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 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:   .الذي يتعلَّق بالكرازة والمناداة بملكوت هللاَصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

 صموئيل 1
 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذي قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)أو  شاركوا

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 8، 7، 3، 0صموئيل 1)الّرب ومن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 5)حفظ  3

 5: 2رومية 

 

 . 5: 0في مجموعاٍت من اثنين رومية راجعوا 

  دقيقة( 85) تعليم 4

ا  البذار التي تنمو سر ًّ

 والخميرة 

 وبذرة الخردل
 

 ،02-02: 4مرقس " في اسّر  البذار التي تنمو "مثَل 

 ، 01-02: 13و"مثَل الخميرة" في لوقا 

 أمثال تتعلَّق بـ هي 30-32: 4ل بذرة الخردل" في مرقس و"مث

 هللانمو  ملكوت 

 

في الحياة  يُمِكن رؤيتهاثل" قصة مستوحاة من الحياة األرضية اليومية ذات معنى سماوي. إنّها قّصة "المَ 

ائعة واألحداث اليومية من أجل الحقيقيّة الواقعيّة هدفها تعليم حقيقة روحيّة. استخدم يسوع المسيح األمور الشّ 

 جهة النّاس بحقيقة أوضاعهم أو حاجتهم للتّجديد. إعالن أسرار ملكوت هللا وإنارتها وتوضيحها، ولموا

، الُملَحق 2ة في دراسة األمثال )انظر الّدليل اإلرشادي تّ ة السّ قاط اإلرشاديّ وسندرس هذا المثل باستخدام النّ 

1 .) 
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 اسر ًّ ثل البذار التي تنمو أ. م  

 . 02-02: 4مرقس  اقرأ

 

ة. 1  .ث لالطبيعي ة الُمقدَّمة في الم   افهم القص 

ثل مبنيٌّ على هذه اللغة. ولذا، سندرس : يُحكى المثل بلغة مجازية، والمعنى الّروحي المقصود من المَ ُمقد مة

 التاريخيّة.  االثّقافيّة/ الحضاريّة وحقائقه اتهكلمات قّصة المثَل وخلفيّ  أوال  

 ؟ثلالمَ  : ما هي العناصر الحياتيّة التي تتضّمنها قّصةشناق  

 .مالحظات

.هو نمو الن بتة    سرٌّ

! فسواء كان النمّو نمّو النباتات أو األشجار أو الحيوانات أو النّ  ادائم   النّموّ بيعة، في عالم الطّ  اس، فإنَّه ليس سرٌّ

يلقي المزارع بذاره على وجه وكيفيّة حدوثه!  وّ سبب حدوث النّم اوافي   امن إنسان يستطيع أن يشرح شرح  

كّل اإلدراك أنّه ال يستطيع أن يجعل هذه البذار تنمو. إنه ال يملك الّسلطة على عمليات النّمّو  احقله، مدِرك  

 اوإخراج البراعم ونمّو البراعم وتشكيل الثّمر واإلثمار. وتمّر أيّاٌم ولياٍل كثيرة ال يعمل فيها المزارع شيئ  

يستطيع المزارع أن يعمله هو أن يثق بأّن البذار  ! كّل ماكيفللنّبتات، ومع هذا يحدث النّمّو! ولكنّه ال يعرف 

ستنمو، وينتظر بصبر حتّى وقت الحصاد. في الحقيقة، يمكنه أن يغطّي البذور، وينزع األعشاب الّضاّرة، 

 ويفّكك التربة، ويضيف األسمدة، بل وربما يسقي بذاره أو نباتاته. كل هذه األمور مهّمة، ولكنّها ال تنّمي! 

 

 الن بتة معجزة دفينة.بذرة  

تلك البذرة في التّربة تبدأ من ذاتها، ومن دون أّي سبٍب مرئّي أو مساعدة بشريّة، بإخراج ساقها وبراعمها، 

ن الحَ  اويطول ساقها لينتهي بسنبلٍة جميلة، وأخير   نبلة. و بُّ يتكوَّ النمّو في بذرة  كأّن هللا استودع سرَّ في تلك السُّ

استودع هللا قّوة أو البذرة تعرف بالّضبط ما عليها عمله ومتى عليها عمله وكيف تعمله.  ، حتّى أنّه كأنّ صغيرة

 قدرة كامنة عظيمة في تلك البذرة الّصغيرة. 
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 .مراحل النمو   

ة تدريجيّة وغير ُمدَركة بالحواّس والعقل. فال يمكن للمزارع االنتقال من مرحلة نمّو إلى مرحلة أخرى عمليّ 

ى بدأت الحبّات الكاملة تتكّون في اق بإخراج الّسنبلة، أو متّ إلى اللحظة التي بدأت فيها السّ أن يشير بدقّة 

نبلة. ولكن في الظّ   ة، النّمّو أمر محتوم وأكيد، وال شيٍء يمكنه إيقاف عملية النّمّو. بيعيّ روف الطّ السُّ

 

 الحصاد يشير إلى الن جاح واالنتصار.  

يُعِمل فيه المنجل، ألن  اهي: "وحينما يسمح الثمر أو الحصاد، فإنّه فور   02: 4الترجمة الحرفية لمرقس 

"، حين يأتي وقت الحصاد، يحصد االحصاد أتى." هذا الوصف للحصاد دراماتيكّي ويمتلئ باإلثارة: فـ"فور  

 المزارع محصوله بال تأخير أو تباطُؤ! 

 

  .ث لياق المباشر، وحد د عناصر الم  ادرس وامتحن الس  . 2

المثَل إلى  خلفيَّةشير تو"شرح المثل أو تطبيقه". قد  "الخلفيّة": يمكن لسياق "قصة" المثل أن يتألف من ُمقد مة

ثل، بينما قصة المَ  قبلثل المَ  خلفيَّةرد تثَل. عادة  ما التي قيل فيها المَ  الظروفصف تثل، أو حكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدشرح أو تطبيق المثل يرد 

 ثل وقّصته وشرحه أو تطبيقه؟هذا المَ  خلفيَّة يما هش: ف وناق  اكتش  

 .مالحظات

  . 34-33و 25-1: 4مرقس في  واردةالمث ل  خلفيَّةأ.  

 اسّر  ثل البذار التي تنمو ، ومَ 2-3ثل الّزارع في اآليات يسوع في حكايته مَ  أنّ  34-33: 4يظهر من مرقس 

، كان يكلّم الجموع. ويقول البشير مرقس: "بكثيٍر 30-32ثل بذرة الخردل في اآليات ، ومَ 02-02في اآليات 

من ِمثل هذه األمثال كان يسوُع يكلّم الجمَع بالكلمة، على قدر ما كانوا يطيقون أن يسمعوا. وبغير مثٍل لم يكن 

 (.  34-33: 4يكلِّمهم، ولكنّه كان يفّسر لتالميذه كّل شيٍء حين ينفرد بهم" )مرقس 
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ة الم     .22-22: 4مرقس في  واردةثل ب. قص 

 

 ثل.ج. شرح أو تطبيق الم   

 )انظر "هـ".(  .ال يشرح يسوع هذا المثَل. ولذا ينبغي تفسير المثَل باالعتماد على القّصة نفسها وسياقها

  

ة بالم  . 3 لة الخاص  لة وغير ذات الص    .ث لحد د الت فاصيل ذات الص 

ثل. والتّفاصيل ذات الّصلة في يسوع أن يكون هناك مغزى روحي لكّل نقطة تُذَكر في المَ : لم يقصد ُمقد مة

ثل ثل أو موضوع المَ ثل التي تعّزز النقطة المركزيّة في المَ المثَل هي تلك التّفاصيل الواردة في قّصة المَ 

 اخاّص   اأالّ نعطي مغزى روحيّ  . ولذا، علينا من خالل المثَل د إيصالهارالرئيسّي أو الّدرس الرئيسّي الذي يُ 

 ومستقاّل  لكّل نقطة تفصيلية في قّصة المثَل. 

