هللا أن تَحمل ثمرا في حياتي.
ً
لذلك ،فهي تَخنق كلمة هللا في ُمحاولة منها للقضاء عليها في حياتي .أ َّما الحق المهم جدا بالنسبة لي في هذا
المقطع الكتابي فهو أنني مسؤول عن أن أحترس ،وأن ال أسمح لهموم الحياة ،أو غناها ،أو مل َّذاتها أن تَخنق
كلمة هللا في حياتي.
الخطوة  :3اطرح بعض األسئلة.
َف ِّكر :ما هو السؤال الذي ترغب في طرحه على هذه المجموعة بشأن هذا المقطع الكتابي؟
لنحاول أن نفهم كل الحق ال ُمعلن في لوقا 15-4 :8وأن نطرح أسئلةً عن األشياء التي لم نَفهما بَعد.
َد ِّون :احرص على صياغة سؤالك بأوضح صيغة ُممكنة .بعد ذلك ،د َِّون سؤالك في دفترك.
شخص أن
شارِك( :بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة ،اطلب أ َّوالً من كل
ٍ
يُشارك سؤاله).
ناقِش( :بعد ذلك ،اختر بعض هذه األسئلة وحاول أن تُجيب عنها عن طريق مناقشتها سويا ً في مجموعتك).
(فيما يلي أمثلة على بعض األسئلة التي قد يطرحها أعضاء المجموعة ،وبعض المالحظات المفيدة إلدارة
النقاش حول األسئلة).

الدليل األول -الدَّرس 2
السؤال  :1ما هو الشيء الذي ترمز إليه "البِذرة"؟
ِّ
َّ
مالحظات :البِذرة تُشير إلى كلمة هللا (لوقا  ،)11 :8وال سيَّما الرسالة ال ُمتعلقة بالملكوت ( َمتى  )12 :11والتي
تبدأ بالبشارة أو اإلنجيل (قارن مرقُس 15-14 :1؛ أعمال 05-04 :02؛ .)01 :08
"ملكوت هللا" هو ُملك هللا وسيادته من خالل الربّ يسوع المسيح ال ُمعتَرف به في قلوب شعب هللا وفي حياتهم
(لوقا  .)01-02 :17وهذا يؤدي إلى خالص المؤمنين بالتمام من البداية وإلى النهاية (مرقُس ،)06-05 :12
ب من
وتأسيس كنيسة هللا على األرض من خالل المؤمنين ( َمتَّى  ،)12-18 :16وتأثير المؤمنين في كل جان ٍ
جوانب المجتمع ( َمتَّى  ،)16-14 :05وأخيراً ،تأسيس السَّماء الجديدة واألرض الجديدة (رؤيا .)15 :11
السؤال  :2ما هو الشيء الذي يُمثِّله كل نوع من أنوع التُّربة المذكورة في هذا المقطع الكتابي؟
مالحظات :في زمن الربّ يسوع ،لم ي ُكن لدى ال ُمزارعين آالت لبذر البذور ،بل كانوا يستخدمون أيديهم لنثر
البذور يمينا ً وشماالً أثناء َسيرهم .وهكذا ،كان بعض البذور يسقط على ال َم َمرّات التي يمشي ال ُمزارع عليها،
وبعضه يسقط على مناطق صخريَّة ُمغطَّاة بطبقة رقيقة من التُّراب ،وبعضه يسقط في مناطق مملوءة
أرض جيدة وصالحة.
باألشواك ،وبعضه يسقط في
ٍ
شك َّ
األنواع األربعة للتُّربة تُمثِّل أربعة أنواع ُمختلفة من القلوب (لوقا 10 :8؛ َمتَّى  .)12 :11وما من ٍّ
أن
المعاني الكامنة وراء هذه األنواع األربعة من التُّربة مهمة جداً.
