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  ُمقّدمةال

 

 ؟ما هو إنجيل الملكوت

ُحكم هللا الّسيادّي أو الملكّي  بأنّهملكوت هللا يمكن تعريف إنجيل الملكوت هو الخبر الّساّر عن ُملك هللا. بشكٍل عام، 

، ا(. وبشكٍل خاّص أكثر تحديد  11: 121؛ 1: 42إلى األبد )مزمور وعلى كّل إنسان وعلى كلِّ شيء، من األزل 

(. فملكوت هللا مبنيٌّ على أساس 12: 42ملكوت هللا هو ُحكم هللا الّسيادّي أو الملكّي من خالل يسوع المسيح )متّى 

، واالستفادة من ذلك العمل في حياة المؤمنين من خالل (13: 4 الرسل المكتِمل )أعمال يعمل المسيح الخالص

(، وهو عامل في 41-42: 11(. ملكوت هللا يُرى ويُدَرك في قلوب المؤمنين )لوقا 11: 12 يةروموح القدس )الرّ 

 لبداية إلى النّهاية )مرقسالمؤمنين الكامل من ا صة: في خالحياتهم. يظهر ملكوت هللا في أربعة جوانب مرئيّ 

(، وفي أعمال 11-12: 13(، وفي تأسيس المؤمنين وتنظيمهم في كنيسٍة واحدة على األرض )متّى 41-43: 12

في الكون  ا(، وأخير  22-12: 41المؤمنين الّصالحة وتأثيرهم الّصالح والحَسن في كّل جوانب المجتمع البشرّي )متّى 

كورنثوس 1األرض الجديدة، الذي سيُوِجده هللا في المجيء الثّاني للّرّب يسوع المسيح )الّسماء الجديدة و يالمفدّي، أ

11 :42-41 .) 

 

 ؟متى يُكَرز بإنجيل ملكوت هللا

(. وتكلّم 41: 2؛ متّى 11-12: 1ل ليسوع المسيح، كرز يسوع المسيح بإنجيل الملكوت )مرقس في المجيء األوّ 

معظمها يتعلَّق بملكوت هللا. وفي هذه األمثال، يعلّمنا يسوع المسيح عن طبيعة ، وكان يسوع بأكثر من خمسين مثال  

قال يسوع المسيح: "فسوف يُنادى  املكوت هللا، خاّصة عن كيفيّة الّدخول إلى ملكوت هللا وكيفيّة العيش فيه. وأخير  

(. وهكذا، بعد 12: 42أتي النّهاية" )متّى ، وبعد ذلك تاببشارة الملكوت هذه في العالم كلّه، شهادة لي لدى األَُمم جميع  

 تأسيس الكنيسة المسيحيّة على األرض، انطلق المسيحيّون المؤمنون يكرزون وينادون بإنجيل الملكوت )أعمال

به )متّى  يُنادىكرز ويُ (. الكرازة بملكوت هللا والعيش بحسب ما 11، 41: 42؛ 41-42: 42؛ 2: 11؛ 14: 2 الرسل

 المسيحيّين المؤمنين اليوم.  وواجب كلِّ  ( هما مهّمة1: 41
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 هدف األدلّة اإلرشادية األربعة المتعلّة بالكرازة بملكوت هللا

من خالل منح قائد المجموعة أو الواعظ ين أمرين عمليّ  لكرازة بملكوت هللا والتعليم عنهيساعد هذا المساق في جعل ا

 أو الكارز أو المعلّم ما يلي: 

 ادرس يمكن إكمال دراسته 14. يحتوي كّل واحٍد من األدلّة اإلرشاديّة األربعة المتعلّقة بالكرازة بملكوت هللا على 1

 في ثالثة شهور. 

 . شواهد كتابيّة مهّمة تساعد الطاّلّب على معرفة المسيح ومعرفة ملكوته ومعرفة الكتاب الُمقدَّس. 4

أن يقرأوا مقاطع الكتاب الُمقدَّس الُمشار إليها قبل  بويطلب من الطاّلّ ألسئلة المجموعة أن يستفيد من ا . على قائد1

 النّقاش. 

ص  قدِّ . تُ 2  إلجابة كّل سؤال. يمكن لهذه المالحظات أن تكون إرشاداٍت لقائد المجموعة.  ام "المالحظات" ملُخَّ

 يةرومة لرسالة عملية للكرازة بملكوت هللا والتّعليم عنه، كما يقود في دراسة عمليّ  ا. يعلّم المساق التدريبّي هذا طرق  1

 أو ضمن مجموعة صغيرة.  على مستوى فردي  

 درس على واجباٍت ينبغي عملها في البيت، وهي واجبات يمكن إعطاؤها للطاّلّب.  . يشتمل كل  3

، يمكن ان. فبعد إكمال كّل مساق يتألَّف من اثني عشر درس  . يمكن نقل قيادة تدريس هذا المساق التدريبّي آلخري1

لمجموعة صغيرة أخرى، فيحصلون على نسخٍة من هذا  للطالّب الذين درسوا المساق أن يعلّموا هذا المساق التدريبيّ 

 الدليل الُمخصَّص لقادة المجموعات.

 

 نصلّي أن يزيد الّرّب بسرعٍة عدَد قادة المجموعات والوّعاظ والكارزين والُمعلّمين في منطقتك. 

 (! 11: 1الحصاد كثير، ولكن الفعلة قليلون )متّى 

 (. 13: 11 يةرومنصلّي أن يتمّجد الّرّب في عملكم! "فإّن منه وبه وله كّل شيء. له المجد إلى األبد! آمين!" )

 

 تلمذة

 (الثالثةلطبعة اإلنكليزية )ا 4221
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 حقوق الطَّبع

. يُسمح بتصوير قانون المطبوعات والنشرمحميَّة بموجب لقادة المجموعات حول بناء كنيسة المسيح الُكتب األربعة 

تعديالت عليها، أو ترجمتها إلى لغات أخرى أي لكن ال يُسمح ببيعها، أو إجراء وهذه الكتب ألغراض التدريب. 

 بدون إذن َخطِّي ُمسبق من المؤلِّف. 

 توصية

ن الهدف من إوأن تكون بََركة لكثيرين. لكن حيث  ،الهدف من هذه الُكتب هو أن يتم استخدامها على نطاق واسع

توزيع ، فإننا نوصي بعدم يلهموتأه مؤمنينالهو تدريب لقادة المجموعات حول بناء كنيسة المسيح الكتب األربعة 

ا التلميذ فلن يستلم نُسخعلى نسخ من هذه الُكتب إالَّ  من  تهقادة المجموعات المشاركين في هذا البرنامج التدريبي. أمَّ

ا؛ على أن يُبدي استعداده  21الذي يحتوي على  بعد أن يُنهي الدرس أو كتاب التدريبمن الدليل إالَّ الدرس أو  درس 

 لشخص آخر أو لمجموعة صغيرة. حتوى هذا الكتاب متعليم ل

 ُمالحظة

 اآليات الكتابيَّة المستخدمة في هذا الكتاب ُمقتبسة من الترجمة التفسيريَّة )كتاب الحياة(. 
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 المحتويات 

 الُكتيّب التّاسع لقادة المجموعات

 الصفحة 

  مقّدمة وحقوق النشر

 البرنامج التّدريبيُّ األّول

أشخاص(. يبدأ كل  21-3جعل المجموعة صغيرة )إأشهر بواقع ساعتين في األسبوع.  3برنامج أسبوعي ُمدَّته 

 برنامج بالصالة، وينتهي بصالة وواجب بيتي.

 ( 42، 41، 42، 44تكوين ) مشاركة الخلوات الروحيَّة 1الّدرس 

 (1، 1: 1: يوحنا "إلى الملكوت واادخل"حفظ )

 (ملكوت هللا سيسأتل عن ثَ مَ عليم )ت

 ربط القويّ َمثَل 

9 

 ( 21، 11، 11، 14تكوين ) مشاركة الخلوات الروحيَّة 4الّدرس 

 (11-13: 12: لوقا ""رّحبوا باألوالد في الملكوتحفظ )

  ( 11-1: 1 يةروم) كتابالس در

 

52 

 ( 2، 1، 4، 1خروج ) مشاركة الخلوات الروحيَّة 1الّدرس 

 ( 12: 42: متّى "الملكوتاكرزوا ببشارة "حفظ )

 (في ملكوت هللا كلمة هللال عن ثَ مَ تعليم )

 الّزارعَمثَل 

14 

 (11، 14، 42، 12خروج ) مشاركة الخلوات الروحيَّة 2الّدرس 

 (34: 1ال تنظر إلى الخلف في خدمة الملكوت: لوقا حفظ )

 ( 44-12: 1 يةروم) كتابالس در

 

25 

 ( 1، 3، 1، 2تثنية ) الروحيَّةمشاركة الخلوات  1الّدرس 

 (22: 4انتصار الملكوت: دانيال حفظ )

 (في ملكوت هللا رَسلي هللامُ ل عن ثَ مَ تعليم )

 مثَل الوكالء األشرار

54 

 (11، 12، 1، 2تثنية ) مشاركة الخلوات الروحيَّة 3الّدرس 

 "(ملكوت هللاالمتعلِّقة بـ" الحفظ حفظ )راجع آيات

 (3-1: 4 يةروم) كتابالس در

 

88 

 ( 1، 4؛ قضاة 3، 1يشوع ) مشاركة الخلوات الروحيَّة 1الّدرس  

 (13: 1 يةرومحفظ )

 (في ملكوت هللا نوعين من النّاسل عن مثَ تعليم )

 الّزوان والقمحَمثَل 

440 

 452 (13، 11، 12، 11قضاة ) مشاركة الخلوات الروحيَّة 2الّدرس 
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 (11: 1 يةرومحفظ )

 (41-11: 4 يةروم) كتابالس در

 

 ( 2، 1، 1، 4صموئيل 1) مشاركة الخلوات الروحيَّة 1الّدرس 

 (1: 4 يةرومحفظ )

 (ملكوت هللا في موّ نّ الأمثال عن تعليم )

ا + َمثَل   بذرة الخردل َمثَل الخميرة +َمثَل البذار التي تنمو سّر 

415 

 (12، 11، 13، 11صموئيل 1) مشاركة الخلوات الروحيَّة 12الّدرس 

 (11: 4 يةرومحفظ )

 (42-1: 1 يةروم) كتابالس در

 

428 

 ( 1، 3، 1، 4صموئيل 4) مشاركة الخلوات الروحيَّة 11الّدرس 

 (42: 1 يةرومحفظ )

 (إلى ملكوت هللا خولتكلفة الدّ أمثال عن تعليم )

 واللؤلؤة كثيرة الثّمن الكنز المطمور المخفيّ َمثَل 

450 

 (42، 11، 14، 11صموئيل 4) الروحيَّة مشاركة الخلوات  14الّدرس 

 (يةرسالة رومآخر خمس آيات من  راجعحفظ )

 (11-41: 1 يةروم) كتابالس در

 

481 

 504 في الكتاب الُمقدَّس المسيح تفسير أمثال يسوع  1الُملَحق 

    545           في الكتاب الُمقدَّس المسيح قائمة بكّل أمثال يسوع  4الُملَحق 

 يةُمقّدمة إلى رسالة روم 1الُملَحق 

 
549 

طرق قضاء الوقت الّشخصي مع هللا ودراسة الكتاب الُمقدس   مالحق

ل والحفظ:  والتأم 

 انظر المالحق الواردة في الّدليل اإلرشادي األّول لقادة المجموعات
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 البرنامج التدريبي الثَّاني

ة في األسبوع ليوم كامل، أو على شكل مؤتمر تدريبي ُمكثَّف ُمدَّته  م  6برنامج ُمكثَّف يمكن استخدامه َمرَّ أيام. قَسِّ

ب. حاول أن تجعل كل مجموعة تتألَّف من  المجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة يُشرف على ُكل  منها قائد ُمدرَّ

 أفراد فقط.  3-21

 

 برنامج ُمقترح

 عبادة وتسبيح )جماعي( 10:31 - 10:11

 تعليم )جماعي( 22:11 - 10:31

 استراحة 

 درس كتاب ُمقدَّس )جماعي( 23:11 - 22:31

 استراحة 

وقت إضافي إلنهاء التعليم أو درس الكتاب، أو للرد على األسئلة، أو لمزيد من التعليم  20:11 - 26:11

 )جماعي(

 استراحة 

ل وحفظ  20:71 - 20:31  )مجموعات ثُنائيَّة(تأم 

 قراءة الكتاب المقدَّس في الخلوة الروحيَّة )فردي( 23:31 - 20:71

 الخلوة الروحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة( 20:11 - 23:31

 أشخاص( 21مشاركة وصالة )في مجموعات صغيرة ال تتجاوز  20:71 - 20:11
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   ( 5+  4اليوم األول )الّدرسان 

 صالة 

 ( ملكوت هللا تأسيسل عن ثَ مَ تعليم )

 ( 11-1: 1 يةرومدرس الكتاب )

 ( 11-13: 12+ لوقا  1، 1: 1يوحنا حفظ )

 (21، 11، 14، 42، 41، 42، 44تكوين قراءة كتابيّة )

 (21تكوين )في مجموعاٍت من اثنين:  خلوة روحية

 الة صمشاركة و

 ( 8+  5اليوم الّرابع )الّدرسان 

 صالة 

 ( في ملكوت هللا من النّاس نوعينل عن ثَ مَ تعليم )

 ( 41-11: 4 يةرومدرس الكتاب )

 ( 11: 1 ية+ روم 13: 1 يةرومحفظ )

 (13، 11، 12، 11، 1، 4+ قضاة  1يشوع قراءة كتابية )

 (4قضاة )في مجموعاٍت من اثنين:  خلوة روحية

 الةصمشاركة و

 ( 1+  1اليوم الثّاني )الّدرسان 

 صالة 

 ( في ملكوت هللا هللاكلمة ل عن ثَ مَ تعليم )

 ( 14-12: 1 يةرومدرس الكتاب )

 ( 34: 1+ لوقا  12: 42متّى حفظ )

 (11، 14، 42، 12، 1، 4، 1خروج، قراءة كتابية )

 (12خروج )في مجموعاٍت من اثنين:  خلوة روحية

 الةصمشاركة و

 ( 40+  9اليوم الخامس )الّدرسان 

 صالة 

 ( في ملكوت هللا النموّ عن أمثال تعليم )

 ( 42-1: 1 يةرومدرس الكتاب )

 ( 11: 4 ية+ روم 1: 4 يةرومحفظ )

 (12، 11، 13، 11، 2، 1، 4صموئيل 1قراءة كتابية )

 (2صموئيل 1)في مجموعاٍت من اثنين:  خلوة روحية

 الةصمشاركة و

 ( 6+  2اليوم الثّالّث )الّدرسان 

 صالة 

 ( في ملكوت هللا رَسلي هللامُ ل عن ثَ مَ تعليم )

 ( 13-1: 4 يةرومدرس الكتاب )

بملكوت + مراجعة الّسلسلة المتعلقة 22: 4ال نيداحفظ )

 (هللا

 (12، 1، 2، 1، 3، 1، 2تثنية قراءة كتابية ) 

 (3تثنية )في مجموعاٍت من اثنين:  خلوة روحية

 الةصمشاركة و

 ( 45+  44اليوم الّسادس )الّدرسان 

 صالة 

 ( إلى ملكوت هللا تكلفة الّدخولأمثال عن تعليم )

 ( 11-41: 1 يةرومدرس الكتاب )

مراجعة آخر خمس آيات الحفظ +  42: 1 يةرومحفظ )

 ( يةرسالة رومالمأخوذة من 

 (42، 11، 14، 11، 1، 3، 1صموئيل 4قراءة كتابية )

 (1صموئيل 4)في مجموعاٍت من اثنين:  خلوة روحية

 الةصمشاركة و

 

 ة حَ رَ إضافية مقتَ تعاليم 

 في الكتاب الُمقدَّس المسيح تفسير أمثال يسوع  1الُملَحق

 في الكتاب الُمقدَّس المسيح قائمة بكلِّ أمثال يسوع  4الُملَحق 

 يةُمقّدمة إلى رسالة روم  1الُملَحق 
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  4الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:  .بالكرازة والمناداة بملكوت هللا المتعلقَصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  42)مشاركة   5

 تكوين
 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 42، 41، 42، 44تكوين )ومن التّأم 

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

 دقائق( 1)حفظ  1

 2، 1: 1ادخلوا إلى الملكوت: يوحنا 
 

إلى الملكوت،  واادخل". عناوين آيات الحفظ الخمسة هي: ملكوت هللامن آيات الحفظ تتعلّق بـ" التاسعةالّسلسلة 

إلى الخلف في خدمة الملكوت، وانتصار  واباألوالد في الملكوت، واكرزوا ببشارة الملكوت، وال تنظر واورّحب

 الملكوت.

 .1، 1: 1ادخلوا إلى الملكوت": يوحنا ". في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين تأّملوا واحفظوا وراجعوا 

  دقيقة( 21) تعليم 1

 ربط القويّ 

 

 يتعلّق بـ 41 :14ل ربط القوّي" في متّى ثَ "مَ 

 تأسيس ملكوت هللا

 

الحياة الحقيقيّة  في يمكن رؤيتهاة اليومية ذات معنى سماوي. إنّها قّصة قصة مستوحاة من الحياة األرضيّ " هو لثَ "المَ 

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

 ملكوت هللا وإنارتها، ولمواجهة النّاس بحقيقة أوضاعهم أو حاجتهم للتّجديد. 

 (. 1، الُملَحق 1ة في دراسة األمثال )انظر الّدليل اإلرشادي الّستّ رشادية اإلنقاط الباستخدام  وسندرس هذا الَمثَل
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: "ولكْن إْن 41-42: 14متّى يسوع في  بّ . يقول الرّ 41 -12: 11؛ لوقا 12-44: 1؛ مرقس 11-44: 14متّى  اقرأ

ل عليكم ملكوت هللا! وإالّ، فكيف يقدر أحٌد أن يدخل بيت القوّي وينهب أمتعته قبِ كنُت بروح هللا أطرد الّشياطين، فقد أُ 

: "أّما إذا كنُت أطرد الّشياطين ويدّون لنا إنجيل لوقا كالم يسوع قائال   ، وبعدئٍذ ينهب بيته؟"أوال   إذا لم يربط القويَّ 

ه وهو بكامل سالحه، تكون أمتعتُه في مأمن. ولكْن، بإصبع هللا، فقد أقبل عليكم ملكوت هللا. عندما يحرس القوّي بيتَ 

 ه، ثم يوّزع غنائمه" )لوقاعندما يغزوه من هو أقوى منه فيغلبه، فإنّه يجّرده من كامل سالحه الذي اعتمد علي

11 :42-44 .) 

 

 .ثَلالطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ  افهم القّصة. 4

 ةكلمات قصّ  على هذه اللغة المجازيّة. ولذا، سندرس أوال   امبني   ثَل بلغة مجازيّة يكون معناه الّروحيّ : يُحكى المَ ُمقّدمة

 . التاريخية/ الحضارية وحقائقها وخلفيّتها الثّقافيّة  لثَ المَ 

 المثَل؟ التي تتضّمنها قصة : ما العناصر الحياتيّة الواقعية شناق  

  .مالحظات

 كّل مملكٍة منقسمة على نفسها ... 

ستُدمَّر وتخُرب، وكّل مدينة أو بيت منقسم على ذاته ال يثبت، بل يسقط وينهار. هذه الحقيقة واضحة ال تحتاج إلثبات 

البالد التي نشبت فيها. وكتٌب كثيرة  تي دّمرتال ص الحروب األهليّةصَ العالم يفيض بقِ  وال لمزيٍد من الّشرح. وتاريخ

 ُكتِبت تصف كيف تدّمرت وخربت العائالت بسبب االنقسامات والخالفات الداخليّة. 

 

 السارق الذي يدخل إلى بيت رجل قوّي ... 

حقيقة معروفة وال تحتاج  اأيض   العالم، وهذه صاحب البيت قبل أن يسرق ذلك البيت. يحدث هذا في كلِّ  يربط أوال  

إلثبات أو توضيح. المثَل قّصة مأخوذة من الحياة اليومية الواقعية تتضّمن عناصر يمكن أن تحصل في أي  مكاٍن في 

 العالم. 
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  .ثَلياق المباشر، وحّدد عناصر المَ درس وامتحن السّ أ. 5

ثَل " المَ خلفيَّةشير "تثَل. يمكن أن و"شرح أو تطبيق" المَ  "الخلفية"ل في الغالب من ثَ يتألّف سياق "قصة" المَ : ُمقّدمة

ثَل، بينما قّصة المَ  قبلثَل المَ  خلفيَّةرد تثَل. وعادة  ما المَ  التي قيل فيها روفالظ  ثل أو يصف حكاية المَ  مناسبةإلى 

 ثَل. قّصة المَ  بعديرد ثل شرح أو تطبيق المَ 

 ثَل؟وشرح أو تطبيق هذا المَ وخلفيَّة ة ما هو قصّ : شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 . 51-55: 45وَجد في متّى تالَمثَل  خلفيَّةأ.  

 .زةعج  المُ  

هذا المقطع يُظِهر أن يسوع كان ما يزال بصحبة خصومه، خاّصة  القادة  ، فإنّ 12، 12، 4: 14كما يُرى في متّى 

كان يسكنه  الدينيّين الذين يُدعون بحزب الفّريسيّين والكتبة )معلّمي الشريعة(. وأحضر النّاس إلى يسوع رجال  

و أبكم! وقد كان لمعجزة بشيطاٍن وال أعمى أ اشيطان، وقد فقد بصره وقدرته على النّْطق. شفاه يسوع، فلم يُعد مسكون  

، إذ تسبّبت تلك المعجزة فوق اثيٌر عظيم على الواقفين هناك الذين شاهدوا المعجزة.  فقد ُصِعقوا جد  أيسوع هذه ت

 العاديّة بمشاعر دهشة عظيمة اختلطت بمشاعر هيبة وخوف. 

  .المسيح المسيّا 

المسيح الموعود به في العهد القديم، فإنّهم لم يجرأوا على أن أن يكون هو  اكثيرين اقتنعوا أن يسوع يمكن جد   مع أنّ 

الفريسيّين. ولذا طرحوا السؤال: "لعّل هذا هو ابن داود!" )متّى  -من أعداء يسوع األلّداء  ايقولوا هذا صراحة  خوف  

ح" أو "المسيّا". لكلمة "المسي ا(. في فترة خدمة يسوع المسيح على األرض، كان ُمصطلح "ابن داود" مرادف  41: 14

من  اواحد   بي ناثان بأنَّ ، حيث تنبّأ النّ 12-11: 11 األيام أخبار1و 12-14: 1صموئيل 4على  اوكان هذا التوق ع مبني  

ج ملك   (. ولكْن لم تُكن لدى الّشعب فكرة واضحة عن ما 13-11: 41لمملكة هللا إلى األبد )انظر متّى  اأبناء داود سيُتوَّ

من المشاكل األرضيّة فقط، مثل  ارعوه في المسيح المسيّا القادم. فهل سيكون هذا المسيح محرِّ ينبغي أن يتوقَّ 

من الّضيق والظّلم السياسيّين والعسكريّين  ار  األمراض واإلعاقات الجسديّة؟ أم سيكون هذا المسيح المسيّا محرِّ 

كثيرون، بما في ذلك تالميذ يسوع المسيح أنفسهم، لم ة؟ من الخطيَّ  ار  عن حكم الرومان، دون أن يكون محرِّ  ينالناتجَ 

إلسرائيل  اأرضي   اتُكن لديهم فكرة صحيحة عن المسيح المسيّا اآلتي. فقد كانوا يعتقدون أن المسيح المسيّا سيكون ملك  

 (. 3: 1 الرسل ؛ أعمال11، 12، 43، 11: 3؛ يوحنّا 24-21: 11؛ لوقا 41: 42)متّى  اسماويّ   اال ملك  
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 .تّهامإلا 

 اومزعج   اظر منُذ وقٍت طويل، وبالتّالي كان كابح  الّسؤال هو إن كان يسوع هو المسيح المنتَ  فإنّ ذلك، وبالّرغم من 

يسيّين والكتبة. أتى الكتبة ومعلّمو الّشريعة كّل الطّريق من أورشليم لإليقاع بيسوع بكالٍم يقوله أو أعماٍل يعملها للفرّ 

يوَم  اهاجموا يسوع. في البداية، خاطبوا يسوَع مباَشرة  واتّهموه بعمل ما ال يجوز عمله شرعيّ  (. ولذا، 44: 1)مرقس 

يسوع كان يُخِرج  من وراء ظهره، فقالوا إنّ  عليه بكالٍم سلبيّ  (، واآلن شتموه وتكلّموا12، 4: 14الّسبت )متّى 

 الّشياطين بسلطاٍن من إبليس. 

 هذا اإلله هو فكان باب األزرق" أو "ذباب الِجيَف"."الذّ  (، وكان سيّد3-1: 1ملوك 4كان بعل زبوب إلهَ عقرون )

باب. وفي العهد الجديد ُدعي "بعلزبول"، الذي الحامي من هذا النّ  ح أن يكون معناهوع من الذ  "سيّد الروث"،  يُرجَّ

السم لإلشارة بشكٍل واضح إلى رئيس وهو اسٌم يُقصد به احتقار وإهانة هذا اإلله. وفي العهد الجديد، يُستخَدم هذا ا

كان . 12: 1ومتّى  41-42: 14ر من المقارنة ما بين نّص متّى رواح الّشّريرة )إبليس(، كما يظهَ الّشياطين واأل

 اشّرير   اأثّر تأثير   اشّرير   ا. فلم يعتبر خصوم يسوع الّشيطان روح  اجد   ااالتّهام الُمهين الذي ُوّجه ليسوع المسيح شّرير  

 )مرقس اشّرير   اوا إّن في يسوع روح  قاللى يسوع من الخارج، لكنّهم اعتبروا الّشيطان داخل نفس يسوع. فقد ع

(! أساء خصوم يسوع إليه وشتموه ألنّهم كانوا 41: 12(، بل إّن يسوع هو الّشيطان نفسه )متّى 22: 2؛ يوحنا 12: 1

، ولم يكونوا يحتملون رؤية فقدانهم ألتباعهم وتأثيرهم ومن خدمته المثِمرةوصفاته ته وطبيعته يغارون من شخصيّ 

 على عاّمة الّشعب. 

 

 . 59و 52: 45ثَل موجودة في متّى ب. قصة المَ  

 

 . 15-59: 45ى ثَل موجود في متّ ج. شرح أو تطبيق المَ  

 . إليهه على اتّهامهم الخاطئ الذي ُوجِّ  ارّد  يقّدم يسوع 

 

ه ضد يسوع سخيف. 56-52: 45متّى    : االتّهام الذي ُوجِّ

وأتباعه تفكيٌر سخيف! فالّشيطان ال يقاوم نفسه مملكته  فكير بأّن  الشيطان ينقلب على ذاته وضديقول يسوع إّن التّ 

ر عمله امطلق    ومملكته. ، وإال فإنّه يدمِّ
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 .نفسه مع : االتّهام الذي ُوّجه ضد يسوع غير متناغم55: 45متّى  

الفّريسيّين مخِطئون. فقد كان هؤالء اليهود  يقول يسوع إن أتباع الفّريسيّين )يُدعون بأبناء الفّريسيّين( يثبِتون أنّ 

 ظِهر كالم يسوع في متّىّريرة باسم هللا. ويُ الّشياطين واألرواح الشّ هم يملكون قوة  وسلطة  على إخراج يّدعون أنّ 

 مسألةٌ ال حاجة لمناقشتها.  ولذا فكونهم قد عملوا ذلك فعال  أّن هذا أمٌر ممكن،  44: 1

يسوع يخِرج الشياطين واألرواح الّشّريرة بقّوة وسلطة الّشيطان فإنهم يحكمون على أنفسهم! لكْن  وهكذا، إن قالوا إنّ 

سين في موقفهم ضّد يسوع. في الفري هممية وسلطان هللا، فإنّهم يحكمون على معلِّ إن قالوا إّن الشياطين ال تُطَرد إال بقوّ 

 للفّريسيّين!  اجّد   االحالتين سيكون حكم أتباع الفّريسيّين محرج  

 

ه ليسوع يجعل الحّق غير واضح. 10-58: 45متّى    : االتّهام الذي ُوجِّ

يسوع يطرد  هو أنّ  . الحّق الحقيقيّ يقول يسوع إّن االتّهام الذي وّجهه الفّريسيّون هو بمثابة إخفاء للحّق الحقيقيّ 

(! منُذ 14: 14متّى  -وح القدس" ة روح هللا )"الرّ واألرواح الّشّريرة ال بقّوة الّشيطان إبليس، ولكن بقوّ الّشياطين 

ن فر الخطايا ويدحض كذب خصومه ويعلِ بداية خدمة يسوع وهو يشفي المرضى ويبرئ البُْرص ويقيم الموتى ويغ

 ثبِت أنّ ذلك الّسياق طرد الّشياطين. وحقيقة أن ُممثّلي الّشيطان يُطَردون ويُخَرجون تُ األخبار الّساّرة لكلِّ النّاس. وفي 

د أن ملكوت هللا قد بدأ حقيقة أن مملكة الّشيطان قد بدأمملكة الّشيطان تتعرَّض للهجوم! ويعلّم يسوع  ت تتفتّت تُؤكِّ

ح هللا أطرد الّشياطين، فقد أقبل عليكم ملكوت ولكْن إن كنُت بروقال: "ففي وسطهم!  ايعلِن حضوره ويجعله ملموس  

 (. 42: 14هللا!" )متّى 

من خالل يسوع المسيح على كلِّ شيٍء وكلِّ إنسان. إنّه بشكٍل خاّص ملكه  لك هللا أو ُحكمه الّسياديّ "ملكوت هللا" هو مُ 

الصهم وتأسيسهم ككنيسة على الخاّص الذي يُدَرك في قلوب شعبه ويعمل في حياتهم. يظهَر ملكوت هللا في بداية خ

هاية، يظهر في خالصهم الكامل وتأسيس الّسماء الجديدة واألرض األرض وفي تأثيرهم على مجتمعهم. وفي النّ 

 . الكاملتين الجديدة

ملكوت هللا حقيقة واقعة اآلن  وهكذا، فإنّ ملكوت هللا يعمل على تحقيق االنتصار على عالم الّشيطان.  يقول يسوع إنّ 

إنّه حقيقة تنمو وتكبر وتزداد إلى أن تصل إلى شكلها النّهائي، حيث سيتأّسس في هيئة . وليس حقيقة مستقبلية فقط

 الّسماء الجديدة واألرض الجديدة في المجيء الثّاني ليسوع المسيح! 
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الذين  اعتبرهم الّشيطان خاّصته اطان ناس  كان يسوع في خدمته على األرض، في كالمه وعمله، يسلب من الّشي

ده وانتصاره على 13: 11؛ 1-1: 2؛ لوقا 42، 11: 12عليهم سلطته الّشّريرة )دانيال  مارسَ  (. يسوع المسيح بتجس 

ياطين، وبكّل عمله على األرض، أظهر أنّه أتى يطان في تجربته في البّريّة وكلمات سلطانه التي بها تُطَرد الشّ الشّ 

بشكٍل كامل ونهائي بموت يسوع  ار وتقليص سلطته وتأثيره تمّ صْ الي حَ يطان وبالتّ ربط الشّ والّشيطان إبليس!  طليرب

عن يمين اآلب في  ا(، وبقيامته وصعوده وجلوسه متّوج  11: 4؛ كولوسي 14-11: 14المسيح على الّصليب )يوحنا 

اني، ويسوع المسيح وتالميذه ل إلى المجيء الثّ (. ولذا، فإنّه من المجيء األوّ 14-1، 1: 14 يوحنا السماء )رؤيا

سلبون "أمتعة" إبليس منه، أي يسلبون نفوس وأجساد الناس الذين ال يؤمنون حتّى اآلن بالمسيح يسوع! و"ربط" ي

 يطان يتم بأعمال الّشفاء وإعالن الحّق. الشّ 

تان عظيمتان اثنتان فقط، وهما . فهناك إمبراطوريّ يطان يكون الحياد مستحيال  والشّ في هذا الّصراع بين المسيح 

ة هللا التي ملكها يسوع المسيح، وإمبراطورية األشرار في العالم، التي رئيسها الوحيد هو الّشيطان )لوقا إمبراطوريّ 

يخّص هذه اإلمبراطوريّة أو  (. كل  إنساٍن على األرض إّما أنّه12-1: 1يوحنا 1؛ 11: 1؛ كولوسي 1-2: 2

ونتيجة لهذا، فإنّه إن لم يكن الشخص في ارتباط وثيق بيسوع المسيح، فإنّه يكون ضد اإلمبراطوريّة األخرى. 

ليسوع في المجيء بأتباع ليسوع المسيح. ولكْن إن  االمسيح. وإن كان اإلنسان مع المسيح يسوع، فإنّه سيكون شريك  

 فإنّه سيترك الناس في حالة الضياع والتّشتيت فريسة  سهلة إلبليس. كان اإلنسان ضّد المسيح، 

 

ه ضد يسوع ال يمكن مغفرته.15-14: 45متّى    : االتّهام الُموجَّ

ة وتجديف" يقترفها الناس أو جديف على الّروح القدس ال يُغفَر. في كالم يسوع إّن "كّل خطيَّ التّ  يقول يسوع إنّ 

هو التكل م بوقاحة وإساءة على هللا أو اإلنسان، وهنا تشير  ايستخدم كلمة "تجديف" بمعنى  عام تمام   ،غفَرتُ ينطقون به س

لخطايا داود التي اقترفها، الزنى وعدم الّصدق والقتل  مغفرة، ثّمة إلى اإلساءة إلى اسم هللا القّدوس وشتمه. فمثال  

، وثّمة مغفرة 1رتكبتها المرأة الخاطئة الُمشار إليها في لوقا مغفرة للخطايا الكثيرة التي ا . وثّمة(11و 14)مزمور 

الثي وكالم الّشتم الرديء الذي (. وثّمة مغفرة إلنكار بطرس الثّ 11: 11)لوقا  رجسةحياة  لالبن الضاّل الذي عاش 

 الرسل )أعمال ا(. وثّمة مغفرة الضطهاد بولس الوحشي للمسيحيّين قبل أن صار مسيحي  11: 12نطق به )مرقس 

للّسير في الطّريق الذي  مستعدٌّ الحصول على الغفران يعني أن الخاطئ . حقيقية  (. فكل هؤالء تابوا توبة  1-11: 43

، مهما كانت خطاياه شّريرة، ال يقّسي قلبه، ولكْن ينتبه لتبكيتات ونخسات الروح القدسيقود إلى نوال الغفران. الذي 

 غفران! اله دائم  
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وح القدس لن "التّجديف على الرّ  وح القدس، فليس له غفران! في كالم يسوع بأنّ الرّ  يتكلّم ضدّ أّما الشخص الذي 

من قيمة  المقصودقليل هللا، والتّ  لعن، وتحد  يُغفر"، يستخدم يسوع كلمة "تجديف" بمعنى عدم االحترام المنطوي على 

مع أّن الفضل يعود هلل فقط. تجديف الفّريسيّين  االبشري تمام  بالفضل  المقصودعاء أو االدّ  ،األشياء التي تُعتبَر ُمقدَّسة  

 ينِجزه بيسوع المسيح! في الحقيقة للّشيطان ما كان الّروح القدس  المقصودةل في نسبتِهم تمثَّ 

اشتكوا ارتباط يسوع بالخطاة وجباة الضرائب. ثم  تساءلوا بشأنبداية ل: ففي اةيتقّدمون في الخطيَّ كان الفّريسيّون 

(. 12: 14ليقتلوه )متّى  تآمروا بالّسّر عليه(. وبعد ذلك 4: 14تخالف الّشريعة )متّى  ابأنه يعمل أمور   اعليه جهار  

كان في الحقيقة عمل من خالله عمل الّروح القدس  لكن من وراء ظهره قائلين إنّ  يشتمونه عالنية  واآلن، كانوا 

من أن يتوبوا عن  تهم. وبدال  ن لم يوَجد حزٌن حقيقي على خطيَّ (. وفي هؤالء الفّريسيّي42: 14الّشيطان )متّى 

لقضاء على يسوع. وهكذا، بفعل إجرامهم لمن االعتراف بخطاياهم، تآمروا  وبدال  . يقّسون قلوبهمخطاياهم، كانوا 

رة، كانوا يحكمون على أنفسهم بالهالك. كانت خطيَّ  غير مستعّدين كانوا تهم ال تُغتفَر ألنّهم وقسوة قلوبهم غير الُمبرَّ

يبقى هناك رجاء للّّص والّزاني والقاتل، ولكن ليس من ريق الذي يقود إلى الغفران. ير في الطّ بالسّ  وغير راغبين

قد صّمم وعزم على أال ينتبه لتبكيتات ونخسات ! ليس من رجاء لهذا اإلنسان ألّن يقّسي قلبه باستمراررجاء للذي 

لصوت الّروح القدس الّداعي والمحذِّر! وضع نفسه في الطريق الذي يقود إلى  يستمع. هو قّرر أالّ وح القدسالرّ 

 (. 13: 1يوحنا 1تقود إلى الموت ) ةخطيَّ الجحيم! فهذا أخطأ 

خص في الشّ  يستمرّ ه حين من ناحية، يحذِّر الكتاب الُمقدَّس من االرتداد عن هللا الحّي. فالكتاب الُمقدَّس يحذِّر من أنّ 

 ؛11-14: 1خطر االرتداد عن هللا الحّي )عبرانيين  -ه يكون في خطر حقيقّي اإليمان وفي ارتكابه الّشّر، فإنّ عدم 

، فإنّه بهذا يدوس يسوع المسيح ويهين عن قصدٍ  ةخطيَّ استمّر إنساٌن في ال(. يحّذر الكتاب الُمقدَّس من أنّه إْن 2-2: 3

 بأن يقع في دينونة هللا الّرهيبة والمخيفة )عبرانيين ٍر حقيقيّ روح نعمة هللا، ولذا يكون في خط -روح هللا 

بحيث يقول إنّها تعني أّن  هاوتحريفومن ناحية أخرى، فإنّه ال يجوز تشويه معنى هذه المقاطع الكتابيّة (. 43-11: 12

 التّوبة ليست ممكنة للخطايا التي تُقتَرف بعد المعموديّة. 

اليأس )إشعياء في  ألن يقع، مهما كانت آثامه وتعّديّاته وخطاياه مخزية، ليس من سبب له حقيقيّةأّي شخٍص تاب توبة  

. ال يرفض هللا أي إنسان إلى هللاإنساٌن أن يحظى بعالقة جيّدة مع هللا، فليلتفت  أراد(. وإن 1: 1يوحنا 1؛ 12: 1

 غي لتبكيات ونخسات الروح القدس )يوحنامستعد  وراغب بالّسير في كّل الطّريق الذي يقود للتّوبة، وينتبه ويص

3 :11 .) 

. ةخطيَّ قتراف الالة تدريجيّ وح القدس هو نتيجة جديف على الرّ ولكّن المسيحيّين المؤمنين يُحذَّرون من الالمباالة. التّ 

ج في ا (. 12: 2خطاياه )أفسس اإلنسان الّروح القدس ب يُحِزنيبدأ بإحزان الّروح القدس. يمكن أن  ةلخطيَّ وهذا التدر 



16 
 

(. واالستمرار في 11: 1 الرسل الّروح القدس )أعمال مقاومةوبة عن الخطايا يقود إلى واالستمرار في رفض التّ 

أو (، 11: 1تسالونيكي 1وح القدس، إي إخماد ناره وعمله )الرّ  إخمادأو  إطفاءمقاومة عمل الّروح القدس يقود إلى 

إلى كلمات  باإلصغاء ةخطيَّ (. والمسيحيّون المؤمنون يتجنّبون ال14-11: 14)متّى على الّروح القدس  جديفللتّ حتى 

وته، فال تقّسوا قلوبَكم، : "لهذا، ينبّهنا الّروح القدس إذ يقول: اليوم إن سمعتُم ص2-1: 1الوحي الُمقدَّس في عبرانيّين 

 ، حين أثار أباؤكم غضبي، يوَم التجربة في الّصحراء." اث قديم  كما حد

 

ه إلى يسوع يكشف شر الذين وّجهوه.15-11: 45متّى   : االتّهام الذي ُوجِّ

االتّهام الّشّرير الّذي وّجهه الفّريسيّون إليه يكشف الطّبيعة الحقيقيّة للفّريسيّن. فحين قال يسوع  يُظِهر يسوع أنَّ 

 -)انظر ترجمة فاندايك  ا، أو "اجعلوا" الّشجرة رديئة فيكون ثمّرها رديئ  اة  فيكون ثمرها جيّد  "اجعلوا" الّشجرة جيّد

، وأن الّشجرة الّرديئة ال تستطيع اجيّد   االّشجرة الجيّدة هي الوحيدة التي تستطيع أن تثِمر ثمر   البستاني(، فقد قصد أنّ 

يقول ! ان الّداخلي لإلنسان يتم التّعبير عنه بشكٍل واضٍح وأكيد خارجيّ  . ولذا، ما يمثّل التّكويارديئ   اأن تثِمر إال ثمر  

 كلماته وأفعاله. الثّمر والّشجرةة يُعَرفان بيسوع إنّه كما أّن الّشجرة تُعَرف بثمرها، هكذا قلب اإلنسان وطبيعته الحقيقيّ 

دمة جيّدة وصالحة مع أنّه هو أمران متالصقان ومترابطان. والقول إّن خدمة يسوع، مثل إخراج األرواح الّشّريرة، خ

وفيه شيطان، هو قول ينطوي على تناقض! وهذا مستحيل! فيسوع مملوء بالّروح القدس وثمره ثمٌر جيّد.  رديء

. ومن األمثلة على ثمارهم الّرديئة كالمهم التّجديفي. ارديئ   امر  يُثِمرون ث ينطبق على الفّريسيّين، فهُم اوالعكس تمام  

 (. 42-11: 1وهذا يُثبِت أّن قلوبَهم شّريرة )متّى 

يعتمد على ، ارخيص   أم ا، ثمين  اأم رديئ   ايُعتبَر قلُب اإلنساِن مخَزنَه. فما يُخِرج من مخزنه الّداخلي، سواء كان صالح  

إلى كّل إنسان على أنّه مسؤول ويُحاَسب عن طبيعته وما يفّكر به وما يقوله وما  ما يحمله في مخزنه! ينظر يسوع

(! ومع أّن اإلنسان ال يستطيع أن يغيّر قلبه، فإنّه يستطيع بالمقابل أن يلجأ بنعمة هللا إلى 1: 3يعمله )انظر غالطية 

ق أل اهللا، وهو الوحيد الذي يستطيع أن يجّدد ويغيّر قلبه وحياته. هللا دائم   يعطي النّاس ما  نْ مستعدٌّ وراغب ومتشوِّ

 ؛1: 1ما يريد هللا إعطاءه وعمله فيهم )متّى  يكون خطأهم إن لم يأخذوا ويقبلوا يطلبه هو من النّاس. والخطأ

(. ال يخلُص اإلنسان إال بنعمة هللا باإليمان. ولكن بعد خالص اإلنسان، يتّم التّعبير عن إيمانه بكالمه 42-12: 11

الذي سيحظى به الذين يخلصون، أو يحّددان درجة العقاب  أعماله، فالكالم واألعمال يحّددان درجة المجد المستقبليّ و

 المستقبلّي للّذين سيهلكون. 
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  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 1

ثَل هي تُذَكر في المثل. والتّفاصيل ذات الّصلة في المَ : لم يقصد يسوع أن يكون هناك مغزى روحي لكّل نقطة ُمقّدمة

ثل أو موضوع المثل الرئيسّي أو الّدرس ثل التي تعّزز النقطة المركزيّة في المَ تلك التّفاصيل الواردة في قّصة المَ 

ومستقاّل  لكّل نقطة تفصيلية  اخاّص   ا. ولذا، علينا أالّ نعطي مغزى روحيّ  ثلمن خالل المَ  د إيصالهارالرئيسّي الذي يُ 

 ثَل. في قّصة المَ 

قَصد منها إيصال التي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُ وثَل ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ : شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .مالحظات

مة على ذاتها لن تصمد بل ستخرب.   كّل مملكٍة منقس 

على ذاته ال يثبت، بل يخرب. هذه النّقطة التّفصيليّة مهّمة وذات مغزى، فهي تعّزز الّدرس كّل مدينٍة أو بيٍت منقِسم 

أهداف وأنشطة مملكة الّشيطان! ملكوت هللا ال ينقِسم على ذاته، وبأّن ملكوت هللا في الحقيقة يقاوم  الرئيسي بقولها إنّ 

المسيح يقاوم ويحارب مملكة الّشيطان  ات هللا، هكذا أيض  الّشيطان لن يقاوم مملكته ويحاربها، بل يقاوم ملكو فكما أنَّ 

 وينتِصر عليها. 

 

  .دخول بيت القوي وربطه 

ل هو ربط القوّي مهّمة وذات صلة ومغزى، ففيها يوّضح يسوع أّن أحد أهداف مجيئه األوّ  اهذه النّقطة التّفصيليّة أيض  

بمعنى أنّهم  ،الّشيطان إبليس مع شياطينه وأرواحه الّشّريرة(! فيسوع المسيح يربط 2: 1يوحنا 1؛ 12: 4ين )عبرانيّ 

عن سماع بشارة اإلنجيل واإليمان بها )انظر يوحنا  ااألمم وإبعاد النّاس واألمم بعيد  ال يعودون قادرين على تضليل 

 (. 1-1: 42؛ 11-1، 1: 14 يوحنا ؛ رؤيا11-14: 14

 

 .نهب بيت القويّ  

يسوع المسيح يقوم بعملية نهب  يعلّمان أنّ  11: 1وكولوسي  11-12: 14ألّن يوحنّا  هّمةهذه النّقطة التّفصيليّة م

 بهم إلى ملكوته.  اإيّاهم من مملكة الشيطان، وآتي   اوانتشال كثيرين من النّاس من كّل أمم العالم منتزع  
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  .ثَلحّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمَ . 1

نفسها. ثل المَ ّصة قثَل موجودة إّما في الّشرح أو التّطبيق، أو يمكن استخالصها من الّرسالة الّرئيسيّة للمَ : ُمقّدمة

نعرف كيف ينبغي تفسير األمثال. عادة  ما يكون ثل أو طبّقه المَ وبالنّظر إلى الطريقة التي بها شرح يسوع المسيح 

علينا أال نحاول إيجاد حق  روحّي في  ثَل هدف أو درس رئيسّي واحد، أي نقطة مركزية واحدة يشّدد عليها. ولذا،للمَ 

 ثَل لتقديمه. نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذي يسعى المَ علينا أْن ة، بل واحٍد من تفاصيل القصّ  كلِّ 

 ثَل؟ ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ : شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 ".تأسيس ملكوت هللاثَل يتعلّق بـ"هو مَ  41: 14ثَل ربط الّرجل القوي في متّى مَ 

المجيء األّول مع قد أتى هللا ملكوت  انتصار يسوع على الّشيطان يُظِهر أنّ ثَل هي كما يلي: "الّرسالة الّرئيسيّة للمَ 

الجميع بذلك، وهو يسعى لتحقيق االنتصار على عالم  اشعر  علِن ملكوت هللا عن حضوره مُ ليسوع المسيح. سيُ 

 ." الّشيطان

علّم يسوع المسيح المسيحيّين المؤمنين بأن يصلّوا قائلين: "ليأِت ملكوتك!" المجيء األكيد لملكوت  ،12: 3في متّى 

ملكوت هللا أتى في المجيء  بأنَّ  امات األساسية لملكوت هللا. شعب هللا األمين والّصادق يحيا مقتنع  السّ  إحدىهللا هو 

لى عرش الكون وكّل الخليقة. إنّهم مقتنعون أن ملكوت هللا األّول ليسوع المسيح، وبأّن يسوع المسيح يجلس اآلن ع

في األرض وسيبقى يُظِهره حتّى المجيء الثّاني، حين سيُعلَن يمتّد ويتّسع باستمرار، وأنّه يظِهر حضوره ووجوده 

 مرحلته األخيرة والكاملة. في ملكوت هللا 

فر في سِ  1و 4 الفصلَينمجيء المستقبلّي لملكوت هللا )انظر لعهد القديم يتعلّق بالفي االتّعليم األساسيّة مواضيع أحد 

: "وفي عهد هؤالء الملوك يقيم إلهُ الّسماوات مملكة  ال تنقرض إلى األبد، وال يُتَرك 22: 4دانيال(. فنقرأ في دانيال 

 ملُكها لشعب آخر، وتسحق وتبيد جميع هذه الممالك، أّما هي فتخلُد إلى األبد." 

على  في رؤى اللّيل، وإذا بمثل ابِن اإلنسان مقبال   اض  يعن "ابن اإلنسان": "وشاهدُت أ 12-11: 1ال ونقرأ في داني

البستاني(، فقّربوه منه. فأنعم عليه بسلطاٍن ومجٍد وملكوٍت لتتعبَّد  -؛ فاندايك ’القديم األيّام‘سحاب، حتى بلغ األزليَّ )

 لسان. سلطانُه سلطاٌن أبديٌّ ال يفنى، وملُكه ال ينقرض."  له كل  الّشعوب واألَُمم من كلِّ 

التّعليم األساسيّة في العهد الجديد هو أن ملكوت هللا قد أتى، وأنّه حقيقة واقعة وحاضرة اليوم. ففي مواضيع أحد و

 باإلنجيل!" )مرقس: "قد اكتمل الّزمان، واقترب ملكوُت هللا، فتوبوا وآمنوا ل، بدأ يسوع خدمته قائال  المجيء األوّ 
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؛ 14-11: 14(. وخالل فترة مجيئه األول، كسب معركة كونية على الشيّطان ومملكة ظلمة الّشيطان )يوحنا 11: 1

 (. 11: 4كولوسي 

ّول إلى المجيء الثّاني . وخالل الفترة الممتّدة من المجيء األبداية تأسيس ملكوت هللاكان المجيء األّول للمسيح 

( مع معاونيه: أضداد المسيح الّسياسيّين، واألنبياء الدينيّين 14 يوحنا . فالّشيطان )رؤياروحيّة للمسيح تشتعل حربٌ 

 يوحنا (، وكّل حلفائهم البشريّين )رؤيا11 يوحنا )رؤيا اأخالقي   ات(، والّزواني الفاسد11 يوحنا الكذبة )رؤيا

 يوحنا ضّد المسيح. ولكّن المسيح سيغلبهم ألنّه رّب األرباب وملك الملوك )رؤيا ا( يخوضون حرب  11: 11

في هذه الحرب، وليس  ة وقصدمعرف وقصد أو بغير عن معرفةكّل غير المؤمنين منخرطون ومشاركون (. 12: 11

يغلبون  اأيض  مشاركون في هذه الحرب. والمسيحيّون المؤمنون  اون أيض  هذا فحسب، بل والمسيحيّون الحقيقيّ 

 يوحنا ؛ رؤيا11-12: 3الّشيطان وأعوانه بذبيحة المسيح الكفّارية على الّصليب وبكرازتهم ببشارة اإلنجيل )أفسس 

 ؛ فيلبّي44-42: 1؛ أفسس 12: 42)متّى  ملك ملكوت هللا(. يسوع المسيح في الوقت الحاضر هو 12-11: 14

لهم  االذين قبلوا يسوع المسيح ُمخلِّص   كوت هللا األمناء هم كل  (! مواطنو مل13: 11؛ 1: 1 يوحنا ؛ رؤيا1-11: 4

(. المسيح 1: 14كورنثوس 1؛ 1: 1ويعيشون اآلن حياة مسلَّمة ليسوع المسيح بصفته ربّهم وملكهم )كولوسي 

الون تحَت ( يسلبون وينهبون من الّشيطان "أمتعته"، أي النّاس الذي ما يز12: 14)متّى  اوالمسيحيّون المؤمنون مع  

 يوحنا1(، ومحبتهم )14-11: 44سيطرته. ينهب المسيحيّون هؤالء النّاس من الشيطان من خالل صلواتهم )لوقا 

وبينما (. 11-12: 14 يوحنا ؛ رؤيا12: 43 الرسل ؛ أعمال41: 14(، ومناداتهم ببشارة اإلنجيل )متّى 13-11: 1

أو تأسيس ملكوت هللا على األرض، فإّن المجيء الثاني سيكون االكتمال التاّم  يشّكل المجيء األّول للمسيح بدايةَ 

 (. 11: 11 يوحنا ؛ رؤيا42: 11كورنثوس 1؛ 12: 1؛ أفسس 12: 41لملكوت هللا على األرض )متّى 

فإنّه ذروتها وتتميمها،  تصل األزمنةُ يعمل هللا في كّل األمور بحيث يسيّرها لتتوافق مع قصده وإرادته. وحين 

كورنثوس 1؛ انظر 11-12: 1سيُخِضع كلَّ األشياء في الّسماء وعلى األرض تحَت رأس واحد هو المسيح )أفسس 

11 :42-43 !) 

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن المَ . 2

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

مه مقاطع أخرى في الكتاب الُمقدَّس. حاول أن تجد أهّم الشواهد المقابلة األمثال له ما يوازيه أو يقابله من حّق تعلِّ 

باالعتماد على التعليم ما  ثال  أن تفّسر مَ على  ادائم  احرص  والمشابهة التي يمكنها أن تساعدنا في تفسير المثَل.

 الواضح والمباشر للكتاب الُمقدَّس. 
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 ؛ رؤيا14-1: 14 يوحنا ؛ رؤيا11: 4؛ 11: 1؛ كولوسي 14-11: 14؛ يوحنا 42-12: 12؛ لوقا 2: 1يوحنا 1: اقرأ

 . 1-1: 42 يوحنا

 ماذا يعلّم العهد الجديد عن ربط الّشيطان؟  : شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 .العهد القديم حقبةخالل  

عبر حقبة العهد القديم، كان معظم الذين يخلصون من اليهود، بينما كانت األمم األخرى تغوص في ظلمٍة قاتمة تحَت 

 كما يريدون في تلك الفترة )أعمال ويعيشوايسلكوا  (. فاهلل سمح لألمم بأنْ 41-42؛ 11: 12ة الّشيطان )دانيال عبوديّ 

 (. هذا هو المقصود بقولنا إن الّشيطان "أضّل" األمم. 2: 2كورنثوس 4؛ 41: 1 يةروم؛ انظر 13: 12 الرسل

]له[" )مزمور  ا، وأقاصي األرض ملك  اميراث   مولكن خالل فترة العهد القديم نفسها، وعد هللا المسيح بأّن يعطيه "األم

كون خالص ألمم، ]لي االمسيح المنتظر سيكون "نور   وتنبّأ األنبياء بأنّ (. 11، 11: 14؛ 1: 14ر تكوين ؛ انظ2: 4

(. الظّلمة الروحيّة التي غطّت األَُمم، بسبب خداع الّشيطان وتضليله لها، لن 3: 21هللا[ إلى أقصى األرض" )إشعياء 

 ستمّر إلى األبد! ت

 

 .العهد الجديد حقبةخالل  

هو "]إبطال[ أعمال إبليس" وتدميرها  ال ليسوع المسيح، أتى يسوع وله هدف واضٌح تمام  فترة المجيء األوّ خالل 

(. ويقول 1-1: 42 يوحنا ورؤيا 41: 14أتى يسوع "ليربط" الّشيطان )متّى (. 2: 1يوحنا 1؛ 12: 4)عبرانيين 

، وبعدئٍذ القويَّ أوال   يربطّي وينهب أمتعتَه إذا لم وإاّل، فكيف يقدر أحٌد أن يدخل بيَت القو: "41: 14يسوع في متّى 

. والمعنى 4: 42 يوحنا ورؤيا 41: 14ينهب بيته؟" تُستخَدم الكلمة األصلية )في اليونانية( "ربط" نفسها في متّى 

: الحيلولة على أن يعمل ما عمله قبال   االمراد هنا هو "كبح" و"تقييد" و"تحديد" سلطته الّشّريرة حتّى ال يعود قادر  

دون سماع أمم العالم األخبار الّساّرة عن إله الكتاب الُمقدَّس، ونوال الخالص وصيرورتهم مواطنين في ملكوت هللا 

 (. 14: 2)انظر لوقا 

 (. 11-1: 2المسيح الّشيطان باالنتصار في تجارب الّشيطان في البّريّة )متّى  طَ بَ رَ 

الّشّريرة من النّاس المسكونين بها. وقد أعطى تالميذه وخّدامه سلطة  على أن  المسيح الّشيطان بإخراج األرواح طَ بَ ورَ 

خرجوا الّشياطين واألرواح الّشّريرة. يصف يسوع المسيح انتصاره على الّشيطان في الشيطان ويُ  ايربطوا هم أيض  
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ا قد أعطيتكم سلطة  لتدوسوا ثل البرق. وها أنبالكلمات: "قد رأيُت الّشيطان وهو يهوي من الّسماء مِ  12: 12لوقا 

. إنّما ال تفرحوا بهذا: بأّن األرواح تخضع لكم، بل افرحوا االحيّات والعقارب وقدرة العدّو كلها، ولن يؤذيكم شيٌء أبد  

الميذ الّشياطين واألرواح (. قصد يسوع بهذا أنّه بإخراج التّ 42-12: 12بأّن أسماءكم قد ُكتِبت في الّسماوات" )لوقا 

يرة من النّاس رأى سيّدهم، الّشيطان إبليس، يهوي ويسقط من مركز سلطته على العالم. شابه سقوط الّشيطان الّشرّ 

لم يتوقّعوا هذا االنتصار، وربّما لم يتوقّع الّشيطان نفسه هذه الهزيمة. وما ، ألّن التاّلميذ اومحيّر   االبرق، إْذ كان مفاجئ  

ى المجيء الثّاني للمسيح. وسيُهَزم الّشيطان بشكٍل نهائّي حين يُلقى سيستمّر حتّ بدأ يحدث في المجيء األول للمسيح 

 جهنَّم. في به 

: 14-11: 14. ويقول يسوع في يوحنا اج  توَّ المسيح الّشيطان بموته وقيامته وصعوده وجلوسه عن يمين اآلب مُ  طَ بَ رَ 

عن األرض أجذب إلّي  ا! وحين أُعلَّق مرفوع  ام خارج  سيّد هذا العال لحكم على هذا العالم! اآلن يُطَرح"اآلن وقت ا

وجلوسه في يمين اآلب. فموت يسوع المسيح بِه وقيامته وصعوده لْ الجميع." يشير يسوع في كالمه هذا إلى صَ 

وقيامته وصعوده وجلوسه في يمين اآلب مثّلت الحكم على العالم الّشّرير، الذي يتألَّف من النّاس الذين قاوموا يسوع 

 المسيح وخانوه وأسلموه للموت وحكموا عليه، أي كامل مجتمع وجماعة األشرار المفصولين والبعيدين عن هللا. 

في يمين اآلب إلى حدثين متزامنين: طرد الّشيطان وجذب  اأّدى موت يسوع المسيح وقيامته وصعوده وجلوسه متّوج  

يطان من موقع سلطته على عالم األشرار في هذا العالم. لم يحدث أن النّاس إلى المسيح. من ناحية، طرد يسوع الشّ 

هو محض كذب )انظر  3-1: 2كان الّشيطان ملك كل العالم، واّدعاؤه بإمكانية أن يعطي يسوع ممالك العالم في لوقا 

الّشّرير هم  (. فالّشيطان في أفضل أحواله هو رئيس األشرار في هذا العالم! وهذا الرئيس مع عالمه22: 2يوحنا 

يجذب يسوع (! ومن ناحيٍة أخرى، 12: 42تحَت سيطرة ُمْلك يسوع المسيح الّسيادي على كامل الكون )انظر متّى 

ة إليه. معنى الكلمة "يجتذب" هو التّأثير على حياتهم الداخليّ  اكلَّ النّاس إليه. فبذبيحته الكفّاريّة "يجتذب" كثيرين جد  

الحدثان ما يزاالن مستمّرين بشكٍل متزامن. بجذب  نوهذا(. 14: 14؛ 22: 3 يوحنا وجذبهم وربحهم وجمعهم )انظر

األمم إلى نفسه يكسر قبضة الشيطان على هذه األمم! فمن خالل الكرازة ببشارة اإلنجيل  يسوع المسيح الناَس من كلِّ 

د كّل الّسلطات والقّوات التي كانت يجذب يسوع المسيح النّاس إليه من كّل أّمة. بموت يسوع المسيح على الّصليب جرّ 

في يمين  ا(. فقد أّدت قيامته وصعوده وجلوسه متّوج  11: 4)وما زالت( تقاومه من أسلحته وانتصر عليها )كولوسي 

 (. 14-1: 14 يوحنا يطان ومالئكته األشرار، وطُِردوا من السماء إلى األرض )رؤيااآلب في السماء إلى هزيمة الشّ 

ماء أموٌر ترتبط بالمجيء األّول ليسوع السّ  طرده منأو  سقوطهمن أسلحته، و تجريدهالّشيطان، و طربفإّن وهكذا، 

)لوقا  بدأ يوّزع الغنائمو انتزع منه سالحه، وهغلبو القويَّ  يسوع هاجمخالل المجيء األّول ليسوع المسيح، المسيح. 

تأثير الشيطان على األرض  ،للمسيح إلى مجيئه الثّانيعبر زمن بشارة اإلنجيل، الممتّد من المجيء األّول (! 44: 11
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ُمحّدد وُمقيَّد، حتّى أنّه غير قادر على أن يمنع الكرازة ببشارة اإلنجيل وامتداد كنيسة المسيح إلى كّل أّمٍة ومجموعة 

خداع األمم خالل منعه من من أجل إّن الّشيطان ُمقيّد  1-4: 42 يوحنا ة في العالم! لهذا يقول الكتاب في رؤيابشريّ 

بمعنى عدم قدرته على التّأثير بشّره في العالم في ما بعُد، أو بمعنى أّن كّل الذين  اأو مربوط   األف سنة. إنّه ليس ُمقيَّد  

ر ليصبح مجتمع    اممتاز   افي العالم الّشّرير سيصيرون مسيحيّين حقيقيّين، أو بمعنى أّن العالم الّشّرير الحالي سيتطوَّ

  بمعنى أنّه لم يُعد يستطيع أن يضلّل األَُمم ويخدعها. . فهو ُمقيَّد وكامال  

ففي مع أّن الّشيطان عدوٌّ مضروب ومهزوم من ناحية المبدأ، فإنّه واضح أن هللا لم يأخذه من المشهد األرض بعُد. 

أتباعه ومحالفيه إلى جهنّم  ينونة األخيرة، سيطرح يسوع المسيح الّشيطاَن وكلَّ اني فقط، حين ستأتي الدّ المجيء الثّ 

 (. 11-1: 42 يوحنا )رؤيا

 

ص التعليم الّرئيسّي للمَ . 6   .ثَللخِّ

به، وما  نؤمنأو  نعرفهأن يسوع المسيح  يريدنا الذي ثَل؟ ما: ما التّعاليم أو الّرسائل الرئيسيّة التي يقّدمها المَ شناق  

 ؟ نعملهأو  نكون عليهيريدنا أن  الذي 

  .مالحظات

  تأّسس ملكوت هللا منُذ المجيء األّول للمسيح. 

فترة العهد القديم التي تشمل فترة الّشريعة/ النّاموس واألنبياء انتهت بيوحنّا المعمدان، وتبدأ فترة العهد الجديد 

وملكوت هللا يتقدَّم إلى األمام بكّل قوة  اومن ذلك الحين فصاعد  (. 11: 11ل ليسوع المسيح )متّى بالمجيء األوّ 

 (. 14: 11وعزيمة، ورجاٌل ذوو تصميم يمتلكونه )متّى 

ُسل. ويستمّر ملكوت هللا في ه من خالل معجزات )محبّ هللا ذاتَ  أظهر ملكوتُ  ة( وكرازة )حّق( يسوع المسيح والر 

أعظم في  ن أعماال  ون المؤمنواألَُمم؛ يعمل المسيحيّ  إظهار ذاته من خالل األمور التّالية: يُكَرز ببشارة اإلنجيل لكلّ 

(؛ يُجتََذب ماليين من النّاس في كّل أَُمم العالم إلى يسوع المسيح 14: 12المجتمعات المختلفة في أنحاء العالم )يوحنا 

 ! اقّ  ظِهر حياة هؤالء المسيحيّين الحقيقيّين أن المسيح يسوع هو الملك ح؛ وتُ عن قبضة الّشيطان ابعيد  

حقيقة ، وةحقيقة قائمة وحاليّ عظات يسوع المسيح في العهد الجديد تتعلّق بملكوت هللا بالمعنى التّالي: إنّه الكثير من 

 عن ملكوت هللا!  . وقد حكى يسوع أكثر من خمسين مثال  ة كاملةحقيقة مستقبليّ ، وتنمو
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 ُرب ط الّشيطان منُذ المجيء األّول للمسيح.  

ماء، قيّد الّشيطان، أي حّدد سلطته عن يمين اآلب في السّ  االمسيح وقيامته وصعوده وجلوسه متّوج  بموت يسوع 

وأضعفها حتى ال يعود يستطيع أن يخدع ويضلّل األَُمم. ال يستطيع الّشيطان أن يمنع الكرازة ببشارة اإلنجيل في أيّة 

ة في كنيسة المسيح في كّل أّمة وكّل مجموعٍة بشريّ  أّمة أو مكان على األرض! ال يستطيع الّشيطان أن يمنع تأسيس

المسيح لم ينزع الّشيطان من عالم األرض بعُد، فما يزال هو وأعوانه من الّشياطين واألرواح الّشريرة  العالم! ولكنّ 

َرر للنّاس على األرض. وفي اتّكاٍل تاّم على الرّ  ايتسبّبون بالكثير جد   ن للمسيحيّي ينبغييسوع المسيح،  بّ من الضَّ

 ن أن يستمّروا في اختبار انتصار المسيح على الّشيطان في نواحي الحياة المختلفة على األرض. يالحقيقيّ 

على الّصليب ينتصر المسيحيّون الحقيقيّون كأفراد على الّشيطان بسبب عمل يسوع المسيح الكفّاري المكتِمل 

ما ينهب من الّشيطان النّاس الذين كان يسيطر  ذا(، وه11: 14 يوحنا وبإعالنهم بشارة إنجيل يسوع المسيح )رؤيا

هم وأعمالهم األعظم في المجتمع هم يقيّدون مون بصلواتهم وكرازتهم وتعليعليهم في الّسابق. والمسيحيّون الحقيقيّ 

 سيطر عليهم في الّسابق. الذين الّشيطان ويسلبون منه النّاس 

إنسان ليس مع يسوع المسيح هو ضّده، وكل لّشيطان الحياد أمٌر مستحيل. كل  في الّصراع الّدائر بين يسوع المسيح وا

ق. كل  المسيحيّين الحقيقيّين الذين يجمعون النّاس من خالل الخدمة المسيحية إلى ملكوت هللا هم  َمن ال يجمع معه يفرِّ

 . ضّد المسيحفي حالة الّضياع والّضالل والهالك فريسة سهلة للّشيطان هم . كل  الّذين يتركون اآلخرين مع المسيح

 

 دقائق( 2) صالة  2

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس 

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

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

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

 مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. ثَل ربط القوّي" مَ "علّم أو ادرس التعليم المتعلِّق بـِعظ أو  .4
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. 21، 11، 11، 14تكوين  نم يوميّ ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .1

ن مالحظاتك.  ل. َدوِّ  استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

ع راجِ  .11-13: 12"رّحبوا باألوالد في الملكوت": لوقا  :الُمقدَّس الجديدة واحفظهالكتاب تأّمل بآية ا الحفظ: .2

 يومي ا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. 

. استفد من منهجية 11 -1: 1برومية حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 . الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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 5الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي المجموعة:قائد   . بالكرازة والمناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  5

  تكوين

 

ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء إحدى خلواتكم  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

 (. 71، 30، 30، 31)تكوين الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم 

 وااكتف. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 1) حفظ 1

 45-46: 48"رّحبوا باألوالد في الملكوت": لوقا 

 

 .  20-26: 23"رّحبوا باألوالد في الملكوت": لوقا  في مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 1

 45-4: 4 رومية

  

في العالقة مع الّرّب يسوع المسيح وبعضنا مع بعضنا.  اهدف دراستنا الكتاب الُمقدَّس ضمن مجموعة هو نمّونا مع  

 .هدف هذه الّدراسة هو الحصول على المعرفة وفهم الكتاب الُمقدس وعيش ومماَرسة الحقائق التي يعلّمها

على المشاَركة في دراسة الكتاب الُمقدَّس والنّقاش  اهم بعض  لهذا الّسبب ينبغي ألعضاء المجموعة أن يشّجع بعضُ 

. ينبغي عدم منع أّي عضٍو من الكالم إن اتّضح أن ما فرٍد وعضٍو في المجموعة مهمّ  الّدراسة. ومشاركة كلِّ  أثناء

احيّة الالهوتيّة(. بل على قائد المجموعة أن يشّجع أعضاء المجموعة على أن بشكٍل تاّم )من النّ  ايقوله ليس صحيح  

الكتاب الُمقدَّس والمشاركة في مناقشتها والحديث عنها. من خالل اكتشاف حقائق  ايتعلّموا بعضهم من بعض مع  

مع ما يقوله  يتعاَملون بجديةإلى ما يقوله، و يستمعونينبغي أن يشعر كّل عضّو أن أعضاء المجموعة اآلخرين 

أن هم مع بعض في معرفة الكتاب الُمقدَّس وإظهارها، بل عليهم . ينبغي ألعضاء المجموعة أال يتنافس بعضُ ويقبلونه

 على أّن ينموا ويشاركوا بأفكارهم بثقة وراحة.  اة بتشجيعهم بعضهم بعض  ويظِهروا هذه المحبّ  ابعضهم بعض   يحبَّ 
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فكير من مثال درس الكتاب الُمقدَّس الذي يُقدَّم في هذا الدرس درس تّم تحضيره بعد الكثير من الّدراسة والتّدقيق والتّ 

لدرس الكتاب الُمقدَّس أو لمساعدة المجموعة حين يتناقش أعضاؤها بشأِن أجل مساعدة قائد المجموعة في تحضيره 

مختلفة يكتشفها أعضاء المجموعة، وأسئلة   اصعبة. قد يتضّمن نقاشكم في درس الكتاب الُمقدَّس أمور  ومسائل أسئلٍة 

 مختلفة يطرحها أعضاء المجموعة. 

 .  امع   11-1: 1 يةالُمقدَّس في دراستكم روماستفِد من منهجيّة الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب 

 11-2: 1 يةرومعلى دعوة ورسالة الكاتب، الرسول بولس. وتحتوي الفقرة  1-1: 1 يةيحتوي مقطع روم: ُمقّدمة

: "فأنا ال أستحي باإلنجيل، ألنّه قدرة 13: 1 يةروم. فنقرأ في يةعلى ُمقّدمة لموضوع الّرسالة إلى مؤمني مدينة روم

تعلّم  يةرومسول بولس إلى مؤمني ثّم لليونانّي، على الّسواء." رسالة الرّ  هللا للخالص، لكّل من يؤمن، لليهودّي أّوال  

النّاس.  قديستالنّاس وعن قوة هللا وقدرته على  يبّررعن قّوة رسالة اإلنجيل! إنّها تعلّم عن قوة هللا وقدرته على أن 

 !ُجدد افيصيرون خليقة جديدة وبشر   يتغيَّرونالنّاس و يخلُصاإلنجيل هو رسالة هللا المتعلِّقة بالكيفية الّتي بها 

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 11-1: 1رومية لنقرأ  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر. ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا  َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  اكتشف َحقّ ا واحد 

 ير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(. )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفك شار ك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

 )تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.
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 5-4: 4 يةروم

 .كيف قّدم الّرسول بولس نفسه: 4االكتشاف 

ال   يةروم لم تُكن الرسالة إلى مؤمني معنى بشارة موحى به من هللا بشأن  امن أّي كائٍن بشري، بل كان إعالن   تدخ 

ف الّرسول بولس عن نفسه بصفته خادم وعبد يسوع المسيح،  الشخٍص خاّص جّد   اإلنجيل هو الّرسول بولس. يعرِّ

ا وُمعيَّن   ص   امفروز   من هللا ليكون رسوال   امدعّو  . تتعلّق رسالة اإلنجيل بشكٍل رئيسّي ال بما للكرازة بإنجيل هللا اوُمخصَّ

رسالة اإلنجيل الُمقدَّمة في (. 1: 1 ية)روم بما عمله هللا في يسوع المسيح لتخليص النّاسينبغي عمله من النّاس، بل 

عن اإلنجيل كان يح لبولس الّرسول سِمّما ُوِعد به وأُعلِن في العهد القديم. ما أعلنه يسوع الم االعهد الجديد كانت جزء  

(. موضوع بشارة اإلنجيل هو يسوع 4: 1 يةالعهد القديم )روم بشكٍل كامل مع ما علّمه أنبياء اومتوافق   امنسجم  

ج عن يمين اآلب المسيح، موته وقيامته. تُظِهر قيامة يسوع المسيح حالته الحالية في الّسماء، حيث هو م د ومتوَّ مجَّ

. وهدف هذه المهّمة مهّمته بأن يكون رسوال  بولس أخذ  ،اإللهي، يسوع المسيح (. ومن هذا الّشخص2-1: 1 ية)روم

األَُمم  اعلى بلدته، ولكنّه شمل أيض   اهو أن يأتي بالنّاس إلى اإليمان بيسوع المسيح. ولم يكن حقل عمله مقتصر  

بولس الّرسول ما كان  اوغالب  (. 3: 1 ية)روم ية(، الذين شملوا أولئك الّساكنين في مدينة روم1: 1 يةاألخرى )روم

 (. 1: 1 ية)روم لمن يكتب لهمالم من هللا يبدأ رسائل بتمنّيه النّعمة والسّ 

 

  45-8: 4 يةروم

 .كيف قّدم الرسول بولس موضوع رسالته إلى كنيسة روما: 5االكتشاف 

اليهودي(. يُقّدم بولس الرسول " )غير واألُمميّ  الخالص باإليمان لليهوديّ هو " يةموضوع الرسالة إلى كنيسة روم

بطريقة تمتلئ باالحترام واإلجالل والهيبة. يعبّر  وأعظم موضوع تتّم الكرازة به والوعظ عنه سالة أهمّ في هذه الرّ 

على إيمانهم وعلى هللا . ويشكر يةبولس الّرسول عن احترامه وعاطفته الحاّرة تجاه المسيحيّين المؤمنين في روم

 ية(. ويعبّر عن اهتمامه بهم بصالته المستمّرة ألجلهم )روم2: 1 يةر بكثيرين في كل مكان )رومقد أثّ كون إيمانهم 

عهم 11: 1 ية( من أجل أن يقّويهم )روم12: 1 ية(، وبتصريحه عن توقه وشوقه ألن يزورهم )روم1: 1 (، ويشجِّ

(. بولس ملتزم ويشعر أّن 11: 1 ية(، وتكون له خدمة مثمرة في وسطهم )روم14: 1 يةويستقي منهم التّشجيع )روم

ق ومتحمِّس للكرازة ببشارة اإلنجيل ألهل مدينة روم ينٌ عليه دَ   يةبأن يكرز ببشارة اإلنجيل لكل النّاس، ولذا هو متشوِّ

فهمه الواضح لبشارة اإلنجيل. ليس (. شوق بولس وحماسه للكرازة ببشارة اإلنجيل نبعا من 11-12: 1 ية)روم اأيض  

يخلّص هللا بها كّل الذين يؤمنون، من دون تمييز بين النّاس على أساٍس عرقّي  وسيلة قويّةسالة فقط، ولكنّه اإلنجيل ر
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الطّريقة الّصحيحة للحصول على علِن ، ألنّها تُ اوفاعلة جّد   ا(. بشارة اإلنجيل قويّة جّد  13: 1 يةأو حضارّي )روم

(. وبهذا، يقّدم 11: 1رومية الوحيدة لنوال الخالص هي باإليمان )الطّريقة ، أي الطّريق الّصحيح للخالص. التّبرير

طريقة نوال حولهما: الموضوع األول  يةين تتمحور رسالته إلى رومين اللذَ ين العظيمَ الرسول بولس الموضوعَ 

لكّل النّاس في قدَّم الخالص الخالص باإليمان فقط، وينبغي أن يُ . قدَّم لهم الخالصالذين يُ ، والموضوع الثاني الخالص

 أم أمميّين غير يهود.  االعالم، سواء أكانوا يهود  

 

   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 : ما األسئلة التّي توّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 11-1: 1 روميةلنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل 

 : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك. دّون

: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كل  واحٍد بدوره بعض أفكاره التي شارك

 دّونها(. 

 : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشتها في مجموعتك.( ناقش

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها التاّلميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي

 

 1-1: 4 يةروم

 ؟ما معنى قيامة يسوع المسيح: 4الّسؤال 

 .مالحظات

يقول الّرسول بولس إّن إنجيل هللا "يختّص بابنه الذي جاء من نسل داود من النّاحية البشريّة، ومن ناحية روح 

 لم يكن لموت يسوع المسيح أن يكون له معنى لوال القيامة. القداسة، تبيَّن بقوة أنّه ابُن هللا بالقيامة من بين األموات." 

  لعمل خالا المسيح المكتمل.أ. قيامة يسوع المسيح تُثب ت قبول هللا 

أنبياء األديان األخرى في هذا العالم ما يزالون  كل  من بين األموات!  أُقيمليس من نبّي آخر أو مّدٍع النّبوة في التّاريخ 

 ! تُثبِت هذه الحقيقة أنَّ اراقدين في قبورهم. ويسوع المسيح هو اإلنسان الوحيد الذي أُقيم من الموت وما يزال حيّ  

 . تُثبِت قيامته أن هللا قبل موته كوسيلٍة لخالصناعرفته العصور واألزمنة!  نبيّ يسوع المسيح هو  أعظم 
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 سيح المجيدة الحالية. مب. قيامة يسوع المسيح تُظه ر حالة يسوع ال 

ُمخلِّص العالم ورّب الكون والخليقة. وقيامته من بين األموات هي الدليل الحاسم  هقال يسوع المسيح عن نفسه إنّ 

 والنهائي على صّحة كّل أقواله واّدعائاته. وهي أقوى إظهار لحّق وصّحة كّل تعاليمهم. 

ر، ُرِسم، أُعلِ  2-1: 1 يةنقرأ في روم ن( بقوة أنّه ابُن هللا بأنّه بقيامة يسوع المسيح من بين األموات، "تبيّن )ُعيِّن، قُرِّ

ة، بل ة وطبيعته اإللهيّ ليست مقابلة بين طبيعة المسيح البشريّ  2واآلية  1المقابلة بين اآلية بالقيامة من بين األموات." 