التي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها و: ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المثَل شف وناق  اكتش  

 إيصال معنى ما؟ 

 .مالحظات

ارع   .اإلنسان أو الز 

يمثِّل يسوع  اسّر  اإلنسان أو المزارع المذكور في مثَل البذار التي تنمو  المؤمنون أنّ يؤمن بعض المسيحيّون 

المسيح، ألنّه في مثل القمح والّزوان، كان "الّزارع" هو يسوع المسيح. ولكّن هذا يعني أن يسوع المسيح ال 

ثل بفكرٍة غريبة هذا المعنى يأتي إلى المَ  خِرج البذار براعمها وساقها وتنمو لتطلق ثمارها. إنّ يعرف كيف تُ 

"اإلنسان" أو المزارع في مثَل البذار التي  ثَل. وهكذا، فإنَّ على الّرسالة الّرئيسيّة أو النّقطة المركزيّة في المَ 

 ليَس نقطة  تفصيليّة  مهّمة في هذا المثَل، وهي نقطة تهدف فقط لتعزيز حكاية القّصة.  اسّر  تنمو 
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 .الُملقاة على األرضالبذار  

. إلقاء البذار على األرض هو المرحلة األولى في النّمّو، ولذا فإنّه نقطة النّقطةال يشرح يسوع المسيح هذه 

ة في المثَل. ال بدَّ أن البذار مرتبطة بملكوت هللا، أي بحكم هللا الّسيادي في قلوب وحياة النّاس. تفصيليّة مهمّ 

: 4مة هللا المزروعة في قلوب النّاس، تلك الكلمة التي تأتي بثمر كثير )مرقس يمكن للبذار أن تشير إلى كل

 ةخطيَّ العالم على ال ا(. وقد تشير إلى عمل نعمة وسيادة هللا من خالل الّروح القدس في قلوب األفراد، مبّكت  14

والعظيم في نشر (. أو قد يشير هذا البذار إلى عمل هللا الواسع 8: 12ينونة )يوحنا اه بحقيقة البّر والدّ إيّ  اومقنِع  

 (. 14: 04بشارة اإلنجيل وإعالن كلمته من مكاٍن إلى آخر، ومن أّمة إلى أّمة )متّى 

 

 .المراحل االنتقالي ة للنبتة 

ل النّمّو المختلفة، مثل إطالق االنتقال من مرحلة إلى أخرى في عملية النّمّو أمٌر ال يمكن إدراكه. مراح

البراعم وبروز الّساق وظهور الّسنبلة وحمل الّسنبلة للحب، أموٌر ال يشرحها يسوع وال يطبِّقها. تعّزز هذه 

المراحل فكرة القّوة الكامنة في البذرة على أن تنمو عبر كّل هذه المراحل نحو النُّْضج والحصاد. وهكذا، 

 مراحل يمكن تحديدهاال تمثّل  لح. فهذه المراخاّصةة في نمّو النّبتة معاٍن نتقاليّ ينبغي أال تُعطى المراحل اال

 في حياة األفراد، أو في الكرازة للعالم. في النّمّو الّروحّي 

 

 .الحصاد 

كما هو الحال في مثَل القمح والّزوان، فإن "الحصاد" يذكِّر بالّدينونة األخيرة حين سيعود يسوع المسيح. ولكّن 

ز فكرة سيادة هللا يسوع المسيح ال يشرح أو يطبِّق هذه النّقطة التّفصيليّة. وكل ما تعمله هذه النّقطة هو أن تعزّ 

وعمله الذي ال يمكن مقاومته من خالل كلمته في قلوب وحياة المسيحيّين، عمله الذي ال يمكن لشيء أن يمنعه 

 ! اكثير   انتِج ثمر  أو يعطّله. فعمل هللا سينجح ويُ 

 

ئيسي ة للمث ل. 4 سالة الر    .حد د الر 

ثل : الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل موجودة إّما في الّشرح أو التّطبيق، أو يمكن استخالصها من قّصة المَ ُمقد مة

نعرف كيف ينبغي تفسير األمثال. المثَل أو طبّقه  نفسها. وبالنّظر إلى الطريقة التي بها شرح يسوع المسيح
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للمثَل هدف أو درس رئيسّي واحد، أي نقطة مركزية واحدة يشّدد عليها. ولذا، علينا أال نحاول عادة  ما يكون 

نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذي يسعى  علينا أن ة، بلواحٍد من تفاصيل القصّ  إيجاد حقٍّ روحّي في كلِّ 

 المثَل لتقديمه. 

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ شف وناق  اكتش   

 .مالحظات

 ". نمّو ملكوت هللايعلّم عن " 02-02: 4مرقس  اسّر  البذار التي تنمو مثَل 

ليس اإلنسان، بل هللا هو المصدر الوحيد للنمّو الّروحّي. هللا هو الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل هي كما يلي: "

 ." النّاس على األرضومجاالت في قلوب وحياة وملكه كمه م ملكوته، أي لحُ المصدر الوحيد لتأسيس وتقدُّ 

 

إرادة هللا الّسياديّة تجعل كلمة هللا في الكتاب الُمقدَّس تؤّكد تأثيرها القوّي المتزايد على قلوب وحياة الناس، 

عظيَمين للمسيحيّين المؤمنين. فينبغي  ا. تعطي هذه الحقيقة تعزية  وتشجيع  اوبالتّالي على المجتمع عموم  

أن ينتظروا موعد الحصاد، ألنّه حين يأتي سيكون هذا بانتصار تاّم وكامل! ينبغي تنفيذ  للمسيحيّين المؤمنين

، وحاليّ  ملكوت حاضرخطّة هللا لملكوته، ومؤكَّد ويقينيٌّ أنّها ستتّم! مجيء ملكوت هللا أمٌر محتوم! ملكوت هللا 

، فهو له تأثير مغيّر متزايد في باستمرار اجري تغيير  ملكوت يُ فقد جاء في المجيء األّول للمسيح! وملكوت هللا 

إيّاهم يُثِمرون أكثر فأكثر. وملكوت  بالمسيح، وجاعال   اإيّاهم أكثر شبه   قلوب وحياة المسيحيّين المؤمنين جاعال  

فهو ينتشر كّل الوقت وسط كّل المجموعات البشرية في األرض، ويصل ألعداد ، هللا ملكوت يمتّد باستمرار

، ففي المجيء الثّاني ليسوع المسيح، سيكون ملكوت مستقبليّ ! وملكوت هللا نّاس في العالممتزايدة من ال

. في ذلك الوقت، جمٌع عظيم من الُمخلَّصين ال يستطيع مخلوق إحصاءه، من كلِّ أُّمةٍ اوتاّم   ملكوت هللا كامال  

(، وأرضنا التي نعيش عليها اآلن 2: 7 يوحنا ش يسوع المسيح )رؤيارسيقف أمام ع ،وشعب وقبيلة ولغة

 (! 13-12: 3بطرس 0ستتجّدد بالكامل )

ينمو البذار بحسب قوانين الكامنة فيها، وهو ما ال يراه المزارع. وبالطّريقة نفسها، ينمو عمل نعمة وسيادة هللا 

 في ملكوت هللا بحسب إرادة نعمة وسيادة هللا. 