السؤال  :3ما هو الشيء الذي يرمز إليه ال َم َم ّر (أو الطريق)؟
مالحظات :المم ّر أو الطريق هو صورة عن القلب القاسي ،وعديم االكتراث ،وعديم التجاوب .وعندما يكون
حال قلبي أو موقفه هكذا ،فإنني ال أتجاوب مع كلمة هللا على اإلطالق .فأنا أفكر دائما ً َّ
أن كلمة هللا ال تحتوي
على أي شيء مهم بالنسبة لي .لهذا فأنا ال أبذل أي جهد لفهم رسالة الكتاب المق َّدس ( َمتَّى  ،)12 :11أو إنني
بال وقاسياً .وبما َّ
ال أتجاوب معها .ونتيجة لذلك َّ
أن إبليس يعرف القوة الهائلة لكلمة هللا،
فإن قلبي يُصبح غير ُم ٍ
فهو مستعد دائما ً لخطف الكلمة التي ال أقبلها!
الدرس الرئيسي هو أن أبذل كل جه ٍد لفهم كلمة هللا (رسالة الكتاب المق َّدس) ( َمتَّى  )01 :11وقبولها (مرقُس
ي أن أتعامل فوراً مع أي مواقف عدم ُمباالة ،أو
 )02 :4عندما أسمعها ،أو أقرأها ،أو أدرسها! فيجب عل َّ
ُمماطلة ،أو ِعداء لَديَّ!
السؤال  :4ما هو الشيء الذي ترمز إليه التُّربة الصخري َّة؟
مالحظات :التُّربة الصخريَّة هي صورة عن القلب القليل العُمق ،والعديم الجذور ،وال ُمتسرِّع في قراراته.
تهور .فعندما أسمع رسالة
فعندما يكون حال قلبي أو موقفه هكذا ،فإنني أتجاوب مع كلمة هللا بطيش أو ُّ
ِّ
اإلنجيل أثناء اجتماعات العبادة فإنني أشعر بالتأثُّر العاطفي والرغبة في التجاوب مع الواعظ أو ال ُمتكلم .لهذا
بتهور لقبول المسيح ،أو لقبول الرسالة ،أو التخاذ بعض القرارات .لكني ال أُف ِّكر في معاني
فإنني أندفع
ُّ
َّ
الكلمات وال في ما يترتب على قبولي لكلمة هللا .وعندما يبدأ أهل العالم في تهديدي أو اضطهادي بسبب رسالة
اإلنجيل ،فإنني أفقد اهتمامي بكلمة هللا ،وأتوقف عن اتِّباع المسيح ،وأرجع إلى سابق عَهدي .وهكذا ،فأنا "ال
أصل لي" أو عديم الجذور .وهذا يعني أنني أقبل الرسالة لكن دون قناعة حقيقية .فاعترافي باإليمان ال يَنبُع
من قناعاتي العميقة .وبالتالي فإنني أُخفق في االحتفاظ بكلمة هللا في قلبي ،وأُخفق في إدراك َّ
أن التلمذة الحقيقية
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تتطلَّب تسليم الذات ،وإنكار النفس ،والتضحية ،والخدمة ،وال ُمعاناة .فأنا لم أحسب نَفَقة انضمامي إلى صفوف
المؤمنين أو بقائي في صفوف المؤمنين .كما أنني أُخفق في إدراك َّ
أن الطريق إلى هللا ال بُ َّد وأن يَ ُم َّر
بالصَّليب .والصليب يرمز إلى ال ُمعاناة .وهذا هو السبب الذي يجعلني أسير في درب اإليمان لفترة قصيرة.
ب جي ٍد و ُمستقيم (لوقا  )15 :8والمواظبة على اإليمان بها
الدرس الرئيسي هو أن أحفظ كلمة هللا في قل ٍ
ُّ
ً
وإطاعتها في كل الظروف واألحوال .فيجب أن أتعامل فورا مع َميلي للتأثر العاطفي فقط عندما أسمع كلمة
هللا!