عّما  2عليه قبل قيامته، بينما تتكلّم اآلية يسوع  كانعّما  1تتكلّم اآلية فطبيعة المسيح البشريّة. بين عنصرين في 

ابَن هللا، أي  ا! فقد كان يسوع دائم  الة تواضع المسيح وحالة تمجيدهحهذه المقابلة هي بين عليه بفضل قيامته.  صار

ها كانت ضعيفة ذا طبيعة إلهية، ولكن قبل قيامته، كانت طبيعته البشرية تُوَصف بأنها "جسد"، أي أنّ  اأنّه كان دائم  

ة العالم التي حملها في نفسه، وألنّه طبيعته البشرية ضعيفة بسبب خطيَّ ت ة وبسبب الموت. فقد كانبسبب تأثير الخطيَّ 

فصل أّي ارتباط أو اتّصال و اكان سيموت بسبب هذه الخطايا. ولكنّه في موته وضع ضعف طبيعته البشريّة جانب  

 يةرومح القداسة" في ، تغيَّرت طبيعته البشريّة، وتُوَصف بأَنّها "روة والموت. وفي قيامة طبيعته البشريّةبالخطيَّ 

. طبيعة يسوع 21: 11كورنثوس 1البستاني( في  -أو "روٌح باعٌث للحياة" أو "روح محيي" )ترجمة فاندايك  2: 1

مغمورة بالكامل بالّروح القدس، وتحت سيطرة الّروح القدس بالكامل، أي أنّها المسيح البشرية الُمقامة قويّة، وهي 

"الّرّب الّروح" )الّرّب الذي هو الّروح( في بكونه متوّحدة بالروح القدس، بحيث يُوَصف الّرّب في بشريته 

زة بالكامل بعمل ا. قيامة يسوع المسيح جعلته في مركز "12: 1كورنثوس 4  "!لّروح القدسالّربوبية الُمعزَّ

 

 2: 4 يةروم

 ؟ما معنى العبارة "رسالة إلطاعة اإليمان بين جميع األمم": 5الّسؤال 

 .مالحظات

يقول النّص األصلي إّن بولس نال من هللا نعمة ورسوليّة ألجِل بّث إطاعة اإليمان وسط كل األمم. فمهّمة بولس، 

كيف ينبغي أن نفهم ، كانت الكرازة ببشارة اإلنجيل حتى يُؤتى بالنّاس من كّل األمم إلى إطاعة اإليمان. بصفته رسوال  

عبارة "إطاعة اإليمان"؟ مع أنّه يمكن تفسير هذه العبارة بمعنى "إطاعة اإليمان المسيحي" )بحيث يكون اإليمان 

ة هذه العبارة إلى "الطّاعة التي تتألَّف من اإليمان" أو به"(، أي إطاعة بشارة اإلنجيل، فإّن األفضل ترجم "مفعوال  

أو "المبتدأ"، فاإليمان  "موضوع"الطّاعة التي هي اإليمان" )أي أن اإليمان يوّضح معنى الطاعة، فيكون بمثابة "ال

الحقيقة  (. وما تتضّمنه هذه41، 41: 12تتّصف الطّاعة المسيحيّة الحقيقيّة بإطاعة المسيح )يوحنا (. هو الطاعة



30 
 

. إذ نوعية اللمسيح مخلِّص   عمَل قبول مّرة  واحدةبولس لم يُكن  به الرسولوهائل! "اإليمان" الذي نادى  اعظيم جد  

للمسيح بصفته  التزام ثقة وطاعة -التزام يدوم طول الحياة اإليمان التي قصد بولس المناداة بها وتعزيزها هي 

إلى حياة تكريس قلبّي ليسوع المسيح دعا الّرسول بولس النّاس  ارة اإلنجيلل الكرازة ببشمن خال. اوربّ   اُمخلِّص  

 وتعاليمه.  

 

 5-6: 4 يةروم

 ؟ما معنى "أحباء هللا القّديسين المدعّوين": 1الّسؤال 

 .مالحظات

 للكلمة "دعا" )ومشتقاتها( معنيان مختلفان. 

 .أ. الّدعوة الخارجيّة 

(. قصد يوحنّا بكالمه هذا أنّه بكرازته كان يدعو 41: 1قال يوحنّا المعمدان إنّه كان "صوت مناٍد في البرية" )يوحنّا 

بهذه المعنى، (. 41: 1يسوع المسيح )يوحنا  -شعب إسرائيل لتجهيز أنفسهم واالستعداد لمجيء المسيح المنتظر 

 التي فيها يدعو النّاس من خالل الكرازة ببشارة اإلنجيل ألن يؤمنوا من هللا الّدعوة الخارجيةتشير الكلمة "دعا" إلى 

 (. 41: 1كورنثوس 1ما تُهَمل هذه الدعوة الخارجية ويتّم تجاهلها ورفضها ) ابيسوع المسيح. كثير  

 

 .ب. الّدعوة الّداخليّة 

عوة الدّ بمعنى واحد في الكتاب الُمقدَّس هو  اتقريب  ( تُستخَدم بشكٍل شبه حصري االكلمة "دعا" )ومشتقاتها أيض  

ليسوع المسيح.  واال يمكن مقاومته ليكون اقبل خلق العالم اختيار   هممن هللا، التي فيها يجذب هللا الذين اختار ةاخليّ الدّ 

فإلى هذا : "... هللا اختاركم من البدء للخالص بتقديس الّروح لكم وإيمانكم بالحّق، 12-11: 4تسالونيكي 4نقرأ في 

 األمر قد دعاكم ببشارتنا )اإلنجيل( لكم."

الخارجيّة من خالل الكرازة ببشارة اإلنجيل، ولكنّهم يتجاهلون ويرفضون تلك الّدعوة  يسمعونَمن  اهنالك دائم  

(. ولكن كّل من يتلقّى الّدعوة الداخلية من خالل عمل الّروح القدس 12: 44إيمانهم )متّى  عدمالّدعوة ويبقون على 

يستخدم  1-3: 1 ية(. وفي روم11، 22: 3في داخل قلبه فلن يستطيع مقاومة المجيء إلى يسوع المسيح )يوحنا 
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في روما يخّصون يسوع المسيح، وهم الّرسول بولس الكلمة "دعا" بمعنى الدعوة الّداخليّة. فالمسيحيّون الحقيقيّون 

فقد صاروا قّديسون بسبب دعوتهم، دعوة  ال تُقاَوم وفاعلة، من هللا من خالل عمل روحه القّدوس في قلوبهم. 

عوب لة التي ال تُقاَوم. تشير العبارة "الشّ امسيحيّين حقيقيّين ليس بسبب أي شيٍء فيهم ولكن فقط بسبب دعوة هللا الفعَّ 

؛ الفعل "تحمل" بصيغة الماضي التاّم في اليونانية( إلى النّاس الذين 11: 11 الرسل سمي" )أعمالالتي تحمل ا

(. 12-42: 1كورنثوس 1) اختارهمهللا هم الذين  دعاهمالذين  اختارهم هللا، وبالتالي فإنّهم يخّصون هللا. وهكذا، فإنّ 

التعبير (. 12-42: 2 يةرومى صورة يسوع المسيح )ليخلصوا ويكونوا عل سبق فعيّنهمهللا هم الذين  دعاهمالذين 

ة المعنى نفسه الذي يتضّمنه التعبير "مختارون"، وهذه تسمية للمؤمنين الحقيقيّين "مدعّوون" يحمل من النّاحية العمليّ 

سين" (. بفعل الّدعوة الفاعلة صار مسيحيّو روما يخّصون المسيح، وُجعلِوا "قّدي1: 1؛ يهوذا 12: 11 يوحنا )رؤيا

(، وهي تعني ekklesiaن هلل(. مالحظة: الكلمة "كنيسة" في اللغة اليونانية هي "إكليسيا" )ين ومخصَّصي)مفروز

 ". اشعب هللا المدعّو خارج  "

 

 46-41: 4 يةروم

 ؟كيف تمثِّل بشارة اإلنجيل قّوةَ هللا: 1الّسؤال 

 .مالحظات

كان بولس هذا العالم. يعيشون في للمتكلّمين باللغة اليونانيّة وكّل األجانب اآلخرين الذين  ايعتبر بولس نفسه مديون  

 . اأيض   يةكان يرغب بشّدة بأن يخدم في روم يوّجه خدمته للمتعلّمين ولغير المتُعلّمين. ولهذا

الص لكل َمن يؤمن، لليهودّي : "فأنا ال أستحي باإلنجيل، ألنّه قدرة هللا للخ13: 1 يةرومويقول الّرسول بولس في 

النّاس  ن خاللها، وألنّها تؤّدي إلى خالصثّم لليونانّي على الّسواء." لبشارة اإلنجيل قّوة عظيمة ألّن هللا يعمل م أّوال  

 من كّل األَُمم. 

 أ. اإلنجيل هو قوة هللا. 

يخلّص هللا النّاس ال بالحكمة بشارة اإلنجيل هي قّوة هللا ألّن هللا يعمل من خالل تلك البشارة، وبها يخلّص النّاس. 

(. وقوة هللا في بشارة اإلنجيل ال 41-42: 1كورنثوس 1ة، ولكن من خالل بشارة اإلنجيل )ة البشريّ ة أو القوّ البشريّ 

 االواحد" )التّوحيد الُمطلَق الذي تنادي به اليهوديّة(، أو برسالة تقّدم قانون  تظهر من خالل مناداتها برسالة عن "هللا 

األخالقيّة التي تعلّمها الديانات اليونانيّة(، بل من خالل رسالٍة عن فاٍد مصلوب وعن التّبرير  الحياة) كامال   اأخالقيّ  
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؛ 4: 4-12: 1كورنثوس 1غا( رسالة اإلنجيل )" هي بداية )ألفا( ونهاية )أومياباإليمان به. "يسوع المسيح مصلوب  

 (.   12: 3؛ 11: 1غالطية 

 

 ب. لإلنجيل قّوة تأثير قويّة وعظيمة على النّاس كأفراد. 

ُمخلَّص من شرور . كّل َمن يؤمن بيسوع المسيح ُمخلَّص من حالٍة ُمعيّنة إلى حالة أخرىكّل مؤمن بيسوع المسيح هو 

ة، الخطيَّ  ذنبمن  يح يخلُص من الشرور التالية: يخلُصمؤمن بيسوع المس كلّ . ببركاٍت ُمعيّنةُمخلَّص للتمتّع و ُمعيَّنة

ثة، ألنّه يستعيد كرامته واسمه. ويخلص من الخطيَّ  عارتُغفَر. ويخلص من  هألن خطايا ة، ألّن دم يسوع الخطيَّ  تلو 

ة. مسيح حّرره من قّوة وسلطان الخطيَّ ، ألّن الةللخطيَّ  ةالعبوديّ المسيح الذي ُسفِك على الّصليب طهّره. ويخلص من 

ة األبدي الذي يتمثَّل في االنفصال عن هللا وفي غضب هللا والموت األبدي.  يخلص من هذا الخطيَّ  عقابويخلُص من 

 منه!  يسوع المسيح تلقّى هذا العقاب في نفسه بدال   العقاب ألنّ 

ركات التّالية: ينال حالة البّر الكامل في عيني هللا؛ ينال القدرة على النّمّو وكّل مؤمن بيسوع المسيح يخلُص للتمت ع بالب

في القداسة؛ وينال القدرة على عيش حياٍة متغيّرة ومثمرة. إنّه يخلُص ليتمتّع ببركات هللا، التي تتمثَّل في الّشركة 

 ة هللا والحياة األبديّة.الّشخصيّة مع هللا ومحبّ 

 

 قوّي وعظيم على األمم.لإلنجيل تأثير ج.  

ابقة، فإنّه أو ديانته السّ التي ينتمي إليها تخلِّص بشارة اإلنجيل النّاس من كّل أَمم األرض! مهما كانت قوميّة اإلنسان 

ثّم لليونانّي )غير اليهودي( على  ! نقرأ في الكتاب الُمقدس: "لليهودّي أّوال  احين يؤمن بيسوع المسيح سيخلُص يقين  

" تعني "بشكٍل خاّص"، ألن بشارة اإلنجيل كانت في األصل ُموّجهة بشكٍل خاّص لليهود ال  الكلمة "أوّ  الّسواء."

 من النّاحية الّزمنيّة"، ألّن بشارة اإلنجيل كانت يُكَرز بها أوال   (. إنّها تعني "أّوال  14: 12؛ 41، 44، 1: 1 يةروم)

 (. 11: 42(، ومن ثّم يُكَرز بها من خاللهم لألَُمم )متّى 21-23: 11 الرسل ؛ أعمال3-1: 12لليهود )متّى 

ما كان اليهود يعرفونها في ذلك الوقت.  ااألمم الذين كانوا يتكلّمون اليونانيّة، التي كثير  هو المقصود بكلمة "اليوناني" 

 يمثِّل "اليونانيّون" النّاس من كّل أّمة على األرض. 

 

 



33 
 

 أ45: 4 يةروم

 ؟ما هو البّر الذي من هللا الُمعلَن في بشارة اإلنجيل: 2 الّسؤال

 .مالحظات

الرسول: "]ففي اإلنجيل[ قد أُعلِن البر  الذي يمنحه هللا على أساس اإليمان، والذي يؤّدي إلى اإليمان،  يقول بولس

الذي يمنحه هللا" هنا بأنّه صفة هلل  " ال يمكن فهم "البرّ ’أّما من تبّرر باإليمان، فباإليمان يحيا.‘على حّد ما قد ُكتِب: 

البستاني(، ألنّه يتّم الحصول عليه باإليمان. وهكذا، فّسر كثيرون  -في ترجمة فاندايك  -هللا"  رّ )كما في عبارة "بِ 

 " بطرٍق مختلفة. رّ كلمة "بِ 

 اإلنسان. يحّصلهأو  يكتسبه ار شيئ  الب   ليسأ.  

ّر" هو "البِ  يرون أنّ ّرهم بحفظ مطالب الّشريعة. فكانوا غيرة وحماس لترسيخ بِ  كان اليهود المتديّنون يسعون بكلِّ 

 ّر الديني واألخالقي الذي يتمتّع ويتّصف به المؤمنون اليهود. البِ 

يأتي من النّاس، كما أنّه ال يتّم اكتسابه أو  اّر ليس أمر  البِ  ( لم يعرفوا أنّ ان مثلهم أيض  ين اآلخرياليهود )والمتديّن ولكنَّ 

للذين  يُعطيه هللا، وأمٌر يحّصله ويرّسخه يسوع المسيحّر يأتي من هللا: إنّه تحصيله من خالل ما يعمله النّاس. فالبِ 

ر على  يعرفوا "أنّ  النّاس أنْ (. على 1: 1؛ فيلبّي 2-1: 12 يةروميؤمنون بيسوع المسيح ) أساس اإلنسان ال يتبرَّ

 (. 13: 4األعمال المطلوبة في الّشريعة، بل فقط باإليمان بيسوع المسيح" )غالطية 

، ومن ثّم يعملون الماءفي ة في العالم اليوم تعتقد بأن هللا يبّرر النّاس حين يتعّمدون في الكنيسة ثّمة مجموعة مسيحيّ 

في  اصالحة. تعتقد هذه المجموعة أنّه في المعمودية في الماء، تُسَكب نعمة هللا عليهم، فيصيرون أبرار   أعماال  

برَّ اإلنسان الديني . ولذا، فهم يرون أن "البّر" اجوهرهم، ويصيرون قادرين على عمل أعماٍل باّرة أو صالحة الحق  

 . واألخالقي

هللا يبّرر النّاس بإيمانهم هم ببشارة اإلنجيل وبعمل إطاعة  م تعتقد أنّ مسيحية أخرى في العالم اليووثّمة مجموعة 

 ينبعان من إرادةاإليمان وإطاعة اإلنجيل عمالن شخصيّان . يرى هؤالء أن االّشريعة وتعاليم يسوع المسيح الحق  

 . اإلنسان الديني واألخالقي برّ ّر" هو وهكذا، فهم يرون أّن "البِ ، وبهما يبّرر هللا ذلك اإلنسان. اإلنسان الحّرة

 . وال يحّصله بقدرته اال يكتسبه اإلنسان اكتساب  ّر أمٌر ولكن البِ 
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لهأمٌر  ب. البرّ    يسوع المسيح ألجل اإلنسان. يحصِّ

وفي (! 1: 1؛ فيلبّي 13: 4؛ انظر غالطية 41: 1 يةّره بنفسه، ألّن البّر يأتي من هللا )روميحّصل بِ ال يستطيع أحد أن 

! ال يتّم يكتسبه المؤمن بنفسه وقدرته وعمله ارَّ ليس أمر  أّن البِ ، يعلّم الرسول بولس يةكامل الّرسالة إلى مؤمني روم

 ّر من خالل أي أمٍر تعمله الكنيسة للمؤمن وال يتّم من خالل أيِّ أمٍر يعمله المؤمن نفسه. تحصيل البِ 

ّر يسوع المسيح البِ  حّصليسوع المسيح للمؤمن.  عملهفالبّر يأتي من هللا، ويتم الحصول عليه وترسيخه من خالل ما 

فيسوع المسيح بحياته الباّرة الكاملة على األرض وموته الكفّاري الّذبيحي على . يستحقّه امر  أللمؤمن وجعله 

واكتسب وحّصل البّر المطلوب لكّل َمن يؤمن به. مات المسيح ، ةخطيَّ الّصليب، وفّى بمطالب غضب عدل هللا على ال

(. حمل يسوع كامل عقوبة 41: 1كورنثوس 4أ؛ 12: 1بطرس 1البار ألجل خطايا غير األبرار ليأتي بهم إلى هللا )

ضب ّر هو الوفاء الكامل بمطالب غ(. البِ 11: 12؛ يوحنا 21: 12بدل الكثيرين الذين سيؤمنون به )مرقس  ةخطيَّ ال

وقبوله الكامل للمؤمنين في عائلته. وهكذا،  ةخطيَّ ن الغفران الكامل لكل الة، وإعال العادل والُمقدَّس بشأن الخطيَّ هللا

 . ّر هللا القضائي والقانونيبِ ّر هو فإّن البِ 

 

 هللا للمؤمن.  يعطيهّر أمٌر ج. الب   

هؤالء المؤمنين  يُعلِن امن يؤمن بيسوع المسيح. فاهلل بصفته قاضي   ّر يسوع المسيح لكلِّ مه بِ رَ يعطي هللا بنعمته وكَ 

رَّ ليس بالكامل في عينيه! وبهذا، فإّن البِ  ابصفتهم أبرار   يعاملهمو يعتبرهم ابالكامل، ومن ذلك الوقت فصاعد   اأبرار  

فالمسيح يعمل ألجل اإلنسان ما ال يستطيع ّر هللا القضائي القانوني! رَّ اإلنسان )المؤمن( األخالقي والديني، ولكنّه بِ بِ 

 وبدال  ر هللا المطلوب للمؤمن من خالل حياته وموته وقيامته ألجل المؤمن اإلنسان عمله ألجل نفسه: فهو حّصل بِ 

 ابصفته باّر   ويعتبره ويعامله، ّر المسيح للمؤمنبِ  ينسب ويحسبالمسيح للمؤمن، أي أنّه  رَّ هللا بِ  يحسب! وعندئٍذ عنه

، بل سيعامله ويعتبره "ا، ال يعوُد هللا يعامل المؤمن أو يعتبره "مذنب  افي عينيه إلى األبد. ومن ذلك الوقت فصاعد  

الّذبيحة "، مع أّن الطّبيعة الخاطئة ما تزال فيه، وما يزال في بعض األحيان يرتكب خطايا ويسقط فيها. ابصفته "باّر  

عنهم ألجل حمل  يسوع المسيح مات بدال   مّرة  واحدة ألجل كّل الذين يؤمنون أنَّ ت الُمقدَّمة ألجل كّل الخطايا قد تمّ 

، لم يُعد هللا يتذكَّر اخطاياهم. تحمَّل يسوع المسيح عقاب الخطايا مّرة واحدة ألجل الجميع. ومن ذلك الوقت فصاعد  

 (. 12-11: 12خطاياهم أو آثامهم وذنوبهم )عبرانيّين 
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 المؤمن.  ينالهّر أمٌر د. الب   

ّر ّر يسوع المسيح هو الذي يبّرر )يخلِّص( المؤمن، الذي ينال هذا البِ يسوع المسيح باإليمان! فبِ  رَّ المؤمن بِ  ينال

 باإليمان. 

 

 ب45: 4 يةروم

 ؟اما نوع اإليمان الذي به يصب ح اإلنسان باّر  : 6الّسؤال 

 .مالحظات

في عيني هللا( ينطوي على ثالث  اما )أي الذي يجعل هذا اإلنسان باّر   ااإليمان الذي به يبّرر هللا أو يخلِّص شخص  

 نواحي: 

 أ. النّاحية األولى في اإليمان هي المعرفة.  

اإليمان هو فهم الحقيقة كما يعلِنها الكتاب  ما نؤمن به. وهكذا، فإنَّ  نعرفمن أجل أن نؤمن بشيٍء ما، علينا أن 

سالة تُسَمع من خالل  أنَّ  11-12: 12 ةيرنا رسالة رومخبِ الُمقدَّس. تُ  "اإليمان" يأتي من سماع رسالة اإلنجيل، والرِّ

بيسوع المسيح. وتتألَّف هذه المعرفة من المتعلِّق الكرازة بكلمة المسيح. ولذا، فإّن اإليمان مبني على معرفة اإلنجيل 

وبهذا لنا حين يكرز آخرون برسالة اإلنجيل لنا.  معطاةالمعرفة عن حياة يسوع المسيح وموته وقيامته، وهي معرفةٌ 

 تكون معرفة اإليمان مبنية على أساس نعمة هللا. 

 

 ب. النّاحية الثّانية في اإليمان هي الثّقة.  

. نحُن نؤمن بعقولنا احّق لنا نحُن شخصيّ   اهو أيض   بأّن ذلك الحقّ  نثقأو  نؤمنبعد أن نفهم الحّق، سيكون علينا أن 

على  نعتمدأو  نتّكلالمسيح! نحُن  رّ سوى بِ  ىّر المسيح لنا، حتّى أنّه حين ينظر هللا إلينا ال يرأن هللا يحسب بِ وقلوبنا 

ُسل المقّدس بالكامل بسبب ما عمله يسوع المسيح. ويخبِرنا الكتاب  اهللا يعلننا أبرار   حقيقة أنّ   12: 13في أعمال الر 

 الرسل هذا اإليمان لنا )أعمال يعطيباإليمان لرسالة اإلنجيل. هللا هو َمن  أّن هللا هو َمن يفتح قلوبنا لنستجيب

(. نوعية اإليمان الذي يخلِّص هو اإلدارك الّذكي 1: 1بطرس 4؛ 41: 1؛ فيلبّي 2: 4؛ أفسس 41: 12؛ 22: 11
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وثقة   امان، بصفته اقتناع  والفاهم للحّق الُمعلَن في بشارة اإلنجيل وقبوله واالتّكال عليه. وهكذا، فإنّهّ حتّى اإلي

 شخصيّين، مبنيٌّ على نعمة هللا. 

 

 ج. النّاحية الثّالثة في اإليمان هي العمل.  

اإليمان بعقولنا وقلوبنا بأّن . : نقبل الحق ونعترف بهافإنّنا نستجيب عملي  بشارة اإلنجيل،  بحقِّ  احقيقيّ   احين نؤمن إيمان  

الكامل في المسيح وقبول عمل خالصه  يتّم التعبير عنه بقبول كامال   ايقّدم لنا خالص  يسوع المسيح هو الُمخلِّص وأنه 

صراحة  وعالنية  بأفواهنا. ثّمة  اوربّ   ابالمسيح ُمخلِّص   التعبير عنه باالعتراف(. ويتّم 14: 1قلوبنا وحياتنا )يوحنا 

: "إنّك إْن اعترفَت 12-1: 12 يةاتّفاق تاّم بين ما نؤمن به في قلوبنا وما نعترف به بأفواهنا، إذ نقرأ في رسالة روم

، رّ ، وآمنَت في قلبِك بأّن هللا أقاَمه من األموات، نلَت الخالص. فإّن اإليمان في القلب يؤّدي إلى البِ ابفمك بيسوع ربّ  

 واالعتراف بالفم يؤيِّد الخالص." 

الممتّدة نحو هللا، المعطي، من أجل نوال هبة هللا  يد الخاطئ الفارغةاإليمان الذي يخلّص أو يبّرر يمكن تشبيهه ب

" التي تربط مقطورة رطْ الربط والقَ خالصه الكريم. اإليمان الذي يخلّص أو يبّرر يشبه عملية " -الّسخيّة والمجانيّة 

تمثِّل جذورها نعمة هللا وترمز  جذع شجرةسان )حياته( بقاطرة هللا )نعمته(. فيُرَمز لإليمان الذي يخلِّص أو يبّرر باإلن

 ثمارها لحياة الّشكر واالمتنان واألعمال الحسنة. 

 

 ج45: 4 يةروم

 ؟البستاني( -رٌّ ... بإيمان إليمان" )فاندايك ما معنى الكلمات "ب  : 5الّسؤال 

 .مالحظات

ر: "من  -هللا بإيمان إليمان" )ترجمة فاندايك  ر  بِ النّّص " م والتطو  البستاني(" تُرِجم بعّدة طرق. فتُرِجم بمعنى التقد 

 إيمان ضعيف إلى إيمان أكمل وأنضج". وتُرِجم بمعنى التّشديد: "باإليمان فقط" أو "باإليمان من البداية إلى النهاية." 

االقديم )الشريعة واألنبياء(، وبِ في العهد  اّر  . أظهر هللا بِ 44-41: 1 يةتخَدم في رومولكن ثّمة عبارة مشابهة تُس  ّر 

)وهم  ( بيسوع المسيح لجميع الذين يؤمنونdia pisteòs - من خالل اإليمان :"على أساس اإليمان )في اليونانية

 (."eis pantas tous pisteuontas :؛ وفي اليونانيةالبرّ ويتلقّون الذين ينالون 



37 
 

ر( ُمعطى "على أساس اإليمان بيسوع المسيح، يوهَب . فوعد )البِ 44-41: 1ثمة عبارة أخرى شبيهة ترد في غالطية 

 (."tois pisteuousin :للذين يؤمنون )الذين ينالون ويتلقّون البّر؛ وفي اليونانية

 ّر هللا )كّل َمن يؤمن(. بِ  متلقّي)باإليمان أو من خالل اإليمان( و الوسيلةعلى  1: 1 يةكما تشدِّد روم

)وليس بأعمال  باإليمانهو فقط  رّ يأتي من هللا. وهذا البِ  اّر  هو: "اإلنجيل يعلِن بِ  11: 1 يةوهكذا، فإّن أفضل فهم لروم

نس أو الثّقافة أو درجة اإليمان( )من دون تفريق في الجِ  لكّل َمن يؤمنُمعطى  رّ الّشريعة( )الوسيلة(. وهذا البِ 

 )المتلقّون(!" 

 انى من هللا في رحمته ونعمته اللّتين تفوقعطَ ّر مُ ّر(. البِ ّر بموته وقيامته )أساس البِ حّصل البِ  من يسوع المسيح هو

ر )المحبّة؛ مصدر البِ  )وسيلة نوال هذا  ّر باإليمان( للذين يؤمنون )المتلقّون(. ينال المؤمنون البِ رّ التخي ل والتصو 

 ّر(. البِ 

 

 د45: 4 يةروم

 ؟ما معنى الكلمات "أّما من تبّرر باإليمان، فباإليمان يحيا": 6الّسؤال 

 .مالحظات

" ال تتحدَّث هذه ’( فيحيا.ek pisteòsوأّما )اإلنسان( الباّر باإليمان )في اليونانية: ‘"كما هو مكتوب:  الترجمة:

باإليمان )أي بفعل إيمانه(، فسيحيا )سينال الحياة  ". وقد تُرِجمت إلى "وأّما البارّ "البارّ "، بل عن رّ العبارة عن "البِ 

نوال  وسيلةأساس الخالص، فهو فقط  ليسَ الحياة األبدية. ولكّن اإليمان  أساساألبدية(." وهكذا، يُعتبَر "اإليمان" 

 الخالص. 

سيحيا )أمام هللا أو في  ويمكن ترجمة نّصه إلى: "البارّ  ،2: 4مأخوذ من حبقوق  11: 1 يةاالقتباس الوارد في روم

 محضر هللا( باإليمان." 

 فتشّدد على اإليمان أوال   11: 1 يةاإلنسان. أّما روم يتبّررالتي بها  الوسيلةعلى اإليمان بصفته  13: 1 يةتشدِّد روم

الوسيلة التي بها يحيا ( بصفته 2: 4ّر المسيح ومن ثّم )باالعتماد على االقتباس المأخوذ من حبقوق يُنال بها بِ  كوسيلة

ر حياته  . المبرَّ
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ي العهد القديم والعهد الجديد يقع التّشديد على حقيقة أّن المؤمنين بالّرّب يسوع المسيح يتبّررون في حقبتَ  وهكذا، فإنَّ 

 ن في عيش حياتهم )كمتبّررين( باإليمان فقط. )يخلصون( باإليمان فقط، ويستمّرو

 

  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

 والتّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق التّي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون نها. 11-1: 1 رومية: لنفّكر مع   ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟فّكر  : ما التّطبيقات الممكنة التّي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.دّون

قائمة  )تذّكر أنّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. وفي ما يلي

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

  :45-4: 4 يةروممن  مقتَرحةأمثلة على تطبيقات  .4

 اوخادم   اعبد  حين يدعوك هللا إلى منصب الّشيخ )سواء كراٍع أو كواعظ أو كمعلّم(، فعليك أن تبقى  : 1: 1

 ينبغي أن يكون هذا هو موقفك. . اوأال تكون سيّد  

 يفرز هللا بعض النّاس ليخدموه في مهّماٍت ُمعيّنة.   : 1: 1

بشارة اإلنجيل ُمعلَنة في العهد القديم. وهكذا، ينبغي أن تنظر إلى الكتاب الُمقدَّس وتعاِمله كوحدةٍ  : 4: 1

 واحدة. 

 أي اإليمان.  -غير المؤمنين إلى الطّاعة  هلل ليعطيك نعمة ومهّمة دعوةِ  اُكْن منفتح    : 1: 1

مفصولين عن  اكّل المسيحيّين المؤمنين ُمدعّوون من هللا ليكونوا "قّديسين"، أي ألن يكونوا أناس   : 1: 1

سين هلل.   الّشّر ومكرَّ

 ن تمنّي النّعمة والّسالم لآلخرين. التّحيّة المسيحيّة الحقيقيّة تتضمّ   : 2: 1

 فهم. شكر هللا على ما يعمله في حياة المؤمنين الذين تعرأ  : 2: 1

 صلِّ ألجل اآلخرين.  : 1-12: 1
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، والسَّليممن األمثلة على المواهب الّروحيّة التي تقّوي المسيحيّين المؤمنين اآلخرين التّعليم الّصّحي  : 11: 1

 والحكمة، والقيادة، إلخ. 

 ال تَخف وال تترّدد في أن تشّجع قادتك.             : 14: 1

 خرين. اآلفي حياتك: أن يكون لَك تأثير باٍق ودائم على حياة  ار التّالي هدف  اتّخذ األم            : 11: 1

 المسيحيّين مسؤولية تجاه كّل أعراق وطبقات البشر.  على  : 12: 1

 خطّط للكرازة ببشارة اإلنجيل في مدٍن أخرى غير مدينتك.   : 11: 1

، ألّن رسالتك هي أقوى رسالة وأعظم رسالة امؤمن   اال تشعر بالخزي أو الخجل من كونك مسيحيّ   : 13: 1

 في العالم! 

 على أعمالك الّدينيّة أو أعمالك الحسنة أو طاعتك للّشريعة من أجل اكتساب رضى هللا.  اال تتّكل أبد             : 11: 1

  

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .5

يكون  ، بلمّرة واحدة  يسوع المسيح، الذي يحصل  قبولَ أريد أن أحرص على أن يكون إيماني ليس فقط  . أ

دِرك اآلن أن "اإليمان" في . أيدوم طول الحياة االتزم  ليسوع المسيح المخلِّص والّرّب، التزام ثقة وطاعة 

 ليسوع المسيح وتعاليمه. ين كاملين قلبي والتزام الكتاب الُمقدَّس هو حياة تكريس

 

المؤمنون بيسوع المسيح،  التي يخلص منها، الّشرورحين أكرز ببشارة إنجيل الخالص، أريد أن أشّدد على  . ب

مؤمن بيسوع المسيح يخلص من حالة الّذنب  كلَّ  يخلصون. أريد أن أكرز وأعلن بأنَّ  كات، التي إليهاالبرو

مؤمن بالمسيح يخلص من  امل بكرامة. كلّ ّر الكامل: الغفران الكامل والقبول الكوالعار والخزي إلى حالة البِ 

فهو يحصل على غفران كامل، أي ة. للخطيَّ  الّذنب والعبوديّة )سلطان العبوديّة(، والفساد والعقاب األخير

ر   على َعْيش حياة ُمقدَّسة، فال يُعاقَب في الجحيم.  ة، وينال قدرة  من سلطان واستبداديّة الخطيَّ يتحرَّ

 

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل دراسة الكتاب في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )11-1: 1 روميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتناوبلنصلِّ 

 على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصلّي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.(  الُمقدس. تدّرب
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 دقائق( 2) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

 

ا وألجل الناس في العالم تابعوا الصالة  .في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعض 

 )دقيقتان( واجب بيتي 3

 للّدرس القادم

 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح: تعهَّد بأن تعهَّد .1  . وأن تكرز بالملكوت تتلمذ أناس 

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  11-1: 1رومية  ِعظ أو علّم أو ادرس .4

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من الخلوة الروحية .1 يومي ا.  2، 1، 4، 1خروج : خّصص وقت ا خاّص 

ل. اكتب مالحظاتك.   استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

ع يومي ا آخر راجِ . 12: 42ز ببشارة الملكوت: متّى اكرِ  تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها. الحفظ: .2

 خمس آيات كتابية حفظتَها. 

 (. 1: 1 )مزمور صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا الّصالة: .1

ن مالحظاتك .3 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم. 
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  1الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي قائد المجموعة:   .بالكرازة والمناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ وكرِّ

 
 دقيقة(  42)مشاركة   5

 خروج
 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 2، 1، 4، 1خروج )ومن التّأم 

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

 
 دقائق( 1)حفظ  1

 41: 51متّى  اكرزوا ببشارة الملكوت:

 

 .12: 42"اكرزوا ببشارة الملكوت": متّى . في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين راجعوا

 

  دقيقة( 21) تعليم 1

 الزار ع

 

 يتعلّق بـ 41-1: 11" في متّى عالزارِ ل "مثَ 

 كلمة هللا في ملكوت هللا

 

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

الواقعيّة هدفها تعليم حقيقة روحيّة. استخدم يسوع المسيح األمور الشائعة واألحداث اليومية من أجل إعالن أسرار 

 يقة أوضاعهم أو حاجتهم للتّجديد. ملكوت هللا وإنارتها وتوضيحها، ولمواجهة النّاس بحق

 (. 1، الُملَحق 1ة في دراسة األمثال )انظر الّدليل اإلرشادي تّ ة السّ قاط اإلرشاديّ ثل باستخدام النّ وسندرس هذا المَ 

 . 11-1: 2؛ لوقا 42-1: 2؛ مرقس 41-1: 11متّى  اقرأ
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 .ثَلالطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ  افهم القّصة. 4

 هذا المثَل بلغة مجازية ويحمل معنى روحي يعتمد على تلك اللغة الُمستخَدمة. ولذا، سندرس أوال  يُروى : ُمقّدمة

 التاريخية. وحقائقها الثقافية/ الحضارية  خلفيتهاوثل المَ كلمات قصة 

 .مالحظات

 .الزرع 

 عير باليد. والشّ  القمحبَذر يُ كانت العادة أن 

 

 .الممّر أو الطريق 

منه من سقوط بعض البذور في الممّرات التي كان الّزارع يمشي عليها في  يؤّدي بشكٍل ال مفرَّ كان إلقاء البذار باليد 

، االحقول. كان هذا الممّر ال يُحَرث أو كانت أقداٌم كثيرة تدوسه وتمشي فوقه، ولذا كانت تربة هذه الممّرات قاسية جد  

 . الُتنِبت فيها جذور   تخترقهايها تستطيع أن وبالتالي لم تكن البذور التي تقع عل

 

  .يورالطّ  

لها.  اوأُلقيت فيها البذور، ألنّها تِجد في هذه الحقول طعام   اتُِحّب الطّيور أن تأتي إلى الحقول الجديدة التي ُحِرثت حديث  

 . اتلتهم البذور التهام  الطيور كانت  يستخدم متّى كلمة تشير إلى أنَّ و

 

 .الّصخريّةاألراضي  

بعض البذور وقعت على األراضي الّصخريّة. طبيعيٌّ في فلسطين والبالد المحيطة بها أن توَجد طبقات جيدة من 

التّربة الزراعية أعلى طبقات من الّصخور. وبعض هذه الصخور ال تغطيها سوى طبقة رقيقة من التربة. ولهذا فإن 

 ولهذا، حين تشتّد حرارة شمس النّهار، تحترق تلك النّباتات بسرعة. عميقة وثابتة.  اهذه النّباتات ال تمّد جذور  
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 .الّشوك 

بشكٍل أسرع من الحنطة، وكانت تسلب  ام  مووسقطت بعض البذور وسط الشوك. تنمو األشواك واألعشاب البّريّة ع

 الحنطة الماء ونور الشمس، فتختنق النباتات المزرعة. 

 

 .األرض الجيّدة 

كالممّرات  قاسية   اليست أرض   أو "األرض الجيِّدة" سقطت على أرض ذات تربة جيّدة. "التربة الجيدة"بعض البذور 

بسبب كثرة الشوك واألعشاب  ُمفَسدةبة التي تغطي طبقة  من الصخور، وال هي رمثل الت   سطحيةوالط رق، وال هي 

 البّرية فيها. 

 

 .مئة ضعف وستين وثالثين 

حتّى األنواع الجيّدة المختلفة من األراضي الجيّدة والخصبة تنتِج كمياٍت مختلفة من الحصاد. في معظم أجزاء العالم، 

 ال يكون الحصاد بالقدر نفسه في قطعة األرض نفسها. 

 

 . ثَلادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المَ . 5

ثَل إلى المَ  خلفيَّةشير تو"شرح المثل أو تطبيقه". قد "الخلفيّة" ثل أن يتألف من : يمكن لسياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثل، بينما شرح أو قصة المَ  قبلثل المَ  خلفيَّةرد تالتي قيل فيها المثَل. عادة  ما  الظروفصف ت، أو ثلحكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 

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

 .مالحظات
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 . 45-40، 5-4: 41في متّى  ةثَل موجودالمَ  خلفيَّةأ.  

 .قارب 

(، وعلى 42: 12(، وفي الهيكل )يوحنا 41: 1يسوع وعلّم في أوضاٍع متنّوعة ومختلفة: في المجمع )مرقس  زَ رَ كَ 

(، بل وفي 1: 2(، وفي البّريّة )مرقس 1: 2(، وبجانب البحر )مرقس 1: 4(، وفي بيت )مرقس 1: 1جبل )متّى 

 (. 4: 11قارب )متّى في  ايسوع بينما كان جالس  حكاه (. وهذا المثَل 12: 11يوحنا مقبرة )

 

 .األمثال 

األمثال القصيرة )األقوال المأثورة( والتشابيه مختلفة من اللغة المجازيّة في تعليمه. فاستخدم  ااستخدم يسوع أنواع  

  !(11-14: 11ثال )أو ثمانية؛ متّى أم بسبعة، تكلّم 11والكنايات والمجازات اللغوية. وفي متّى 

ن كانوا يؤمنون به وفهموا تعليمه وكانوا مستعّدين لسماع وتقب ل الذين كانوا يتبعون يسوع مَ في هذا الوقت، كان بين 

مستعّدين  اقاوموه باستمرار وقّسوا قلوبهم أمام تعاليمه، وكانوا دائم   االمزيد من تعاليمه. لكن كان هناك آخرون أيض  

ثٍل ما، ذات معنى سماوي. ومن أجل فهم مَ  ةاألرضيّ ة يّ ثل" قصة مأخوذة من الحياة اليوملرفض أيَّ شيٍء يقوله. "المَ 

ليسوع المسيح أدركوا  استجابوا! الذين االقّصة األرضيّة فقط، بل والمعنى الّسماوي أيض  على المرء ال أن يفهم 

ية ليسوع لم يدركوا أو يفهموا المعنى الّسماوي. وهكذا، بحكا لم يستجيبواوفهموا المعنى الّسماوي، ولكن الذين 

الحّق عن الذين رفضوا  زاد في إخفائهالحّق للذين قبلوه وقبلوا تعليمه، بينما  إعالنهيسوع المسيح في  زاداألمثال، 

 باستمرار أن يقبلوه هو وتعاليمه. 

 

 .ملكوت هللا 

 )مزمورإلى األبد وبشكٍل عام، ملكوت هللا هو ُملك هللا أو حكمه الّسيادي على كّل النّاس وكّل شيء، من األزل 

من خالل يسوع المسيح )متّى   هو ُملك هللا أو حكمه السيادي(. وبشكٍل خاّص وُمحّدد، ملكوت هللا11: 121؛ 1: 42

(، وتطبيق ذلك العمل في 13: 4 الرسل (. فملكوت هللا مؤسَّس على عمل خالص يسوع الُمكتِمل )أعمال12: 42

(، 41-42: 11دَرك ملكوت هللا في قلوب المؤمنين )لوقا (. يُ 11: 12 يةؤمنين من خالل الّروح القدس )رومالم

في خالص المؤمنين الكامل من البداية إلى النّهاية )مرقس ويعمل في حياتهم. يظهر ملكوت هللا في أربع نواحٍ مرئيّة: 

(، وفي أعمال المؤمنين 11-12: 13(، وفي جمع المؤمنين وتشكيلهم لكنيسة واحدة على األرض )متّى 41-43: 12
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أو الّسماء  ،في الكون المفديّ  ا(، وأخير  22-12: 41)متّى  الصالحة )تأثيرهم( في كّل نواحي المجتمع البشريّ 

 (. 43-42: 11كورنثوس 1اني ليسوع المسيح )في المجيء الثّ  ،جديدة واألرض الجديدةال

 

 .معرفة أسرار ملكوت هللا 

ال  ابشكٍل عاّم تعني شيئ   (1-4: 4؛ كولوسي 14-4: 1؛ أفسس 43-41: 13 ية؛ روم11-12: 11ّر" )متّى الكلمة "سِ 

علِن يسوع أسرار ملكوت هللا الّسّر فإنّه ال يمكن معرفته. يُ  يُعلَنيعرفه الجميع أو ال يُفتَرض أن يعرفه الجميع. فما لم 

لشعبه، ولذا فهم يعرفونه ويفهمونه. "أسرار ملكوت هللا" هي الرسائل التي يعلِنها هللا من خالل المجيء األّول ليسوع 

و هللا وما هي خطّته وكيف علِن األسرار َمن هالمسيح وخاّصة من خالل تعليمه وكرازته باستخدام أمثال الملكوت. تُ 

المركزيّة الرئيسيّة هي أن يسوع مات ألجل خطايا الناس حتّى ال  رسالة الملكوتيريد هللا لشعبه أن يحيا تحَت حكمه. 

 يهلك كّل َمن يؤمن بيسوع المسيح بل تكون له الحياة األبدية. 

 

 اآلخرين؟لماذا ال تُعطى معرفة أسرار ملكوت هللا إال للتاّلميذ دون  

؟ لم يعلِن يسوع أسرار الملكوت هذه، أي معنى رسالة العهد الجديد، للجميع. ليست محتويات الّرسالة األيس هذا ظلم  

. مع أنَّ كثيرين يسمعون رسالة اإلنجيل ورسالة العهد اهي األمر المهّم الوحيد، بل حالة وموقف القلب والّذهن أيض  

فيعودون إلى هللا. سبب هذا هو أن بعض النّاس قّسوا قلوبهم أمام هللا وأمام كلمته!  وفعال   احقّ  يسمعون الجديد، فإنّهم ال 

 حتّى أنّهم لم يعودوا يستطيعون أن يفهموا ويتوبوا ويؤمنوا )عبرانيين اجّد   وهناك بعض النّاس قّسوا قلوبهم طويال  

  (!11-43: 12؛ 2-2: 3

 . ُكتِبت هذه الكلمات في إشعياءفي العهد القديم من كلمات النّبي إشعياء امقتبس   11-11: 11يتكلّم يسوع في متّى 

 اصاحبهم وسيّدهم، ولم يطيعوا كالم هللا. كانوا أشرار  ألّن بني إسرائيل تمّردوا على هللا. فلم يعرفوا  4-2: 1

قلب هذا الشعب،  : "قسِّ 12-1 :3وفاسدين، وقد تجاهلوا هللا وعصوه. وعندئٍذ أتت دينونة هللا. ويقول هللا في إشعياء 

وثقِّل أذنيه وأغِمض عينيه لئاّل يرى بعينيه ويسمع بأذنيه ويفهم بقلبه، فيرجع عن غيّه ويبرأ." هذه الكلمات التي قالها 

 رأواشعب إسرائيل أن يقّسوا قلوبهم نحو هللا. كان شعب إسرائيل في فترة العهد القديم قد اختار ! كلمات دينونةهللا 

معجزاٍت  اخالل خروجهم من مصر. وشعب إسرائيل في فترة العهد الجديد رأوا بعيونهم أيض   امعجزاٍت كثيرة جد  

 كثيرة عملها يسوع. ومع هذا لم يؤمنوا باهلل! 
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، شعب إسرائيل كالم هللا سمع! اتاّم   ا. فأغلق هللا عيونهم إغالق  سمح هللا لهم بأن يصبحوا ما أرادوا أن يكونوهوهكذا، 

ختاروا أن جعلهم هللا يصيرون ما اكالم األنبياء بأذانهم، ومع هذا لم يطيعيوا هللا! ولذا  إذ سمعوا الوصايا العشر وكلَّ 

. فما زرعوه حصدوه لهم بأن يحصلوا على ما أرادوا عاقبهم بسماِحه! اتاّم   اكما أغلق هللا أذنَهُم إغالق   .يكونوه

تجاه هللا، فجعل هللا قلوبهم تتقّسى فال يعودون يستطيعون أن يتوبوا ويرجعوا إلى (! قّسوا قلوبهم 2-1: 3)غالطية 

: "اليوم، إن سمعتُم صوته، هللا! كانت هذه دينونة فظيعة ورهيبة! لهذا يحّذر هللا في الكتاب الُمقدَّس مّراٍت عديدة قائال  

(. لنعمة هللا وصبره حدود إلهية. يمكن 11: 1 ير غضبي" )عبرانيينثعندما أُ  افال تقّسوا قلوبَكم، كما حدث قديم  

 هللا هذا حذيرتلإلنسان أن يقّسي قلبه تجاه هللا بإصرار وقّوة وعناد ولفترٍة طويلة، فيصل إلى نقطة الالعودة. هدف 

د هو تنبيه النّاس من تأجيل توبتهم وإيمانهم. كل َمن يتوب بإخالص وصدق ويؤمن عليه أال يخاف من أن يكون قلبُه ق

 تقّسى. 

 

 ريقة نفسها في العهد الجديد؟يسوع على النّاس بالطّ  مَ كَ لماذا حَ  

كثيرون من الفّريسيّين معجزات يسوع، ولكنّهم رفضوا أن يؤمنوا بيسوع.  رأىثَل الّزارع، قبل أن حكى يسوع مَ 

من ذلك انتقدوا يسوع واتّهموه  بشارة اإلنجيل، ورفضوا أن يتوبوا عن خطاياهم ويرجعوا إلى هللا. بل بدال   سمعواو

، ودعوا عمله عمل إبليس. كان لدى هؤالء الفّريسيّين هِ لِ بكثيٍر من األمور. وبعَد ذلك، تآمروا على يسوع وخطّطوا لقت

تجاه يسوع. وقد قّسوا قلوبهم تجاه يسوع بشكٍل متكّرر. ولهذا، وقعت عليهم الدينونة نفسها التي أعلنها  اخاطئ   اموقف  

فقّسى هللا قلوبهم، حتّى لم يعودوا يستطيعون أن يفهموا األمثال، ولم يعودوا يستطيعون أن يرجعوا إلى ي إشعياء. النّب

 (. 11، 11، 42، 12 ،12، 4: 14؛ 42، 11: 11! )متّى هللا! لم يعودوا يستطيعون نوال الخالص

 

 مسيحيّين، بالحكم نفسه اليوم؟ نحُن الهل سيحكم يسوع علينا،  

بموقف  اكان موقفُنا شبيه  . فإْن ة االستجابة لكلمة هللامسؤوليّ ثَل الّزارع! على جميعنا ولهذا يحكي يسوع مَ أجل! 

ستتقسَّى. وحينئٍذ لن نكون  االفّريسيّين، وُكنّا باستمرار ننتقد يسوع أو نرفض بشكٍل متكّرر ما يقوله، فإّن قلوبَنا أيض  

 في النّهاية قادرين على أن نرى ملكوت هللا وال أن نفهم كالم هللا. 

ألن يخاف. فكّل قلب صالح وطاهر  اوعلى كّل حال، كل  من يريد بإخالص أن يسمع ويفهم كالم هللا ال يكون ُمضطر  

سيعرف أسرار ملكوت هللا، أي يسوع المسيح اتّباع  سيستجيب لكلمة هللا، وسينمو وينضج وسيُثِمر! كل  من يستمّر في

أنّه سيفهم رسالة العهد الجديد! وكّل َمن يقّسي قلبه تجاه هللا وكلمته سيتقّسى أكثر فأكثر بحيث ال يعود يستطيع أن 
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وسينمو  يسمع كلمة هللا. ولكْن كّل من يعطي قلبه ليسوع المسيح ويستمّر في االستجابة لكلمة هللا سيفهم كلمة هللا

 (. 41-42: 1؛ متّى 43 :41؛ 41: 2؛ 11-44: 1ثمر! )أمثال وينضج ويُ 

 

 . 9-1: 41في متّى  واردةثَل . قصة المَ ب 

 

  . 6أنظر إلى النقطة . 51-48: 41في متّى  واردثَل المَ شرح أو تطبيق . ج 

 

  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 1

التفاصيل المهّمة وذات ثَل مغزى روحي ُمعيَّن. لم يقصد يسوع أن يكون لكلِّ نقطٍة تفصيليّة في قّصة المَ : ُمقّدمة

ثَل المركزيّة أو موضوعه الّرئيسّي أو الّدرس ثل التي تعّزز نقطة المَ قّصة المَ  الواردة في تفاصيلتلك الالّصلة هي 

  ثَل. أال نعطي مغزى روحي خاّص لكّل نقطٍة تفصيليّة في قّصة المَ  ولذا، علينا. ثلمن خالل المَ  إيصالهيُراد الذي 

تعتَبر أساسيّة أو ذات صلة ويُقَصد منها إيصال ثل والتي ما هي التفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ : شف وناق  اكتش  

 ؟معنى ما

 .مالحظات

 ثَل؟ حدٌث تاريخي أم قّصة مجازية أم مَ  51-1: 41هل متّى  

ثَل. ال يصف هذا لإلجابة عن هذا السؤال عواقب مهّمة ومؤثِّرة في تحديد التفاصيل الُمهّمة في تحديد معنى المَ ستكون 

 ثل؟ ، ولكْن هل هو قّصة مجازية أم مَ اتاريخيّ   االمقطع حدث  

؛ 13-1: 12ثل يوحنّا ة تمثّل عناصرها عّدة حقائق )مِ يصورة تشبيه)أو "الصورة المجازية"( "القصة المجازية" 

ثَل" قّصة مأخوذة من الحياة، بينما القّصة المجازيّة ليست بالّضرورة مأخوذة من الحياة "المَ (. 11-1: 11يوحنا 

ثل ُمقدَّم ألجل تعليم حقيقة واحدة، بينما الواقعيّة. ومع أنّه يمكن أن يكون لكليهما موضوٌع رئيسي واحد، فإّن المَ 

يبدو أن قّصة الّزارع قّصة لتعليم حقائق ذات ِصلة وحقائق غير ذات صلة في بعض األحيان.  القّصة المجازية تُصاغ

م يسوع تطبيق  ألنّه في شَ ، مجازيّة . الكّل نقطٍة في القّصة تقريب   اروحي   ارح يسوع المسيح ألنواع الت ربة األربعة يقدِّ

ل القلب المتقّسي، إلخ. ومع هذا، فإّن التربة القاسية" تمثّ فـ"البذار" تمثّل رسالة اإلنجيل؛ والطّيور تمثّل إبليس، و"
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، ألّن شرح المثَل يشير بوضوح إلى موضوع واحد لهذه القّصة، وهذا الموضوع هو اقّصة الّزارع هي مثَل أيض  

هللا تعتمد  ان تجاه كلمةستعتمد النتيجة في حياة اإلنسان على الطريقة التي يستجيب بها نحو كلمة هللا. واستجابة اإلن"

الّرئيسيّة. يسوع  ثلثَل رسالة المَ اصيل الكثيرة لقّصة المَ قصد يسوع أن تعّزر التّف." على حالة وموقف قلب اإلنسان

هذه  هو من صاغ القّصة، وهو الوحيد الّذي يملك الحكمة وله الحّق في إعطاء المعاني لتّفاصيل قّصته العديدة. ولكنَّ 

المؤمنين الحّق بأن يعطوا معاني ُمحّددة للتّفاصيل الخاّصة باألمثال األخرى في الكتاب  الحقيقة ال تعطي للمسيحيّين

في الكتاب  االُمقدَّس حين ال يقّدم يسوع المسيح هذه المعاني! ومحاولة إيجاد وإعطاء معنى روحّي لكّل كلمة تقريب  

 نقطة.  تفسير مجازي" زائد، أي إعطاء معنى "مجازي ورمزي" لكّل الُمقدس هو "

 

 .التّفسير المجازيّ  

الي لهذا المثَل ال يمكن في الحقيقة الوصول إليه من قيّمة كثيرة، ولكنّه مع هذا قّدم التفسير التّ  اأمور   بَ تَ ثّمة مفّسر كَ 

"هذا كما يلي:  الزارع (، وقد فّسر مثَل1412-1441الّسياق، ولذا ينبغي رفضه. هذه الُمفّسر هو توما اإلكويني )

التُقّدم الّروحي االعتيادي. ويمثِّل  ايمثّل الثالثون ضعف  ثَل صورة للكمال الثاّلثي الجوانب في الحياة الّروحيّة: المَ 

في حياتهم  اأولئك الذين تمّكنوا من تحصيل المزيد. أما المئة ضعف فتمثِّل أولئك الذين تقّدموا كثير   اضعف   الّستّون

 النّهائي." ينبغي رفض هذا التّفسير!  الّروحيّة، بحيث يذوقون اآلن الخالص

 

 .البذار 

بحسب شرح يسوع للمثَل، (. 11: 11)متّى  بشارة الملكوت(، أي 12: 2؛ مرقس 11: 2)لوقا  كلمة هللاتمثِّل البذار 

 استجابةفالمهّم هو فإّن "البذار" نقطة مهّمة في هذا المثل. ليس المهّم أن يستجيب اإلنسان لكالم النّاس اآلخرين، 

اإلنسان لكلمة هللا! يمِكن أن تُزَرع كلمة هللا بطرٍق مختلفة في حياتك: فقد يزرع آخرون كلمة هللا في حياتك من خالل 

ل به االكرازة بها أو تعليمه . وقد تزرع أنَت كلمة هللا في حياتك بسماع كالم الكتاب الُمقدس بنفسك أو قراءته أو التأم 

 أو حفظه أو دراسته. 
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 .التّربة 

حاالت ربة تمثّل األنواع المختلفة للت  (. 11: 11)متّى  قلب النّاس )المسيحيّين المؤمنين وغير المؤمنين(تمثّل التّربة 

تجاه كلمة هللا. فحالة قلبك أو موقفه يحّدد التأثير الذي ستتركه كلمة هللا فيك  القلب المختلفة أو مواقف القلب المختلفة

ثَل هي "حالة وموقف قلبك هما ما يحّددان استجابتك نحو كلمة هللا. واستجابتك لكلمة هللا وعليك. الّرسالة الرئيسيّة للمَ 

مقدار  دأو عدم إثمارك. كما أنّها هي ما يحدِّ  استجابتك لكلمتك هللا هي ما يقّرر إثمارك" تحّدد النّتيجة في حياتك.

 في هذا المثَل.  اولذا فإّن حالة التّربة نقطة مهمة جد  إثمارك. 

 

 .الّزارع 

والّزوان، يُشار إلى أّن الّزارع هو يسوع المسيح نفسه  حارع. ولكن في مثل القمالزّ  ةهويّ ثَل الّزارع ال يُشار إلى في مَ 

بعد يوم بذور تعاليمه، خاّصة تعاليمه عن  ا(. ففي خدمة يسوع المسيح على األرض، كان يزرع يوم  11: 11)متّى 

(. 22 :12مؤمن يعلِن أو يعلّم رسالة يسوع المسيح لآلخرين )متّى  مسيحيّ  أيَّ  ملكوت هللا. ويمكن أن يكون الّزارعُ 

فشرح المثل يرّكز ثل. أو نقطة أساسيّة في شرح هذا المَ  امهّم   ا، بشكٍل عاّم الزارع مهّم، ولكنّه ال يمثّل عنصر  اطبع  

على حقيقة أّن من يحّدد النتيجة ليست زارع الكلمة بل حالة أو موقف قلب سامع الكلمة! فما يعمله الّسامع بشأن ما 

( يسمع كلمة الملكوت وال يفهمها. وهكذا، فإنّه أي إنسانٍ عن شخٍص ) 11: 11متّى  يسمعه هو األمر المهّم! ويتكلّم

 الّزارع، الذي يزرع كلمة هللا في قلبه.  االكتاب الُمقدس أو يتأّمل فيه أو يدرسه أن يكون هو أيض   أيمكن لمن يقر

 

 .السماع والفهم 

(، فإّن استجابة اإلنسان لكلمة هللا أمٌر أساسي أو نقطة مهمة في 41-12: 11بحسب الّشرح الذي يقّدمه يسوع )متّى 

(، ومّد 11: 2؛ انظر مرقس 11: 11الكلمة )متّى  سماع وفهمالمثَل. يذكر إنجيل متّى االستجابات المختلفة التالية: 

(، 13: 2الكلمة )مرقس  قبولا ُزِرع بكثير. ويضيف إنجيل مرقس جذوٍر عميقة، وتجن ب االختناق وإثمار يفوق م

بالّصبر  اوينتِج ثمر  )جيد ومستقيم ونبيل وصالح( يحتفظ بالكلمة ويحافظ عليها  طاهرويذكر إنجيل لوقا الحاجة لقلب 

 (. 11: 2)لوقا  والمثابرة
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  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 1

ثل نفسها. ثَل موجودة إّما في الّشرح أو التّطبيق، أو يمكن استخالصها من قّصة المَ الّرئيسيّة للمَ : الّرسالة ُمقّدمة

نعرف كيف ينبغي تفسير األمثال. عادة  ما يكون أو طبّقه  ثلالمَ  وبالنّظر إلى الطريقة التي بها شرح يسوع المسيح

يشّدد عليها. ولذا، علينا أال نحاول إيجاد حق  روحّي في ثَل هدف أو درس رئيسّي واحد، أي نقطة مركزية واحدة للمَ 

 ثَل لتقديمه. نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذي يسعى المَ علينا أْن ة، بل واحٍد من تفاصيل القصّ  كلِّ 

 سالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ : ما الرشف وناق  اكتش   

 .مالحظات

 ".كلمة هللا )الكتاب الُمقدَّس( في ملكوت هللايتعلّق بـ"ثَل هو مَ  41-1: 11في متّى  الزارعثَل مَ 

استجابتك لكلمة هللا. واستجابتك لكلمة هللا تحّدد  اندحالة وموقف قلبك يحدَّ ثَل هي كما يلي: "الّرسالة الّرئيسيّة للمَ 

 ." النتيجة في حياتك

 

غير مؤمنين. حالة وموقف قلوبهم هما ما  النّاس في العالم سواء أكانوا مسيحيّين مؤمنين أم هذا ينطبق على كلِّ 

 يحّددان استجابتهم لكلمة هللا، وهم ما سيحّددان نتيجة هذه االستجابة في حياتهم. 

ة. شعب ملكوت هللا الحقيقي يستجيب باستمرار لكلمة هللا، االستجابة لكلمة هللا هي إحدى سمات ملكوت هللا األساسيّ 

 أي لوصايا الكتاب الُمقدَّس وتعاليمه. 

كما يعلّم هذا المثل بأّن على الواعظ أو معلّم كلمة هللا أن يتوقّع نتائج مختلفة بحسب حاالت ومواقف قلوب الناس 

إّن من المؤّكد أنّه ستكون هناك نتائج لجزٍء آخر من من عمله سيكون بال نتائج أو ثمر، ف اومع أّن جزء  المختلفة. 

 عمله! 

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن المَ . 2

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

األمثال له ما يوازيه أو يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع أخرى في الكتاب الُمقدَّس. حاول أن تجد أهّم الشواهد المقابلة 
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ما باالعتماد على التعليم  على أن تفّسر مثال   ااحرص دائم   والمشابهة التي يمكنها أن تساعدنا في تفسير المثَل.

 الواضح والمباشر للكتاب الُمقدَّس. 

 ثَل الزارع؟المقاطع الكتابيّة األخرى مع ما يعلّمه مِ  بعض : كيف يتشابه تعليمشف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 55-51: 5متّى  

. موضع التطبيق والممارسةين الحكيم والغبّي هو على وضع كلمة هللا )تعليم الّرّب يسوع المسيح( مثَل البنَائَ تشديد 

 نحو كلمة هللا. نوعية االستجابةتشديد مثل الّزارع هو على  ولكنَّ 

 

 10-51: 41متّى  

)المؤمنين  القمح)غير المؤمنين بأكاذيبهم( وسط  الزوان، يبذر إبليس الّشّرير القمحالمزروع بين  نفي مثل الزوا

الشيطان كلمة هللا من كّل القلوب التي ال تستجيب لكلمة هللا وال  يخطفثَل الّزارع، بالحّق الذي لديهم(. ولكن في مَ 

 (. 14: 2تتفاعل معها )لوقا 

 

 59-56: 1مرقس  

في إعطاء كلمة هللا القدرة على جعل  ةة اإللهيّ أو المسؤوليّ العمل اإللهي يشّدد على  اسّر  مثَل البذور التي تنمو وتكبر 

 في االستجابة لكلمة هللا.  المسؤوليّة البشريّة. أما مثَل الّزارع، فإنّه يشّدد على اكثير   املكوت هللا ينمو ويثِمر ثمر  

 

 9-6: 1كورنثوس 4 

الخّدام المسيحيّون، سواء أكانوا يكرزون للّضالين الهالكين أو يتلمذون الُمخلَّصين، هم عاملون مع هللا وشركاؤه في 

 العمل. ومع أنّهم هم من يزرعون البذور ويهتّمون بالنباتات، فإن هللا هو من ينّمي ويعطي النّتائج والثّمار. 
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ص التعليم الّرئيسّي للمَ . 6   .ثَللخِّ

به، وما  نؤمنأو  نعرفهيريدنا يسوع المسيح أن  ما الذيثَل؟ ما التّعاليم أو الّرسائل الرئيسيّة التي يقّدمها المَ  .شناق  

 ؟نعملهأو  نكون عليهالذي يريدنا أن  

  .مالحظات

 .الّرسالة الّرئيسيّة 

 ".هللاكلمة هللا في ملكوت " يدور حول، مثٌَل 41-1: 11ثَل الزارع، الوارد في متّى مَ 

حالة أو موقف قلبك هما ما يحّددان استجابتك لكلمة هللا. واستجابتك لكلمة هللا تحّدد الرسالة الرئيسية لهذا المثل هي: "

 ."النتيجة في حياتك

 لمة هللا تعتمد على حالة أو موقفعلى استجابتك لكلمة هللا. واستجابتك لك النتيجة التي تراها في حياتك تعتمدأو "

 ."قلبك

حاالت األربعة الممكنة لقلب المؤمن أو غير المؤمن في أّي يوٍم من حياته هي ما تحّدد االستجابات األربعة المختلفة ال

 تجاه كلمة هللا في ذلك اليوم. 

 

 .البذار التي وقعت على الممّرات 

ات." ومعنى هذا هو: "هذا هو كما يلي: "هذا هو الذي ُزِرع على الممرّ  11: 11ى ربما يمكن ترجمة كلمات متّ 

 ثير أرض الممّر القاسية على البذار." تأالّشخص الذي في استجابته لكلمة هللا 

بعامل ثَل . يتعلّق هذا الجزء من المَ الحّساس لكلمة هللا والمتقّسي تجاههاالقلب غير المستجيب وغير هذه صورة 

بأّن كلمة هللا ال تحتوي على أي شيٍء ذي أهمية بالنّسبة له، تتولَّد باعتقاد هذا اإلنسان المستمّر . االستجابة والموقف

(، يصبح قلبه 12-1: 3وتنمو الالمباالة في قلبه أكثر فأكثر. وبعدم سعيه لفهم أو استيعاب رسالة كلمة هللا )إشعياء 

 الرسل غير مناسب )أعمال اأمر   . وباالستمرار في تأجيل االستجابة لكلمة هللا، ألنّه يعتبر هذااأكثر قسوة وأقل إحساس  

 ؛ عبرانيين12-1: 11 ية)روم (، تزداد المباالته أكثر فأكثر. وبانتقاده المستمّر لكلمة هللا وتبديلها بآرائه41: 42

(، 11: 2(، يتقّسى قلبُه. وبرفضه المتكّرر والمستمّر للمرَسل أو الرسالة، ألنّه ال يعجبه ما يسمع )يوحنا 1-2: 1
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(. وألّن 14: 2قلبه مشاعر العداوانيّة. يعرف هللا أّن النّاس، الذي يقبلون كلمته، سيؤمنون ويخلصون )لوقا  تتولَّد في

 مستعّد ألن يخطف كلَّ كلمٍة لم تُقبَل!  االّشيطان يخشى قّوة وتأثير كلمة هللا على قلوب النّاس، فهو دائم  

كلمة هللا )رسالة الكتاب  لفهممه من هذا المثل هو أن نبذل كّل جهٍد ممكن ئيسّي الذي يريد الّرّب أن نتعلّ الّدرس الرّ 

أن تعالج  ادرسها! عليك فور  نقرأها أو نسمعها أو نب( حينما 42: 2)مرقس  قبلهانج(، ومن ثّم 41: 11الُمقدَّس؛ متّى 

 يّة والّرفض.ئمواقفك الخاطئة، موقف الالمباالة أو المماطلة والتأجيل أو العدا

 

 .البذار التي وقعت على األراضي الصخرية 

صخريّة" هو "الشخص الذي في استجابته لكلمته هللا يشبه تأثير األرض  ضٍ معنى العبارة "أما المزروع على أر

 ربة القليلة على البذار." الّصخرية ذات التّ 

. بعامل العمق والمّدةثل من المَ  . يتعلّق هذا الجزءالقلب المندفع والّسطحي، الذي ال تتأّصل فيه الجذورهذه صورة 

ومن دون حساٍب للعواقب وال حساب للتكلفة. فحين يسمع كلمة هللا، يتحمَّس أو  اهذا إنساٌن يندفع تحَت تأثيٍر آنّي، فور  

اإلنسان في ذاته، أي أنّه ال يثابر بل تعوزه القدرة على االلتصاق بكلمة هللا في كّل  ايفرح. ولكن "ال أصل" لهذ

ة التي تدفعه ألن يحتمل الّضيق واالضطهاد النّاتَجين عن التمس ك بكلمة هللا. إنه يفتقر للمحبّ  االظّروف. إنّه ليس مستعّد  

ال ، فإنّه اوسطحيّ   االبداية يتبع يسوع المسيح خارجيّ  (. ومع أنّه في 1: 11كورنثوس 1للتأل م ألجل يسوع المسيح )

ليسوع المسيح. فاعترافاته وما يقوله بشأن اإليمان المسيحي ال تنبع من قناعته الّداخلية. فهو ال  احقيقي   ايصير تابع  

وإنكار الّذات والتّضحية  ة تتضّمن تسليم الّذاتلمذة الحقيقيّ التّ  يحسب نتائج قبوله لكلمة هللا، وال يأخذ في اعتباره أنّ 

ما يقع في  اوالخدمة واأللم. وحين يأتي الّضيق واأللم، فإنّه يتعثَّر ويرتّد. تشير الكلمة في اللغة األصلية إلى أنّه سريع  

 ينزعج من تعليم كلمة هللا، ونتيجة لهذا يتعثّر ويقع ويبتعد. ونرى أمثلة على هؤالء في متّىة أو غريه الخطيَّ أو تُ  فخ  

 ، وفي متّى)الّرئيس الّشاب الغني( 44-13: 11، وفي متّى (ا)من كان يطمح ألن يكون تلميذ   11-42: 2

 )ديماس(.  12: 2تيموثاوس 4)يهوذا اإلسخريوطي(، وفي  12-13: 43

والمثابرة ج(، 11: 2كلمة هللا )لوقا ب االحتفاظأن نتعلّمه من هذه األرض هو  بّ الّدرس الّرئيسّي الذي يريد الرّ 

أن تعالج ميلك للتّأث ر العاطفي الفوري حين تسمع  اتها في كّل الظّروف! ينبغي لك فور  والّصبر في اإليمان بها وإطاع

 كلمة هللا! 
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 .البذار التي وقعت بين األشواك 

ص الذي في استجابته لكلمته هللا يشبه تأثير التّربة ختشير العبارة "ووقع بعض البذار بين األشواك" إلى "الشّ 

 الموبوءة باألعشاب البّريّة واالشواك حول البذار." 

بعامل اإلعداد وتحديد . يتعلَّق هذا الجزء من المثَل للقلب النجس المنقسم والمشغول بأموٍر كثيرةهذه صورة 

أولوياته بطريقة خاطئة في الحياة. ونتيجة لهذا، ن قصد اإلنسان غير المبالي أو الذي يحّدد عهذه صورة . األولويات

ل أو التّطبيق الجاّد لكلمة هللا. هذا اإلنسان ال يفتح قلبه لكلمة هللا فقط، ولكنه يفتحه  ال يكون في قلبه مكاٌن أو وقت للتأم 

لّصّحة الجسديّة وتمنع من نى والرغبة بأموٍر أخرى ال ترضي هللا. يمكن للهموم أن تتلِف الهموم الحياة وخداع الغِ 

ألنواع كثيرة ومتنّوعة من الّشرور، مثلما  اوسبب   انى أن يصبِح جذر  (. ويمكن للغِ 12-41: 3التّركيز على هللا )متّى 

والفقير المتسّول لعازر(،  الغني المتنّعم) 11-11: 13)الغني الغبي(، ولوقا  41-11: 14ظِهر األمثلة التالية: لوقا تُ 

تفِسد  ايمكن للّرغبات والُمتَع أن تصير أشراك  . 12-1: 3تيموثاوس 1)الّرئيس الّشاب الغنّي(، و 42-12: 12ولوقا 

، ومنها: الّسكر، تعاطي وإدمان الُمخّدرات، والقمار، والفساد الجنسي، اُمتَع خاطئة في ذاتهثّمة نفسك وروَحك. 

وم والّرياضة والنّ  برتَع التي يمكن أن تصبح خاطئة حين ينغمس اإلنسان فيها: األكل والشّ وأمور أخرى. ومن المُ 

لفاز وقراءة الّروايات واإلنترنت، وحتى العمل، إذ يصير البعض مدمنين على العمل. اإلنسان والتّسلية ومشاهدة التّ 

هللا، ال ينمو وال ينضج في حياته الروحية،  الذي قلبه منشغل بأمور كثيرة، بحيث ال يكون لديه وقت أو مكان لكلمة

هذه الّرغبات الخاطئة في ( في حياته. 13: 11؛ 13: 2يدوم )يوحنا  ا[ للحياة األبدية" أو ثمر  اولذا ال "يجمع ]ثمر  

ستزول  هذه األمور ، ولكنّها من هللا، وكل  العالمالقلب وشهوة العيون وتفاخر الفّم بما يعمله وما ينجزه أمور ليست من 

 (! 11-11: 4يوحنا 1وال تبقى )

 نحافظ على قلوبنا نقيّة وطاهرة وصادقة وصالحةالّدرس الّرئيسي الذي يريدنا الّرّب أن نتعلّمه من هذه التّربة هو أن 

أن  نى وُمتَع العالم والّرغبات الّشّريرة. عليكمن هموم الحياة وخداع الغِ  اينبغي أن تُبقي قلبك خالي  أ(. 11: 2)لوقا 

 ورغباتك الخاطئة وأولوياتك الُمرتّبة بشكٍل خاطئ.  امع همومك وميلك ألن تكون ماديّ   اتتعاَمل فور  

 

 .البذار التي وقعت في األرض الجيّدة 

العبارة "وبعض البذار وقع في األرض الجيّدة" تعني "اإلنسان الذي في استجابته هلل يشبه تأثير األرض الجيدة ذات 

 ة على البذار." التّربة الجيّد
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. بعامل الدافع والنّوعيةثل . يتعلّق هذا الجزء من المَ القلب المستجيب المثابر والصابر والمجهَّز والُمثِمرهذه صورة 

 هذه هي النقطة المركزية والّرسالة الرئيسيّة للمثَل. 

: 11ما يسمعه )متّى  يفهمهذا اإلنسان كلمة هللا، ويتأّمل ويفّكر بما يسمع، ألنّه يريد أن  يسمععلى عكس القلب األّول، 

 (.14: 2(. وهو يعمل هذا حتّى يسمح لكلمة هللا بأن تخلّصه وتغيّره )لوقا 42: 2)مرقس  يقبله(، و41

ته. إنّه يحسب عمان بكالم هللا وإطااني، حينما يسمع هذا الشخص كلمة هللا، فإنّه يحسب تكلفة اإليوبمقابل القلب الثّ 

كلمة هللا  يحفظالتّكلفة ألنه يريد أن يصبر ويستمّر في إيمانه، حتّى حين يواجه الّصعوبات أو االضطهادات. إنّه 

 (.11: 2)لوقا  ويلتصق ويتمّسك بها في الظّروف الّصعبةفي أعماق قلبه،  يبقيهاو

 من أّي شيٍء يمكن أن يخنق كلمة هللا )لوقا اخالي   اومحّرر   انقيّ  وبمقابل القلب الثّالث، يحافظ هذا الشخص على قلبه 

 من الهموم والمال والُمتَع العالميّة.  ا، هو يحافظ على قلبه خالي  (. فمثال  11: 2

! وبهذه ابكلمة هللا عن قناعة، ويبقي قلبه نقيّ   القلب الّرابع يمثّل الّشخص الذي يستجيب لكلمة هللا، ويحتفظ في قلبه

للمسيح،  ا(. يمكن أن يكون هذا الثّمر توبة ورجوع  11: 2)لوقا  هلل بجهده وثباته وصبره اعظيم   ايثِمر ثمر  ريقة، الطّ 

في ثمر الروح. وقد يكون  افي الطّبيعة الّشخصية، أي نمّو   اونضج   ايمكن أن يكون هذا الثّمر نمّو  . واروحيّ   اأو نمّو  

مر خدمة مثمرة في حياة آخرين. ويعود الفرق في درجة اإلثمار )ثالثين ضعف، ستّين ضعف، مئة ضعف؛ هذا الثّ 

( إلى حقيقة أن المسيحيّين الحقيقيّين ليسوا بالّدرجة نفسها في توبتهم النّادمة وثقتهم 42: 2؛ مرقس 41: 11متّى 

 عتهم ووداعتهم وطاعتهم. بالمسيح ووالئهم للمسيح وشجا

 

 .المفتاح لفهم كّل األمثال األخرى 

ثَل الّزارع هو مَ  ثَل؟ فكيف تفهمون جميع األمثال األخرى؟" يعلّم يسوع أنّ : "ألم تفهموا هذا المَ 11: 2نقرأ في مرقس 

مفتاح فهم األمثال األخرى! لماذا؟ ألّن "حالة وموقف قلبك يحّددان استجابتك لكلِّ أمثال يسوع المسيح وكلِّ كالم 

 نحو كلِّ كالم الكتاب الُمقدَّس يحّدد النتيجة في حياتك!"  وألن "استجابتكالكتاب الُمقدَّس"! 

ص احفظ قلبك ألّن منه تنبثق الحياة." كيف يمكن لإلنسان أن يحفظ : "فوق كل حر41: 2فر األمثال لهذا نقرأ في سِ 

يا ابني هبني قلبَك، ولتراِع عيناك ُسبُلي." حين تهب قلبك ليسوع المسيح : "43: 41قلبه؟ نقرأ الجواب في أمثال 

 على أن تحرس وتحفظ قلبك وتستجيب بأفضل استجاباٍت لكلمة هللا!  افحينئٍذ فقط تكون قادر  

 



56 
 

2

  

 دقائق( 2)صالة 

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

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

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

 مع شخص آخر أو ضمن مجموعة.  مثَل الّزارع"" المتعلِّق بـِعظ أو علّم أو ادرس التعليم  .4

. 21، 11، 42، 12خروج ِمن  يوميّ ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .1

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

 .34: 1: لوقا "الملكوتال تنظر إلى الخلف في خدمة "تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .2

 ع يومي ا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. راجِ 

استفد من منهجية  .14-12: 1 يةرومبحّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله ع، وانظر ما صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبو الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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  1الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:   لكرازة بملكوت هللا.لَصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  5

  خروج
 

ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء إحدى خلواتكم  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

 (.33، 31، 11، 23)خروج الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم 

 وااكتف. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 1) حفظ 1

 65: 9ال تنظر إلى الخلف في خدمة الملكوت": لوقا "
 

 .34: 1ال تنظر إلى الخلف في خدمة الملكوت": لوقا " :في مجموعات ثنائيّة راجعوا

 

 دقيقة(  21) درس كتاب 1

 15-48: 4رومية 
 

، قّدم الّرسول بولس بشارة اإلنجيل. اإلنجيل هو وسيلة هللا القويّة إلنقاذ النّاس 11-1: 1 يةفي روم: ُمقّدمة

 من يؤمن بالمسيح."  المسيح لكلِّ  رّ وتخليصهم. إنّه رسالة هللا المتعلّقة بـ"حساب بِ 

أن  ا، كان عليه أّوال  عقيدة "التّبرير باإليمان فقط". وحتّى يعمل هذبولس هو إثبات  دُ فقصْ  14-12: 1 يةأّما في روم

، فقد كانوا هم بال بِ "جميع النّاس  يُظِهر أنَّ  ر  كاٍف إلرضاء متطلّبات هللا." وألّن كّل النّاس كانوا بال بر  شخصي 

، وبشأن اليهود في 14-12: 1 يةروممكشوفين أمام دينونة هللا. وهذا ما يشير بولس الّرسول إليه بشأن األمم في 

 . 2: 1-1: 4 يةروم
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 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

   .14-12: 1رومية لنقرأ  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

 ُمالحظات                        .                             اكتشف: 2الخطوة 

ر. ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا  َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  اكتشف َحقّ ا واحد 

 )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(.  شار ك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

 )تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.
 