هللا الّسرمديّة، وإرادة هللا الّسياديّة التي ستتّم، وسلطانه كلّي القدرة الذي  إدراك سيادة هللا واإلقرار بها )خطّة

مات األساسيّة لملكوت هللا. فشعب ملكوت هللا الّصادق يعترف يمّكنه من تتميم إرادته وخطته( أحد أهم السّ 
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البداية إلى النّهاية، وفي ما  ويقّر باعتماده الكامل على هللا. إنّهم يعتمدون على هللا في ما يتعلَّق بخالصهم من

إنّهم يتّكلون على هللا في بناء كنائسهم وتثبيتها في كّل مكان، يتعلَّق بنمّوهم الّروحّي في كّل جوانب حياتهم. 

تّكلون على هللا في ما يتعلّق يوفي أن يكون لهم تأثير دائم ومستمّر في المجتمعات التي يعيشون فيها. وهُم 

 األكيد والمحتوم لكّل شيء!   باالكتمال النّهائيّ 

 

  .ث ل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن الم  . 5

تتشابه بعض األمثال في ما بينها، ويمكن مقارنة بعضها ببعض في بعض األحيان. فالحّق الموجود  ُمقد مة:

في كّل األمثال له ما يوازيه أو يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع أخرى في الكتاب الُمقدَّس. حاول أن تجد أهّم 

ما  على أن تفّسر مثال   ااحرص دائم   الشواهد المقابلة والمشابهة التي يمكنها أن تساعدنا في تفسير المثَل.

 باالعتماد على التعليم الواضح والمباشر للكتاب الُمقدَّس. 

 ؟اسّر  البذار التي تنمو : ما عالقة المقاطع الكتابيّة التّالية بما يعلّمه مثَل شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

الّسماء، وال ترجع إلى هناك، بل : "وكما تهطل األمطار وينهمر الثّلج من 11-12: 55مكتوب في إشعياء 

للجياع، هكذا تكون كلمتي  اللفاّلح وخبز   اثِمر زرع  تروي الحقول واألشجار، وتجعل البذور تنبت وتنمو وتُ 

كلمات هللا المكتوبة في الكتاب ." ، وتحقّق ما أرغب فيه، وتفلح بما أعهُد به إليهاامثمرة  دائم  التي تصدر عنّي 

ما يرغب هللا به، وستتّمم القصد الذي أرسلها هللا ألجله! كما أّن هللا سيتّمم قصده لكّل واحٍد الُمقدَّس ستتحقّق 

(! وما بدأه هللا سيتّممه ويكِمله وينهيه )فيلبّي 8: 138، ولن يترك أو يتخلّى عن أعمال يديه )مزمور همن أوالد

أو يمنعه من تتميم قصده وهدفه )إشعياء  (. ستصبِح كّل مقاصد هللا حقيقة، ولن يستطيع أحٌد أن يوقفه2: 1

14 :04 ،07 !) 

 

ئيسي  للم  . 2 ص التعليم الر    .ث للخِّ

به،  نؤمنأو  نعرفهيريدنا يسوع المسيح أن  الذي : ما التّعاليم أو الّرسائل الرئيسيّة التي يقّدمها المثَل؟ ماشناق  

 ؟نعملهأو  نكون عليهوما الذي يريدنا أن  

  .مالحظات
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ة البشريّة ونفوذ الّصبر البشرّي في ما يختّص بعمل هللا. ثل من الحماسة البشريّة الّزائدة والمثاليّ يحذِّر هذا المَ 

ا ينوي عمله في هذا العالم الُمظلِم يسأل النّاس: "لماذا لم يؤّسس ويثبِّت هللا ملء ملكوته في وقٍت أبكر ممّ 

لم إلى اإلحباط والتّشاؤم والشك وعدم االجتهاد وضعف المثابرة ما يؤّدي واقع هذا العا اوالمحطَّم؟" كثير  

بات. يهدف هذا المثَل لتحويل تشاؤمنا إلى تفاؤم ومثاليّة واثقة باهلل. حينما نزرع سيكون هناك يوم نحصد والثّ 

كن أن خطة وبرنامج هللا ال يمكن أن يتعطاّل وال يم فيه! وحتّى إن كان هناك أموٌر كثيرة ال نفهمها، فإنّ 

 يتعطَّال! 

(. 2-2: 3كورنثوس 1لكّن هذه الحقيقة ال تستبعد ضرورة أن يشترك المسيحيّون المؤمنون في العمل مع هللا )

يشّدد على عمل هللا الّسيادي في قلوب وحياة النّاس. لهذا يقول هللا: "إّن  اسّر  ولكنَّ مثَل البذار التي تنمو 

في  ا(. ال تشك أبد  15: 32، وقّوتكم في الطّمأنينة والثّقة" )إشعياء خالصكم مرهوٌن بالتّوبة والّركون إليّ 

 لمة بما قاله هللا لَك هللا في النّور! الظُّ 

  

 ب. مث ل الخميرة

 

 . 01-02: 13؛ لوقا 33: 13متّى  اقرأ

 

ة. 1  .ث لالطبيعي ة الُمقدَّمة في الم   افهم القص 

 ؟ثلالمَ  تتضّمنها قّصة: ما هي العناصر الحياتيّة التي شناق  

 .مالحظات

 .حجم وجبة الد قيق 

"المقدار" )في يُقدَّر المرأة أخذت الخميرة "وأخفتها في ثالثة مقادير من الّدقيق."  إنّ  المقدَّس يقول لنا الكتاب

لترات.  7.3 ىلي ثُْلث اإليفة، وبالتالي بحوال( بحواsata -"ساتا"  مفردرامية واليونانية "ساتون"، وهي اآل

: 2؛ قضاة 2: 18، وهي كّمية كبيرة )انظر تكوين التر   00 ىالّدقيق الُمشار إليها تصل لحوالوبهذا، فإّن كّمية 

 (. 04: 1صموئيل1؛ 12
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 .الخميرة 

بتفاعالت تتألَّف من خاليا فطريّة، وهذه الخاليا تنمو وتتكاثر باتّصالها بالّسوائل الُمحاّلة فتتسبّب الخميرة ماّدة 

رات. تُستخَدم هذه الخميرة في ُصْنع الخمر و  الخبز. تخمير وتخمُّ

 

  .ث لياق المباشر، وحد د عناصر الم  ادرس وامتحن الس  . 2

 هذا المثل وقّصته وشرحه أو تطبيقه؟ خلفيَّة يما هش: ف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 . 21-11: 13ولوقا  35-3: 13مت ى في مثل األمثال األخرى  واردةث ل الم   خلفيَّةأ.  