السؤال  :5ما هو الشيء الذي ترمز إليه التُّربة المليئة باألشواك؟
مالحظات :التُّربة المليئة باألشواك هي صورة عن القلب ال ُمنقسم وال ُمنشغل بهموم الحياة .فعندما يكون حال
قلبي وموقفه هكذا ،فإنني أتجاوب مع األشياء األخرى إلى جانب تجاوبي مع كلمة هللا .فقلبي ُمنقسم بين
فسح مجاالً كبيراً في قلبي
األشياء الموجودة في هذا العالم وبين األشياء التي تُعلِّمني إياها كلمة هللا .لكني أُ ِ
للقلق بشأن حياتي ومهامي اليومية ،أو للغرق في األحالم والتخطيط لكيفية كسب المزيد من المال ،أو لكيفي َّة
التمتُّع بكل مل َّذات الحياة لدرجة أنه ال يعود هناك ُمتَّس ٌع في قلبي لكلمة هللا .كما أنني ُمنشغل بصورة دائمة
بهموم الحياة وباألولويات الخاطئة في حياتي .هذا عالوة على انشغالي الكبير باألمور الدنيوية لدرجة أنني ال
أُخصِّص أي وقت لتتأ ُّمل في كلمة هللا أو لتطبيقها في حياتي .ونتيجة لذلك َّ
فإن األشواك الموجودة في قلبي
ثمر هلل.
وحياتي تَخنق كلمة هللا .وعندها فإنني ال أنمو ،وال أصل إلى مرحلة النضج ،وال أُنتج أي ٍ
ي أن أُبقي قلبي ُمتحرِّ راً
الدرس الرئيسي هو أن أحفظ قلبي نقياً ،و ُمستقيماً ،وصالحا ً (لوقا  .)15 :8فيجب عل َّ
ي أن أتعامل فوراً مع همومي ،وميولي
من هُموم الحياة ،وغناها ،ول َّذاتها ،والرغبات الخاطئة .فيجب عل َّ
الخاطئة نحو الغنى ومل َّذات العالم ،وأولوياتي الخاطئة.
السؤال  :6ما هو الشيء الذي ترمز إليه التُّربة الجيدة والصالحة؟
مالحظات :التُّربة الجيدة والصالحة هي صورة عن القلب ال ُمتجاوب ،و الذي يَحتفظ بكلمة هللا ،والذي يتم َّتع
باستعدا ٍد جيِّ ٍد ،والذي يُنتج ثمر ًا .فعندما يكون حال قلبي وموقفه هكذا ،فسوف أتجاوب مع كلمة هللا بالطريقة
التي يريدها الربّ يسوع المسيح ِمنِّي .وعندما يكون حال قلبي وموقفه هكذا ،فهذا يعني أنه على النقيض من
أحوال القلوب الثالثة السابقة ومواقفها.
أ) على النقيض من ال ُّتربة األولى ،عندما أسمع كلمة هللا ،أو أقرأها ،أو أدرسها ،فإنني ُأصغي إليها بعناية،
وأقبلها ،وأفهمها ( َمتَّى 01 :11؛ مرقُس  .)02 :4وأنا أفعل هذا لكي ْ
أخلُص من خالل إيماني بالرب يسوع
المسيح ،ولكي أتغيَّر (لوقا .)10 :8
ب) على النقيض من التُّربة الثانية ،عندما أسمع كلمة هللا فإنني أحسب أوالً نفقة إيماني وإطاعتي لها .وأنا
أحسب النفقة أو ال ُكلفة ألني أريد أن أحافظ على إيماني حتى عندما أواجه الصعوبات أو االضطهاد .فأنا أحفظ
كلمة هللا في أعماق قلبي وأتمسَّك بها في أصعب الظروف وأقسى األحوال (لوقا .)15 :8
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ج) على النقيض من التُّربة الثالثة ،أنا أحفظ قلبي نقيَّ ًا و ُمتحرِّر ًا ِمن كل ما يُمكن أن يَخنق كلمة هللا (لوقا :8
 .)15فعلى سبيل المثال ،فإنني أُبقيه ُمتحرِّ راً من الهموم ،ومن محبة المال ،ومن مل َّذات العالم.