 51-48: 4 يةروم

 .الحياة الفاسدة الّشّريرةعواقب : 4االكتشاف 

. ولهذا فاهلل عادل وُمنِصف بالكامل حين يدين ذوي هللا قّدوس وبار في كيانه اإللهي وطبيعته اإللهية وسلوكه اإللهي

، اوفاسد   ابكونه شّرير   ويُشتكى عليه الطّبيعة النّجسة والّسلوك غير الباّر وغير الّصالح. ولذا، يمكن أن يُتَّهم اإلنسان

ض   اوبالتّالي يكون مكشوف   فال يمكن لهذا اإلنسان أن يطالب بمحبّة هللا ونعمته وقبوله لغضب هللا الباّر والعادل.  اومعرَّ

 العائلة التي ينحدر منها أو شخصيّته أو سلوكه )سواء الّديني أو غير الّديني(!على أساس 

: 1 ية)روم بالمّرة، بل أشرار بشكٍل كامل ااألمم )غير اليهود( ليسوا أبرار   أنَّ  يُثبِت بولس أّوال   14-12: 1 يةفي روم

وال محالة! ويصف الرسول  ا(. ولذا، حتّى يخلص هؤالء األمميّون يحتاجون لبّر هللا، الذي من دونه سيهلكون يقين  12

 . الّشّرير سلوكهم 14-42: 1 يةلألمم، ويصف في روم الطّبيعة الفاسدة 41-12: 1 يةبولس في روم

أن يعرفوا ما  اأعلن هللا شخصه وقّوته وقدراته وصفاته اإللهية من خالل أعمال خلقه. وكان األمم يستطيعون دائم  

يستطيعون  افي الخليقة، كانوا دائم  كانوا يرونه يكفي عن وجود هللا وطبيعته وصفاته اإللهية وما يعمله. من خالل ما 

هما بال عذر أو  فإن إثم األمم وسلوكهم الّشّرير وأّن هذا الكائن اإللهي قوّي قدير. ولذا، ،اإلهيّ   امعرفة أّن ثّمة كائن  

 (! 42-11: 1 يةمبّرر )روم
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 الحيّ المتعلِّق باهلل  حجبوا وكبتوا الحقّ مع أّن لدى األمم فرصة  ألن يعرفوا هللا، فإنّهم لم يعبدوا هللا أو يخدموه، بل 

أكاذيبهم الفلسفيّة والّدينيّة، وكذلك أكاذيبهم أكاذيبهم المبتَكرة ) المتعلّق باهلل الحيّ  بالحقّ  استبدلوا(، بل و12: 1 ية)روم

(! ونتيجة  لهذا، أسلموا أنفسهم لكّل أشكال الوثنيّة. عمل األمميّون غير 41: 1 يةالتي يدعونها "علمية"( )روم

(. 41-41: 1ة )روما ماثيل للبشر والحيوانات الفانيوت امن حجارة. أبدلوا بمجد هللا الخالد صور   االمتعلّمين أصنام  

فقد ابتكروا فكرة خاّصة بهم عن "اإلله"، ابتكروا ديانتهم الخاّصة وكتابهم الّديني الخاّص  وأّما األمميّون المتعلّمون

وا في أنفسهم أو هم بهذا يستطيعون أن يعبدوا إلههم من دون الحاجة ألن يغيّرعلى صورتهم، ألنَّ  ابهم. فخلقوا إله  

يعطي  اوابتكر األثيم إله   ،افاسد   اإله   اللحرب، وابتكر الفاسد أخالقي   ا، ابتكر رجال الحرب إله  ال  ثسلوكهم األثيم. فم

ه (. ولكّن إن رغب أحٌد بأن يعبد هللا الحّي، إله الكتاب الُمقدَّس، فإنّ 2: 111إعالناٍت تبّرر سلوكه األثيم )مزمور 

 ينبغي أن تتغيّر طبيعته البشريّة وأخالقه وسلوكه! ينبغي له أن يتغيّر! ينبغي له أن يُولَد ثانية ! 

وبال منفعة في عيني هللا. كّل ما  ما يفّكر به هؤالء يكون باطال   ة مريعة ومرِعبة! كل  عواقب العيش في اإلثم والخطيَّ 

ر فكر قلب ]اإلنسان[ يتّسم دائم  41: 1 يةمظالٌم في ظالم )روهو يخرج من قلوب هؤالء إنّما   ا(. "... كّل تصو 

في أعماق أظهر األمم الظّلمة الكائنة (. 11: 11(. و"من القلب تنبع األفكار الّشّريرة" )متّى 1: 3باإلثم" )تكوين 

 شيء صالح أو باّر!  ، وأظهروا أنّهم فقدوا القدرة على أن يعملوا أيِّ كيانهم

 

  15-51: 4 يةروم

 .عواقب الّسلوك الّشّرير: 5االكتشاف 

إبقاء هللا ضمن معرفتهم أمٌر  سول بولس سلوك األمم الّشّرير وعواقبه الفظيعة والمريعة. يعتقد األمميون أنَّ يصف الرّ 

غير ذي قيمة، هذه المعرفة التي يحصلون عليها إّما بالنظر إلى أعمال هللا في الخليقة أو إلى قوانين هللا المكتوبة على 

، بل ويمتدحون كّل أنواع كّل أنواع الّشرور عَملمن ذلك، يستمّرون في  (. فبدال  11: 4؛ 42: 1 يةقلوبهم )روم

ون بها )روميرتك الّشرور التي  (. 14: 1 يةبها اآلخرون ويَُسر 

عواقب الحياة والّسلوك الّشّريرين فظيعة ومريعة! فاهلل يسلِم األشرار لشرورهم وفسادهم! إنّهم يحصدون ما زرعوه 

ور والمشاهد اإلباحيّة ويقترفون  (! إنهم يرعون رغباتٍ 1: 3)غالطية   كلَّ وشهواٍت خاطئة وأثيمة، مثل مشاهدة الص 

 يةمشاهد اإلباحيّة المخزية والفساد الجنسي المهين )رومهللا لحياة ال سلِمهميُ أنواع األعمال الجنسيّة الفاسدة. ولهذا، 

 (، ولذهن فاسٍد متعطّل43: 1 يةلخارجة عن الّسيطرة والّضبط )رومسلِمهم لشهواتهم الُمخزية الهائجة ا(. إنّه يُ 42: 1

أو يعّززونها  اهللا الذين يبتكرون الّشرور أو يعملونه يترك(. 42: 1 يةروموعاجز عن العمل بشكٍل سليم )
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أكثر في الفساد واالنحراف والجرائم، فيتركهم إلى حياة الّشّر المستمّر. ونتيجةَ هذا، يغوصون أكثر  -ويمتدحونها 

خاّصة الفساد الجنسّي. ويظهر هذا الفساد األخالقي في االنحراف الجنسي والمثلية الفاضحة البشعة مع ما يعقبها من 

يُظِهر وويثبِت األَُمم أنهم أشرار بعملهم (. 41-43: 1 يةالّرجال والنّساء )رومأمراض جنسية فظيعة ومريعة تصيب 

 افاسدون فساد  أنهم  في سلوكهم الخارجيّ (. أظهر األَُمم ويُظِهرون 11-41: 1 يةاع الّشرور في العالم )رومأنو كلَّ 

 فقدوا القدرة على عمل أّي شيٍء صالح!أنَّهم و امريع  

   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 المقطع الكتابي؟: ما األسئلة التّي توّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في فّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 14-12: 1رسالة رومية قّدمها تلنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي 

 : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك. دّون

: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كل  واحٍد بدوره بعض أفكاره التي شارك

 دّونها(. 

 : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشتها في مجموعتك.( ناقش

 ت على مناقشة هذه األسئلة.( مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها التاّلميذ، وبعض المالحظااأل بعض )في ما يلي

 

 48: 4 يةروم

 ؟لماذا يغضب هللا على النّاس: 4الّسؤال 

 .مالحظات

 !قّدوس وبارّ  افقط، بل هو أيض   اُمِحبّ   اهللا إله   ليس

 .غضب هللا تعبيٌر عن قداسته وبّرهأ.  

. كما اضروريّ   اة أمر  يجعالن عقاب الخطيَّ ّر هللا وقداسته ة في طبيعة هللا. فبِ عدالة هللا المعاقِبة صفة أساسيّة وجوهريّ 

أن بّر هللا وقداسته هما أساس حاجة اإلنسان للكفّارة البديليّة من أجل غفران خطاياه. هذا المبدأ هو أساس شرح 

ح باّر والّصالة النّاس وتصميمه الهللا الباّر والُمقدَّس على خطيَّ  ة التبرير. "غضب هللا" هو غضبدالّرسول بولس لعقي

ر من خالل أو يظه يُعلَنألّن الّسماء هي مسكن هللا. وغضب هللا  من الّسماءة. غضب هللا ُمعلن على معاقبة الخطيَّ 

سدوم وعمورة  حرقة من خالل الطوفان، ومن خالل ، عاقب هللا الخطيَّ ة بطرٍق عّدة. فمثال  معاقبته الفعلية للخطيَّ 

 (. 41: 12ر )انظر حزقيال وتدميرهما، ومن خالل الّضربات العشرة في مص
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ف. ب   . غضب هللا تعبير عن عقابه العادل والُمنص 

يشير "العصيان" إلى موقٍف شّرير تجاه هللا، ويشير "اإلثم" إلى اإلساءة بحّق اآلخرين وظلمهم. غضب هللا على 

هو صحيح وصالح وُمقدَّس  الباطل واإلثم! "الحّق" هو كّل ماب ليلتصقوايتركون الحّق  نالذين يحجبون الحّق، الذي

الّديني واألخالقي الذي أعلنه هللا  ي هللا اإللهيّتَين. الحّق هو بشكٍل خاّص الحقّ وحقيقّي، ليس بعيوننا البشريّة بل بعينَ 

حّق هللا الُمعلَن في (. 14: 4تسالونيكي 4؛ 4: 2كورنثوس 4؛ 11: 11؛ 14: 2؛ 41: 1في الكتاب الُمقدَّس )يوحنا 

يحجب النّاس أو قدَّس يُعلِن الديانة الّصحيحة الوحيدة في العالم واألخالقيّات الّصحيحة الوحيدة في العالم! الكتاب المُ 

 يعوقون حّق هللا بشرورهم وآثامهم. 

وقدير، فإنّهم ال  هللا قّدوس وبارّ  كيف يحجب النّاس الحّق؟ مع أّن النّاس يملكون ما يكفي من المعرفة واإلدراك بأنّ 

ن هلل ما يستحقّه من مهابة، ويفتقرون لالحترام الواجب لكالمه وشريعته التي تنظّم حياة البشر في عالقتهم باهلل يقّدمو

 وباآلخرين. 

خِرج النّاس حّق هللا من حياتهم فحسب، بل ويستبدلون به كلَّ أنواع الكذب البشرّي، سواء كيف يبّدل النّاس الحّق؟ ال يُ 

في طبيعته. إنهم يستبدلون باهلل كّل أنواع االبتكارات البشرية عن "إله"  اأو علميَّ  اأو دينيّ   اأكان هذا الكذب فلسفيّ  

ب يستبدل هللا الُمعلَن عنه في كّل أسفار أنبياء العهد القديم وفي يسوع المسيح وفي رُسل العهد اي الكذالنبّ يتبعونه. 

(. 43-12: 1 أعمال الرسل؛ 44-11: 12عليه )تثنية  ( بإعالناتهم عن "هللا" وما هو4-1: 1الجديد )عبرانيين 

األنبياء الكذبة ومعلّمي الهرطقات يستبدلون بتعاليم الكتاب الُمقدَّس الصحيحة كلَّ أنواع التّعاليم البشريّة المبتكرة، 

اع الديانات الكاذبة أن هللا سيعاقب الذين يؤمنون بكّل أنو بكل تأكيد" يفّصلونه بأنفسهم. اُمقدَّس   امخرجين بها "كتاب  

"، الُمزيَّفة ويمارسون ما توصي به من طقوس وممارسات. الّديانات غير المسيحيّة ديانات خاطئة وليست "الحقّ 

 ألنّها تحجب الحّق الذي تعلّمه الّديانة المسيحيّة! 

 

 50-49: 4 يةروم

 ؟نفسه لألَُممعن كيف يُعل ن هللا : 5الّسؤال 

 .مالحظات

 من هللا عنه.  اعام   اإعالن  نال جميع النّاس أ.  
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 ازمن وسط خالئقه العاقلة في األرض. فقد منح نور   لم يحدث أن ترك هللا، إله الكتاب الُمقدَّس، نفسه بال شاهد في أيِّ 

ومن خالل قوانينه  ،(42-11: 1 يةعن شخصه وما يطلبه من خالئقه من خالل أعماله في خليقته )روم اكافي  

(. خلق هللا جميع النّاس وفيهم قدرةٌ على أن 11: 4 يةوشرائعه األخالقيّة المكتوبة على قلوب النّاس وفيها )روم

يعرفوا عن هللا ولو بعض المعرفة. ال يقول بولس إّن كلَّ ما يمكن معرفته عن هللا قد أُعلِن لألمم، ولكنّه يقول ببساطة 

ا يكفي من المعرفة عن هللا لجعل إثمهم وشّرهم بال عذر! ال يتحدَّث هنا عن معرفٍة بوجود هللا إنّه كان لدى األمم م

(. 14: 1 ية( وعدله )روم42: 1 يةفقط، ولكن عن معرفٍة بطبيعة هللا وصفاته، مثل قدرتِه األزليّة وألوهته )روم

، مثل صالحه وحكمته وقوته وجالله ير المرئيّ ة، فإّن لدى األمم معرفة عن صفات هللا غوبحسب هذه المقاطع الكتابيّ 

 ؛11: 12 الرسل ؛ أعمال43-41: 22؛ إشعياء 11؛ مزمور 2التي تظهر في أعماله ومن خاللها )مزمور 

11 :42-41 .) 

، أي "في"(. إنّه إعالن في أذهانهم "en")في اليونانية  فيهم، واألفضل أن نقول لهمالمعرفة عن هللا واضحةٌ 

على  دليال  إعالن من هللا من خالل الطّبيعة التي ُخلِق عليها البشر، أي على صورة هللا، وهي ما تقّدم  اوقلوبهم. هذ

هذا يمّكن البشر من رؤية إظهار وإعالن هللا في أعمال خليقته. لم يترك هللا نفسه بال  .الكاملة صفاتهوكينونة هللا 

خالئقه العاقلة ملتزمة بأن تعترف به وتعبده  ، ولذا فإنَّ اواضحة  تمام   اشاهد. فوجود هللا وصفاته الكاملة كانت دائم  

خالئق هللا العاقلة ليست كائناٍت ماّدية فقط، بل وروحيّة وأخالقيّة  وهذا يُظِهر حقيقة أنَّ بصفته اإلله الحقيقي الوحيد! 

 (. 42-11: 1 يةالماثل في حياتهم )رومة، فإّن ال عذر إلثمهم وشّرهم ة وأخالقيّ . ولكون البشر كائناٍت روحيّ اأيض  

(. فمع أّن لدى كلِّ البشر القدرة على أن يعرفوا عن 41و 12ولكن هذه المعرفة عن هللا ُحِجبت واستبِدلت )اآليتان 

(. وهذا الموقف بال عذر، 41: 1 يةوجود هللا وطبيعته وصفاته، فإنهم "لم يمّجدوه باعتباره هللا وال شكروه" )روم

 وقاوموه بكّل إصرار وإثم.  ، بل عارضوا الحقّ النّاس لم يسلكوا بحسب معرفتهم للحقّ  ظِهر أنّ ألنّه يُ 

ينمشّرهم وإث، ولكنّها كانت نتيجة جهلهملم تكن عبادتهم لألصنام واألوثان نتيجة  هم يعرفون ! هم الطّوعيَّين الحرَّ

(، ولكنّهم مع هذا يعملون ما هو خطأ وشّر في عيني هللا. 14: 1 يةواب الذي يرغب برؤيته فيهم )رومإرادة هللا والصّ 

 إنّهم ال يعبدون هللا الحقيقي وال يعترفون بأّن هللا الحّي هو مصدر حياتهم وبركاتهم. 

 يعرفون هم وفسادهم طواعية . إنّهممليس نتيجة  لجهلهم، ولكنّه نتيجة شّرهم وإث اوفسادهم األخالقي والجنسّي هو أيض  

(، ولكنّهم مع هذا يعملون الشّر تجاه اآلخرين. 14: 1 يةينبغي أن يعملوه لآلخرين وما ينبغي لآلخرين عمله )رومما 

 (. 11-41: 1 يةنواع الّشّر بعضهم تجاه بعض )رومإنّهم يرتكبون كافّة أشكال وأ

هذا الكذَب يعرف في أعماق نفسه أنّه مذنٌب بحجب الحّق أو اتّباعه للكذب وإحالل  اوشّر   اوحتّى أكثر الخطاة فساد  

إنّه مع  14: 1 يةهذا حّق وعدل. ويقول الرسول بولس في روم محّل الحّق. إنّه يعرف أنّه ُمعرَّض لغضب هللا، وأنَّ 
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ور يستحقّون الموت، فإنّهم ال يستمّرون الذين يعملون هذه األم حكم هللا الباّر والعادل، وهو أنّ  يعرفوناس النّ  أنّ 

بعملها فحسب، بل ويمتدحون من يعملونها ويعبِّرون عن سرورهم بهم. ال يمكن إصمات ضمير اإلنسان بشكٍل تام  

 ! اأبد  

 

 من هللا عنه. اخاّص   اإعالن  يحتاج جميع النّاس ب.  

، فإّن هذا ال يعني أّن دينونتههللا و حكمق بُعذر في ما يتعلّ مع أّن إعالن هللا في خليقته وأعماله كاٍف لجعل النّاس بال 

. إنّهم . فحتّى يخلص النّاس يحتاجون لما هو أكثر من إعالن عاّم عن هللاالخالصاإلعالن العاّم كاٍف لقيادتهم إلى 

أن تخلِّصهم. اختبار  ة ال تستطيعة وحكمة النّاس الّدينيّ ة الطبيعيّ مشاعر الدينيّ المن هللا. فيحتاجون إلعالن خاّص 

معرفة هللا التي استقوها من  روف التي يُوَجدون ويعيشون فيها تُثبِت أنّ النّاس في كّل العالم، في شتّى أنواع الظّ 

يسوع المسيح. اإليمان ببيعة ومن قوانين وشرائع هللا األخالقيّة المكتوبة على قلوبهم قادتهم إلى أعمال هللا في الطّ 

 -األَُمم عن هللا من خالل أعماله وفي قلوبهم ومن خالل تقاليدهم الغامضة ال تقودهم إلى هللا الحّي  المعرفة التي لدى

إله الكتاب الُمقدَّس، كما أنّها ال تقود إلى البّر والقداسة اللذين يطلبهما هللا. فألجل نوال الخالص، يحتاج النّاس في كّل 

 ية(، وهذا اإلعالن الخاّص ُمقّدم في بشارة اإلنجيل )روم41-41: 1 يةوممكاٍن في العالم إلى إعالن خاّص من هللا )ر

 (. فاإلنجيل هو إعالن هللا الخاّص. 41: 1؛ 11: 1

 

 52-54: 4 يةروم

 ؟لماذا يسلم هللا النّاس لرغباتهم الّشّريرة وطريقة حياتهم الّدنيئة والمهينة: 1الّسؤال 

 .مالحظات

 واضحة وُمحدَّدة بين الّدين واألخالق.  أقرَّ هللا عالقة   أ.  

يقود اإلثم والبُعد عن هللا إلى الّشّر. ويقود الّضالل الّديني )الفساد الّروحي( إلى الفساد األخالقي. الذين ال يريدون 

نسان تواُصل اإل ضُعفعن نفسه سيفسدون ويزداد فسادهم أكثر فأكثر. فكلّما  االعتراف واإلقرار بما أعلنه هللا الحيّ 

 ا، حين ال يشكر إنساٌن هللا أو يمّجده يصير أحمَق وغبيّ  في سلوكه. فمثال   اوانحراف   افساد   أكثراإلنسان باهلل الحي صار 

 في تفكيره. 
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. والعكس اوجنسيّ   اأخالقيّ  وحين يؤمن اإلنسان بإله ُمزيَّف أو بعقائد دينية خاطئة وُمزيَّفة، فإنّه يبدأ عيش حياٍة فاسدٍة 

. فحين يعيش اإلنسان في حالٍة من الفساد األخالقّي والجنسّي، فإنّه يمكنك افتراض أنّه في الغالب يؤمن اصحيٌح أيض  

ال  النفسه. أقّر هللا رباط   اإله أو بإلٍه ُمزيَّف كاذب أو بنفسه إله   بعقائد دينيّة منحرفة وخاطئة. فإّما أنّه ال يؤمن بأيِّ 

 ن هللا من جهة والفساد األخالقّي الجنسّي من جهٍة أخرى. ينفصم بين اإلثم والبُعد ع

يتوب ويبتعد عن فساده األخالقّي الجنسي سيحّب ويقّدر الحّق الذي يحتويه  صحيح. فالذي اوللخير أّن العكس أيض  

 ّر وحقيقّي!الكتاب الُمقدَّس. والذي يعيش ويسير مع هللا الحي، إله الكتاب الُمقدَّس، سيحافظ على مستوى أخالقي با

 

 ة. يم الخاطئ لمزيد من ارتكاب الخطيَّ ة بتسلما يعاقب هللا الخطيَّ  اغالب  ب.  

أخالقي والفاسد. ال يدفع الة، كحكٍم قضائي منه، أمٌر يتوافق مع قداسة هللا وعمل اإلنسان التسليم هللا لإلنسان للخطيَّ 

بهم إليقاعهم في الخطيَّ  هللا اإلنسان إلى عمل الّشرّ  هم لشّرهم. حين يتركالنّاس و يسلِم(، لكنّه 11: 1ة )يعقوب وال يجرِّ

، 42: 1 يةفي ما بينهم )روم الُمخزيةغير الالئقة وهللا النّاس لنجاستهم الجنسيّة المهينة والمخزية وأعمالهم  يسلِم

يسلِم هللا النّاس لذهٍن فاسد فإّن األمر الوحيد الذي  حين. فهو ببساطة يتوقّف عن كبح جماح أعمالهم الّشّريرة(، 43

فهو ببساطة يسلِمهم ويتركهم (، 11-42: 1 يةيستطيعون عمله هو أن يبتكروا الّشّر بكافّة أشكاله وأنواعه )روم

(. وحين يصّرون على االستمرار في هذا النوع من 1: 3أن يحصدوا ما زرعوه )غالطية بيسمح اهلل . فلخطاياهم

من خالل  سيعاقبهم على تقسيتهم المستمّرة لقلوبهم، بل وفإّن هللا لن يمنع رحمته ونعمته عنهم فحسبثم والّشّر، اإل

 ؛ إشعياء12-1: 11؛ 12: 1؛ 42-42، 12: 1 يةرومانظر عدم إيمانهم وعصيانهم وتقسيتهم الّدائمة لقلوبهم )

 (. 11-11: 11؛ متّى 1-12: 3

 

 تجاه األشرار واآلثمين في األرض. ايبدي هللا صبر  ج.  

، قبل أن قتل قايين ما لرغباته الخاطئة ولطريقة حياة مهينة وُمخزية. فمثال   اقبل أن يسلِم إنسان   اعظيم   ايبدي هللا صبر  

(. 1-3: 2ولو عمل قايين ما طلبه هللا لقبله )تكوين إيّاه لعمل ما هو صائب.  اأخاه تعامل هللا بلطٍف مع قايين، داعي  

اكنين على األرض فال وقبل الطّوفان انتظر هللا بصبره وطول أناته مّدة  طويلة على رجاء أن يتوب األشرار السّ 

(. وقد أعطى هللا إيزابل، الذي نشرت عبادة األوثان والفساد 1: 1بطرس 4؛ 42: 1بطرس 1؛ 1: 3يهلكون )تكوين 

لتتوب عن فسادها الجنسي والّروحي، ولكْن لعدم رغبتها هي وأتباعها بعمل هذا  ااألخالقّي الجنسي في الكنيسة، زمن  

 (. 44-42: 4 يوحنا أتى هللا بألم شديد وثقيل عليهم )رؤيا
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 ة. ينونة األبديّ يأتي هللا بدينوناٍت حالية على النّاس لينقذهم من الدّ د.  

ة في نهاية هذا الّدهر. وتتمثَّل دينونات هللا الحالية بسماحه النّهائيّ دينونات هللا الحالية في هذه الحياة تسبق دينونة هللا 

بوقوع دينوناٍت معيّنة حين يتعّدى النّاس القوانين والّشرائع األخالقيّة والّروحيّة التي غرسها هللا في الخليقة. وهم بهذا 

سيحصد  الفيزيائي، فإّن الذي يزرع كسال  (. وكما هو الحال في قانون الجاذبيّة 2-1: 3يحصدون ما زرعوه )غالطية 

. والذي يزرع تعاطي ا. والذي يزرع الكراهية سيحصد عالقاٍت مكسورة. والذي يزرع االستبداد يحصد حروب  افقر  

 عليها.  االمخّدرات يحصد إدمان  

جاهل إله الكتاب الُمقدَّس اس حين يصّرون على تمن إيقاع دينوناٍت معيّنة على النّ  ادينونات هللا الحالية تتألَّف أيض  

وتركه. فيسحب هللا عنايته وحمايتهم لهم، ويأتي بدينوناته الزمنيّة الحاليّة عليهم. ومن األمثلة على هذه الّدينونات: 

تلف حصاد حقولهم، وحروب تمّزق بلدهم، ومعاناة الشعب من خساراٍت عظيمة، وعدم وجود ما يكفي من أيِّ شيٍء 

: 1 يوحنا ؛ رؤيا12-2: 42؛ متّى 11-1: 1ي ؛ حجّ 14-3: 2؛ عاموس 41-12: 43ن الوييعلى األرض، وغيرها )

(. يستخدم هللا كافّة أنواع الكوارث الطّبيعيّة، كالزالزل والفيضانات والجفاف والمجاعات واألوبئة 1: 13؛ 42-41

ليحذِّرهم وينذرهم بأن يتوبوا عبر تاريخ البشر على األرض ليُظِهر لإلنسان عدم رضاه وانزعاجه بسبب خطاياهم و

 (. 41: 12ويعودوا إليه )حزقيال 

ولكْن ما دام قد ُحِكم علينا، فإنّنا "ة! المستقبليّ  ةاألبديّ على النّاس لحمايتهم من دينونته  الحاليةيأتي هللا بدينوناته الزمنية 

(. هدف دينونات هللا الحالية هو تأديب النّاس، أي 14: 11كورنثوس 1نؤدَّب من قبَل الّرب حتّى ال ندان مع العالم" )

تحذيرهم وتنبيههم لكشف وفضح خطاياهم، وللفت انتباههم لخطاياهم، ولتوبيخهم على خطاياهم، ولدعوتهم إلى 

. "ألّن القضاء ال ينفَّذ بسرعٍة على الّشّر المرتَكب، فإّن قلوب البشر اآلن هو أن يعمل األفضل للنّاس التّوبة. هدف هللا

: 2؛ عاموس 1: 43شعياء ؛ إ143: 111؛ مزمور 11: 11؛ انظر تثنية 11: 2تمتلئ بالعزم على فعل الّشّر" )جامعة 

 (. 41-42: 1 يوحنا ويدعو النّاس للتّوبة )رؤيا (. ينفخ هللا بأبواق الدينونة ليحّذر11-1: 1ي ؛ حجّ 3-14

لخطاياهم، وبالتّالي  اإيّاهم بال عقاب، فإنّهم سيصيرون في النّهاية عبيد   اإن تسامح هللا مع إثم النّاس وشّرهم تارك  

إثمهم  د هللا من دينوناته الحالية هو أن يدفع النّاس لتركألن يعاقبهم بعقابه األبدي. قصْ  اسيكون هللا مضطر  

إن (. ولكن 44: 11(. يعاقب هللا ليشفي )إشعياء 11-2: 14وشرورهم، وأن يشتركوا في قداسة هللا وبّره )عبرانيين 

لم يتجاوب اإلنسان مع صبر اإلنسان وطول أناته بالتوبة، فحينئٍذ سيسلمه ويتركه غضب هللا الباّر لالنفصال األبدي 

 (. 1-2: 1نيكي تسالو4عن محضر هللا وعنايته الُمِحبّة )
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 55-56: 4 يةروم

 ؟كيف ينظر الكتاب الُمقدَّس إلى المثليّة الجنسيّة: 1الّسؤال 

  .مالحظات

  .واجعالقة الزّ أ.  

ُجل والمرأة ضمن عالقة بين ا بحسب تّعليم الكتاب الُمقدَّس الواضح، فإّن عالقة الجماع أمٌر قصد هللا بأن يكون لرَّ

عالقة الّزواج في (! 2: 11؛ عبرانيّين 1-2: 2تسالونيكي 1؛ 42: 4أية عالقة أخرى )تكوين في الّزواج، وليس 

عالقة بين رجٍل واحد وامرأة واحدة. فالّزواج بين رجٍل واحٍد وامرأة واحدة هو ما رسمه  االكتاب الُمقدَّس هي دائم  

(. حين 11: 1؛ أفسس 1: 11؛ متّى 42: 4؛ 41: 1ابتكره أي مجتمع )تكوين  اأمر   اهللا من البداية، ولم يكن يوم  

دهما مع   يتزّوج الرجل وامرأة فإنّهما يقّران بأنَّ  أمام هللا  ا(، ويقطعان عهد  3: 11طوَل الحياة )متّى  اهللا هو َمن يوحِّ

لنّاس في كّل البالد والثّقافات والحضارات (. يطالب هللا كلَّ ا11-12: 4بأن يبقيا أمينَين واحدهما نحو اآلخر )مالخي 

 (. 2: 11ج، وأن يحصروا العالقة الجنسيّة في عالقة الّزواج )عبرانيّيناووالعصور واألزمنة بأن يكِرموا عالقة الزّ 

 

 .عالقة المثليّة الجنسيّة ب. 

ه الجنسيّ القضية التي يعالجها الكتاب الُمقدَّس ليست  ، سواء أكانت ةميوله أو مشاعره الجنسيّ خص أو عند الشّ  التوج 

ة )نحو أفراد من جنسه(. فالقضية المهّمة التي يهتّم الكتاب الُمقدَّس بمعالجتها هي ة )نحو الجنس اآلخر( أو مثليّ غيريّ 

ه الجنسيّ بها الكيفيّة التي   . ةأو الميول والمشاعر الجنسيّ  يعبّر الشخص عن هذا التوج 

أثير الكبير ألبيهم أو أّمهم عليهم خالل فترة ر التّ ظهِ المثليين من الّذكور واإلناث )الّسحاقيّات( تُ  النّقاشات الّشخصيّة مع

رهم ونمّوهم وقبولهم أن يكونوا رجال   ال يشرح الكتاب الُمقدَّس األسباب الممكنة المختلفة أو امرأة.  نشأتهم على تطو 

بأنّهنَّ سحاقيّات. ولكّن الكتاب الُمقدَّس يعلّم بوضوح بشأن ما على اإلنسان والمتنّوعة العتقاد البعض بأنّهم مثليّون أو 

ه أو ميله الجنسي! خلق هللا الجنس لربط الّزوج والّزوجة في هة مهما كان توج  أن يعمله أو ال يعمله في حياته الجنسيّ 

)نشيد األنشاد(، وإلنجاب نسل )تكوين خلق هللا الجنس ألجل متعة الّزوجين (. 42: 4وحدٍة تدوم مدى الحياة )تكوين 

ة بين الزوج وزوجته. فكّل أنواع العالقة ة خارج العالقة الّزوجيّ أنواع العالقة الجنسيّ  (. ولكّن هللا يمنع كلَّ 42: 1

 الجنسيّة األخرى تخالف قصد هللا وإرادته الواضحة. 
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زنى المحارم والّزنى )العالقة الجنسيّة خارج  ةيَّ خطفي العهد القديم يدين هللا الخطايا الجنسيّة بقوة وشدة، مثل 

، 11، 11، 12: 42؛ 41، 44، 42، 3: 12( )الويّين اة )معاشرة الحيوانات جنسيّ  الّزواج( والمثلية الجنسية والبهيميّ 

 (. 41: 41؛ 11: 41؛ 12-42: 44(، والالنضباط والخيانة الّزوجية واالغتصاب والّدعارة )تثنية 11

ة مشاهدة األفالم والّصور مثل أولئك الذين ينغمسون في خطيَّ  ،ان جنسي  ياآلثموفي العهد الجديد، يدين هللا بشّدة 

ن في مماَرسة المثليّة يعهودهم الّزوجية بالّزنى، والعاملون بالّدعارة من الّذكور، واآلثماإلباحيّة، والذين يخونون 

ه الجنسّي  (. ال يتكلّم هللا بأيِّ 1-1: 2بطرس 1؛ 1-1: 1؛ أفسس 12-1: 3كورنثوس 1الجنسيّة ) تصريح بشأن التوج 

ن ميل اإلنسان نحو القتل أو الكذب أو أة عند اإلنسان، مثلما ال يتكلّم بأي تصريح بشأو المشاعر أو الميول الجنسيّ 

(. فكّل النّاس في عالمنا لديهم بالطّبيعة ميل آثم وتوّجه خاطئ ومشاعر أثيمة 11-14: 42الّسرقة أو الّشهوة )خروج 

 خاطئة! 

(، وبمعونة هللا يستطيع 12-11: 1يواجه جميع النّاس تجارب تدفعهم لالستسالم لطبيعتهم القديمة الخاطئة )يعقوب 

هو إظهار اإلنسان طبيعته القديمة الخاطئة بالقتل (. ما يدينه هللا 11: 12كورنثوس 1الجميع مقاومة هذه التّجارب )

الّذين أسلموا أنفسهم للفساد األخالقي واالنحراف الجنسيَّين والكذب والّسرقة وارتكاب الخطايا الجنسيّة الّسابقة الذِّكر. 

(. فاهلل سيهلك ويدّمر الذين يدّمرون أجسادهم 2: 41 يوحنا ؛ رؤيا1يهوذا ون عقاب النّار األبديّة )بداكسيُ 

 (. 11-13: 1كورنثوس 1)

أّن أيَّ َمن ارتكب هذه الخطايا يمكن أن يخلص حين يأتي إلى يسوع  11: 3كورنثوس 1وعلى كّل حال، تعلّم رسالة 

حياة  ُمقدَّسة )التّقديس(. يدين هللا مماَرسات المثليّة  العمل الروح القدس ليحي يخضعالغفران )التّبرير( و االمسيح طالب  

الجنسيّة، ولكن الذين مارسوا أو يمارسون المثليّة الجنسيّة يمكن أن يخلصوا حين يتوبون عن خطاياهم وممارساتهم 

 ويعودون إلى يسوع المسيح. 

 

 15-58: 4 يةروم

ون بهمعن قصد معرفة ب هللا الّذين يتركون كيف يعاق  : 2الّسؤال   ؟هللا ويمتدحون فاعلي الّشر ويَُسرُّ

 .مالحظات
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هللا هؤالء لذهٍن منحرف وعاطٍل عن التمييز ليعملوا ما عليهم أال يعملوه. وفي النّهاية سيمتلئون بكّل أنواع  سلِمسيُ 

فإنّهم ال  ومع أنّهم يعرفون أّن الذين يعملون هذه األمور يستحقّون الموت األبدي،الّشرور واالنحراف والفساد. 

 ون في عمل هذه األمور فحسب، بل ويمتدحون الذين يعملونها. يستمر  

  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

 والتّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق التّي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون نها.  ،14-12: 1رومية : لنفّكر مع   وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟فّكر  : ما التّطبيقات الممكنة التّي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.دّون

م الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. وفي ما يلي قائمة )تذّكر أنّه لن يهت

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 :15-48: 4 يةمن روم مقترحةأمثلة على تطبيقات  .4

  (. 11: 11! يعلّم الكتاب الُمقدَّس الحقَّ )يوحنّا اال تحجب الحّق أبد     :12: 1

 حاول أن تالحظ صفات هللا غير المنظورة بأعماله المنظورة في الطّبيعة والخليقة.  : 11-42: 1

ه جاهل في ما يختّص بمطالب هللا. ليس من يستطيع أن يّدعي أمام هللا بأنّ  اال تحاول أن تقّدم أعذار   : 42: 1

 بالكامل. 

د هللا على كلِّ شيٍء فيك وعلى كّل شيٍء تعمله.  شكر هللا على كلِّ أ   :41: 1  بركاته ومجِّ

 الكذب! بال تبدِّل حق هللا  : 41، 41: 1

إلى سلوك جنسّي منحرف وفساد، واالنحراف األخالقي  افالّديانة الُمزيَّفة والمنحرفة تقود حتم   !انتبه : 41-42: 1

 إلى معتقداٍت منحرفة وخاطئة!  االجنسّي يقود حتم  

 هللا سيسلمك لعاداتك اآلثمة الخاطئة إن لم تتب عنها.  : ُكْن على يقين بأنَّ 42، 43، 42: 1

ه( تقود إلى أمراض ومشاكل فظيعة وُمريعة.انتبه، فخطايا المثليّة الجنسيّ    :41: 1  ة )المماَرسة ال التوج 

 . اعليها من الكتاب الُمقدَّس أمٌر ثمين جد   اإلبقاء والمحافظة على معرفة هللا الحّي التي حصلتَ             : 42: 1

 إلى كافّة أشكال الّشّر.  اوحتمي   ااإلثم والبُْعد عن هللا يقودان يقين   : 42-41: 1
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 هذه قائمة عمليّة بأموٍر يعتبرها هللا خطايا.  : 41-11: 1

 ليس من إنسان يستطيع أن يُصِمت ضميره بشكٍل كامل!    :14: 1

   

 :تطبيقاٍت شخصيةأمثلة على  .5
هللا  . كما كثُرت في حياتي أمثلة على عدم احتراماوشّرير   اعن المسيح كنُت آثم   اأُقِر  بأنّني حين كنُت بعيد   . أ

أنواٍع عّدة من الّشرور. تُبُت ورجعت إلى هللا وبّره فقط حين أدركُت أنّه ليس من بر  في نفسي يمكنني وعمل 

. ُمنِحُت برَّ هللا حين آمنُت بأنَّ يسوع المسيح مات عني بسبب اباّر  به أن أرضي مطلب هللا بأن أكون 

 المسيح ألجل خطاياي! تههللا قبِل كفّارة ذبيح خطاياي، وأقيم ليظِهر ويثبِت أنَّ 

 

غير قابل للقطع بين االعتقاد الّديني عنَد شخٍص ما وحياته األخالقيّة.  اقوي   اأدرُك تماَم اإلدراك أّن ثمة رابط   . ب

عبادة األوثان  اكّل أثيم يبدأ بعمل الّشرور. كّل من يؤمن بديانة خاطئة ُمزيَّفة سوف ينتهي به األمر ممارس  

النّاس حّق بشارة اإلنجيل أن أعلّم  اوالقتل والّسرقة والفساد الجنسي والكذب والّرغبات األنانيّة. ولذا، مهّم جد  

ة سليمة وصحيحة. أسعى ألن أعلّم النّاس المعتقدات المسيحيّة )العقيدة(، حتى يستطيعوا أن يحيوا حياة أخالقيّ 

ين الّسليمين. "العقيدة" هي الحّق الكتابي الذي ينبغي أن وأدّربهم على الّسلوك الّروحي واألخالقي المسيحيَّ 

 الحّق الكتابي الّذي ينبغي أن أطبّقه وأعيشه. أومن به. "األخالقيات" هي 

 

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل دراسة في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )14-12: 1رومية بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتناوبلنصلِّ 

على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصلّي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع  الكتاب الُمقدس. تدّرب

 مختلفة.( 

 

 دقائق( 2) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

 

ا وألجل الناس في العالم تابعوا الصالة  .في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعض 

 



70 
 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 للّدرس القادم

 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيحتعهَّد .1  . وأن تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ أناس 

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  14-12: 1رومية  ِعظ أو علّم أو ادرس .4

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .1 يومي ا.  1، 3، 1، 2تثنية من : خّصص وقت ا خاّص 

ل. اكتب مالحظاتك.   استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

راجع يومي ا آخر . 22: 4"انتصار الملكوت": دانيال تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .2

 بية حفظتَها. خمس آيات كتا

ر َمثَل "الوكالء األشرار" الموجود في متّى التعليم .1  ؛ لوقا14-1: 14؛ مرقس 11-11: 41: حضِّ

 . استفِد من الخطوات اإلرشاديّة الّستّة لتفسير األمثال الواردة في الّدرس األول.1-11: 42

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم.
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  2الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:   .الذي يتعلَّق بالكرازة والمناداة بملكوت هللاَصلِّ وكرِّ

 

 دقيقة(  42)مشاركة   5

  تثنية
 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 1، 3، 1، 2تثنية )ومن التّأم 

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

 دقائق( 1)حفظ  1

 11: 5 انتصار الملكوت: دانيال

 

 22: 4انتصار الملكوت: دانيال راجعوا في مجموعاٍت من اثنين. 

  دقيقة( 21) تعليم 1

 الوكالء األشرار

 

 يتعلّق بـ 23-11: 41" في متّى الوكالء األشرار"ثَل مَ 

 ُمرَسلو هللا في ملكوت هللا

 

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

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

 قيقة أوضاعهم أو حاجتهم للتّجديد. ، ولمواجهة النّاس بحوتوضيحها ملكوت هللا وإنارتها

 (. 1، الُملَحق 1في دراسة األمثال )انظر الّدليل اإلرشادي ة تّ قاط اإلرشادية السّ النّ باستخدام  المثلوسندرس هذا 

 . 11-1: 42؛ لوقا 14-1: 14؛ مرقس 23-11: 41متّى  اقرأ
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 .الطبيعيّة الُمقدَّمة في المثَل افهم القّصة. 4

 ثل مبنيٌّ على هذه اللغة. ولذا، سندرس أوال  المقصود من المَ  ثل بلغة مجازية، والمعنى الّروحيّ يُحكى المَ : ُمقّدمة

 التاريخيّة.  االثّقافيّة/ الحضاريّة وحقائقه اثَل وخلفيتهكلمات قّصة المَ 

 ؟ثلالمَ  : ما هي العناصر الحياتية التي تتضّمنها قّصةشق  نا

 .مالحظات

 .صاحب الكرم وكرمه 

ما يلزم  كلَّ ويهيِّئ في الّسابق، وكان عليه أن يبني  ا. لم يكن في تلك األرض شيئ  اجديد   اغرس صاحب أرٍض كرم  

حول الكرم، وحفر معصرة   افيها قبل أن يتوقّع الحصول على ربٍح منها. غرس أرضه بجفناِت العنب، وأقام سياج  

ن من وبنى برَج مراقبٍة. كان الّسياج لحماية الكرم من اللّصوص والحيوانات. وكانت المعصرة بشكٍل عاّم تتكوَّ 

ر بشكٍل كامل في صخرة كبيرة واحدة. كان حوضين في األرض، وعلى جوانبها حجارة مرصوصة، أو كانت تُحفَّ 

، وكانت تُداس بأقدام ع عناقيد العنب الناضجيق. وفي هذا الحوض كانت توضَ ير عموغ اواسع   االحوض العلوي كبير  

في  منخفضة نبوب أو على طرف فتحٍة جانبيةأيسيل عبر  ب(. وكان عصير العن1-4: 31دائسي المعصرة )إشعياء 

من  بالعن ، كان العاملون يغرفون عصير. وبعد ذلكاوضيق   االحوض العلوي إلى الحوض الّسفلي، الذي كان عميق  

وباختمار عصير العنب داخل الجرار كان يتحّول إلى نبيذ. أّما البرج ففي (. 13: 4ي رار )حجّ الحوض الّسفلي إلى جِ 

وكان (. 4: 1العنب )إشعياء  جفناتلب بُني من حجارة كثيرة ُجِمعت من األرض حين كانت تُهيَّأ لزراعتها باالغ

(. 11: 4أعلى البرج للتّحذير من أّي خطٍر قد يأتي من لصوص أو ذئاب أو ثعالب )نشيد األنشاد حارس يُوقَف على 

هذا الرجل لم يُكن مالك الكرم فقط،  . وبهذا، توّضح هذه القّصة أنّ كما كان يمكن استخدام البُرج كمكاٍن حصين وقويّ 

 بل هو َمن غرس كرماته وبنى ما احتاج لبناء فيه بنفسه ولنفسه. 

 

 .المزارعون الوكالء واالتّفاق مع صاحب الكرم 

األرض(. وكما يشير المثل بشكٍل  يجنونه من مّماصاحب الكرم كرمه لوكالء أو مرابعين )يعطون حّصة  رَ أجَّ 

واضح، فإنّه كان على هؤالء الوكالء أن يعطوا صاحب الكرم حّصة ُمحّددة مّما يتم جنيه مقابل استغاللهم للكرم 

 لصاحبه!  ا(. فلم يكن الكرم لهؤالء المزارعين الوكالء، بل بقي ملك  12: 42؛ لوقا 4: 14؛ مرقس 12: 41)متّى 
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 .العبيد 

وقت جني العنب، أرسل صاحب الكرم عبيده إلى الوكالء ألخذ حّصته من الثّمر. أُرِسل هؤالء العبيد من حين أتى 

ة، وقد قّدموا طلبهم إلى وِّض هؤالء العبيد بتلك المهمّ صاحب الكرم ألخذ حّصة سيّدهم من الثمر وحملها إلى بيته. فُ 

 الوكالء باسم سيّدهم، صاحب الكرم. 

 

 ..حدود العقل والمنطق تتجاوز هذه القّصة 

من إعطاء  كان الوكالء أشرار وغير شرفاء وغير صادقين وقساة. فلم يلتزموا بالّشّق المختّص بهم في االتّفاق، وبدال  

. فُضِرب أحد هؤالء العبيد، وقُتِل آخر، وُرِجم آخر حتى لتهمالعبيد الحّصة الواجبة لصاحب الكرم، أساؤوا معام

للتعاُمل معه واالعتراف  اورفض   المعاملة الّرديئة للعبيد إساءة وإهانة لصاحب الكرم أيض  الموت. وقد كانت هذه ا

 وبكلِّ  ابحقّه! في العالقات البشريّة االعتياديّة يُتوقَّع أن يعاقب صاحب الكرم هؤالء الوكالء األشرار مباشرة وفور  

، بل قّرر افلم يعاقب صاحب الكرم هؤالء الوكالء األشرار فور  . اقّوة وشّدة. ولكّن القّصة اتّخذت منحى  لم يُكن متوقَّع  

 امن العبيد، ولكّن هؤالء العبيد أيض   اأن يعطيهم فرصة  أخرى لعمل ما يلزم ويُفتَرض بهم عمله. وهكذا، أرسل مزيد  

 ُعوِملوا بالطّريقة الّسيّئة نفسها. 

حب الكرم ابنه إلى هؤالء الوكالء األشرار. ونقرأ في مثيرة، إذ أرسل صا ةوحينئٍذ بلغت القّصة ذروة  دراماتيكي

" واضح أنّه ’إنّهم سيهابون ابني.‘: ، قائال  اإليهم أخير   ا: "وإذ كان له بعُد ابٌن وحيد حبيب، أرسله أيض  3: 14مرقس 

آخر غير . ولم يكن لدى صاحب الكرم شخٌص اعظيم   اكان لصاحب الكرم ابٌن واحد فقط، وأنّه أحّب ذلك االبن حبّ  

ابنه ذاك ليرِسله. كان إرسال ذلك االبن آخر كلمة يقولها صاحب الكرم لهؤالء الوكالء! عرف أن هؤالء الوكالء 

ة هؤالء الوكالء األشرار كانت غير منطقيّة خطيَّ وقساة ، ومع هذا أرسل ابنه الوحيد والحبيب إليهم!  اكانوا أشرار  

فبالرغم من حقيقة أّن هؤالء  تفوق إمكانية الفهم واالستيعاب واإلدراك!كانت محبة صاحب األرض ، ومع هذا بالمّرة

هؤالء الوكالء األشرار  الوكالء داسوا بكلِّ وقاحة على حقوق صاحب الكرم، أعطاهم فرصة  أخرى. وبالرغم من أنّ 

 . مثَلعقل والمنطق ألنّها لهذه القّصة أن تتجاوز حدود ال يمكنقتلوا عبيده وخّدامه، أرسل إليهم ابنه الوحيد الحبيب. 

نتيجة حالة اندفاع لحظية. فعلى العكس، كان ما عملوه ما عمله الوكالء األشرار بحّق ابن صاحب الكرم لم يُكن 

د  مؤامرة ُمخطَّ  . فقد ظنّوا أنّهم إن قتلوا الوارث، فإنَّ الكرم سيصبِح لهم. يا لهم من اومقصود   اط لها، وكان القتل متعمَّ

ن هذه قارِ  ، وسيأتي ليعاقبهم بشّدة وقسوة!ايفّكرون بهذه الطّريقة، ألّن صاحب الكرم كان ما يزال حيّ  أغبياء إذ 
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من ويهزأ بهم ، حيث يتآمر ملوك األرض ضد هللا ومسيحه، ولكّن هللا يضحك عليهم 2-1: 4الّصورة بمزمور 

 الّسماء! 

 

  .ياق المباشر، وحّدد عناصر المثَلادرس وامتحن السّ . 5

ثَل إلى المَ  خلفيَّةشير تو"شرح المثل أو تطبيقه". قد "الخلفية" تألف من تثل أن : يمكن لسياق "قصة" المَ ُمقّدمة

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

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 

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

 .مالحظات

 . 15-4: 54في متّى  واردةثَل المَ  خلفيَّةأ.  

 ثل في "أسبوع اآلالم"، أي في األسبوع األخير الذي سبق صلب يسوع المسيح. تكلّم يسوع بهذا المَ 

 .تطهير الهيكل 

من  ابجماهير وجموع كبيرة جد   االمسيح االنتصاري إلى أورشليم مصحوب   بدأت القّصة يوم األحد بدخول يسوع

 كلَّ  اخِرج  كانوا يهتفون له بصفته المسيح المنتظر/ المسيّا. وبعَد ذلك، طهّر يسوع الهيكل للمّرة الثّانية مُ  نالنّاس الذي

انزعج وغضب رؤساء الكهنة (. 13-11: 4تطهيره األّول للهيكل في يوحنّا  مع الذين حّولوه إلى سوق )قارن

ومعلِّمو الّشريعة )الكتبة والفريسيّون( والقادة اآلخرون، وبدأوا يبحثون عن فرصٍة لقتله للتخل ص منه. ومع هذا، لم 

يتمّكنوا من إيجاد طريقة لعمل هذا، ألّن النّاس كانت نفوسهم ُمعلَّقة به وبكالمه، وكانوا مندهشين ومذهولين بما قاله 

العمي والُعرج الذين أتوا إليه في منطقة الهيكل. وهتف  (. شفى يسوع كلَّ 22-21: 11؛ لوقا 12: 11قس وعمله )مر

يسوع هو ابن داود، أي أنّه المسيح المنتظر. وأّما رؤساء الكهنة ومعلّمو  األوالد واألطفال في الهيكل قائلين إنَّ 

 بهذا ولعدم إنكاره أنّه المسيح المنتظر.  الّشريعة فكانوا منزعجين وغاضبين ووبّخوا يسوع على سماحه

 .ن شجرة التّينع  لَ  

، فذهب للبحث عن ثمٍر يأكله على شجرٍة تين كانت على بعِد مسافٍة معقولة. وحين ايوَم االثنين، كان يسوع جائع  

لعنها. وفي يوم الثاّلثاء، كانت الّشجرة قد  األنّه لم يجد عليها ثمر  وسوى األوراق.  اوصل الّشجرة، لم يجد عليها شيئ  
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أن يعاقب الّشجرة، إذ كان لهذا على الشجرة، ولم يِرد الم يكن يسوع غاضب  من جذورها إلى األعلى!  اجفّت تمام  

 يشرح هذا المعنى األعمق.  األشرار حدث معنى أعمق، ومثل الوكالءال

 

 .ثَل االبنينمَ  

(. كان رؤساء الكهنة 1: 42ببشارة اإلنجيل في ساحات الهيكل )لوقا  اكارز  النّاس في ذلك اليوم، عاد يسوع وعلّم 

إلى قادة اليهود، يشّككون بسلطته وحقّه على الكرازة بإنجيل الملكوت وتعليمه في  باإلضافة إلىومعلّمو الّشريعة، 

لِن لهم سلطته، وحينئٍذ أخبرهم ألنّهم رفضوا االعتراف بسلطة يوحنا المعمدان، رفض يسوع المسيح أن يعالهيكل. 

 ثَل االبنين، الذي يشدِّد على رفض يوحنا المعمدان من قادة اليهود. بمَ 

 

  .ليسوع مقاومة قادة شعب إسرائيل وأتباعهممعارضة و 

معارضة ومقاومة رؤساء الكهنة ومعلّمي الّشريعة  يمثَل المزارعين الوكالء األشرار ه خلفيَّةولذا، واضٌح أن 

. كان شعب إسرائيل منقسم بشكٍل واضح بشأن يسوع المسيح. وكثيرون من العاّمة في اليهود ليسوع المسيح وشيوخ

شعب إسرائيل كانوا مذهولين ومندهشين من تعليم يسوع. وأّما قادة شعب إسرائيل وأتباعهم فقد رفضوا أن يكون 

يسوع بصفته  يجريها من أعمال الّشيطان، ورفضوار، واعتبروا معجزات الّشفاء التي كان ظَ يسوع هو المسيح المنتَ 

 (!11: 11وفي الحقيقة، كانوا قد تآمروا وخطّطوا لقتله )يوحنا معلّم اإلنجيل والكارز به. 

 

 .14-11: 54في متّى  واردةثل ب. قّصة المَ  

 . اخاّص   اانتباه   وثّمة نقطتان تستحقّان

 

 .معنى الطّرح إلى خارج الكرم 

ثّم طُرح إلى  إلى خارج الكرم ثم قُتِل، يقول مرقس إنّه قُتِل أّوال   ابن صاحب الكرم طُِرح أّوال   ولوقا إنّ  بينما يقول متّى

ولوقا يشّددان هنا على التسلسل التاريخّي، حيث اقتيد يسوع إلى خارج الكرم. ليس من فرٍق جوهرّي هنا. فمتّى 

 هاأّما مرقس فيشّدد على حقيقة أنهم قتلوه بأبشع الطّرق وأكثر(. 14: 11خارج بّوابة أورشليم ثّم ُصلِب )عبرانيين 
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طارحين إياه إلى خارج الكرم كشخٍص تحَت لعنة. يستخدم البشيرون الثاّلثة هذا التّعبير كرمٍز لرفض يسوع  اخزي  

 المسيح من أّمة إسرائيل الّرسميّة. 

 

 .ردة فعل المستمعين األولى 

يطرحون على سامعيهم أسئلة للمحافظة على انتباههم وإلثارة اهتمامهم  االُمعلّمون دائم  وسط الّشعب اليهودّي، كان 

إلى قتل الوكالء األشرار لالبن الحبيب  اوحين انتهى يسوع من حكاية قّصته مشير  بشأن الموضوع قيد النّقاش. 

ليّة منهم. سألهم: "فعندما يعود تحصيل استجابٍة أوّ  منه كان يهدف والوحيد لصاحب الكرم، طرح على سامعيه سؤاال  

(. فأجاب سامعوه، الذين كان بينهم كثيرون من رؤساء 22: 41رب  الكرم، ماذا يفعل بأولئك المزارعين؟" )متّى 

أولئك األشرار، يهلكهم شرَّ هالك، ثم يسلّم الكرم إلى مزارعين "الكهنة ومعلّمي الّشريعة وشيوخ شعب إسرائيل: 

اإلجابة، أدان أعداء يسوع المسيح أنفسهم! وفي التّطبيق،  ه(. وبهذ21: 41ثّمر في أوانه" )متّى آخرين يؤّدون له ال

 أدان يسوع المسيح النّاس الذين رّدوا عليه بإجابٍة صحيحة. 

. نرى 14-1: 14صموئيل 4ة الّزنى وأمور أخرى في ن هذا بمواجهة ناثان النبي للملك داود بعد ارتكابه خطيَّ قارِ 

 ا(، وأخير  3-1)اآليتان  اوغضب   ا(، ثم استجابة داود األّولية التي كانت انزعاج  2-1مثَل النّبي ناثان )اآليات  أوال  

(. بينما كان 14-1جل!" )اآليات : "أنت هو الرّ اصعق الملك داود صعق   اشرح وتطبيق النّبي ناثان، الذي كان أمر  

ائيل مع قادة شعب إسر اناثان يتكلّم عنه بطريقٍة مخفيّة. وهذا ما حدث أيض   ناثان يتكلّم لم يكن داود يدرك أنَّ 

 ثَل عنهم! ه كان يتكلّم بهذا المَ وأتباعهم، حيث لم يدركوا أنَّ 

 

 .11-15: 54في متّى  واردج. شرح أو تطبيق المثل  

الحجر الذي ‘(: 41-44: 112في الكتاب )مزمور يدين يسوع أولئك الذين لتّوهم أعطوه إجابة صحيحة: "ألم تقرأوا 

لذلك أقول لكم إّن  ’من الّرّب كان هذا، وهو عجيب في أنظارنا! رفضه البناةُ هو نفسه صار حجر الّزاوية األساسي

(. ويضيف إنجيل لوقا: "من يقع على 21-24: 41ملكوت هللا سيُنتَزع من أيديكم ويُسلَّم إلى شعب يؤّدي ثمره" )متّى 

يشير "الحجر" إلى و(. 21-22: 4؛ انظر دانيال 12: 42" )لوقا احجر يتكسَّر، ومن يقع الحجُر عليه يسحقه سحق  ال

 كيانات مختلفة في العهد القديم والعهد الجديد. 
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 ."الحجر" في العهد القديم 

ول إسرائيل رفضوا يشير "الحجر" إلى شعب إسرائيل نفسه. قادة وشعوب األمم الّساكنة ح 41-44: 112في مزمور 

إسرائيل واحتقروها. ومع هذا، صارت إسرائيل رأس األمم، بمعنى أّن الّرب قطع عهده مع يعقوب، وكان قد أعطى 

: 121 هذا مع أيّة أّمة أخرى، فاألُمم األخرى لم تعرف شرائع ونواميس هللا )مزمور هللاإسرائيل شريعته. لم يعمل 

11-42 .) 

 

 .الجديد"الحجر" في العهد  

تصل تحقيقها االسمى في ابن صاحب األرض، أي في  41-44: 112ويسوع هنا يُظِهر أّن النّبوة الواردة في مزمور 

: 21و 1-1: 24بإشعياء  1-1: 21و 12-2: 21ن إشعياء )قارِ  إسرائيل الحقيقييسوع نفسه! فيسوع المسيح نفسه هو 

 ؛ رؤيا41: 11 الرسل ؛ أعمال44: 2له فقط )انظر يوحنا (! لشعب إسرائيل مغزى في يسوع المسيح ومن خال1-1

يرفض يسوع المسيح ال يعود ينتمي إلسرائيل الحقيقي، وكّل َمن يقبل يسوع المسيح (. كّل َمن 1، 4، 1: 14 يوحنا

الّشريعة يسوع المسيح نفسه هو "الحجر" الذي رفضه رؤساء الكهنة ومعلّمو من إسرائيل الحقيقي!  افإنّه يكون جزء  

وشيوخ شعب إسرائيل. وبعد أيّاٍم قليلة كانوا سيقودون جموع إسرائيل لصلب يسوع المسيح. فبعد أيّام قليلة، ستتحقّق 

 " !: "وقد جاء )يسوع المسيح( إلى َمن كانوا خاّصته، ولكّن هؤالء لم يقبلوهاحرفي   11: 1كلمات يوحنا 

، ويصير أهم ا". فسيقوم يسوع المسيح من الموت منتصر  "الحجر المرفوض" سيصير "حجر الّزاوية األساسيّ 

 إنساٍن في الكون وفي تاريخ العالم! 

الذين رفضوا المسيح المنتظر؟ يقول  -ي ماذا سيحدث لغير المؤمنين من إسرائيل أوماذا سيحصل ألّمة إسرائيل، 

 اتمعنى ملكوت هللا هنا هو امتيازملكوت هللا سيُؤَخذ من شعب إسرائيل ويُعطى لشعٍب يؤّدي ثمَره.  يسوع إنّ 

 ية"شعب هللا"، وهو ما تمتّع به شعب إسرائيل خالل فترة العهد القديم )روم -الملكوت الخاّصة والمكانة الخاّصة 

(. كما أنّه يعني كالم وعمل الخالص المبارك، الخالص الذي أتّمه يسوع المسيح، بصفته 14-11: 4؛ أفسس 2-1: 1

سرائيل في بداية حقبة العهد الجديد. سيُؤَخذ ملكوت هللا من شعب إسرائيل، ألن إتى به إلى شعب المسيح المنتظر، وأ

 ا، لن يعود ملكوت هللا محصور  اشعب إسرائيل لم يعش بحسب الّشروط والبنود التي ألزمه هللا بها. من اآلن فصاعد  

ممثَّلة أّمة إسرائيل،  من كلِّ أّمة وشعب في العالم! افي النّاس الذين ينتمون لشعب إسرائيل، ولكنّه سيتّسع ويشمل ناس  

(، كانت تشبه الوكالء األشرار. فمالك كّل العالم، بما في ذلك 14: 1 يةرومقادتها الروحيّين وشيوخها )انظر  في

 -بشعبه  املكوت هللا بكل امتيازاته، هو هللا اآلب. وهو أرسل ابنه الوحيد الحبيب، يسوع المسيح، إلى العالم، بدء  
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شعب إسرائيل، ولكنهم رفضوا أن يعطوه ما كان يستحقّه. ولذا، سيسلّم هللا اآلب الملكوت لشعٍب قبِل و"]نال[ فيض 

 (، شعٍب "يؤّدي ثمر" ملكوت هللا )متّى11: 1 يةرومالنعمة وعطية البّر المّجانيّة ]من هللا[" )

ياته الخاّصة للمؤمنين في كّل أمم وشعوب العالم! فمكاَن (. أي أّن هللا سيعطي كل امتيازاته وفَرصه وإمكان21: 44

تكون شعَب هللا. تشير هذه األّمة الجديدة أو الّشعب الجديد إلى  أمة جديدة، التي كانت شعب هللا، ستقوم أّمة إسرائيل

 بطرس1يح )في كل العالم، الكنيسة المكّونة من اليهود واألَُمم الذين يؤمنون بيسوع المس الكنيسة المسيحيّة

4 :2-12 .) 

. فقد أدرك رؤساء الكهنة ومعلّمو (23-21: 41ثَل، أتت ردة فعل سامعيه الثّانية )متّى بعد تقديم يسوع لتطبيق المَ 

أنّهم وأتباعهم كانوا  ايسوع كان يتكلّم عنهم! عرفوا جيّد   ( أنَّ 21، 41، 11: 41الّشريعة وشيوخ إسرائيل )متّى 

ضمير المخاطَب الجمع، ووّجه شرحه  21يرفضون يسوع المسيح. وباإلضافة إلى هذا، يستخدم يسوع في اآلية 

، لكنَّهم كانوا يخافون من جموع هوتطبيقَه لسامعيه مباشرة ! ومع أنّهم أرادوا ن يقبضوا على يسوع ليحاكموه ويهلكو

، وقد رّحبت عاّمة النّاس بيسوع في أورشليم بصفته ابن داود )المسيح المنتظر(عاّمة النّاس. وقبل بضعة أيّام، 

حتى ذلك الوقت لم  ااألطفال واألوالد في الهيكل بصفته ابن داود. واضٌح وأكيد أّن الّشعب عموم   امتدحه وغنّى له

، ا(. اعتبروه نبيّ  11يا )إشعياء يكرموا يسوع حّق إكرامه بصفته المسيح المنتظر الذي أتى ليبذل حياته كفّارة للخطا

 بقسوة سيحّرر أّمة إسرائيل من الّسلطات الّرومانيّة التي كانت تحكمها اسياسيّ   ا، أي مسيح  اواعتبروه بشكٍل خاّص ملك  

 (. 3: 1 الرسل ن مع أعمال؛ قارِ 14: 11؛ 11-13: 12؛ 11-12: 3؛ يوحنا 4: 41)لوقا 

 

  .ثَلذات الّصلة الخاّصة بالمَ  حّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير. 1

ثَل هي ثل. والتّفاصيل ذات الّصلة في المَ : لم يقصد يسوع أن يكون هناك مغزى روحي لكّل نقطة تُذَكر في المَ ُمقّدمة

ثل الرئيسّي أو الّدرس ثل أو موضوع المَ ثل التي تعّزز النقطة المركزيّة في المَ تلك التّفاصيل الواردة في قّصة المَ 

ومستقاّل  لكّل نقطة تفصيلية  اخاّص   ا. ولذا، علينا أالّ نعطي مغزى روحيّ  من خالل الَمثل د إيصالهاالرئيسّي الذي ير

 ثَل. في قّصة المَ 

التي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها إيصال وثَل : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .حظاتالم

 .مر  الكَ  
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. يصف مزمور 1وإشعياء  22ثَل مبنّي بشكٍل أساسي على مزمور بأّمة إسرائيل. هذا المَ  ام" تذّكرنا فور  رْ صورة "الكَ 

كرمة من مصر، وبعد طرد الّشعوب الفاسدة من أرض فلسطين،  ب  أخرج الرّ خروج من مصر، إذ ال 2-13: 22

ت من البحر المتوسط إلى نهر الفرات. تشير "الكرمة" بوضوح إلى زرع الكرمة هناك. ونمت الكرمة وكبرت وامتدَّ 

وإعداده.  كرم غرس 1-1: 1أّمة إسرائيل، وخاّصة خالل فترة حكم الملك داود والملك سليمان. ويصف إشعياء 

من هذا الكرم، ولكْن  اجيّد   اس الكرم، وأُقيم سوٌر حوله، وبُني برٌج وُحفِرت معصرة فيه، وتوقَّع هللا أن يجتني ثمر  فُغرِ 

ويسمح للكرم بأن يداس من الحيوانات البّريّة ألّن أّمة إسرائيل لم تعِط سوى ثمٍر رديء أنبأ هللا بأنّه سيهدم سورها 

" بوضوح إلى أّمة إسرائيل، خاّصة خالل فترة النّبي إشعياء. وهكذا، في وقٍت مرْ "الكَ يشير . اوبأْن يصير خراب  

ها ويُسلَب، وبأن تُقطع ب، سمح هللا بأن يُهَدم سورها، وبأن يُسَرق عنأّمة إسرائيل عن هللاوارتّدت الحق، حين ابتعدْت 

بل. وتُرى صورة الكرم نفسها في كرماتها وتُحَرق بالنّار. وقد بدأ هذا يحصل بسبي شعب إسرائيل إلى أشور وبا

 . 4-1: 12؛ هوشع 12-12: 11؛ 3-1: 11؛ حزقيال 41: 4؛ إرميا 1-4: 41اإلشارة إلى شعب إسرائيل في إشعياء 

: "أنا الكرمة وأنتُم 3-1: 11. فيقول يسوع في يوحنا في يسوع المسيحتحقيقها التّاّم والكامل م" رْ تصل صورة "الكَ 

. إن كان أحٌد ال ا. فإنّكم بمعزٍل عنّي ال تقدرون أن تفعلوا شيئ  اكثير   اوأنا فيه، فذاك ينتِج ثمر  األغصان. من يثبت فّي 

 يةانظر روم)، ثم تُجَمع األغصان الجافّة وتُطَرح في النّار فتحترق" كالغصن فيجفّ  ايثبُت فّي يُطَرح خارج  

فقط في يسوع المسيح  وبركة ةرائيل مغزى وأهميّ ألُّمة إس! الكرمة الحقيقية(. يسوع المسيح نفسه هو 42-41: 11

ة، وكّل َمن يقبل يسوع المسيح يصير ومن خالله! ولذا، كل  من يرفض يسوع المسيح ال يعود ينتمي إلسرائيل الحقيقيّ 

 ! (13-14: 3ة )انظر غالطية من إسرائيل الحقيقيّ  اجزء  

امتياز إلى ، ولكنّه يشير ة أو كدولةأّمة إسرائيل القوميّ ثل الوكالء األشرار، ال يشير "الكرم" إلى ومع هذا، فإنّه في مَ 

شعب هللا المختار، باالمتيازات والفَُرص واإلمكانيات والمكانة الخاّصة لى إم" يشير رْ . فـ"الكَ كونهم شعب هللا المختار

(، 1: 14أُعطيت هذه األمور ألّمة إسرائيل كنسٍل مختار )تكوين  .التي أُعطيت ألّمة إسرائيل في فترة العهد القديم

(، يوّضح 21: 41(. وفي الّشرح أو التّطبيق بشكٍل خاّص )متّى 12-11: 44وبفضل وبسبب عهد هللا معهم )تكوين 

. لم يقل ايض  ولكن عن "ملكوت هللا" أ في العهد القديم فحسب )إسرائيل( م عن شعب هللايسوع بشكٍل خاّص أنّه ال يتكلَّ 

االمتيازات م"، بمعنى رْ م" )أّمة إسرائيل( لشعب آخر أو آلخرين، بل بأنّه سيأخذ "الكَ رْ ه سيعطي "الكَ يسوع إنَّ 

آلخرين. وهؤالء  األمور، من إسرائيل ويعطي هذه واإلمكانيات والفَرص والمكانة الخاّصة بشعب هللا المختار

بإسرائيل  أبدلهللا وجود شعب إسرائيل أو  ينهِ تِجون ثمر الملكوت. لم اآلخرون هم اليهود وغير اليهود الذين سين

إلى ما وراء اإليمان  امتدّ مع المؤمنين من إسرائيل بمستوى أسمى )كنيسة العهد الجديد(، وقد  استمرّ الكنيسة، ولكنّه 

ة القوميّة ستستمّر كأّمة، فإّن وخارج شعب إسرائيل، ليشمل مؤمنين من كّل األمم! ومع أّن أّمة إسرائيل العرقيّ 
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إنّه "ليس جميع بني إسرائيل"، اي  3: 1 يةإسرائيل كأّمة لن تبقى شعب هللا المنظور! فيقول الّرسول بولس في روم

 ثَل. م" نقطة تفصيلية جوهرية ومهّمة في المَ رْ المنحدرين من إسرائيل كعرق، "هم إسرائيل." وهكذا، فإن "الكَ 

 

 .مر  رّب الكَ م أو ر  صاحب الكَ  

أّمة  خصّ يم" )أي االمتيازات الخاّصة المتعلِّقة بملكوت هللا( لم يحدث أن كان رْ ثَل، واضح أّن "الكَ بالنظر إلى كّل المَ 

 استُؤمنتلصاحب الكرم، الذي يشير إلى هللا نفسه! امتيازات ملكوت هللا هذه  املك   اإسرائيل كعرق، ولكنّه كان دائم  

في مجيء يسوع المسيح األول إلى األرض، أخذ يسوع  من شملت فترة العهد القديم. ولكنمن الزّ لشعب إسرائيل مّدة  

ين هذه االمتيازات من أّمة إسرائيل القومية، وأعطاها لشعب هللا في العهد الجديد، الذي يتألَّف من كّل المسيحيّ 

" أو مرْ رّب الكَ (. ولذا، فإن "3-2: 1؛ أفسس 41-43: 1في األصل )غالطية  اا أو أمم  د  الحقيقيّين، سواء أكانوا يهو

 . )لفهم رسالته الّرئيسية( ثَلفي هذا المَ نقطة تفصيلية مهّمة وأساسيّة " مرْ صاحب الكَ "

 

 .المزارعون األشرارالوكالء  

امتيازات ملكوت هللا أُِخذت من األّمة اليهودية، الُممثّلة في قادتها  أنَّ  اثل، يوّضح يسوع جليّ  في شرح وتطبيق المَ 

القادةَ الدينّيين والمعلّمين الدينيّين  وناألشرار" يمثلّ  الوكالء)رؤساء الكهنة ومعلّمي الّشريعة وشيوخ الشعب(. "

ار أّمة إسرائيل العرقيّة القوميّة وشيوخ إسرائيل مع كّل الذين كانوا يتبعونهم. ولذا، يمثّل المزارعون الوكالء األشر

يسوع كان هؤالء الحاضرين هناك كانوا يعرفون أّن بوضوح إلى أّن  اأيض  . يشير البشيرون متّى ومرقس ولوقا ككلّ 

  ثَل )لفهم رسالته الّرئيسية(.نقطة تفصيلية مهّمة وأساسيّة في هذا المَ  الوكالء األشراريُرى أنَّ يتكلّم عنهم. وهكذا، 

 

 .اآلخرون الذين سيؤّدون الثّمر الواجب في وقته لصاحب الكرمالمزارعون الوكالء  

ستنتج ثمر الملكوت )متّى  أّمةٍ إلى  وناآلخرين" يشير المزارعين "لوكالء"ا بحسب شرح وتطبيق يسوع نفسه، فإنَّ 

من أّمة  بكونهم شعب هللا المختار( (. فسيؤَخذ الملكوت )أي االمتيازات الخاّصة والمكانة الخاّصة المتمثّلة21: 41

. فمنُذ المجيء الثّاني ةأّمة روحيّ ليست األّمة األخرى أّمة قوميّة سياسيّة ولكنّها أخرى.  ألّمةإسرائيل القوميّة وتُعطى 

قاله  ، شعب هللا الخاّص. ماأّمة هللا الّروحيّة ايشّكلون مع   المسيحيّون المؤمنون في كلِّ أمم األرضليسوع المسيح و

(، يقوله اآلن عن المسيحيّين المؤمنين في فترة العهد الجديد 3: 11هللا عن أّمة إسرائيل في فترة العهد القديم )خروج 
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كّرسها لنفسه،  أّمةة، وساللة اختارها هللا، و(. "إنّكم تشّكلون جماعة )أّمة، شعب( كهنة ملوكيّ 12-1: 4بطرس 1)

، أّما اآلن فأنتم شعب هللا." معظم هؤالء المسيحيّين الحقيقيّين الم تكونوا شعب   امتلكه ... فإنّكم في الماضي اوشعب  

يعودون في أصولهم إلى األَمم غير اليهوديّة. من المجيء األّول للمسيح إلى مجيئه الثّاني وأّمة أو شعب هللا تتكّون 

؛ 41: 1 ية؛ روم12-12: 11 سلالر من المسيحيّين المؤمين المنحدرين من كّل أّمة في هذا العالم )أعمال

؛ تيطس 12-2: 4بطرس 1؛ 11: 1؛ كولوسي 3-2: 1؛ 44-11: 4؛ أفسس 41-43: 1؛ غالطيّة 13: 3كورنثوس 4

ليس بنو إسرائيل الطبيعيّون هم من يشّكلون شعب هللا أو بني هللا، فالمسيحيّون (. 1: 41 يوحنا ؛ رؤيا12: 4

 ؛ متّى41-42، 13-3: 1 يةهللا وأّمته وشعبه )روم بنولكوت هم الوحيدون المولودون ثانية  الذين ينتجون ثمر الم

عنصر مهم وأساسّي في  الوكالء المزارعين اآلخرين(. وهكذا، فإن عنصر 42-11: 43 الرسل ؛ أعمال1-12: 1

 . )يُساهم في فهم رسالته الّرئيسيّة( ثَلالمَ 

 

 .العبيد 

ثَل من كان العبيد الذين أرسلهم صاحب الكرم، ولكّن يسوع يشير بوضوح إلى أنبياء العهد القديم. كان ال يشرح المَ 

طَ سوى الخبز عأُلقي بميخا في السجن، ولم يُ (. و1-1: 11ملوك 1حياته من إيزابل )ب لينجوعلى النّبي إيليا أن يهرب 

 Dialogue withة، اتّهم في كتابه "حوار مع تريفو" )(. ويوستين الشهيد، أحد آباء الكنيس41: 44ملوك 1والماء )

Trypho وعامل اليهود النّبيَّ (. 11: 11( اليهود بأنّهم نشروا النّبي إشعياء من المنتصف بمنشاِر خشب )عبرانيين

أمٍر  ود بأيِّ (. لم يهتّم اليه14وخانته عائلته )إرميا  (،11إرميا معاَملة رديئة مراٍت كثيرة، وتآمروا على قتله )إرميا 

(. أراد الكهنة 42(، وضربوه وزّجوه في المقطرة عند بّوابة المدينة )إرميا 12قاله إرميا ولم يُصغوا له )إرميا 

 المنحرفون واألنبياء الكذبة الُمزيَّفون وكّل المسؤولين الفاسدين األشرار والملك الّشّرير نفسه بأن يحكموا عليه

(. بل 11(. اعتقلوه وضربوه وسجنوه في زنزانة بقي فيها مّدة  غير قصيرة )إرميا 43يا بالموت ألنّه تكلّم بالحق )إرم

(. ويقول التّقليد المسيحّي القديم إن النّبي إرميا في النّهاية ُرِجم 12بالطّين )إرميا  اوألقوا به في بئٍر/ جب  كان ممتلئ  

اختبر  ا(. والنّبي حزقيال أيض  21مصر معهم )إرميا زول إلى حتّى الموت على يد اليهود الذين أجبروه على النّ 

وقد وجد أّن شعب عهد هللا في فترة (. 3: 4اضطهاد اليهود مثل نخسات الشوك والقريس ولدغات العقارب )حزقيال 

(. وقد قيل للنّبي 14-11: 11؛ 21: 42)حزقيال  دون أن يعيشوا أو يعملوا بحسبه العهد القديم كانوا يستمعون لكالمه

 (. 11-12: 1ليتكلّم بنبّواته في مكاٍن آخر )عاموس  هبل يهرب لنجاة نفسعاموس بأن يغادر 

: "طوبى لكم متى أهانكم النّاس 14-11: 1يلخِّص يسوع المعاملة التي تلقّاها أنبياء الّرّب في إسرائيل. فيقول في متّى 

هكذا اضطهدوا األنبياء من قبلِكم." ويقول في متى واضطهدوكم، وقالوا فيكم من أجلي كلَّ سوٍء كاذبين. ... فإنّهم 
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مدافن األبرار.  نونفإنكم تبنون قبور األنبياء وتزيِّ  : "الويُل لكم أي ها الكتبة والفّريسيّون المراؤون!11، 41-14: 41

ةَ األنبياء وراجمة على أنفُِسكم بأنّكم أبناء قاتلي األنبياء! ... يا أورشليم، يا أورشليم، يا قاتل ... فبهذا تشهدون

 عبيد صاحب الكرم(. وهكذا، فإن 21-13: 14؛ يوحنا 11-11: 11؛ 11-21: 11لوقا  االُمرَسلين إليها!" )انظر أيض  

 . )يساهم في فهم رسالته الّرئيسيّة( عنصر تفصيلي مهّم وأساسّي في المثَل

 

 .االبن الحبيب والوارث الوحيد 

. فهو الحجر الذي اشخصيّ   هاالبن الحبيب لصاحب الكرم يمثّل أنَّ  ايوّضح جليّ   ثلوتطبيقه للمَ  المسيح في شرح يسوع

إلى حجر الّزاوية غم من ذلك صار حجر الّزاوية الرئيسّي واألساسّي واألهّم! يُشار رفضه بناة إسرائيل، ولكن بالرّ 

؛ 42: 4؛ أفسس 11: 1 ية؛ روم11: 2 الرسل ؛ أعمال24: 41؛ متّى 13: 42؛ إشعياء 41-44: 112في مزمور 

. حجر زاوية بناء ما هو جزء من أساسات هذا البناء، وبالتّالي هو يدعم البناء الُمشيّد عليه. ولكنّه أكثر 3: 4بطرس 1

د حجر في األساس: إنّه حجر الّزاوية، الذي له دور في تحديد شكل البناء. فإْذ يُوَضع هذا الحجر في الزّ  اوية من مجرَّ

الي يحّدد الطّريقة التي سيُقام بها كامل البناء. فينبغي لكّل الحجارة ين، وبالتّ طة اتّصال جدارين أساسيّ فإنّه يشّكل نق

األخرى أن تعّدل من نفسها ووضعها بما يتناسب مع حجر الّزاوية. عالقة يسوع المسيح بالكنيسة هي عالقة حجر 

. وهو من اجّد   اومرتفع   اوتتويجه في الّسماء، صار مجيد  فيسوع المسيح، بقيامته المجيدة وصعوده الّزاوية بالبناء. 