ل هذا المثل أن يسوع تكلّم بمثَلَي الخميرة وبذرة الخردل للجموع في سياق متّصل بحكايته مثَ  خلفيَّةرينا ت

 ثل القمح والّزوان. ارع ومَ الزّ 

 

ة المثل    .21-23: 13ولوقا  33: 13مت ى في  واردةب. قص 

 

 ثل.ج. شرح أو تطبيق الم   

 )انظر "هـ".(  .المثَل، ولذا ينبغي تفسيره باالعتماد على القّصة نفسها وسياقهالم يشرح يسوع هذا 

  

ة بالم  . 3 لة الخاص  لة وغير ذات الص    .ث لحد د الت فاصيل ذات الص 

 فإنه يقصد أن يعلّم أن ما يحدث في ُحكم هللا اآلن ملكوت السموات/ هللا ..." يُشبَّهحينما يقول يسوع ": عل م

حين يُعلَن ُملك هللا في شكله ومرحلته النّهائيّين في المجيء الثّاني للّرّب  اويقين   اسيحدث حتم  رض األعلى 

في يوم الّدينونة األخيرة. هذا يعني أّن النّاس  افاألحداث الموصوفة في األمثال ستتحقّق حتم  يسوع المسيح. 

يسوع المسيح ينطوي على رسالٍة األحياء اليوم مشمولون في األحداث الموصوفة في األمثال! فُكلُّ مثَل قاله 

 ولي اليوم!  لكَ 
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ة ويُقَصد منها التي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلو: ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المثَل شف وناق  اكتش  

 إيصال معنى ما؟ 

 .مالحظات

 .الخميرة 

مهّمة وأساسيّة في هذا المثَل حيُث يشبّه يسوع المسيح ملكوت هللا بها. وعلى كلِّ حال، الخميرة نقطة تفصيليّة 

 امعنى جيّد   مزفي الكتاب الُمقدَّس يتّخذ الرّ فقد قّدم المسيحيّون تفاسير مختلفة لهذه النّقطة التفصيليّة في المثَل. 

، حيث أنّه يشير إلى 13: 3في تكوين  سيّئ ورديءة" ، رمز "الحيَّ فمثال  . ، وهذا يعتمد على الّسياقاأو رديئ  

؛ أمثال 3: 142في مزمور  اأيض   سيّئة )وهو رمز بها إليقاعها في الخطيَّ الّشيطان، الذي خدع حّواء وجرّ 

(. ولكّن رمز "الحيّة" 2: 10 يوحنا ، وفي رؤيا3: 11كورنثوس 0؛ 33: 03؛ متّى 1: 07إشعياء ؛ 30: 03

، حيث يرمز إلى يسوع المسيح المرفوع على الّصليب )وهو رمٌز جيّد 8: 01فر العددوإيجابي في سِ  جيّدرمٌز 

 (. اأيض   14: 3في يوحنا 

، حيث يحذِّر يسوع من تعاليم 2: 12في متّى  سيّئواألمر نفسه ينطبق على رمز "الخميرة". فللخميرة معنى 

ة للحصول على التّبرير )الخالص(، وديانتهم. تتألَّف تعاليم هؤالء من مجهوداٍت بشريّ  وقيّيندّ الفّريسيّين والصّ 

 ف ديانتهم من التّوافق الخارجي مع معاييرهم البشريّة التي وضعوها هم. إنهم يُبغضون التّكريس القلبيَّ وتتألّ 

وديانتهم بـ"الخميرة"، ألنّها تعمل حسب مبدأ االختراق والتغلُّل  هموالبّر. وقد دعا يسوع تعاليم للحقّ 

 8-2: 5كورنثوس 1في  سيّئالمتزايدين، حيث كانت تؤثّر بحياتهم وحياة اآلخرين. ولرمز "الخميرة" معنى 

حهم وفي الوقت نفسه تسامُ  بالمواهب الروحية أهل كنيسة كورنثوس ، حيُث شجب الّرسول بولس تفاُخراأيض  

ذيلة الرئيسيّة التي سادت كنيسة الكورنثيّين مع االنقسام الّداخلي والفساد األخالقي الجنسّي داخل الكنيسة. الرّ 

. فيسوع يعلّم بوضوح أّن الخميرة جيّد"الخميرة" معنى ـكانت الكبرياء الّروحيّة. ولكن في مثَل الخميرة، ل

في قلوب وحياة المسيحيّين  احقيقيّ   ااعتراف  "ملكوت هللا أو ُمْلك هللا"، أي حكم هللا، الذي يُعتَرف به ترمز لـ

ر، فتنتشر وتتغلَّل وتتخلّل كامل كتلة العجين. وهكذا، فإّن الخميرة هنا الحقيقيّين." تتمتّع الخميرة بِسمَ  ة التخمُّ

 في الحياة!التّأثير الُمغيِّر لملكوت هللا أو ُملكه تمثل 
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ئيسي ة للم  . 4 سالة الر    .ث لحد د الر 

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 ". نمّو ملكوت هللايعلّم عن " 01-02: 13لوقا  في الخميرةمثَل 

في  الحقيقيّين فإنّه يستمرّ حين يتأّسس ُحكم هللا في قلوب المسيحيّين الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل هي كما يلي: "

لملكوت هللا  النمّو الداخليّ يشّدد هذا المثل بشكٍل خاّص على  "!ثيره إلى أن يغيّر ويجّدد كلَّ شيءة تأعمليّ 

. يؤثّر بكل جوانب ومجاالت حياتهم الّشخصيّة(. ُحكم هللا في قلوب المسيحيّين المؤمنين 01: 17)انظر لوقا

اتهم وطبيعتهم الّداخليّة وسلوكهم وعالقاتهم وعملهم لق كّل ناحيٍة في شخصيّ سيخلِّصهم ويحفظهم ويعيد خ

 وخدمتهم. 

شعب ملكوت هللا إدراك وقبول عمل هللا في النّمّو الّداخلي في ملكوت هللا سمةٌ أساسيّة من سمات ملكوت هللا. 

بالنّمّو الداخلي لملكوته. سيكون الملكوت في الحقيقّي يُقِرُّ بسيادة هللا الكاملة والتّاّمة في كّل األمور المتعلّقة 

من الّسماء الجديدة واألرض الجديدة.  امرحلته األخيرة قد تغلغل وتخلَّل كامل كيان وطبيعة َمن سيكونون جزء  

 (. 3-1: 3يوحنا 1؛ 18: 3كورنثوس 0) اون على صورة المسيح تمام  فسيصير المسيحيّون الحقيقيّ 

 

 ج. مث ل بذرة الخردل

 

 . 12-18: 13؛ لوقا 30-32: 4؛ مرقس 30-31: 13متّى  أاقر

 

ة الط  . 1  .ث لبيعي ة الُمقدَّمة في الم  افهم القص 

 ؟ثلقّصة المَ : ما هي العناصر الحياتيّة التي تتضّمنها شناق  

 .مالحظات

 



9الدَّرس -تاسعال الدليل  

 .بذرة الخردل 

الحدائق. حين تُذكر هذه البذرة تعود هذه البذرة في أصولها إلى مصر، وهي أصغر البذور التي تُزَرع في 

ها تنمو في البداية، فإنَّ  افي بدايته. ولكْن برغم كون بذرة الخردل صغيرة  جّد   افإنّها تشير إلى شيٍء صغير جد  

 وتنمو حتّى تصير شجرة . 