ال يُمكن لكلمة هللا أن تعمل في قلبي إالَّ عندما أتجاوب معها ،وعندما أطيعها بقناعة تا َّمة ،وعندما أحافظ على
نقاوة قلبي واستقامته! وعندها ،سوف أُنتج ثمراً بالجهد والصبر (لوقا  .)15 :8وأحياناً ،سوف أُث ِمر ثالثين
ضعف ( َمتَّى 01 :11؛ مرقُس !)02 :4
ضعفا ً أو حتى مئة ِ
السؤال  :7هل هذا ال َمثَل هو رسالة لألشخاص الذين يَ ِعظون بكلمة هللا ،أم رسالة لألشخاص الذين يَسمعون
كلمة هللا؟
ً
مالحظات :في المقام األ َّول ،هذا ال َمثَل هو ليس رسالة لألشخاص الذين يَ ِعظون بكلمة هللا ،بل هو رسالة
لألشخاص الذين يسمعون كلمة هللاَّ .
لكن هذا ال َمثَل ال يُخبرنا فقط أنه ينبغي على الواعظ أن يتوقَّع وجود أربعة
ُ
أنواع ُمختلفة من الناس في هذا العالم ،أو وجود أربع طرُق يتجاوب من خاللها الناس مع رسالة اإلنجيل .بل
إنه يُخبرنا بما هو أكثر من ذلك بكثير!
فهذا ال َمثَل يُعلِّمنا َّ
أن جميع الناس في العالم  -بمن فيهم الو َّعاظ  -يُمكن أن يتجاوبوا مع كلمة هللا بهذه الطرق
ت ُمختلف ٍة من حياتهم! وبالطبعَّ ،
فإن حال قلب اإلنسان أو موقفه من كلمة هللا في أي
األربع ال ُمختلفة في أوقا ٍ
ت من األوقات هو الذي يُحدِّد كيف سيكون تأثير كلمة هللا عليه!
وق ٍ
ضرب لنا الربّ يسوع هذا ال َمثَل لكي يجعلنا نُدرك مسؤوليتنا تجاه كلمة هللا .فمسؤوليتنا تجاه كلمة هللا هي:
لقد َ
أ) أن نتجاوب معها؛ أي أن نسمعها ،ونفهمها ،ونَقبلها ( َمتَّى 12 :11؛ مرقُس  .)02 :4و "القبول" يعني أن
نَقبل كلمة هللا باعتبارها صحيحة (قارن أعمال  ،)01 :16وأن نقبلها بخضوع ومحبة (قارن عبرانيِّين :10
.)6
ب) أن نتجاوب معها بجديَّة وصبر وتبكيت لكي نحفظها (لوقا  .)15 :8و "حفظ" كلمة هللا يعني أن نتمسَّك
بها بق َّوة في أذهاننا (قارن  1كورنثوس  ،)0 :15وأن ال نتخلَّى عنها (لوقا 15 :8؛ قارن  1تسالونيكي :5
 ،)01وأن نُحافظ عليها من الضياع (قارن  1كورنثوس .)0 :11
ج) أن نتجاوب معها بقلب جيِّد و ُمستقيم بعيداً عن االنشغال باألمور األخرى (لوقا .)15 :8
د) أن نتجاوب معها بإنتاج ثمر بالجهد والصَّبر (لوقا .)15 :8
في كل مرَّة أسمع فيها كلمة هللا ،أو أقرأها ،أو أدرسها ،سوف يعمل حال قلبي وموقفه على تحديد التأثير الذي
ستتركه كلمة هللا في حياتي! ففي كل مرَّة يكون فيها قلبي متجاوباً ،وجا َّداً ،و ُمستعداً ،سوف أكون ُمتلهفا ً لسماع
كلمة هللا وفهمها ،وسوف أكون عاقد العزم على الحفاظ عليها حتى في أصعب األحوال وأقسى الظروف،
وسوف أُخصِّص وقتا ً للنمو وإنتاج الثَّمر!