يسكن في قلوب المؤمنين ويوّجه حياتهم ويملك على كّل الكون ألجل الكنيسة )انظر ومن خالله الّروح القدس بسمائه 

." ا: "من يقع على هذا الحجر يتكسَّر، ومن يقع الحجر عليه يسحقه سحق  12: 42(. ويضيف إنجيل لوقا 44: 1أفسس 

النّاس الذين يتعثّرون ويقعون على يسوع المسيح وكالمه اليوم سيهلكون، وفي الّدينونة األخيرة سيُسَحقون. ويتكلّم 

: "ها إّن هذا الطّفل قد ُجِعل لسقوط كثيرين وقيام كثيرين في إسرائيل." عن يسوع وهو طفل قائال   12: 4إنجيل لوقا 

النّاس )بمن فيهم اليهود( الذين  ن يرفضون يسوع المسيح سيهلكون إلى األبد. كل  كّل النّاس )بَمن فيهم اليهود( الّذي

نقطة تفصيليّة  االبن الحبيب والوارث الوحيد لصاحب الكرميؤمنون بيسوع المسيح سيخلصون إلى األبد. واضح أّن 

 . الَمثَل الرئيسية()لها دور أساسي في فهم رسالة  في المثَلأساسيّة ومهّمة 

 

  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 1

ثل نفسها. وبالنّظر إّما في الّشرح أو التّطبيق، أو يمكن استخالصها من قّصة المَ  واردة: الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل ُمقّدمة

نعرف كيف ينبغي تفسير األمثال. عادة  ما يكون للمثَل هدف  المثَل أو طبَّقه إلى الطريقة التي بها شرح يسوع المسيح
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واحٍد من  أو درس رئيسّي واحد، أي نقطة مركزية واحدة يشّدد عليها. ولذا، علينا أال نحاول إيجاد حق  روحّي في كلِّ 

 نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذي يسعى المثَل لتقديمه. علينا أن ة، بل تفاصيل القصّ 

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ شوناق   فاكتش   

 . مالحظات

"، واستجابة أّمة إسرائيل ُمرَسلي ملكوت هللاهو مثَل يتعلّق بـ" 11-11: 41ثَل الوكالء المزارعين األشرار في متّى مَ 

 .العرقية لهم

غير المنطقيّة نحو محبّة هللا الفائقة ة شعب إسرائيل كأّمة بالرغم من خطيَّ الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل هي كما يلي: "

ر التي عبّر عنها في ابنه الحبيب يسوع المسيح، سينتصر يسوع المسيح على خصومه وأعدائه  المعرفة والتصو 

." بالرغم من المقاومة الّشديدة والقويّة ورفض ُمرَسلي هللا، فإن 41-44: 112ويؤّسس ملكوته كما أُنبئ في مزمور 

  !ّسس ملكوته على األرض ال يمكن أن يُعطَّل ولن يُعطَّلقصد هللا بأن يؤ

 

االستجابة لُمرَسلي هللا هي إحدى سمات ملكوت هللا األساسيّة. شعب ملكوت هللا الّصادق والُمخلِص شعب يستجيب له 

العهد الجديد، الذين وقابل للتّعليم. إنّهم يقبلون ُمرَسلي هللا، من أمثال الُمبّشرين والُمعلّمين الذين خدموا في فترة 

هؤالء يقبلون  الكّل أنَّ  يفّسرون الكتاب الُمقدَّس بشكٍل صحيح، الذين يوِصلون رسالة الكتاب الُمقدَّس لهم بأمانة. وأهمّ 

 في قلوبهم وحياتهم!  اوملك   ايسوع المسيح ُمخلِّص  

صاحب الكرم وقتلوا ابنه الحبيب "الوكالء األشرار"، الذين يرفضون أن يعطوا من الثّمر أساءوا معاملة عبيد 

ض هؤالء للمسيح المنتظر أّدى إلى رفْ لة بقادتها غير المؤمنين وأتباعهم. الوحيد، يمثّلون أّمة إسرائيل العرقية الُممثَّ 

هالكهم الفظيع، بمعنى دمار أّمة إسرائيل العرقية بصفتها الّشعب المرئّي هلل على األرض. استأمن هللا "الكرم" 

، امتياز أن يكونوا شعب هللا على األرض( ألّمة إسرائيل، ولكنّهم أساءوا معاملة أنبياء هللا وقتلوهم، وفي )الملكوت

مصطلح النّهاية صلبوا المسيح المنتظر/ المسيّا، يسوع المسيح. ولذا سلّم هللا "الكرم" آلخرين سينتِجون ثمره. 

األمم. يتألّف "اآلخرون" من كّل المسيحيّين  ه ال "يشمل" كلَّ "اآلخرون" ال "يستثني أو يستبعد" كلَّ اليهود، كما أنّ 

 الحقيقيّين من أّمة إسرائيل كعرق ومن األَمم غير اليهوديّة في العالم. 

 وينبغي االنتباه إلى أمرين هنا: 
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فظ هللا لنفسه ، احت11-1 يةن ألّمة إسرائيل كعرق. فبحسب روم، لم يقسِّ هللا أو يرفض كلَّ اليهود الذين ينتموأوال  

(. فكّل اليهود الذين ال 41: 1؛ 12-11: 12 يةون )رومصبـ"بقية" من أّمة إسرائيل. يسمع هؤالء بشارة اإلنجيل ويخل

اليهود واألمم غير ن من ، التي تمثِّل "شعب هللا" المكوَّ من "شجرة الّزيتون" ايبقون في عدم إيمانهم سيصيرون جزء  

سيرفض األمميّين غير  ا، إن كان هللا قد رفض اليهود غير المؤمنين فإنّه يقيني  ا(. ثاني  41: 11 يةاليهودية )روم

وا المؤمنين. ولذا، ال يستطيُع أمميٌّ أن يتفاخر على اليهود أو يضطهد اليهود! بل على المؤمنين من األمم أن يصل  

أّن عليهم أن يصلّوا ألجل اهتداء وتوبة كثيرين من األمم ألجل اهتداء وتوبة اليهود ويكرزوا ببشارة اإلنجيل لهم. كما 

غير اليهوديّة ويكرزوا ببشارة اإلنجيل لهم. هللا هو الوحيد الذي يملك الحّق والّسلطة بأن يدين أو يخلِّص اليهودي 

ّمان وينشغالن ينشغل العهدان القديم والجديد بقضية "العرق" و"العرقيّة"، ولكنّهما مهتال واألممّي على الّسواء! 

 ألّمة إسرائيل أو لكّل أمم األرض، بَمن في ذلك أّمة إسرائيل.  اعب ينتمي عرقي  بـ"شعب هللا"، سواء أكان هذا الشّ 

  

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن المَ . 2

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

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

ما باالعتماد على التعليم  على أن تفّسر مثال   ااحرص دائم   والمشابهة التي يمكنها أن تساعدنا في تفسير المثَل.

 الواضح والمباشر للكتاب الُمقدَّس. 

 ثَل الوكالء المزارعين األشرار؟ما عالقة المقاطع الكتابيّة التّالية بما يعلّمه مَ : شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 

 .لعن شجرة التّين 

، وذهب ايتكلّم يسوع بمثَل الوكالء المزارعين األشرار، كان جائع  . قبل أن 11-12: 41ى ثل في متّ يرد هذا المَ 

للبحث عن شيٍء يأكله من على شجرة تين ليست على مسافٍة بعيدة، فلم يجد عليها سوى الورق. وألنّه لم يجدر عليها 

 الم يُكن يسوُع غاضب  من جذورها وحتى قّمتها!  العنها. وفي اليوم التّالي، كانت الّشجرة قد جفّت ويبست تمام   اثمر  

على شجرة التّين، ولكّن هذا الحدث تضّمن وينقل معنى أعمق بكثير، ومثَل الوكالء األشرار يشرح هذا المعنى 

 األعمق. 
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"شجرة التّين" رمٌز  إنَّ ف 1-3: 11الكتاب في لوقا  بحسبكانت شجرة التّين تحمل الكثير من الورق، لكن دون ثمر. و

متيازات الكبيرة والعظيمة. وقد شابهت أّمة إسرائيل هذه التّينة إذ بدْت شديدة التّدي ن وُمقدَّسة، سرائيل ذات االإألّمة 

يبيعون فيه  وكانت تأتي بالكثير من الّذبائح إلى الهيكل. ولكّن الحقيقة هي أّن بني إسرائيل قد حّولوا الهيكل إلى سوقٍ 

ال يكون لذبائح الهيكل أي معنى على  هع المسيح، الذي من دونسوالحيوانات. وكان قادتهم يخطّطون ويتآمرون لقتل ي

اإلطالق. كانت أّمة إسرائيل تمتلئ بالنّشاط الّديني، ولكن دون إخالص أو صدق. وبلعن يسوع لشجرة التّين، الذي 

ليهود كيهود أو كانت في اليوم التّالي قد جفّت ويبست، أنبأ يسوع بسقوط أّمة إسرائيل غير المثمرة. لم يرفض يسوع ا

فملكوت هللا . يؤّسس ملكوت هللا الذي يتألَّف من اليهود واألممكان  بدل أّمة إسرائيل كعرقبأنّه أنبأ  هألنّهم يهود، ولكنّ 

؛ 14-11: 2من إخراجِ أوراٍق فقط )متّى  بدال   انتِجون ثمر  سيتألَّف من المؤمنين من اليهود واألَمم، وهؤالء سيُ 

 (! 12-2: 4بطرس 1

 

 .ثَل االبنينمَ  

ثل الوكالء المزارعين ثل االبنين ومَ . ثّمة تشابهات وبعض االختالفات ما بين مَ 14-42: 41ثل في متّى يرد هذا المَ 

، وفي كال المثَلين كان يسوع قصد قادة اليهود وأتباعهم، ااألشرار. وفي ما يختّص بالتّشابهات، يذكر المثالن كرم  

. ثل الثّاني )الوكالء األشرار( أطول وأكثر تفصيال  وفي ما يختّص باالختالفات، فإن المَ الذين أدانهم على مواقفهم. 

، فإن المثَل الثّاني 21-22: 41في متّى  ا، وهو ما يبرز واضح  اواحد   ارئيسيّ   اومع أّن كلَّ واحٍد من المثلين يعلّم درس  

ثل األّول على رفض قادة شعب إسرائيل ليوحنّا ّدد المَ ثل األّول. وبينما يشيقّدم صورة مجازية أكثر مّما يفعل المَ 

المعمدان، يشّدد المثَل الثّاني على رفض كامل شعب إسرائيل ألنبياء العهد القديم والمسيّا يسوع المسيح. لهذا سيُؤَخذ 

 الملكوت منهم ويُعطى آلخرين. 

 

 .العرس الملكيثَل وليمة مَ  

ثل الوكالء المزارعين األشرار بين مَ  اختالفات أيض  تشابهات وبعض اال هناك. 12-1: 44يرد هذا المثَل في متّى 

ثل وليمة العرس. وفي ما يختّص بالتشابهات، فإنَّ كال المثَلين يصّوران صبر هللا وأناته وعنايته اإللهية بمقابل ومَ 

ى العقوبة الّشديدة التي يوقِعها هللا ا في ما يختّص بالفروقات، فإن مثَل وليمة العرس يشّدد علعدم امتنان اليهود. أمّ 

ثل الوكالء األشرار فيشّدد ا مَ على غير المبالين بعالقتهم باهلل فيذهبون إلى وليمة العرس من دون ثياب العرس. أمّ 

 على رفض اليهود غير المؤمنين ودعوة األَُمم غير اليهوديّة.
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ص التعليم الّرئيسّي للمثَل. 6   .لخِّ

به، وما  نؤمنأو  نعرفهيريدنا يسوع المسيح أن  يذال ثَل؟ ماالتّعاليم أو الّرسائل الرئيسيّة التي يقّدمها المَ : ما شناق  

 ؟نعملهأو  نكون عليهالذي يريدنا أن  

 .مالحظات

 .الّرسالة الّرئيسيّة 

مثل يتعلّق بـ"مرَسلي ملكوت هللا" وطبيعة تجاوب  11-11: 41ثَل الوكالء المزارعين األشرار، الوارد في متّى مَ 

 ( معهم. الّشعب اليهوديّ شعب إسرائيل )عرق 

لقومية غير المعقولة وغير المنطقية التي ارتكبْتها أّمة إسرائيل ا ةخطيَّ بالرغم من الثَل هي: "ة لهذا المَ ئيسيّ سالة الرّ الرّ 

يسوع المسيح سينتصر )عرق الّشعب اليهودّي( تجاه محبة هللا الفائقة المعرفة واإلدراك الُمعبَّر عنها في ابنه الحبيب، 

بالّرغم من المقاومة العظيمة ورفض ." 41-44: 112على خصومه وأعدائه وأّسس ملكوته كما أُنبئ في مزمور 

امتيازات ملكوت هللا ُمعطاة ال يمكن أن يُعطَّل ولن يُعطَّل! ملكوته على األرض  يؤسَّس بأنْ ُمرَسلي هللا، فإنَّ قصد هللا 

 آلخرين يُنتِجون ثمر الملكوت في كّل أّمة من أَمم العالم. 

 

 .أّمة إسرائيل والكنيسة المسيحيّة 

أنفسهم ورفضهم هللا عن . وبهذا أدانوا شعب عهد هللا القديم، رفضه خالل المجيء األّول ليسوع المسيح إلى األرض

، صار كّل الذين يؤمنون بيسوع المسيح، سواء أكانوا ا(. ومن ذلك الوقت فصاعد  14-11: 2أن يكونوا شعبه )متّى 

 ؛ كولوسي44-11: 4؛ أفسس 42-43: 1؛ غالطية 13: 3كورنثوس 4) شعب عهد هللا الجديد ام أمميّين، ايهود  

يتمتّع هؤالء وفي كّل العالم.  المسيحيّةَ  (. يشّكل هؤالء الكنيسةَ 12-2: 1يوحنا 1؛ 12-1: 4بطرس 1؛ 11-14: 1

 امتيازات ملكوت هللا!  بكلِّ 

 

 .معنى إنتاج ثمر الملكوت 

يليق بالتّوبة! ... كّل  ا، حيث كان يوحنا المعمدان يكرز برسالة ملكوت هللا، قال: "فأثِمروا ثمر  14-1: 1في متّى 

(. الذين الروح القدس فيهم هم الوحيدون الذين 12، 2: 1تُقطَع وتلقى في النّار" )متّى  اجيّد   اشجرة ال تثِمر ثمر  
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ج الثمر إلى األعمال سيُجمعون كالحنطة إلى مخزن هللا، بينما سيُحَرق اآلخرون كالتّبن في ناٍر ال تُطفَأ. ال يشير إنتا

التي يعملها النّاس ألّن الّروح القدس يعطيهم القّوة  يعملها النّاس بقّوتهم، بل إلى األعمال الّصالحة يتالّصالحة ال

 (.  41-44: 1لعملها )غالطية 

 دقائق( 2) صالة  2

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا 

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

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

  بالملكوت.وأْن تكرز  تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح: التعه د .1

 مع شخص آخر أو ضمن مجموعة.  "مثَل الوكالء األشرار" المتعلِّق بـ ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم .4

. 11، 12، 1، 2تثنية  من يوميّ ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .1

ن مالحظاتك ل. َدوِّ   .استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

  ".ملكوت هللا"سلسلة راجع يومي ا  :الحفظ .2

استفد من منهجية  . 13-1: 4رومية بحّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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 6الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:  . والمناداة بملكوت هللا الذي يتعلّق بالكرازةَصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  5

  تثنية

 

ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء إحدى خلواتكم  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

 (. 22، 21، 0، 3تثنية )الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم 

 وااكتف. إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركهاأصغوا  

 بكتابة المالحظات. 

 

 دقائق( 1) حفظ 1

 "ملكوت هللاـ "راجع آيات الحفظ المتعلّقة ب

 

 ". 1-2ملكوت هللا في مجموعاٍت من اثنين اآليات الخمسة المتعلِّقة بـ" راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 1

 46-4: 5روما 
 

بحاجٍة إلى بّر هللا. وبأنّهم  تحت غضب هللا، أظهر الّرسول بولس أن األمم يةاألول من رسالة روم الفصل : فيُمقّدمة

يقّروا بأنَّ األمم األشرار  ، كان اليهود الّساكنين في روما مستعّدين ألنيةمن رسالة روم 1 الفصلبعد سماع 

 والفاسدين يستحقّون غضب هللا وبأنّهم بأعمالهم ال يمكنهم أن يحّصلوا نعمة هللا وقبوله. 

هللا يحاسب اليهود بطريقة تختلف عن طريقة محاسبته لألمم، ألنّهم كانوا  ولكّن اليهود كانوا ما يزالون يؤمنون بأنّ 

هم كانوا يملكون امتيازاٍت فريدة. كان اليهود يؤمنون بأنّه بفضل وعد هللا وبأدائهم اليهود هم شعب هللا وبأنّ  يعتقدون أنّ 

بعض الواجبات الخاّصة )المنصوص عليها في الّشريعة( يستطيعون االّدعاء بأنهم معفيّون من غضب هللا. ولذا، 

 اعليهم، وبأنّهم هم أيض   يّدخرون ويخزنون غضب هللاأن اليهود كانوا  13-1: 4 يةظِهر الّرسول بولس في روميُ 

 بحاجٍة لبّر هللا. 
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 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 13-1: 4رومية لنقرأ  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر. ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا  َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

ن. ن أ َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  فكارك في دفترك. اكتشف َحقّ ا واحد 

 )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(.  شار ك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

 )تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

 1-4: 5 يةروم

 .الّسبب الذي ألجله اليهود تحَت الّدينونة: 4االكتشاف 

 (.4: 5 يةأ. كان اليهود مرائين )روم 

كان يمتدحون من يعمل الّشّر (، و12: 1 يةكانوا يعملون اإلثم والّشّر )رومكان األمميّون فاسدين بشكٍل صريح. ف

 امتدحوامع اإلثم والّشّر، بل و تسامحوااألمميّون أولئك الذين يعملون تلك الّشرور، بل  لم يِدن(. 14: 1 ية)روم

وامرتكبيهما و  بمقترفيهما.  ُسر 

على الّشرور التي كانوا يرتكبونها، بينما  األممَ  اليهودُ  أدانوصالحين.  اوبالمقابل، تظاهر اليهود بأنّهم كانوا أبرار  

(! كان ميل اليهود للحكم على األمم بسبب انحرافهم الّديني 44-41: 4 ية)روم ايرة ذاتهكانوا يعملون األمور الّشرّ 

وقد أشار بولس إلى اليهود بشكٍل واضح وُمحّدد بالتعبير: واألخالقي سمة  فريدة عند اليهود على مستوى األّمة كاملة . 

يهود كانوا يحكمون على اآلخرين أنّهم كانوا يعرفون ثبِت حقيقة أن ال"فأنت إذْن، يا من تعلّم غيرك أما تعلّم نفسك؟" تُ 

(. وهكذا فإّن شّر األمم ليس هو 14: 1 يةالذين يرتكبون الّشرور يستحقّون الموت )روم حكم هللا الباّر والعدال بأنّ 

ي إدانتهم (. تمثّل عمى ورياء اليهود ف1: 4؛ 42: 1ال عذر له ) ااألمر الوحيد الذي ال عذر له، إذ شّر اليهود أيض  

لم يدِرك اليهود أنّهم بإعالن الّدينونة على األَُمم كان يحكمون على أنفسهم ! ااألمم على شرور عملوهم هم أيض  

 ويدينونها. 
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 (. 1-5: 5 يةمتطاو لين ويتجاوزون حدودهم )رومكان اليهود ب.  

فكانوا يتوقَّعون أن هللا سيحكم على اليهود  .الحقّ كان اليهود يفترضون أّن دينونة هللا عليهم ستتّم بقاعدة أخرى غير 

ة والقوميّة العرقية مع هللا. كانوا يؤمنون أنّهم )دون ينيّ ليس بحسب سلوكهم وحياتهم، ولكن بحسب عالقتهم الدّ 

  :شعب هللا الخاّص وبأنهم معفيّون وُمستَثنون من العقابغيرهم( على أساس الحقائق الّسبعة التالية كانوا 

 (. 1: 3يهم إيمان بإله واحد )تثنية كان لد - 

 (. 12: 3كانوا يصلّون ثالث مّرات كلَّ يوم )دانيال  - 

 (. 14: 12(، ويومين كلَّ أسبوع )لوقا 11: 2كانوا يصومون أربع شهور كّل سنة )زكريا  - 

 دخلهم )الويين أعشار(، بل وثالث 14: 12؛ لوقا 12: 1كانوا يعطون عشر محصولهم )مالخي  - 

 ( لألمور الّدينيّة. 41-44: 12؛ تثنية 12: 41

 (. 13: 13كانوا يحّجون إلى أورشليم ثالث مّرات في الّسنة )تثنية  - 

 (. 22-12: 2؛ يوحنا 14-12: 2؛ 14-1: 1ر من إبراهيم )متّى حدِّ تكانوا النّسل الجسدي الم - 

 (. 11-1، 1: 11 الرسل كانوا مختونين في أجسادهم )أعمال - 

ة وأعمالهم الفعليّة. دينونة ولكّن دينونة هللا لن تكون مبنيّة على ما يفترضه ويعتقده اليهود، ولكن على حياتهم الحقيقيّ 

على الحقائق الفعلية. بناء  ، أي الحقّ  أساس ( على4: 11؛ 13: 1 يةهللا أو حكم دينونته يقع على الُمذنبين )روم

األمم )غير (. ال يحظى اليهود بوضع يمتازون فيه على 11: 4 يةمن أّي تحي ز أو محاباة )روم افدينونة هللا خالية تمام  

 . فينبغي أال يظّن اليهود أنَّهم سينجون من حكم دينونة هللا. اليهود(

 

 (.1: 5 ية)روم اانة  واحتقار  هأبدى اليهود استج.  

نحوهم، وعبّر عن لطفه ونعمته باتّخاذ أّمة صغيرة غير ذات عبر تاريخ اليهود، أظهر هللا لطفه ومسامحته واحتماله 

ى (. وقد عبّر عن تسامحه ولطفه بمنع نفسه من معاقبتهم على خطاياهم، وأبد1-1: 1اعتبار شعَب عهده )تثنية 

 صبره باحتمال أعمالهم الُمزعجة والمثيرة للغضب واالستفزاز ضّده. 
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، احتقروا ميةالرسول بولس رسالته إلى مؤمني روالفترة التي كتب فيها تاريخهم، وخاّصة خالل  ولكّن اليهوَد عبر

هم 42-41: 42؛ 11: 11؛ 14-24: 11 الرسل تعامالت هللا معهم واستهانوا بها )أعمال (. فإذ كانوا مقتنعين ببرِّ

لُطف  في تفسير اأخطأوا تمام  وقلبهم القاسي، اتي رفضوا نعمة هللا الُمعلَنة في يسوع المسيح. وفي عماهم وتعّديهم الذّ 

هللا متسامح مع خطاياهم  لهم بأنَّ  اهللا وتسامحه وطول أناته وصبره تجاههم، فقد رأوا في هذه األمور تأكيد  

األمم كانوا بحاجة للتّوبة، وكانوا مقتنعين بالقدر  الّشخصية، وبأن هللا لن يحكم عليهم باإلدانة! كان اليهود مقتنعين أنَّ 

القصد الحقيقي للطف هللا وتسامحه وصبره وطول أناته  هم لم يكونوا بحاجة للتوبة. لم يكن اليهود يفهمون أنَّ نفسه بأنّ 

(. ولذا، 41: 12 يةوا في رفضهم بأن يُقادوا إلى التّوبة )روماستمر  (، ولذا 1: 1بطرس 4تجاههم هو اقتيادهم للتوبة )

نعمة هللا ه يتكلم عن (، ولكنّ 12-41: 2 يةإلى الخالص )روم اتقود دائم   ، التينعمة هللا الخاّصةيتكلّم بولس عن قيادة 

 (. 41-42: 11؛ 11: 12 الرسل التي تهدف إلى قيادة النّاس إلى التوبة )أعمال العاّمة

 

  46-2: 5 يةروم

  .إعالن دينونة هللا في يوم الدين: 5االكتشاف 

 (. 2: 5 ية)روم اآٍت يقين   ةيوم الدينونة األخيرأ.  

، وهذا الكنز الذي يّدخرونه هو غضب هللا )قارن مع ابرفض اليهود أن يتوبوا يخزنون ويّدخرون ألنفسهم كنز  

عبير المناسب لحّق هللا (. "غضب هللا" هو االستجابة العادلة والتّ 12: 1 يةموضوع غضب هللا على األمم، روم

على اليهود ويتعامل معهم بطول أناته  اهللا ما يزال صابر   خالل فترة خدمة بولس، كانوغضبه على خطايا اليهود. 

(، ألنّه ال ينفِّذ حكَمه ويوقع غضبه 1: 1بطرس 4؛ 4-1: 3كورنثوس 4)قارن مع موضوع صبر هللا على األَُمم، 

ل ذلك إلى يوم الّدينونة األخير  غضبه ، سيسكب هللاة. ولكن في يوم الّدينونة األخيرةمباشرة  عليهم، ولكنّه يؤجِّ

 (. اعلى غير التّائبين من اليهود )وغير التّائبين من األمم أيض  ّخرة المدَّ 

 

 (. 45-6: 5 يةمعايير هللا الخمسة التي يتّبعها في الحكم واإلدانة في يوم الدينونة األخير )رومب.  

 . كلَّ العالم، ستشمل دينونة هللا أوال   

اليهود ويحكم عليهم. لن يُحَكم على المؤمنين بالمسيح بالموت األبدي سيقاضي هللا كّل اليهود واألمميّين غير  

 (. 12: 1كورنثوس 4ة التي عاشوا بها حياتهم كمسيحيّين مؤمنين )(، ولكنّهم سيُحاَكمون على الكيفيّ 42: 1)يوحنا 
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 .عادلة، ستكون دينونة هللا اثاني   

إنسان بحسب أعماله. في يوم الّدينونة األخيرة، سيقف جميع النّاس الذي تنفّسوا هواء هذه األرض  سيحاكم هللا كلَّ 

فر حياة الخروف جّل الحياة، وكل  َمن ال يِرد اسمه في سِ فر أو سِ أمام عرش يسوع يسوع المسيح ليُحاَكموا. سيُفتَح سِ 

فر/ سجّل الحياة على كّل أسماء (. يحتوي سِ 41: 41؛ 11ب، 14: 42 يوحنا سيُلقى به إلى بحيرة النّار )رؤيا

(. كما ستُفتَح كتُب وسجاّلت 14: 11؛ 12-42: 12؛ 11: 3؛ 42: 1المؤمنين الحقيقيّين بيسوع المسيح )يوحنا 

نة في هذه الكتب )رؤيا لن يُحاَكم (. 41: 13أ، ج؛ متّى 14: 42 يوحنا أخرى، وسيُحاَكم النّاس بحسب أعمالهم الُمدوَّ

 (.11-14: 1كورنثوس 1أعمالهم ) نوعيةسيُدانون بحسب  همولكنَّ  ،(42: 12اس على خطايا اآلخرين )حزقيال النّ 

 

فة، ستكون دينونة هللا األخيرة اثالث     . ُمنص 

)المؤمن بيسوع المسيح( بالحياة األبدية،  ، سيكافئ هللا البارَّ ةهللا سيكافئ أو يعاقب النّاس. في يوم الّدينونة األخير

أن نقول إن هذه اآليات تتعلّق  ا(. ليس صحيح  23-11: 41)غير المؤمن( بغضبه وسخطه )متّى  ويعاقب الّشّريرَ 

 ية، ألن تعليم بولس بشأن يوم الّدينونة األخيرة هو جزٌء من بشارة اإلنجيل )روماإلنجيلدون  بالشريعة احصر  

أن نقول إن الّشريعة الموسوية ستكون معيار هللا في إصدار أحكام دينونته في يوم الّدينونة  اصحيح  (. ليس 13: 4

اإلنسان في ضوء  أعمالَ المعياُر  سيكون ، إذريعة هي معيار الّدينونةاألخيرة لغير المؤمنين وللمؤمنين. فلن تكون الشّ 

 ا هللا داخل اإلنسان(. ة التي وضعهإعالن هللا )بما في ذلك الّشريعة األخالقيّ 

 

 . من دون تحيّز أو محاباة، ستكون دينونة هللا ارابع   

، ثّم سيحكم هللا على اليهود بالمعايير نفسها التي بها سيحكم على األمم. ينبغي عدم تفسير كلمات "لليهودي أّوال  

 يةهللا سيتعامل بلطٍف مع اليهود أكثر من األمم. فاهلل هو إله اليهود واألمم )روم ( بمعنى أنّ 12: 4 يةاليوناني" )روم

عها في ب(، ولذا يقينيٌّ أنّه سيحكم على اليهود بالمعايير نفسها التي سيتَّ 11: 4 ية(. هللا ال يحابي وال يتحيَّز )روم41: 1

رتيب الذي سيُتَّبع في يوم تلقّى اليهود بشارة اإلنجيل قبل األمم، فإّن هذا هو التّ  اأنّه تاريخي  الحكم على األمم. لكْن حيث 

 يةويُكافَأون )روم اعلني   . فإْن كانوا مؤمنين بالمسيح، فإنّهم سيتبّررون أوال  ينونة األخيرة. سيُحَكم على اليهود أوال  الدّ 

 (. 1: 4 يةبالعقاب األبدي )روم اعلني   يُحكم عليهم أوال  (. لكن إن كانوا غير مؤمنين بالمسيح، فإنهم س12: 4؛ 13: 1

 



93 
 

 .امنطقية تمام  ، ستكون دينونة هللا اخامس   

سيحكم هللا على النّاس حسب مستوى ومقدار ما يعرفونه عن هللا وإرادته. ثّمة مجموعتان من النّاس في العالم: "الذين 

( الشريعة". ولكن ألّن "متطلّبات هللا األخالقية" مكتوبة على 11: 4 ية، روم’في‘ ابال شريعة" و"الذين تحَت )حرفي  

يعيشون خارج (، فإنه ينبغي اإلشارة إلى هاتَين المجموعتَين بالعبارتَين الذين 11-12: 4 يةقلوب حتّى األَُمم )روم

 . يعيشون داخل إعالن هللا الخاصوالذين  اصإعالن هللا الخ

تُثِبت هذه المعايير الخمسة التي سيتّبعها هللا في إصداركم أحكامه ودينونته في يوم الّدين أن هللا ال يحابي اليهود وال 

ال يحظى اليهود بامتيازاٍت خاّصة! وال تحظى أيّة أّمة أخرى يتحيّز معهم أكثر من أيّة أّمة أخرى على األرض! 

 بامتيازاٍت خاّصة. 

   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 : ما األسئلة التّي توّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 13-1: 4رسالة رومية قّدمها تلنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي 

 اكتبه في دفترك. : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك دّون

: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كل  واحٍد بدوره بعض أفكاره التي شارك

 دّونها(. 

 : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشتها في مجموعتك.( ناقش

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها التاّلميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي

 

 6: 5 يةروم

 ؟فيهم كّل المتديّنين نجميع النّاس، بم حكمه علىما هو معيار هللا في : 4الّسؤال 

 .مالحظات

عليه بحسب  سيُحكمأّي إنسان بأعماله، ولكن  يخلُصأنّه لن  ةضروريٌّ أن يفهم كّل النّاس من كّل الخلفيّات الدينيّ  

 أعماله!

في الحالة الطبيعية كّل النّاس، بَمن في ذلك كّل الذين من كافّة الخلفيّات الّدينيّة في العالم، محكوٌم عليهم وُمدانون! 

 ليس من بار  في عيني هللا! 
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 44-5: 5 يةروم

 ؟الح أو الّشرّ يعملون الصّ ن ما هو معيار هللا في الحكم على مَ : 5الّسؤال 

  .مالحظات

ر بأعماله الّصالحة.  أ.   لن يخلُص أحٌد أو يتبرَّ

ر أمامه )أمام هللا( باألعمال  ا؟ "فإّن أحد  42، 44: 1 يةرومو 2-3: 4 يةكيف توفِّق بين روم من البشر ال يتبرَّ

 يةالمؤمن بيسوع المسيح. ولكن يبدو أّن روميأتي البّر من نعمة هللا وفداء المسيح وثقة  المطلوبة في الّشريعة."

(: الحياة األبديّة هي ألولئك الذين 3: 4 يةتقول عكس ذلك: "فإنّه سيُجازى كل  إنسان بحسب أعماله" )روم 3-2: 4

 يعملون الّصالح، وغضب هللا وسخطه على الذين يعملون اإلثم والّشّر. 

 عن أمرين:  يةن رسالة روميتكلّم الّرسول بولس في هذه المقاطع واآليات م

 

 "شريعة" هللا هي متطلّبات هللا الباّرة للخالا )التّبرير(. 

كما تطالبان بضرورة معاقبة بالكامل، مثل هللا،  اهللا كّل النّاس في العالم بأن يكونوا ُمقدَّسين وأبرار   تطالب قداسة وبرّ 

عن طريقة الحصول على التّبرير، ولكنّه يعلّم عن المبدأ العام للبّر، الذي  2-3: 4 يةة! ال يعلّم بولس في رومالخطيَّ 

متطلَّبات  حفظ ينطبق على كّل النّاس الذين يتّكلون على الّشريعة من أجل تبريرهم. فإن كان النّاس يتّكلون على

وا متطلّبات الّشريعة بالكامل، بشكٍل عليهم أن يحفظ(، فإّن 11: 42؛ حزقيال 1: 12؛ الويّين 11: 4 يةالّشريعة )روم

(! وإن لم يتمّكنوا من تتميم متطلَّب واحد فقط من 11-12: 1تاّم مئة بالمئة، وإال فإنّهم يكونون تحَت لعنة )غالطية 

 (! 12: 4متطلّبات الّشريعة، فإنّهم يُحسبون مذنبين في التّعّدي على كامل الّشريعة )يعقوب 

يتبّرر )يخلص( بحفظه  بحيثأنّه ليس من إنسان يحفظ الّشريعة بشكٍل تاّم  42-12: 1 يةرومويعلّم الّرسول بولس في 

هللا وضع خطّة  أبديّة لتبرير )تخليص( النّاس من دون أعمال الّشريعة.  إيّاها. بشارة اإلنجيل هي األخبار الّساّرة بأنَّ 

قّصروا في العيش بحسب الكمال الذي يطلبه هللا، فإّن بشارة اإلنجيل تعلِن  همفمع أّن الّشريعة تحكم على كّل النّاس بأنَّ 

فبينما تحكم الّشريعة على جميع النّاس مظِهرة  حاجتهم كيف يبّرر )يخلِّص( يسوُع المسيح الُمدانين المحكوم عليهم. 

 لمخلِّص، تعلِن بشارة اإلنجيل رسالة الخالص. 
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 هللا الباّر في الحكم األخير/ الّدينونة األخيرة.  "شريعة" هللا هي مقياس أو معيار 

ُمذنب محكوم عليه  هما تستطيع الّشريعة أن تعمله هو أن تحكم على كّل إنسان بأنّ  في ما يختّص بالخالص، كل  

المؤمنين  غيرُ ب المقياس أو المعيار الذي به سيُعاقَ  لولكن في ما يتعلّق بالّدينونة األخيرة، فإّن الّشريعة تمثِّ بالهالك. 

تحدَّد في ها تواألشرار ويُكافَأ المؤمنون. يتحّدد أمر الخالص في حياة اإلنسان قبل الموت، وأّما الّدينونة األخيرة فإنّ 

؛ 12: 1كورنثوس 4؛ 12: 14سيُدان كل النّاس بحسب أعمالهم الّصالحة والّشّريرة )جامعة  نهاية التاريخ. وعندئذٍ 

 (. 2: 3أفسس 

رين بالّدينونة فقط. وسيُعاقبون على أساس أعمالهم غير الكاملة وبحسب أعمالهم النّجسة وغير  سيُحَكم على غير الُمبرَّ

على  عادال   ا. كما سيُعاقَبون عقاب  األنّهم لم يؤمنوا بيسوع المسيح وألنّهم عملوا شرور   رسيُدان األشراالّصالحة. 

 . كما يستحق وناألعمال الّشّريرة 

 1: 4 يةروم تعلِّمأو يُدانون على أساس أعمالهم الّشّريرة، بينما ال  مأّن النّاس سيُحكم عليه 2: 4 يةهكذا، تعلّم رومو

رون بأعمالهم الّصالحة.   أن بعض النّاس سيخلُصون أو يتبرَّ

المجد والكرامة  يسعون إلىعمل الّصالح ويثابرون على يقول الّرسول بولس إّن هللا يعطي حياة أبدية للذين  افلماذا إذ  

أعمالهم الّصالحة  ديّنين إلى االعتقاد بأنّ ت أصحاب الفلسفة اإلنسانية والمت؟ قد تقود هذه الكلماالموالخلود والسّ 

 ستكون قادرة على تخليصهم وإنقاذهم من الّدينونة! 

 في عيني هللا؟" ’الّصالح‘والّسؤال األّول هنا هو: "ما هو 

. ولذا، ينبغي تعريف "الّصالح" أو 1و 2هو عكس ما هو "شّر" و"إثم" في اآليتَين  1" في اآلية ال بّد أن "الّصالح

من النّاحية الفعليّة،  عمل الحقّ ! وينبغي تعريفه بكونه والحقّ الّسعي نحو المجد والكرامة والخلود  ىالح" بمعن"الصّ 

 أي اتّباع ما هو صالح! 

 عنه؟"  امن دون يسوع المسيح وبعيد   ’صالح‘اني هنا هو: "هل يمكن عمل ما هو والّسؤال الث

 

 (. 5: 5 يةيثاب رون في عمل الّصالح )روم الذين يعملون الّصالح فعال   ب.  

: 11: 42مثابرة وثبات واحتمال المسيحيّين المؤمنين، الُمشار إليها هنا، هي ما تكلّم عنه يسوع المسيح في متّى 

بين  1: 4 يةتربط روم(. 12: 1؛ عبرانيين 41-44: 1"ولكن الذي يثبت حتّى النّهاية، فهو يخلص" )انظر كولوسي 

، أي أنّه يطمح يحّي المؤمن يطمح للرجاء ويتوق إليه، والمسفكرتين: المسيحّي المؤمن يثبت ويثابر في عمل الّصالح
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، يشّدد على حقيقة أنّه ال يجوز اللحقيقة التي ستتحقّق في النهاية )الخالص(. بحديث بولس عن الّصالح والخالص مع  

وع من الفصل بينهما. فاألعمال الّصالحة من دون الخالص في المسيح يسوع أعمال ميتة، والخالص في المسيح يس

 . أعمال صالحة وقاحة وتماديدون 

 

 .(5: 5 يةيرّكزون على الواقع المستقبلي للمسيحيّين المؤمنين )روم الذين يعملون الّصالح فعال  ج.  

ذلك( هو الحياة األبدية. الُمصطلحات "المجد"  غبون بامتالكه ويجاهدون في تحقيقما يسعى هؤالء إليه )ير

  (. 12، 1: 4 يةتصف طبيعة وقيمة وديمومة وبركات الحياة األبديّة )رومو"الكرامة" و"الخلود" و"السالم" 

 

 .المجد 

عند  (. تشير الكلمة "مجد" إلى التوق ع المستقبليّ 2: 1بطرس 4ة اإللهية )جد" تشير إلى المشاركة في الطبيعالكلمة "م

(. حين 11: 2؛ 4: 1 يةلمجيء الثّاني ليسوع المسيح )رومشيء في ا النّهائي لكلّ  التّغييرالمسيحيّين المؤمنين، أي 

( ستتغيّر أرواحهم حتى يتغيّروا بكامل 41: 1لوجه )فيلبّي  ايموت المؤمنون بيسوع المسيح ويرون يسوع وجه  

 ؛12، 41، 41، 12، 11: 2 ية)روم اكيانهم ليصيروا على صورة يسوع المسيح، وحتى يعكسوا مجد هللا أيض  

(. وحين سيعود يسوع المسيح سيُقام 1-1: 1يوحنا 1؛ 2: 1؛ كولوسي 11: 2كورنثوس 4؛ 1: 4كورنثوس 1؛ 41: 1

بيسوع المسيح بأجساٍد خالدة، وستكون تلك األجساد على مثال جسد يسوع المسيح المجيد نفسه المؤمنون 

، وتتطهَّر بالنّار، وتتغيّر صائرة  ا(. وعندئٍذ ستهتّز كّل األرض القديمة أيض  41: 1؛ فيلبّي 21: 11كورنثوس 1)

 (. 41: 2 يةجديدة )روم اأرض  

 

 .الكرامة 

هللا للمؤمنين بيسوع  قبول وامتداحالميراث الّسماوي. إنّها تشير إلى  -تشير الكلمة "كرامة" إلى األمالك الّسماوية 

خاّصة عند المجيء الثّاني به من  إلى ما سيشعرونالمسيح بمقابل عدم قبول وعدم امتداح غير المؤمنين واألشرار و

 ؛11، 1: 2 يوحنا ؛ رؤيا11: 1بطرس 4؛ 1: 1بطرس 1؛ 1: 4؛ عبرانيين 41: 41يسوع المسيح )متّى  للّربّ 

1 :14-11 .) 
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 .الخلود 

(. يشير ُمصطلح "الخلود" 24: 11كورنثوس 1تشير الكلمة "خلود" إلى طبيعة عدم الفناء بعد القيامة من الموت )

 كورنثوس1؛ 41: 2 يةالمسيحيّين المؤمنين بقيامة أجسادهم في المجيء الثّاني ليسوع المسيح )روم رجاءإلى 

 (. 2: 1بطرس 1؛ 2: 1كورنثوس 4؛ 24-12: 11

 

 .الّسالم 

(. ال تشير كلمة 2: 41 يوحنا تشير الكلمة "سالم" إلى الغياب الكامل للّضيق واالضطراب في األرض الجديدة )رؤيا

 ية؛ روم2-1: 43شعياء إ) الم مع هللاالسّ "السالم" إلى السالم بين األمم فحسب، ولكنّها تشير إلى أسمى معانيها أي 

سالم القلب (، و11-12: 4(، والسالم مع المسيحيّين المؤمنين اآلخرين من كّل أّمة على سطح األرض )أفسس 1: 1

 (. 2: 41 يوحنا ؛ رؤيا1: 2)فيلبّي  كامل باهلل إلى األبد وأبد اآلبدين في تمت عوالعقل 

غير عند ال الموجودة شواق األتوق عات والطموحات والالم هي هذه الطّموحات للمجد والكرامة والخلود والسّ 

ين. المسيحيّون المؤمنون هم الوحيدون الذين يمكن أن تكون لديهم مثل هذه نالمسيحيّين المؤمعند المسيحيّين بل 

 جاء! ذين لديهم هذا الرّ ون المؤمنون هم الوحيدون الّ الطّموحات والتوق عات واألشواق! المسيحيّ 

، لّشّر فسيكون لهم غضب هللا وسخطهأنانيّة ويخاصمون ويرفضون الحّق ويتبعون ا الذين يسعون مساعي اأمّ 

 (. 14: 4 ية(، حيث سيهلكون )روم1-2: 4 يةق والّشّد في جهنَّم النّار )روموسيواجهون الّضي

غير المؤمنين والمؤمنون بدياناٍت أخرى ليست لديهم هذه الطّموحات أو التّوق عات واألشواق، فهم ال يؤمنون بالوالدة 

(. إنهم ال يسعون إلى قبول إله الكتاب 11: 11كورنثوس 1(، أو بالقيامة من الموت )1: 1الثانية والتّغيير )يوحنا 

(، 11: 12أ؛ انظر يوحنا 2: 2 يةبمطالب شريعة هللا في هؤالء )روملوفاء الُمقدَّس ورضاه، وال يسالمونه. ال يتّم ا

 كورنثوس1ب؛ انظر 2: 2 يةسب طبيعتهم الفاسدة األثيمة )روموهم ال يعيشون بحسب الروح القدس، بل بح

14 :1 .) 

أن يكونوا مؤمنين بيسوع الم ال يمكن إال وهكذا، فإّن الّذين يسعون بمثابرة وثبات إلى المجد والكرامة والخلود والسّ 

هللا  الحة تأكيٌد لهم على أنّ صالحة، ولكّن أعمالهم الصّ  ة بعملهم أعماال  المسيح. ال يحصل هؤالء على الحياة األبديّ 

(. فألنّهم يمتلكون الحياة األبدية، فإّن حياتهم تتّصف بالمثابرة 2، 1: 11؛ يوحنا 2: 1أعطاهم حياة  أبدية )لوقا 

 ل ما هو صالح وبطموحاِت وتوق عات وأشواق الّرجاء. بات في عموالثّ 



98 
 

 (. 8: 5 يةينطلقون في عملهم من الخضوع إلله الكتاب الُمقدَّس )روم ذين يعملون الصالح فعال  الّ د.  

من الخصام والمساعي الّشخصيّة األنانية. ويعمل  بخضوعه هلل، إله الكتاب الُمقدس، بدال   ايعمل اإلنسان صالح  

من رفض هذا الحّق أو تغييره وتبديله بحّق وأفكار من غير  اه بدال  س وقبوله إيّ الكتاب الُمقدّ  بإيمانه بحقّ  اصالح  

 بدال   باتّباعه الحّق الكتابي وخضوعه له ا(. يعمل اإلنسان صالح  41، 12: 1 يةمسيحيّين )الّديانات األخرى؛ رومال

 .  من اتّباعه الّشرَّ

 

 (.  8: 5 يةُمعلَن في الكتاب الُمقدَّس )رومينطلقون في عملهم من الحّق ال الصالح فعال  الّذين يعملون هـ.  

ن في العهد القديم أعظم بكثير من ح  يةقّه الُمعلَن في خليقته )روممع أن الحّق الُمعلَن في إعالن هللا الخاّص الُمدوَّ

" هو يسوع المسيح نفسه ! "الحقّ رفض الحقّ (، فإّن أشرار األمم وأشرار اليهود يشتركون في أمر واحد: 12: 1

 (. 11: 11)يوحنا  ا(، وكلمة هللا )الكتاب الُمقدَّس( عموم  14-11: 2(، وتعاليم يسوع المسيح )يوحنا 3: 12)يوحنا 

من نوعية األعمال التي تبدو "صالحة" في عيون النّاس س لي 1واضح أن "العمل الّصالح" الذي تتكلّم عنه اآلية 

"، أي على حّق إعالن هللا الخاّص الُمعلَن في مبنيّة على "الحقّ  االعاديّين، بل هي أعمال "صالحة" في عيني هللا، ألنّه

إليمان المسيحي يسوع المسيح وفي الكتاب الُمقّدس. الحّق هو بشارة اإلنجيل وكل ما يعلّمه الكتاب الُمقدَّس عن ا

 (! 41-42: 3والممارسات واألعمال المسيحية. ينبغي أن تشمل "األعمال الّصالحة" اإليمان بيسوع المسيح )يوحنا 

يعلّم الكتاب الُمقدَّس بوضوٍح تاّم أنّه يستحيل عمل ما هو "صالح" في عيني هللا من دون يسوع المسيح! يعلّم إنجيل 

اريخ يمكنه أن يأتي إلى هللا اآلب إال بيسوع المسيح! ويعلّم في كّل العالم أو عبر التّ  أنّه ليس من إنسانٍ  3: 12يوحنا 

سل سِ  ماء به يمكن وينبغي أنه ليس من اسٍم آخر غير اسم يسوع المسيح قد أُعطي تحَت السّ  14: 2فر أعمال الر 

، أي أن ايمكن ألّي إنسان أن يعمل شيئ   أنّه من دون يسوع المسيح ال 1: 11ويعلّم إنجيل يوحنا للنّاس أن يخلصوا! 

 يعمل أي شيٍء صالح له قيمة باقية في عيني هللا! 

 لن تكون الّشريعة وال بشارة اإلنجيل المعيارَ ال يتحيّز هللا وال يحابي، ولن يتحيّز ولن يحابي في الّدينونة األخيرة. 

سيحكم هللا على اإلنسان بحسب الطّريقة هي المعيار!  الذي بحسبه ستتّم الّدينونة األخيرة، بل ستكون أعمال اإلنسان

التي عاش بها حياته، سواء أكان لديه القليل أو الكثير من المعرفة في الّشريعة أو بشارة اإلنجيل! وسيحكم هللا على 

 اليهود بالمعيار نفسه الذي يتّبعه في الحكم على األَُمم. 
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هم فقط المؤمنون بيسوع المسيح. فالمسيحيّون المؤمنون هم الوحيدون الذين  الذين يعملون الّصالح فعال  : االستنتاج

ح" الذي يعملونه هو ما يُدعى "أعمالهم "الّصال ليسفي عيني هللا، إله الكتاب الُمقدَّس.  ا"صالح" حق  هو ما  نيعملو

، وبقبوله على حياتهم اوربّ   اشخصيّ   اص  الصالحة" )البّر الّشخصّي الّذاتّي(، ولكنّه حقيقة أنّهم قبلوا يسوع المسيح ُمخلِّ 

ال  (. وهكذا فإّن "الحياة األبديّة"41-42: 3؛ يوحنا 12: 12ى نالوا من يده البّر الذي حقّقه واكتسبه ألجلهم )انظر متّ 

يكتسبها المؤمنون أو يستحقّونها، ولكنّها تُعطى للمؤمنين بيسوع المسيح! لن يخلص غير المؤمنين أو المؤمنون 

" الذي يعلّمه الكتاب الُمقدَّس. ة على "الحقّ صالحة، ألّن أعمالهم الّصالحة غير مبنيّ  بديانات أخرى بعملهم أعماال  

أقّل من  اصالحة"، وهذه األعمال دائم   بره دياناتهم "أعماال  تة على ما يعتبرونه هم أو تعفأعمالهم الّصالحة مبنيّ 

 مستوى الكمال الذي يطلبه هللا ويأمر به! 

 

 42-41أ، 45: 5 يةروم

 ؟ما هو معيار هللا في الحكم على األمم: 1الّسؤال 

 ،إعالن هللا الخااّ  خارجكان األمم 

 ولم يكونوا قد سمعوا بشارة اإلنجيل بعد.

  .مالحظات

 " .شريعة، فبال شريعة يهلكون فإّن جميَع الّذين أخطأوا وهم بالأ: "14: 4 يةنقرأ في روم

ع في الحديث عن معيار هللا في الحكم بالنسبة لألَمم في يوم الّدينونة األخيرة. هاتان اآليتان توس   11و 12: 4 يةروم

 جواب للّسؤال "كيف يمكن اعتبار أّن األمم أخطأوا مع أنّهم ال يملكون الّشريعة؟" 

لديهم الّشريعة المكتوبة )إعالنات العهد الجديد والعهد الجديد(، فإّن "متطلّبات"  توالجواب هو: مع أّن األَُمم ليس

 )أمور( الّشريعة مكتوبة في طبيعتهم البشريّة. يُثبِت األَُمم أّن لديهم معرفة لقوانين هللا األخالقيّة، من خالل أمرين: 

 

 ة. هللا األخالقيّ ريعة وشتتطلَّبها قوانين  ابيعة والبديهة أمور  يعمل األمم بالطّ . أ 

بدون عواطف ، وللّزواج وإنجاب األطفال، ويُ امشروعة وسليمة تمام  للعمل بأعمال ووظائف  األُمم، يسعى فمثال  

فاضلة  كثيرة تطلبها شريعة هللا الُمعلَنة  اأمور   ونعائليّة وطبيعيّة تجاه اآلخرين، ويهتّمون بالفقراء والمرضى، ويعمل
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على شريعة خارج ذواتهم، وهو  اة، ال بناء  بيعيّ تهم وميولهم الطّ بيعة"، أي ببديهيّ يعملون هذه األمور "بالطّ . إنّهم اأيض  

، ما يدفعهم لعمل أموٍر دون أخرى. وحقيقة أن األمم يعملون بالطبيعة أعمال الّشريعة تُظِهر أنّهم "شريعة ألنفسهم"

تاب الّشريعة الخاّص بهم، وكأنّهم يعلنون شريعة هللا ألنفسهم! بعض أعمالهم تُعلِن أن متطلّبات شريعة هللا أي كأنّهم كِ 

مكتوبة في التّركيبة الاألخالقية مكتوبة في تركيبة طبيعتهم البشريّة. مهم أن نالحظ أن هذه "الّشريعة" )ومتطلّباتها 

 خالل موسى. شريعة مختلفة عن الشريعة التي أعلنها هللا لليهود من  إنسان منُذ خلق البشر(، ليست بيعيّة لكلّ الطّ 

 

 ة في قلوبهم. األَُمم على أساس معرفتهم لمتطلّبات هذه الّشريعة األخالقيّ يعمل ضمير . ب 

ة. يعمل "الضمير" وظيفة من وظائف الّروح البشريّة، وهو ما يقوم بإصدار األحكام وتحديد الفوارق األخالقيّ 

البشر بعمل ما تتطلّبه الّشريعة. في بعض األحيان، تدين أفكار  االّضمير كقاٍض داخلّي أو كمشرٍف داخلي مطالب  

 مير اإلنساني صاحبه، وفي أحيان أخرى تبّرئ الّسلوك األخالقي للبشر. الضّ 

 

ئون من دون إعالن هللا الخاّا سيهلكون من دون إعالن هللا الخاّا. ج.    األَُمم الذين يخط 

نّهم يعرفون األمم الذين لم يحدث أن سمعوا إعالن هللا الخالص ال يستطيعون الّدفاع عن أنفسهم باّدعاء البراءة، أل

االشتكاء عليهم، حين يتعّدون ويتجاوزون  فيكالمّدعي العام لمكتوب على قلوبهم، وضمائر تعمل إعالن هللا العام ا

 في الّدفاع عنهم، حين يحيون حسب شريعة هللا. كالمحامي شريعة هللا، و

(. فألنّهم يخِطئون فإنّهم 41، 14-12: 1 يةأخطأوا وهم ناقصون وعاجزون عن بلوغ ما يمّجد هللا )روم ااألَُمم أيض  

 ُمذنِبون في عيني هللا، ويقينيٌّ أنهم سيُحاَكمون من هللا ويهلكون بسبب خطاياهم. 

ولكن ألّن األَمم يخطئون من دون معرفة إعالن هللا الخاّص، فإّن هللا لن يدينهم بحسب معايير إعالنه الخاّص، بل 

ة لشريعة هللا األخالقيّ  هلل )المستقاة من الخليقة( ومعرفتهم: معرفتهم هللا العامّ سيحكم عليهم بحسب معرفتهم إلعالن 

بها حياتهم في  ا)المستقاة من القانون األخالقي المكتوبة على قلوبهم(. وهللا سيحكم عليهم بحسب الطّريقة التي عاشو

 ة شريعة لم تُكن لديهم. ضوء معرفة إعالن هللا العاّم الذي كان لديهم. فلن يُحَكم عليهم بحسب أيّ 

لم يكن لدى مدن سدوم وعمورة وصور وصيدا إعالنات العهدين القديم والجديد، ولذا فإّن حالة هذه المدن ستكون 

اليهود الذين عاشوا في زمن يسوع وكان لديهم شريعة العهد القديم وسمعوا بشارة اإلنجيل في  همن حال أكثر احتماال  

 (. 42-42: 11؛ 11: 12العهد الجديد )متّى 
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هم سيهلكون من دون إعالن هللا. فما يعلِنه هللا في إعالنه الخاّص سيُحَكم على األمم من دون إعالن هللا الخاّص، كما أنّ 

ه  ماء والجحيم عن السّ   أن هللا سيحكم عليهم بعدٍل تامّ  لألمم. األمر الوحيد الذي يمكننا قوله عن األمم هو اليس موجَّ

"وأّما ذلك العبد الذي يعلم إرادة سيّده، ولكنّه ال يُِعد  نفسه وال يعمل بإرادة سيّده، فإنّه سيُضَرب  وإنصاٍف خالص.

يُطلَب منه كثير،  ا. فكل  من أُعطي كثير  . ولكّن الذي ال يعلمها ويعمل ما يستوجب الضرب، فإنّه سيُضَرب قليال  اكثير  

النّاس  ةخطيَّ وهكذا، سيكون هناك تناسب تاّم ما بين طبيعة (. 22-21: 14يُطالَب بأكثر" )لوقا  اومن أوِدع كثير  

 وعقوبتها )دينونة هللا(!

ه في ما يختّص باهلل (. وهكذا، فإنَّ 11: 1ق رحمتهم على حكمهم )متّى تتفوَّ  يطلب هللا من المسيحيّين المؤمنين أنْ 

 (!11: 4نفسه، يمكننا أن نتوقَّع أن تنتصر رحمة هللا على حكمه )يعقوب 

 

 41ب، 45: 5 يةروم

 ؟ما هو معيار هللا في الحكم على اليهود: 1الّسؤال 

 إعالن هللا الخاّا، داخلكان اليهود 

 ولكنّهم رفضوا إعالنه الخاّا.

  .مالحظات

 اليهود الذين يخطئون، وهم داخل وتحَت إعالن هللا الخاّا، سيُحَكم عليهم ويُدانون بإعالن هللا الخاّا.أ.  

، الرسول ب: "وجميع الذين أخطأوا وهم تحَت الّشريعة فبالّشريعة يُدانون." في زمن بولس14: 4 يةرومنقرأ في 

ن في العهد القديم ورفضوا بشارة اإلنجيل هم  االذين كانوا يعيشون تحت )وحرفي   "في"( إعالن هللا الخاّص الُمدوَّ

معرفة  كاملة  بإعالن هللا الخاّص  همت، أخطأ اليهود رغم امتالكاليهود. فعلى خالف معظم األَُمم في ذلك الوق اعموم  

ن في العهد القديم. سيُدان اليهود حسب إع حسب ثالثة معايير في  ونسيُدان الن هللا الخاّص، وهذا يعني أنّهمالُمدوَّ

 إصدار الحكم واإلدانة: 

 أعمالهم في ضوء إعالن هللا العاّم )في الخليقة وفي قلوبهم وفي ضمائرهم( ستحكم عليهم.  -

 ان في العهد القديم )في الّشريعة واألنبياء( ستحكم عليهم. سيُدانون يقين  أعمالهم في ضوء إعالن هللا الخاّص الُمدوَّ  -

 لتعّديهم شرائع ونواميس هللا الواردة في العهد القديم. 
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كانوا قد سمعوا بشارة اإلنجيل ورفضوها، فسيُحَكم عليهم بأعمالهم في ضوء إعالن هللا الخاّص المتعلّق بالعهد  وإن -

( 1-2: 1تسالونيكي 4؛ 13، 12: 1ة لعدم إيمانهم )يوحنا الجديد )في اإلنجيل الذي رفضوه(. دينونة هؤالء يقينيّ 

 (، وبسبب خطاياهم الكثيرة التي لم تُغفَر )متّى23-21: 41 لب به هللا )متّىابسبب إهمالهم وتجاهلهم لعمل ما يط

 (. 21: 1؛ يوحنا 12: 3

تهم وعقوبتهم. ولكْن ألنّه كانت لديهم الكثير من خطيَّ  توافق وتقابل تاّمين بين طبيعة في ما يختّص باليهود، هناك

هم النهائيّتَين ستكونان أقسى وأشّد بما يتناسب المعرفة عن هللا وإرادته أكثر ِمّما كان لدى األمم، فإّن دينونتهم وعقوبت

 (. 22-21: 14مع شّدة خطاياهم )لوقا 

 

 لن يكون معيار الُحكم والّدينونة هو المعرفة، بل الطّاعة إلعالن هللا الخاّا. ب.  

امتالكهم لكتاب هللا الُمقدَّس )أسفار العهد القديم( ومعرفتهم له كفيالن بتبريرهما.  كثيرون من اليهود كانوا يعتقدون أنَّ 

كان الكتاب الُمقدَّس موضع احترام وتبجيل، وكان يُقبَّل ويُمَسك باحترام، وكان محتواه موضوع نقاش وحوار ووعظ. 

ما سمعوه.  لم يعرفوا ولم يفهمواع هذا، وفي كلِّ يوِم سبت، كانوا يسمعون هذا الكتاب وهو يُقَرأ في مجامعهم. وم

لم يطيعوا محتوياته! لم يحيوا حسب تعاليمه! وقد أدان يسوع  -أهم ناحية تتعلَّق بالكتاب الُمقدَّس  اتجاهل اليهود عموم  

(. سيُدان اليهود حسب أعمالهم وليس 1: 41الفّريسيّين ألنهم لم يكونوا يعملون حسب ما يتكلّمون ويعظون )متّى 

 . فقط سب معرفتهمح

رون." وال يقصد الرّ  الرسولقال  اليهود أو أّي إنسان  سول بولس من هذه الكلمات أنَّ بولس: "العاملون بالّشريعة يُبرَّ

ريعة. إنّه ال يقصد أّن أعمال النّاس ستُوَزن في يوم الّدينونة األخير، وبأّن بعَض آخر يمكن أن يتبّرر بسبب طاعته للشّ 

يقول بوضوح وجالء: "اإلنسان ال يتبّرر على أساس النّاس سيبّررهم هللا بسبب طاعتهم للّشريعة. فالكتاب الُمقّدس 

س هو أّن معيار الّدينونة في يوم (. ما يقصده بول42: 1 ية؛ روم13: 4األعمال المطلوبة في الّشريعة )غالطية 

الدينونة األخيرة لن يكون ما سمعه اإلنسان وال ما يعرفه اإلنسان من العهد القديم، بل كيف عاش بحسب محتوى 

 العهد القديم! وتعليم 

 

 لن يتبّرر أحد على أساس طاعته للّشريعة! ج.  

رون." 11: 4 يةرومنقرأ في   : "فليس سامعو الّشريعة هم األبرار أماَم هللا، بل العاملون بالّشريعة يُبرَّ
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 .متطلّبات هللا الباّرة والعادلة للخالا هي الطّاعة الكاملة للّشريعة 

هو  11-ب14: 4 ميةمه رسالة روريعة. فما تعلّ ال يعلّم الكتاب الُمقدَّس أن هللا سيخلّص النّاس على أساس طاعتهم للشّ 

أّن هللا سيحكم على هؤالء الذين يملكون شريعة هللا الُمعلَنة الخاّصة بتلك الّشريعة. تقول شريعة هللا الُمعلنة الخاّصة 

؛ 1: 12كال العهد القديم )الويّين ضي وأحكامي التي إذا أطاعها اإلنسان يحيا بها." ئ: "احفظ فرا1: 12في الويّين 

( يعلّمان بأنّه إن تمّكن أحٌد من حفظ الّشريعة 14: 1غالطية  ؛1: 12 ؛1: 4 يةرومد الجديد )( والعه11: 42حزقيال 

 فإنّه يتبّرر أو يخلص بحفظه الّشريعة.  بشكٍل كامل وتامّ 

 

ولكن ليس من إنسان مؤهَّل لنوال التّبرير ألنّه ليس من إنسان يستطيع أن يحفظ الّشريعة بشكٍل كامل  

 وتاّم.

( أّن كلَّ الّذين يريدون أن يتبّرروا أو 12: 4؛ يعقوب 12: 1( والعهد الجديد )غالطية 43: 41القديم )تثنية  يعلّم العهد

: "... َمن يطيع جميع 12: 4يخلصوا بحفظ الّشريعة عليهم أن يحفظوا الّشريعة بشكٍل كامل وتاّم. نقرأ في يعقوب 

كالذي يخالف الوصايا كلها." ونقرأ  ا، تمام  ا، يصير مذنب  فقط واحدة  منهاالوصايا الواردة في شريعة موسى، ويخالف 

من ال ملعون كل  ‘تحَت اللّعنة، ألنّه قد ُكتِب:  : "أّما جميع الّذين على مبدأ أعمال الّشريعة، فإنّهم12: 1في غالطية 

أو يخلصوا بحفظ الشريعة  اوكل  الّذين يريدون أن يتبّرر" ’في كتاب الّشريعة! يثبت على العمل بكّل ما هو مكتوب

قائلة : "ليَس  12: 1 يةع أن يحفظ الّشريعة! تعلّمنا رسالة رومطيهم تحَت لعنة هللا، ألنّه ليس من إنسان في العالم يست

، وال واحد."   أعمال الّشريعة!  حفظهليس من إنساٍن في العالم سينال الحياة األبديّة على أساس إنساٌن بارٌّ

أّن هناك من سيتبّررون أو يخلصون بعمل أعمال شريعة هللا  11: 4 يةال تعلّم رسالة روم :والخالصة االستنتاج

 الُمعلَنة. 

 

 41-ب45: 5روما 

 ؟ما هو معيار هللا في الحكم على المسيحيّين المؤمنين: 2الّسؤال 

 إعالن هللا الخاّا، داخلالمسيحيّون الحقيقيون هم 

 وقد قبلوا بشارة اإلنجيل.



104 
 

   .اتمالحظ

 المسيحي المؤمن الذي يخطئ تحَت إعالن هللا الخاّا سيُحكم عليه بحسب إعالن هللا الخاّا. أ.  

 عني أنّه سيُحَكم عليهم بمعياَرين: يسيُحكم عليهم بحسب إعالن هللا الخاّص، وهذا  اوالمسيحيّون أيض  

المسيح. المسيحيّون الحقيقيّون قد تبّرروا )خلصوا( سيُحَكم على المسيحيّين الحقيقيّين على أساس عالقتهم بيسوع 

(، 42: 1بنعمة هللا باإليمان على أساس ما عمله يسوع المسيح ألجلهم، ولذا لن يُحَكم عليهم بنار جهنّم األبدية )يوحنا 

حياة الخروف  فألّن أسماءهم مكتوبة في سجلّ (. 12-11: 41)متّى  ةينونة األخيرولكنّهم سيبّررون عالنية  في يوم الدّ 

(، فإنهم سيرثون األرض الجديدة مع يسوع المسيح. فقد كفّر الّرّب يسوع المسيح عن 11: 42؛ 42: 12 يوحنا )رؤيا

. كفّر عن خطاياهم التي اقترفوها في الماضي، وعن خطاياهم الحاضرة وعن احقيقيّ   اكّل خطايا الذين يؤمنون به إيمان  

 (. 14: 2خطاياهم المستقبليّة )عبرانيين 

ن في كامل الكتاب الُمقدَّس. لن  كما سيُحَكم على المسيحيّين الحقيقيّين بأعمالهم في ضوء إعالن هللا الخاّص الُمدوَّ

(. سيُحَكم عليهم على أساس 11-14: 1كورنثوس 1يحّدد هذا الحكم خالصهم )تبريرهم(، ولكنّه سيحدِّد مكافأتهم )

نة في الطّريقة التي عاشوا بها حياتهم المُ  رة )الُمخلَّصة(. سيُحَكم على حياتهم بحسب كّل الّشرائع األخالقيّة الُمدوَّ برَّ

نة في الكتاب الُمقدَّس. سيُحَكم على أعمالهم من أجِل  الكتاب الُمقدَّس وبحسب كّل تعاليم الّرّب يسوع المسيح الُمدوَّ

 .  نوعية إيمانهم وثمر خالصهمامتحان 

تسالونيكي 4؛ 13، 12: 1ليس من شّك في أنّه سيُحكم على المسيحيّين االسميّين ويُدانون بسبب عدم إيمانهم )يوحنا 

 لم تُغفَر(، وبسبب خطاياهم الكثيرة التي 23-21: 41(، وبسبب تجاهلهم وإهمالهم عمَل ما يطلبه هللا )متّى 2-1: 1

 (. 21: 1: يوحنا 12: 3)متّى 

 

 ّر المسيح من خالل إيمانهم. يحيّون المؤمنون على أساس عمل ب  يتبّرر المسب.  

ساس طاعته للّشريعة أو أي  من أعماله الدينيّة! متطلّب هللا الباّر والعادل لنوال ن يتبّرر أي  مسيحي  مؤمن على أل

بشٌر( يمكنهم حفظ الّشريعة الخالص هو الطّاعة الكاملة، والطّاعة الكاملة فقط، للّشريعة. فإن ُوِجد مسيحيّون )أو 

هذا الوصف عليه سيخلصون أو يتبّررون بحفظهم الّشريعة. ولكن ليس من مسيحّي ينطبق  مبشكٍل كامل وتاّم، فإنّه

؛ 41، 12: 1 يةألنه ليس من مسيحّي )أو أي إنسان آخر( يمكنه أن يحفظ الّشريعة بشكٍل تاّم دون أن يخطئ )روم

  (.12: 4؛ يعقوب 12: 1غالطية 
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عمل نعمة هللا المكتمل  على أساسولكّن المسيحيّين الحقيقيّين يتبّررون )يخلصون( ال على أساس أعمالهم بل 

والكامل بموت وقيامة الرب يسوع المسيح. فليس أساس خالصهم )تبريرهم( هو ما يعملونه، بل ما عمله يسوع 

كورنثوس 1هم )أي بّر يسوع المسيح الكامل والتاّم؛ المسيح ألجلهم! والمسيحيّون المؤمنون ينالون خالصهم أو تبرير

 التي بها ينالون الوسيلة( ألنّهم يؤمنون بيسوع المسيح. ليَس إيمانهم هو أساس أو سبب خالصهم، ولكنّه 12: 1

 الخالص من يد هللا.  ويستقبلون

 

ر أعماال  لن يكون معياُر الُحكم اإليماَن التاريخيَّ ج.    صالحة.  ، بل اإليمان الذي يثم 

لن يكون معيار الُحكم في يوم الّدينونة األخيرة ما سمعه أو يعرفه المسيحي في  ابالنّسبة للمسيحيّين المؤمنين أيض  

 العهد القديم والعهد الجديد، بل الكيفيةَ التي بها بحسب محتويات الكتاب الُمقدَّس وتعليمه! 

 

 بّر المسيح. يخلص )يتبّرر( المسيحيّون الحقيقيّون على أساس  

ترتبط بالخالص  يتضّمن أعماال   ، أي إيماٍن اللن يخلص المسيحيّون الحقيقيّون أو يتبّررون باعتقادهم بإيماٍن تاريخيّ 

دة. فاهلل 43-12: 4)يعقوب  (. لن يقيم ُحكم هللا االعتبار لإليمان الّصرف أو التبرير باإليمان بما هو حقائق مجرَّ

في الخالص، ال يجوز التشديد يحترم اإليمان واالتبرير باإليمان المرتبط بكّل العناصر التي تشكّل حالة الخالص. 

الشّر وكّل  ون منصيخللطّريقة التي بها يحيا المسيحّي المؤمن حياته. فالمؤمنون ال ا شكٍل يتجاهلبعلى نعمة هللا 

الحياة  يخلصون منيحيوا حياة القداسة والبّر بكّل جوانبه. إنّهم ال يخلصون ل اة واإلثم فقط، بل هم أيض  أنواع الخطيَّ 

 عنى في أعماٍل صالحة. يحيوا حياة مثمرة وذات ميخلصون لالفارغة التي بال معنى فحسب، بل هم 

 

 ّر المسيح. يُكافَأ المسيحيّون الحقيقيّون على أساس ب   

ا كافأون والمسيحيّون المؤمنون سيُ  غير كاملة(، ولكن على أساس عمل  اال على أساس أعمالهم )التي هي دائم  أيض 

صالحة، ولكن ألن هللا رحمهم  أعماال   (. سيُكافَأون ليس ألنّهم عملوااكامل تمام   اخالص المسيح الكامل )الذي هو دائم  

 وأنعم عليهم في يسوع المسيح. 

ولكنَّهم سيكأفَأون بحسب أعمالهم الّصالحة. فأعمالهم الّصالحة هي بالنسبة لهم الّدليل أو البرهان الواضح على أنهم 

(. وإلى حد  ما، ستكون أعمالهم الّصالحة معيار المكافَأة 12-2: 4خلَّصهم هللا بالنّعمة باإليمان )أفسس  نذيالّ  نجزٌء م
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أعمال المسيحيّين المؤمنين الّصالحة  (. ولذا، فإنَّ 11-12: 1كورنثوس 1؛ 41-42: 41التي سيحصلون عليها )متّى 

 مكافأتهم. معيار لحكم هللا  على المسيحيّين المؤمنين و اهي دائم  

 ( يشمل كلَّ 3: 4 يةازي كّل إنسان بحسب أعماله" )رومقول الّرسول بولس: "فإنّه سيج: االستنتاج والخالصة

على اإليمان والخالص  ابرهان  المسيحيّين المؤمين الّصالحة، بصفتها  أعمالَ وبالتّالي فإّن المسيحيّين المؤمنين. 

ألعمال المسيحيّين المؤمنين الّصالحة مكانةٌ يعتمده هللا في الحكم على المسيحيّين المؤمنين.  الذيهي المعيار بالنعمة، 

 ؛ تيطس12-2: 4؛ أفسس 12-1: 3؛ غالطيّة 13: 1عظيمة ال يمكن تجاهلها في عقيدة الخالص الكتابيّة )متّى 

4 :12 .) 

 

 46: 5 يةروم

 ؟ةاألخير ونةالّدينكيف سيحكم هللا على النّاس في يوم : 6الّسؤال 

  .تمالحظا

يوم الّدينونة األخيرة جزٌء أساسي من إعالن بشارة اإلنجيل. في يوم الدينونة األخيرة سيحكم هللا على كّل الذي عاشوا 

 ، كما يعلِن إنجيله. المخفيّة والُمخزية بيسوع المسيحالّسريّة النّاس أعمال على األرض عبر التّاريخ. سيحكم على 

 

 سيُحَكم على النّاس بحسب أعمالهم.أ.  

(. هذا 12: 14)جامعة  الن يُحَكم على أعمال النّاس الظّاهرة فقط، بل وعلى أعمالهم الّسّرية المخفّيّة )خفاياهم( أيض  

 الفصل. في السلوك الخارجي الصحيحتخّصصوا في  نالكالم موّجه بشكٍل خاّص لغير المؤمنين من اليهود، الذي

، يفضح الرسول بولس باستمرار وبشكٍل متكّرر مغالطة تمادي اليهود. واآلن، يفضح حماقة يةمن رسالة روم الثاني

. ستكون دينونة هللا وحكمه حسب الحق، أي حسب أفكار اأيض   المظاهر الخارجية الفارغة والجوفاء عند اليهود

؛ أفسس 4: 2كورنثوس 4يحة )بة والمخزية والقودوافع ومواقف وأعمال البشر الفعليّة. وستشمل كل األعمال الخفيّ 

1 :14 .) 

 

 سيُحَكم على النّاس بحسب اإلنجيل الذي ينادي به بولس. ب.  
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بشارة اإلنجيل ستكون المعيار العالمي لُحكم هللا ودينونته. فالّشريعة،  ال يمكن أن يكون المقصود بهذه الكلمات أنّ 

(. 14: 4 يةكجزٍء من إعالن هللا الخاّص الُمدّون في العهد القديم، ليست المعيار الكوني لحكم هللا ودينونته )روم

ن المعيار الكوني لحكم هللا ال يمكن أن يكو ،من إعالن هللا الخاّص في العهد القديم ا، بصفته جزء  اواإلنجيل أيض  

ريقة التي عاشوا بها حسب نور اإلعالن الذي ، أي الطّ أعمال النّاسوديونته. فسيكون معيار هللا الكوني في الُحكم هو 

هللا سيدين أعمال النّاس الّصالحة  بشارة اإلنجيل تعلِن أنّ  هو أنّ  13كان لديهم. ما يقصد بولس أن يقوله في اآلية 

إعالن حكم (. 41-41، 44: 1؛ يوحنا 23-11: 41بيسوع المسيح القاضي في يوم الّدينونة األخيرة )متّى والّشّريرة 

وعنصٌر  من سمات اإلنجيل اهللا الباّر والعادل على كّل النّاس وعلى كل أسرارهم وخفاياهم وأعمالهم سمة بارزةٌ جّد  

 . من عناصره األساسيّة

نته! ولذا ينبغي أن يشمل إعالن بشارة اإلنجيل إعالن نعمة هللا باإلضافة إلى إعالن نعمة هللا لن تلغي حكم هللا ودينو

 دينونة هللا! 

 

  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

 والتّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق التّي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون نها.  13-1: 4رومية : لنفّكر مع   وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟فّكر  : ما التّطبيقات الممكنة التّي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.دّون

)تذّكر أنّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. وفي ما يلي قائمة 

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 

 :64-4: 5 يةمن روم مقترحةأمثلة على تطبيقات  .4

 احرص على أال تصدر أحكام إدانة بحق اآلخرين في حين تقترف األخطاء والخطايا نفسها.   :1: 4

 حين تخطئ لن تتمّكن من الفرار من حكم هللا ودينونته.   : 1: 4

 تجاه األشرار إلعطائهم فرصة  للتّوبة.  اوصبور   اومتسامح   اُكن لطيف    : 2: 4

 عدم توبتك هو بمثابة تخزين واّدخار لغضب هللا عليك.   : 1: 4
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 انتبه إلى ما تفعله )كيف تحيا(، ألن هللا سيحكم عليك على أساس أعمالك.   : 3: 4

 اثبت وثابر على عمل الخير ألّن لديك رجاء بمستقبل جديد.   : 1: 4

 ! اال ترفض الحّق الذي يعلّمه الكتاب الُمقدَّس أبد    : 2: 4

 ! اال تحابي أو تتحيّز أبد     :11: 4

 بحسب معرفتك إلعالنه في القلب وفي الكتاب الُمقدَّس.  عليك سيحكم يسوع المسيح           : 14: 4

 بحسب الطّريقة التي بها تحيا حياتك، الطّريقة التي بها أطعَت إعالنه. عليك سيحكم يسوع المسيح  : 11: 4

   

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .5

. سيحكم علّي ليس ليعرف إْن ؤمن( بحسب أعمالي)وأنا مسيحيٌّ م اأن أتذّكر أن هللا سيحكم علّي أنا أيض  أريد  . أ

 وثمر خالصي.  ي(، ولكن ليمتحن نوعية إيماناوبريئ   اكان ينبغي أن يبّررني )يعلِنني باّر  

 

 . رجاء حقيقّي بمستقبٍل حقيقيّ  الح ألّن لديَّ أريد أن أثبت وأثابر في عمل الصّ  . ب

 

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل دراسة الكتاب في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب) .13-1: 4رومية بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتناوبلنصلِّ 

 على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصلّي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.(  الُمقدس. تدّرب

 

 دقائق( 2) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

ا وألجل الناس في العالم تابعوا الصالة  .في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعض 

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 للّدرس القادم
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 أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوب ا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(.  أعطِ  قائد المجموعة.)

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيحتعهَّد .1  . وأن تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ أناس 

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  13-1: 4رومية  ِعظ أو علّم أو ادرس .4

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من الخلوة الروحية .1  3و 1فصل من يشوع : خّصص وقت ا خاّص 

ل. اكتب مالحظاتك.  1و 4وقضاة   يومي ا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

. راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية 13: 1: رومية تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها الحفظ: .2

 حفظتَها. 

ر َمثَل "الّزوان والقمح" الموجود في متّى  :التعليم .1 . استفِد من الخطوات 21-13و 12-42: 11حضِّ

 اإلرشاديّة الّستّة لتفسير األمثال الواردة في الّدرس األول.

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، ومالحظاتك بشأن بناء كني دوِّ سة المسيح. اكتب أيض 

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم. 
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 5الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:   .هللاالذي يتعلَّق بالكرازة والمناداة بملكوت َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  42)مشاركة   5

  يشوع وقضاة
 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 1، 4 قضاة ؛3، 1)يشوع ومن التّأم 

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

 دقائق( 1)حفظ  1

 46: 4رومية 

 

 . 13: 1رومية  راجعوا في مجموعاٍت من اثنين.

  دقيقة( 21) تعليم 1

 الّزوان والقمح

 

 يتعلّق بـ 21-13، 12-42: 11" في متّى لقمحواثَل الّزوان مَ "

 نوعان من النّاس في ملكوت هللا

 

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

الواقعيّة هدفها تعليم حقيقة روحيّة. استخدم يسوع المسيح األمور الشائعة واألحداث اليومية من أجل إعالن أسرار 

 ملكوت هللا وإنارتها وتوضيحها، ولمواجهة النّاس بحقيقة أوضاعهم أو حاجتهم للتّجديد. 

 (. 1، الُملَحق 1ة في دراسة األمثال )انظر الّدليل اإلرشادي الستّ ة قاط اإلرشاديّ ثل باستخدام النّ وسندرس هذا المَ 

  .21-13، 12-42: 11متّى  اقرأ
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 .ثَلالطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ  افهم القّصة. 4

 ثل مبنيٌّ على هذه اللغة. ولذا، سندرس أوال  ثل بلغة مجازية، والمعنى الّروحي المقصود من المَ : يُحكى المَ ُمقّدمة

 التاريخيّة.  االثّقافيّة/ الحضاريّة وحقائقه اكلمات قّصة المثَل وخلفيته

 ؟ثَلالمَ  ّصةة التي تتضّمنها قِ : ما هي العناصر الحياتيّ شناق  

 .مالحظات

 .زارع البذور في الحقل 

كلمات القّصة والحقائق  . ولذا، سندرس أوال  ايعرف كل  النّاس في كل العالم أن البذور تُبَذر بهدف حصادها الحق  

تفاَجأ العبيد حين اكتشفوا أن الكثير من الّزوان نبت وسط السَّبب التاريخيّة والثقافية المتعلّقة بخلفية هذه القّصة! لهذا 

 القمح!