 

 .شجرة الخردل 

. رثالثة وخمسة أمتاعها إلى ما بين يصل ارتفا اتوَجد شجرة الخردل في فلسطين، حيث تكون نبتة كبيرة جد  

. يقول الكتاب وتحَت أغصانها في الخريف، تصير أغصانها قاسية وصلبة، فتأتي طيوٌر كثيرة وتتآوى فيها

الطّيور تأتي إليها لتحتمي من  إنها تأتي و"تبيت في أغصانها" أو "تقيم خيمها" في أغصانها. وهكذا، فإنَّ 

العاصفة، ولتستريح من التّعب، وتتظلّل من حّر الّشمس. كما أّن الطّيور تأتي لتتغّذى على بذورها الّسوداء 

َغر التي تنتزع من قرونها. ولكّن هذه الّسمة غير مذكورة في المَ  ثل. وهكذا، فإن صورة شجرة الّشديدة الصِّ

 ! اه مسكن  من ٍن رائع يمكن لإلنسان أن يتّخذصورة مكا االخردل هي عموم  

 

  .ث لياق المباشر، وحد د عناصر الم  ادرس وامتحن الس  . 2

 هذا المثل وقّصته وشرحه أو تطبيقه؟ خلفيَّة يما هش: ف وناق  اكتش  

 .مالحظات

  .21-11: 13ولوقا  35-3: 13مت ى في مثل األمثال األخرى  واردةالمث ل  خلفيَّةأ.  

ثل يسوع كلّم الجموع بمثلَي الخميرة وبذرة الخردل في سياق متّصل بمثَل الزارع ومَ  المثل أنّ  خلفيَّةظِهر ت

 القمح والّزوان. 

 

ة الم     .12-11: 13ولوقا  32-33: 4ومرقس  32-31: 13مت ى في  واردةثل ب. قص 
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 ثل.ج. شرح أو تطبيق الم   

 ال يشرح يسوع المثَل، ولذا ينبغي تفسيره باالعتماد على القصة نفسها في ضوء سياقها. )انظر "هـ".( 

  

ة بالم  . 3 لة الخاص  لة وغير ذات الص    .ث لحد د الت فاصيل ذات الص 

التي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها و: ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المثَل شف وناق  اكتش  

 إيصال معنى ما؟ 

 .مالحظات

 .بذرة الخردل 

بذور نباتات  أصغره الملكوت ببذرة الخردل. لكون هذه البذرة ة ألّن يسوع المسيح يشبِّ ة مهمّ هذه نقطة تفصيليّ 

 .العالم ئيلة لملكوت هللا فيغيرة بل الضّ البداية الصَّ ل ها تمثِّ يقة، فإنَّ دالح

 

 .شجرة الخردل 

. شجرة الخردل، التي ابذرة الخردل تصير شجرةَ خردٍل نافعة جد   ألنّ  اية أيض  ة ذات أهمّ فصيليّ قطة التّ وهذه النّ 

تائج العظيمة والبازرة النّ إلقامة "ِخيَمها"، تمثِّل  افي الحديقة تؤّمن لنباتات الّسماء مكان   انبتة كبيرة جد  هي 

 . في العالملعمل ملكوت هللا 

 

ئيسي ة للم  . 4 سالة الر    .ث لحد د الر 

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات
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 ". نمّو ملكوت هللايعلّم عن " 30-32: 4مرقس بذرة الخردل في مثَل 

الفتة، فإنّه ينمو بحيث تصير له مع أّن لملكوت هللا بداية  صغيرة وغير الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل هي كما يلي: "

لملكوت هللا )انظر متّى  اهروالظّ  النمّو المرئيّ يشدِّد هذا المثل بشكٍل خاّص على  "نتائج عظيمة في كل العالم!

. مجاالت الحياة في العالم سيؤثِّر في النّهاية بكلِّ (. حكم هللا في قلوب وحياة المسيحيّين المؤمنين 14: 04

سيخلّص كثيرين من النّاس، وسيحفظهم ويعيد خلق حياتهم العائلية، ويغيّر في التّعليم والخدمات الّصّحيّة 

 والحكومة وأنظمة القضاء والّصناعة والتّجارة، وغيرها. 

 

. ةٌ وأساسيّة من سمات ملكوت هللايّ راهر لملكوته سمةٌ ضروالظّ  مّو الخارجيّ إدراك عمل هللا الّسيادي في النّ 

بسيادة هللا الكاملة في كّل األمور المتعلِّقة بامتداد ملكوته. ملكوت هللا في  يدرك ويقِرّ  شعب ملكوت هللا الحقيقيّ 

ما في الكون  من الّسماء الجديدة واألرض الجديدة. كلُّ  اشيٍء سيكون جزء   إظهاره النّهائي والكامل سيشمل كلَّ 

سيأتي المسيحيّون (. 12: 1؛ أفسس 05: 15كورنثوس 1أس )سيُخَضع للمسيح يسوع الرّ وما على األرض 

 يوحنا الحقيقيّون من كّل أمم وشعوب األرض بمجد وبهاء وكرامة حضاراتهم وثقافتهم إلى ملكوت هللا )رؤيا

(. ليس من شيٍء نجس أو 2-3: 12كورنثوس 0فكٍر ألجل إطاعة المسيح ) سيأسر هؤالء كلّ (. 04-07: 01

 (. 07: 01 يوحنا ؛ رؤيا41: 13سيدخل إلى ملكوت هللا )متّى ثرة( )مع ةخطيَّ يسبّب ال

 

 د. مقارنة األمثال المتعل قة بالنمو  بعضها ببعض

 

 هذه األمثلة بعضها مع بعض؟: كيف تتشابه شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

ارعم     .ثل الز 

فال يمكن للبذرة كلمة هللا.  -في ما يتعلَّق بالبذور  ة البشريّةالمسؤوليّ ثل على . يشّدد هذا المَ 2-3: 4مرقس  اقرأ

هذا يعني أنَّ بشارة اإلنجيل أو رسالة أو تنمو أو تثِمر إال إن سقطت في تربٍة جيّدة.  اأو جذر   اج ساق  خرِ أن تُ 

مسؤول عن االستجابة  االعهد الجديد لن تثِمر إال حين يستجيب قلب اإلنسان بإيجابية نحوها. اإلنسان دائم  

أعمل ألرث الحياة  ذا: "يا معلّم، ماقائال   ابإيجابيّة نحو كلمة هللا. سأل خبيٌر عالٌم في الّشريعة يسوع يوم  
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له ذلك الخبير العالم في  األبدية؟" فرّد عليه يسوع بسؤاله: "ماذا ُكتِب في الّشريعة؟ وكيف تقرأها؟" فردَّ 

قريبك كنفسك." فامتدحه  فكرك، وأِحبّ  قدرتك وكلّ  بكلِّ قلبك وكّل نفسك وكلّ الّشريعة: "أِحّب الّرّب إلهك 

(. على 08-05: 12)لوقا  بهذا تحيا!" عملتَ : "جوابك صحيح. فإن بالقول امشّجع  الّرّب على جوابه، وتحّداه 

ه ويحثّهم ويشّجعهم على أن يتحّدى سامعي امعلّم كلمة هللا أو الواعظ بها أال يكتفي بشرح كلمة هللا، إذ عليه أيض  