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تلخيصا ً لما َسبَقَّ ،
يوم من أيام حياتي هي التي ستُقرِّ ر التأثير الذي ستتركه كلمة هللا في
فإن حالة قلبي في أي ٍ
حياتي! فموقفي من كلمة هللا  -عندما أسمعها أو أقرأها أو أدرسها  -هو الذي سيُحدِّد ما إذا ُكنت سأنمو،
وأتغيَّر ،وأحمل ثَ َمراً ،أم ال.
السؤال  :8ما هي الرسالة الجوهريَّة لهذا ال َمثَل؟
مالحظات :الرسالة الجوهرية لهذا ال َمثَل هي َّ
أن حال قلبي أو موقفه هو الذي يُحدِّد تجاوبك مع كلمة هللا.
َّ
وكيفية تجاوبك مع كلمة هللا هي التي تُحدِّد مقدار الثمر الذي ستُنتجه هلل .وهكذا َّ
فإن تأثيرك في الحياة يعتمد
على مدى تجاوبك مع كلمة هللا .وتجاوبك مع كلمة هللا يعتمد على حال قلبك وموقفه.
ً
َّ
ورغم َّ
أن هذا ال َمثَل هو تحذير شديد لألشخاص الذين ال يتجاوبون مع كلمة هللا ،إال أنه أيضا تشجيع هائل
ورجاء ثمين لألشخاص الذين يريدون أن يُغيِّروا مواقفهم القلبيَّة .ففي كل مرَّة تسمع فيها كلمة هللا ،أو تقرأها،
ب جي ٍد
أو تدرسها ،يمكنك أن تقوم على الفور بتغيير موقفك لكي تسمعها ،وتفهمها ،وتَقبلها ،وتحفظها في قل ٍ
ستقيم ،ولكي تُنتج ثمراً بالصَّبر!
و ُم
ٍ

السؤال  :9لماذا أُعطيت معرفة أسرار ملكوت هللا للتالميذ فقط؟ أليس في هذا ظُلم وعدم إنصاف؟ (اآلية )12
مالحظات" :أسرار َملكوت هللا" (لوقا  )12 :8هي رسالة العهد الجديد بأكمله .لكن بعد المجيء األ َّول للربّ
"ح ّ
ق ُم ْعلَن".
يسوع المسيح على األرض ،لم تَعُد هناك "أسرار خفيَّة" ،بل أصبح هناك َ
فإن الربّ يسوع المسيح ال يكشف هذا الحق أو هذه الرسالة لكل شخص .فرغم َّ
لكن رغم ذلك َّ
أن الكثيرين
يسمعون رسالة اإلنجيل وتعاليم العهد الجديد ،إالَّ أنهم ال يُصغون ويرجعون إلى هللا ألنهم قَسُّوا قلوبهم! وقد
اقتبس الربّ يسوع هذه الكلمات من سفر النبي إشعياء.
أ) في العهد القديم ،وتحديداً في إشعياء  ،15-0 :1نقرأ َّ
أن بني إسرائيل تمرَّدوا على هللا وفسدوا .وفي إشعياء
ُ
بَ ،وثَقِّلْ أ ْذنَ ْي ِه َوأَ ْغ ِمضْ َع ْينَ ْي ِه لِئَالَّ يَ َرى بِ َع ْينَ ْي ِه َويَ ْس َم َع
 12-2 :6يقوم هللا بإدانتهم ويقول" :قَسِّ قَ ْل َ
ب هَ َذا ال َّش ْع ِ
بِأ ُ ْذنَ ْي ِه َويَ ْفهَ َم بِقَ ْلبِ ِه ،فَيَرْ ِج َع ع َْن َغيِّ ِه َويَب َْرأَ" .فقد رأى بنو إسرائيل الكثير من ال ُمعجزات ،وسمعوا الكثير من
األنباء السارَّة على ألسنة األنبياء؛ لكن رغم ذلك فقد اختاروا بأنفسهم أن يُقسُّوا قلوبهم وأن يتمردوا على هللا.