 

 .الّزوان 

. هذا lolium temulentum"، هو ايخبِرنا علماء النّبات أّن االسم العلمي لهذا هذا النوع من النّبات، المدعو "زوان   

. في مراحل النمّو األولى يكون الّزوان اكبير   االنّوع من النبات بغيض، يشبه في مراحل نمّوه األولى القمح شبه  

. وألّن العاملين ال يستطيعون تمييز التّمييز بينهما يصعب اكبير   ايتشابهان تشابه  بحيث  شب ورقيّ عوالقمح بشكِل 

رحلة، أمَر صاحب الحقل بعدم الّذهاب لقلع الّزوان لئال يُنتَزع معه القمح. ويمثِّل الّزوان القمح عن الّزوان في هذه الم

 . النوٍع من الفطريّات شديد الّسّمية لإلنسان والحيوان. وبهذا، فإّن عمل هذا العدّو جريمة دنيئة جّد   امسكن  

 

  .ثَلمَ ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر ال. 5

المثَل إلى  خلفيَّةشير تثل أو تطبيقه". قد و"شرح المَ  "الخلفيّة": يمكن لسياق "قصة" المثل أن يتألف من ُمقّدمة

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

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 

 ثل وقّصته وشرحه أو تطبيقه؟هذا المَ  خلفيَّة يما هش: وناق   فاكتش  
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 .مالحظات

 . 41في متّى  واردةثَل المَ  خلفيَّةأ.  

ثل ثل بذرة الخردل، مَ ثل القمح والّزوان، مَ ثل الزارع، مَ ثمانية أمثال: مَ  الفصل من إنجيل متّىيعلّم يسوع في هذا 

البيت. تتعلَّق هذه األمثال الثّمانية بملكوت هللا،  ثل ربّ ثل الشبكة، مَ الثّمينة، مَ ثل اللؤلؤة ثل الكنز المخفي، مَ يرة، مَ مالخ

 مثل على ناحية في ملكوت هللا.  ويشّدد كل  

هذين  ثل القمح والّزوان. وثمة احتمال كبير بأنّ ثل الّزارع ومَ ووثيق بين مَ  ة ارتباط قويّ ثمّ  وعالوة  على ذلك، فإنّ 

 جموع، وبعد ذلك شرحهما يسوع لتالميذه على انفراد. لل امع  ثلين قيال المَ 

 

 .10-51: 41في متّى  واردةب. قّصة المثل  

 

 .11-16: 41في متّى  واردثل ج. شرح أو تطبيق المَ  

 ل. المثَ ة لهذا ئيسيّ عاليم الرّ قطة الّسادسة المتعلقة بالتّ ثل، والنّ فاصيل المهّمة في المَ قة بالتّ قطة الثّالثة المتعلّ انظر النّ 

 

 .شرح التعبير "ابن اإلنسان" 

في الفترة التي عاشها يسوع على األرض، لم يكن ُمصطلح "ابن اإلنسان" هو التسمية الّدارجة للمسيح المنتظر وسط 

، حيُث شخٌص "مثل ابن اإلنسان" أتى على سحاب 12-11: 1اليهود. يعود هذا الُمصطلح في أصوله إلى دانيال 

وسيادة  ليؤّسس ملكوت هللا على األرض. في تلك الّرؤيا النّبويّة سجدت كّل  اومجد   ا سلطان  السماء ونال من هللا

لن ينتهي أو ينقرض، كما يحدث  أبديٌّ  الشعوب وكّل األمم وكّل األلسنة البن اإلنسان. ملكوت "ابن اإلنسان" ملكوتٌ 

الُمستخَدم في العهد القديم، والخاّص بالمسيح المنتظر، تبنّى يسوُع هذه الُمصطلح خرى على األرض. األللممالك 

في العهد الجديد كتسمية ليسوع المسيح، حيث يشير إلى  اووصف به نفسه. يُستخَدم ُمصطلح "ابن اإلنسان" دائم  

 تواضعه وتمجيده. 
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 .تواضع يسوع 

ّر )متّى . وبأنّه سيتعرَّض أللٍم شديد مُ (42: 2يعلّم العهد الجديد أنه ليس لـ"ابن اإلنسان" مسكٌن على األرض )متّى 

(. ولكْن من المؤّكد 22: 14؛ 42: 43يسلَّم ليموت ويُدفَن )متّى س(. سيتعرَّض للخيانة والغدر حيث 14: 11

(، 2: 14الّسبت )متّى  ربّ حتّى في تواضعه. كان ابن اإلنسان  اعادي   اوالمحسوم بشأنه أّن ابن اإلنسان لم يكن إنسان  

، وهو أن يقّدم حياته قصٌد ثابت وُمحّدد(. أتى إلى هذا العالم وله 3: 1على أن يغفر الخطايا )متّى  سلطةوكانت له 

 (. 12: 11(، وقد أتى ليبحث عن الضالّين الهالكين ويخلِّصهم )لوقا 42: 42ونفسه فدية  عن كثيرين )متّى 

 

 .تمجيد وارتفاع يسوع 

(. فهو في طبيعته البشريّة سيترك األرض ويعود 1: 11العهد الجديد أن "ابن اإلنسان" سيقوم من الموت )متّى  يعلّم

(. وسيجلس 41: 13؛ متّى 11-1: 1 الرسل بحشٍد من المالئكة )أعمال ابالمجد ومصحوب   اإلى أبيه في الّسماء محاط  

 (. 11: 41شر )متّى لكّل الّشعوب والب اعلى عرش مجده قاضي   "ابن اإلنسان"

وهكذا، فإّن "ابن اإلنسان" هو في الوقت ذاته "رجل األوجاع واألحزان" و"رّب المجد". استخدم يسوع هذا اللقب 

، ال دفعة  واحدة. فلو أنّه دعا نفسه "المسيح" أو اعلى أن يعلن نفسه تدريجي   افي الحديث مع اليهود، وبهذا كان قادر  

: "من هو ابُن اإلنسان أ النّاس يتساءلون بشكٍل تدريجيّ للتّعطيل والتوق ف فجأة. لهذا بد "المسيّا" لتعرَّضت خدمته

ا القومي يكن المسيَّ  لم ه، شدَّد يسوع على أنَّ الُمصطلح كتسميٍة شخصيّةباستخدام يسوع هذا (. 12: 14هذا؟" )يوحنا 

 (. 12: 2تيموثاوس 1؛ 24: 2الذي كان اليهود ينتظرونه، ولكنّه كان مخلِّص كّل العالم )يوحنا 

 

  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 1

ثَل هي في المَ  ثل. والتّفاصيل ذات الّصلةلم يقصد يسوع أن يكون هناك مغزى روحي لكّل نقطة تُذَكر في المَ  :ُمقّدمة

ثل الرئيسّي أو الّدرس ثل أو موضوع المَ ثل التي تعّزز النقطة المركزيّة في المَ تلك التّفاصيل الواردة في قّصة المَ 

ومستقاّل  لكّل نقطة تفصيلية  اخاّص   االَمثل. ولذا، علينا أالّ نعطي مغزى روحيّ  من خالل  إيصاله دارالرئيسّي الذي يُ 

 في قّصة المثَل. 

التي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها إيصال وثَل : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  كتش  ا

 معنى ما؟ 
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 .مالحظات

 .صاحب الحقل 

كثيرين كانوا يعملون في  اكان لديه الكثير من العبيد ووظَّف لديه خّدام   اغني   اواضٌح أن صاحب الحقل كان مزارع  

واضٌح أن صاحب الحقل ولزراعة البذور والعناية بالنّباتات إلى أن تصبح جاهزة  للحصاد.  وذلكحقله وأراضيه، 

ثل بشكٍل مباشر عن َمن يمثله صاحب الحقل. استخدم حّصادين خبراء آخرين في وقت الحصاد. ال يخبِرنا شرح المَ 

. ولكْن في ثَل()ال تؤثّر بالموضوع الّرئيسي للمَ  ثللية ليست ذات أهمية كبيرة في المَ ولذا، فإّن هذه النّقطة التّفصي

جيّدة  في حقله، وأرسل الحّصادين لجمع القمح. وفي شرح المثَل، نرى أن يسوع  االقّصة، نرى الّزارع وقد بذر بذور  

صاحب الحقل هو نفسه الّزارع.  المسيح هو الّزارع وهو من أرسل مالئكته ليحصدوا ما ُزِرع. وهكذا، يكون

َمن يقود ويوّجه عمل الّزرع في الّزمن الحاضر وكذلك عمل الحصاد في مجيئه الثّاني  هو، وهوالملكوت ملكوت

  "(!يأبني كنيست: "12: 13)انظر متّى 

 

 .الّزارع 

 (، فيقول يسوع في شرحه إنّه هو الّزارع. 11: 11هذه النّقطة التّفصيليّة مهّمة )متّى 

 

 .العدوّ  

. من دون إعطاء أي اعتبار إبليس(. يقول يسوُع في شرحه إن العدّو هو 11: 11)متّى  اهذه نقطة تفصيلية مهّمة أيض  

القمح. هذا عمل تدميري وتخريبي مقصود وسط النّاس الذين هم  بينان وللعمل الذي قد حصل، يبذر العدّو بذور الزّ 

عمل يسوع المسيح. يصف المثَل إبليس وهو يعمل في الليل، "بينما النّاس نائمون". وألّن يسوَع ال يشرح هذه 

 ّن يوحنّاة. ولكئيسيّ ية للّرسالة الرّ النّقطة، فإنّها جزٌء من القّصة فقط، وليست نقطة  تفصيليّة وذات مغزى وأهمّ 

ح كيف أّن كّل الذين يحبّون الظلمة ال المسيح )الذي هو نور العالم( يبِغضون النّور وال يأتون إلى  11-41: 1 يوضِّ

 النّور خشية أن تنكشف أعمالهم الّشّريرة. 
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 .دة أو القمحالبذور الجيّ  

بحسب الّشرح، تمثِّل "البذور الجيّدة" )الّزرع (. 12: 11هذه النّقطة التّفصيليّة مهّمة ومؤثّرة في فهم المثَل )متّى 

، 11: 11)متّى  اين. إنّهم أولئك الذين تنتِج بذور اإلنجيل فيهم ثمر  "، أي كّل المسيحيّين الحقيقيّ بني الملكوتالجيد( "

روا باإليمان (، الذين يعترفون بيسوع المسيح معلنين إيّاه مخلِّصهم والملك على حياتهم. إنهم "األبرار" الذي تبرّ 41

 (. بعد المجيء الثّاني سيضيء هؤالء كالّشمس في ملكوت هللا. 21: 11)متّى 

 

 .الّزوان 

هذا النّبات البغيض  ثل يوّضح يسوع بأنَّ شرح المَ في (. 12: 11مهّمة في فهم المثَل )متّى  اهذه النّقطة التّفصيليّة أيض  

(. يشمل الّزوان ال األشرار فقط، بل واألرواح 21: 11"الُمفِسدين ومرتكبي اإلثم" )متّى  كلّ ". إنّهم يربنو الشرّ هو "

، المبذورة والمزروعة وسط المسيحيّين الحقيقيّين. ومثلما يحمل االّشّريرة والبرامج الّشّريرة واألنشطة الّشّريرة أيض  

يتسبّب هؤالء البشر واألرواح والبرامج واألنشطة باألذى  اأيض  نبات الّزوان فطريّات ساّمة لإلنسان والحيوان، هكذا 

 (. 21: 41؛ انظر متّى 24: 11والّدمار للمسيحيّين الحقيقيّين. هؤالء سيُطَرحون إلى جهنَّم النار )متّى 

 

 .العبيد 

الحقل يمنعهم  صاحب ية واضحة في قّصة المثَل، ألنّ ال يوّضح يسوع َمن يكون هؤالء العبيد. ومع هذا، فإّن لهم أهمّ 

حتى  امن ذلك يُؤَمرون بأن يتركوا الّزوان والقمح ينموان مع   من نزع الّزوان من بين القمح قبل وقت الحصاد. وبدال  

ة خّدام هللا، مثل التاّلميذ والّرعاة (. واضٌح أنّهم يشملون خّدام هللا على األرض. ليست مهمّ 12-42: 11الحصاد )متّى 

 الحّصادينوالوّعاظ والمعلّمين والمسيحيّين الحقيقيّين اآلخرين، أن يفصلوا الّزوان عن القمح، إذ ستكون هذه مهمة 

 في وقت الحصاد! 

 

 .الحقل 

ر األفكار الثاّلثة التّالية . ينبغي العالمَ  الحقلُ  (. بحسب الّشرح، يمثِّل12: 11)متّى  اة مهمة أيض  هذه نقطة تفصيليّ  تذك 

 : ادائم  
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ولذا، ! وسط القمح في الحقل نفسه، ولكّن الّزوان ُزرع في في حقٍل آخرالقمح أو  معال يقول يسوع إن الّزوان ُزِرع 

 فإّن يسوع ال يقصد هنا اختالط المسيحيّين المؤمنين بغير المؤمنين في العالم. فاألمر الطّبيعي أكثر هو التّفكير

باختالط المسيحيّين الحقيقيين بالمسيحيّين االسميّين الُمزيَّفين ضمن الكنيسة المسيحيّة أو ضمن المنظّمات 

. يشمل هذا اختالط البرامج واألنشطة الّصالحة بالبرامج واألنشطة والمؤسَّسات المسيحيّة أينما ُوِجدت في العالم

 لمؤسَّسات المسيحية أينَما ُوِجدت في العالم. الّسيّئة والّشّريرة ضمن الكنائس والُمنظَّمات وا

أو حقيقة غير مشروحة" يعلِنها يسوع  "سرٌّ  اثل الّزوان المزروع وسط القمح هو أيض  ، فإّن مَ 11: 11بحسب متّى 

العالم ، مثل غير المؤمنين األشرار والمؤمنين األبرار في ابيعة تمام  لتالميذه. واختالط سّكان األرض المتناقضي الطّ 

هو سماح هللا  امن أسرار الملكوت". ولكن األمَر السّرّي حقّ   ا( أمٌر يصعب تسميته "سّر  11-2: 1يوحنا 1)انظر 

في الكنائس والُمنظَّمات والمؤسَّسات المسيحية المرئيّة،  اسميّين بأن يكونوا مع  يحيّين الحقيقيّين والمسيحيّين االللمس

الحدود المناسبة للتّأديب الذي أقّره هللا ينبغي للمسيحيّين احترام ترتيب هللا هذا. يمنح ضمن أينهما ُوِجدوا في العالم. 

 المؤمنين أعظم وأفضل فرصة لسماع رسالة المسيح ورؤية الحياة المسيحيّة.  غيرَ  هذا التّرتيبُ 

وكّل مرتكبي الّشّر  ةيَّ خطكل ما يتسبّب بإعثار النّاس وإسقاطهم في ال من ملكوتهفي المجيء الثّاني سيجمع يسوع 

مع أّن كامل العالم، بكّل َمن بمعنى ما!  داخل ملكوته لو أنهم لم يكونوا قبال   من ملكوتهواإلثم. ال يمكن جمع هؤالء 

قلوب وحياة غير  (، فإنّ 12: 42فيه وبكّل ما فيه جزٌء من ملكوت المسيح الذي سيملك عليه بسيادته )انظر متّى 

ليسوا تحَت حكم المسيح )انظر كولوسي  االمؤمنين )غير المسيحيّين الحقيقيّين( واألشرار خارج الكنيسة هم ظاهري  

من ملكوت  امرئيّ   اأّن المسيحيّين االسميّين في الكنيسة المسيحيّة والمنظَّمات المسيحيّة يبدون جزء  (. ولكن مع 11: 1

الوحيد الذي يستطيع أن يرى أّن قلوبهم وحياتهم خارج حكم المسيح الّسيادي )انظر متّى  المسيح هو المسيح، فإنّ 

في وسط األبرار هو اختالط ضمن الكنائس والُمنظَّمات  ارألشرا(. وهكذا، واضٌح أن اختالط 12، 12-11: 44

)في  الّشكل الحاليمؤسَّسات المسيحية ت والوالمؤسَّسات المسيحيّة أينَما ُوِجدت في العالم. تمثِّل هذه الكنائس والُمنظَّما

 على األرض.  لملكوت هللا الزمن الحاضر(

 

 .الحصاد والحّصادون 

(. في الّشرح، يمثِّل الحصاد الّدينونة األخيرة في 11: 11نقطتان تفصيليّتان مهّمتان )متّى  "الحصاد" و"الحّصادون"

(. 13-12: 12 يوحنا ؛ رؤيا14: 1مهّمة الحصاد تخّص المسيح فقط )متّى من، ويمثِّل الحّصادون المالئكةَ. نهاية الزّ 

 ؛21: 11ة لمالئكته )متّى هو نفسه من سيدير أعمال المحاَكمة األخيرة. ولكنّه سيفوِّض القيام بهذه المسؤوليّ 

 (. 14-11: 41؛ 12-11: 42
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وقت  قبلبين الّزوان والقمح،  أن يميّزواهللا( "العبيد" )الخّدام في ملكوت  ال يستطيعمهمٌّ أن نالحظ أنّه في حين 

هذا التّفريق والتّمييز بين الّزوان نالحظ أن  أنَّ  ا"الحّصادين" )المالئكة( يستطيعون ذلك! ومهمٌّ أيض   الحصاد، فإنَّ 

ع حين سيُفَصل الّزوان عن القمح! في وقت الحصاد فقط سيفصل يسو، وقَت الحصاد اوواضح   اوالقمح سيصبح ممكن  

ين الخراف/ الغنم عن الجداء/ الماعز. في الّدينونة األخيرة فقط، عند مجيء يسوع المسيح ثانية ، سيكون الجميع قادر

(! قبل المجيء الثّاني، يستطيع 14: 41ين ومن هم ليسوا كذلك )متّى ون الحقيقيّ على أن يعرفوا من هم المسيحيّ 

 يوحنا1) ضمن العالم خارج الكنائسين ومن هم ليسوا كذلك يّ المسيحيّون أن يعرفوا من هم المسيحيّين الحقيق

 فريق سهال  ة، ال يكون هذا التّ ، أي داخل الكنائس والُمنظَّمات والُمؤسَّسات المسيحيّ داخل الملكوت(. ولكن 2-11: 1

 (! 3: 1 ية؛ روم14-11: 2)انظر متّى  اوواضح  

 

 .الّزوان وربطه لإلحراق 

ثل، يقول يسوع إن الّزوان سيُطَرح في أتون النار (. في شرح يسوع للمَ 24: 11نقطة تفصيليّة مهمة )متّى  اهذه أيض  

"البكاء" في جهنَّم يختلف عن كل بكاء آخر  .ن(، حيث يكون البكاء وصرير األسنا2: 41 يوحنا )جهنّم، انظر رؤيا

(. وال هو بكاء الحزن والحداد، كذلك 12: 41)تكوين في الكتاب الُمقدَّس. إنه ليس بكاء عيسو حين ضيّع ميراثه 

مّكن من عمل ما يريد (. وال هو كبكاء آخاب حين لم يت2: 12البكاء الذي حصل على موسى حين مات )تثنية 

. الذي يَدوم ليس لهذا البكاء تعزية أو سلوان، فهو بكاء البؤس الذي ال ينتهي واليأس األبدي (.3-1: 41ملوك 1)

ا شديدالديد والغضب ير "صرير األنسان" إلى األلم الشّ ويشير تعب  . أيض 

 

 .جمع القمح إلى مخزن صاحب الحقل 

(. منُذ المجيء األول ليسوع المسيح والمؤمنون يُجَمعون إلى ملكوت هللا في 21: 11ة )متّى ة مهمّ هذه نقطة تفصيليّ 

المسيح سيُجَمعون إلى الملكوت بشكله النّهائي والكامل (. وفي المجيء الثّاني ليسوع 14-11: 1شكله الحالي )متّى 

؛ 4: 1يوحنا 1فيهم )و عليهم (، إْذ سوف ينعكس مجد هللا1: 14(. وهناك سيضيئون كالّشمس )دانيال 12: 41)متّى 

 (! 12: 1كورنثوس 4
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 .ملكوت هللا 

ثل تصف ملكوت هللا في شكله األخرى في هذا المَ (. كّل التفاصيل 21: 11ثَل )متّى هذه أهم نقطة تفصيليّة في هذا المَ 

 الحالي في العالم قبل المجيء الثّاني للمسيح. 

ثل، يُعلِن يسوع أن ملكوت هللا في شكله الحالي على األرض يحتوي على نوعين من النّاس: األشرار في هذا المَ 

وح بين هذين النوَعين من النّاس. وفي هذا مييز بوضواألبرار، كما يعلِن أنّه ليس من إنسان يملك القدرة على التّ 

ان اإلنجيل الُمزيَّف المنحرف الذي و(، وال يمثِّل الزّ 12: 42إنجيل الملكوت )متّى ثل، ال يمثِّل "الّزرع الجيِّد" المَ 

 يمثِّل ! الابشر  "، لكنهما يمثاّلن رسائل(. ال يمثل الّزرع الجيّد والّزوان "2-1: 11كورنثوس 4ينشره إبليس وعبيده )

في العالم، حيث تختلط هاتان المجموعتان من  اُمحدَّد   ، حيث تُعلَن الّرسالتان، ولكنّه يمثِّل مجاال  ا"الحقل" العالم عموم  

من دون أن يتمّكن أحد من التّمييز بوضوح بينهما! يمثِّل الّزوان مجموعة النّاس المبذورين بين المسيحيّين  ااس مع  النّ 

غير ممكن عند المسيحيّين  امييز بينهم وبين المسيحيّين الحقيقيّين أمر  الحقيقيّين في الكنيسة بطريقة تجعل التّ 

م غير المؤمنين عن كنيسة المسيحيّين، لكنّه يمثِّل ذلك الجزء من العالم ين! لهذا، فإّن الحقل ال يميّز ببساطة عالالحقيقيّ 

الذي فيه يختلط المسيحيّون االسميّون مع المسيحيّين الحقيقيّين بطريقة تصّعب إمكانية التمييز بين هاتين 

قبل المجيء الثّاني  رمٌز لملكوت هللا في إظهاره األرضي الحاليثل الّزوان وسط القمح المجموعتَين. وهكذا فإّن مَ 

 . لملكوت هللا بشكله النّهائي بعد المجيء الثاني ليسوع المسيح ارمز   ليسوع المسيح، وليس

الذين  ن. فـ"الكنيسة" تتألّف فقط مومتطابقين الُمصطلحان "الكنيسة" و"ملكوت هللا" ليسا في الغالب متكافئين

مجاالت، مثل وفي إظهاره الحالي الملموس يتألَّف من بشٍر يعترفون بإيمانهم بيسوع المسيح. ولكن "ملكوت هللا" 

الُمنظَّمات والمؤّسسات والثقافة، وغيرها حيث يُعلَن ُملك يسوع المسيح وسيادته. وفي ضوء هذا التفريق، يمكن القول 

يسوع المسيح ثل الّزوان وسط الحنطة يشير إلى ملكوت هللا ال الكنيسة. ولكْن ال يوجد أي مثل آخر من أمثال إن مَ 

ثل الزوان والحنطة يقترب فيه الُمصطلحان "ملكوت هللا" و"الكنيسة" أحدهما من اآلخر بالقدر الذي يقتربان فيه في مَ 

 ثل الشبكة. ومَ 

 

 مثَل أم قصة مجازية؟ 

 اهذا المثَل هو قّصة مجازية أيض   ، فإنَّ اأو مهّم   اأساسيّ   األن هذا المثَل يحتوي على الكثير من التفاصيل التي تمثّل شيئ  

هي:  ةثل رسالة رئيسيّة واحد. كما أّن لهذا المَ يدعوه مثال   13، 42: 11. ومع هذا، فإّن متّى باإلضافة إلى كونه مثاَل  

وقت الحصاد. فقد أمر يسوع المسيح خّدامه  فيموعد الحصاد في ضوء أمر للحصادين  قبلأمر يسوع يسوع لعبيده 
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في ما يتعلّق باختالط القمح والّزوان حتّى وقت الحصاد. وفي وقت الحصاد فقط سيفصل الحّصادون بأن يصبروا 

 الّزوان عن القمح. 

 

 .قاعدة مهمة في تفسير األمثال 

 ا! بعض المسيحيّين في الماضي فّسروا األمثال تفسير  امجازية، وال يجوز تفسير األمثال مجازيّ   اصص  األمثال ليست قِ 

 . ومن األمثلة على هذا: امجازي  

الذي نزل من أورشليم إلى  الرجلم( مثَل الّسامري الّصالح كما يلي:  212-112فّسر أب الكنيسة أغسطينوس )

 والسامري الصالحيمثِّالن الّشريعة واألنبياء؛  والكاهن والالوييمثِّلون إبليس ومالئكته؛  اللّصوصأريحا يمثّل آدم؛ و

)قطعتا الفّضة( يمثاّلن وعد الحالي في الحاضر والمستقبل!  الدينارانلفندق يمثّل الكنيسة؛ و/ االخانيمثل المسيح؛ و

 بل باعتباره قّصة مجازية! فّسر أغسطينوس مثَل الّسامرّي الّصالح ليس باعتباره مثال  

مجتمعات  الّزوانكما يلي: يمثِّل  ا( فّسر مثل الّزوان والحنطة تفسير مجازيّ  221-121نا فم الذهب )حوأب الكنيسة يو

الحّق باإلثم والّضالل حتى يتمّكن من خداع النّاس  طالهراطقة. ويتّصف عمل الّشيطان الخبيث والغادر محاولة خل

: "لم يمنع يسوع المسيحيّين من فحص الهراطقة أو وغّشهم. ولكّن يوحنا فم الّذهب أصاب في تطبيقه المثل قائال  

الكالم، ولم يمنع المسيحيّين من منع الهراطقة عن أن يتكلّموا في الكنيسة أو يسبّبوا االنقسام في  إيقاف أفواههم عن

ولكنّه منع المسيحيّين عن أن يقتلوا (. 12يوحنا 4؛ 12-1: 1؛ تيطس 11-14: 1كورنثوس 1الكنيسة )انظر 

 الهراطقة." 

خاّص لتفاصيل عديدة في مثل الّزوان والحنطة  ارمزيّ  قاعدة في تفسير األمثال: حقيقة أّن يسوع المسيح أعطى معنى 

اال تعطي المسيحيّين الح لكّل نقطٍة تفصيليّة في قَِصص األمثال األخرى! والحقيقة  ّق بأْن يعطوا معاني رمزيّة خاّص 

م رسالة  رئيسية  واحدة.   هي أّن المثَل يقدِّ

 

  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 1

ثل نفسها. الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل موجودة إّما في الّشرح أو التّطبيق، أو يمكن استخالصها من قّصة المَ : ُمقّدمة

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

 روحّي في كل واحٍد من تفاصيل القصة، بل نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذي يسعى المثَل لتقديمه. 

 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش   

 .مالحظات

 

  ".نوعين من النّاس في ملكوت هللايعلّم عن " 21-12: 11في متّى  الزوان والقمحمثَل 

ينبغي لخّدام هللا أن يكونوا صبورين في ما يختّص باختالط المسيحيّين الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل هي كما يلي: "

يشّدد مثَل الّزوان المزروع وسط القمح ." الحقيقيّين والمسيحيّين االسميّين في ملكوت هللا في إظهاره األرضّي الحاليّ 

، أو المسيحيّين الحقيقيين عن المسيحيّين المرائين ين الّصالحين عن المسيحيّين الّسيّئينة فصل المسيحيّ على مهمّ 

على المسيحيّين عمله في األرض. فينبغي للمسيحيّين والقادة المسيحيّين أن يسمحوا لهذين النوعيين بأن  اليست أمر  

 المسيح ومالئكته بعضهم عن بعض.ويفصلهم ين، وعندئٍذ سيفرزهم لدّ حتّى يوم ا اا ويعيشا ويعمال مع  ينموَ 

 

الّصبر واالحترام في ما يتعلَّق بالمسيحيّين االسميّين صفتان أساسيتان في ملكوت هللا. ينبغي لخّدام ملكوت هللا أال 

الذين ال ينتمون ألتباع ينبغي أال يطردوا الية من كنيستهم أو شركتهم: يكونوا شديدي الحماس لطرد المجموعات التّ 

المسيح الُمنتظمين. وينبغي أال يطردوا الذين لم يتوبوا ويعودوا للمسيح بعُد. وينبغي أال يطردوا النّاس الذين ما تزال 

ديب الحاجة لممارسة التّألديهم قناعات وأنماط سلوكية غريبة وغير ناضجة. ينبغي لخّدام ملكوت هللا أن يميّزوا بين 

، ينبغي أن يمارسوا التّأديب الكنيسيحمة تجاه المسيحيّين االسميّين في وسطهم. ة والرّ جة إلبداء المحبّ الكنسي والحا

أي أن يتّبعوا اإلرشادات والتوجيهات الكتابية في تحذير وتوبيخ وتقويم بعض أعضاء الكنيسة، بل وربّما حرمانهم، 

في تعاملهم مع  يتحل وا بالّصبرلخّدام ملكوت هللا أن  ينبغيإن لم يتوبوا عن خطاياهم الفاضحة المعروفة. لكن 

المسيحيّين االسميّين في كنيستهم. فينبغي أال يحاولوا تحديد َمن هم "الّزرع الجيّد" وَمن هم "الّزوان" في الكنيسة. 

ن أن يأخذوا إجراءاٍت خّدام المسيحيّي. يمكن للاُمخلِّص   كسبهم لإليمان بيسوع المسيح وامن ذلك، ينبغي أن يحاول وبدال  

كما لو كانوا هللا وكما لو في حياة مسيحيّين آخرين. ولكن ال يجوز لهم أن يعملوا  معروفة وظاهرة ةخطيَّ بناء  على 

ومن هو غير المولود ثانية . فهذا حّق محصور في المسيح يسوع فقط )يوحنا  امن هو المولود ثانية  حق   كانوا يعرفون

 (. 23-11: 41؛ متّى 1-2: 1
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  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن المَ . 2 

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

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

ما باالعتماد على التعليم  على أن تفّسر مثال   ااحرص دائم   والمشابهة التي يمكنها أن تساعدنا في تفسير المثَل.

 الواضح والمباشر للكتاب الُمقدَّس. 

 ؟الّزوان وسط القمح: ما عالقة المقاطع الكتابيّة التّالية بما يعلّمه مثَل شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 .ثل بمثل الّزارعمقاَرنة هذا المَ  

غير محتمل أن يكون المثالن قد قيال  اليس أمر  . بالمقاَرنة بين هذين المقطعين، 1: 2ولوقا  13: 11متّى  اقرأ

تُبِع  1-1: 11المثل الوارد في متّى  يكون أنغير محتمل  اليس أمر  ، و11بالتسلسل الّزمني الذي يُرى في متّى 

أمام جمٍع من النّاس، ذهب إلى بيتٍ . فبعد أْن تكلّم يسوع بهذين المثلين 12-42: 11ى مباشرة  بالمثَل الوارد في متّ 

 حيث طلب تالميُذه منه أن يشرح هذه األمثلة لهم. 

وسط القمح. وفي ما يتعلَّق بالتّشابهات بين المثَلين،  الذي ثّمة تشابهات وفروقات ُمعيَّنة بين مثَل الزارع ومثل الّزوان

ثَلين يتكلّمان عن زارع وعن حقل وعن بذور وعن حصاد. أما في ما يتعلَّق باالختالفات والفروقات، ففي فإّن كال الم

وسط الحنطة. في بعض األحيان، يقاوم  اثل الثّاني يزرع زوان  المثَل األّول يخطف إبليس البذور الجيّدة، بينما في المَ 

ليبّث سّمه في  ي أحياٍن أخرى يتسلّل إلى داخل شعب هللا الحقيقيّ الشيطان كلمة هللا ويخطفها من قلوب النّاس. ولكنّه ف

وسطهم. في المثَل األّول كّل البذور المزروعة صالحة، ولكن في المثَل الثّاني يظهر الّزوان وسط القمح. في المثَل 

شديد ثل الثّاني، يقع التّ ولكن في المَ والت ربة.  األرضاألول يُرى التّشديد على سقوط البذور على أنواٍع مختلفة من 

ين بالمسيحيّين االسميين في حقيقة اختالط المسيحيّين الحقيقيّ على على أمر الّزارع خّدامه بأن يصبروا باحترام 

 الملكوت )الكنيسة(. 

 

 .42-1: 1ثَل بيوحنّا األولى مقارنة المَ  

ل يشّدد مثَ . افي العالم عموم  . تشّدد رسالة يوحنا األولى على مجموعتين من النّاس تعيشان 11-2: 1يوحنا 1 اقرأ

المجال نفسه في العالم، أي ضمن المجال الذي فيه الزوان والقمح على وجود مجموعتَين من الناس تعيشان ضمن 
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يمكن تمييز صفاتها ولى عن مجموعتَين من النّاس . تتكلّم رسالة يوحنا األملكوت هللا مرئيٌّ في شكله الحاضر

يمكن تمييز بوضوح، وهما أبناء هللا وأبناء إبليس. أّما مثل الّزوان والقمح فيتكلّم عن نوعين من النّاس الذين  وسماتها

ن الذي هولة، وهما المسيحيّون الحقيقيّون، الذين ما يزالون غير كاملين، والمسيحيّين االسميّيسبوضوح و صفاتهما

يقوم به الخّدام. يشّدد هذان  ربما يسلكون ويعيشون كالمسيحيّين. لهذا السبب ليس نزع الزوان من وسط القمح عمال  

س على نواحي مختلفة ضمن ملكوت هللا. فيقابل مقطع رسالة يوحنا األولى ما بين المقطعان في الكتاب الُمقدَّ 

ثَل في متّى ن يمكن تمييزهم بعضهم عن بعض بسهولة ووضوح. أما المَ المسيحيّين الحقيقيّين وغير المسيحيّين، الذي

 فيقابل بين المسيحيّين الحقيقيّين والمسيحيّين الحقيقيّين الذين ال يمكن تمييزهم بعضهم عن بعض!  11

 

  .ثل الّشبكةثل بمَ مقارنة المَ  

الحين . يتكلّم مثَل الشبكة التي جذبها الّصيّادون عن ملكوت هللا بشكله الحالي الذي يصطاد الصّ 12-21: 11متّى  اقرأ

إنّه ال يقابل بين الّسمك طّالحين من النّاس في شبكته إلى أن يتّم فرزهم بعضهم عن بعض في يوم الّدينونة األخيرة. وال

مك الرديء المختلطين مك الجيد والسّ هو يتكلّم عن السّ ، بل رحما يزال في البمك الرديء الذي بكة والسّ الجيّد في الشّ 

ئيسّي نفسه الذي يقّدمه عليم الرّ ثل الّشبكة هو التّ ئيسّي في مَ عليم الرّ التّ  . ولذا، فإنَّ في الشبكة إلى يوم الفصل بينهما امع  

في ملكوت هللا،  احين والطّالحين األردياء يختلطون مع  الّصال أنَّ بثل الزوان المزروع بين القمح. يعلّم كال المثلين مَ 

 في الكنائس والُمنظَّمات والمؤسَّسات المسيحيّة إلى اليوم الذي فيه سيُجَمعون ويُصنَّفون ويُفَصلون بعضهم عن بعض. 

 

ص التعليم الّرئيسّي للمَ . 6   .ثَللخِّ

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

 ؟نعملهأو  نكون عليهالذي يريدنا أن  

  .مالحظات

 .الّرسالة الّرئيسيّة 

 ".ملكوت هللانوعين من النّاس في يعلّم عن " 21-12: 11الّزوان المزروع وسط القمح في متّى مثَل 

ينبغي لخّدام هللا أن يكونوا صبورين في ما يختّص باختالط المسيحيّين الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل هي كما يلي: "

." ينبغي للقادة المسيحيّين أن يسمحوا الحقيقيّين والمسيحيّين االسميّين في ملكوت هللا في إظهاره األرضّي الحاليّ 
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، حتّى يوم الدين، وعندئٍذ سيفرزهم المسيح ومالئكته بعضهم عن بعض اويعيشا ويعمال مع  ين بأن ينموا وعَ لهذين النّ 

 ويدّشن ملكوت هللا في إظهاره النّهائي. 

 

 .درس الّصبر 

سين أكثر مّما يجب بأن يطردوا مِ   اهم بعض الذين لم يكونوا أتباع  ن وسطِ في بعض األحيان، كان التاّلميذ متحمِّ

حتى على  اتعّدين ومتحفّزين ليثوروا غضب  (. كانوا في بعض األحيان مس12-21: 1منتظمين ليسوع المسيح )لوقا 

(. يعلّم يسوع المسيح أنّه ال يجوز للمسيحيّين 42: 44)لوقا  ضمنهاأولئك الذين هم ضمن مجموعة التاّلميذ التي هم 

ة حين ال يُرى فيهم أي خطأ عقائدّي ات والمؤسَّسات المسيحيّ الحقيقيّين أن يطردوا أعضاء من الكنائس والُمنظَّم

ع الكبير في أعضائهم ضمن الكنيسة  خطير أو مشكلة سلوكيّة كبيرة. فعلى المسيحيّين الحقيقيّن أن يتقبّلوا التنو 

"زوان" هو  (. إن تحديد َمن هو "الزرع الجيّد" ومن هو12: 1تسالونيكي 1المسيحيّة، ويعاملوهم بصبر وطول أناة )

 (، ولكنّه يبثّ 12-11: 12)متّى  الكنسيَّ  من حّق يسوع المسيح القاضي فقط. ال يلغي يسوع المسيح بهذا التّأديبَ 

أديب للتّ  ألّن الهدف الّرئيسيّ  سيّ الُمحّب فسيتقّوى التّأديب الكن ر الحكيم في تالميذه. فإّن ساد روح الّصبربروح الصّ 

 (. 1: 1كورنثوس 1سان بل تخليصها )ليس تدمير روح اإلن الكنسيّ 

 

 .الحّث على الّسمع 

. 1و 4 يوحنا فر رؤياكّرر يسوع حثّه "من له أذنان فليسمع" في نهاية الّرسائل السبعة التي أرسلها إلى الكنائس في سِ 

ية. فإن كانت لإلنسان أذنان، ولكنه ال يتقبَّل كالم يسوع المسيح ويِصّر على تجاهل كالمه، فإنّه إنّه حثٌّ بالغ األهمّ 

. يحّث يسوع المسيح سامعيه على أن (11-1: 2؛ 11-43: 12؛ 2-2: 3)عبرانيّين  التي ال تُغتفَر ةخطيَّ البهذا يرتكب 

 . اأو زوان   اجيّد   ايمتحنوا أنفسهم ليعرفوا إن كانوا زرع  على أن يثقوا به ويطيعوه، وعلى أن و هيصغوا بانتباه لتعاليم

 

 دقائق( 2) صالة  2

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  تعلَّمتموه اليوم. أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما
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 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

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

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

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. ثَل الّزوان والقمحمَ المتعلِّق بـ" التعليمِعظ أو علّم أو ادرس  .4

. 13، 11، 12، 11قضاة  ِمن يوميّ ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .1

ن مالحظاتكاستخدم  ل. َدوِّ   .طريقة الَحّق الُمفضَّ

راجع سلسلة آيات الحفظ المتعلّقة  .11: 1رومية تأّمل بآية الكتاب الُمقدس الجديدة واحفظها.   :الحفظ .2

 بـ"ملكوت هللا".

استفد من منهجية  .41-11: 4رومية حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق ب درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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 8الّدرس 

 صالة 4

 

 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:  . الذي يتعلَّق بالكرازة والمناداة بملكوت هللاَصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  5

  قضاة

 

ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء إحدى خلواتكم  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

 (. 26، 21، 27، 23قضاة اطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )الروحيَّة وتأمالتكم في المق

 وااكتف. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 1) حفظ 1

 45: 4 رومية

 

 . 20: 2 روميةفي مجموعاٍت من اثنين  راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 1

 59-45: 5رومية 

 

يخاطب بولس الرسول اليهود مباشرة، ويعّدد االمتيازات التي كان اليهود يتفاخرون  42-11: 4 يةفي روم: ُمقّدمة

م المرتبطة يإن لم يتّمموا ما عليهم من التزامات ويحفظوا التعالظِهر لليهود أنّهم ، يُ 42-41: 4 يةبها. وفي روم

باالمتيازات التي كانوا يتمتّعون بها، فإّن هذه االمتيازات سوف تزيد وتؤّزم دينونتهم أكثر. الحظ سخرية وغضب 

 يُسَرق، أتسرق؟ أنَت بولس تجاه رياء اليهود: "فأنَت إذن، يا َمن تعلّم غيرك، أما تعلّم نفسك؟" "أنَت يا من تعظ أن ال

يا من تنهى عن الّزنى، أتزني؟ أنَت يا َمن تستنكر األصنام، أتسرق الهياكل؟" "الذي تفتخر بالّشريعة، أتهين هللا 

موضوع  الرسول ، يقيّم بولس41-41: 4 يةبمخالفة الّشريعة؟" "اسم هللا يُجدَّف عليه بين األمم بسببكم!" وفي روم

، يعلّم بولس بوضوح طبيعة الختان الحقيقيّة والهدف الحقيقّي 41-42: 4 يةبالمّرة. وفي روم انتختالختان أو عدم اال

 منه. 
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 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

   .41-11: 4رومية لنقرأ  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر. و قلبك في هذا ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أ َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  اكتشف َحقّ ا واحد 

 )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(.  شار ك.

 ِمنَّا.لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد 

 )تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

 50-45: 5 يةروم

 . اليهود في ما يتعلّق بوضعهم بشأن امتيازاتهم وموقفهم تظاهريكشف الّرسول بولس حقيقة : 4االكتشاف 

 (.48-45: 5 ية)روم االمتيازات التي تفاخر اليهود بهاأ.  

ق. م.، وهو عام الّسبي النّهائّي  123)قبل عام  3: 13ملوك 4االسم "يهودي" أّول مرة في الكتاب الُمقدَّس في يرد 

سنة(، كان  12 ق. م.؛ 113-123إلى إعادة بنائه،  ألورشليم(. خالل فترة الّسبي البابلّي وبعده )أي من تدمير الهيكل

. كان اليهود عضٌو أو مواطن في دولة/ مملكة يهوذااالسم هو هذا هو االسم الذي تفاخر اليهودي به. معنى هذا 

عزية . كانوا يجدون "التَّ اأنّهم كانوا يتّكلون عليه ويتفاخرون بكونهم يهود   إذ"يستريحون" و"يسترخون" بهذا االسم، 

هم لم يكونوا يعيشون عم" في الّشريعة، أي أنّهم كانوا يتمتّعون بسماع الّشريعة والتكل م عن الّشريعة، ولكنّ والدَّ 

الّشريعة ويمارِسون تعاليمها. كانوا "يفتخرون باهلل"، أي أنّهم كانوا يقولون إنهم كانوا يعبدون اإلله الواحد والوحيد، 

 وأجوف!  اتفاخرهم هذا كان فارغ   كانت لهم شركة مع هللا، ولكّن الحقيقة هي أنَّ  مهوبأنَّ 

لديهم العهد القديم، الذي كان يعلِن إرادة هللا. وكانوا "]يميّزون[ ما هو األفضل"، كانوا "يعرفون إرادة هللا"، فقد كان 

يتحاورون ويتجادلون بشأن إرادة هللا ويمتحنون األمور ليعرفوا ما يتوافق مع إرادة هللا  اأي أنّهم كانوا دائم  

تعلّموا[ من الشريعة"، وقد كانوا وموافقين ومصاِدقين على ما يتوافق معها. "])الشريعة(، رافضين ما يخالفها، 

 (. 2: 2يتفاخرون بأنَّهم ُعلِّموا الّشريعة من والديهم ومعلّمي الّشريعة بسماعها )نحميا 
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 (. 50-49: 5 ية)روم اليهود االتي تفاخر بهالمكانة ب.  

 امن كّل األَُمم األخرى في العالم. كانوا يعتبرون األَُمم غير اليهوديّة عميان   ااعتبر اليهود أنفُسهم أسمى وأعلى جد  

 االيهود هم الوحيدون القادرون على تعليم األَُمم. كانوا يبثّون في أنفسهم وأوالدهم شعور   ، وكانوا يعتقدون أنَّ اروحي  

ق بدال   األخرى كانت في ظلمة تاّمة، وأنّهم جهّال أغبياء ومجّرد الّشعور بالمسؤوليّة. كانوا يقولون إن األَُمم من  بالتفو 

 بين "الن ضوج" ومعرفة الّشريعة.  يبين "عدم الن ضوج" والجهل بالشريعة، ويساو يأطفال! فقد كان اليهودي يساو

هذا، قال كانت قيادة العميان وبّث النّور في الظلمة وتأديب )إرشاد( الجهّال وتعليم األطفال فضائل سامية. ومع 

هذه الفضائل كانت كأنّها رذائل عند اليهود، ألنهم كانوا يتفاخرون بأموٍر لم يتمّكنوا من عملها!  الّرسول بولس إنَّ 

ريعة التي هي "صورة )وتجسيد( المعرفة والحّق." هذا يعني أنّهم كان اليهود يتفاخرون بأّن لديهم العهد القديم/ الشّ 

 تيموثاوس4؛ 11: 3 يةرومانظر ) اجيّد   ابشكٍل أو نظاٍم مرتَّب ترتيب  عرفة والحّق كانوا يتفاخرون بامتالكهم الم

)انظر  لبّر الّداخليّ لفقط من البّر، ولكنّهم كانوا يفتقرون  شكل خارجي(. ومع هذا، فإّن ما امتلكه اليهود هو 11: 1

 (! 1: 1تيموثاوس 4

 

  51-54: 5 يةروم

  .فعال  ومارسوه التّناقُض الفظيع والفاضح بين ما اّدعاه اليهود وما عاشوه : 5االكتشاف 

اليهود الخاطئ المتيازاتهم جعلهم راضين عن أنفُسهم، ورضاهم عن أنفُسهم جعلهم مرائين. ولهّز وزعزعة هذا  همْ فَ 

أمثلة على تعاليم  فس، كان على بولس أن يكشف ويفضح رياءهم. ولعمل هذا، أعطى بولس ثالثةالّرضا عن النّ 

علّمها اليهود لآلخرين، ولكنّهم فشلوا في حفظها وعيشها. فقد استمّر اليهود في في ارتكاب الّسرقة والّزنى وعبادة 

 زمن المضارع(.  ااألصنام )مستخدم  

تَين (، وكانتا خطيَّ 41-42: 1 يةر رومريان بشكٍل محّدد وخاص  عند األَُمم )انظتَين تُ كانت عبادة األوثان والّزنى خطيَّ 

(. وحيثما كانت لدى اليهود سلطة، 12-13: 12يعتبرهما اليهود األسوأ واألفظع، ومع هذا كانوا يرتكبونهما )مزمور 

كانوا "]يسرقون[ الهياكل" الخاّصة باألديان األخرى. ولم يكُن من شيٍء يمكن أن يثير حنق ومرارة األمم ما  اكثير  

في إهانة هللا، التي هي جوهر عبادة األصنام!  اياكلهم. وعالوة  على ذلك، فقد كان اليهود ُمذنبين جد  أكثر من تنجيس ه

(، ولم يعطوا هللا المجد الذي يستحقّه، ومارسوا ديانتهم ال 11: 41حّول اليهود هيكلهم إلى "مغارة لصوص" )متّى 

 (. 11-1: 1لتمجيد هللا بل ليكرمهم النّاس )انظر مرقس 
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 اليهود يتفاخرون بأّن لديهم الّشريعة، ولكنّهم كانوا يهينون هللا بمخالفة الّشريعة وعصيانها. وبحسب يعقوب كان

يجعل األَُمم  ما ، فإّن عصيان الّشريعة هو إهانة لجالل ُمعطي الّشريعة، هللا نفسه، وهو14-11: 2ويعقوب  12: 4

وإن ارتكبْت أّمةٌ ما مثل هذه (. 2: 111)مزمور  مثل إلهها ةمّ ون األُ فقد كان األَُمم يتوقّعون أن تكيجّدفون على هللا. 

الجرائم، أي سرقة الهياكل وارتكاب الّزنى وعبادة األصنام، فإنّه ال بدَّ أّن هذه هي طبيعة وأخالق إلههم، وبهذا يُهان 

 بسبب طبيعة شعبه. اإلله 

 

   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 توّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟: ما األسئلة التّي فّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 41-11: 4رسالة رومية قّدمها تلنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي 

 : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك. دّون

قضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كل  واحٍد بدوره بعض أفكاره التي : )بعد أن يشارك

 دّونها(. 

 : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشتها في مجموعتك.( ناقش

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها التاّلميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي

 

 55-52: 5 يةروم

 ؟زال للختان الجسدي قيمةيما  هلبولس أن يقول إنّ  يجوز كيف: 4الّسؤال 

  .مالحظات

 يةعمة؛ رومالنّ  عهدأ. لختان اليهود في أجسادهم قيمة فقط إن ُحف ظت كّل متطلَّبات ميثاق العهد القديم ) 

5 :52.) 

، والمعنى المناسب يعتمد على الّسياق الذي ترد فيه يةللكلمة "شريعة" معاٍن مختلفة وعديدة في الّرسالة إلى روم

قسيّة، ولكنها تشير إلى ميثاق العهد ياق ال تشير إلى نواميس العهد القديم الطّ الكلمة. الكلمة "شريعة" في هذا السّ 

 ؛ الويّين1: 11هذا الميثاق/ العهد، وعد هللا اليهود بأن يكون إلههم وأن يكونوا شعبه )تكوين القديم. بحسب 

 (. هذا ميثاق وعٍد ونعمة. 14: 43

(، وهو 41-42: 3؛ انظر يوحنا 3-1: 11( اإليمان بوعد هللا )انظر تكوين 43: 4 يةكانت متطلَّبات هذا العهد )روم

(. أما عالمة وختم هذا العهد فكان 44، 11: 4؛ يعقوب 3، 4: 2؛ عبرانيّين 12-11: 44ما يظهر في الطّاعة )تكوين 

 (. 12-1: 11الختان الجسدّي )تكوين 
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ظِهرون إيمانهم بطاعتهم. فإْن لم أّكد الّرسول بولس أنَّ للختان الجسدي قيمة فقط حين يتّمم اليهود متطلَّب اإليمان ويُ 

فإنّهم مطالَبتهم بوعود عهد هللا تكون مجّرد تماٍد ووقاحة، بل سخرية فاضحة يكن لدى اليهود إيمان وال طاعة، 

، فإن حفظ )متطلَّبات( الّشريعة يوازي حفظ الميثاق/ العهد الذي عمله هللا 41-41: 4 يةغة! وهكذا، بحسب روموفار

عمله هللا مع اآلباء. فحين تُهَمل  مع اآلباء. ومخالفة )متطلَّبات( الشريعة توازي مخالفة وتجاُوز الميثاق/ العهد الذي

ُمتطلَّبات عهد هللا أو تتعرَّض للتجاهُل والمخالفة والعصيان، فإّن الختان الجسدّي يصير عدَم ختان. وهكذا تفقد 

 (. 41: 4 يةالختان الجسدي، معناها وأهميّتها )روماي العالمة الخارجية، 

 

 (.56: 5 ية إن حفظوا متطلّبات العهد )روملون عهد هللااألَُمم غير المختونين في أجسادهم ال يُبط  ب.  

في هذه اآلية، ال يشير حفظ )متطلَّبات( الّشريعة إلى األمم غير المؤمنين الذين يطيعون القانون األخالقي الطبيعي 

 مؤمنين األمميّين الذين صاروا مسيحيّينشير إلى ي ، ولكنّه12: 4 يةين في داخلهم، كما في روموالضمير المزروعَ 

. معظم المسيحيّين من أصٍل أممّي غير مختونين في أجسادهم. ولكْن ألّن المسيحيّين 11-13: 1 يةبحسب روم

كورنثوس 4سيح وطاعتهم له، فإنّهم يصيرون شعب هللا الحقيقّي )مالمؤمنين يتّممون مطالب العهد بإيمانهم بيسوع ال

(. مع أّن هؤالء المسيحيّين األمميّين 13-14: 3" )غالطية ، بل ويُدَعون "إسرائيل هللا(12-1: 4بطرس 1؛ 13: 3

 يةغير مختونين في أجسادهم فهم مختونون في قلوبهم )أرواحهم(، وهللا يعتبر هذا الختاَن الحقيقيَّ الوحيد )روم

يوَجد ما  (! فمن ناحية، ال تملك ممارسة ختان الجسد قيمة  من دون ما ترمز إليه، ومن ناحيٍة أخرى، حين42-41: 4

 تشير إليه ممارسة الختان في الجسد ال يبِطل غياب العالمة في الجسدية عهد نعمة هللا! 

 

 (.55: 5 يةج. غير المختونين في أجسادهم سيحكمون على المختونين في أجسادهم )روم 

المسيحيّون األمميّون غير المختونين في أجسادهم، الذين يتّممون )متطلّبات( عهد هللا، سيحكمون على اليهود 

 المختونين في أجسادهم، الذين لديهم إعالن هللا المكتوب )الكتاب الُمقدَّس(، ولكنّهم ال يطيعون )متطلّبات( عهد هللا. 

في يوم الّدينونة األخيرة  ونالعهد القديم، حيث سيقوم فترةمنوا في هذا ينطبق على سكان نينوى األمميّين الذين آ

(. إيمان 24-21: 14ويحكمون على اليهود غير المؤمنين الذين عاشوا في زمن يسوع ورأوه وسمعوه )متّى 

 المؤمنين األمميّين غير المختونين في أجسادهم سيحكم على عدم إيمان اليهود المختونين في أجسادهم! 
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ة، ألّن هللا ة في الماء، ليست له قّوة خالصيّ ، مثل طقس الختان أو المعموديّ الجسديّ  أن الطقس الخارجيّ هذا يُثبِت كل  

 ة. اعة الّداخليّة والّروحيّ روح، وهو يطلب الطّ 

 

 59-58: 5 يةروم

 ؟ ما هي الطّبيعة والهدف الحقيقيّان للختان الجسديّ : 5الّسؤال 

  .مالحظات

(. ولكن بعد زمن 11: 2 ية)روم عالمة على التّبرير باإليمان ق. م(، كان الختان الجسديّ  4231) في زمن إبراهيم

ق. م(، حّول المعلّمون والقادة الدينيّون اليهود  121ق. م( بفترة طويلة، وذلك بعد الّسبي البابلي ) 1221موسى )

 (. 2-1: 1؛ غالطية 44، 11: 1)يوحنا  برير بأعمال الّشريعةعالمة على التّ الختان الجسدي إلى 

 

 .(44: 1 يةصل عالمة للتّبرير باإليمان )رومالختان الجسدّي كان في األأ.   

 .الختان الجسدّي زمن إبراهيم 

، مع إبراهيم. وفي هذا العهد، وعد هللا بنعمته وكرمه ولطفه إبراهيم بأموٍر ثالثة: أوال   ونعمةٍ  عمل هللا عهد وعودٍ 

أوالده ونسله.  إلهَ  بّ ماء ورمل البحر في الكثرة، وسيكون الرّ إبراهيم أَب أمٍم كثيرة. فسيكون نسله كنجوم السّ سيكون 

وع حين فتح أرض شأرض كنعان لنسل إبراهيم. وقد تحقّق هذان الوعدان األّوالن في زمن ي بّ ، سيعطي الرّ اثاني  

، سيبارك هللا كّل أمم األرض بواحٍد من نسل إبراهيم االث  (. ث13-12: 41؛ 21-21: 41كنعان واستولى عليها )يشوع 

 ا(. آمن إبراهيم باهلل، وحسب هللا إيمانه هذا بّر  12-11: 44؛ 12-1: 11؛ 41-12، 3-1: 11؛ 1، 1-1: 14)تكوين 

وهكذا، كان . على عهد وعود هللا ونعمتِهِ  اأعطى هللا إبراهيَم الختان الجسدي عالمة  وختم  و(. 3: 11له )تكوين 

ُختِنوا في الجسد الذين (! 11: 2 ية)روم هللا بّرر النّاس باإليمان على أنّ  امرئي ّ  اة  وختم  عالمة مرئيّ  الختان الجسدي  

عهد الوعود والنعمة. كانوا ُملَزمين بأن يستمّروا في العيش كأناٍس تبّرروا  -كانوا ُملّزمين بأن يحفظوا عهد هللا هذا 

 فتهم شعب هللا في هذا العالم. باإليمان، أي بص
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 .الختان الجسدّي زمن موسى 

القلفة التي تُقطَع ترمز  ت. كاناخالل فترة العهد القديم، كان للختان الجسدّي الخارجّي معنى داخلّي روحّي أيض  

جاسة من للنّجاسة، وكان الختن الجسدي يرمز إلى ختان القلب. كان قطع/ نزع النّجاسة من الجسد يرمز إلى نزع النّ 

العالمة (. وهكذا، فإنّه خالل فترة العهد القديم، كان ختان الجسد هو 2: 2؛ إرميا 3: 12؛ 13: 12القلب )تثنية 

هي الختان الّروحّي للقلب. وكان ختان الجسد خالل فترة العهد القديم يشير إلى الوالدة  كثيرلحقيقة أسمى ب ةالمرئيّ 

 (. 41-42: 4 يةقدس خالل فترة العهد الجديد )رومالثانية بالّروح ال

 

 ة قيمة أو أهّمية.للختان الجسدّي في ذاته أيّ  ليس 

ر من خال ، هو في ا(، من دون اإليمان الذي يبّرر حق  االختتان في الجسدل حفظها )مثل حفظ الّشريعة والّرجاء بالتبر 

الحقيقة أمٌر ال معنى وال أهمية له وال فائدة منه. فختان الجسد من دون الختان الّروحّي للقلب هو بال فائد وال معنى 

هو للقلب ف ا الختان الّروحيّ عمل اإلنسان، وأمّ  االبشرية )مثل الختان الجسدّي( تبقى دائم   ةنييقوس الدّ ية. الطّ وال أهمّ 

 عمل هللا الّروح!  ادائم  

 في الكتاب الُمقدَّس بـ"أغلف القلب" أو "غير مختون القلب" )إرميا لباّر يُدعىوغير ا غير المؤمن ولذا، فإنَّ 

(. ولكن المسيحيّين من أصوٍل يهوديّة وأمميّة، الذين يعبدون بروح هللا ويفتخرون 11: 1 الرسل ؛ أعمال41-43: 1

بالمسيح المصلوب ويحيون الحياة  مذين وضعوا ثقتهالّ  (! كلّ 1: 1بالمسيح، يُدعون "أهل الختان الحّق" )فيلبّي 

ب حيث اإلشارة 3: 1 يةانظر روم ؛13-14: 3المصلوبة هم شعب هللا الحقيقي، ويُدعون "إسرائيل هللا" )غالطية 

لكل  ا، ولكنّه األب الروحي أيض  ا"(! كان إبراهيم األب الجسدّي للذين يدعون نفوسهم يهود  وحيّ إلى "إسرائيل الرّ 

 ؛ يوحنا11: 2 يةأم أمميّين )روم االذين يؤمنون باهلل الذي أعلن نفسه في الكتاب الُمقدَّس، سواء أكانوا يهود  

2 :11-22 .) 

ر أّي إنسان في ة والطّقسيّة والمدنيّ الّشريعة )بمعنى الّشرائع والنّواميس األخالقيّ  حفظ ة في إسرائيل( ال يمكن أن يبرِّ

 من إنسان حفظ أو يستطيع أن يحفظ كّل الّشرائع )غالطيةليس التّاريخ ولن يبّرر أيَّ إنسان على اإلطالق ألنّه 

 (. 12: 4؛ يعقوب 12: 1
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 (. 55، 49: 5 يةى التّبرير بأعمال الّشريعة )رومعالمة عل االجسدّي الحق  صار الختان ب.  

 .الختان الجسدّي بعد الّسبي البابلي 

ل ليسوع المسيح، ق. م( والمجيء األوّ  121) سنة من إبراهيم، وخالل الفترة ما بين الّسبي البابليّ  1122 ىبعد حوال

تعليم التّبرير باإليمان، وأحلّوا محله التّبرير بحفظ الّشرائع الطقسيّة. فلم يعد  اليهود غيّر الُمعلِّمون والقادة الّدينيّون

اليهود ينظرون إلى الختان الجسدي كعالمة وختم على التّبرير باإليمان أو كعالمة على الختان الروحّي في القلب، 

م حياة  أبدية للذين ي الكنّها صاروا يعتبرونه تعهّد   ريعة، بمعنى الّشرائع األخالقيّة طيعون الشّ من هللا على أن يقدِّ

وا أن م، إذ فه1: 12ين أخطأ اليهود في تفسير الويّ والّشرائع الطّقسيّة والّشرائع المدنيّة الخاّصة بدولة إسرائيل. 

ة." ومنُذ : "اإلنسان الذي يحفظ الشريعة )بمعنى الّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة( سينال حياة  أبديالمقصود هو

ذلك الوقت واليهود يؤمنون أّن الختان الجسدّي هو العالمة والختم على أن هللا بّرر )خلَّص( النّاس من خالل أعمال 

ذلك المعنى للختان الجسدّي! صار الختان الجسدّي في اليوم الثّامن للطفل المولود أهم  قطّ هللا لم يعِط  الّشريعة، مع أنّ 

الّذي به يخلص  الّدينيَّ  (! وصار الختان الجسدّي ألّي رجل الطّقسَ 42-11: 1عة )يوحنا عمل من أعمال حفظ الّشري

 عمل هللا في القلب! محلَّ  اإلنسان في الجسد حلَّ  لُ مَ (! وبهذا عَ 1: 11 الرسل )أعمال

 

 .الختان الجسدّي زمن العهد الجديد 

الذين يريدون أن يُختَنوا، ألنّهم  إنّ  ميالديّة، كتب الّرسول بولس في رسالته إلى الغالطيّين قائال   12عام  ىحوال

 الرسول (! كما علّم2-1: 1هم ُملَزمون بحفظ كامل شريعة األعمال )غالطية هم يتبّررون بحفظ الّشريعة، يؤمنون بأنّ 

من  اواحد   اشريعة هللا من دون أن يخالف ولو وصيّة واحدة أو بند  بولس أنّه ليس من يحفظ أو يستطيع أن يحفظ كامل 

 يةإنسان على أساس حفظه الّشريعة )روم (. ولذا، فإّن هللا لن يبّرر أيّ 12-12: 1 يةهذه الّشريعة في حياته )روم

1 :11-42 ،42 .) 

التي بها كانوا، بطريقٍة ما، يضمنون  واضٌح أن اليهود في فترة العهد الجديد كانوا يعتبرون الختان الجسدّي الوسيلةَ 

 الرسل تبريرهم أو خالصهم. فقد كانوا يعلّمون: "ال يمكنكم أن تخلصوا ما لم تُختَنوا حسب شريعة موسى" )أعمال

(. وعلّم رابيّون وحاخامات يهود آخرون قائلين: "لن يرى إنسان مختون )في جسده( جهنَّم." وكانوا يزعمون 1: 11

ه لن يُرَسل إنسان مختون )في جسده( إلى جهنَّم." وكانوا يقولون للجميع إن "إبراهيم يجلس إلبراهيم بأنّ  أن "هللا أقسم

أمام بّوابة جهنَّم، وال يسمح ألي إنسان مختون )في الجسد( من شعب إسرائيل بأن يدخل إلى جهنَّم." وهكذا، صار 

 على القوميّة اليهوديّة! الظاهرة  الجسديّةَ  الختان الجسدّي في الحقيقة العالمةَ 
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 . اعلى حقائق يعلّمها الكتاب الُمقدس، وينبغي رفضه تمام   ايقينيٌّ أن هذا التّعليم الّذي أعلنه الرابّيّون اليهود ليس مبني  

 

 .اليهود الُمزيِّفون/ غير الحقيقيّين والختان الجسدّي عديم القيمةج.  

ح أنُه ة "يِ اسم سبط/ قبيلة يهوذا )في العبريّ الكلمة "يهودي" )وهي كلمة عبرية( تُشتّق من  هودا"(، الذي من الُمرجَّ

(. اليهودّي 2: 21؛ تكوين 11: 41"هودا"؛ تكوين  :ةيُشتَق من كلمة تعني "التّسبيح والحمد والمديح" )في العبريّ 

ن النّاس. وقد أدان يسوع اليهود الُمزيَّف يسعى لنوال المديح م يرغب بأن ينال المديح من هللا، بينما اليهوديّ  الحقيقيّ 

(. اعتبر بولس 22: 1اآلخرين )يوحنا  يسعون لمديحِ  اة وكانوا دائم  ألنَّهم كانوا يتّكلون على المظاهر الخارجيّ 

غير حقيقي، بل ُمزيَّف. كون اإلنسان من نسل يعقوب ال يعني أنّه يهوديٌّ  افي الظّاهر في الجسد فقط يهودي   اليهوديَّ 

 في عيني هللا!  حقيقيّ 

ريعة العهد في زمن العهد الجديد، لم يُعد الختان الجسدّي الظاهر عالمة عهد النعمة، ولكنّه صار عادة  مبنية على شَ 

 ة، قيمة من دون الختان الّروحي في القلب. (. ليست للختان الجسدية، كعالمة خارجيّ 44: 1القديم الطّقسيّة )يوحنا 

 

 .الختان الّروحي الحقيقياليهود الحقيقيّون ود.  

ينال المديح من هللا، وهو ال يتّصف بالمظاهر الخارجيّة والظّاهرة، لكنّه  ، أي المؤمن الحقيقيّ " الحقيقيّ "اليهوديّ 

إنسان ختن الّروح القدس قلبه. معنى "ختان القلب" هو أن  " الحقيقيّ يهودي في روحه وداخله )باطنه(! "اليهوديّ 

كّل من هو غير إّن ة بالقول: عبير عن هذا المبدأ بلغة سلبيّ ويمكن التّ وح القدس في القلب. يُولَد اإلنسان بعمل الرّ 

بالقول: إّن كلَّ َمن هو  اعبير عنه إيجابي ّ (! ويمكن التّ 42: 4 ية)روممن هللا  اأو اعتراف   الن ينال مديح   امختون روحي ّ 

 في قلبه بعمل الروح القدس في اإلنسان الباطن سينال المديح واالعتراف من هللا! وهكذا، فإنّ  امختون روحي ّ 

أو  اهو مسيحّي مؤمن، سواء أكان يهوديّ   عليه ختم موافقته واعترافه( الحقيقيّ  ب  خص الذي يضع الرّ " )الشّ "اليهوديَّ 

في األصل! هذا اإلنسان هو الوحيد الذي ينال المديح من هللا! ينال اليهود الُمزيَّفون المديح من النّاس اآلخرين،  اأمميّ  

 ون المديح من هللا! بينما ينال "اليهود" الحقيقيّ 

يتفاخروا إال نى البشرّي، وبأال فاخر بالحكمة البشريّة والقّوة البشريّة والغِ حثَّ النّبي إرميا اليهود على عدم التّ 

بمعرفتهم الّرّب. سيعاقب هللا األَُمم )مثل مصر ويهوذا وعّمون( المختونة في الجسد فقط دون أن تكون مختونة في 

على  (. حذَّر الرسول بولس من الُمعلّمين والقادة الّدينيّين الذين يفرضون الختان الجسديّ 43-41: 1القلب )إرميا 
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وح ويفتخرون في المسيح وي البتر" أي بتر الجسد. فالّذين يعبدون هللا في الرّ النّاس. ويدعوهم الّرسول بولس "ذ

 (. 1-4: 1وح؛ فيلبّي ة في الرّ )المولودين والدة ثانية حقيقيّ  يسوع وال يثقون بالجسد )المختون( هم الختان الحقيقي  

(، قد تحقّق 1: 14من الّشريعة الطّقسيّة )الويّين  االختان الجسدّي، باعتباره جزء   العهد الجديد بوضوح بأنَّ يعلّم 

الختان الجسدّي  أُلغيولذا (. 14-11: 4بموت يسوع المسيح واتّحاد المؤمنين بموت يسوع المسيح )كولوسي 

(. "ففي المسيح يسوع، ال نفع للختان وال لعدم الختان، بل لإليمان العامل 11: 4)أفسس  أُبِطل(، و12: 4)كولوسي 

(. "فليس الختان بشيء، وال عدم الختان بشيء، وإنّما )المهّم أن يصير اإلنسان( خليقة  3: 1ة" )غالطية بالمحب

شعب برير باإليمان والوالدة الثّانية بالروح القدس. كل الذين يتبعون هذه القاعدة وهذا المبدأ هم جديدة" من خالل التّ 

 (! 13: 3كورنثوس 4انظر  ؛13-11: 3)غالطيّة  "إسرائيل هللا، ويُدعون "هللا

 

  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

 والتّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق التّي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون نها. 41-11: 4رومية : لنفّكر مع   ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟: ما فّكر  التّطبيقات الممكنة التّي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.دّون

)تذّكر أنّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. وفي ما يلي قائمة 

 طبيقاٍت ممكنة.( بت
 

 :59-45: 5 يةمن روم مقترحةأمثلة على تطبيقات  .4

 ال تتفاخر أمام اآلخرين بعالقتك باهلل.  : 11: 4

 (! 24-21: 3)لوقا  حين تعلّم اآلخرين احرص على أن تعلّم نفَسك أّوال   : 41: 4

 (! 1: 41بحسبه )متّى وتعيش ال تعظ بشيء دون أن تمارسه وتعمل  : 44: 4

 (! 2: 111غير المسيحيّين يحكمون على إلهك من خالل ما يرونه من سلوكك )مزمور  تذّكر أنّ  : 42: 4

 (. 1: 11كورنثوس 4في قلبك بالّروح القدس )انظر  ااحرص على أن تكون مختون   : 41: 4

 (. 12: 12كورنثوس 4ال تنظر إلى مديح النّاس وتسَع إليه، بل اسَع إلى مديح هللا )انظر  : 41: 4
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 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .5

أريد أن أعلن كامل رسالة اإلنجيل. هذا يعني أّن علّي أن أعلِن الخالص باإليمان بيسوع المسيح والّدينونة  . أ

 للّذين يبقون في عدم اإليمان. ينبغي أن تتضّمن رسالة اإلنجيل التي أكرز بها إعالَن الّدينونة األخيرة. 

 

ة بالماء أو العشاء الّربّاني، ليست ذات أهّمية على ة، مثل المعموديّ عالمة خارجيّ أريد أن أعلّم أّن كلَّ  . ب

هم بحاجٍة ألن يتبّرروا اإلطالق إن كانت الحقيقة الّداخليّة لتلك العالمة غائبة . أريد أن أعلن لكلِّ النّاس أنّ 

 وهالك. باإليمان وبأنّه ما لم يختن هللا قلوبهم فإنّهم يبقون في حالة ضياع وتيه 

 

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل دراسة في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )41-11: 4رومية بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتناوبلنصلِّ 

على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصلّي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع  الكتاب الُمقدس. تدّرب

 مختلفة.( 
 

 دقائق( 2) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

ا وألجل الناس في العالم تابعوا الصالة  .في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعض 

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 3

 للّدرس القادم
 

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

ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيحتعهَّد .1  . وأن تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ أناس 

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  41-11: 4رومية  ِعظ أو علّم أو ادرس .4

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .1  2، 1، 1، 4صموئيل 1من : خّصص وقت ا خاّص 

ل. اكتب مالحظاتك.   يومي ا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية  .1: 4 يةروم ،لكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظهاتأّمل بآية ا الحفظ: .2

 حفظتَها. 
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ر التعليم .1 ا" الموجود في مرقس : حضِّ ؛ ومثَل "الخميرة" الموجود في 41-43: 2َمثَل "البذار التي تنمو سّر 

. استفِد من الخطوات اإلرشاديّة 14-12: 2؛ ومثل "بذرة الخردل" الموجود في مرقس 41-42: 11لوقا 

 الّستّة لتفسير األمثال الواردة في الّدرس األول.

 (. 1: 1ّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمح الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم.
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  9الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:   .الذي يتعلَّق بالكرازة والمناداة بملكوت هللاَصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  42)مشاركة   5

 صموئيل 4
 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 2، 1، 1، 4صموئيل 1)ومن التّأم 

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

 دقائق( 1)حفظ  1

 2: 5رومية 

 

 . 1: 4في مجموعاٍت من اثنين رومية راجعوا 

  دقيقة( 21) تعليم 1

ا  البذار التي تنمو سّر 

 والخميرة 

 وبذرة الخردل
 

 ،41-43: 2مرقس " في اسّر  البذار التي تنمو "مثَل 

 ، 41-42: 11و"مثَل الخميرة" في لوقا 

 أمثال تتعلَّق بـ هي 14-12: 2ل بذرة الخردل" في مرقس و"مث

 هللانمّو ملكوت 

 

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

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

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

 (. 1، الُملَحق 1ة في دراسة األمثال )انظر الّدليل اإلرشادي تّ ة السّ قاط اإلرشاديّ وسندرس هذا المثل باستخدام النّ 
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 اسّر  ثل البذار التي تنمو أ. مَ 

 

 . 41-43: 2مرقس  اقرأ

 

 .ثَلالطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ  افهم القّصة. 4

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

 التاريخيّة.  االثّقافيّة/ الحضاريّة وحقائقه اتهكلمات قّصة المثَل وخلفيّ 

 ؟ثلالمَ  : ما هي العناصر الحياتيّة التي تتضّمنها قّصةشناق  

 .مالحظات

.هو نمو النّبتة    سرٌّ

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

 ايلقي المزارع بذاره على وجه حقله، مدِرك  وكيفيّة حدوثه!  وّ سبب حدوث النّم اوافي   اإنسان يستطيع أن يشرح شرح  

كّل اإلدراك أنّه ال يستطيع أن يجعل هذه البذار تنمو. إنه ال يملك الّسلطة على عمليات النّمّو وإخراج البراعم ونمّو 

للنّبتات، ومع هذا يحدث النّمّو!  االبراعم وتشكيل الثّمر واإلثمار. وتمّر أيّاٌم ولياٍل كثيرة ال يعمل فيها المزارع شيئ  

يستطيع المزارع أن يعمله هو أن يثق بأّن البذار ستنمو، وينتظر بصبر حتّى وقت  ! كّل ماكيفولكنّه ال يعرف 

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! 

 

 النّبتة معجزة دفينة.بذرة  

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

ن الحَ  اساقها لينتهي بسنبلٍة جميلة، وأخير   نبلة. و ب  يتكوَّ ، حتّى النمّو في بذرة صغيرة كأّن هللا استودع سرَّ في تلك الس 

استودع هللا قّوة أو قدرة كامنة عظيمة البذرة تعرف بالّضبط ما عليها عمله ومتى عليها عمله وكيف تعمله.  أنّه كأنّ 

 في تلك البذرة الّصغيرة. 
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 .مراحل النموّ  

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

نبلة. ولكن في اق بإخراج الّسنبلة، أو متّ إلى اللحظة التي بدأت فيها السّ بدقّة  ى بدأت الحبّات الكاملة تتكّون في الس 

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

 

 الحصاد يشير إلى النّجاح واالنتصار.  

يُعِمل فيه المنجل، ألن الحصاد  اهي: "وحينما يسمح الثمر أو الحصاد، فإنّه فور   41: 2الترجمة الحرفية لمرقس 

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

 محصوله بال تأخير أو تباطُؤ! 

 

  .ثَلياق المباشر، وحّدد عناصر المَ ادرس وامتحن السّ . 5

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

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

 ثل. قّصة المَ  بعدتطبيق المثل يرد 

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

 .مالحظات

  . 11-10و 52-4: 1مرقس في  واردةالمثَل  خلفيَّةأ.  

في  اسّر  ثل البذار التي تنمو ، ومَ 1-1ثل الّزارع في اآليات يسوع في حكايته مَ  أنّ  12-11: 2يظهر من مرقس 

، كان يكلّم الجموع. ويقول البشير مرقس: "بكثيٍر من ِمثل هذه 14-12ثل بذرة الخردل في اآليات ، ومَ 41-43اآليات 

األمثال كان يسوُع يكلّم الجمَع بالكلمة، على قدر ما كانوا يطيقون أن يسمعوا. وبغير مثٍل لم يكن يكلِّمهم، ولكنّه كان 

 (.  12-11: 2يفّسر لتالميذه كّل شيٍء حين ينفرد بهم" )مرقس 
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 .59-56: 1مرقس في  واردةثل ب. قّصة المَ  

 

 ثل.ج. شرح أو تطبيق المَ  

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

  

  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 1

ثل. والتّفاصيل ذات الّصلة في المثَل هي يسوع أن يكون هناك مغزى روحي لكّل نقطة تُذَكر في المَ : لم يقصد ُمقّدمة

ثل الرئيسّي أو الّدرس ثل أو موضوع المَ ثل التي تعّزز النقطة المركزيّة في المَ تلك التّفاصيل الواردة في قّصة المَ 

ومستقاّل  لكّل نقطة تفصيلية  اخاّص   اأالّ نعطي مغزى روحيّ  . ولذا، علينا من خالل المثَل د إيصالهارالرئيسّي الذي يُ 

 في قّصة المثَل. 

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

 معنى ما؟ 

 .مالحظات

 .اإلنسان أو الّزارع 

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

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

ثل بفكرٍة غريبة على الّرسالة الّرئيسيّة هذا المعنى يأتي إلى المَ  خِرج البذار براعمها وساقها وتنمو لتطلق ثمارها. إنّ تُ 

ليَس نقطة  تفصيليّة   اسّر  "اإلنسان" أو المزارع في مثَل البذار التي تنمو  ثَل. وهكذا، فإنَّ أو النّقطة المركزيّة في المَ 

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

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

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

(. وقد تشير إلى عمل 12: 2مة هللا المزروعة في قلوب النّاس، تلك الكلمة التي تأتي بثمر كثير )مرقس تشير إلى كل

ينونة اه بحقيقة البّر والدّ إيّ  اومقنِع   ةخطيَّ العالم على ال انعمة وسيادة هللا من خالل الّروح القدس في قلوب األفراد، مبّكت  

والعظيم في نشر بشارة اإلنجيل وإعالن كلمته من مكاٍن (. أو قد يشير هذا البذار إلى عمل هللا الواسع 2: 13)يوحنا 

 (. 12: 42إلى آخر، ومن أّمة إلى أّمة )متّى 

 

 .المراحل االنتقاليّة للنبتة 

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

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 الن ْضج والحصاد. وهكذا، ينبغي أال تُعطى المراحل 

في حياة األفراد، في النّمّو الّروحّي  مراحل يمكن تحديدهاال تمثّل  لح. فهذه المراخاّصةة في نمّو النّبتة معاٍن نتقاليّ اال

 أو في الكرازة للعالم. 

 

 .الحصاد 

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

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

يمكن مقاومته من خالل كلمته في قلوب وحياة المسيحيّين، عمله الذي ال يمكن لشيء أن يمنعه أو يعطّله. فعمل هللا 

 ! اكثير   انتِج ثمر  سينجح ويُ 

 

  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 1

ثل نفسها. : الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل موجودة إّما في الّشرح أو التّطبيق، أو يمكن استخالصها من قّصة المَ ُمقّدمة

نعرف كيف ينبغي تفسير األمثال. عادة  ما يكون المثَل أو طبّقه  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 إيجاد حق  روحّي في 

 نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذي يسعى المثَل لتقديمه.  علينا أن ة، بلواحٍد من تفاصيل القصّ  كلِّ 

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ شف وناق  اكتش   

 .مالحظات

 ". نمّو ملكوت هللايعلّم عن " 41-43: 2مرقس  اسّر  البذار التي تنمو مثَل 

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

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

 

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

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

أن ينتظروا موعد الحصاد، ألنّه حين يأتي سيكون هذا بانتصار تاّم وكامل! ينبغي تنفيذ خطّة هللا لملكوته، ومؤكَّد 

، فقد جاء في المجيء األّول وحاليّ  ملكوت حاضرويقينيٌّ أنّها ستتّم! مجيء ملكوت هللا أمٌر محتوم! ملكوت هللا 

، فهو له تأثير مغيّر متزايد في قلوب وحياة المسيحيّين المؤمنين باستمرار اجري تغيير  ملكوت يُ للمسيح! وملكوت هللا 

فهو ينتشر ، هللا ملكوت يمتّد باستمرارإيّاهم يُثِمرون أكثر فأكثر. وملكوت  بالمسيح، وجاعال   اإيّاهم أكثر شبه   جاعال  

! وملكوت هللا نّاس في العالمكّل الوقت وسط كّل المجموعات البشرية في األرض، ويصل ألعداد متزايدة من ال

. في ذلك الوقت، جمٌع عظيم من اوتاّم   ، ففي المجيء الثّاني ليسوع المسيح، سيكون ملكوت هللا كامال  ملكوت مستقبليّ 

 ش يسوع المسيح )رؤيارسيقف أمام ع ،الُمخلَّصين ال يستطيع مخلوق إحصاءه، من كلِّ أُّمٍة وشعب وقبيلة ولغة

 (! 11-12: 1بطرس 4(، وأرضنا التي نعيش عليها اآلن ستتجّدد بالكامل )1: 1 يوحنا

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 يمّكنه من  إدراك سيادة هللا واإلقرار بها )خطّة

مات األساسيّة لملكوت هللا. فشعب ملكوت هللا الّصادق يعترف ويقّر باعتماده الكامل تتميم إرادته وخطته( أحد أهم السّ 

البداية إلى النّهاية، وفي ما يتعلَّق بنمّوهم الّروحّي في كّل  على هللا. إنّهم يعتمدون على هللا في ما يتعلَّق بخالصهم من
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إنّهم يتّكلون على هللا في بناء كنائسهم وتثبيتها في كّل مكان، وفي أن يكون لهم تأثير دائم ومستمّر في جوانب حياتهم. 