 !يتجاوبوا بإيجابية مع كلمة هللاأن 

 

 .اسر ًّ  التي تنموث ل البذار م   

م ملكوت هللا من  الّسيادة اإللهيّةثل على يشّدد هذا المَ . 02-02: 4مرقس  اقرأ في ما يتعلّق بالبذار وتأسيس وتقدُّ

ما، فاهلل هو مصدرهما! هللا هو الوحيد الّذي  اخالل كلمته وروحه. ليس مصدر النّمّو الّروحّي والجسدّي إنسان  

يؤّسس ملكوته على األرض وينّميه. هللا هو الوحيد الذي يؤّسس ُحكمه في قلوب النّاس وحياتهم ومجاالتهم 

يه. وبسبب إرادته الّسيادية تؤّكد البذار الّروحيّة، كلمة هللا، تأثيرها القوّي المتزايد على قلوب النّاس، وينمّ 

 ! اوبالتّالي على المجتمع عموم  

 

 .ث ل بذرة الخردلث ل الخميرة وم  م   

يشّددان على ما نعمله  اثَل البذار التي تنمو سّر  مَ ارع وثل الزّ . مَ 34-31: 13ومتّى  30-32: 4مرقس  اقرأ

بكلمته في ناحيتَي النّمّو الّروحّي واإلثمار. ولكّن مثَل الخميرة ومثَل بذرة  نحُن وما يعمله هللا في ما يختصّ 

 ويعمل مع هللا. اإلنسان حين يتعاون  تيجة العظيمة للنّمّو الّروحيّ النّ ل يشّددان على دالخر

بخوف وارتعاد، ألّن هللا هو الذي ينشئ  ام عمليّ  كاسعوا لتحقيق خالص: "إذْن ... 13-10: 0نقرأ في فيلبّي 

هللا يعمل فيك  ثل الّزارع(، ألنّ وهكذا، حين تسعى لتكميل خالصك )مَ  فيكم اإلرادة والعمل ألجل مرضاته."

ثل بذرة )مَ  اوظاهر   اممتّد   اثل الخميرة( ونمّوا خارجي  )مَ  اعظيم   اداخلي   ا(، فإنَّ نمّو  اثل البذار الذي ينمو سّر  )مَ 

ل(النّمّو الّداخلّي )التّغيُّر والتّ يشّدد مثل الخميرة على  النتيجة الحتمية واألكيدة! انالخردل( سيكون ، الذي حوُّ

النّمّو الخارجّي ثل بذرة الخردل على يأتي نتيجة عمل هللا في قلوب وحياة ومجاالت النّاس. ويشّدد مَ 

 حكم هللا في كّل بالد العالم. ويعّززه  ، الذي يبسطه)االمتداد(
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ئيسي ة لألمثال المتعل قة بنمو ملكوت هللا ص الت عاليم الر   ه. ُملخَّ

 

به،  نؤمنأو  نعرفهيريدنا يسوع المسيح أن  الّذي : ما التّعاليم أو الّرسائل الرئيسيّة التي يقّدمها المثَل؟ ماشناق  

 ؟نعملهأو  نكون عليهوما الذي يريدنا أن  

  .مالحظات

ئيسي ة  سالة الر   .الر 

حين تعمل استجابة اإلنسان بطريقٍة إيجابيّة مع هي: " نمو ملكوت هللاالّرسالة الّرئيسيّة لهذه األمثال المتعلّقة ب

عمل هللا القوّي الّذي ال يُقاوم في قلبه وحياته، فسيُرى نموٌّ عظيم في حياة اإلنسان الداخليّة وفي حياته 

: قائال   13-10: 0في فيلبّي  المقدَّس ويعلّمنا الكتاب." الخارجيّة، وفي كّل مجاالت المجتمع البشري في العالم

بخوٍف وارتعاد، ألّن هللا هو الّذي ينشئ فيكم اإلرادة والعمل  ا"كذلك اسعوا )باستمرار( لتحقيق خالصكم عمليّ  

برغبٍة حقيقيّة مع عمل هللا الّسيادي فيه، فإّن النّتيجة ألجل مرضاته." حين يعمل ويتعاون اإلنسان مع هللا 

 في داخله!  اتكون نمّو عظيم  

يشّد  امع كلمة هللا. ومثَل البذار التي تنمو سّر   مسؤوليّة اإلنسان في التّجاُوب بإيجابيّةثل الزارع على يشّدد مَ 

النّمّو ثل الخميرة على ويشّدد مَ اس والعالم. في النّ  عمل كلمة وروح هللا الّسيادي الجبّار الّذي ال يُقاَومعلى 

ل( الذي يجريه هللا في الحياة الّشخصيّة للنّاس. ويشّدد مَ  الّداخليّ  النّمو ثل بذرة الخردل على )التُغيُّر والتحوُّ

 )االمتداد( الذي يجريه هللا في كامل المجتمع البشرّي في العالم.  الخارجيّ 

 

وحي    .هو النمو  الر   سر 

 يمكننا مشاهدةعن سّر النّمّو. ال أحد يستطيع شرح سّر النّمّو الجسدّي أو الّروحّي.  07-02: 4يتكلّم مرقس 

أّن  5: 15وفي الحقيقة، يخبِرنا إنجيل يوحنا أي إنسان ينمو ويُثِمر.  ال نستطيع أن نجعلالنّمّو واإلثمار، ولكنّنا 

أن يعوَد إلى هللا في إيمان حقيقي حين يعطيه هللا النّعمة . يمكن لإلنسان ااإلنسان ال يستطيع بنفسه أن يعمَل شيئ  

؛ 18: 31والقّوة لعمل هذا، ولكنّه ال يمكن أن يهتدي ويؤمن إالّ نال أوالد التّغيير والوالدة الجديدة )إرميا 

 (. 13: 4؛ 13-10: 0؛ 02: 1؛ فيلبّي 8: 0؛ أفسس 7: 4كورنثوس 1؛ 8-3: 3يوحنا 
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ب إرادة هللا الّسياديّة تؤّكد كلمات الكتاب الُمقدَّس على تأثيرها القوّي المتزايد على قلوب وحياة ففقط بسب

يستطيع المسيحيّون المؤمنون أن يكرزوا مجاالت المجتمع البشري في العالم.  النّاس، وبالتّالي على كلّ 

أو  االنّاس يُولَدون ثانية  أو ينمون روحيّ  جعل للضالّين الهالكين ويتلمذوا الُمخلَّصين، ولكنّهم ال يستطيعون 

(! ينبغي أن يترك المسيحيّون 2-5: 3كورنثوس 1يُثِمرون. هللا هو الوحيد الّذي يأتي بهذا النّوع من النّمّو )

 المؤمنون عمل هللا هلل، ويثقوا بأن هللا يعمل! 