لذلك ،فقد سمح هللا لهم بأن يصيروا كما أرادوا! وبعبارة أخرى ،فقد أسلمهم هللا لعواقب خياراتهم! لقد
أغمضوا عيونهم وس ُّدوا آذانهم ،واآلن لقد أغمض هللا عيونهم وس ّد آذانهم أكثر فأكثر! وبهذا ،فقد حصدوا ما
زرعوه بأيدهم (غالطيَّة !)8-7 :6
ب) في العهد الجديد ،وتحديداً في َمتَّى  ،10نقرأ َّ
أن الفِرِّ يسيِّين والكثير من اليهود ثاروا على السيِّد المسيح
وفسدوا .فقد انتقدوا الربّ يسوع المسيح ( َمتَّى  ،)0 :10وظلموا األبرياء ( َمتَّى  ،)7 :10ونصبوا الفِخاخ للرب
يسوع ( َمتَّى  ،)12 :10وتآمروا عليه ليقتلوه ( َمتَّى  ،)14 :10وحتى أنهم اتَّهموه قائلين إنه يَطرُد الشياطين
برئيس الشياطين ( َمتَّى  .)04 :10وفي َمتَّى ( 15-12 :11انظر لوقا  ،)12 :8يُدينهم الربّ يسوع بالعقوبة
نفسها الواردة في العهد القديم .فقد رأوا ُمعجزات الربّ يسوع المسيح ،وسمعوا تعاليمه الكثيرة ،لكنهم رفضوا
أن يؤمنوا به .لذلك ،فقد أدانهم الربّ يسوع بالطريقة نفسها .لقد قَسُّوا قلوبهم تجاه الربّ يسوع المسيح .واآلن،
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أسلمهم الربّ يسوع لعواقب خياراتهم الشخصية! فقد سمح لهم بأن يُصبحوا كما أرادوا! فرغم أنهم سيتمكنون
قرار بالتوبة.
من سماع رسالة اإلنجيل بعد ذلك ،إالَّ أنهم لن يتمكنوا من فهمها ،ولن يتمكنوا من اتخاذ
ٍ
ج) وهذا ينطبق على وقتنا الحاضر أيضا ً .فكل إنسان يتح َّمل مسؤولية التجاوب مع كلمة هللا ال ُمتمثِّلة في
الكتاب المق َّدس .فإذا كان موقفك مشابها ً لموقف الفِرِّيسيِّين ،وإذا ُكنت دائم االنتقاد لشخص السيِّد المسيح
وتعاليمه ،فسوف يَقسو قلبك أنت أيضا ً ولن تعود قادراً على الدخول إلى ملكوت هللا .أ َّما األشخاص الذين
ستقيم يتجاوب مع كلمة هللا ال بُ َّد وأن
ب جي ٍد و ُم
يتجاوبون بصدق مع كلمة هللا ،فال حاجة بهم للخوف .فكل قل ٍ
ٍ
ينمو ويُنتج ثمراً!