 األكيد والمحتوم لكّل شيء!   باالكتمال النّهائيّ تّكلون على هللا في ما يتعلّق يالمجتمعات التي يعيشون فيها. وهُم 

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن المَ . 2

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

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

ما باالعتماد على التعليم  على أن تفّسر مثال   ااحرص دائم   والمشابهة التي يمكنها أن تساعدنا في تفسير المثَل.

 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 تروي : "وكما تهطل األمطار وينهمر الثّلج من 11-12: 11مكتوب في إشعياء 

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

ما كلمات هللا المكتوبة في الكتاب الُمقدَّس ستتحقّق ." ، وتحقّق ما أرغب فيه، وتفلح بما أعهُد به إليهاامثمرة  دائم  

، ولن يترك أو هيرغب هللا به، وستتّمم القصد الذي أرسلها هللا ألجله! كما أّن هللا سيتّمم قصده لكّل واحٍد من أوالد

(. ستصبِح كّل مقاصد هللا 3: 1(! وما بدأه هللا سيتّممه ويكِمله وينهيه )فيلبّي 2: 112يتخلّى عن أعمال يديه )مزمور 

 (! 41، 42: 12أو يمنعه من تتميم قصده وهدفه )إشعياء  حقيقة، ولن يستطيع أحٌد أن يوقفه

 

ص التعليم الّرئيسّي للمَ . 6   .ثَللخِّ

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

 ؟نعملهأو  نكون عليهالذي يريدنا أن  

  .مالحظات

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

 اا ينوي عمله في هذا العالم الُمظلِم والمحطَّم؟" كثير  النّاس: "لماذا لم يؤّسس ويثبِّت هللا ملء ملكوته في وقٍت أبكر ممّ 
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بات. يهدف هذا المثَل لم إلى اإلحباط والتّشاؤم والشك وعدم االجتهاد وضعف المثابرة والثّ ما يؤّدي واقع هذا العا

لتحويل تشاؤمنا إلى تفاؤم ومثاليّة واثقة باهلل. حينما نزرع سيكون هناك يوم نحصد فيه! وحتّى إن كان هناك أموٌر 

 كن أن يتعطَّال! خطة وبرنامج هللا ال يمكن أن يتعطاّل وال يم كثيرة ال نفهمها، فإنّ 

(. ولكنَّ 1-3: 1كورنثوس 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 خالصكم مرهوٌن  اسّر  مثَل البذار التي تنمو 

لمة بما قاله هللا لَك هللا في في الظ   ا(. ال تشك أبد  11: 12، وقّوتكم في الطّمأنينة والثّقة" )إشعياء بالتّوبة والّركون إليّ 

 النّور! 

  

 ب. مثَل الخميرة

 

 . 41-42: 11؛ لوقا 11: 11متّى  اقرأ

 

 .ثَلالطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ  افهم القّصة. 4

 ؟ثلالمَ  تتضّمنها قّصة: ما هي العناصر الحياتيّة التي شناق  

 .مالحظات

 .حجم وجبة الّدقيق 

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

لترات. وبهذا، فإّن كّمية  1.1 ىلي ثُْلث اإليفة، وبالتالي بحوال( بحواsata -"ساتا"  مفردواليونانية "ساتون"، وهي 

 صموئيل1؛ 11: 3؛ قضاة 3: 12، وهي كّمية كبيرة )انظر تكوين التر   44 ىالّدقيق الُمشار إليها تصل لحوال

1 :42 .) 
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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 وتخم 

 

  .ثَلياق المباشر، وحّدد عناصر المَ ادرس وامتحن السّ . 5

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

 .مالحظات

 . 54-48: 41ولوقا  12-1: 41متّى في مثل األمثال األخرى  واردةثَل المَ  خلفيَّةأ.  

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

 ثل القمح والّزوان. ومَ 

 

 .54-50: 41ولوقا  11: 41متّى في  واردةب. قّصة المثل  

 

 ثل.ج. شرح أو تطبيق المَ  

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

  

  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 1

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

حين يُعلَن ُملك هللا في شكله ومرحلته النّهائيّين في المجيء الثّاني للّرّب يسوع المسيح.  اويقين   اسيحدث حتم  رض األ

في يوم الّدينونة األخيرة. هذا يعني أّن النّاس األحياء اليوم مشمولون  افاألحداث الموصوفة في األمثال ستتحقّق حتم  

 ولي اليوم!  يسوع المسيح ينطوي على رسالٍة لكَ في األحداث الموصوفة في األمثال! فُكل  مثَل قاله 
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ة ويُقَصد منها إيصال التي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلو: ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المثَل شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .مالحظات

 .الخميرة 

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

، وهذا اأو رديئ   امعنى جيّد   مزفي الكتاب الُمقدَّس يتّخذ الرّ المسيحيّون تفاسير مختلفة لهذه النّقطة التفصيليّة في المثَل. 

، حيث أنّه يشير إلى الّشيطان، الذي خدع 11: 1في تكوين  سيّئ ورديءة" ، رمز "الحيَّ فمثال  . يعتمد على الّسياق

؛ متّى 1: 41إشعياء ؛ 14: 41؛ أمثال 1: 122في مزمور  اأيض   سيّئة )وهو رمز بها إليقاعها في الخطيَّ حّواء وجرّ 

 فر العددوإيجابي في سِ  جيّد(. ولكّن رمز "الحيّة" رمٌز 1: 14 يوحنا ، وفي رؤيا1: 11كورنثوس 4؛ 11: 41

 (. اأيض   12: 1، حيث يرمز إلى يسوع المسيح المرفوع على الّصليب )وهو رمٌز جيّد في يوحنا 2: 41

، حيث يحذِّر يسوع من تعاليم 3: 13في متّى  سيّئواألمر نفسه ينطبق على رمز "الخميرة". فللخميرة معنى 

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

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

وديانتهم بـ"الخميرة"، ألنّها تعمل حسب مبدأ االختراق والتغل ل المتزايدين، حيث  هموالبّر. وقد دعا يسوع تعاليم

، حيُث شجب اأيض   2-3: 1كورنثوس 1في  سيّئكانت تؤثّر بحياتهم وحياة اآلخرين. ولرمز "الخميرة" معنى 

حهم مع االنقسام الّداخلي وفي الوقت نفسه تسامُ  بالمواهب الروحية أهل كنيسة كورنثوس الّرسول بولس تفاُخر

ذيلة الرئيسيّة التي سادت كنيسة الكورنثيّين كانت الكبرياء الّروحيّة. والفساد األخالقي الجنسّي داخل الكنيسة. الرّ 

"ملكوت هللا أو ُمْلك هللا"، . فيسوع يعلّم بوضوح أّن الخميرة ترمز لـجيّد"الخميرة" معنى ـولكن في مثَل الخميرة، ل

ر، الحقيقيّين." تتمتّع الخميرة بِسمَ في قلوب وحياة المسيحيّين  احقيقيّ   ااعتراف  أي حكم هللا، الذي يُعتَرف به  ة التخم 

 في الحياة!التّأثير الُمغيِّر لملكوت هللا أو ُملكه فتنتشر وتتغلَّل وتتخلّل كامل كتلة العجين. وهكذا، فإّن الخميرة هنا تمثل 
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  .ثَلحّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمَ . 1

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 ". نمّو ملكوت هللايعلّم عن " 41-42: 11لوقا  في الخميرةمثَل 

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

 لملكوت هللا )انظر لوقا النمّو الداخليّ يشّدد هذا المثل بشكٍل خاّص على  "!ثيره إلى أن يغيّر ويجّدد كلَّ شيءتأ

. سيخلِّصهم ويحفظهم يؤثّر بكل جوانب ومجاالت حياتهم الّشخصيّة(. ُحكم هللا في قلوب المسيحيّين المؤمنين 41: 11

 اتهم وطبيعتهم الّداخليّة وسلوكهم وعالقاتهم وعملهم وخدمتهم. لق كّل ناحيٍة في شخصيّ ويعيد خ

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

بالنّمّو الداخلي لملكوته. سيكون الملكوت في مرحلته األخيرة قد يُقِر  بسيادة هللا الكاملة والتّاّمة في كّل األمور المتعلّقة 

من الّسماء الجديدة واألرض الجديدة. فسيصير المسيحيّون  اتغلغل وتخلَّل كامل كيان وطبيعة َمن سيكونون جزء  

 (. 1-1: 1يوحنا 1؛ 12: 1كورنثوس 4) اون على صورة المسيح تمام  الحقيقيّ 

 

 ج. مثَل بذرة الخردل

 

 . 11-12: 11؛ لوقا 14-12: 2؛ مرقس 14-11: 11متّى  أاقر

 

 .ثَلبيعيّة الُمقدَّمة في المَ افهم القّصة الطّ . 4

 ؟ثلقّصة المَ : ما هي العناصر الحياتيّة التي تتضّمنها شناق  

 .مالحظات
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 .بذرة الخردل 

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

ها تنمو وتنمو حتّى تصير في البداية، فإنَّ  افي بدايته. ولكْن برغم كون بذرة الخردل صغيرة  جّد   اإلى شيٍء صغير جد  

 شجرة . 

 

 .شجرة الخردل 

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

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

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

َغر التي تنتزع من  من التّعب، وتتظلّل من حّر الّشمس. كما أّن الطّيور تأتي لتتغّذى على بذورها الّسوداء الّشديدة الصِّ

ٍن رائع صورة مكا اثل. وهكذا، فإن صورة شجرة الخردل هي عموم  قرونها. ولكّن هذه الّسمة غير مذكورة في المَ 

 ! اه مسكن  من يمكن لإلنسان أن يتّخذ

 

  .ثَلياق المباشر، وحّدد عناصر المَ ادرس وامتحن السّ . 5

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

 .مالحظات

  .54-48: 41ولوقا  12-1: 41متّى في مثل األمثال األخرى  واردةالمثَل  خلفيَّةأ.  

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

 والّزوان. 

 

 .49-48: 41ولوقا  15-10: 1ومرقس  15-14: 41متّى في  واردةثل ب. قّصة المَ  
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 ثل.ج. شرح أو تطبيق المَ  

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

  

  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 1

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

 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 هي ابذرة الخردل تصير شجرةَ خردٍل نافعة جد   ألنّ  اية أيض  ة ذات أهمّ فصيليّ قطة التّ وهذه النّ 

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

 . في العالمهللا 

 

  .ثَلحّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمَ . 1

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات
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 ". نمّو ملكوت هللايعلّم عن " 14-12: 2مرقس بذرة الخردل في مثَل 

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

(. 12: 42لملكوت هللا )انظر متّى  اهروالظّ  النمّو المرئيّ يشدِّد هذا المثل بشكٍل خاّص على  "عظيمة في كل العالم!

. سيخلّص كثيرين من مجاالت الحياة في العالم سيؤثِّر في النّهاية بكلِّ حكم هللا في قلوب وحياة المسيحيّين المؤمنين 

النّاس، وسيحفظهم ويعيد خلق حياتهم العائلية، ويغيّر في التّعليم والخدمات الّصّحيّة والحكومة وأنظمة القضاء 

 والّصناعة والتّجارة، وغيرها. 

 

. شعب 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 إظهاره  يدرك ويقِرّ  ملكوت هللا الحقيقيّ 

ما في الكون وما على  من الّسماء الجديدة واألرض الجديدة. كل   اشيٍء سيكون جزء   النّهائي والكامل سيشمل كلَّ 

سيأتي المسيحيّون الحقيقيّون من كّل (. 12: 1؛ أفسس 41: 11كورنثوس 1أس )سيُخَضع للمسيح يسوع الرّ األرض 

سيأسر (. 41-42: 41 يوحنا أمم وشعوب األرض بمجد وبهاء وكرامة حضاراتهم وثقافتهم إلى ملكوت هللا )رؤيا

سيدخل ثرة( )مع ةخطيَّ (. ليس من شيٍء نجس أو يسبّب ال3-1: 12كورنثوس 4فكٍر ألجل إطاعة المسيح ) هؤالء كلّ 

 (. 41: 41 يوحنا ؛ رؤيا21: 11إلى ملكوت هللا )متّى 

 

 د. مقارنة األمثال المتعلّقة بالنمّو بعضها ببعض

 

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

 .مالحظات

 .ثل الّزارعمَ  

فال يمكن للبذرة أن كلمة هللا.  -في ما يتعلَّق بالبذور  ة البشريّةالمسؤوليّ ثل على . يشّدد هذا المَ 1-1: 2مرقس  اقرأ

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

مسؤول عن االستجابة بإيجابيّة نحو كلمة هللا.  الن تثِمر إال حين يستجيب قلب اإلنسان بإيجابية نحوها. اإلنسان دائم  

أعمل ألرث الحياة األبدية؟" فرّد عليه يسوع بسؤاله:  ذا: "يا معلّم، ماقائال   اسأل خبيٌر عالٌم في الّشريعة يسوع يوم  
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بكلِّ قلبك وكّل له ذلك الخبير العالم في الّشريعة: "أِحّب الّرّب إلهك  "ماذا ُكتِب في الّشريعة؟ وكيف تقرأها؟" فردَّ 

: "جوابك بالقول امشّجع  قريبك كنفسك." فامتدحه الّرّب على جوابه، وتحّداه  فكرك، وأِحبّ  قدرتك وكلّ  نفسك وكلّ 

(. على معلّم كلمة هللا أو الواعظ بها أال يكتفي بشرح كلمة هللا، إذ 42-41: 12)لوقا  بهذا تحيا!" عملتَ صحيح. فإن 

 !يتجاوبوا بإيجابية مع كلمة هللاه ويحثّهم ويشّجعهم على أن أن يتحّدى سامعي اعليه أيض  

 

 .اسّر   التي تنموثَل البذار مَ  

م ملكوت هللا من خالل  الّسيادة اإللهيّةثل على يشّدد هذا المَ . 41-43: 2مرقس  اقرأ في ما يتعلّق بالبذار وتأسيس وتقد 

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

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

إرادته الّسيادية تؤّكد البذار الّروحيّة، كلمة هللا، تأثيرها القوّي المتزايد على قلوب النّاس، وبالتّالي على المجتمع 

 ! اعموم  

 

 .ثَل بذرة الخردلثَل الخميرة ومَ مَ  

يشّددان على ما نعمله نحُن وما  اثَل البذار التي تنمو سّر  مَ ارع وثل الزّ . مَ 12-11: 11ومتّى  14-12: 2مرقس  اقرأ

ل يشّددان دبكلمته في ناحيتَي النّمّو الّروحّي واإلثمار. ولكّن مثَل الخميرة ومثَل بذرة الخر يعمله هللا في ما يختصّ 

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

بخوف وارتعاد، ألّن هللا هو الذي ينشئ فيكم  ام عمليّ  كاسعوا لتحقيق خالص: "إذْن ... 11-14: 4نقرأ في فيلبّي 

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

 انثل بذرة الخردل( سيكون)مَ  اوظاهر   اممتّد   اثل الخميرة( ونمّوا خارجي  )مَ  اعظيم   اداخلي   ا(، فإنَّ نمّو  االذي ينمو سّر  

ل(النّمّو الّداخلّي )التّغي ر والتّ يشّدد مثل الخميرة على  النتيجة الحتمية واألكيدة! ، الذي يأتي نتيجة عمل هللا في حو 

حكم هللا ويعّززه  ، الذي يبسطهالنّمّو الخارجّي )االمتداد(ثل بذرة الخردل على قلوب وحياة ومجاالت النّاس. ويشّدد مَ 

 في كّل بالد العالم. 
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ص التّعاليم الّرئيسيّة لألمثال المتعلّقة بنمو ملكوت هللا  ه. ُملخَّ

 

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

 ؟نعملهأو  نكون عليهالذي يريدنا أن  

  .مالحظات

 .الّرسالة الّرئيسيّة 

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

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

: "كذلك اسعوا )باستمرار( قائال   11-14: 4في فيلبّي  المقدَّس ويعلّمنا الكتاب." مجاالت المجتمع البشري في العالم

بخوٍف وارتعاد، ألّن هللا هو الّذي ينشئ فيكم اإلرادة والعمل ألجل مرضاته." حين يعمل  التحقيق خالصكم عمليّ  

 في داخله!  ابرغبٍة حقيقيّة مع عمل هللا الّسيادي فيه، فإّن النّتيجة تكون نمّو عظيم  ويتعاون اإلنسان مع هللا 

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

)التُغي ر  النّمّو الّداخليّ ثل الخميرة على ويشّدد مَ اس والعالم. في النّ  عمل كلمة وروح هللا الّسيادي الجبّار الّذي ال يُقاَوم

ل( الذي يجريه هللا في الحياة الّشخصيّة للنّاس. ويشّدد مَ  )االمتداد( الذي  النّمو الخارجيّ ثل بذرة الخردل على والتحو 

 يجريه هللا في كامل المجتمع البشرّي في العالم. 

 

 سّر.هو النمّو الّروحّي  

النّمّو  يمكننا مشاهدةعن سّر النّمّو. ال أحد يستطيع شرح سّر النّمّو الجسدّي أو الّروحّي.  41-43: 2يتكلّم مرقس 

أّن اإلنسان ال  1: 11وفي الحقيقة، يخبِرنا إنجيل يوحنا أي إنسان ينمو ويُثِمر.  ال نستطيع أن نجعلواإلثمار، ولكنّنا 

أن يعوَد إلى هللا في إيمان حقيقي حين يعطيه هللا النّعمة والقّوة لعمل هذا، . يمكن لإلنسان ايستطيع بنفسه أن يعمَل شيئ  

كورنثوس 1؛ 2-1: 1؛ يوحنا 12: 11ولكنّه ال يمكن أن يهتدي ويؤمن إالّ نال أوالد التّغيير والوالدة الجديدة )إرميا 

 (. 11: 2؛ 11-14: 4؛ 41: 1؛ فيلبّي 2: 4؛ أفسس 1: 2

ب إرادة هللا الّسياديّة تؤّكد كلمات الكتاب الُمقدَّس على تأثيرها القوّي المتزايد على قلوب وحياة النّاس، ففقط بسب

يستطيع المسيحيّون المؤمنون أن يكرزوا للضالّين الهالكين مجاالت المجتمع البشري في العالم.  وبالتّالي على كلّ 
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أو يُثِمرون. هللا هو الوحيد الّذي  االنّاس يُولَدون ثانية  أو ينمون روحيّ  جعل ويتلمذوا الُمخلَّصين، ولكنّهم ال يستطيعون 

(! ينبغي أن يترك المسيحيّون المؤمنون عمل هللا هلل، ويثقوا بأن هللا 1-1: 1كورنثوس 1يأتي بهذا النّوع من النّمّو )

 يعمل! 

 

 كلمة هللا بقوة كامنة عظيمة في داخلها.تتّصف  

ة الكامنة في داخل البذرة، أي كلمة هللا. فمن دون أيّة مساعدة بشريّة، تعرف كلمة عن القوّ  42: 2يتكلّم إنجيل مرقس 

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

 الرسل نتقل من إنسان آلخر ومن أّمٍة ألخرى )أعمالتكلمة هللا (. 14: 2؛ عبرانيين 41-42: 41قلوب النّاس )إرميا 

 بطرس1(. كلمة هللا تجعل قّوتها وتأثيرها ملموَسين أكثر فأكثر في كلِّ مجاالت الحياة )42، 12: 11

جهٍد ممكن في الكرازة بكلمة هللا وقبول كلمة هللا،  (. لهذا يسعى المسيحيّون المؤمنون ألن يبذلوا كلَّ 41: 44-4: 1

مجاالت ونواحي الحياة مثل العائلة والكنيسة والحكومة والتّعليم والّزراعة والّصناعة  كن إطاعتها في كلِّ وإن إم

 والتّجارة واالتّصال الجماهيرّي. 

 

 الحصاد في المجيء الثّاني سيكون االنتصار النّهائي. 

االنتصار التّاّم لملكوت هللا مضموٌن عن االنتصار النّهائي في وقت الحصاد، في نهاية الّزمن.  41: 2يتكلّم مرقس 

ن وبشكٍل تاّم! الحصاد يقترب باستمرار. وفي الوقت الّذي عيّنه هللا، سيعود يسوع المسيح، وسيجمع كلَّ المؤمني اتمام  

(، وبعد الّدينونة 11: 2تسالونيكي 1( أمام عرشه في السماء )11-11: 41ى الذين عاشوا على هذه األرض )متَّ 

(. وعندئٍذ سيصل الملكوت إلى شكله النّهائّي 1-4: 41 يوحنا األخيرة سينزل معهم إلى األرض الجديدة )رؤيا النّهائيّة

 هذا سيتّم ويتحقّق!  ة هللا وبرنامجه في ما يختّص بملكوته، ويقينيٌّ أنّ واألخير. ينبغي أن تتّم خطّ 

 

 ملكوت هللا يتأّسس بالّزراعة من الخارج. 

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

ال يستطيع أحٌد أن ينقِذ نفسه ! من خالل الّزراعة من الخارجيسوع يدخل بصفته الُمخلِّص والملك إلى القلوب البشريّة 

 فاهلل بسيادته هو َمن يأخذ المباَدرةبنفسه! ال يستطيع أحٌد أن يصل إلى ملكوت هللا من خالل أفكاره أو كالمه أو عمله! 
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(. بادر هللا بإرسال يسوع المسيح ويبادر بإرسال اآلخرين 11، 22: 3يجذب النّاس إلى يسوع المسيح )يوحنا ف

على أن تستجيب بالتّوبة  اح قادر  صبِ ارة اإلنجيل في قلبك. إنّهم يكرزون ببشارة اإلنجيل لك قبل أن تُ ليزرعوا بذور بش

بسيادته وقّوته (. يعمل هللا 41: 1؛ فيلبّي 2: 4؛ أفسس 11-12: 12 ية؛ روم22-23: 11 الرسل واإليمان )أعمال

يل تتحفّز للحياة وتخِرج جذرها وساقها وتنمو وتُثِمر اللتَين ال تُقاَومان من خالل الّروح القدس في جعل بذور اإلنج

 (. 11-11: 4تسالونيكي 4؛ 11-12: 11)إشعياء 

 

 ملكوت هللا يعمل من الّداخل 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 شيء.  في عملِ يبدأ بالعمل من الّداخل إلى الخارج! سيستمّر ُحكم المسيح  هاإلنسان، فإنَّ 

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

الخميرة في كامل كتلة العجين. و"ملك المسيح في  تتغلغلمثلما  ومواقفه وطبيعته وكالمه وسلوكه وعالقاته وخدمته،

على حياة اإلنسان وظروفه وحياته العائليّة وحياته في المجتمع، مثلما تصبِح بذرة  اصالح   االخارج" يؤثر تأثير  

 لها.  اها مسكن  من تأتي طيور الّسماء لتتآوى في ظاللها وتتّخذ االخردل شجرة  عظيم  

إلى  1: 12كورنثوس 4يعمل الستئسار وامتالك كّل ناحيٍة في الحياة البشريّة. ويشير الّرسول بولس في ُملك المسيح 

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

فكٍر هلل، أي لجعله  إلى إخضاع كلِّ  افحسب، بل هو يهدف أيض  ة مع هللا يأتي ملكوت هللا بالنّاس إلى عالقة شخصيّ 

مع فكر يسوع المسيح. يعمل ُملك المسيح بشكٍل تدريجّي في المجيء بمزيٍد من األلسنة التي تعترف بيسوع  امتوافق  

َكب التي تسجد أمامه معلنة  أنّه الّرّب )فيلبّي االمسيح ربّ    (. 11-1: 4، وبمزيٍد من الر 

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 هذه  وليستالبشريّة. 

راعة واألعمال والّصناعة والتّجارة والُحكم وكّل دوائر الفكر واألدب والتعليم والزّ  البركة مجاالت العلوم والفنّ 

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

ين تأثيٌر عظيم على وإلغاء العبوديّة واسترجاع حقوق المرأة، والتّخفيف من الفقر، وتعليم األّميّين. كان للمسيحيّ 

يديرون األعمال المختلفة، وعلى الّذين ة وعدم فساد الذين بيدهم مقاليد الحكم في البالد وهزاتعزيز الّصدق والنّ 

ملكوت هللا ينشر في المجتمع.  اطريقة معاملة أسرى الحرب، وعلى النّساء، وعلى طبقات وفئات العاملين واألقّل حظّ  

ال القداسة واألمانة والنّزاهة والّصدق والشجاعة والعدل، وغيرها، وسط النّاس على األرض! ة وويعّزز الحّق والمحبّ 
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يعلّم الكتاب الُمقدَّس أّن الكمال سيتحقّق قبل المجيء الثّاني للمسيح. فلن يتأّسس ملكوت هللا في شكله النّهائي والكامل 

ولكْن في هذه األثناء، يحصل نمّو لمسيح. يسوع اني لإال من خالل أحداث كونيّة عظيمة تسبق وتصاحب المجيء الثّا

 ملكوت هللا من خالل إعالن بشارة اإلنجيل ومن خالل طاعة المسيحيّين المؤمنين لكلمة هللا. 

 

 اإلظهار الخارجي لملكوت هللا تدريجّي. 

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

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

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

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

؛ 11: 3؛ يوحنا 12: 1؛ لوقا 1-2: 41بعَد فترٍة قصيرة )متّى  ، أو على األقلّ اتغي رات ثوريّة وأحداٍث كونيّة فور  

شعبه إلى  على عقب، ويجمع كلَّ  االّدنيا رأس   ا(. كانوا يتوقَّعون أّن يسوَع المسيح سيقلب قريب  3: 1 الرسل أعمال

قة بتمجيد إسرائيل وربّما كانوا يفّكرون بنبّوات العهد القديم المتعلِّ (. 14-12: 1ملكوته، ويهلِك أعداءه )انظر متّى 

عها وامتدادها وسط األَُمم، وبمغزاها وتأثي  مزمور؛ 12-11: 44رها خالل الحقبة المسيحانيّة )تكوين وتوس 

ميخا  ؛11-11: 1؛ عاموس 22-13: 14؛ 22-11: 11؛ إرميا 34-32؛ إشعياء 1-4: 12انظر إشعياء ؛ 2-11: 14

، وغيرها(. ومن األمثلة على هذه النّبوات: "فتتوافد أمٌم كثيرة 41-12: 2؛ 4؛ زكريا 1ميخا  ؛2-1: 1؛ 14-11: 4

قويّة ليلتمسوا وجه الّرّب القدير ... في تلك األيّام يتشبَّث عشرة رجال من أبناء األمم بثوب رجٍل يهودي   وشعوبٌ 

والّراجح أنّه حين فّكر اليهود وأتباع (. 41-44: 2" )زكريا ’دعنا نذهب معكم، ألننا سمعنا أّن الّربَّ معكم ‘قائلين: 

ا ينظرون إليها خارج سياقاتها أو كانوا يشرحونها من دون النّور الكامل يسوع المسيح بمقاطع العهد القديم هذه كانو

 الذي يأتي في العهد الجديد بشأن إسرائيل. 

 ؛1: 11؛ 1-2: 1النتائج الّروحيّة العظيمة تأتي من النّتائج الّصغيرة )انظر إشعياء  والعهد القديم نفسه يعلّم أنّ 

آخذ من  ثمَّ : "يقوله الّربّ ، اقرأ ما (. فمثال  12: 2؛ زكريا 22، 11-12: 4؛ دانيال 42-44: 11؛ حزقيال 4-1: 11

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

ر. فتدِرك جميع طائ يأوي تحَت ظّل أغصانه كل   اوارف   اويصبح أرز   اويحمل ثمار   انبِت أغصان  يإسرائيل المرتفع، ف

أشجار الّصحراء )أي جميع األمم( أنّي أنا الّرّب، أذللُت األشجاَر المتعالية، وعظّمت األشجار الّدنيّة، يبّسُت الشجَر 

 (. 42-44: 11" )حزقيال النّضر، وأنضرُت الّشجَر الّمتيبِّس. أنا الّرّب قلُت وأنجزتُ 
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هي حقٌّ يؤّكد العهد الجديد عليه. يقول  اليعطي نتائج عظيمة جد   اسينمو من بداية صغيرة جد  ملكوت هللا  حقيقة أنَّ 

ونقرأ ." الملكوت، ألّن أباكم قد ُسرَّ أن يعطيم الّصغير: "ال تخافوا أي ها القطيع 14: 14الّرّب يسوع المسيح في لوقا 

ثيرون من الحكماء حكمة فاتّخذوا العبرةَ من دعوتكم، أي ها اإلخوة: فليس بينكم ك: "11-43: 1كورنثوس 1في 

ة، وال كثيرون من المقتدرين، وال كثيرون من النّبالء. بل إّن هللا قد اختار ما هو جاهل في العالم ليخِجل بشريّ 

 اومحتقر   االحكماء، وقد اختار هللا ما هو ضعيٌف في العالم ليخِجل المقتدرين. وقد اختار هللا ما كان في العالم وضيع  

 (. 41-43: 1كورنثوس 1يل ما له شأن، حتى ال يفتخر أي  بشر أمام هللا" )وعديم الّشأن ليز

، 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 هذه  سود على مزيٍد من النّاس، على قلوبهم وحياتهم وكلِّ تهو االمتداد والتَّوس 

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

العالم،  اإلنجيل، ألنّه ال يمكن تعطيل خطّة هللا وبرنامجه، ولن يتعطاّل! حين سيُكَرز ببشارة إنجيل الملكوت في كلِّ 

 (!12: 42النّاس، فحينئٍذ ستأتي النّهاية )متّى  شهادة  لكلِّ 

 

 دقائق( 2) صالة  2

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  تعلَّمتموه اليوم.أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما 

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

 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 : التعه د .1

ا" و"مَ مَ المتعلِّق بـ" التعليمِعظ أو علّم أو ادرس  .4 " ثل بذرة الخردلثل الخميرة" و"مَ ثَل البذار التي تنمو سّر 

 مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. 

 ،11، 13، 11صموئيل 1 ِمن يوميّ ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .1

ن مالحظاتك.  .12 ل. َدوِّ  استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ
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. راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية 11: 4رومية تأّمل بآية الكتاب الُمقدس الجديدة واحفظها.   :الحفظ .2

  حفظتَها.

. استفد من منهجية 42-1: 1برومية حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 لخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. ا

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدوِّ ن أيض  حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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 40الّدرس 

 صالة 4

 

 

س مجموعتك وهذا البرنامج  قائد المجموعة:  . الذي يتعلَّق بالكرازة والمناداة بملكوت هللاَصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  5

  صموئيل4

 

ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء إحدى خلواتكم  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

  (.23، 20، 26، 21صموئيل 2الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )
 وااكتف. وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركهاأصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، 

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 1) حفظ 1

 42: 5رومية 

 

 . 21: 1رومية في مجموعاٍت من اثنين  راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 1

 50-4: 1رومية 

 

أن األمم يختبرون غضب هللا، وبأنهم يحتاجون لبّر هللا. وفي  14-12: 1 يةيبيّن الّرسول بولس في روم :ُمقّدمة

 42-1: 1 يةبحاجة لبّر هللا. وفي روم االيهود يخزنون غضب هللا عليهم، وبأنَّهم هم أيض   يبيّن أنَّ  41-1: 4 يةروم

الّرسول أمام هللا. ويبرهن  رّ يدحض االعتراضات اليهودية على حججه ويؤّكد تعليمه بأنّه ليس من أممي  أو يهودي  با

 . الكتاب الُمقدَّسخالل على كالمه هذا من بولس 

 

 

 



159 
 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

   .42-1: 1رومية لنقرأ  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر. قلبك في هذا  ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  اكتشف َحقّ ا واحد 

 )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(.  شار ك.

 نَّا.لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد مِ 

 )تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

 8-4: 1 يةروم

بولس االعتراضات اليهوديّة على حججه بأّن األمم واليهود محكوم عليهم ومدانون  الرسول يدحض :4االكتشاف 

 .أمام هللا

، فإنَّ خصوم المسيحيّين سيقّدمون اعتراضاٍت في محاولة إلثبات خطأ ما علِن المسيحيّون المؤمنون الحقَّ حينما يُ 

إظهار  وابولس في إعالنه بشارة اإلنجيل، وحاولالرسول يقوله المسيحيّون. ولهذا، قاَوم غير المؤمنين من اليهود 

القديم ويسوَع المسيح في العهد  األنبياء خالل فترة العهد بطالن رسالته أمام العالم. ولذا قاوموا بولس كما قاوموا قبال  

 الجديد. 

له منُذ زمن إبراهيم. وكانوا يؤمنون أنّه إن احتفظ اليهود  اكان الرأي الّسائد عند اليهود هو أن هللا اختار اليهود شعب  

كما يُدان  الن يُدانوا أبد  فإنّهم  ،بهذه العالقة باهلل وحافظوا عليها من خالل حفظهم الّشريعة، خاّصة الختان الجسديّ 

ملكوت هللا األبدي سيُعطى في العالم لليهود فقط. كما  (! افترض اليهود أنَّ 11: 2؛ يوحنا 1: 1)متّى  وسيُدان األُمم

 !تهم وعصيانهم هللبغضِّ النّظر عن مدى خطيَّ ملكوت هللا سيُعطى لهم  افترضوا أنَّ 

، حيُث قال: "إّن كثيرين سيأتون من 14-11: 2متّى كان يسوع قد دحض آراء وأفكار اليهود هذه ورّد عليها في 

المشِرق والمغرب ويتّكئون مع إبراهيم وإسحق ويعقوب في ملكوت الّسماوات. أّما بنو الملكوت فيُطَرحون في 

(. كما دحض الّرسول 22-24: 41؛ انظر متّى 14-11: 2هناك البكاء وصرير األسنان" )متّى  -ة الظ لمة الخارجيّ 

، حيث قال: "ولكنّك بسبب قساوتك وقلبك غير التّائب، تخزن 1: 4 يةقاد اليهود هذا ورّد عليه في رومبولس اعت

 ليوم الغضب، يوَم تُعلَن دينونةُ هللا العادلة."  النفسك غضب  
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يهود ، حيث قال إّن اليةالثّاني من رسالته إلى روم الفصلبولس في الّرسول اعترض اليهود بكّل قّوة وشّدة على كالم 

(. وقد قّدم اليهود اعتراَضين رئيسيّين 23-11: 41سيُدانون ويُحَكم عليهم مع األمم في يوم الّدينونة األخيرة )متّى 

ل هو أّن هللا أعطى اليهود امتيازات ُمعيّنة لم يعِطها لألَُمم. وبحسب اليهود، على هذا الكالم. فكان اعتراضهم األوَّ 

بقى اليهود شعَب هللا، وأْن ال يرفضهم هللا. أّما االعتراض الثّاني الذي قّدمه اليهود كانت هذه االمتيازات تضمن أن ي

 لليهود بغض النّظر عن مدى عدم أمانة وعدم إخالص اليهود.  هبأن يحفظ وعد عهد اهللا كان ُملَزم   فهو أنَّ 

غير المؤمنين ويرّد عليها. ولكّن الّروح القدس أعطى الّرسول بولس حكمة ليعرف كيف يدحض اعتراضات اليهود 

عٌ  وح اللذين كان يتكلّم بهما )متّى الّرسول بولس لم يتمّكنوا من الّصمود أمام الحكمة والرّ  أن نعرف أّن خصوم  مشجِّ

 (! 12-1: 3 الرسل ؛ أعمال11-42: 12

 

  50-9: 1 يةروم

  . عليهم أمام هللا امحكوم  يُثب ت بولس من العهد القديم عقيدة كون األَُمم واليهود  :5االكتشاف 

بقوله إنّه  2: 1إلى  12: 1 يةدحض الحجج الخاطئة والّرّد عليها، يختم بولس الرسول حّجته التي قّدمها في رومبعَد 

. ليس من إنسان لديه امتيازات يّ أعظم ِمّما لدى األممووضع ، ليس من يهودي  لديه امتيازات ق بالتّبريرفي ما يتعلَّ 

ساوي لدينونة الجميع ُمعرَّضون بالتّ  ة، ولذا فإنَّ لجميع تحَت قوة وفساد وذنب الخطيَّ ا. إنسان آخرووضع أفضل من 

 (. 1: 1 يةهللا العادلة )روم

ات الكتاب الُمقدَّس. ة لكّل العالم من خالل إيراد شهادة الخطيَّ ، يُثبِت بولس الّرسول عقيدة شموليّ 12-12: 1 يةفي روم

كتابهم الُمقدَّس يدينهم. وهكذا، يتّم إصمات اعتراضات اليهود  ويقتبس لهذا الغرض من العهد القديم ليُثبِت لليهود أنَّ 

 بسلطة كلمات هللا نفسه! 

صِمت كلَّ فٍم من يعرف هذا اإلعالن. إنّه يُ  إعالن هللا في الكتاب الُمقدَّس يخاطب كلَّ  ويختم الّرسول بولس بقوله إنَّ 

ته وإثمه. وفي يوم الّدينونة األخيرة، سيقف الجميع أمام عرش دينونة هللا، وسيُحكم عليهم يعترض على حقيقة خطيَّ 

ن م. لن يبّرر هللا أّي إنساحسب أعمالهم. سيُحاسبهم هللا على أفكارهم ودوافعهم ومواقفهم وخططهم وعالقاتهم وأعماله

! فالّشريعة تجعل النّاس يدِركون أنّهم خطاة اساس حفظه الّشريعة! ال تستطيع الّشريعة أن تبّرر أو تخلِّص أحد  على أ

فهم وتوّعي النّاس بحقيقة حاجتهم إلى ُمخلِّص! وأنّهم بحاجة لبّر هللا.   الّشريعة تعرِّ
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   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟ : ما األسئلة التّي توّد أنفّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 42-1: 1رسالة رومية قّدمها تلنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي 

 : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك. دّون

ء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كل  واحٍد بدوره بعض أفكاره التي : )بعد أن يقضي أعضاشارك

 دّونها(. 

 : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشتها في مجموعتك.( ناقش

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها التاّلميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي

 

 5-4: 1 يةروم

 ؟ما سبب عدم كون االمتيازات التي أعطاها هللا إلسرائيل ضمانة  على أّن اليهود سيتبّررون: 4الّسؤال 

  .مالحظات

إّن حال اليهود كحال األُمم في عدم إمكانية  هبقول يةومرمن رسالة  الفصل الثّانيبولس حديثَه في  الّرسول يختم

. فسيُحاكم اليهودي واألممي ال على أساس ما لديهما من امتيازات، بل على ودينونته لهم نجاتهم من حكم هللا عليهم

 أساس أعمالهما، وبما يتوافق مع مقدار ما يعرفونه من إعالن هللا. 

 -ة إسرائيل إنّه غير متوافق مع االمتيازات المعروفة والُمعتَرف بها ألمَّ  اعترض اليهود على استنتاج بولس قائلين

هللا كان قد قبلهم لليهود في الجسد. فقد كان اليهود يعتقدون أّن كّل االمتيازات التي أعطاهم هللا إيّاها هي دليٌل على أّن 

 .اوأنّه لن يرفضهم أبد  

(. وأحد أعظم هذه 14-11: 4؛ أفسس 1-2: 1 يةاالمتيازات العظيمة )رومهود بعض للي أقّر بولس الّرسول أنَّ  

ن كالم هللا بشكٍل متسلسل وتدريجي ليشكّ 4: 1 يةم على كالمه )روماالمتيازات حقيقة أّن هللا استأمنه ل (. وقد ُدوِّ

 (. 21-21: 1يوحنا ؛ 21-22، 41-41: 42(، أي العهد القديم )انظر لوقا 41: 1 يةكتاب الّشريعة واألنبياء )روم

، يحكم ومع هذا، يؤّكد الّرسول بولس على أّن امتيازات اليهود كلّها ليسْت ضمانة  على تبريرهم أو خالصهم! فمثال  

 يةبل أشرار )روم -في ذلك اليهود، بكونهم غير أبراركتاب الّشريعة واألنبياء نفسه على كّل النّاس، بما 

رونال يُ (! وهكذا، فإن اليهود 12-12: 1 رواو برَّ واحٍد من امتيازاتهم  على أساس امتيازاتهم! فلن يحميهم أي   لن يُبرَّ

أن  يمكنهم، ال اوأمم   ا، أعلن بولس الرسول أّن كّل النّاس، يهود  امن غضب هللا في يوم الّدينونة األخيرة. والحق  

 (! 44: 1 يةيتبّرروا إال بإيمانهم بيسوع المسيح )روم
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 1-1: 1 يةروم

 ؟لماذا ال تضمن أمانة هللا تبرير اليهود: 5الّسؤال 

  .مالحظات

استنتاج بولس ال يتوافق مع أمانة هللا تجاه وعد عهده مع إسرائيل. كان اليهود يعتقدون أن هللا  اعترض اليهود على أنَّ 

تضمن  هبأّن أمانة هللا لوعود . إنّهم يعتقدون مخطئينحتّى حين ال يكون بنو إسرائيل أمناء نحو هللالوعوده  ايبقى أمين  

 تبريرهم بغّض النّظر عن مقدار عدم أمانتهم مع هللا ونحوه. 

يؤّكد الّرسول بولس على أّن أمانة هللا تبقى أكيدة وغير منقوصة. فال يمكن الّشّك بأمانة هللا، حتّى في ما يختّص 

 بوعوده لبني إسرائيل. 

في عدم  ارائيل نحو هللا! عدم أمانة بني إسرائيل أمٌر يُرى واضح  ولكْن ما يمكن التشكيك به هو أمانة شعب إس

، في كتب ( المرتبطة بوعد عهد هللا. فمثال  3، 4-1: 2تتميمهم للّشروط والبنود )التي هي اإليمان والطاعة؛ عبرانيّين 

كما قد أدان نفسه بأنّه فاعل شّر، الّشريعة واألنبياء، أقّر أعظم ملوك أّمة بني إسرائيل، الملك داود، أنّه آثم بالكامل. ف

، اثل، الوارد في العهد القديم، أن هللا بارٌّ دائم  يثبِت هذا المَ (! 2: 11)مزمور  اأقّر واعترَف بأن هللا بارٌّ وعادٌل تمام  

 ان: كان عليهم أن يؤمنويْ بشرطَ  ا. كان وعد عهد هللا لشعب إسرائيل مصحوب  ابينما اليهود آثمون وليسوا أبرار  

تمّسك شعب إشرائيل بالّشرطين المرتبطين بوعد العهد. ولكن حين  اطالم   هتجاه وعد عهد اويطيعوا. فسيبقى هللا أمين  

 بأن يحفظ وعَد عهده.  ايتجاهل اليهود مسؤوليتهم بحفظ الّشرطين المرتبطَين بالعهد، فإّن هللا ال يكون ُملَزم  

 

 8-2: 1 يةروم

 ؟برُّ هللا تبرير اليهودلماذا ال يضمن : 1الّسؤال 

  .مالحظات

 وفكرةٍ  على حّجةٍ  اكان اليهود يتوقَّعون أن يكونوا معفيّين من حكم هللا الباّر في يوم الّدينونة األخيرة، وذلك اعتماد  

خاطئتَين كانتا لديهم. كانوا يقولون إنَّ إثمهم أبرز وأظهر بّر هللا بجالء أكبر. وكانوا يقولون إنّه كلّما كان الفرق بين 

 هللا وإثمهم أكبر، برزت ولمعت طبيعة هللا الباّرة والعادلة أكثر، وصار أسهَل للنّاس أن يروا مدى عظمة بّر هللا!  برِّ 
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ؤّكد تعّزز وتاليهود  ةخطيَّ ة التي مفادها أنّه إن كان إثم وشّر وة البشريّة الطّبيعيّ لة بهذه الحجَّ استمّر اليهود في المجادَ 

 إن أدان اليهود على خطاياهم!  اأتي إليه بمجد أعظم، فإن هللا سيكون ظالم  بأنّها تحّق وبّر هللا و

ع و. فهذا النّ ايمكن الّدفاع عنه مطلق   ، بل والاليس فقط شّرير  يقول الّرسول بولس إن هذا النوع من التّفكير والمنطق 

ه مثل اليهود اآلثمين. فإن لم يِدن هللا ويعاقب شّر اليهود، فإنَّ  األنّه يجعل هللا آثم   امن المنطق والتّفكير شّرير جّد  

 على محاكمة اليهود وإدانتهم!   ر قادرٍ وغي اسيكون آثم  

ة ذاته، فال ألن األَُمميّين األشرار سيعتمدون على الحجّ  االتّفكير والمنطق أيض  النّوع من هذا وال يمكن الّدفاع عن 

 على محاكمة أحٍد في العالم!  ا. وهكذا، ال يكون هللا قادر  اعلى محاكمة األمم أيض   ايكون هللا قادر  

أنّه "كلّما زاد عمل النّاس للّشّر، وهو  االأخالقي   اال يمكن الّدفاع عن حّجة اليهود ألّن من شأنها أن تنشر وتعّزز تعليم  

ة، مّجدوا هللا أكثر." فكيف يمكن هلل أن كلما زاد النّاس في ارتكاب الخطيَّ زاد الخير الذي يمكن أن يخرج منه!" أو "

؟ إن تعليم بولس الرسول بأنَّ النّاس يخلصون باإليمان، ال بأعمالهم وحفظهم الشريعة، ال يعني ايدين النّاس كخطاة إذ  

: المقدَّس فيقول الكتابغم من شّرهم وإثمهم وعصيانهم  التي تستحّق دينونة هللا الكاملة. أّن النّاس يخلصون بالرّ 

ة التي تقود إلى ينيّ كّل التّعاليم الالدينيّة أو الدّ وهكذا فإنَّ (. 42: 1" )إشعياء اوالخير شّر   ا"ويٌل لمن يدعون الّشّر خير  

 فة! سلوٍك فاسد هي تعاليم منحر

 

 48-9: 1 يةروم

 ؟كيف يثب ت بولس تعليمه بأّن األَُمم واليهود يقفون أمام هللا ُمدانين: 1الّسؤال 

  .مالحظات

لطة النّهائيّة والعليا بشأن اإليمان والّسلوكأ.    .الكتاب الُمقدَّس باعتباره السُّ

في ما يتعلَّق ة على الّسواء. فالخطيَّ اليهود واألمم تحت جعل  2: 1 إلى 12: 1 يةحديث الرسول بولس في روم

 ، ليس من يهودّي لديه امتيازات تفوق ما لدى األُممي!بالتّبرير

اليهود أو  ظِهر أّن الُمِهم ليس رأيَ سول بولس هذا التعليم باقتباسه عدة مقاطع من الكتاب الُمقدَّس. هذا يُ يثبِت الرّ 

فالكتاب الُمقدَّس هو الّسلطة والمرجعيّة النّهائيّة  الكتاب الُمقدس! ، بل ما يقولهبشأن هذا األمر إيمانهم أو قناعتهم

ن يعلِن كونية مَ  هللا هوَ ة التي بها يسلكون )الحياة(! ون المؤمنون )العقيدة(، وللكيفيّ والعليا لما يؤمن به المسيحيّ 

معرَّضون الجميع فة. وحكم الخطيَّ  فكّل النّاس، بال فرق أو استثناء، تحَت سلطة هللا وفساد وذنبة: وشمولية الخطيَّ 
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على الّسواء لُحْكم هللا ودينونته. ويقتبس الّرسول عدة مقاطع معروفة من العهد القديم ليثبت لليهود أّن كتبهم الُمقدَّسة 

 )الّشريعة واألنبياء( تحكم عليهم وتدينهم! 

 

 .ةكونية اإلثم والخطيَّ ب.  

، وال واحد." "ليس من يُدِرك" حّق هللا : 1-1: 11ومزمور  1-1: 12هذه اقتباسات من مزمور  أو "ليَس إنساٌن بارٌّ

ته وحكمته من دون إعالن الكتاب الُمقدَّس. "ليس من يبحث عن هللا،" أي أنه ليس إنساٌن بطبيعته وقوَّ حالته الّرديئة 

بطبيعتهم وفي ذواتهم ابتعدوا عن هللا ويتجنّبون الطّريق الّصحيح والّسليم الذي الجميع يطيع هللا أو يعبده أو يخدمه. 

. "ليس من يمارس الّصالح، اهم بال نفع،" بمعنى أّن الجميع فاسدون أخالقي  اس ... صاروا كل  يقود إلى هللا. "جميع النّ 

(. ليس من إنسان اّدعى 11: 12انظر لوقا هللا مستعدٌّ ألن يقبل صالحه ) ال وال واحد." معنى هذه الكلمات هو أنَّ 

 ة.( وكانت أعماله الّصالحة كافية لرفع وتجن ب غضب هللا العادل على الخطيَّ 3: 32صالحة )إشعياء  عمله أعماال  

ت أن بِ وهكذا، فإّن الكتاب الُمقدَّس يثوفي يوم الّدينونة األخيرة، لن تعدِّل أعمال اإلنسان ميزان وضعه لصالحه! 

 د الروحي واألخالقي في اإلنسان فساٌد كوني  شامل.الفسا

 

  .شّر الكالم ج. 

هناك بعض النّاس الذين يعترضون. يقول هؤالء إنهم ليسوا  ادائم  . 1: 122و 1: 12و 1: 1هذه اقتباسات من مزمور 

بولس يعطي  خطاة وليسوا فاسدين. ويقولون إنّه لكونهم ال يقتلون وال يزنون وال يسرقون فإنّهم ليسوا خطاة ! ولكنَّ 

دعون صالحين بخطايا اللسان. كّل النّاس، بمن في ذلك َمن يُ  كل  إنسانويعيشه أمثلة على وضع اإلثم الذي يعانيه 

وُمهذَّبين، يخطئون بألسنتهم. ويمكن للكلمات الخارجة من أفواه بعض النّاس أن تكون ذات رائحة مزعجة كرائحة 

هم وكذبهم تهم يكذبون ويغّشون ويمكرون. كالمهم مثل لدغ األفعى الّسامة، خاّصة نميمة من القبر. إنَّ درالعفن الّصا

. وكّل هذا يخرج من قلوبهم ويُظِهر ويُثبِت فسادهم منهم إنسان الصادر من فم كلِّ وخداعهم ولعنهم وكالم المرارة 

 (! 11-12: 11؛ 11-11: 14األخالقّي )متّى 

(، وإدانة المسيحيّين 11-14: 1كورنثوس 1؛ 4-1: 1ى )متّ  اة دائم  ير المسيحيّين/ غير المؤمنين خطيَّ إدانة غ

 ا(، هي أيض  42: 1تيموثاوس 1؛ 11-1: 1كورنثوس 1؛ 2-1: 11)لوقا المؤمنين، إال في حالة الخطايا الواضحة 

 ة!خطيَّ 
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 .شّر األعمالد.  

العنف والظ لم واإلساءة التي تدّمر  ، وهي تعلّم أن النّاس يخطئون بأعمال2-1: 11هذه االقتباسات مأخوذة من إشعياء 

تعني أّن النّاس يقتلون ألتفه األسباب التي قد جملةٌ حياة اآلخرين وأمالكهم. "أقدامهم سريعة إلى سفك الدماء" 

فالنّاس على األرض تثيرهم! "في طرقهم الخراب والشقاء" جملة تشير إلى ما تتّسم به حياة النّاس على األرض. 

رة  الشّن الحروب، بل وما يُدعى "حروب   ايبتكرون كّل الوقت أسباب   ُمقدَّسة"، ولكّن كلَّ حروبهم ألسباٍب غير مبرَّ

الحروب دمار ال معنى له وكوارث وكآبة تفوق الخيال والمنطق. النّاس  لقضايا بعيدة كّل البعد عن العدل! نتيجة كلِّ و

الم بسبب الُعنف الم ... لم يعرفوه." أي أنّهم لم يعرفوا طريق السّ على األرض بطبيعتهم أو في ذواتهم "... طريق السّ 

في وسطهم. وهكذا، فإن انتشار العنف والحروب وسيادة الظلم بين األمم  اتقريب  والظّلم الذي يسود بشكٍل مستمّر 

 ! اوأخالقيّ   ايّ  وكثرة الّشقاقات والخالفات في األرض تُثبِت أن الجنس البشري فاسد روح

 

 .عنهالبُع د عدم احترام هللا وهـ.  

"مخافة" هو االحترام والثقافة واالرتعاب معنى كلمة . 1: 13مأخوذ من مزمور  12: 1 يةما يقتبسه الرسول في روم

. النّاس في طبيعتهم وفي ذواتهم ال يقّدمون االحترام والمخافة الواجبين هلل الحّي الوحيد، إله الكتاب الُمقدَّس. اأيض  

أو دينونته، ظِهرون أّي نوٍع من االحترام والتّبجيل تجاه هللا. إنهم ال يخافون من حكم هللا إنهم ال يثقون باهلل، وال يُ 

هلل عن حياتهم. وهكذا، فإّن عدم احترام النّاس تجاه  اويعيشون وكأنّه ليس من إله. إنّهم يحيون وكأنّهم لن يقّدموا حساب  

هللا الحّي يُظِهر ويُثبِت أن الفساد الروحي أمٌر يعّم كامل المسكونة. وكال العهدين، الجديد والقديم، يعلّمان بالفساد العاّم 

 للجنس البشري.  والّشامل

 

 50-49: 1 يةروم

عليهم وُمدانين أمام  ابولس عن كون األمميّين واليهود محكوم   الرسول ما هو االستنتاج النّهائي لحديث: 2الّسؤال 

 ؟هللا

  .مالحظات

لهذا البّر. هذا ّر هللا يظهر ويترّسخ من دون أعمال الّشريعة، ومع هذا فإّن الّشريعة تشهد بِ  يعلّم الّرسول بولس بأنَّ 

ريعة" بمعنى ما إلى معنى آخر. وال يمكن فهم مثال واضح على الطّريقة التي يتحّول بها بولس من استخدام "الشّ 



166 
 

المختلفة للكلمة "شريعة" في هذه الرسالة. ففي أحد المعاني،  المعانيمن دون التّمييز بوضوح ما بين  يةرسالة روم

يحّدد المعنى الّدقيق  الّذير هللا، ولكن في معنى آخر تعلِن تبرير هللا. والّسياق هو ريعة" ما هو عكس تبريعلِن "الشّ تُ 

 المقصود للكلمة "شريعة". 

أ( إنّما تخاطب به الذين هم تحَت )في 11: 1 ية الُمقدَّس، العهد القديم؛ روم"... كل ما تقوله الّشريعة )كتاب هللا

ب(، لكي يَُسد كل  فٍم، ويقع العالم كله تحَت 11: 1 يةالباّرة والُمقدَّسة؛ رومريعة )مطالب هللا اليونانية "في"( الشّ 

(، وليس عن النّاس الذين 11، 14: 1 يةاس "المشمولين في" الشريعة )رومم الرسول بولس عن النّ دينونة هللا." يتكلَّ 

 يةة؛ روميَّ ئع األخالقية والطقسية والمدنراريعة )الذين يحاولون أن يحفظوا الشّ هم "تحَت" )في اليونانية "هوبو"( الشّ 

ذب وزيف اليهود ( وفساد وعدم أمانة وإثم وك14-12: 1 يةن في روميإثم وشّر األمم )الموصوف (. إنَّ 12: 3

ها تقود بولس (، كل  12-12: 1 يةاب الُمقدَّس )الُمقتبَسة في روم( وشهادة الكت2: 1-41: 4 ية)الموصوفة في روم

كّل النّاس في العالم مشمولون في مطالب هللا العادلة والباّرة. شريعة هللا بهذا المعنى تؤثِّر للوصول إلى االستنتاج: 

 . وحضارة بكّل النّاس في العالم، في كّل أّمٍة وفي كّل ثقافة

النّاس )أن ينالوا الغفران  اس، وبأن يتبّرر كل  نَّ ال ب خطايا كلِّ يقتضي عدل هللا بأن تُعاقَ مطالب هللا الباّرة هي كما يلي: 

من شعب هللا(، وبأن يتقّدسوا )يحيوا حياة البّر والقداسة التاّمة(! سواء أكان هؤالء أمميّين ال  اقبل أن يصيروا جزء  

(، فهم 11-14: 4 يةلديهم إعالن هللا الخاّص )روم اوأمم   ا( أو يهود  11-12: 4 يةيملكون إعالن هللا الخاّص )روم

ليسوا إعالن هللا )األمميو األصل(  خارجالذين هم ب(. 11: 4 يةمطالبون بأن يفوا بمطالب شريعة هللا الباّرة )روم

 مجال مطالب عدل هللا، وبالتالي ليسوا خارج الحكم والّدينونة اللذين يعلنهما العهد القديم.  خارج

تتألّف من الّدينونات والنّواهي والوصايا واألوامر الخالص )التّبرير والتقديس( ة بالحكم )العقاب( أو بة هللا البارَّ مطالَ 

 أ(. 41، 42: 1؛ 11: 4 يةالواردة في الكتاب الُمقدس، مثل الوصايا العشرة والوصايا األخالقيّة )روم

والباّرة(، فإنّه واضح وبسبب وضوح حقيقة أنه ليس من إنسان في العالم يستطيع حفظ شريعة هللا )مطالب هللا العادلة 

حّجة  على وجوب  اأّن كّل النّاس تحَت ُحكم ودينونة هللا الباّرين! ليس من إنسان يستطيع أن يفتح فمه ُمقّدم   اأيض  

 فاع عن بّره الّذاتي! وبأن عليه أن يقبله في الفردوس )الّسماء(! ليس من إنسان يستطيع الدّ  إعالن هللا بأنّه بارّ 

ر أماّمه باألعمال المطلوبة في الشريعة  ا، "فإّن )ولذا، ألّن( أحد  ريخ هذا العالم يَُسدّ ُكّل فم  في تا من البشر ال يتبرَّ

ر" 42: 1 يةروم)األخالقية والطّقسيّة والمدنية(" ) زمن المستقبل الذي يعبّر عن يقينيّة هذه في (! يأتي الفعل "يتبرَّ

هلل بشأن عالقته بإله الكتاب الُمقدَّس وحياته وأعماله. ليس من إنسان في هذا  اإنسان في العالم سيقّدم حساب   الحقيقة: كلّ 

ر أو يخلص بجهِده أو أعماله في حفظ الّشريعة. وحتّى إن حفظ بعض الّشرائع، فإنّه لن يحفظ كّل  العالم سيتبرَّ

وليتبّرر اإلنسان، أي يُعلَن (! 12 :1كمال مئة بالمئة )غالطية  -الّشرائع، وهللا يطالب بالكمال غير منقوص بالمّرة 
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ة أو إثم أو خطيَّ  في عيني هللا، بحفظه الّشريعة )تعاليم الكتاب الُمقدَّس وشرائعه األخالقيّة(، ينبغي أال يرتكب أيَّ  اباّر  

أّن  امام  (! وهكذا، واضٌح ت3: 32حياة كاملة بالكامل أمام هللا )إشعياء  ا(، وينبغي أن يعيش دائم  12: 4)يعقوب  تعد  

 في تاريخ هذا العالم!  اولن تبّرر أحد   اأعمال الّشريعة ال تستطيع أن تبّرر أحد  

حّجة تُرفَع  تُصِمت كلَّ فهي . قاضٍ عمل بمثابة ريعة" بهذا المعنى ت"الشّ  ب إنَّ 11: 1 يةيقول الّرسول بولس في روم

 ، إله الكتاب الُمقدَّس، وإعالنه في الكتاب الُمقدَّس، وتجعل النّاس مسؤولين عن تقديم حساٍب هلل. هللا الحقيقيّ  ضدَّ 

تُظِهر للنّاس الّصورة التي  مرآة"الّشريعة" بهذا المعنى تعمل بمثابة  ب إنّ 42: 1 يةويقول الّرسول بولس في روم

تساعدهم على أن يدركوا مدى فسادهم التي هم فيها، وهي ة واإلثم تريهم مدى حالة الخطيَّ  ايراهم هللا عليها. إنّه

 وانحرافهم. 

، إذ هي ال مخلِّصريعة" بهذا المعنى ال تستطيع أن تعمل بمثابة "الشّ  أ إنّ 41: 1 يةويقول الّرسول بولس في روم

ذلك. فالّشريعة ال تستطيع أن ريقة التي بها يتبّرر أو يخلص النّاس أمام هللا، وال تفعل الطّ أو تقدِّم تستطيع أن تعلِن 

م ن علِ تُ   . أو تقدِّمه ال تعلنههي طريق الخالص )التّبرير والتقديس( وأو تقدِّ

ر المؤمنين بالمسيح وسيبّررهم، هو برٌّ مستقّل تمام  بِ  عن محاولة الحصول على بّر هللا  ار  هللا، الذي يستطيع أن يبرِّ

 ة. الُمقدَّس األخالقيّ المطلوب والُمعبَّر عنه في وصايا الكتاب 

يختم الرسول بولس بقوله إّن هدف "الّشريعة" لم يكن تبرير النّاس أو تخليصهم، ولكّن هدفها هو إعالن متطلّبات هللا 

ف اإلنسان بحقيقة وطبيعة الخطيَّ الاّلزمة  ة ليصير اإلنسان من شعب هللا، وليقترب منه ويعيش أمامه. "الّشريعة" تعرِّ

هدف هللا لحياته!  اُمضيِّع  عن هللا،  تقاّل  في ذاته ويحيا مس اخاطئ، أي مفصول عن هللا وبأنه يعيش مكتفي  وبحقيقة أنّه 

وألنّه ليس من إنسان في العالم يستطيع أن يحفظ مطالب هللا بشكٍل كامل، فإّن هذه "الّشرائع" تدفع النّاس إلى حالٍة من 

 الذي هو الوحيد الذي يستطيع أن يبّررهم ويخلِّصهم )غالطيةاليأس من الّذات، وتقودهم إلى يسوع المسيح، 

1 :41-41 .) 

  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

 والتّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق التّي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون نها. 42-1: 1رومية : لنفّكر مع   ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟فّكر  : ما التّطبيقات الممكنة التّي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.دّون

تلفة للحّق نفسه. وفي ما يلي قائمة )تذّكر أنّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مخ

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 
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 :50-4: 1 يةمن روم مقترحةأمثلة على تطبيقات  .4

أن  يال تستطيع االمتيازات التي لدّي أن تبّررني، وال يمكن للّسلبيّات التي يتّصف بها وضع : 1: 1

 تحرمني من تأه لي لنوال التّبرير. هللا هو الوحيد الّذي يستطيع أن يبّررني باإليمان. 

 امتالكك لنسخٍة من الكتاب الُمقدَّس امتياز عظيم، فاقرأه وادرسه!   : 4: 1

تجاه وعده  ا(. إنّه يبقى أمين  11: 4تيموثاوس 4) اعلى الّدوام، حتّى حين ال أكون أمين   اسيبقى هللا أمين   : 1: 1

! حين أكون غير أميٍن، فإّنه يدين عدم أمانتي! صّمم على أن تكون وتجاه تهديده بالّدينونةبالخالص 

 مثل هللا في أمانته! 

ن في الكتاب الُمقدَّس. 11: 41بالحّق وال يكذب )عدد  ايتكلّم هللا دائم    : 2: 1  (، ولذا ثِق بكالم هللا الُمدوَّ

 حجج واألفكار الخاطئة والمنحرفة. انتبه من ال : 1-2: 1

أن عرقك أو ثقافتك أو لغتك أو تاريخك أفضل من عرق أو ثقافة أو لغة أو  اال تفّكر وال تعتقد أبد   : 1: 1

 (. 42: 1تاريخ اآلخرين )غالطية 

 . اوأخالقيّ   اُكْن على قناعٍة تاّمة بأنّه بحسب معايير هللا اإلنسان فاسد روحيّ   : 12-14: 1

 (. 42-12: 11؛ 13: 14؛ متّى 1: 121انتبه للكلمات الخارجة من فمك )مزمور  : 11-12: 1

 (. 4-1: 2ال تدخل في حروب وشجارات البشر )يعقوب  : 11-11: 1

 خصية والحميمة مع هللا الحّي. إلى العالقة الشّ  اُعْد دوم   : 12: 1

 ال تحاول أن تبّرر نفسك أمام هللا.  : 11: 1

 ة كمرآٍة ترى بها نفسك كما يراك هللا. س وشرائعه األخالقيّ اعتمد على تعاليم الكتاب الُمقدَّ  : 42: 1

   

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .5

ا تعليم خاطئهو ، وبالتّالي قولنا "لنمارس الّشرور لكي يأتي الخير" قول فاسد الأخالقيّ  . أ . أنا، ومنحرف جّد 

على أن ال أعلِّم عقيدة فاسدة في ميلها أو في خالفها مع المبادئ األخالقيّة  اجّد   اكمعلِّم، أريد أن أكون حريص  

 أريد، كمعلِّم لكلمة هللا، أن أدرس وأفّصل كلمة الحق باستقامة. التي يعلّمها الكتاب الُمقدَّس. 
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الجميع هم بالطّبيعة خطاة وفاسدون في طبيعتهم.  بأنَّ أريد أن أقتبس آيات ومقاطع الكتاب الُمقدَّس ألُظِهر  . ب

 ّر هللا. بحاجة لبِ  اذين يُدعون "صالحين" في عيني اآلخرين هم أيض  وحتّى الّ 

 

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

 ل دراسة الكتابفي صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )42-1: 1 روميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتناوبلنصلِّ 

 على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصلّي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.(  الُمقدس. تدّرب

 

 دقائق( 2) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

ا وألجل الناس في العالم تابعوا الصالة  .في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعض 

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 3

 للّدرس القادم
 

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

  وأن تكرز بالملكوت. ا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح: تعهَّد بأن تتلمذ أناس  تعهَّد .1

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  42-1: 1رومية  ِعظ أو علّم أو ادرس .4

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .1  1، 3، 1، 4صموئيل 4من : خّصص وقت ا خاّص 

ل. اكتب مالحظاتك.   يومي ا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

راجع يومي ا آخر خمس آيات كتابية  .42: 1 رومية ،لكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظهاتأّمل بآية ا الحفظ: .2

 حفظتَها. 

ر َمثَل "الكنز المطمور المخفّي" الموجود في متّى التعليم .1 ل "اللؤلؤة كثيرة الثّمن" ثَ ، ومَ 22: 11: حضِّ

. استفِد من الخطوات اإلرشاديّة الّستّة لتفسير األمثال الواردة في الّدرس  23-21: 11الموجود في متّى 

 األول.

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم.
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  44الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  42)مشاركة   5

  صموئيل5
 

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

ل في المقاطع    (. 1، 3، 1، 4صموئيل 4الكتابية الُمعيّنة )ومن التّأم 

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

 دقائق( 1)حفظ  1

 58: 1رومية 

 

 . 42: 1راجعوا في مجموعاٍت من اثنين رومية 

  دقيقة( 21) تعليم 1

 الكنز المطمور المخفي

 واللؤلؤة كثيرة الثّمن

 

 ،22: 11متّى " في الكنز المطمور المخفيثَل "مَ 

 بـ مثالن يتعلَّقان 23-21: 11ى متّ " في اللؤلؤة كثيرة الثّمنو"

 ملكوت هللا تكلفة الّدخول إلى

 

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

الواقعيّة هدفها تعليم حقيقة روحيّة. استخدم يسوع المسيح األمور الشائعة واألحداث اليومية من أجل إعالن أسرار 

 ملكوت هللا وإنارتها وتوضيحها، ولمواجهة النّاس بحقيقة أوضاعهم أو حاجتهم للتّجديد. 

 (. 1، الُملَحق 1ة في دراسة األمثال )انظر الّدليل اإلرشادي تّ السّ ة قاط اإلرشاديّ ل باستخدام النّ امثاأل هوسندرس هذ
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 الكنز المطمور المخفيأ. مثل 

 

 . 22: 11متّى  اقرأ

 

 .ثَلبيعيّة الُمقدَّمة في المَ افهم القّصة الطّ . 4

 ولذا، سندرس أوال  ثل مبنيٌّ على هذه اللغة. ثل بلغة مجازية، والمعنى الّروحي المقصود من المَ : يُحكى المَ ُمقّدمة

 التاريخيّة.  االثّقافيّة/ الحضاريّة وحقائقه اتهثَل وخلفيّ كلمات قّصة المَ 

 ؟ثَلالمَ  : ما هي العناصر الحياتيّة التي تتضّمنها قّصةشناق  

 .مالحظات

في  امطمور   امخفي   اكنز   بغير توق ٍع منهحفرة، وجد  في حقلٍ هي صورة رجل كان يحفر الّصورة الّتي لدينا هُنا 

لم يُكن لدى ما  اة عّمن دفن الكنز أو سبب دفنه هناك. ولكن بسبب الحروب واللّصوص كثير  القصّ األرض. ال تُخبِرنا 

كان البعض في بعض األحيان يضعون بعض مقتنياتهم الثّمينة ولذا، مكاٌن آمن يحفظون فيه مقتنياتهم الثّمينة. النّاس 

 عن كنزه ومكان كنزه.  اخبِر أحد  وربما ماَت هذا اإلنسان قبل أن يُ في صندوق ويدفنونه في حقولهم. 

وبينما كان رجٌل يحفر حفرة في الحقل، وجد هذا الكنز بغيٍر ومّرت الّسنوات، وصار هذا الحقل ملَك شخٍص آخر. 

القِّصة عن سبب حفر هذا الّرجل حفرة  في حقٍل ليس له. ثّمة احتماٌل بأنّه استأجر ذلك الحقل توق ع منه. ال تُخبِرنا 

ه حتى يصير ِرد الّرجل أن يسرق الكنز. ولذا، أدرك أنَّ "الّضمان"(. لم يُ بـ اأحيان  ّصٍة من المحصول )ما يُدعى حِ مقابل 

صندوق الكنز. وذهب لهذا الحقل. ولذا، عاد فطمر  ان مالك  أن يكو لديه الحّق باالستحواذ على هذا الكنز، فعليه أوال  

من أجل يشتري ذلك الحقل. لم يهتّم ذلك الّرجل لحقيقة أن امتالكه هذا الحقل كلّفه كل  أمالكوباع كّل ما لديه من 

 بأن يمتلك ذلك الكنز.  اأمالكه، بل كان مسرور  
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  .ثَلياق المباشر، وحّدد عناصر المَ ادرس وامتحن السّ . 5

ثَل إلى المَ  خلفيَّةشير تثل أو تطبيقه". قد " و"شرح المَ الخلفيّة"ف من ثل أن يتألّ : يمكن لسياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثل، بينما شرح أو قصة المَ  قبلثل المَ  خلفيَّةرد تقيل فيها المثَل. عادة  ما  التي الظروفصف تثل، أو حكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 

 ثل وقّصته وشرحه أو تطبيقه؟هذا المَ  خلفيَّة هيما ش: ف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 .  11-16: 41متّى في  واردةالمثَل  خلفيَّةأ.  

ثل لم يُحَك أمام الجموع بل هذا المَ  ثل القمح والّزوان مباشرة. ولذا، فإنّنا نستنتج أنّ ثل بعد شرح يسوع لمَ يرد هذا المَ 

 ثل هو اإلعالن ال اإلخفاء! هدف هذا المَ  للتالميذ فقط. وبالتالي، فإنّ 

 

 .11: 41متّى في  واردةثل ب. قّصة المَ  

 

 ثل.ج. شرح أو تطبيق المَ  

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

  

  .ثَلالّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ حّدد التّفاصيل ذات . 1

ثَل هي ثل. والتّفاصيل ذات الّصلة في المَ : لم يقصد يسوع أن يكون هناك مغزى روحي لكّل نقطة تُذَكر في المَ ُمقّدمة

ثل الرئيسّي أو الّدرس ثل التي تعّزز النقطة المركزيّة في المثل أو موضوع المَ تلك التّفاصيل الواردة في قّصة المَ 

ومستقاّل  لكّل نقطة تفصيلية  اخاّص   ا. ولذا، علينا أالّ نعطي مغزى روحيّ  يُراد إيصاله من خالل المثَلالرئيسّي الذي 

 في قّصة المثَل. 

منها إيصال التي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد وثَل : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 
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 .مالحظات

 .ملكوت هللا 

؛ 1: 42ك أو ُحكم هللا الّسيادي على كّل إنسان وكّل شيء من األزل إلى األبد )مزمور لْ بشكٍل عاّم، ملكوت هللا هو مُ 

ملكوت (. 12: 42وبشكٍل خاّص، ملكوت هللا هو ُملك أو ُحكم هللا الّسيادي من خالل يسوع المسيح )متّى (. 11: 121

ن (، وتطبيق ذلك العمل في المؤمني13: 4 الرسل على أساس عمل خالص المسيح يسوع المكتمل )أعمال هللا مبنيٌّ 

(، وهو 41-42: 11المؤمنين )لوقا  وب(. ملكوت هللا يُدَرك في قل11: 12 يةمن خالل عمل الّروح القدس )روم

هاية )مرقس يعمل في حياتهم. ويظهر ملكوت هللا في أربع نواحٍ مرئيّة: في خالص المؤمنين الكامل من البداية إلى النّ 

(، وأعمال المؤمنين الّصالحة 11-12: 13ل المؤمنين كنيسة  واحدة  على األرض )متّى عْ (، وجَ 41-43: 12

ماء الجديدة السّ  يفي الكون المفدّي أ ا(، وأخير  22-12: 41ي المجتمع البشرّي )متّى )تأثيرهم( في كل نواح

 (. 43-42: 11كورنثوس 1واألرض الجديدة في المجيء الثّاني ليسوع المسيح )

في كنيسة مسيحيّة )مجموعة بيتيّة أو  ال  افع احين يخلص اإلنسان، ويصيُر عضو   اوهكذا، يصير ملكوت هللا مرئيّ  

سة بيتيّة(، ويخدم في إحدى الخدمات الكثيرة الممكنة في ملكوت هللا. حين يقول يسوع "يُشبَّه ملكوت الّسموات/ كني

هللا ..." فهو يقصد أن يعلّم عّما يحدث خالل ُحكم هللا اآلن على األرض وما سيحدث حين يبلغ حكم هللا مرحلته 

ستحصل األحداث الموصوفة في  اح. في يوم الّدينونة األخيرة، حتم  األخيرة والنّهائيّة في المجيء الثّاني ليسوع المسي

ذا هو أن النّاس األحياء اليوم مشمولون في األحداث الموصوفة في األمثال! لكلِّ واحٍد . معنى هأمثال يسوع المسيح

 من أمثال الّرّب يسوع المسيح رسالة لَك ولي اليوم! 

 

 .الكنز 

 . ملكوت هللا وقيمته الفائقة الحسابمثّل يثل، ألنّه ة في هذا المَ وضروريّ ة ة أساسيّ الكنز نقطة تفصيليّ 

 

 .الحقل 

الحقل يمثّل "الكتاب الُمقدس"، ولكّن هذا الفهم غير ممكن ألّن قراءة الكتاب الُمقدَّس ليست  يقول بعض الُمفسِّرين إنَّ 

س حين وجد ملكوت هللا. بولس يقرأ في الكتاب الُمقدَّ ، لم يُكن الّرسول الطريقة الوحيدة الكتشاف ملكوت هللا! فمثال  
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الكتشاف ملكوت هللا أو الخالص، فإنّه يستخدم كّل الطُّرق والوسائل. ولذا، فإّن "الحقل" جزٌء  افحين يقود هللا خاطئ  

 ، وينبغي عدم إعطائه أّي معنى ُمحدَّد. )لتعزيز حكاية القّصة ال مغزاها( ةفقط من القصّ 

 

  .ثَلالّرسالة الّرئيسيّة للمَ حّدد . 1

ثل نفسها. : الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل موجودة إّما في الّشرح أو التّطبيق، أو يمكن استخالصها من قّصة المَ ُمقّدمة

نعرف كيف ينبغي تفسير األمثال. عادة  ما يكون ثَل أو طبِّقه المَ وبالنّظر إلى الطريقة التي بها شرح يسوع المسيح 

هدف أو درس رئيسّي واحد، أي نقطة مركزية واحدة يشّدد عليها. ولذا، علينا أال نحاول إيجاد حق  روحّي في  ثَلللمَ 

 نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذي يسعى المثَل لتقديمه. علينا أْن كل واحٍد من تفاصيل القصة، بل 

 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش   

 .مالحظات

 ". ملكوت هللاخول إلى تكلفة الدّ يعلّم عن "ثل مَ هو  22: 11متّى  الكنز المطمور المخفيّ مثَل 

 اعليه يكون مستعّد   يرغب في الحصول ى أن الذيحتّ  املكوت هللا كنٌز ثميٌن جد  الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل هي كما يلي: "

 ." ما يمكن أن يحول دون امتالكه ي عن كلِّ للتخلِّ 

 

من الثّمن الذي ُدفِع  افي الحقل أكثر قيمة  جد   خول إلى ملكوت هللا تستحّق كّل تضحية. الكنز المطمور المخفيّ قيمة الدّ 

وحياته. و"الّدخول إلى ملكوت هللا" يعني نوال  المتالك الحقل. "ملكوت هللا" هو حكم هللا في قلب المسيحي الحقيقيّ 

(، وبالتالي هو 11: 13 الرسل ؛ أعمال43-42: 12الخالص بالنّعمة من خالل اإليمان بيسوع المسيح )مرقس 

 من أي أمٍر يمتلكه إنسان.  اامتالك ملكوت هللا أو الد خول إليه أمٌر أثمن جد  الخضوع لُحكم سيادة هللا في حياة اإلنسان. 

 اتمام   هذا األمر أساسيٌّ عن ملكوت هللا. المسيح هو أحد الّسمات األساسيّة في تعليم يسوع  الّدخول إلى ملكوت هللا

شعب ملكوته مستعّدون ألن يعطوا ويقّدموا أنفُسهم وحياتهم ليسوع المسيح  - لنوال الخالص. شعب هللا الحقيقيّ 

 وبالتالي ألن يدخلوا ملكوت هللا. 
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  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسالمَ قارن . 2

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

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

ما باالعتماد على التعليم  على أن تفّسر مثال   ااحرص دائم   والمشابهة التي يمكنها أن تساعدنا في تفسير المثَل.

 الواضح والمباشر للكتاب الُمقدَّس. 