 

 كلمة هللا بقوة كامنة عظيمة في داخلها.تت صف  

ة الكامنة في داخل البذرة، أي كلمة هللا. فمن دون أيّة مساعدة بشريّة، عن القوّ  08: 4يتكلّم إنجيل مرقس 

تعمل بطريقة سياديّة ال  هللا(! كلمة 11-12: 55تعرف كلمة هللا ما عليها عمله ومتى تعمله وكيف )إشعياء 

نتقل من إنسان آلخر ومن تكلمة هللا (. 10: 4؛ عبرانيين 02-08: 03يمكن مقاَومتها في قلوب النّاس )إرميا 

(. كلمة هللا تجعل قّوتها وتأثيرها ملموَسين أكثر فأكثر في كلِّ 02، 12: 12 الرسل أّمٍة ألخرى )أعمال

جهٍد ممكن في  (. لهذا يسعى المسيحيّون المؤمنون ألن يبذلوا كلَّ 03: 0-00: 1بطرس1مجاالت الحياة )

مجاالت ونواحي الحياة مثل العائلة والكنيسة  كن إطاعتها في كلِّ الكرازة بكلمة هللا وقبول كلمة هللا، وإن إم

 والحكومة والتّعليم والّزراعة والّصناعة والتّجارة واالتّصال الجماهيرّي. 

 

 الحصاد في المجيء الث اني سيكون االنتصار الن هائي. 

االنتصار التّاّم لملكوت هللا عن االنتصار النّهائي في وقت الحصاد، في نهاية الّزمن.  02: 4يتكلّم مرقس 

وبشكٍل تاّم! الحصاد يقترب باستمرار. وفي الوقت الّذي عيّنه هللا، سيعود يسوع المسيح،  امضموٌن تمام  

( أمام عرشه في السماء 33-31: 05ى ن الذين عاشوا على هذه األرض )متَّ وسيجمع كلَّ المؤمني

-0: 01 يوحنا األخيرة سينزل معهم إلى األرض الجديدة )رؤيا (، وبعد الّدينونة النّهائيّة17: 4تسالونيكي 1)

ة هللا وبرنامجه في ما يختّص (. وعندئٍذ سيصل الملكوت إلى شكله النّهائّي واألخير. ينبغي أن تتّم خطّ 5

 هذا سيتّم ويتحقّق!  بملكوته، ويقينيٌّ أنّ 
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راعة من الخارج.   ملكوت هللا يتأس س بالز 

ومثَل الخميرة ومثَل بذرة الخردل كلها تعلّم أّن  االقمح والّزوان ومثَل البذار الذي ينمو سّر  مثَل الّزارع ومثَل 

ال يستطيع ! من خالل الّزراعة من الخارجالمسيح يسوع يدخل بصفته الُمخلِّص والملك إلى القلوب البشريّة 

فاهلل أحٌد أن ينقِذ نفسه بنفسه! ال يستطيع أحٌد أن يصل إلى ملكوت هللا من خالل أفكاره أو كالمه أو عمله! 

(. بادر هللا بإرسال يسوع 37، 44: 2يجذب النّاس إلى يسوع المسيح )يوحنا ف بسيادته هو َمن يأخذ المباَدرة

ارة اإلنجيل في قلبك. إنّهم يكرزون ببشارة اإلنجيل لك قبل المسيح ويبادر بإرسال اآلخرين ليزرعوا بذور بش

؛ أفسس 17-14: 12 ية؛ روم48-42: 13 الرسل على أن تستجيب بالتّوبة واإليمان )أعمال اح قادر  صبِ أن تُ 

يل بسيادته وقّوته اللتَين ال تُقاَومان من خالل الّروح القدس في جعل بذور اإلنج(. يعمل هللا 02: 1؛ فيلبّي 8: 0

 (. 15-13: 0تسالونيكي 0؛ 11-12: 55تتحفّز للحياة وتخِرج جذرها وساقها وتنمو وتُثِمر )إشعياء 

 

 ملكوت هللا يعمل من الد اخل إلى الخارج. 

ه حين يتأّسس حكم المسيح من خالل كلمته والّروح القدس في قلب مثَل الخميرة ومثَل بذرة الخردل يعلّمان أنَّ 

تأثيره إلى أْن يغيِّر ويجّدد كلَّ  في عملِ يبدأ بالعمل من الّداخل إلى الخارج! سيستمّر ُحكم المسيح  هاإلنسان، فإنَّ 

شيء. "ُملك المسيح في الّداخل" يتخلّل ويتغلغل في كلِّ نواحي كيان المسيحي المؤمن، ويؤّدي إلى تغيير 

الخميرة في كامل كتلة  تتغلغلمثلما  أفكاره ودوافعه ومواقفه وطبيعته وكالمه وسلوكه وعالقاته وخدمته،

على حياة اإلنسان وظروفه وحياته العائليّة وحياته في  اصالح   االعجين. و"ملك المسيح في الخارج" يؤثر تأثير  

 لها.  اها مسكن  من تأتي طيور الّسماء لتتآوى في ظاللها وتتّخذ االمجتمع، مثلما تصبِح بذرة الخردل شجرة  عظيم  

: 12كورنثوس 0يعمل الستئسار وامتالك كّل ناحيٍة في الحياة البشريّة. ويشير الّرسول بولس في ُملك المسيح 

، ونأسر كّل فكٍر إلى طاعة هللالمقاومة معرفة  ا]نهدم[ كّل ما يعلو مرتفع  إلى قصده وهدفه كخادٍم للمسيح: " 5

 إلى إخضاع كلِّ  افحسب، بل هو يهدف أيض  ة مع هللا المسيح." ال يأتي ملكوت هللا بالنّاس إلى عالقة شخصيّ 

مع فكر يسوع المسيح. يعمل ُملك المسيح بشكٍل تدريجّي في المجيء بمزيٍد من  افكٍر هلل، أي لجعله متوافق  

َكب التي تسجد أمامه معلنة  أنّه الّرّب )فيلبّي ااأللسنة التي تعترف بيسوع المسيح ربّ   -2: 0، وبمزيٍد من الرُّ

11 .) 

جة العظيمة لُملك هللا في العالم هي أّن هللا يبدأ في سكب بركته على كّل نواحي الثّقافة البشريّة والمساعي النّتي

الكنيسة هي الوحيدة التي تتبارك بأعمال وأنشطة المسيحيّين المؤمنين في المجتمع، بل تشمل  وليستالبشريّة. 
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راعة واألعمال والّصناعة والتّجارة والُحكم وكّل دوائر واألدب والتعليم والزّ  هذه البركة مجاالت العلوم والفنّ 

عظيم على تأسيس المستشفيات  الفكر والمساعي البشرية. فعبر الحقبة المسيحيّة، كان للمسيحيّين تأثيرٌ 

والعناية بالمعاقين وإلغاء العبوديّة واسترجاع حقوق المرأة، والتّخفيف من الفقر، وتعليم األّميّين. كان 

الّذين ة وعدم فساد الذين بيدهم مقاليد الحكم في البالد وهزاين تأثيٌر عظيم على تعزيز الّصدق والنّ للمسيحيّ 

يديرون األعمال المختلفة، وعلى طريقة معاملة أسرى الحرب، وعلى النّساء، وعلى طبقات وفئات العاملين 

القداسة واألمانة والنّزاهة والّصدق ة وملكوت هللا ينشر ويعّزز الحّق والمحبّ في المجتمع.  اواألقّل حظّ  

ال يعلّم الكتاب الُمقدَّس أّن الكمال سيتحقّق قبل والشجاعة والعدل، وغيرها، وسط النّاس على األرض! 

المجيء الثّاني للمسيح. فلن يتأّسس ملكوت هللا في شكله النّهائي والكامل إال من خالل أحداث كونيّة عظيمة 

ولكْن في هذه األثناء، يحصل نمّو ملكوت هللا من خالل إعالن لمسيح. يسوع اني لتسبق وتصاحب المجيء الثّا

 بشارة اإلنجيل ومن خالل طاعة المسيحيّين المؤمنين لكلمة هللا. 