تلخيصا ً لما سبق ،كل َمن يُقسِّي قلبه ضد إله الكتاب المق َّدس ،وضد كلمة هللا ال ُمتمثِّلة في الكتاب المق َّدس،
سيزداد قسوةً في نهاية المطاف لدرجة أنه لن يعود قادراً على سماع كلمة هللا .أ َّما كل شخص يتجاوب بصدق
شخص يأتي إليه
مع هللا وكلمته ،فسوف يفهمها ،وسوف ينمو ويُنتج ثمراً! فال يُمكن هلل أن يرفض أي
ٍ
بإخالص (يوحنَّا !)17 :6
السؤال  :11لماذا يُريد الشيطان أن يختطف كلمة هللا من قلوبنا؟ (اآلية )10
مالحظات :الشيطان يريد أن يختطف كلمة هللا من قلوبنا َّ
ألن كلمة هللا هي أداة فعَّالة لتخليصنا وتغييرنا! فكل
َمن يؤمن بكلمة هللا يَخلُص (رومية  .)17 :12وهذا يعني أنه قد تحرَّر من قبضة إبليس ومن مملكة إبليس! فقد
َجرَّد الربّ يسوع القو ّ
ي (إبليس) من أمتعته ( َمتَّى 02-08 :10؛ يوحنَّا  .)10-11 :10والكتاب المقدس يقول:
ت اب ِْن َم َحبَّتِ ِه" (كولوسي  .)11 :1وحيث َّ
أن كلمة هللا
"هُ َو [هللا] الَّ ِذي أَ ْنقَ َذنَا ِم ْن س ُْلطَ ِة الظَّالَ ِم َونَقَلَنَا إِلَى َملَ ُكو ِ
(الكتاب المق َّدس) هي الوسيلة التي يستخدمها هللا لتخليص الناس وتغييرهم ،فسوف يُجرِّب إبليس كل حيلة في
العالم الختطاف كلمة هللا من قلوب الناس! لذلك ،احترس! فقد ح َّذرنا الربّ يسوع من هذا األمر!
السؤال  :11كيف يمكنني أن أصبر لكي أُنتج ثمراً؟
ي يُحيط بنا ،والطبيعة الخاطئة موجودة في داخلنا .وحيث َّ
مالحظاتَّ :
إن إبليس يُطاردنا ،والعالم الماد ّ
أن هذه
جميعها تشن حربا ً علينا ،يجب أن نقاومها باستمرار .لكن كيف نَصبر؟ سوف نتمكن من الصَّبر عندما تكون
حالة قلوبنا سليمة؛ أي عندما تكون قلوبنا طاهرة ومستقيمة .كما أننا سنتم َّكن من الصَّبر عن طريق المواظبة
على سماع كلمة هللا ،وقراءتها ،ودراستها ،والتأ ُّمل فيها ،وتطبيقها في حياتنا ،وتوصيلها لآلخرين .وسوف
نتم َّكن من الصَّبر عندما نستمر في ممارسة هذه التدريبات الروحيَّة حتى عندما نواجه الضيقات ونتعرَّض
لالضطهاد .فيجب أن نأخذ قراراً بعدم االستسالم .ويجب أن نَصبر .ويجب أن ندرك أننا نستطيع أن نَصبر
َّ
ألن هللا وعدنا بأن يكون معنا.
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الخطوة  :4طَبِّق.
َف ِّكر :أ ّ
ي من الحقائق الواردة في هذا المقطع الكتابي تصلح كتطبيقات عملي َّة للمؤمنين؟
شارك و َد ِّون :تعالوا بنا نُف ِّكر سويَّا ً ونُد ِّون بعض التطبيقات التي يُمكننا أن نستخلصها من لوقا .15-4 :8
حوله إلى تطبيق شخصي؟
َف ِّكر :ما هو التطبيق المقترح الذي يريدك هللا أن تُ ِّ
َد ِّون :اكتب هذا التطبيق الشخصي في دفترك .اشعر بالحريَّة في مشاركة التطبيق الشخصي الذي وضعه هللا
على قلبك.
(تذ َّكر َّ
أن األعضاء في كل مجموعة سيُطبِّقون حقائق ُمختلفة ،أو أنهم سيستخرجون من الحق نفسه تطبيقات
ُمختلفة .فيما يلي قائمة ببعض التطبيقات المقترحة).
 -1أمثلة على تطبيقات مُقترحة.
 :أصْ ِغ بعناية فائقة لكلمة هللا التي يعظ بها رجال هللا.
8 :8ب12-
حاول أن تفهم رسالة الكتاب المق َّدس ( َمتَّى 01 ،12 :11؛ مرقُس .)11 :4
الج ّد ،وأن تتجاوب مع رسالته.
 : 11 :8خذ قراراً بأن تأخذ الكتاب المق َّدس على َمحمل ِ
 : 10 :8آمن برسالة الكتاب المق َّدس لكي تَخلُص.