 ؟كيف تقّدم المقاطع الكتابيّة التّالية أمثلة  توضيحيّة على اكتشاف ملكوت هللا والّدخول إليه: شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 24-12: 4يوحنا  

ا/ المسيح المنتظر. في البداية، كان نثنائيل أخبره فيلب س بأنّهم وجدوا المسيّ اكتشف نثنائيل كنز ملكوت هللا حين 

: اه قائال  بشأن هذا األمر، ولم يكن يعتقد أنّه يمكن لشيٍء صالح أن يأتي من ناصرة الجليل. لكّن فيلب س تحدّ  امتشّكك  

ن قبل أن دعاه فيلب س، أدرك أن يسوع كان تحَت شجرة تي ا"تعال وانظر!" وحين أخبر يسوُع نثنائيل بأنّه كان جالس  

كه وريبته من أجِل أن يصير تابع   ا/ المسيح المنتظر. وعندئٍذ تخلّى نثنائيل عن كلّ المسيّ  ليسوع المسيح. كانت  اتشك 

 نثنائيل لدخول ملكوت هللا.  تحّملهاهذه هي التّكلفة التي 

 

 10-4: 1يوحنا  

ملكوت هللا حين التقى بها يسوع عند البئر. في البداية، تجنّبت هذه المرأة مواجهة المرأة الّسامريّة كنز اكتشفت 

ا، أي المسيح المنتظر، نّه المسيّ بأا الخاطئة بتغييرها موضوع الحديث. ولكن حين أخبرها يسوع هالحقيقة بشأن حيات

عن خوفها من أن ة ت المرأة الّسامريّ تخلّ د تستطيع البقاء بعيدة  عن مواجهة حقيقة حياتها الخاطئة واآلثمة. لم تعُ 

. كانت هذه المسيحكي تصير تابعة  ليسوع  وعن شعورها بالخزي والخجل من خطاياها الماضية اتُعَرف حقيقة حياته

 المرأة السامرية لدخول ملكوت هللا. تحّملتهاكلفة التي هي التّ 
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 9يوحنا  

ُجل الذي ُولِد أعمى كنز ملكوت هللا حين شفى يسوع المسيح عماه.   افي البداية، كان هذا الرجل يهوديّ  اكتشف الرَّ

ة ما. إّما أنّه أو والديه ارتكبوا خطيَّ . وبعَد شفائه، شّكك اليهود بحقيقة أنّه كان أعمى ألنّه السنهدريم في مجمع اوعضو  

ُجل األعمى عمل هللا في حياته، أدرك  ظهرَ ليُ  ولكٍن حين قال يسوع إنّه كان أعمى أنَّ يسوع كان نور العالم. كان الرَّ

ليسوع  اويتعرَّض لإلهانة العلنية من القادة الّدينيّين في بلده ليصير تابع  السنهدريم ألن يُطَرد من مجمع  امستعّد  

 كلفة التي تحّملها الّرجل األعمى لدخول ملكوت هللا. . كانت هذه هي التّ المسيح

 

 9-5: 1؛ فيلبّي 49-4: 9 الرسل أعمال 

في البداية، كان بولس في الطّريق إلى دمشق.  ااكتشف الّرسول بولس كنز ملكوت هللا حين التقى به يسوع شخصيّ  

التقى بيسوع المسيح، أدرك أنّه كان في يضطهد المسيحيّين بإيداعهم الّسجن أو بالتّصويت على قتلهم. ولكن حين 

 اسول بولس مستعدَّ كان الرّ يسوع المسيح كان في الحقيقة المسيح المنتظر ومخلِّص العالم.  وأنَّ  اشّرير   االحقيقة خاطئ  

ليصير ، انهدريم أيض  في مجمع السّ  ااجح أنه كان عضو  والرّ  ا، إذ كان فّريسيّ  الترك مركزه الّسامي في إسرائيل فور  

ليسوع المسيح. أوقف بولس اضطهاده للمسيحيّين، وانتقل ليكون مع يسوع المسيح، وكرز ببشارة اإلنجيل  اتابع  

 كلفة التي تحّملها الّرسول بولس لدخول ملكوت هللا. لشعبه ولكثيرين آخرين. كانت هذه هي التّ 

 

 11-52: 46 الرسل أعمال 

ي كنز ملكوت هللا حين رأى هّزة أرضية تفتح أبواب السجن. في البداية، كان يريد أن يقتل اكتشف ضابط سجن فيلبّ 

نفسه، ولكن حين أدرك أنّه لم يهرب أحٌد من الّسجناء، أراد أن يعرف كيف يمكنه الحصول على الخالص. كان 

ليسوع  اواحتياجاتهم ليصير تابع   سجنائه الّصواب، وقد اهتّم عالنية  بجراحِ  األن يعمل فور   امستعّد  ضابط السجن 

 المسيح. كانت هي التّكلفة التي تحّملها ضابط سجن فيلبّي لدخول ملكوت هللا. 
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 ثل اللؤلؤة كثيرة الثمنب. مَ 

 

 . 23-21: 11متّى  اقرأ

 .ثَلبيعيّة الُمقدَّمة في المَ افهم القّصة الطّ . 4

ثل مبنيٌّ على هذه اللغة. ولذا، سندرس أوال  الّروحّي المقصود من المَ ثل بلغة مجازية، والمعنى : يُحكى المَ ُمقّدمة

 ثَل وخلفيّتها الثّقافيّة/ الحضاريّة وحقائقها التاريخيّة. كلمات قّصة المَ 

 : ما هي العناصر الحياتيّة التي تتضّمنها قّصة المثَل؟شناق  

 .مالحظات

الّصورة التي لدينا هنا هي صورة تاجر جملة يبحث عن أفضل لؤلؤة. ال يستطيع شراَء هذه الآللئ غيُر األغنياء. وقد 

كان للآللئ التي يُؤتى بها من الخليج العربي أو من المحيط الهندي بشكٍل خاّص ثمن باهظٌ يفوق قدرة اإلنسان العادي 

ن الآللئ التي كانت يحصل عليها حتى ذلك الوقت، ولذا فتَّش وبحث في على شرائها. لم يُكن تاجر الجملة راضي ا ع

ا. أراد ذلك التّاجر تلك اللؤلؤة، ولذا  ا، تكلّل بحثه بالنجاح، إذ وجد لؤلؤة  ثمينة جد  كلِّ مكاٍن عن أفضل لؤلؤة. وأخير 

 اشتراها. ولكن حتى يتمّكن من شرائها، كان عليه أن يبيع كّل أمالكه. 

 

  .ثَلعناصر المَ امتحن الّسياق المباشر، وحّدد ادرس و. 5

المثَل إلى  خلفيَّةشير تثل أو تطبيقه". قد الخلفيّة" و"شرح المَ "ثل أن يتألف من : يمكن لسياق "قصة" المَ ُمقّدمة

بينما شرح أو ثل، قصة المَ  قبلثل المَ  خلفيَّةرد تالتي قيل فيها المثَل. عادة  ما  الظروفصف تثل، أو حكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 

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

 .مالحظات
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 .  11-16: 41في متّى  واردةثَل المَ  خلفيَّةأ.  

يُحَك للجماهير، بل للتاّلميذ  ثل لمثل القمح والّزوان مباشرة. ولذا، نستنتج أن هذا المَ ثل بعد شرح يسوع لمَ قيل هذا المَ 

 ! ىخفثل أن يعلِن ال أن يُ فقط. وقد كان هدف هذا المَ 

 

 .16-12: 41في متّى  واردةثل ب. قّصة المَ  

 

 ثل.ج. شرح أو تطبيق المَ  

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

  

  .ثَلالتّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ  حّدد. 1

ثل. والتّفاصيل ذات الّصلة في المثَل هي : لم يقصد يسوع أن يكون هناك مغزى روحي لكّل نقطة تُذَكر في المَ ُمقّدمة

ثل الرئيسّي أو الّدرس ثل أو موضوع المَ ثل التي تعّزز النقطة المركزيّة في المَ تلك التّفاصيل الواردة في قّصة المَ 

ا ومستقاّل  لكّل نقطة تفصيلية  الرئيسّي الذي يُراد إيصاله من خالل المثَل. ولذا، علينا أالّ نعطي مغزى روحيّ ا خاّص 

 في قّصة المثَل. 

نها إيصال : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المثَل والتي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد مشف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .مالحظات

 .التّاجر الباحث عن الآللئ 

ملكوت  الّشخص الذي يطلب باجتهاد وجّديّةثل ألنّه يمثل التّاجر الباحث عن الآللئ نقطة تفصيليّة مهّمة في هذا المَ 

ا للتخلّي عن  هللا. يمثّل هذا التّاجر أيَّ إنسان يسعى باجتهاد ونشاط للخير األسمى في الحياة، وحين يجده يكون مستعّد 

 كلِّ شيٍء لديه ليحصل على ذلك الخير. 
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 .اللؤلؤة 

آللئ شيئ ا ثمين ا، كما يُرى في وقيمته التي تفوق الحساب. اللؤلؤة نقطة تفصيليّة مهّمة. تمثّل ال ملكوت هللاتمثِّل اللؤلؤة 

، حذَّر يسوع في متّى  سامعيه من إلقاء الجواهر/ الآللئ )في اليونانية  3: 1مقاطع أخرى في الكتاب الُمقدَّس. فمثال 

"آللئ"، وهي الكلمة ذاتها المستخدمة في مثل اللؤلؤة كثيرة الثّمن( للخنازير، ألنّهم إن عملوا هذا فإنَّ الخنازير 

قهم تمزيق ا. تمثل هذه "الآللئ" أو "الجواهر" كل ما هو ُمقدَّس. ستدوس  الآللئ تحَت أقدامها، ومن ثّم تلتفت لتمزِّ

، يحّذر يسوع المسيح سامعيه من أن يلقوا "لؤلؤة إعالن بشارة اإلنجيل" للذين يّصرون على رفضهم لما  فمثال 

"لؤلؤة منصب الّشيخ" لمسيحيّين غير مؤهَّلين لهذا  (. وبولس يحذِّر من إلقاء41، 11-12: 12يكرزون به )متّى 

 (. 1-1: 1تيموثاوس 1المنصب )

 

  .ثَلحّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمَ . 1

ثل نفسها. : الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل موجودة إّما في الّشرح أو التّطبيق، أو يمكن استخالصها من قّصة المَ ُمقّدمة

وبالنّظر إلى الطريقة التي بها شرح يسوع المسيح المثَل أو طبَّقه نعرف كيف ينبغي تفسير األمثال. عادة  ما يكون 

للمثَل هدف أو درس رئيسّي واحد، أي نقطة مركزية واحدة يشّدد عليها. ولذا، علينا أال نحاول إيجاد حق  روحّي في 

 ى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذي يسعى المثَل لتقديمه. كل واحٍد من تفاصيل القصة، بل نسع

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ شف وناق  اكتش   

 .مالحظات

 ". تكلفة الد خول إلى ملكوت هللامثل يعلّم عن "هو  23-21: 11مثَل اللؤلؤة كثيرة الثّمن في متّى 

ا للتخلّي عن ملكوت الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل هي كما يلي: " ا حتّى أّن الذي يحصل عليه يكون مستعّد  هللا قنية ثمينة جّد 

 ." كّل ما ال يتوافق معه

 

قيمة الدخول إلى ملكوت هللا تستحّق كّل تضحية. اللؤلؤة كثيرة الثّمن أغلى بكثير من كّل ما يمتلكه التّاجر. "ملكوت 

ّي الحقيقي. و"دخول ملكوت هللا" يعني نوال الخالص باإليمان هللا" هو إدراك سمّو هللا وحكمه في قلب وحياة المسيح

 بيسوع المسيح، وبالتّالي خضوع اإلنسان لُحكم سيادة هللا في حياته. 
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ا لنوال  الّدخول إلى ملكوت هللا هو أحد الّسمات األساسيّة في تعليم يسوع عن ملكوت هللا. هذا األمر أساسيٌّ جّد 

شعُب ملكوته مستعّدون ألن يعطوا ويقّدموا أنفُسهم وحياتهم ليسوع المسيح وبالتّالي  -الخالص. شعب هللا الحقيقي 

 ألن يدخلوا ملكوت هللا. 

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن المَ . 2

م المقاطع الكتابيّة التّالية أمثلة  توضيحيّة  على اكتشاف شف وناق  اكتش    ملكوت هللا والّدخول إليه؟: كيف تقدِّ

 .مالحظات

 55-45: 40مرقس  

ا في حفظ كامل شريعة هللا، ومع هذا لم يكن يعرف ما عليه أن يعمله ليدخل ملكوت  ا كبير  بذل الشاب الغني مجهود 

ا ليسوع هللا! وحين أخبره يسوع المسيح بأنّه ينبغي له أن يبيع كلَّ أمالكه ويعطي المال للفقراء ليأتي ويصير تابع  

ا.  ا ألن يتخلّى عن ثروته العظيمةالمسيح، ابتعد عن يسوع بعيد  ، التي واضٌح أنها انتصبت لم يكن هذا الّشاب مستعّد 

 كعائق أمام دخوله ملكوت هللا. وحينئٍذ قال يسوع: "ما أصعب دخول األغنياء إلى ملكوت هللا!" 

 

 18-56: 8 الرسل أعمال 

، وهناك اكتشف أثمن لؤلؤة  يّ ام الوزير الحبشق ملكوت  -برحلٍة طويلة وصعبة وخطيرة إلى أورشليم ليعبد هللا الحيَّ

، ومن ذلك المقطع 11هللا، وذلك بعَد بحٍث جاّد عن تلك اللؤلؤة في الكتاب الُمقدس. كان هذا الوزير يقرأ في إشعياء 

مستعّد ا ألن ع المسيح، فآمن. كان هذا المسؤول الحكومي الكتابي بدأ فيلب س يخبِره باألخبار الّسارة المتعلّقة بيسو

ا ليسوع المسيح. كانت هذه هي التّكلفة التي تحّملها هذا  يخاطر بمركزه الّرفيع كقائٍد سياسيّ  من أجل أن يكوَن تابع 

 الرجل لدخول ملكوت هللا. 

 

 16-10، 2-4: 40 الرسل أعمال 

ملكوت هللا، بعد أن بحث وفتَّش عنها بكل اجتهاد في  -أعظم لؤلؤة اكتشف الّضابط العسكرّي كورنيليوس أثمن و

ا ما صلّى وقّدم عطايا للفقراء. وحين كرز بطرس ببشارة اإلنجيل له وألقربائه وأصدقائه  عبادته الّدينيّة هلل. كثير 
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بمركزه الّرفيع كقائٍد  األقربين في بيته، آمن هو ومن كان في بيته. كان هذا الّضابط العسكرّي مستعّد ا ألن يخاطر

ا ليسوع المسيح. كانت هذه هي التّكلفة التي تحّملها هذا الرجل لدخول ملكوت هللا.   عسكرّي من أن أجل أن يكون تابع 

 

 41: 46 الرسل أعمال 

وجّدية في بحثها عنه في عبادتها هلل.  ملكوت هللا، بعد اجتهادٍ  -اكتشفت تاجرة القماش األرجواني، ليدية، أثمن لؤلؤة 

كانت تجلس في مكان الصالة بجانب النهر خارج المدينة حين أتى بولس ورفاقه وبدأوا الكالم معها ومع النّسوة 

كانت هذه التاجرة مستعدة للمخاطرة بتجارتها األخريات المجتمعات هناك. وفتح الّرّب قلبها لتستجيب لرسالة بولس. 

 . كانت هذه هي التكلفة التي تحّملتها هذه المرأة لدخول ملكوت هللا.تابعة  ليسوع المسيح وعملها لتكون

 

 45-40: 45 الرسل أعمال 

ملكوت هللا، وذلك بعد البحث عنها بكلِّ  -اكتشف اليهود والمتحّولون إلى اليهوديّة من األمم في بيريّة أثمن لؤلؤة 

قدَّس وحوله. كان الّرسول بولس قد كرز بكلمة هللا لهم، وكان أهل بيريّة نشاط واجتهاد في نقاشاتهم في الكتاب المُ 

ا. وحين اكتشفوا أنَّه كان  المقدَّس يفحصون ما يقوله الكتاب يومي ا ولعّدة أيّام ليروا هل ما كان بولس يعلّمه صحيح 

ا، آمنوا. أعضاء المجمع اليهودّي هؤالء، والذين كانوا من الّرجال والنّسا ضهم لأللم ء، صحيح  خاطروا بتعر 

ا ليسوع المسيح . كانت هذه هي واالضطهاد على يد القادة الّدينيّين اليهود وأبناء مدينتهم وبلدهم وذلك ليكونوا أتباع 

 التّكلفة التي تحملها هؤالء البيريّون لدخول ملكوت هللا. 

 

ص التّعاليم الّرئيسيّة ج  للمثلين . ُملخَّ

 ملكوت هللاالمتعلّقين بتكلفة الدخول إلى 

 

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

 ؟نعملهأو  نكون عليهالذي يريدنا أن  
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  .مالحظات

 .الّرسالة الّرئيسيّة 

 حتّى أنّ  املكوت هللا كنٌز ثمين جد  المثَلين المتعلّقين بـ"تكلفة دخول ملكوت هللا" هي ما يلي: "الّرسالة الّرئيسيّة لهذين 

." تكلفة الّدخول إلى للتخلّي عن كلِّ ما يعترض طريقه في الّدخول إلى الملكوت االذي يرغب بامتالكه يكون مستعّد  

التخلّي عن كّل ما ال يتوافق معه. من األمور التي قد أو الّدخول هذا ملكوت هللا هي التخلّي عن كّل ما يعترض 

تعترض طريق الّدخول إلى ملكوت هللا: الكبرياء، الطّموحات، األمالك، العالقات، األنشطة. فإن وقفت كبرياء 

هذه  اإلنسان أو طموحاته أو أمالكه أو عالقاته أو أنشطته في طريق الّدخول إلى ملكوت هللا، فإنّه ينبغي التّخلّي عن

فخالص النّاس . اأو رخيص   سهال   ا(! الّدخول إلى ملكوت هللا ليس أمر  11-41: 12؛ 34-11: 1األمور )انظر لوقا 

 للمسيحيّين المؤمنين ارخيص   اأن يكون أمر   االذي كلّف هللا حياة ابنه الوحيد يسوع المسيح ال يمكن وال يجوز أبد  

 (!12-11: 2)انظر مرقس 

 

 إليه هو األمر المهّم.خول ملكوت هللا أو الدّ ف وامتالك ااكتش 

قطة التي يشّدد (. ثّمة فرٌق في الن  11: 3أن يكون طلب ملكوت هللا أرقى وأسمى أولوية عند اإلنسان )متّى  ينبغي

ذين ثل الكنز المطمور المخفّي" يشّدد على القيمة الّسامية والثّمينة للخالص بالنّسبة للّ ن. فـ"مَ عليها هذان المثال

ثل اللؤلؤة كثيرة الثّمن" فيشّدد على القيمة الّسامية الفائقة ! أّما "مَ من دون حتّى البحث عنهاكتشفوه، وامتالكه 

! سواء اكتشف اإلنسان ملكوت هللا أو الخالص بطريقةٍ بعد البحث عنهللخالص بالنّسبة للذين يكتشفونه ويمتلكونه 

 !قبولهاألمر المهّم هو  واجتهاد، فإنّ غير متوقَّعة أو بعد البحث عنه بجد  

إن لم تكتشف ملكوت هللا بعُد، فابدأ البحث عنه اآلن! وإْن كنَت تبحث عن ملكوت هللا منُذ مّدٍة طويلة، فادخل إليه 

الّذين يعرفون أين يوجد . ااآلن! آمن بيسوع المسيح فتخلُص! ملكوت هللا يستحّق كّل شيء تمتلكه أو تعمله وأكثر جّد  

 من أجل الحصول عليه والتمت ع به. لكنز يتركون بفرح كلَّ شيٍء آخر ا

 

 دقائق( 2) صالة  2

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس 
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 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

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

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

" مع شخص ثل اللؤلؤة كثيرة الثمنثَل الكنز المطمور المخفي" و"مَ مَ المتعلِّق بـ" علّم أو ادرس التعليمِعظ أو  .4

 آخر أو ضمن مجموعة. 

، 11، 14، 11صموئيل 4 ِمن يوميّ ا تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .1

ل.  استخدم. 42 ن مالحظاتكطريقة الَحّق الُمفضَّ   .َدوِّ

 ية.ع سلسلة آيات الحفظ األخيرة المأخوذة من رسالة رومراجِ  :الحفظ .2

. استفِد من منهجية 11-41: 1 يةرومالمتعلِّق ب : حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيتدرس الكتاب الُمقدَّس .1

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 1: 1: صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيعمله هللا )مزمور الّصالة .3

ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا،  حدِّث دفتر مالحظاتك .1 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 ومالحظاتك بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم. 
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 45الّدرس 

 صالة 4

 

 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:  . الذي يتعلَّق بالكرازة والمناداة بملكوت هللاَصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  5

  صموئيل5

 

ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه أثناء إحدى خلواتكم  (من دفاتر الخلوة الروحيَّة الخاصَّ

 (. 17، 23، 21، 22صموئيل 1الروحيَّة وتأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم )

 وااكتف. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 1) حفظ 1

 رسالة روميةمراجعة آيات الحفظ من 

 

  من رسالة رومية.سلسة آيات الحفظ المأخوذة في مجموعاٍت من اثنين  راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 1

 14-54: 1رومية 
 

في عيني هللا،  تعليمه باالستنتاج بأنّه ليس من يهودّي أو أممّي بارّ  42-11: 1 يةيختم الّرسول بولس في روم: ُمقّدمة

ّر. وفي حفظ الّشريعة ال يؤّدي إلى امتالك البِ  عليهم وُمدانين. كما يختم بقوله إنّ  االجميع يقفون أمام هللا محكوم   وبأنّ 

 ة التي بها يمكن لإلنسان أن ينال التّبرير. ، يعلّم بولس عن الكيفيّ 11-41: 1 يةروم

 

 كلمة هللا                              .                            اقرأ: 1الخطوة 

  . 11-41: 1رومية لنقرأ  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 
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 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر. ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا  َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ ا أو حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ  اكتشف َحقّ ا واحد 

 ير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(. )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفك شار ك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمنَّا.

 )تذكَّر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

يعني عمل  اإله الكتاب الُمقدَّس )حالة أو وضع المؤمن(، وثاني   -التمت ع بعالقة سليمة مع هللا  "التّبرير" يعني أوال  

 إله الكتاب الُمقدس )عملية النّمّو أو أسلوب حياة المؤمن(.  -الّصواب في عيني هللا 

يعتبره امل وتاّم في عينيه، وبالتالي بشكٍل ك اما باّر   اإله الكتاب الُمقدس إنسان   علِنيُ معنى أن "يتبّرر" اإلنسان هو أن 

ا ويتعامل معه برير عمل قضائي يجريه ة، ُمصالَح مع هللا( إلى األبد. التّ بشكٍل كامل وتاّم )مغفور الخطيَّ  بصفته باّر 

 هللا صاحب الّسلطة والّسيادة. 

يّنين أن يتبّرروا باستحقاقاتهم لألمميّين األشرار البعيدين عن هللا ولليهود المتده يستحيل أظهر الّرسول بولس أنّ 

علِن طريقة هللا في تبرير )تخليص( النّاس، وهي الشخصيّة أو بطاعتهم لشريعة هللا. ومع هذا، فإّن بشارة اإلنجيل تُ 

 نعمة هللا من خالل اإليمان بيسوع المسيح. 

 

 أ51-54: 1 يةروم

  .يشرح الّرسول بولس طبيعة التّبرير :4االكتشاف 

يسوع  -ّر هللا بأنّه يتحقّق من خالل المسيّا يطلبه هللا ال يأتي بأعمال الّشريعة. كان األنبياء قد شهدوا عن بِ البّر الذي 

 (. وبر  هللا هذا اآلن ُمعلَن في العهد الجديد. 3-1: 11المسيح )إشعياء 

من بيسوع المسيح بغّض النظر عن ر  هللا )الذي تم تحقيقه واكتسابه بموت وقيامة يسوع المسيح( يُحَسب لكّل َمن يؤبِ 

 . اأم أمميّ   اأصله، سواء أكان يهوديّ  

 ون هالكون. لم يُعد هناك فرق بين اليهود واألَُمم، ألّن كّل النّاس فاسدون )أخطأوا(، وضالّ 
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أ 44تستأنف موضوع اآلية  42معترضتان ولهما عالقة قويّة بما يسبقهما وبما يتبعهما. واآلية  41ب و44]اآليتان 

 وتتوسَّع فيه.[

 . اهذا البّر الذي من خالل اإليمان بيسوع المسيح ُمقدَّم للنّاس بنعمة هللا، أي أنّه مجانّي تمام  

 

  أ52-ب51: 1 يةروم

 .يشرح الّرسول بولس أساس التّبرير: 5االكتشاف 

استعادة عبد أو أسير، وتحريره بدفع ( يعني افتداء أو apolutròsis -"أبولوتروسيس"  :الكلمة "فداء" )في اليونانية

ع لفداء الهالكين الفدية التي تُدفَ ( هي الثّمن الذي به يُعتَق العبد. lutron -"لوترون"  :مبلغ الفديّة. والفدية )في اليونانية

؛ 21: 12ليست سوى حياة يسوع المسيح، الذي بذلها وقّدمها "بدل" كثيرين أو "ألجل منفعة" كثيرين" )مرقس 

(. ُدفِعت الفدية، 11-12: 1بطرس 1؛ 12: 1بذل نفسه ذبيحة طوعيةّ )يوحنا (. 41: 1كورنثوس 4؛ 11: 12نّا يوح

بّر المسيحي وقداسته وفداءه، وهو المسيُح يطان، بل هلل اآلب. فبموت يسوع المسيح وقيامته من األموات صار ال للشّ 

 (. 1-2: 4؛ أفسس 12: 1كورنثوس 1كذلك اآلن )

عكس القداسة والبّر( في تاريخ العالم، وبأن يحيا  -جاسة واإلثم طالبا بمعاقبة كل الخطايا )النّ  وبّره الكامالن قداسة هللا

كّل النّاس في تاريخ العالم حياة كاملة  باّرة. وألنّه لم يعش أحٌد في تاريخ العالم حياة كاملة ومطلقة القداسة والبّر 

سيح، فإنّه الوحيد المؤهَّل ألن يكون ذبيحة الكفارة القادرة أن تفدي النّاس. ذبيحة ة( إاّل يسوع الم)خالية من أية خطيَّ 

 الباّر هللاعدل بيحة التي ترضي مطالب غضب ( هي الذّ hilasterion -"هيالستيريون"  :الكفّارة )في اليونانيّة

يسوع ة نفسها. بـ"دم" يسوع المسيح، أي بموته وقيامته من الموت، صار ترفع الخطيَّ ة، ووالُمقدَّس على الخطيَّ 

ارة ذبيحة بديليّة، ذبيحة تُقدَّم عن الخطاة الذي أزاح غضب هللا ورفع منّا خطايانا. وهكذا، كانت ذبيحة الكفّ المسيح 

 عنهم.   وبدال  

 

  56-ب52: 1 يةروم

 .يشرح الّرسول بولس هدف التّبرير: 1االكتشاف 

ما احتمل هللا خطايا شعبه وغّض عنها النّظر. وألنّه لم يكن في بعض  اخالل فترة العهد القديم )فترة اإلعداد(، كثير  

 األحيان يعاقب الخطايا، بدا هللا كأنّه غير عادل. 
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سوع المسيح ولكن خالل فترة العهد الجديد )فترة التّحقيق والتّتميم(، أظهر هللا أنّه بارٌّ ورحيم من خالل ذبيحة ي

. وهللا رحيم بالتّمام المسيحالكفّاريّة. هللا باّر بالتّمام إذ عاقب كّل خطايا المؤمنين عبر التاريخ من خالل موت يسوع 

بالكامل بمعاقبته  اوباّر   ابتبريره المؤمنين ومصالحته إيّاهم معه. أظهر هللا أنّه كامل في صفاته: فهو يبقى قّدوس   اأيض  

 بالكامل بتخليصه الخطاة. في تاريخ الجنس البشري، لم يكن هناك ما يمكنه التّوفيق بين برّ  اومحبّ   االخطايا، ورحيم  

 هللا ومحبته إال صليب يسوع المسيح. 

 

  14-55: 1 يةروم

 .يشرح الّرسول بولس نتائج التّبرير: 1االكتشاف 

المسيح كلَّ  المؤمنين، فإّن كّل افتخاِر اإلنسان ببّره ينتفي ويزول. أبعد إنجازُ  لكلِّ  كامال   ايسوع المسيح اكتسب بّر   ألنَّ 

من خالل أعمال الّشرائع األخالقية والطّقسيّة  التّبرير المزعوم والزائفافتخار بإنجازات النّاس. مبدأ )شريعة( 

 خالص يسوع المسيح المكتمل. باإليمان بعمل  التّبرير الحقيقيّ والمدنيّة يسقط ويزول بعمل مبدأ )شريعة( 

 وهكذا، يتبّرر اإلنسان باإليمان من دون حفظ الّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة. 

يقّدم التّبرير هللاَ كما هو في الحقيقة: ليس إلهَ مجموعة واحدة ومحّددة من النّاس )اليهود(، بل إله كّل النّاس والبشر 

 )اليهود واألَُمم(. 

 : من خالل اإليمان. ا اليهود واألمم بالطّريقة نفسها تمام  يبّرر هللا

 ه يثبّته ويؤكِّده! إعالن هللا في العهد الجديد ال يعلِّق وال يعطِّل إعالن هللا في العهد القديم، ولكنّ 

 

   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 في المقطع الكتابي؟ : ما األسئلة التّي توّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمرٍ فّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 11-41: 1رسالة رومية قّدمها تلنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي 

 : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك. دّون

كتابة، ليشارك كل  واحٍد بدوره بعض أفكاره التي : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والشارك

 دّونها(. 

 : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشتها في مجموعتك.( ناقش

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها التاّلميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي
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 54: 1 يةروم

 ؟1 يةممعنى الكلمة "شريعة" في روما : 4الّسؤال 

  .مالحظات

 مختلفة.  معانيوكامل الكتاب الُمقدَّس عدة  يةللكلمة "شريعة" في رسالة روم

 ب(. 49: 1 ية"الّشريعة" هي مطالب هللا الباّرة والُمقدَّسة من كّل النّاس )رومأ.   

 عمٍل من أيِّ إنساٍن آخر.  ومن دون أيِّ تتحقّق مطالب الّشريعة في المؤمنين من خالل يسوع المسيح فقط، 

هللا إله قّدوس وبار. ولهذا، من ناحية يطالب هللا بأن تُعاقَب كل  الخطايا، ومن ناحية أخرى يطالب بأن يكون كّل النّاس 

 ية )روموُمقدَّسين بالكامل، وأن يحيوا حياة كاملة وُمقدَّسة وباّرة بالتّمام! يُدعى هذا المطلب "شريعة" هللا اأبرار  

 . (42-11: 1 يةانظر روم)هللا الُمقدَّس والبار مطلب  -ب( 11: 1

 

 (. 48-40: 1 ية"الّشريعة" هي الوصايا والنّواهي والتّعليمات الموجودة في الكتاب الُمقدَّس )رومب.  

 ة. تحقّقت الّشريعتان الطّقسيّة والمدنيّة وأُلغيتا، أما الّشريعة األخالقيّة فهي مستمرّ 

ثّمة ثالثة أنواع من الّشرائع في العهد القديم ال يمكن فصل نوعٍ عن آخر، ولكن يمكن تمييزها بشكٍل عام وتقريبي كما 

 يلي: 

 

 .: الّشرائع األخالقيةأوال   

 فيعن هذه المطالب  رعبَّ يُ الّشرائع األخالقيّة هي مطالب هللا الُمقدَّسة والباّرة للذين يخّصون هللا ويحيون معه. 

الوصايا العشرة والوصايا والنّواهي األخالقيّة األخرى في الكتاب الُمقدس، ولم يتّم نسخها أو إلغاؤها قطّ. 

 ي المزامير وإشعياء، أمثلة على هذه الّشرائع. فرَ ، والمأخوذة من سِ 12-12: 1ة يواالقتباسات الواردة في روم

النّاس في العالم، ألّن كّل النّاس  أ( فهي تقوله لكلِّ 11: 1 يةومكل ما تقوله هذه "الّشريعة" )أي كتُب العهد القديم؛ ر

ب(. وهكذا، فإن "الّشريعة" ليست 11: 1 يةريعة" )مطالب هللا الُمقدَّسة والباّرة؛ رومفي العالم "مشمولون في الشَّ 

مه ودينوناته الواردة في كّل فقط الوصايا العشرة منتزعة  من بقية العهد القديم، ولكنّها وصايا هللا ومتطلَّباته وأحكا
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ة والبّر  المهّمة أن يقنع النّاس بالخطيَّ ميتة ، ولكنها "تتكلّم". وأحد أعمال روح هللاليست هذه الّشريعة  العهد القديم. 

ليكلّم قلوب النّاس وأذهانهم وضمائرهم )عبرانيّين  ا(. روح هللا يجعل كالم الكتاب الُمقدَّس حيّ  2: 13والّدينونة )يوحنا 

 (. 11-13: 1تيموثاوس 4؛ 14: 2

)مطالب هللا الُمقدَّسة شريعة هللا "( تحت)وليس " مشمولون فيب أّن كلَّ النّاس في العالم 11: 1 يةتعلّم رسالة روم

 ردة في الكتاب الُمقدَّس(. عبير عنها بشكٍل خاّص في الوصايا والنّواهي الواالتّ  والباّرة التي يتمّ 

)مطالب هللا الباّرة والُمقدَّسة الُمعبَّر عنها في الّشرائع األخالقيّة( تعمل ريعة" شّ ال" ب إنّ 11: 1 يةتقول رسالة روم -

ن في الكتاب الُمقدَّس، وتجعل النّاس  -حّجة تُرفَع ضّد هللا  . فهي تُصِمت كلَّ كقاضٍ  إله الكتاب الُمقدَّس، وإعالنه الُمدوَّ

 إلله الكتاب الُمقدَّس.  امسؤولين بأن يقّدموا حساب  

يّة( تعمل "الّشريعة" )مطالب هللا الباّرة والُمقدَّسة الُمعبَّر عنها في الّشرائع األخالق ب إنّ 42: 1 يةتقول رسالة روم -

. فهي تُري النّاس حقيقة أنفُسهم، والكيفيّة التي ينظر هللا بها إليهم، ومدى حالة اإلثم والفساد التي يعيشون فيها. كمرآة

 . اإنّها تجعل النّاس يعون ويدِركون بألم أنّهم فاسدون تمام  

أ إّن "الّشريعة" )مطالب هللا الباّرة والُمقدَّسة الُمعبَّر عنها في الّشرائع األخالقيّة( ال 41: 1 يةوتقول رسالة روم -

م إنّها ال تستطيع أْن تُعلِن . كُمخلِّصتستطيع أن تعمل  هي في طريق تبرير النّاس أو تخليصهم في عيني هللا وأو تقدِّ

م  أون علِ تطيع أن تُ تعمل هذا. إنها ال تس الحقيقة ال  . أو تُقدِّمه نهعلِ طريق الخالص )التّبرير والتّقديس( وال تُ تقدِّ

 

 .الّشرائع الطّقسيّة :اثاني   

 ة هي متطلَّب هللا بشأن الكيفيّة التي بها يأتي النّاس إليه في العبادة والّصالة. الّشرائع الطّقسيّة أو الّشعائريّ 

من خالل الّشرائع الطّقسيّة العديدة والمختلفة، مثل يتّم رائع الشّ خالل فترة العهد القديم، كان التّعبير عن هذه  -

ل، حدث بمجيء يسوع المسيح األوّ الّشرائع المتعلّقة بالهيكل والكهنة والّذبائح والقرابين ويوم الّسبت واألعياد الّدينيّة. 

 (. 14: 1تغيير في هذه الّشرائع الطّقسيّة )عبرانيين 

(. ألغى يسوع 11: 1يسوع الشريعة، بما في ذلك الّشرائع الطّقسيّة )متّى  تّمم وحقّقخالل فترة العهد الجديد،  -

(. لم تُعد الّشرائع الطّقسيّة سارية وُملِزمة في فترة العهد 11: 4(، وأبطلها )أفسس 12: 4الّشرائع الطّقسيّة )كولوسي 

(! خالل فترة العهد 1-1: 1؛ 12-2: 2الجديد، وال يجوز إعادة فرضها على كنيسة العهد الجديد )انظر غالطية 

 (. 42-41: 2الجديد يطلب هللا َمن يعبدونه ال بالّشعائر والّشرائع الطّقسيّة، بل بالّروح والحّق )يوحنا 
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 .الّشرائع المدنيّة :اثالث   

 الّشرائع المدنيّة هي مطالب هللا الباّرة الهادفة لتنظيم مجتمع شعبه. 

دولة إسرائيل وسير األمور فيها على كيفيّة عمل المتعلّقة ببات وتعليمات هللا خالل فترة العهد القديم، كانت متطلّ  -

المستوى القومّي والسياسّي تتضّمن شرائع وقوانين تتعلّق باألمالك والّضرائب والحروب وكيفيّة التّعامل مع 

 األمراض والتجاُوزات والتعّديّات الجنسيّة. 

في العهد الجديد، ارتقت إسرائيل إلى مستوى أعلى وأوسع بحيث صارت تشمل المؤمنين من كّل األمم األخرى.  -

تعاليم يسوع المسيح عن ملكوت هللا تم استبدالها بولذا، فإن القوانين المدنيّة الخاّصة بدولة إسرائيل في العهد القديم قد 

لت بهذه التّعاليم.    في العهد الجديد أو ُكمِّ

 

 ب(.  54أ، 49: 1 ية"الّشريعة" هي كتب العهد القديم أو جزٌء منها )رومج.  

 الّشريعة هي جزء العهد القديم في الكتاب الُمقّدس.

الّشرائع األخالقيّة )أي مطالب هللا الُمقدَّسة والباّرة للخالص والّدينونة(، والّشرائع الطّقسيّية )أي مطالب هللا بشأن 

إليه وعبادته خالل فترة العهد القديم(، والّشرائع المدنيّة )أي مطالب هللا لتنظيم مجتمع شعب إسرائيل ة المجيء كيفيّ 

خالل فترة العهد القديم( كلّها يتّم التّعبير عنها في الوصايا والنّواهي والتّعليمات المكتوبة في كتب العهد القديم. هذا 

 (. 11: 1وراة( واألنبياء" )متّى )التّ  الّشريعةـ"ب اهو سبب دعوة كامل كتب العهد القديم أحيان  

ولكن ال تقتصر كتب العهد القديم على الّشرائع األخالقيّة والّشرائع الطّقسيّة والّشرائع المدنيّة. فهي تحتوي على 

العهد إن "الشريعة" بهذا المعنى )أي بمعنى كتب ب 41: 1 ميةٍر دينّي ونبّوات. تقول رسالة روتاريخ الخالص وشع

م القديم( ال تعلِن محاولة أي من دون أو طريقة  تخلِّص النّاس من دون "الّشريعة" ) اطريقة  لجعل النّاس أبرار   أو تقدِّ

البّر صفة من صفات هللا ال من  تعلِن كتب العهد القديم أنَّ اإلنسان حفظ الّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة(. 

البّر هو ما يطالب به إله الكتاب الُمقدَّس القّدوس الباّر، وال يمكن لإلنسان أن يحصل عليه  صفات اإلنسان. أي أّن هذا

على بّر هللا  يتّم الحصول(. ال يمكن أن 1-3: 1؛ انظر غالطية 3: 11إال بقبول بّر هللا كهبٍة مّجانية باإليمان )تكوين 

األعمال الّدينيّة المرتبطة بالّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة  بمحاولة اإلنسان حفظ "الّشريعة" )أي بمحاولة اإلنسان عمل

 والمدنيّة(! 
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 (. 55: 1 يةلألمور )روم اأو منهجية  أو ترتيب   اأو نظام   أ  مبديمكن أن تكون "الّشريعة" د.  

 

 أ51-54: 1 يةروم

 ؟برير أو الخالا وأساسه والوسيلة لنوالهما هي طبيعة التّ : 5الّسؤال 

  .حظاتمال

بالنّعمة. والوسيلة التي بها ينال اإلنسان  ابّر هللا. وأساس التّبرير هو أّن هللا يعطيه مجان  التّبرير هو طبيعة التّبرير: 

 التّبرير هي اإليمان. 

 

 (. 51، 54: 1 يةّر هللا ال بّر اإلنسان )رومالتّبرير: التّبرير هو ب   طبيعةأ.  

. ويرى يصادق عليه هللاالذي  هللا هو البرّ  رَّ بِ  . ويرى آخرون أنّ يأتي من هللاالذي  هللا ذلك البرَّ  رَّ يعتبر بعض النّاس بِ 

، وبالتّالي هو البّر الذي يبّرر اإلنسان. ومع هذا، فإّن الّسياق المقبول والنافع عند هللاّر هللا هو البّر أن بِ  اآخرون أيض  

 ّر اإلنسان". ّر هللا" ال "بِ ! إنّه "بِ ، وهو ما ال يمتلكه إال هللاطبيعة وصفات هللايوّضح أّن برَّ هللا هنا ليس أقل من 

مستقلٌّ عن أفضل جهود يمكن أن يبذلها أنّه رٌّ "مستقّل عن الّشريعة"، أي كّل النّاس. إنّه بِ  رِّ ّر هللا ببِ كما يُقاَرن بِ 

يأتي من ر  بشرّي أ(. وحتّى أفضل بِ 41: 1 ية)رومّر بحفظ الّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة اإلنسان الكتساب البِ 

إلرضاء مطالب عدل هللا وغضبه الباّر على الوضع الذي أوجدته الخطايا  امحاولة حفظ الّشريعة ال يكون كافي  

 للوفاء بمعيار هللا الُمطلَق للكمال في ما يتعلَّق بالّسلوك اإلنسانّي.  االبشريّة، وال يكون كافي  

 يةهللا بإثم كّل البشر، إذ يقول: "ألّن الجميع قد أخطأوا، وهم عاجزون عن بلوغ ما يمّجد هللا" )روم رّ ويُقاَرن بِ 

ته. فقْد فقَد كّل البشِر حالة الكمال التي (. ليس من إنسان يملك مجد هللا، أي قداسة هللا أو بّره أو أمانته أو محبّ 41: 1

 موافقة هللا ومصاَدقته عليهم.  تالي فقدوايتّصفون بها، وخسروا صفات هللا المجيدة، وبال

. ال يمكن أن يصدر بر  هللا عن البشر، فهو أمٌر ال يملكه إاّل هبرّ اإلنسان و إثموبهذا، يُرى بّر هللا في تناقٍض تاّم مع 

. ولذا، رّ والُمعطي الوحيد للبِ ، رّ وهو المالك الوحيد للبِ ّر، هللا، وال يتَِّصف به إاّل هللا. هللا هو النّبع والمصدر الوحيد للبِ 

 هللا.  أماميقبله هللا وينفع ويأتي مفعوله  يصادق هللا عليه، برٌّ  برٌّ  فإّن هذا البرَّ 
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 (. 55: 1 يةالتّبرير: يُقبَل التّبرير باإليمان فقط )روم وسيلةب.  

من هللا باإليمان. فال  ه ويأخذهيقبلّر، على اإلنسان أن ّر هللا هو بّر اإلنسان، وبالتّالي فإنّه للحصول على هذا البِ ليس بِ 

ويأخذه يقبله  إنّهأو يشتريه من هللا. كّل ما يستطيعه هو أن يقبله من يد هللا!  ايستطيع اإلنسان أن يكتسبه اكتساب  

 باإليمان بيسوع المسيح. 

(، بل "من خالل dia pistinأساس اإليمان" أو "بسبب اإليمان" )في اليونانيّة: "ّر هللا على المؤمن ال يقبل بِ 

تبرير هللا  سببَ أو  أساسَ من العمل الّصالح، فيكون  ااإليماُن نوع   ليس(. dia pisteosاإليمان" )في اليونانية: 

اإليمان )اليد الفارغة( التي بها ينال المؤمن بيسوع المسيح بّر هللا.  الوسيلة أو األداةمن  فليس اإليمان أكثرَ للمؤمن. 

 وبموته وقيامته.  إيمان بيسوع المسيح -إيمان ُمحّدد من اإليمان بشيء دينّي، لكنّه  اعاّم   االذي يبّرر ليس نوع  

ل اإليمان. منُذ المجيء األوّ  هللا معطى لكّل من يؤمن بيسوع المسيح بغّض النظر عن العرق أو الثّقافة أو درجة بر  

األمم، ألنّه ال فرق في حالتهم الروحيّة  للمسيح لم يُعد هناك فرق بين اليهود واألمم. فطريق الخالص هو نفسه لكلِّ 

بشأن الوسيلة التي بها يخلصون  ا(، وليس من فرٍق أيض  41: 1 ية)"الجميع أخطأوا"؛ روم وفي فسادهم األخالقيّ 

 (. 42: 1 ية)"بمعزل عن األعمال المطلوبة في الّشريعة"؛ روم

 

 التّبرير: أساس التّبرير هو هبة هللا المجانيّة الّسخيّة المعطاة بسيادته. أساسج.  

رون مّجان   ليس من شيٍء في البشر أو جزٍء في عقيدة التّبرير التي علّم بها الّرسول بولس.  هذا هو أهمّ ." ا"فهُم يُبرَّ

البشر وما يعملوه هو ما يدفع هللا ألّن يحاكم ماهية وكينونة  يلِزم هللا بأن يبّرر البشر. والحقيقة هي أنّ  عمله البشري

األسمى وبما  من الكائن بشكٍل تامّ اة أمٌر يتحّدد ائعة هي أّن تبرير هللا للخطالبشر ويدينهم. رسالة بشارة اإلنجيل الرّ 

 يعمله بنعمته المّجانيّة والّسياديّة. 

التّشديد على نعمة هللا المّجانيّة والّسياديّة ال تستبعد الوسيط الذي به تعمل هذا النعمة. وسيط نعمة  وعلى كّل حال، فإنّ 

هللا هو يسوع المسيح وعمل خالصه الكامل على الّصليب. أساس التّبرير أو الخالص هو نعمة هللا، التي تظهر ويتّم 

تُعطى للنّاس بال ثمن. فنعمة هللا  نعمة رخيصة ليست ليب. نعمة هللاالتّعبير عنها في موت يسوع المسيح على الصّ 

حياة ابن هللا يسوع المسيح. وهكذا، فإّن التّبرير بنعمة هللا  - اجد   ا، إذ هي ُمقّدمة للنّاس وقد ُدفِع ثمنها غالي  نعمة مكلِّفة

ن تحصيله أو شراؤه. ولكن بالمقابل، لإلنسان، إذ هو ال يكلِّف اإلنسان أي شيٍء، وال يمك اتمام   امّجانيّ   ايعني تبرير  

 : حياة ابنه! اجد   اباهظ   اثمن  بالنّسبة هلل، إذ كلّف هللا  اجد   االتّبرير كان مكلف   فإّن فداء المسيح يعني أنَّ 
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موت يسوع المسيح على الّصليب يعّزز بشكٍل خاّص الطّبيعة المّجانية والّسخيّة لعمل هللا في تبرير اإلنسان. رحمة 

تّممان مطالب بّر هللا وقداسته. وهكذا، يمكن هلل أن ت، ولكنّهما ته( ال تنقضان أو تلغيان برَّ هللا وقداستهونعمته )محبّ هللا 

 يتعامل برحمته ونعمته )محبّته( مع األشرار من دون أن يتجاوز قداسته وبّره!

 

 أ 52-ب51: 1 يةروم

 ؟برير أو الخالاما هو تأثير التّ : 1الّسؤال 

  .مالحظات

 الباّر. العادل وهو فداؤه لألثمة وإرضاؤه لغضب هللا ّر المسيح تأثير بِ 

 ب(. 51: 1 يةاء األثمة )رومتأثير التّبرير هو فدأ.  

( هو شراء apolutrosis -أتى الفداء وتحقّق بيسوع المسيح فقط. معنى "الفداء" )في اليونانية: "أبولوتروسيس" 

 -، مثل شراء عبد أو افتداء أسير، وتحريره بدفع فدية. الفدية )في اليونانية: "لوترون" أو استعادته بثمن شيء ثانية  

lutron يسوع بذل وهذه الفدية ليست سوى حياة الّرّب يسوع المسيح! الذي به يُعتَق العبد من عبوديته.  الثّمن( هي

يطان بل هلل اآلب. فبموت الفدية ال للشّ (. ُدفِعت 11-12: 1بطرس 1؛ 12: 12نفسه ذبيحة طوعيةّ )يوحنا المسيح 

؛ 12: 1كورنثوس 1المسيحي وقداسته وفداءه، وهو كذلك اآلن ) برَّ المسيح يسوع المسيح وقيامته من األموات صار 

 (. 1-2: 4أفسس 

 ةخطيَّ للنعمة هللا قّدمت يسوع المسيح فداء  للخطاة. معنى القول "يسوع افتدى" هو أنّه حّرر المؤمنين من العبوديّة 

 اشترى أو استحصل على الفداءليب. ليس يسوع المسيح هو الذي بدفع ثمن )الفدية(، وهذا الثّمن هو موته على الصّ 

! ال يمكن كفدية، ولكّن جسده الُمقّدم ذبيحة  حيّة  صار الفديةَ  . فهو لم يدفع ماال  اأيض   الفداء يد، ولكنّه كان تجسفحسب

الفادي، عن الذي دفع الفدية الفتداء البشر. لهذا يستحيل فداء النّاس من دون فاٍد فصل ما حقّقه يسوع المسيح عن 

(! يسوع المسيح هو الفادي، وسيط الفداء. وحينما يؤمن إنساٌن بيسوع المسيح فإنّه 11-ب12: 21)انظر إشعياء 

 ة. ة للخطيَّ ، أّي أنّه يتحّرر من العبوديّ وبشكٍل فاعل وحقيقيّ  ايُفتدى عملي  
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 يةة )روم الُمقدَّس والباّر على الخطيَّ إرضاء غضب عدل هللاة والتّكفير عن الخطيَّ برير هو تأثير التّ ب.  

 أ(. 52: 1

قّدمت نعمة هللا يسوع المسيح يسوع قّدمت نعمة هللا يسوَع المسيح "كفّارة فديوية" بدمه )بموته(.  أ:52: 1 يةومر

ة، وإبعاد  الُمقدَّس والباّر على الخطيَّ "كفّارة" هو إرضاء أو تهدئة غضب هللاالمسيح كفّارة إرضائية. معنى الكلمة 

 غضب هللا وإزالة الخطايا بفعل ذبيحة كفّارية. "الكفّارة" أو "الكفّارة اإلرضائية" تصالح بّر هللا برحمته. 

(. و"سفك 11: 11التعبير "بدمه" ال يعلّم بأّن ثّمة قوة  سحريّة  في ماّدة الّدم. لكن "الّدم" هو رمز "الحياة" )الويّين 

لحياة م" ماّدة  سحريّة، ولكنّه رمٌز كفّاريّة عن الخطايا. ليس "الدّ  ذبيحة  دمه" على الّصليب رمز لتقديمه حياته بموته 

الوسيلة التي  و"سفك الدم" رمز لذبيحة الكفّارة، وه وبهذا، فإنّ . ية  بموته على الّصليبيسوع المسيح التي بذلها طواع

 يوحنا1(، وهي الوسيلة التي بها يتطهَّر المؤمنون بشكٍل كامل وتاّم )44: 1بها تُغفّر خطايا الُمؤمنين )عبرانيين 

1 :1 .) 

عاقبة الخطايا. اإلنسان م( تفي بمطلب هللا بhilasterion -"هيالستيريون"  :ينبغي تقديم ذبيحة كفّارة )في اليونانية

الذي يفي بمطلب هللا بأن يعيش حياة باّرة وُمقدَّسة تاّمين ينبغي أن يأتي بذبيحة كفّارة. وستكون مواصفات الّذبيحة 

كفّر عن الخطايا )عبرانيّين ، ألّن دم الحيوانات ال تستطيع أن تاإنسان  الكفّارية ما يلي: ينبغي أن تكون الّذبيحة الكفّاريّة 

، ألّن الخاطئ سيحتاج هو نفسه للتّكفير عن ةمن الخطيَّ  اخالي   ا(. وينبغي أن تكون ذبيحة الكفّارة إنسان  1-2: 12

مستعّدة  وراغبة  بأن (. وينبغي أن تكون ذبيحة الكفّارة 41-43: 1؛ 11: 2؛ عبرانيين 41: 1كورنثوس 4خطاياه )

 ؛ متّى12-11: 12)يوحنّا غير طوعيّة بيحة ضحية  االستعداد وهذه الّرغبة تكون هذه الذّ  ، ألنّه بغير هذاتموت

؛ 41: 4 الرسل ، وإال فإنها ال تكون عمل هللا )أعمالاختيار هللا(. وينبغي أن تكون ذبيحة الكفّارة من 11: 13

ة نفسها. ة وتزيل الخطيَّ س على الخطيَّ  الباّر والُمقدَّ (. ذبيحة الكفّارة ذبيحة ترضي وتهدئ غضب هللا42: 1بطرس 1

 ة. لتي تُبِعد غضب هللا وتزيل الخطيَّ الكفّارة ابموت يسوع المسيح وقيامته من بين األموات صار 

وربّما تعني عبارة "قدّم هللا ]المسيح[" ذبيحة كفّارية  أّن هللا من األزل خطّط وقصد أن يكون يسوع المسيح هو 

 ه(. أو قد تعني أنّ 42-12: 1بطرس 1؛ 11، 1: 1أ؛ أفسس 41: 4 الرسل ذبيحته الكفّاريّة )أعمالالُمخلِّص من خالل 

القصد ب(. 41: 4 الرسل في تاريخ هذا العالم، أظهر هللا عالنية  أو أفرز يسوع المسيح لنفسه ذبيحة كفّاريّة )أعمال

، إْذ خطّط له من األزل ونفّذه وحقّقه في التاريخ. اءهللا اآلب هو نفسه الذي قّدم الفد وهو أنّ ين، هو نفسه في الفهمَ 

ل المسيح تحريف للحقّ  هللا هو في الحقيقة من خطّط وقصد وصّمم في  ، ألنّ القول إنّه كان ينبغي كسب هللا بتدخ 

على  ااألزل بأن يكون المسيح يسوع ذبيحة الكفّارة في التاريخ. عدل هللا ورحمة هللا متوافقان ومتصالحان تمام  
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الوسيلة هو نفسه  وفّرة. وألن هللا محّب ورحيم، فقد اّر، فإنّه ينبغي أن يعاقب الخطيَّ الّصليب! فألّن هللا قّدوس وب

 لمعاقبة الخطيئة وتخليص النّاس. 

أ كما يلي: "بسفك دم المسيح، قّدم هللا المسيح ذبيحةَ كفّارة فاعلة 41: 1 يةوهكذا، فإنّه من األفضل ترجمة روم

اريخ، خطّط هللا )قصد وصّمم( في األزل بأن يصير يسوع يمان." بموت يسوع المسيح على الّصليب في التّ باإل

ى بمطالب عدالته(، وفَّ ة ويُ  الُمقدَّس والباّر على الخطيَّ المسيح ذبيحة الكفّارة )الوسيلة التي بها يُرضى غضب هللا

 لمؤمنين في التاريخ. من خالل إيمان ا والتّكفير اإلرضائي هذا يصير فاعال  

 

 56-ب52: 1 يةروم

 ؟ما هو هدف التّبرير أو الخالا: 1الّسؤال 

  .مالحظات

 يةهللا" في روم ّر هللا الكامل. هدفه هو إظهار طبيعة وصفات هللا الكاملة. وعبارة "برّ هدف التّبرير هو إظهار بِ 

ّر هللا الذي ال يمكن تجاوزه، والذي ينبغي إرضاؤه والوفاء بمطالبه في تبرير تعني عدالة هللا المتأّصلة فيه، بِ  43: 1

 الخطاة. 

 

 موت يسوع المسيح.  قبلّر هللا الكامل هدف التّبرير هو إظهار ب  أ.  

 الرسل خالل فترة العهد القديم، كان النّاس يقولون إّن هللا غير عادل ألنّه سمح لألمم بأن تعيش على هواها )أعمال

(. لكّن هللا أظهر طول باله وصبره 12: 11 الرسل (، وألنّه تغاضى عن جهلهم بشأن هللا وإرادته )أعمال13: 12

، ولم يعاقبهم حسبما تستحّق شرورهم اغاضي عن الخطايا التي كانت تحصل. فلم يعاقب النّاس فور  وإمهاله بالتّ 

 (. 4-1: 14؛ مزمور 3: 11دون معاقبة خطاياهم )تكوين وجهاالتهم. وقْد بّرر المؤمنين أمثال إبراهيم وداود من 

ة من طرف هللا. فال ينبغي تفسير تعليق تجاه الخطيَّ  ولكن ينبغي عدم تفسير إمهال هللا وصبره وطول باله بأنّه المبالٍ 

 (!44: 1ة. إْذ "ال غفران إال بسفك الّدم" )عبرانيين هللا للعقاب بأنّه غفران للخطيَّ 
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 موت يسوع المسيح.  بعدهدف التّبرير هو إظهار بّر هللا الكامل ب.  

دمه. قّدم يسوع حياته فدية  "عن كثيرين" )مرقس  اليب سافك  في مجيء يسوع المسيح األّول مات المسيح على الصّ 

(. فقد كان موته هو ليحمل عقاب خطايا شعبه. 11: 12(. بذلك يسوع المسيح نفسه "فدى خرافه" )يوحنّا 21: 12

القديم، فدية  وذبيحة  كفّارية في يسوع المسيح عاقب هللا خطايا كّل النّاس الذين تبّرروا في فترة العهد  ابتقديم هللا أخير  

 النّاس الذي يتبّرون خالل فترة العهد الجديد!  وعاقب خطايا كلِّ 

هللا غير عادل! فبعد موت يسوع المسيح على  ح على الصليب، لم يُعد أحٌد يستطيع أن يقول إنّ مسيبعَد موت يسوع ال

 يوحنا نها )رؤياخطاياهم غير ُمكفَّر ع الّصليب، لم يُعد الّشيطان يستطيع أن يشتكي على المؤمنين بأنّ 

ليب هو أساس تبرير المؤمنين في حقبتي العهد القديم والعهد الجديد! (! موت يسوع المسيح على الصّ 12-11: 14

 قبلحين لم يعاقب الخطايا التي ارتكبها المؤمنون  اتمام   موت يسوع المسيح على الّصليب يُثبِت أن هللا كان عادال  

في الوقت بعدم معاقبته الخطايا التي يرتكبها المؤمنون  اتمام   هللا ما يزال عادال   . كما أنّه يُثبِت أنمجيء المسيح 

 إلى الماضي! استحقاقات ثمن الفدية وذبيحة الكفّارة التي حصلت بموت يسوع المسيح على الّصليب، تمتّد الحالي

يسوع المسيح وقيامته هما محور فموت عبر كّل العصور إلى المجيء الثّاني!  إلى المستقبلنحو الخليقة، وتمتّد 

تعاُمالت هللا في تاريخ هذا العالم! لهذا يمثِّل "يسوع المسيح المصلوب والُمقام" قلب بشارة اإلنجيل في كلِّ العهد 

؛ 12، 11-11: 1؛ 13، 42-41: 4 الرسل ؛ أعمال14-11: 14؛ 14-11: 11؛ 12-11: 12؛ 41: 1الجديد )يوحنا 

-41: 1كورنثوس 1؛ 41-44: 43؛ 11-41: 11؛ 21-11: 12؛ 14: 2؛ 11، 14: 1 ؛11-12: 1؛ 12-14: 12: 2

 (. 11: 14 يوحنا ؛ رؤيا42

رون على أساس ما عمله هللا  تبرير هللا للمؤمنين ال يحصل على أساس صفاتهم وطبيعتهم وأعمالهم الّصالحة. فهُم يُبرَّ

رون بإلغاء هللا لمطالب الّشريعة الباّرة والعادلة، كما قد يفعل بعض في المسيح مّرة  واحدة  وإلى األبد! كما أنّهم ال  يُبرَّ

رون بعمل خالص المسيح المكتمل ألجلهم بموته عنهم، الذي به تمّ   الحّكام أصحاب الّسيادة على األرض. فهم يُبرَّ

يا، وبه تّم الوفاء بالمتطلّبات الالزمة الخطا ، حيث تطالب بإدانة ومعاقبة كلّ ادلةوالع شريعة هللا الباّرة بما تطلبهالوفاء 

)عدل( هللا مع إبداء  رّ موت المسيح على الّصليب هو الوحيد الذي يصالح بِ لخالص )تبرير وتقديس( المؤمنين! 

 محبّته )رحمته( للخاطئ. 
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 14-55: 1 يةروم

 ؟ما هي نتائج التّبرير أو الخالا: 2الّسؤال 

  .مالحظات

 (. 58-55: 1 يةفاخر؛ رومالمؤمنين للتواضع )يزيل كّل سبب للتّ التّبرير يقود أ.  

( ترجمة للكلمة 41)في اآلية  "أساس اإليمان" أو "شريعة اإليمان" تُلغي كّل تفاخٍر بشرّي. الكلمة "أساس" في النّصّ 

"أساس" حسب ة "نوموس"، أي "شريعة". والكلمة "شريعة" هنا تعني "مبدأ، نظام، طريقة، ترتيب"، أو اليونانيّ 

تفاُخر لألخالقيّين من النّاس بأعمالهم الّصالحة، وللمتديّنين من النّاس بأعمالهم الّدينيّة  كلّ ترجمة "كلمة الحياة". 

)محاوالتهم حفظ الّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة(  يسقط وينتفي بفعل شريعة )مبدأ( التّبرير الحقيقي باإليمان 

 مسيح المكتمل. بعمل خالص يسوع ال

نظام اليهود الذي به كانت الّشريعة )محاولة يلغي أحدهما اآلخر. يضاّد وثّمة أمران تتّم المقابلة بينهما هنا، وكالهما 

يقابله ويضاده نظام الكتاب الُمقدس الذي بحسبه  -حفظ الّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة( هي طريقة التّبرير 

اإلنسان وما يعمله، بينما التّبرير باإليمان مبني على  هيّتهعلى ما التّبرير. التّبرير باألعمال مبنيٌّ اإليمان هو طريقة 

ما هللا وما يعمله هللا! أعمال الّشريعة )محاولة حفظ الّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة( تتفاخر بإنجازاتها، بينما 

شريعة  اضاّد تمام  تشريعة )مبدأ( اإليمان  ّمه يسوع المسيح. وهكذا، فإنَّ اإليمان يفرح بعمل الخالص الذي أنجزه وأت

: "اإلنسان قائال   42لغيه. ولذا يعبّر الّرسول بولس عن استنتاجه في اآلية ت)مبدأ( األعمال كوسيلة  لنوال التّبرير و

ر باإليمان، بمعزل عن األعمال المطلوبة في الّشريعة )حفظ الّشرائع األخال قيّة والطّقسيّة والمدنيّة(." اإلنسان يتبرَّ

ر باإليمان فقط.   يتبرَّ

يضعه في حسابه. أي  - تحقّ بّر يسوع المسيح للخاطئ غير المس بنعمته يحسبهللا  أنَّ  يعني"التّبرير باإليمان" 

 االمؤمنين من ذلك الوقت فصاعد   يعتبِر ويعاِمل، وأنّه بالكامل ابار   المؤمن يُعلِنهللا  "التّبرير باإليمان" يعني أنَّ 

 بالكامل في عينيه.  اباعتبارهم أبرار  

 

 (. 10-59: 1 يةهللا هو الوحيد الذي لديه الطّريق الوحيد لتبرير البشر )روم ت أنّ ثب  التّبرير يُ ب.  

أّن أّول أمٍر كان اليهود يؤمنون به هو أنّه يوجد إلهٌ واحد. يُوَجد إله واحد، ولذا فإنّه ينبغي أن يكون  2: 3تثنية تُثبِت 

إلهَ كلِّ البشر، فإنّه تُوَجد طريقةٌ واحدة يبّرر هللا بها النّاس. وليست هذه الطّريقة هي هللاُ إله اليهود واألَُمم! وإن كان 
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زمن المستقبل )"سيبّرر"( ال يشير إلى يوم . باإليمان ماألمو ،باإليمانمان. فهو سيبّرر اليهود حفظ الّشريعة، بل اإلي

ة األخيرة، ولكن إلى كّل حالة تبرير ستتحقّق اآلن وفي المستقبل. العبارة "أهل الختان على أساس الدينونة النّهائيّ 

(، أي "باإليمان". بينما في 13: 2؛ 11: 1 ية؛ انظر رومek pisteosاإليمان" ترجمة للعبارة "إك بسيتيوس" )

؛ 41، 44: 1 ية؛ انظر رومdia pisteosالعبارة "أهل عدم الختان على أساس" ترجمة للعبارة "ديا بستيوس" )

(، أي "من خالل اإليمان". ولكّن بولس يستخدم هاتين العبارتَين بالطّريقة نفسها لإلشارة إلى األمر 13: 4غالطيّة 

 نفسه. 

 

د الّشريعة )ر. ج   (. 14: 1 يةومالتّبرير يثبِّت ويؤكِّ

لى كامل العهد ُمقّدمة إلى الفصل الرابع، وبالتالي يرون أن الكلمة "شريعة" تشير إ 11: 1 يةر البعض روميعتب

، والكلمة "شريعة" تشير إلى شريعة الوصايا التي 1بشكٍل طبيعي بالفصل  آية مرتبطة 11: 1 يةالقديم. ولكّن روم

؛ الشرائع األخالقيّة(. قال 12-2: 11و 11-1: 1 يةفي روم االنّاس )كما يعلّم الرسول بولس الحق   تطلب طاعة كلّ 

في الّشريعة )حفظ الّشرائع باألعمال المطلوبة من البشر ال يتبّرر أمامه  ا: "فإّن أحد  42: 1 يةالّرسول بولس في روم

عزل عن األعمال المطلوبة في ميقول: "اإلنسان يتبّرر باإليمان ب 42: 1 يةاألخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة(." وفي روم

 الّشريعة )حفظ الّشرائع األخالقيّة والطّقسيّة والمدنيّة(."  

ّشريعة )الّشرائع األخالقيّة، ألن الّشرائع الطّقسيّة وهكذا، فإّن السؤال اللحوح الذي يبرز أمامنا هو: "وماذا عن ال

ريعة )الّشرائع األخالقيّة(، أي وصايا هللا التي تطالب بطاعة كّل والمدنيّة قد تّمت وتحقّقت وأُلغيت(؟ هل صارت الشّ 

 أُبِطلت؟"  ألنّهاالنّاس، بال فائدة 

ح هذا السؤال، فيجيب عنه من دون أّي لس أن يُطرَ شا!" توقّع الّرسول بويجيب الّرسول بولس بلغة التّأكيد: "حا

هم يثبّتون الشريعة )الّشرائع األخالقيّة(. وتعليم الّرسول توس ع. ال يبِطل المسيحيّون الّشريعة )الّشرائع األخالقيّة(، لكنَّ 

 . 12-2: 11و 11-1: 1 يةفي روم ابولس الكامل عن عمل الّشريعة )الشرائع األخالقيّة( يرد الحق  
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  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

 والتّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق التّي يحتويها هذا المقطعفّكر

ا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون نها. 11-41: 1 رومية: لنفّكر مع   ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟ : ما التّطبيقات الممكنة التّي يريدفّكر  هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.دّون

)تذّكر أنّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. وفي ما يلي قائمة 

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 :14-54: 1 يةمن روم مقترحةأمثلة على تطبيقات  .4

 "التّبرير باإليمان من خالل نعمة هللا".  اف كيف أّن رسالة العهد القديم هي أيض  اكتشِ  : 41: 1

 ف تعليم العهد الجديد بأنّه لم يعد هناك فرق بين اليهود واألَُمم. اكتشِ  : 44: 1

 واحي التي فيها يعجز اإلنسان الطّبيعي عن الوصول إلى مقياس هللا الكامل. النّ  فّكر بكلِّ  : 41: 1

 خالصه الكامل.  فّكر بكيف يمكنك أن تفتخر بالمسيح وبعملِ  : 41: 1

 ص نفسك لتعرف إن كنَت ما تزال تعتمد على حفظ بعض الّشرائع من أجل اكتساب قبول هللا. افحَ  : 42: 1

 ّل النّاس، فكيف يمكنك أن تقّدمه لكّل الذين حولك؟ إن كان هللا هو إله ك : 41: 1

 ميّز بوضوح بين عمل اإليمان وعمل الّشريعة.  : 11: 1

   

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .5

ر مّجان   اأنّنا نتبّرر مّجان   42 :1ية تخبِرنا رسالة روم . أ  اباإليمان بنعمة هللا. أريد أن أتذكر أنّني من ناحيٍة ُمبرَّ

ر بثمن باهظ وغالي الثمن جد   من دون أيِّ  دفعه هللا، إذ  اتكلفٍة يمكنني تحّملها، بينما من ناحية أخرى أنا مبرَّ

 منّي.  قّدم ابنه الواحد والوحيد فدية  وذبيحة  كفّارية عنّي وبدال  

 

من يح تستبعد طريقة أعمال اإلنسان، ولذا ليس مسأن طريقة اإليمان بيسوع ال 41: 1 يةتخبِرنا رسالة روم . ب

أنّني أستطيع أن  11-12: 1كورنثوس 1ة طريقة بإنجازاته. تعلّمنا رسالة إنسان يستطيع أن يتفاخر بأيَّ 
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يح الذي صار بّري وفدائي وقداستي! أريد أن أفتخر فقط بيسوع المسيح وعمل مسأفتخر، ولكن فقط بيسوع ال

 خالصه ألجلي. 

 

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل دراسة في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )11-41: 1رومية بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتناوبلنصلِّ 

على أن تكون صالتك جملة  أو جملتَين. تذكَّر أن يصلّي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع  الكتاب الُمقدس. تدّرب

 مختلفة.( 

 

 دقائق( 2) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

 

ا وألجل الناس في العالم تابعوا الصالة  .في مجموعات ثُنائيَّة أو ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعض 

 )دقيقتان( واجب بيتي 3

 للّدرس القادم

 

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

ا تعهَّد .1  وأْن تكرز بالملكوت.  للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح: تعهَّد بأن تتلمذ أناس 

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  11-41: 1رومية  ِعظ أو علّم أو ادرس .4

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .1 يومي ا.  12، 11، 2، 1ملوك 1: خّصص وقت ا خاّص 

ل. اكتب مالحظاتك.   استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

ع يومي ا آخر خمس راجِ . 1: 4 بطرس1: طبيعة الكنيسةتأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها.  الحفظ: .2

 آيات كتابية حفظتَها. 

ر َمثَل "وليمة العرس" الموجود في متّى  التعليم: .1 ، وَمثل "الوليمة العظيمة" الموجود في لوقا 12-1: 44حضِّ

 شاديّة الّستّة لتفسير األمثال الواردة في الّدرس األول. استفِد من الخطوات اإلر11-42: 12

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيض 

 حظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم. بشأن آيات الحفظ، ومال
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 1الُملحق 

 تفسير أمثال يسوع في الكتاب الُمقدَّس

 
عن ملكوت هللا، ستحظى بفرصٍة للتعلّم عن كيفية فهم أمثال الّرّب  والّدروس في هذه الّسسلة من العظات: ُمقّدمة

يسوع المسيح وتعليمها أو الوعظ منها. تّم تصنيف وتقسيم األمثال تحَت عناوين وضمن مواضيع متعّددة تتعلِّق 

 (. 14-1األدلّة اإلرشادية بملكوت هللا )انظر محتويات 

م هذا الملَحق تعليم   ثل؟ ما ثل؟ ما هي سمات المَ ثل؟ ما هدف حكاية المَ عن األمثال. فّكر باألسئلة التالية: ما هو المَ  ايقدِّ

 األمثال. وفهم هي التّوجيهات اإلرشادية الّصحيحة الواجب اتّباعها في تفسير 

 

 األمثال . أ

 

 . 2-1: 2؛ حزقيال 3-1: 11؛ يوحنا 14-11: 11متّى  اقرأ

مأخوذة من ة. إنّه قّصة ة إيضاحيّ إنّه قصّ . من واقع الحياة األرض ذات مغزى سماوي"المثل" قّصة مستوحاة : تعليم

في حكاية األمثلة. فقد  اهدفها تعليم حّق روحّي ما أو اإلجابة عن سؤاٍل معيَّن. وقد كان يسوع بارع   واقع الحياة

. ةقضايا سماويّ ة( ليوّجه سامعيه إلى ة األرضيّ )القصص المستوحاة من الحياة اليوميّ  ةالقّصص األرضيّ استخدم 

وء على أسرار ملكوت هللا، ولمواجهة النّاس بحقيقة استخدم يسوع األموَر الّشائعة واألحداث اليوميّة لتسليط الضّ 

 وضعهم وحاجتهم للتّجديد. 

، ولكن ينبغي أن تكون قصّ  ليس المثَل سجال   يمكن أن تكون حدثت  اثل أمور  يصف المَ  .ةواقعيّ ل ة المثَ لحدٍث تاريخي 

ة. ال تتجاوز األمثال حدود ة أو قد تكون حقائق فعليّ ة حقيقيّ . أي أّن المثَل محصور في أمور واقعيّ اريخفي التّ 

ثل التشبيه البليغ ة األخرى، مِ لبالغة التشبيهيّ ثل يختلف عن أساليب ا(. والمَ 14-11: 11ة )متّى ة الفعليّ االحتماليّ 

 ممكنة الحدوث في الحياة.  ا(، التي قد تكون أو ال تكون أمور  2-1: 2موز النّبويّة )حزقيال الرّ (، أو 3-1: 11)يوحنا 
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 هدف األمثال . ب

 

 . 12: 2؛ لوقا 14-12: 2؛ مرقس 11-12: 11؛ 41-43، 41، 11-12: 12؛ 3: 1متّى  اقرأ

 : لماذا حكى يسوع األمثال؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 هدف حكاية األمثال هو شرح حقيقة سماويّة بقَِصٍص أرضيّة. 

دون أن ارع للتاّلميذ: "ألنّه قد أُعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات )هللا("، ثل الزّ لماذا يقول يسوع في مَ 

 (؟ 12: 2)لوقا  تُعطى هذه المعرفة لآلخرين

هل يقصد يسوع أن يبقي العامة في ظالٍم وجهل بما يختّص بملكوت هللا؟ كال، ال يمكن أن يكون هذا هو قصد يسوع. 

فلم يكن قصده حصر أمثاله في لكّل النّاس في العالم. كل  تعاليمه، بما في ذلك األمثال،  تُعلَنفقد قصد يسوع أن 

(، 41: 12)متّى  من على الس طوححّق كلمة هللا  يعلِنواميذه بأن أمر تال همجموعة صغيرة ومحدودة من التاّلميذ ألنّ 

 (!12: 42)متّى  عوبلكّل األمم والشّ كشهادٍة  العالم في كلِّ و

النّاس يريدون سماع الحّق أو فهم ما يسمعونه! فموقف  لكّل النّاس في العالم ال يعني أّن كلَّ  اولكّن إذاعة الحّق علن  

ذين لديهم موقف سليم ومستعّدين لكّل النّاس الّ  اواضح   يجعل الحقَّ وع لألمثال، قصد أن يسبحكاية . االّسامعين مهمٌّ جّد  

لم يرد أن يُعطى الكالُب ما ! وغير راغبين باالستجابة ءذين لديهم موقف رديالّ  يخفي الحّق عن كلّ ، وأن لالستجابة

هو ما كان يحّدد إن كانوا سيفهمون  موقف الّسامعين(. 3: 1هو ُمقدَّس، أو أن تُلقى الجواهر والآللئ للخنازير )متّى 

 أسرار ملكوت هللا أم ال. 

التالميذ أن يتحل وا كما علّم يسوع المسيح تالميذه بأن ال يكرزوا بال نهاية برسالة اإلنجيل للّذين يحتقرونها. كان على 

حدود. فستأتي لحظة حين تُعاقَب المقاومة المستمّرة لدعوة اإلنجيل الكريمة ولتعاليم  ابالّصبر، ولكْن للّصبر أيض  

ا يجب في مّ بأال يبقوا فترة  أطول مِ  هيسوع، وذلك بمغادرة الُمرَسلين حاملي األخبار الّساّرة. لهذا علّم يسوع تالميذَ 

صبر هللا وإن  يعلِّم بأنَّ  شجرة التّين غير المثمرةل (. ومثَ 12: 12تي رفضت كرازتهم وتعليمهم )متّى هذه األماكن ال

(. كما علّم الّرسول بولس ورفاقه في الخدمة بأّن البقاء واالستمرار في البقاء 1-1: 11طال فهو ليس بال نهاية )لوقا 

للحقول والمناطق األخرى التي تنتظر خدمة رسالة  امنصف   اة ليس أمر  وسط جماعة تسخر من الّديانة المسيحيّ 

الحصاد كثير،  (. فتذكَّر أنَّ 12: 1؛ تيطس 12-11: 13 ية؛ روم3-1: 12؛ 23-21: 11 الرسل اإلنجيل )أعمال

 (. 11: 1ولكنَّ الفعلة قليلون )متّى 
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 ثلمات المَ ج. س  

 

 .ثَل المحتملة الوجودعناصر المَ . 4

 . 11-41: 12؛ لوقا 41-12، 1-1: 11؛ متّى 14-11: 11متّى  اقرأ

 ثل المحتملة الوجود؟ عناصر المَ هي : ما شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

" و"القّصة" و"الشرح أو التطبيق". / الخلفيّةللمثَل ثالثة عناصر محتملة الوجود، وهذه العناصر هي "الّسياق/ الجوّ 

ثَل ، ليس لمَ الكتاب الُمقدس عنصر أو عنصران فقط من هذه العناصر الثالثة. فمثال  ولكْن، قد يكون لبعض األمثال في 

 الّسامري الّصالحثَل . أّما مَ الزارعثل سوى عنصر القّصة. بينما يُرى عنصرا القّصة والّشرح في مَ  حبة الخردل

 والقصة والشرح/ التّطبيق.  الخلفيَّة :فتُرى عناصره الثالثة

 

 .الثةالثّ ثل عناصر المَ . 5

 .ثلالمَ  / خلفيّةأ. سياق/ جوّ  

 اللذين قادا إلى حكاية المثَل.  الظّرفو المناسبة ي" المثَل هخلفيَّة"

 ( األمثال التالية؟ أجواء)سياقات،  خلفيَّات: ما هي شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

من ُكتَّاب  الّشريعة )ناموسّي، كاتب طرح أحد علماءما يلي:  يه الّسامري الّصالحمثَل  خلفيَّة. 41-41: 12لوقا  اقرأ

ا على مكان هدفه اإليقاع بيسوع من خالل ما يقوله. سأل هذا الّرجل يسوع عن  ( على يسوع المسيح سؤاال  الّشريعة

على النّاس أن يحفظوا كّل  كان هذا العالم والخبير في الّشريعة اليهوديّة يعتقد أنّ ة. النّاس عمله ليرثوا الحياة األبديّ 

شرائع العهد القديم ليرثوا الحياة األبديّة. فإْن أجاب يسوع بأّن على النّاس أن يحفظوا كامل الّشريعة، فسيقول هذا 

 العالم في الّشريعة اليهوديّة إن يسوع لم يكن يحفظ الّشريعة كما كان اليهود يفّسرونها. 