 

 .  اإلظهار الخارجي لملكوت هللا تدريجي 

وغير الفٍت للنّظر، ولكن من هذه البداية الّصغيرة  ابسيط   ايعلّم مثل بذرة الخردل أن بداية ملكوت هللا تبدو أمر  

 (، ولذا فهو يحتاج لمزيد من التَّوضيح وإعادة التّأكيد. 11: 13" )متّى تأتي نتائج عظيمة. هذا الحّق "سرّ 

 ايمكن القول إن هذه المجموعة كانت نسبي  ما كان أتباع يسوع األمناء قليلي الّصبر وقصيري البال.  اكثير  

كما كانوا يتّطلعون باليأس وغمرها اإلحباط.  ال بدَّ أنّها شعرتْ وضعيفة ، حتّى أنّها في بعض األحيان صغيرة  

؛ 54: 2؛ لوقا 2-8: 01بعَد فترٍة قصيرة )متّى  ، أو على األقلّ اإلى حدوث تغيُّرات ثوريّة وأحداٍث كونيّة فور  

على عقب،  االّدنيا رأس   ا(. كانوا يتوقَّعون أّن يسوَع المسيح سيقلب قريب  2: 1 الرسل ؛ أعمال15: 2يوحنا 

وربّما كانوا يفّكرون بنبّوات العهد القديم (. 10-12: 3شعبه إلى ملكوته، ويهلِك أعداءه )انظر متّى  ويجمع كلَّ 

عها وامتدادها وسط األَُمم، وبمغزاها وتأثيالمتعلِّ  رها خالل الحقبة المسيحانيّة )تكوين قة بتمجيد إسرائيل وتوسُّ

-32: 30؛ 42-31: 31؛ إرميا 20-22؛ إشعياء 3-0: 54انظر إشعياء ؛ 11-8: 70مزمور؛ 17-18: 00

، وغيرها(. ومن األمثلة 03-18: 8؛ 0؛ زكريا 5ميخا  ؛8-1: 3؛ 13-10: 0ميخا  ؛15-11: 2؛ عاموس 44

قويّة ليلتمسوا وجه الّرّب القدير ... في تلك األيّام يتشبَّث عشرة  على هذه النّبوات: "فتتوافد أمٌم كثيرة وشعوبٌ 

: 8" )زكريا ’دعنا نذهب معكم، ألننا سمعنا أّن الّربَّ معكم ‘رجال من أبناء األمم بثوب رجٍل يهوديٍّ قائلين: 

ا ينظرون إليها والّراجح أنّه حين فّكر اليهود وأتباع يسوع المسيح بمقاطع العهد القديم هذه كانو(. 00-03

 خارج سياقاتها أو كانوا يشرحونها من دون النّور الكامل الذي يأتي في العهد الجديد بشأن إسرائيل. 
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 ؛1: 11؛ 2-8: 1النتائج الّروحيّة العظيمة تأتي من النّتائج الّصغيرة )انظر إشعياء  والعهد القديم نفسه يعلّم أنّ 

 ثمَّ : "يقوله الّربّ ، اقرأ ما (. فمثال  12: 4؛ زكريا 44، 35-34: 0؛ دانيال 04-00: 17؛ حزقيال 0-3: 53

وأغرسه في جبل شامخ  اطريّ   اغصن  وأنصبُه وأقطف من رؤوس خراعيبه  ابرعم  آخذ من ناصية العالي 

يأوي تحَت ظّل أغصانه  اوارف   اويصبح أرز   اويحمل ثمار   انبِت أغصان  يشاهق، في جبل إسرائيل المرتفع، ف

ر. فتدِرك جميع أشجار الّصحراء )أي جميع األمم( أنّي أنا الّرّب، أذللُت األشجاَر المتعالية، وعظّمت طائ كلُّ 

-00: 17" )حزقيال األشجار الّدنيّة، يبّسُت الشجَر النّضر، وأنضرُت الّشجَر الّمتيبِّس. أنا الّرّب قلُت وأنجزتُ 

04 .) 

هي حقٌّ يؤّكد العهد الجديد عليه.  اليعطي نتائج عظيمة جد   اسينمو من بداية صغيرة جد  ملكوت هللا  حقيقة أنَّ 

، ألّن أباكم قد ُسرَّ أن يعطيم الّصغير: "ال تخافوا أيُّها القطيع 30: 10يقول الّرّب يسوع المسيح في لوقا 

ثيرون فاتّخذوا العبرةَ من دعوتكم، أيُّها اإلخوة: فليس بينكم ك: "31-02: 1كورنثوس 1ونقرأ في ." الملكوت

ة، وال كثيرون من المقتدرين، وال كثيرون من النّبالء. بل إّن هللا قد اختار ما هو من الحكماء حكمة بشريّ 

جاهل في العالم ليخِجل الحكماء، وقد اختار هللا ما هو ضعيٌف في العالم ليخِجل المقتدرين. وقد اختار هللا ما 

كورنثوس 1يل ما له شأن، حتى ال يفتخر أيُّ بشر أمام هللا" )وعديم الّشأن ليز اومحتقر   اكان في العالم وضيع  

1 :02-02 .) 

، فإّن افي بدايته ةوضعيف ةمحتقر توبد ةصغير تتعلّم أمثال النّمّو في العهد الجديد أن حكم نعمة هللا، مهما كان

ع ل امصيره مجاالت حياتهم. تشّجع  سود على مزيٍد من النّاس، على قلوبهم وحياتهم وكلِّ تهو االمتداد والتَّوسُّ

هذه األمثال أتباع المسيح على أن يكونوا صبورين وعلى أن يثقوا ويطيعوا، وعلى أن يستمّروا في الّصالة 

وإعالن بشارة اإلنجيل، ألنّه ال يمكن تعطيل خطّة هللا وبرنامجه، ولن يتعطاّل! حين سيُكَرز ببشارة إنجيل 

 (!14: 04النّاس، فحينئٍذ ستأتي النّهاية )متّى  العالم، شهادة  لكلِّ  الملكوت في كلِّ 

 

 دقائق( 8) صالة  5

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

لُّوا بالتناُوب  صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  ص 

  تعلَّمتموه اليوم.أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما 
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 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 القادمللد رس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو  قائد المجموعة.)

 المسيح وأن تكرز بالملكوت. تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة : التعهُّد .1

ا" و"مَ مَ المتعلِّق بـ" التعليمِعظ أو علّم أو ادرس  .0 ثل بذرة ثل الخميرة" و"مَ ثَل البذار التي تنمو سّر 

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. الخردل

، 12، 15صموئيل 1 ِمن يوميّ ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .3

ن مالحظاتك.  .18 ،17 ل. َدوِّ  استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

. راجع يومي ا آخر خمس آيات 15: 0رومية تأّمل بآية الكتاب الُمقدس الجديدة واحفظها.   :الحفظ .4

  كتابية حفظتَها.

. استفد من 02-1: 3برومية حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق  درس الكتاب الُمقدَّس: .5

 لخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. منهجية ا

 (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .2

ن مالحظاتك .7 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع  َدوِّ ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 هللا، وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.

 

 