َ : 11 :8رسِّخ ال ُمعتقدات السليمة القائمة على كلمة هللا في قلبك ،وال تكتفي بإثراء معلوماتك عن الكتاب
المق َّدس.
 : 15 :8تأ َّمل في كلمة هللا ،واحفظ بعض اآليات لكي تستخدمها في حياتك.
 : 15 :8احرص على أن يبقى قلبك طاهراً ومستقيما ً في كل مرَّة تقرأ فيها كلمة هللا أو تدرسها.
 : 15 :8أنتِج ثمراً عن طريق تطبيقك الدائم لرسائل الكتاب المق َّدس في حياتك.
 -2أمثلة على تطبيقات شخصيَّة.
أ) هللا يريدني أن أفهم الكتاب المق َّدس في كل مرَّة أسمعه (أو أقرأه ،أو أدرسه) فيها لكي ال يتمكن إبليس من
اختطاف كلمة هللا من قلبي .لذلك ،فأنا أريد أن أبدأ بدراسة الكتاب المق َّدس مرَّة واحدة في األسبوع .فدراسة
الكتاب المق َّدس ستساعدني على فهم كلمة هللا فهما ً أفضل.
ب) هللا يريدني أن أنمو وأن أحمل ثمراً .لذلك ،في كل مرَّة أقرأ فيها الكتاب المق َّدس أو أدرسه ،سوف أطرح
على نفسي السؤال التالي" :كيف يمكن لهذه الكلمة أن تُغيِّرني أو أن تؤثِّر في اآلخرين؟" وعندها ،سوف
أحاول أن أُطبِّق كل ما أتعلمه من كلمة هللا في حياتي.
ص ِّل.
الخطوة َ .5
َّ
ِّ
ِّ
شخص بشأن َح ٍّ
ق واح ٍد علمنا هللا إياه من خالل اآليات لوقا -4 :8
تعالوا بنا نُصلي بالتنا ُوب بحيث يُصلي كل
ٍ
.15
َّ
(تجاوب في صالتك مع الشيء الذي تعلمته في درس الكتاب هذا .تمرَّنوا على الصلوات القصيرة التي تتألف
من جُملة أو جُملتين .تذ َّكر َّ
أن أعضاء كل مجموعة يمكن أن يُصلُّوا بشأن أمور ُمختلفة).
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صالة ( 8دقائق)
صالة شفاعيَّة

تابعوا الصالة في مجموعات ثُنائيَّة أو ثُالثيَّة .ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعضا ً وألجل الناس في العالم.
6

واجب بيتي (دقيقتان)
للدَّرس القادم

(قائد المجموعة .أعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوباً ،أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم).
 -1تعهُّد .تعهَّد بأن تتجاوب مع األشياء التي قالها هللا لك في الكتاب المق َّدس .تعهَّد أيضا ً بأن تواظب على
دراسة الكتاب المق َّدس بصورة ُمنتظمة.
 -0الخلوة الروحيَّة .تمتَّع بخلوة روحيَّة ُمستعينا ً بنصف أصحاح من َمتَّى  04 :11 - 1 :8كل يوم .استخدم
الح ّ
ق ال ُمفضَّل .اكتب مالحظاتك.
طريقة َ
َّ
 -1الحفظ .تأ َّمل في اآليات الكتابيَّة الجديدة واحفظها :يَقين الخالص 1 :يوحنا  .11-11 :5راجع كل يوم
اآليات األولى التي حفظتها.
لشخص ُمعيَّن أو لشي ٍء ُمح َّد ٍد في هذا األسبوع وانظر ما الذي سيفعله هللا (المزمور .)1 :5
صلِّ
 -4الصالةَ .
ٍ
 -5د َِّون األشياء الجديدة في دفترك الخاص بالتلمذة .د َِّون مالحظاتك المتعلقة بالخلوة الروحي َّة ،والحفظ،
ودرس الكتاب ،وهذا الواجب البيتي.