204 
 

بنفسه. فقد أجاب يسوع  هالّسؤال بشكٍل مباشر، جعله يسوع يجيب عن سؤالمن أن يجيب يسوع عن هذا  ولكْن بدال  

عن السؤال بسؤال آخر: "ماذا ُكتِب في الّشريعة؟ وكيف تقرأُها؟" وهنا، أُجبِر العالم في الّشريعة اليهوديّة على أن 

ح عالنية  وبوضوح بما يؤمن به، حيث قال: "أِحّب الّرّب إلهك ...، وأِحّب قريبك كنفسك." ورّد يسوع على هذا  يصرِّ

أقرباءه، ولذا ليبّرر نفسه  عرف هذا الرجل أنّه لم يكن يحب  : "جوابك صحيح. فإْن عملَت بهذا تحيا." الّرجل قائال  

 أمام الجموع الذين كانوا يستمعون سأل: "ومن هو قريبي؟" 

"الخروف الّضائع" في إنجيلَي لوقا ومتّى ليسا متطابقين. وهذا  ثلمَ  ةخلفي .12-14: 12؛ متّى 1-1: 11لوقا  اقرأ

سياٍق مختلف من أجل اإلجابة و خلفيَّةة، ولكن في كلِّ مّرة في ثَل نفسه أكثر من مرّ المَ  أنّه ال بدَّ أّن يسوع حكىيعني 

 ي كلِّ واحٍد من اإلنجيلين. ثل فساعدنا في فهم المَ تثل المَ  وخلفيَّةآخر.  اروحيّ   اعن سؤاٍل آخر أو ليعلّم حقّ  

ثل جباة الّضرائب بالّضائعين الّضالّين من النّاس، مِ باهتمام هللا  تتعلَّقائع في إنجيل لوقا ثل الخروف الضّ مَ خلفيّة 

أن  باألطفال. كال المثلَين يعلّمانهللا تعلَّق بعناية تائع في إنجيل متّى فثل الخروف الضّ مَ  خلفيَّة(. أّما اوالخطاة )علن  

يسوع يقبل النّاس الّذين يأتون إليه ويرّحب بهم. لكْن بينما يشّدد إنجيل لوقا على ارتباط هللا بالخطاة المحتقَرين 

 ية! المنبوذين، يشّدد إنجيل متّى على ارتباط هللا باألطفال الذين يبدون غير ذوي أهمّ 

 

 .ثلب. قّصة المَ  

 ما سمات قّصة المثَل؟ : شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

مأخوذة من  اثل تكون دائم  ة المَ قصّ لتعليم حّق روحّي أو اإلجابة عن سؤال. المثَل . تهدف قّصة 11-12: 12لوقا اقرأ 

، وال تتجاوز حدود المحتمل الفعلّي. واقع الحياة. إنّها تحصر نفسها في حقائق وأحداث يمكن أن تحدث في التّاريخ

أورشليم إلى أريحا، الذي تعرَّض لهجوٍم من اللصوص وقطاع الطّرق، وساعده جل المسافر من ، قّصة الرّ فمثال  

، هي من واقع الحياة و اأخير    أو أن تحدث.  تْ أن تكون حدث يمكنرجٌل سامريٌّ

: 12شبيه البليغ )يوحنا ثل التّ شبيه، مِ ثل عن مجازات المقارنة والتّ يختلف المَ  .2-1: 1ا ؛ زكريّ  12-1: 12 يوحنا اقرأ

قّصة المثَل ليست ة وممكنة في الحياة. (، التي قد تكون أو ال تكون واقعيّ 2-1: 1ة )زكريا مزيّة النّبويّ (، أو الرّ 1-12

 . رج الطائر" مثال  ة، وال تستخدم الّرموز النّبويّة كـ"الدَّ ة وغير واقعيّ ليّ تخي 
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  .ثَلج. شرح أو تطبيق المَ  

 : ما الّشروحات والتّطبيقات الُمقّدمة بما يتّصل بهذه األمثال؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 . اللؤلؤة كثيرة الثّمنيرتبط بمثَل  اأو تطبيق   ا. ال يعطي يسوع شرح  22: 11متّى  اقرأ

هو بأال يُكتفى بسماع كلمات يسوع، بل وبوضعها  البنّاء الحكيم والبنّاء الجاهلثل . تطبيق مَ 43-42: 1متّى  اقرأ

ة معنى خاّص. فهو ال يشرح معنى "البيت" أو يسوع ال يعطي كّل نقطة في القصّ  ظ أنَّ موضع التّطبيق والعمل. الحِ 

 "الّصخر" أو "الّرمل"، وال يشرح معنى "األمطار" أو "الّسيول" أو "العواصف". 

هو أّن النّاس في ملكوت هللا مختلطون. فبعض  الّزوان وسط القمحثل يُقدَّم لمَ الّشرح الذي . 21-13: 11متّى  اقرأ

يطان ويعبدونه. ليست مسؤوليتنا أن نحكم على النّاس النّاس يخّصون المسيح ويخدمونه، بينما آخرون يخّصون الشّ 

كتَه ليفرزوا ويفصلوا المؤمنين فنفرز المؤمنين الحقيقيّين عن اآلخرين. سيستخدم يسوع المسيح في مجيئه الثّاني مالئ

ثل، فإنه ال يعلّم بأّن ظ أنّه رغم أن يسوع المسيح يشرح معنى أكثر من تفصيٍل في المَ الحقيقيّين عن اآلخرين. الحِ 

. فهو يشرح المقصود بالزارَعين، والقمح والّزوان، والحصاد والحّصادين، ومكان ثل أكثر من درٍس رئيسيّ للمَ 

والّدرس ولكّن كلَّ هذه التفاصيل تهدف ألمر واحد هو شرح الّدرس الّرئيسّي الواحد للمثَل! االحتراق والمخزن، 

 الوحيد لهذا المثَل يتعلَّق باختالط الزوان بالقمح.  الّرئيسيّ 

 

 د. المبادئ اإلرشاديّة األساسيّة في تفسير األمثال

 

الّسير وإال فقد يتسبّب بحادث. بعض قواعد  قواعد الطّريقحين يقود إنساٌن سيارة  في طريق، فعليه أن يتبع : ُمقّدمة

تتعلّق بجانب الطّريق الذي على اإلنسان قيادة سيارته فيه، والحّد األقصى للس رعة، واإلشارات التي على  في الط رق

عد الطّريق، لم يسر الّسائق بحسب قوا الّسائق أن يعطيها حين يدور إلى اليمين أو اليسار أو يتوقّف، إلخ. فإنّ 

حين يفسِّر المسيحيّون المؤمنون الكتاب  ا، وقد يؤّدي إلى فقدان حياة البعض. وهكذا أيض  فسيتسبّب بتلٍف كثير

فإن لم يطيعوا قواعد التّفسير هذه، فسيعلّمون تعاليم خاطئة . قواعد تفسير الكتاب الُمقدَّسالُمقدَّس، عليهم أن يتبعوا 

 ومنحرفة ويتسبّبون بالكثير من األذى الروحّي لشعب هللا. 

 يوَجد في الكتاب الُمقدَّس عدة أنواٍع أدبية، منها:
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  .(، والّرسائل )فليمون(11-1: 1ى (، وقوائم األنساب )متّ 41-12: 1الّروايات التاريخية )متّى  - 

، 11، 13، 1، 1: 3؛ 11: 1(، والنّواهي )متّى 11-12: 11(، والوصايا )يوحنّا 3: 12التعاليم )يوحنّا  - 

  .(3، 1: 1؛ 41

شبيه البليغ (، والتّ 3: 11شبيه )إشعياء ثل التّ ة متعّددة األنواع، مِ عابير البالغيّة والمجازيّ األساليب والتّ  - 

؛ 121: 111(، والّرمز )مزمور 2-1: 1كورنثوس 1؛ 12-2: 12نيّين (، والنّموذج األّولي )عبرا1: 41)مزمور 

  .(41: 41إرميا 

 .ّشعر )أيّوب، المزامير، األمثال(ال - 

  .أمثال يسوع - 

  .النّبّوات )إشعياء وإرميا( - 

 (. يوحنا األدب الرؤيوّي )دانيال وّرؤيا - 

 راسة، سننظر إلى "قواعد تفسير األمثال". هذه الدّ  فيوة قواعد خاّصة لتفسيره. لكّل نوٍع من األنواع األدبيّ 

 وفي ما يلي ستة قواعد لتفسير األمثال:  

 

  .افهم ق ّصة المثَل الطّبيعيّة: 4القاعدة 

ثل بلغة مجازيّة، المسؤوليّة األولى الملقاة على عاتق الّدارس والمفسِّر هي أن يفهم القّصة الطّبيعيّة. يُحكى المَ 

ثَل معتمد على هذا األمر. ولذا، ادرس كلمات القِّصة والحقائق الثّقافيّة الحضاريّة والتاريخيّة للمَ  والمعنى الّروحي

 المرتبطة بخلفيّة القّصة. 

 . 12-1: 44متّى  اقرأ

: ما األمور واألحداث الموصوفة في القِّصة، وماذا كانت هذه األمور واألحداث تعني في الحياة شف وناق  اكتش  

 عتياديّة في ذلك الوقت؟ اليوميّة اال
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  .مالحظات

أن تُقّدم الّدعوات لحضور  اشائع   اكان أمر  الية جزٌء من القِّصة الواقعيّة الحياتيّة: في مثَل "وليمة العرس"، األمور التّ 

عقوباٍت رق يوقِعون . وكان الملوك في الشّ اوليمة أكثَر من مّرة. وكانت االستجابات نحو هذه الّدعوات واقعيّة تمام  

ثوب  داءالعرس بالنّاس. وكان ارتاالحتفال بأن تُمأل قاعة  اشائع   اذين يرفضون دعواتهم. وكان أمر  شديدة على الّ 

 خاّص باألعراس ووالئم األفراح مماَرسة  شائعة  كذلك. 

 غير اعتيادي  وسط اليهود بأْن تُرَسل أوال   الدى النّاس روزنامات أو أجندات يوميّة، فإنّه لم يكن أمر  وألنّه لم يُكن 

في الحياة اليوميّة، فإنَّه ال يرغب جميع المدعّوين  ادعوةٌ عامة، ومن ثمَّ دعوة ُمحدَّدة للمدعّوين. وكما يحدث كثير  

في تلك  .اذلك. ولذا، إّما أنّهم يطلبون إعفاءهم من الحضور أو يقّدمون أعذار   ونبحضور االحتفال أو قد ال يستطيع

الذين كانوا يرفضون حضور دعوة  . ومع هذا، فإنّ مستحيال   اض دعوة الملك وقاحة ، وفي الحقيقة أمر  فْ األيّام، كان رَ 

كثيرون كانوا يقبلون الدعوة ويأتون إلى وليمة العرس. ثّمة دليل تاريخّي ما كانوا يُمَسكون ويُقتَلون.  االملك، كثير  

رِسله فإن عليه أن يرتدي الثّوب الذي يُ  الملكن كان إنساٌن ما يريد أْن يتواجد في محضر على أنّه في الّشرق األدنى إ

، ولذا الّراجح أنّهم بولم يكن لديهم مثل هذا الثوحظّ ا الملك له، وذلك ألن معظم الّضيوف كانوا من الفئات األقّل 

 خول إلى قاعة االحتفال. أُعطيوا هذا الثّوب قبل الدّ 

 

 .  ثَلر وحّدد عناصر المَ ادرس الّسياق المباشَ : 5القاعدة 

ثل وشرحه أو ثَل. قد يتألَّف "سياق" قّصة المثل من خلفيّة المَ األمر الثّاني الذي عليك عمله هو دراسة سياق المَ 

 تردما ثل. عادة  الذي فيه ُحكي المَ  الظّرفصف تثَل، أو حكاية المَ  مناسبةثل إلى المَ  خلفيَّةشير تتطبيقه. يمكن أن 

 ثل. قّصة المَ  بعدثل، بينما عادة  ما يوَجد شرح أو تطبيق المثَل قّصة المَ  قبلثَل المَ  خلفية

 : ما الّسياق الُمحدَّد لكلِّ واحٍد من األمثال التّالية؟ شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 .ثَل الّسامري الّصالحمَ  

 ةهنا ُمقدَّم والخلفيَّةالمثَل من خلفية القّصة وتطبيقها. قّصة ، يتألَّف سياق الّسامري الّصالحثَل . في مَ 41: 12لوقا  اقرأ

: "ومن هو . فقد سأل عالم الّشريعة يسوَع سؤاال  المسيح في سؤال طرحه شخٌص في الجمع الّذي كان حول يسوع
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ف حكاية المثَل هو أن يعلّم: قريبي؟" فحكى يسوع مثَل الّسامري الّصالح. والتّطبيق الّذي يقّدمه يسوع يُظِهر أن هد

 "قريب َمن أنا؟" ال أن يعلّم "من هو هو قريبي؟"

 

 .ثل الخروف الّضائعمَ  

أمٌر  يثل هالمَ  وخلفيَّةرح. ة والشّ ، يتألَّف سياق قّصة المثَل من الخلفيّ ائعالخروف الضّ . في مثَل 4-1: 11لوقا  اقرأ

راقبه يسوع، إذ الحظ موقف ونظرة الفّريسيّين تجاه اآلخرين. فيكتب البشير لوقا: "وكان جميع جباة الّضرائب 

ب بالخاطئين ويأكل معهم!‘ر الفريسيّون والكتبة قائلين: والخاطئين يتقدَّمون إليه ليسمعوه. فتذمَّ  " ’هذا اإلنسان يرحِّ

 الّضائع ليعلّم النّاس عن موقف ونظرة هللا لجباة الّضرائب والخطاة. كما أنّ ثل الخروف وحينئٍذ حكى يسوع المسيح مَ 

 الّشرح الذي يقّدمه يسوع يُظِهر أن هدف حكاية هذا المثَل هو إعالن فرح هللا لتوبة خاطئ واحد. 

 

 .ثَل األرملة المثابرة اللحوحةمَ  

األرملة ثل بشكٍل واضح، مثلما هو الحال في حكاية مَ ثل م هدف حكاية المَ . في بعض األحيان يُقدَّ 1: 12لوقا  اقرأ

ل ودون ملَل." حكى يسوع مثَ  افي وجوب الّصالة دائم   . فيكتب البشير لوقا: "وضرب لهم مثال  المثابرة اللحوحة

 األرملة المثابرة اللحوحة ليعلّم تالميذه كيف يصلّون بمثابرة وإلحاح وثقة. 

 

 .ثل العّمال في الكرممَ  

ثل بخلفية الّشاّب الغني بالحرف "فـ"، وهو ما يُظِهر ارتباط هذا المَ  ثَل العّمال في الكرممَ . يبدأ 13-1: 42متّى  اقرأ

(. وعالوة  على ذلك، فإن تطبيق يسوع للمثَل هو التّطبيق 12-13: 11الذي التقى بيسوع في الفصل الّسابق )متّى 

(. 12، 41: 11و 13: 42يناله لتركه كّل شيء واتباعه يسوع )متّى الذي يقّدمه كإجابٍة عن سؤال بطرس عما سذاته 

( 41، 41، 41: 11وبطرس )متّى  (، وموقف الّشاّب الغني12-1: 42)متّى  اوأخير   موقف الذين استُؤجروا أوال  

طعين. الّرسالة بشأن "األشياء التي لديهم" و"األشياء التي يريدون الحصول عليها" يمثِّل نقطة االرتباط بين هذين المق

بما سيناله  بزيادة جليل وجاّد لكّل إنسان مثل بطرس مهتمّ  الّرئيسيّة أو النّقطة المركزيّة في هذا المثَل هي تقديم تحذيرٍ 

 من مكافأة من يسوع المسيح. 
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 .ثلحّدد التّفاصيل التي لها معنى مقصود والتفاصيل التي ال معنى مقصود لها في المَ : 1القاعدة 

والتفاصيل التي  اقصد   تتضمَّنال هي تحديد تفاصيل القّصة التي ثملُملقاة على عاتقك في دراسة األالمسؤوليّة الثّالثة ا

تفاصيل قَِصص  ينبغي الحرص بأال يُعطى معنى روحّي مستقّل لكلِّ في ما يختّص بما يُراد تعليمه.  اقصد   تتضّمنال 

ثل أو الّرسالة الّرئيسيّة على تحديد الحّق المركزي الذي يعلّمه المَ  اعمل أوال  ثل المهّمة، األمثال. وضمن تفاصيل المَ 

 ة لتقوية وتأكيد تلك الّرسالة المركزيّة. وبعد ذلك، اعمل على تحديد تفاصيل الَمثل األخرى الّضروريّ للمثَل. 

 

 ثل. أو قّصة مجازيّة أو مَ  اتاريخي   اكان المقطع حدث   هل  أ. اعمل على معرفة  

 ثَل. لهذا األمر تأثير كبير على تحديد التّفاصيل الُمهّمة في المَ 

 

 ثل؟ أم مَ  يٌّ حدث تاريخ 

، تدوين لحدث تاريخيّ وصٌف لحدث تاريخّي أم مثَل؟ إن كان ما أمامنا  الغني ولعازر الفقير المتسّولثَل هل مَ 

اُستخَدم لتوضيح حقيقة ُمعيّنة، فإّن لكّل نقطة تفصيليّة فيه معنى. وعندئٍذ، تكون حقيقة أّن الغنّي قادر على التّواصل 

إلى الهاوية  تخبرنا بالمزيد عن الحالة الفعليّة للنّاس في الهاوية. ولكن، حينئٍذ تكون حقيقة انحدار الغنيّ مع إبراهيم 

كثير األهّمية، بال معنى مقصود على المستوى الّروحي أو الالهوتي. لكْن  اوإن كانت أمر   ماء،وارتقاء لعازر إلى السّ 

ل في السماء تكون نقطة تفصيليّة مثال  إن كان هذا  ، فإن حقيقة انتهاء األمر بالّرجل الغني في الهاوية والفقير المتسوِّ

ظِهر الخلفية أن القّصة تُ كان األمر كذلك، فإن هذه النقطة تكون النّقطة المركزيّة أو الّرسالة الرئيسيّة للمثَل.  إنّ مهّمة. 

ثل الوكيل الماكر: مواجهة يسوع ثل الّسابق نفسه، مَ المَ  خلفيَّة يهذه القّصة ه فخلفيَّةالتي أمامنا مثل ال حدٌث تاريخّي. 

في  ة المتعلّقة بعيش اإلنسان الغنيّ فصيليّ قطة التّ وهكذا، تكون الن  (. 11، 1: 13)لوقا للفّريسيّن بشأن محبتهم للمال 

ل بأن يأكل ما يسقط من مائدة الرَّ  نقطة مهّمة تعّزز موضوع النّقاش،  -جل الغني تنّعم كّل يوم واشتهاء الفقير المتسوِّ

روته للتّحضير للمستقبل. النّقطة المركزيّة أو الّرسالة أي قول أمٍر آخر إضافي عن الكيفيّة التي يستخدم بها اإلنسان ث

عليم بأن "عواقب أسلوب حياة الغني قبل موته في العالم الحالي ال يمكن قلبها أو تغييرها ثل هي التّ الّرئيسيّة لهذا المَ 

 بعد موته." 
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 ثل؟ة أم مَ قّصة مجازيّ  

 ثل؟ مجازيّة أم مَ  / صورةقّصة الّزارعثل هل مَ 

/ عناصر في القّصة تمثِّل فيه عّدةُ  ،مقاَرنة أو تشبيه ممتدّ  (allegory) أو "الّصورة المجازيّة" "القّصة المجازيّة"

يمثَل الكّرام هللا اآلب، وتمثِّل قّصة مجازيّة.  11-1: 11، يقّدم إنجيل يوحنّا عديدة. فمثال   المجازيّة حقائقَ  الّصورةِ 

األغصان المثمرة المسيحيّين الحقيقيّين، وتمثِّل األغصان غير المثمرة أولئك الذين لم الكرمة يسوع المسيح، وتمثّل 

نوا مسيحيّين حقيقيّين قط، إلخ. ال تقول هذه القّصة/ الّصورة المجازيّة إّن يسوع هو في الحقيقة كرمة لها أغصاٌن ويك

يسوع والنّاس بعالقة الكرمة بأغصانها. ولكْن ينبغي  العالقة بين تشبيه ومقارنة. لكنّها تشير إلى أنّه يمكن اتحمل عنب  

األغصان غير المثمرة ال  ثل. األغصان المثمرة تمثّل المسيحيّين الحقيقيّين. ولكنَّ مات المَ لنا أال نحاول شرح كّل سِ 

ثم تركوا اإليمان. فهذا االستنتاج يتناقض مع التعليم الواضح الذي يقّدمه يسوع في  اتمثل المسيحيّين الذين ُولِدوا ثاني  

األغصان التي تُقطَع وتُلقى إلى النار تمثّل أولئك  ! تعلّم هذه القّصة/ الّصورة المجازيّة بوضوح أنَّ 42: 12يوحنا 

م يُكن هؤالء مؤمنين حقيقيّين، وعالقتهم لبيسوع المسيح.  قريبةالذين لم يثِمروا قطّ، حتّى حين كانوا في عالقة 

هذه القّصة/ الّصورة  بالمسيح، التي تُدعى "في المسيح"، كانت عالقة خارجيّة فقط. وهكذا يكون استنتاجنا هو أنَّ 

قون بال المجازيّة ال تعلّم أن المسيحيّين المولودين ثانية  يمكنهم أن يفقدوا خالصهم، بل تعلّم أّن المسيحيّين االسميّين يب

. وهكذا، في حين تتضّمن الّصورة/ القّصة المجازية عدة اكثير   اثِمرون ثمر  ثمر، بينما المسيحيّون المولودون ثانية  يُ 

 رسالة رئيسيّة واحدة!  -ثَل له نقطة مركزيّة واحدة عناصر لها ما يقابلها، فإن المَ 

رة المجازية ال تكون بالضرورة كذلك. ومع أنّه يمكن أن ثل" قّصة مأخوذة من واقع الحياة، بينما القّصة/ الّصو"المَ 

يكون للمثَل والقّصة/ الّصورة المجازيّة موضوع مركزي واحد، فإّن المثَل يُصاغ ليقّدم نقطة  رئيسيّة واحدة، بينما 

"الّزارع" قّصة  يبدو أنَّ قد تُصاغ القّصة/ الّصورة المجازيّة لتعليم عدة حقائق مرتبطة أو ربّما غير مرتبطة. 

تمثِّل في القِّصة:  الكلِّ نقطة تقريب   اروحي   امجازيّة، ألنّه في شرح يسوع  ألنواع التّربة األربعة يقّدم يسوع تطبيق  

ل التّربة المتصلّبة القاسية القلوب القاسية، إلخ. ومع هذا، البذور رسالة الكتاب الُمقدَّس، وتمثّل الطّيور إبليس، وتمثّ 

الّسياق التّالي )الّشرق( يشير بوضوح إلى موضوع  ة"، بل مثَل ألنَّ ة/ صورة مجازيّ القّصة ليست "قصّ فإّن هذه 

واحد هو: "النّتيجة الحاصلة في حياة اإلنسان تعتمد على استجابة اإلنسان لكلمة هللا. واستجابة اإلنسان لكلمة هللا 

من تفاصيل مثَل الّزارع بطريقة تعّزز الّرسالة المركزيّة  تعتمد على حالة قلبه أو موقفه القلبي." صاغ يسوع الكثير

 ثل. الرئيسيّة للمَ 
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 .اب. تفسير األمثال مجازيّ   

، أي أن يعاملوها كصوٍر مجازيّة، فينسبون إلى كلِّ نقطٍة تفصيلية في امجازيّ  هل ينبغي أن يفّسر المسيحيّون األمثال 

ن األوائل لم يعرفوا كيف يفسِّرون األمثال، أعطى بعضهم معاني مجازيّة ياألمثال معنى روحّي مختلف؟ ألّن المسيحيّ 

 لألمثال، فوجدوا كلَّ أنواع المعاني الجميلة في تفاصيل األمثال. 

 : امجازيّ   ا( تفسير  11-41: 12)لوقا  الّسامري الّصالحوفي ما يلي مثال على كيفيّة تفسير مثل 

ة بسبب عصيانه. أو عقيدة سقوط اإلنسان في الخطيَّ  يمثِّل آدمالرجل النّازل من أورشليم إلى أريحا 

وأورشليم ترمز للفردوس أو الّسماء، وأريحا ترمز إلى العالم. اللّصوص هم األعداء األقوياء أو 

ة بسبب هجوم لِق آدم، سقط في الخطيَّ خُ بعد أْن يطان أو األنبياء الكذبة الذين عاشوا قبل المسيح. فالشّ 

روح الّرجل تمثِّل العصيان والخطايا. ونزع الثّياب عن الرجل يمثِّل فقدان اإلنسان جكته. وإبليس ومالئ

طبيعته  نفسه خالده، فإنَّ  لطبيعة الخلود وعدم الفساد، ولفقدانه فضائلَه. إنّه "نصف ميت" ألنّه مع أنَّ 

يعة واألنبياء لم يستطيعوا ريعة وأنبياء العهد القديم. فالّشرميتة. ويرمز الكاهن والالوّي لش البشرية

ل بالطّبع يسوع المسيح. فقد أتى يسوع الّصالح فيمثّ  تخليص الجنس البشرّي الّساقط. أّما الّسامريّ 

المسيح ليخلِّص الجنس البشري الّساقط. وتمثّل الخمر كلمة هللا التي تعلّم وتقّوم، ويمثِّل الّزيت عقيدة 

ل الحمار جسد المسيح الذي يحمل الّرجل إلى الكنيسة. ويمثِّل الفندق المحبّة أو الّشفقة أو الّرحمة. ويمثِّ 

ُسل وخلفاءهم، مثل األساقفة والمسؤولين اآلخرين في الكنيسة. أما  الكنيسةَ، ويمثل صاحب الفندق الر 

 قود الفضيّتان فتمثاّلن اإليمان باآلب واالبن، أو بعهَدي الكتاب الُمقدس، أو بالمحبّة هللالنّ  تاقطع

والقريب. يخلِّص يسوع الجنس البشرّي الّساقط بتقديمه جسده للموت على الّصليب، وبجعل كنيسته 

ويدفع كّل تكاليف العناية  الّصالح بأن يعودَ  وعد فالّسامريّ ويحمي المؤمنين حتّى المجيء الثّاني.  امكان  

 يمثِّل المجيء الثّاني للمسيح. 

م(. كان أوريجانوس يعتقد أّن لكّل نقطٍة تفصيليّة في القّصة  412-121)كان هذا تفسير أب الكنيسة أوريجانوس 

لمثل الّسامري الّصالح، فقد أخطأ أوريجانوس في  اأو تطبيق   ايسوع أعطى شرح   غم من حقيقة أنّ معنى ُمحدَّد. وبالرّ 

ة التي يرد فيها في سياق الخلفيَّ ثل فهمه، وقّدم تفسيره الخاّص المليء باألفكار الخياليّة. لو أّن أوريجانوس درس المَ 

 وفي سياق الّشرح أو التّطبيق اللذين يُقّدمان له، لما وصل لهذا التّفسير! 

 اص  صَ ، أي أن يعاملوا األمثال كما لو كانت قِ امجازي   ا: ينبغي للمسيحيّين الحقيقيّين أال يفّسروا األمثال تفسير  اجتاالستن

 مجازيّة، فينسبون معنى لكّل نقطٍة تفصيليّة في األمثال.  اأو صور  
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 حّدد التفاصيل الُمهّمة ذات المعنى. ج.  

الي يمكن تفسيرها وتطبيقها. يمكن ، وبالتّ قصد يسوع بها أن يعلّم حقّا ماالتّفاصيل المهّمة هي تلك التّفاصيل التي 

 طة المركزيّة أو الّرسالة الرئيسيّة في المثَل. تحديد التّفاصيل المهّمة من خالل حقيقة تعزيزها للنّق

عن ابنه نقطة تفصيليّة غير  ا(: حقيقة أّن األب بقي في البيت ولم يخرج باحث  14-11: 11)لوقا  االبن الّضالّ ثل مَ 

ث في مثلَين سابقَين حقيقة بحْ  ااآلب ال يبحث عن الخطاة الّضالّين. فقد أوضح سابق   يسوع لم يكن يعلّم أنَّ  أساسيّة، ألنّ 

انتظار األب البنه بشوق، وركضه نحوه للقاء به ومعانقته، واستجابته لمجيئه بفرح  ولكنَّ . الّضالّين هللا عن الخطاة

ثل، وهي إعالن موقف هللا اآلب تجاه ة في المَ وقبوٍل بلهفة كلها تفاصيل مهّمة وذات معنى ألنّها تعّزز النقطة المركزيّ 

 ة الضالّين. الخطا

 

 غير الُمهّمة. د. حّدد التفاصيل 

فاصيل . لم يقصد يسوع أن يكون لكّل التّ ثلليس لجميعها مغزى لرسالة المَ ، فثلمغزى لقّصة المَ مع أّن لكّل التّفاصيل 

 . اثل مغزى روحي. وينبغي تحديد التّفاصيل التي ال مغزى روحي لها ووضعها جانب  في المَ 

يقّدم يسوع هنا مبادئ  لن يصادق على العبوديّة؟ هألهدف يسوع هنا ي(: هل 12-1: 11)لوقا  العبد الرديءمثَل 

ثل ة هذا المَ تضمَّن خلفيَّ ت؟ اولبق   اوسخيّ   اكريم   اللعالقات مع العّمال وكيفية إدارتها؟ أم هل يعلّم ما ينبغي اعتباره سلوك  

قطة المركزيّة أو النّ  ومسامحته حين يتوب. وهكذا فإنّ  ( تعليم يسوع عن توبيخ األخ الّذي يخطئ2-1: 11)لوقا 

الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل هي أن المسيحيّين المؤمنين ال يستحقون أن يُنَسب لهم فضل حين يعملون ما هو صحيح 

ثل، للمَ  واألساسيّ  سبة للقصد المركزيّ ة تفاصيل غير ذات أهّمية بالنّ وواجب. التّفاصيل األخرى التي ترد في القصّ 

 وينبغي عدم الخوض في الّسعي لتفسيرها. 

 

 .ثَلحّدد الّرسالة الّرئيسية التي يقّدمها المَ : 1القاعدة 

الّدارس والمفسِّر هي تحديد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. تُوَجد "الّرسالة  يالمسؤوليّة الّرابعة الموضوعة على كتف

 ثل في شرح أو تطبيق القّصة أو في القِّصة نفسها. الّرئيسيّة" للمَ 
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شرح يسوع المسيح نفسه األمثال، نعرف كيف ينبغي لنا أن نفّسر األمثال. في الوضع بها التي  ةريقظر إلى الطّ فبالنّ 

علينا أال التّشديد عليها. ولذا،  يُراد ةنقطة مركزيّة واحد -االعتيادي والطّبيعي يكون للمثَل درس رئيسّي واحد فقط 

 ة في القِّصة، ولكن علينا أن نبحث عن الّدرس الّرئيسي الواحد. نحاول البحث عن حق  روحي  في كّل نقطة تفصيليّ 

 

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة في كّل واحٍد من األمثال التّالية؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 .ثَل الّسامرّي الّصالحمَ  

 ؟الّسامري الّصالح. ما الّرسالة الّرئيسيّة في مثَل 41-41: 12لوقا  اقرأ

؟ أي هل ينبغي أن يعطوا كّل نقطة معاني وتفاسير مجازيّةثل هل ينبغي للمسيحيّين الحقيقيّين أن يعطوا هذا المَ 

يروي تاريخ خالص هللا بلغة  ؟ إن انبغى هذا، فإنّه سيبدو كما لو أّن هذا المثَلاخاّص   اة في المثل معنى روحيّ  تفصيليّ 

. والجواب هو: كال، فعلى المسيحيّين أال يفّسروا األمثال بطريقٍة مجازيّة. اواحد   ارئيسيّ   امن أن يعلّم درس   مجازية بدال  

: "ومن ثل هي إجابة يسوع عن الّسؤالوالّسياق التّاريخّي لمثَل الّسامرّي الّصالح يُظِهر أّن الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ 

 لشخٍص آخر؟"  اهو قريبي؟" أو باألحرى، "قريب َمن أنا؟" أو "متى أكون قريب  

 

 .ثل الّزارعمَ  

 ؟الّزارع. ما الّرسالة الّرئيسيّة في مثَل 1-1: 11متّى  اقرأ

% فقط من سّكان 41ثَل الّزارع أيّة إشارة إلى أّن ة الّزارع )الواعظ/ الكارز(. وليس في مَ ثَل بمسؤوليّ ال يتعلَّق هذا المَ 

المثَل  االعالم سيستجيبون للكرازة باإلنجيل فيخلصون. إّن هذا التّفسير المجازي يتجاوز ما قاله يسوع في شرحه. فهذ

ة كّل إنسان في االستجابة ثل هو ببساطة مسؤوليّ ة التّربة )قلب الّسامعين(. فما يعلّمه يسوع في هذا المَ يتعلَّق بمسؤوليّ 

ثل هي: "النّتيجة الحاصلة في حياة اإلنسان تعتمد على استجابته لكلمة ة في هذا المَ الّرسالة الّرئيسيّ  لرسالة اإلنجيل.

هللا. واستجابة اإلنسان لكلمة هللا تعتمد على حالة قلبه أو موقفه القلبي." ولذا، فإنّه يمكن للخّدام المسيحيّين أن يتوقّعوا 

 عليم الكتاب الُمقدَّس. استجاباٍت مختلفة تجاه رسالة اإلنجيل وت
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 .ثل الوكيل الماكرمَ  

 ؟ الوكيل الماكرثل ما الّرسالة الّرئيسيّة في مَ . 11-1: 13لوقا  اقرأ

ثل المسيحيّين الحقيقيّين بأن يخدعوا ويغّشوا؟ هل يعلّم التاّلميذ بأن يستغلّوا اآلخرين ألجل هل يعلّم يسوع في هذا المَ 

يرتبط  1، وتطبيق القّصة في اآلية 2مصالحهم الّشخصيّة؟ كال! تُوَجد النّقطة المركزيّة الّرئيسيّة في القّصة في اآلية 

ف بحكمة، لكنّه امتدحه على غّشهكيل الغّشاش بشكٍل مباشر بهذه النّقطة المركزيّة. لم يمتدح يسوع الو ، أي ألنّه تصرَّ

أنّه امتدحه ألن استفاد من الموارد التي بين يديه ليخطّط لمستقبله! والّرسالة الّرئيسيّة في هذا المثَل هي: "الحكيم 

 يستفيد من موارده األرضيّة والماليّة الحاليّة في اإلعداد لبركاٍت أبديّة في السماء." 

 

 .ثل بالمقاطع الموازية والمقابلة األخرى في الكتاب الُمقدَّسن المَ قار  : 2القاعدة 

الّدارس والمفّسر هي أن يجد أقرب المقاطع المقابلة والموازية للمثَل والتي المسؤوليّة الخامسة الموضوعة على كتفي 

 ثل. يمكنها مساعدته في تفسير المَ 

يوازيه أو يقابله في مقاطع أخرى في الكتاب الُمقدَّس. ولذا، تأّكد من صّحة تفسيرك الحّق الذي يعلّمه كل  مثل له ما 

 ظر إلى التّعليم الواضح والمباشر للكتاب الُمقدَّس. للمثَل بالنّ 

 

 أ. بعض األمثال متشابهة ويمكن مقارنة بعضها ببعض.  

من المال لكل واحٍد من خّدامه/ عبيده  غ ذاتهالمبل(: أعطى الّرجل النّبيل 41-11: 11)لوقا  العشرة الوزناتثل مَ 

 من بعضهم اآلخر.  أكبر احين اكتُِشف أن بعضهم حقّق ربح   إْثر عودتهلهم  مكافآت مختلفةالعشرة، ولكنّه أعطى 

من المال لثالثٍة من خّدامه/  مبالغ مختلفة(: أعطى اإلنسان الذي كان يستعّد للّسفر 12-12: 41)متّى  الوزناتثل مَ 

 لخّدامه/ عبيده األمناء حين عاد.  المكافأة نفسهاعبيده، ولكنّه أعطى 

هار، ولكنّه أعطاهم من النّ  أوقاٍت مختلفةفي  استأجر صاحب الكرم عّماال  (: 13-1: 42)متّى  العّمال في الكرمثل مَ 

 في نهاية النّهار.  األجرة/ المكافأة نفسها

م حساب  موضوع هذه  عن الوكالة  ااألمثال المركزّي هو االستعداد للمجيء الثّاني ليسوع المسيح، ألّن كّل إنسان سيقدِّ

 التي استأمنه هللا عليها، مهما كانت هذه الوكالة. 
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 . اب. ولكّن كّل مثَل يعلّم حقائق مختلفة أيض   

ته أكبر في المستقبل. ثّمة درجات مختلفة الخادم الذي يبدي أمانة أعظم ستكون مسؤوليّ  أنَّ  العشرة الوزناتيعلّم مثَل 

 من المكأفاة للّدرجات المختلفة من األمانة واالجتهاد. 

ة على درجات نجاح الّخدام المختلفة والمرتبطة بالفَُرص المختلفة التي بأّن المكافآت ليست مبنيّ  الوزناتويعلّم مثل 

 أُعطيت لهم. 

إنسان يأتي إليه، سواء أتى في وقٍت مبكِّر أو متأّخر في حياته. سينال  أّن الّرّب يكافئ كلَّ  العّمال في الكرمويعلّم مثل 

 الحياة األبديّة.  -الجميع المكافأة نفسها 

 

 .ابن  التّعاليم المسيحيّة على المقاطع الواضحة فقط في الكتاب الُمقدَّس: 6القاعدة 

المسؤوليّة الّسادسة الموضوعة على كتفي المفّسر أو الّدارس هي ضرورة اعتماد التّعاليم المسيحيّة والعقيدة المسيحيّة 

ينبغي أال تكون األمثال على المقاطع الواضحة في الكتاب الُمقدس، أي على الوصايا والنّواهي والتّعاليم الواضحة. 

رة باستخدام  عقائد المسيحيّةإيضاح أو تأكيد يمكن ة العقيدة المسيحيّة. في صياغ الّرئيسيّة المصادر واألساساتِ  الُمقرَّ

ترتيب التّفسير فقد ظهر أن أن تُستخَدم األمثال لصياغة وتقرير عقائد مسيحيّة جديدة.  ا، ولكْن ليست مسموح  األمثال

تستخدم األساليب البالغية، ومن النّصوص ة إلى النّصوص التي هو االنتقال من النّصوص الحرفيّ  ادائم   الكتابيّ 

من صّحة تفسير المثَل من خالل التّعليم المباشر للكتاب  اينبغي أن تتأّكد دائم  . ولذا، االواضحة إلى األكثر غموض  

  الُمقدَّس.

صياغة العقيدة  عاليم الواضحة األخرى فيالتّ  ه يمكن استخدام هذا الّشرح مثل كلِّ لمثٍل ما، فإنّ  احين يقّدم يسوع شرح  

، ويمكن استخدام هذا الّشرح في صياغة وبناء 21-13: 11في متّى  الّزوان والقمحل ، يُشرح مثَ المسيحيّة. فمثال  

 العقيدة المسيحيّة. 

، ليست اللغة المجازيّة التي تحتويها األمثال أفضل ماّدٍة يمكن االعتماد عليها في بناء وصياغة ولكْن بشكٍل عامّ 

 ة. المسيحيّ العقيدة 

النّاس في ملكوت هللا )أو الكنيسة المسيحيّة(  ( أنّ 21-13، 12-42: 11)متّى  الّزوان والقمح، يعلّم مثَل فمثال  

 المختلطون. ففي ملكوت هللا )أو الكنيسة( على األرض، يوجد مسيحيّون مولودون ثانية  ومسيحيّون اسميّون. ولكن 

 من هذا المثل:التّالية ة يمكن الوصول إلى االستناجات الثاّلث
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 ينبغي للجميع )أبناء الملكوت وأبناء إبليس( أن يتعمَّدوا بالماء من دون تمييز.  

 القيام بأيّة محاولة للحكم على المتقّدمين لطلب االنتساب للعضويّة.  عدمينبغي  

 ينبغي عدم تأديب األعضاء مهما كانت بشاعة الخطايا التي ارتكبوها.  

في الكنيسة، ومن ينبغي أن يتعّمد بالماء، وكيف ينبغي تأديب  االمسيحيّة بشأن من يمكنه أن يصير عضو  العقائد 

 (. 43-41: 1 يةفي الكتاب الُمقدس )روم ااألعضاء على خطاياهم ينبغي أن تكون مبنية على التّعاليم األكثر وضوح  

األمثال تؤّكد وتقّوي  عقيدة ما، ولكنّنا نرى أنّ  صياغةِ أو  ولذا، فإنّنا بشكٍل عام ال نستخدم األمثال من أجل وضعِ 

 الحق الّذي يعلّمه الكتاب الُمقدَّس في مقاطع أخرى. 

 

 بهـ. واج  

 

 . احفظ المبادئ اإلرشاديّة األساسيّة الّستّة الخاّصة بتفسير األمثال.  4

 :وشرحها أو تطبيقها . حّدد خلفيّة األمثال التالية5

 قوَسين: البين  هياإلجابات 

 (12-21: 11)متّى  22-21: 11متّى  - 

 (11: 41)متّى  12-12: 41متّى  - 

 ( 12-1: 11)لوقا  2-1: 11لوقا  - 

 ( 41: 14)لوقا  42-11: 14لوقا  - 

 ( 4-1: 11)لوقا  14-1: 11لوقا  - 

 ( 12: 13)لوقا  11-11: 13لوقا  - 

 ( 11: 11)لوقا  41-14: 11لوقا  - 
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 2الُملحق 

 قائمة بكلِّ أمثال يسوع في الكتاب الُمقدَّس

 

 

 . مثال   13في النّظرة العاّمة التّالية، يوجد 

 ملحق = م = د  رسد لوقا = لو  مرقس = مر متّى = مت

المتعلق بملكوت  9الدليل اإلرشادي 

  (أمثال 9) هللا

 

 ُمقّدمة إلى األمثال

 

 (1)م  تفسير األمثال. 4

 األمثالتعريف األمثال، هدف 

 وصفاتها، طريقة تفسير األمثال 

 

 طبيعة وسمات ملكوت هللا

 

  تأسيس ملكوت هللا. 5

 (1تقييد الرجل القوي )د 

؛ 12-44: 1 ؛ مر11-44: 14مت 

  41-12: 11 لو

 

  هللا ملكوتكلمة هللا في . 1

 ( 1الزارع )د 

 ؛42-1: 2 ؛ مر41-1: 11مت 

  11-2: 2لو 

 

 هللا في ملكوت هللا ُمرَسلو. 1

 (1الوكالء األشرار )د 

 ؛1-1: 14؛ مر 21-11: 41مت 

  13-1: 42 لو

 

 نوعان من النّاس في ملكوت هللا. 2

 ( 1الّزوان والقمح )د 

 21-13 ،12-42: 11 مت

 

 ( 11االبنان )د 

 14-42: 41 مت

 ( 11شجرة التّين غير المثمرة )د 

   11-1: 11 لو

 ( 4الّشبكة )م 

  12-21: 11 مت

 

موقف هللا تجاه الّضائعين . 40

 الّضالّين عن ملكوت هللا

 ( 1الخروف الّضائع )م 

 12-14: 12 مت

 ( 11)د  الخروف الضائع

  1-1: 11 لو

 ( 1الّدرهم الّضائع )م 

  12-2: 11 لو

 االبن الّضاّل 

  14-11: 11 لو

 

 الحياة في ملكوت هللا

 

 المحبّة الُمتدفِّقة في ملكوت هللا. 44

 ( 2عودة الّروح الّشّرير )م 

 43-42: 11 ؛ لو21-21: 14مت 

 ( 2المديونان )م 

  12-22: 1 لو

 (11الّسامري الّصالح )د 

 11-41: 12 لو

 

 التواضع في ملكوت هللا. 45

 ( 41المقاعد المحجوزة )د 

 الشهادة في ملكوت هللا. 45

 ( 11الطبيب والمريض )د 

 ؛ لو11-11: 4؛ مر 11-1: 1مت 

1 :41-14  

 ( 11ملح األرض ونور العالم )د 

  13-11: 1 مت

 ( 4صاحب البيت )م 

  14-11: 11 مت

 ( 4الفعلة والحصاد )م 

 12-11: 1 مت

 

 التلمذة في ملكوت هللا. 48

ع )د   ( 11البنّاء المتسرِّ

 12-42: 12 لو

 ( 11الملك المتسّرع )د 

 11-11: 12 لو

 اليد الموضوعة على المحراث

 ( 1) م 

  34-31: 1 ول

 

 األمالك األرضية في ملكوت هللا . 49

 ( 11الغني الغبي )د 

  41-11: 14 لو

ل  الغني المترغد ولعاز المتسوِّ

 ( 11)د 

  11-11: 13 لو

 

المتعلق  45الدليل اإلرشادي 

 أمثال( 40) بملكوت هللا
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 ملكوت هللا موّ نّ ال. 6

 (1)د  االبذار النّامية سّر  

 41-43: 2 مر

 ( 1الخميرة )د 

 42: 11 ؛ لو11: 11مت 

 ( 1بذرة الخردل )د 

؛ 14-12: 2؛ مر 14-11: 11مت 

 11-12: 11 لو

 

 الّدخول إلى ملكوت هللا

 

 تكلفة الّدخول إلى ملكوت هللا. 5

 ( 11الكنز المطمور المخفي )د 

 22: 11 مر

 ( 11اللؤلؤة كثيرة الثمن )د 

 23-21: 11 مر

 

 

المتعلق  40الدليل اإلرشادي 

 (مثال   49) بملكوت هللا

 

  الّدخول إلى ملكوت هللاشرط . 8

 ( 1الباب الّضيق )م 

 12-11: 1 مت

 ( 11وليمة العرس )د 

 12-1: 44 مت

 (4الوليمة العظيمة )م 

  42-11: 12 لو

 

 مسؤولية الدخول إلى ملكوت هللا. 9

 ( 4األوالد الجالسون في السوق )م 

 11-11: 1 ؛ لو11-13: 11مت 

 ( 4عالمات الجّو/ الطقس )م 

 (13-12: 14 لو؛ 2-1: 13مت 

  12-1: 12 لو

 ( 41الفّريسّي وجابي الّضرائب )د 

  12-1: 12 لو

 

 الغفران في ملكوت هللا. 41

 ( 1الخصم المشتكي )م 

  43-41: 1 مت

 ( 41العبد/ الخادم غير الّرحيم )د 

  11-41: 12 مت

 

المتعلق  44الدليل اإلرشادي 

 (مثال   48)بملكوت هللا 

 

 إطاعة كلمة هللا في ملكوت هللا. 41

 ( 41األعمى يقود األعمى )د 

  24-11: 3 ؛ لو42-1: 11مت 

 ( 41البنّاء الحكيم والبنّاء الغبي )د 

 21-21: 3 ؛ لو41-42 :1مت 

 

  الّصوم في ملكوت هللا. 42

 العريس والثوب المرقوع والقِرب

 (41)د 

 ؛ لو44-12: 4؛ مر 11-12: 1مت 

1 :11-11  

 

الّصالة الُمثابرة والُملّحة في . 46

 ملكوت هللا

 ( 1االبن الطّالب )م 

 11-1: 11 ؛ لو11-1: 1مت 

ع )د الّصد  ( 41يق المتضرِّ

  12-1: 11 لو

 ( 41األرملة الُملّحة )د 

 2-1: 12 لو

 الوكالة في ملكوت هللا. 50

 ( 11الوكيل الماكر )د 

  11-1: 13 لو

 

  الخدمة في ملكوت هللا. 54

 ( 11الخادم/ العبد الرديء )د 

  12-1: 11 لو

العبد/ الخادم األمين والعبد/ الخادم 

 غير األمين

 ( 11)د 

  23-24: 14 ؛ لو11-21: 42 مت

 

 المكافآت في ملكوت هللا. 55

 ( 21العّمال في الكرم )د 

  13-1: 42 مت

 ( 21الوزنات )د 

  12-12: 41 مت

 ( 4الوزنات/ األمناء العشرة )م 

  41-11: 11 لو

 

 اليقظة في ملكوت هللا. 51

 ( 1شجرة التين الُمفِرخة )م 

  11-14: 42 مت

 ( 21العذارى العشرة )د 

  11-1: 41 مت

 ( 1العبيد األمناء اليقظون )م 

  22-11: 14 لو

 

  الحكم/ الّدينونة في ملكوت هللا. 51

 ( 21الغنم والماعز )د 

  23-11: 41 مت
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 3الُملحق 

 يةُمقّدمة إلى رسالة روم

 

إلى  ية: َمن كتبها وأين كتبها. كما سندرس عن كيفية تقسيم رسالة روميةسننظر إلى أصل الّرسالة إلى روم: ُمقّدمة

ف إلى المحتويات الّرئيسيّة والتّعاليم التي تقّدمها هذه الرسالة. وأقسام فرعيّة أقسام ، سندرس كيف اوأخير  . وسنتعرَّ

 يمكننا أن نفهم األجزاء الّصعبة في الّرسالة. 

 

 يةكاتب الّرسالة إلى روم . أ

 

( كان على معرفٍة جيّدة بالنّصين العبرّي واليونانّي للعهد القديم، وعلى 2-1: 1 يةيهوديٌّ )روم يةكاتب رسالة روم

ة والّسلبيّة التي تكون عند اليهود، باإلضافة إلى معرفته بالعالم اليونانّي. هويّة كاتب رسالة عرفٍة بكّل اآلراء اإليجابيّ م

أكثر من أّي كتاٍب آخر في الكتاب الُمقدَّس، بل في العالم القديم بأكمله. في هذه الّرسالة  اأكيدة ومحسومة تمام   يةروم

م لّم في عّدة مواقع في الّرسالة بلغة ضمير المتكلِّم. وكّل آباء (، ويتك1: 1 يةبولس نفسه باعتباره كاتبها )روم يقدِّ

 . يةبولس هو كاتب رسالة روم الكنيسة األولى قالوا إنّ 

 

 يةمتلقُّو رسالة روم . ب

 

 ؟ يةكيف بدأت كنيسة روم

 .تشتُّت اليهود إلى بالٍد كثيرة. 4

الثّامن قبل الميالد( والمملكة الجنوبيّة إلى بابل  شتات اليهود الذي بدأ مع سبي المملكة الشماليّة إلى أشور )في القرن

)في القرنين الّسابع والّسادس قبل الميالد( جعل اليهود يعيشون في بالد كثيرة، مثل بابل )العراق الحاليّة(، وفارس 

وبعمل عناية هللا، سيا الّصغرى )تركيا الحاليّة(، واليونان وإيطاليا. آ)إيران الحالية(، ومصر، والّسودان، وسوريا، و

النتشار بشارة اإلنجيل بسرعٍة كبيرة في كّل اإلمبراطورية الرومانية. فقد ُسِمح لليهود  امهّم   اصار هذا الّشتات سبب  

بأن يمارسوا ديانتهم بحسب عاداتهم في كّل أرجاء اإلمبراطوريّة الرومانيّة. فبنوا المجامع في كّل مكان وسط األَُمم 

وحيد الخالص الذي علّم به العهد القديم، فاختتن كثيرون من األمميّين واعتنقوا ما انجذب األمم للتّ  االوثنيّة. وكثير  
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دون" )أعمال ( كانوا أولئك األمميّين الذين حفظوا كامل الّشريعة واختتنوا )تكوين 21: 11 الرسل اليهودية. و"المتهوِّ

( فكانوا أمميّين قبلوا إله الكتاب الُمقدَّس وحفظوا الوصايا 12: 13 الرسل (. أّما "المتعبّدون هلل" )أعمال1-12: 11

ُسل كانوا يهود  11-1: 42العشرة )خروج  ، فقد ا(، ولكنّهم لم يختتنوا ولم يحفظوا كامل الّشريعة الطّقسيّة. وألّن الر 

اس من دون أن يثيروا أيّة شكوك الّدخول إلى المجامع اليهوديّة، حيث كرزوا ببشارة اإلنجيل والتقوا بالنّ  اأمكنهم دائم  

نواة  وا للقبول بشارة اإلنجيل وقد شكّ  اعند الّسلطات. كان هؤالء "المتهّودون" و"المتعبّدون هلل" أفضل النّاس استعداد  

 (. 21-21: 11 الرسل أساس الكنائس الجديدة التي تأّسست بين األَُمم )أعمالو

 

 .اليهود في روما. 5

اليهود والمتهّودين في روما، عاصمة اإلمبراطورية الّرومانية. في البداية، كانوا قد أتوا إلى هذه كان هناك الكثير من 

الجالية اليهوديّة في روما في منطقة كبيرة  تلك المدينة كسجناء أو أسرى، ولكن بعد حصولهم على الحّريّة، استقّرت

تكلّم الُكتّاب الّرومان عن المجامع التي وقد ان روما. بجانب نهر التايبر. وكان لهؤالء اليهود تأثير كبير على سكّ 

، وكتبوا عن المتهّودين الذين كانوا يرِسلون اكانت أماكن عاّمة لالجتماع، وسخروا من الّرومان الذي صاروا يهود  

 العطايا والقرابين إلى أورشليم. 

 

 .رومافي كنيسة الأصل ونشأة . 1

 كيف وصلت بشارة اإلنجيل في البداية إلى روما.  اليس معروف  

 .خدمة يسوع 

 ؛1: 2؛ يوحنا 11-1: 2أول خدمة تلقاها الّرومان كانت على يد يسوع. فقد خدم يسوع غير اليهود )متّى 

 لقائد مئة رومانّي.  ا، شفى يسوع خادم  14-1: 2(. وفي متّى 42-41: 14
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 .خدمة بطرس 

 الرسل ميالدية(، تواجد يهود ومتهّودون من روما في أورشليم )أعمال 12أيار/ مايو، شهر في يوم الخمسين )

الثة آالف الذين قبلوا المسيح واعتنقوا المسيحيّة بعد عظة أّن بعض هؤالء كانوا من بين الثّ  (. وال بدَّ 12-11: 4

 الّرسول بطرس، وبعودتهم إلى روما ال بّد أنّه كرزوا ببشارة اإلنجيل هناك. 

بطرس هو ّمن أّسس أول كنيسة مسيحية في روما تقليد معقول وممكن، وهو مبنّي على عبارة قالها  إنّ التّقليد القائل 

في النّصف الثّاني من القرن القرن الميالدي الثّاني. فاألحداث ( Dionysius of Corinth)ديونيسيوس الكورنثي 

أن يكون الّرسول بطرس قد  ا. وممكٌن تمام  ميالديّة 22-12حصلت في األعوام  14-1 الرسل الموصوفة في أعمال

قام بزيارة أو أكثر إلى روما خالل هذه الّسنوات من أجل ترسيخ وتثبيت مجموعة من المسيحيّين من أصل يهودي 

 الرسل )أعمال االتقى ببولس الذي كان قد آمن حديث  ميالدية، كان بطرس في أورشليم حيث  13في روما. في عام 

ل مجموعٍة من وّ ألالّرسول بطرس ببشارة اإلنجيل  كرزميالديّة،  22العام  ى(. وحوال12: 1؛ غالطية 43-42: 1

(، 42: 11 الرسل (. حدث هذا قبل بدء حكم كلوديوس قيصر )أعمال22-1: 12 الرسل األمم في قيصريّة )أعمال

، افصاعد   21كلوديوس قيصر. ومنُذ عام  (، الذي أخذ حّق حكم اليهودية من1: 14 الرسل والملك هيرودس )أعمال

نرى بطرس ثانية  في أورشليم، حيث م،  22سل. وفي عام أخذ موقف اليهود في أورشليم يسوء أكثر فأكثر تجاه الر  

الكنيسة صلّت ألجله في بيت أم مرقس. وبعد خروج بطرس من  نه على يد هيرودس. ولكنَّ تّم القبض عليه وسجْ 

ل إلهّي، ترك بطرس المدينة  كثيرين من المسيحيّين  وألنَّ (. 11-1: 14 الرسل لى مكان آخر )أعمالإالّسجن بتدخ 

ُسل اآلخرين وتالميذ كثيرين آخرين من أتب كانوا يجتمعون في بيت مرقس، فالّراجح أنّ  اع مرقس كان يعرف الر 

 يسوع. 

 

 .خدمة مرقس 

هذا حصل في الفترة  اجح أنّ مرقس مع الّرسول بطرس في روما. والرّ  خدمدة آباء الكنيسة األولى، فقد ابحسب شه

 ىميالديّة حين غادر الّرسول بطرس أورشليم إلى مكاٍن آخر. كتب أب الكنيسة يوسابيوس حوال 22التي أعقبت العام 

ميالديّة: "مرقس، تلميذ بطرس ومترجمه، سلّمنا بنفسه كتابة  )إنجيل مرقس( ما كان بطرس يعظ به."  122العام 

: "كانت مناسبة كتابة إنجيل مرقس هي ما يلي: كان ميالديّة 112عام  ىكلميندس اإلسكندرّي كتب حوالوأب الكنيسة 

د تبعه مّدة  طويلة وتذّكر ما تكلّم به بطرس. كثيرون من بطرس قد كرز عالنية  بالكلمة في روما... وكان مرقس ق

الذين كانوا حاضرين حثّوا مرقس على أن يكتب ما كان بطرس قد قاله. وقد عمل هذا، ووّزع إنجيله وسط الذين 

وأب الكنيسة بابياس، الذي كان طلبوه منه. وحين عرف بطرس عن هذا األمر، لم يمنع األمر بقّوة وال شّجعه." 
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ميالدية: "صار مرقس مترجم بطرس وكتب بتدقيق ... كّل ما تذّكره  111عام  ىللّرسول يوحنا، كتب حوال ايذ  تلم

تبأال  ا... اهتّم مرقس جيّد   بّ عّما قاله وعمله الرّ  مّما سمعه، وكذلك بأال يوِرد أّي شيٍء لم يحدث أو يُقال."  اشيئ   يفوِّ

مرقس كتب  جِمعة والقويّة للمؤّرخين القدماء على أنَّ الّشهادة المُ ليس من تبرير أو مسّوغ على اإلطالق لرفض 

اإلنجيل المعروف باسمه، وبأنّه كان يعتمد بشكٍل رئيسّي على كرازة وتعليم الّرسول بطرس في روما. والّراجح أن 

 ميالدية في روما لسّكانها.  23-22حول الفترة  همرقس كتب إنجيل

 

 .خدمة المسيحيّين اآلخرين 

، التي ة مستخدمين شبكة الطّرق وسفن الّشحنة الرومانيّ اإلمبراطوريّ  ءكان النّاس يسافِرون بشكٍل كثيف في كّل أنحا

كلِّ سنة. ويتكلّم العهد الجديد  منكانت تبِحر من بداية شهر آذار/ مارس وحتى منتصف شهر تشرين الثّاني/ نوفمبر 

سيا الّصغرى( إلى آفة من حياتهم من بنطس )في منطقة قاٍت مختلسافر أكيال وبريسكال في أوفعن عدة مسافرين: 

؛ 11-12: 12 الرسل (، ومن كورنثوس إلى أفسس )أعمال4: 12 الرسل روما، ومن روما إلى كورنثوس )أعمال

 تيموثاوس4(، ومّرة  أخرى من روما إلى أفسس )1: 13 ية(، ومن أفسس إلى روما )روم11: 13كورنثوس 1

(. وكانت هناك حركة 43-41: 11كورنثوس 4) اجد   اسافر لوقا وتيموثاوس وتيطس وبولس كثير  (. كما 11: 2

كنيسة  . ومؤكَّد أنَّ اتجارة وسفر مستمّرة ما بين روما وكّل المقاطعات التّابعة لها، وكان النّاس يسافرون كثير  

ن إلى روما ومنها وكانوا ينشرون رسالة المسيح، تَين، كان لها خداٌم يسافروأنطاكيّة، ذات العقليّة والرؤيا اإلرساليَّ 

وبالتّالي يقّوون الكنيسة التي كانت موجودة في روما. وهذا ينطبق على كنائس فيلبّي وكورنثوس وأفسس، التي في 

 يةاالتّصاالت بين هذه المدن الكبيرة وروما كانت مستمّرة . وكتب بولس في روم الغالب تعاونت في هذا العمل، ألنَّ 

موجودة منُذ فترٍة ليست العالم. وبهذا، ال بّد أّن كنيسة روما كانت  في كلّ  اإيمان أهل روما كان معروف   بأنَّ  2: 1

: "ألّن كتب قائال   ميالدية( 132-11، في الفترة Vita Claudi xxv; 4سوتونيوس )في  يقصيرة. والكاتب الّرومان

(، طردهم كلوديوس من روما." Chrestus) ’خريستوس‘ٍر يثيرون االضطرابات بشأن قضية اليهوَد كانوا باستمرا

كان سوتونيوس يشير إلى النّزاعات التي كانت مشتعلة ما بين المسيحيّين واليهود، الذين استمّروا في معاداتهم 

ح أنّ  21لإليمان الجديد. وقد حصل هذا عام  ال وأكيال صارا مسيحيّين قبل أن أتيا بريسك ميالديّة. وهكذا، فإّن الُمرجَّ

ميالديّة. وهذا يدعونا لالستنتاج بأّن الكنيسة في روما أتت إلى الوجود في الغالب  21من روما إلى كورنثوس عام 

 من خالل شهادة مسيحيّين عاديّين بشكٍل رئيسّي. 
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 .خدمة بولس 

ف بولس إلى عدٍد من المؤمنين 11-21خالل رحالت الّرسول بولس الكرازيّة الثاّلثة في الفترة  الذين  ميالدية، تعرَّ

ميالديّة  32إلى روما للمّرة األولى إال عام  ولكّن بولس نفسه لم يأتِ (. 11-1: 13 يةكانوا من كنيسة روما )روم

س ومع هذا، فقد كان بول(. 14-1: 41 الرسل كسجين بعد أن رفع دعواه إلى قيصر روما ليحكم في قضيّته )أعمال

 لدى كّل حرس القصر أنَّ  افي إعالن بشارة اإلنجيل من الّسجن في روما، حتّى أنّه صار واضح   اجد   وفاعال   انشط  

(. ومن 12-14: 1وفيلبّي  42 الرسل )أعمال ابسبب جريمٍة ارتكبها، ولكن ألنّه كان مسيحيّ   ابولس لم يكن مسجون  

ميالديّة.  31-32سجنه في روما، كتب رسائله إلى كنائس كولوسي وأفسس وفيلبّي وإلى صديقه فليمون في الفترة 

 ،ه الثّاني في روما، كتب بولس رسالته الثّانية إلى تيموثاوس، التي كانت آخر رسالة كتبهافترة سجن ، خاللاوأخير  

 . أو ذكره يالدية. لم يُكن بطرس في روما حين كان بولس فيها، وإال لكان بولس كتب عنهم 31أو  32العام  ىحوال

 

ُسل في روما   .التّقليد بشأن خدمة الرُّ

ميالديّة،  32-31بينما كان الّرسول يسافر بكثرة ما بين الفترتَين اللتَين قضاهما في السجن في روما، أي في الفترة 

 31(. وقد كتب بطرس رسالتيه من روما حول العام 11: 1بطرس 1كان الّرسول بطرس ومرقس في روما )

 يةدي الرابع في تفسيره لرسالة رومفي الميال( Ambrosiaster)ميالدية. كتب أب الكنيسة الالتيني أمبروزياستر 

 اأّن كنيسة روما لم تتأّسس على يد الّرُسل، ولكن على يد بعض المسيحيّين من أصٍل يهودّي الذين فرضوا "نمط  

إلى قضاء الّرسول (. التّقيلد الذي يشير 42: 41و 1: 11 الرسل " على الكنيسة )قارن هذه الجملة بأعمالايهوديّ  

، ألنّه ما كان اميالدية تقليد مشكوك به جد   31و 24سنة كأسقٍف لكنيسة روما في الفترة ما بين  41 ىوالبطرس ح

هذا األمر المهّم بعدم  ا، ولما تجاهل لوقا أيض  يةفي رسالته إلى روم هذا األمر المهّم فال يذكرهالّرسول بولس ليتجاهل 

ُسل ذكره   !لو أنّه كان حقيقة في كتاب أعمال الر 

 

 .وضع الكنيسة في روما. 1

)غير يهود( باإلضافة إلى أقلّيٍة من المسيحيّين من  كانت كنيسة روما تتألَّف في معظمها من مسيحيّين من أصٍل أمميّ 

(. وقد أّدى هذا إلى حدوِث التوت ر والخالفات داخل 12-1: 11؛ 11: 11؛ 11، 3-1: 1 ية)روم أصٍل يهودي  

 الكنيسة: 
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 بولس آراء ُمعيّنة كان اليهود والمتهّودون يعتنقونها في روما. حارب الرسول 

لهم ليحصلوا على قبول هللا. فقد  ةٌ كان اليهود يؤمنون بأّن تحد رهم من إبراهيم، واختتانهم وحفظهم الّشريعة أموٌر كافي

وينّجي نسل إبراهيم بسبب استحقاقات مون بأن هللا وعد إبراهيم بأنّه سينقذ كان معلّمو الّديانة اليهوديّة والّشريعة يعلّ 

ة والفساد. كما كانوا يعلّمون أنّه لن يذهب أي  مختون إلى نّسل )اليهود( في حالٍة من الخطيَّ ذلك ال إبراهيم، مهما كان

شعب إسرائيل سينالون الحياة األبديّة. وكان اليهود يؤمنون بأّن بركات الملكوت المسيحانّي/  كلَّ  الجحيم، وبأنَّ 

وبالذين اعتنقوا اليهوديّة. ولكّن األمر مختلف في ملكوت هللا: فاليهود سيكونون في مرتبةٍ لمسيانّي محصورة باليهود ا

أعلى كثيرة من غير اليهود، حتّى أن الملكوت الثّيوقراطّي اإللهي بكّل بركاته سيخّص إسرائيل فقط )اليهود من 

)اليهود  اعلى مكانٍة أدنى في ملكوت هللا فقط من خالل صيرورتهم يهود  الطّبقة األولى(، ويمكن لألمميّين أن يحصلوا 

الخضوع لسلطة األمم غير اليهوديّة أمٌر يخالف واجبهم تجاه ملكهم  من الطّبقة الثّانية(. كان اليهود يؤمنون أنَّ 

بشكٍل ى هذا باستمرار دفعهم الّضرائب وكانوا يحتقرون األمم. وقد أدّ ممارسة المسيحانّي. وكانوا يشّككون بصّحة 

ر  د وسط متكرِّ صفوف اليهود، الذي نتج عنه طرد اليهود من روما، وفي النّهاية تدمير أورشليم إلى حالة تمر 

 ميالديّة.  12والهيكل عام 

 

سبة وبّخ الّرسول بولس المسيحيّين من أصٍل أممي على عدم احترامهم لواقع األمور المهّمة بالنّ  

 .أصل يهوديّ  ين من للمسيحيّ 

تكلّم الّرسول بولس عن "المسيحيّين األقوياء" )بشكٍل عاّم المسيحيّين من أصٍل أممّي الذين لم يكونوا يحفظون 

الذين كانوا يحفظون بعض  الّشريعة الطّقسيّة(، وعن "المسيحيّين الّضعفاء" )بشكٍل عاّم المسيحيّين من أصل يهوديّ 

ختان وبعض القواعد الّشرعيّة بشأن الطّعام(. وقد أمر الّرسول بولس المسيحيّين الّشرائع الطّقسيّة مثل الّسبت وال

األقوياء بأال يحتقروا المسيحيّين الّضعفاء بسبب بعض األمور التي يهتّمون بها، وأال يدين المسيحيّون الّضعفاء 

 (. 11: 11إلى  1: 12 يةقناعات المسيحيّين األقوياء )روم

 

 . الة خالا واحدة لليهود واألممأنّه يوَجد إنجيل واحد ورسعلّم الّرسول بولس  

واألمم واليهود (. 41: 1 يةاليهود واألمم أخطأوا على الّسواء ولم يحقّقوا مطالب هللا وهدفه المجيد لحياتهم )روم

حفظ  يخلصون أو يتبّررون على الّسواء بالطّريقة نفسها، وهي موت يسوع المسيح الكفّاري وباإليمان من دون

 ية)روم (. األمم واليهود الذين يؤمنون بيسوع المسيح هم نسل إبراهيم الحقيقيّ 42، 41-42: 1 يةالّشريعة )روم
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 تجاه كّل من يدعوه. فإّن كلّ  ا، غنيّ  اواحد   ا(. وباختصار، "فال فرق بين اليهودّي واليونانّي، ألّن للجميع ربّ  11-14: 2

 (. 11-14: 12 يةمن يدعو باسم الّرّب يخلص" )روم

 

 يةج. تاريخ ومكان كتابة الّرسالة إلى روم

 

 .يةمكان كتابة رسالة روم. 4

(. كانت 1-4: 42 الرسل في نهاية الّرحلة الكرازيّة الثّالثة لبولس، سافر بولس عبر مكدونيّة إلى كورنثوس )أعمال

ميالديّة، وقضى ثالثة شهوٍر في  13هذه زيارة بولس الثّالثة إلى كورنثوس. وقد وصل إلى كورنثوس قبل شتاء عام 

. كان يةه كتب بولس رسالته إلى كنيسة روم. وكل  شيٍء يشير إلى أن كورنثوس كانت المكان الذي فيهذه المدينة

ة وأخائيّة ألجل فقراء المسيحيّين في أورشليم وما حولها، ولذا ال بدَّ أنّه ونيّ بولس قد تلقّى مساعداٍت من كنائس مقد

ات من غايوس وأراستس (. وقد أرسل في رسالته تحيّ 43-41: 11 يةكانت له فترة من الزمن في تلك المنطقة )روم

 يةبولس كنخريا )روم(. وذكر 42: 2تيموثاوس 4؛ 12: 1كورنثوس 1(، اللذين كانوا كورنثيَّين )41: 13 ية)روم

 (، التي كانت الميناء الّشرقي لمدينة كورنثوس. 1: 13

 

 .يةتاريخ كتابة رسالة روم. 5

(، كتب هذه الّرسالة إلى كنيسة 13: 42 الرسل بولس أراد أن يصل إلى أورشليم قبل عيد الخمسين )أعمال ألنَّ 

أن فيبي هي من  اميالدية أو في بداية ربيع تلك الّسنة. ويُفتَرض عموم   11في كورنثوس قرب نهاية شتاء عام  يةومر

برير هو بالنّعمة (. كان هدف بولس هو أن يعلّم أن "التّ 4-1: 13 يةحملت رسالة بولس من كورنثوس إلى روما )روم

 إّن خدمته اإلرساليّة الكرازيّة في الجزء الّشرقيّ  42-41: 11 يةمن خالل اإليمان". ويقول الّرسول بولس في روم

من اإلمبراطوريّة الّرومانيّة كانت تقترب من اكتمالها، وبأنه كان يخطّط لبدء عمل كرازّي إرسالّي في الجزء الغربّي 

 ية)روم اآلنوقت قد أتى ال ذلكمن اإلمبراطوريّة الّرومانيّة، خاّصة في روما نفسها وفي إسبانيا. فقد شعر بولس أّن 

 قرب نهاية رحلته الكرازيّة الثّالثة.  ية(، ولذا كتب بولس رسالته إلى روم12: 1
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  .تواريخ رحلة بولس الكرازيّة الثّالثة. 1

يتّم تحديد التّواريخ المرتبطة بالّرحلة الكرازيّة الثّالثة من خالل فترات حكم فيلكس وفستوس كوالٍة لليهوديّة. حكم 

ة. وقد ُسِجن الّرسول بولس مّدة ميالديّ  31-11ة، وحكم فستوس في الفترة ميالديّ  11-14في الفترة  ةفيلكس اليهوديّ 

(. وبهذا، يكون بولس قد بقي في سجن 41: 42 الرسل )أعمال اين في قيصريّة قبل أن صار فستوس والي  سنتَ 

 11-11رحلة بولس الكرازيّة الثّالثة قد امتّدت عبر الفترة  ة، وبالتّالي ال بّد أنّ ميالديّ  11-11ة في الفترة قيصريّ 

 ميالديّة. 

 

 يةد. هدف رسالة روم

 

  .أن تكون له خدمة شخصيّة في روما أراد بولس. 4

، كان بولس يقترب من إكمال خدمته في الجزء الّشرقي من اإلمبراطوريّة الّرومانيّة، وكان 41: 11 يةبحسب روم

يرغب بأن يبدأ خدمته في الجزء الغربي من اإلمبراطوريّة الّرومانيّة، خاّصة  روما وإسبانيا. كان بولس صاحب 

يُكن يتوقَّع أن يكون له ثمر وسطهم فحسب، رأٍي متواضع بشأن خدمته التي ينوي إتمامها في روما، وقال إنّه لم 

س   اشخصيّ   اتشجيع   اولكنّه يتوقّع أن يتلقّى أيض   ألن يكرز ببشارة اإلنجيل  امن خالل إيمانهم. ومع هذا، فقد كان متحمِّ

على أن يقوم بتلك الّرحلة إلى روما  امن أنّه سيكون قادر   ا(. ولكّن بولس لم يكن متأّكد  11-2: 1 يةفي روما )روم

 الرسل ، وكان يدرك تمام اإلدراك مقدار مقاومة اليهود خاّصة في أورشليم )أعمالألنّه أُعيق عن عمل هذا قبال  

42 :1 ،44-41 .) 

 

   .اجهة هجوم اليهودساعد بولس المسيحيّين المؤمنين في روما في الّدفاع عن أنفسهم بمو. 5

دفعه ألن يكتب هذه الّرسالة بما احتوته من  روماإدراك بولس أّن ثّمة إمكانية  لعدم تمّكن بولس من رؤيته إخوته في 

هذه الّرسالة بالطّريقة التي بها كان بولس يتحاَور ويتجاَدل مع غير المؤمنين من اليهود يذكِّر أسلوب تعليم وتشجيع. 

(. كان بولس يعرف أّن كثيرين من اليهود 12، 12: 1؛ 11: 2؛ 1: 1؛ 1: 3؛ 1: 2 يةخالل رحالته الكرازيّة )روم

كنيسة روما، ولذا أراد أن يساعد الكنيسة في الدفاع عن إيمانها المسيحّي بمواجهة كانوا يحيطون بغير المؤمنين 

الحقيقة خالصة  في ية. ليست الّرسالة إلى روماهؤالء الخصوم والمقاوِمين، بل ويساعدها في كسبهم للمسيح أيض  

، كتب بإرشاد الّروح يةبط ما تحتاج إليه الكنيسة في رومكاملة للعقيدة المسيحيّة. ولكّن إذ كان بولس يعرف بالضّ 
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هي الوحيدة التي  يةمن الّرسالة عن الطّريقة التي بها يخلص الخطاة. لم تُكن كنيسة روم 2-1القدس في الفصول 

وكل إنسان عبر العصور كان بحاجة حقيقيّة ولحوحة لمعرفة ذلك التّعليم. وفي تحتاج لذلك التّعليم، بل كل كنيسة 

م عن بعض النّواحي تكلَّ  12 يةيء األّول ليسوع المسيح، وفي رومكتب عن وضع اليهود بعد المج 11-1 يةروم

 ة في الّشريعة الطّقسيّة في العهد القديم. العمليّ 

 

  .بشأنه االّسلوك المسيحي وقّدم تعليم  حّث بولس المسيحيّين في روما على . 1

عاش فيها بشٌر من كّل الجنسيّات والخلفيّات  اكانت روما عاصمة اإلمبراطوريّة الّرومانيّة، وكانت مدينة  كبيرة  جد  

، االعرقيّة. وقد علّم الّرسول بولس المسيحيّين في روما بشأن سلوكهم والطّريقة التي ينبغي لهم معاملة بعضهم بعض  

ومعاملة خصومهم وأعدائهم، ومعاملة الحكومة والّسلطات الّرومانيّة. كما علّم عن الكيفيّة التي ينبغي بها أن يعامل 

 . االمسيحيّون الّضعفاء والمسيحيّون األقوياء بعضهم بعض  

 

  .ارغب بولس في الحصول على مساعدٍة من المسيحيّين في روما في رحلته الكرازيّة إلى إسباني. 1

 تساعده كنيسة روما في رحلته الكرازيّة إلى إسبانيا.  عن أمله بأنْ  42: 11 يةكتب الّرسول بولس في روم

، فإنّه يمكن تلخيص قصده بكلماته يةوألنّه كانت لدى الّرسول بولس مقاصد عديدة من وراء كتابة الّرسالة إلى روم

منهم مهما كلَّف األمر،" و"فإذا  اشيٍء ألنقِذ بعض   صرُت للجميع كلَّ : "11: 12و 44: 1كورنثوس 1التي أوردها في 

 أكلتُم أو شربتم أو مهما فعلتم، فافعلوا كلَّ شيٍء لتمجيد هللا." 

 

 يةهـ. تقسيم رسالة روم

 

ّر هللا." تصّور تعليم مسيحّي عن بِ  - يةّر هللا" أو "رومالبشارة عن بِ  - يةاالسم: "روم يةيمكن إعطاء رسالة روم

: "... اإلنجيل ... 11-13: 1 يةموضوع هذه الّرسالة وارٌد في روميسوع المسيح الذي هو بّرنا أمام هللا. والّرسالة 

 " ’ن فباإليمان يحيا.اأما من تبّرر باإليم‘ؤمن، ... على حدِّ ما قد ُكتِب: قدرة هللا للخالص لكّل من ي

 إلى قسمين رئيسيّين:  يةويمكن تقسيم رسالة روم
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 .(44-4ّر هللا )الفصول بب   آمنواالعقيدي التعليمي:  القسم. 4

 ويمكن تقسيم هذا القسم إلى أربعة أجزاء: 

 .ّر هللال: الحاجة إلى ب  األوَّ الجزء  

إلى خطايا األمم  1 ية. يشير الّرسول بولس في روم42: 1 - 1: 1 يةتتحدَّث الّرسالة عن هذا الموضوع في روم

يشير إلى خطايا اليهود،  4 يةدة عند األمم لبّر هللا. وفي رومالواضحة والفاضحة، وهو بهذا يُظِهر الحاجة الّشدي

 ةالخطيَّ  يلفت بولس االنتباه إلى االستنتاج بأنّ  42-1: 1 يةة عند اليهود لبّر هللا. وفي رومظهر بهذا الحاجة الّشديدفيُ 

 ف موجود في العالم. رْ البشر في كلِّ العالم. فليس من بّر بشري  صَ  وإدانتها أمران يشمالن كلَّ 

 

 .ّر هللاالجزء الثّاني: الطّريق إلى ب   

، حيث يعلّم الّرسول بولس أّن هللا أعلن بّره في ذبيحة 41: 2 - 41: 1 يةسالة عن هذا الموضوع في رومتتحدَّث الرّ 

إنسان أن ينال بّر هللا بإيمانه بيسوع المسيح. وفي الفصل  الكفّارة التي أتّمها يسوع المسيح على الّصليب. ويمكن أليِّ 

 الل فترة العهد القديم. طريقة الخالص خ اّر هللا باإليمان كان أيض  بِ  الّرابع يُظِهر الّرسول بولس أنَّ 

 

 .ّر هللاالجزء الثّالث: تأثيرات ب   

مثل الّسالم واليقين  ا، نرى بّر هللا يُنتِج ثمار  1 ية. في روم2-1 يةعن هذه الموضوع في رومالّرسالة  تتحدَّث

، نرى المسيحّي 1 يةبعيش حياٍة ُمقدَّسة. وفي روم اوثيق   اارتباط   اهللا مرتبط   ، نرى برَّ 3 يةالخالص الكامل. وفي رومب

ة (، ونرى كلَّ خاطئ يختبر عمل شريعة هللا األخالقيّ 3-1: 1 يةالمؤمن يتحّرر من الّشريعة كما يفّسرها اليهود )روم

ل ة، الذي ما يزابر الّصراع مع شريعة/ مبدأ الخطيَّ (، كما نرى كّل مسيحّي مؤمن يخت11-1: 1 يةفي داخله )روم

: 2 ية، نرى المسيحّي المؤمن يختبر عمل الروح القدس )روم2 ية(. وفي روم41-12: 1 يةمن طبيعته )روم اجزء  

 (. 11-42: 2 يةكل االنتصار في كلِّ ظروف الحياة )روم امنتصر   اه(، ونر1-41
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 .ّر هللاعطي ب  الجزء الّرابع: مُ  

يتّم إظهار بّر هللا وأمانته ضمن إطار النّظر إلى  1 ية. في روم11-1 يةتتحدَّث الّرسالة عن هذه الموضوع في روم

 عدم إيمان إسرائيل. 

، نرى 12 يةمن المؤمنين الحقيقيّين. وفي رومبقيّة  ا: فهناك دائم  لم يكونا كاملينعدم إيمان إسرائيل ورفض هللا لهم 

 . اأم يهوديّ   امن خالل يسوع المسيح، ويُعطى لكلِّ من يؤمن، سواء أكان أممي   ارَّ هللا متاح  بِ 

ُمقّدمة تزال : فدعوة هللا للخالص اليوم ما ينين عشوائيَ لم يكونا اعتباطيَ عدم إيمان إسرائيل ورفض هللا لهم نتيجة هذا 

قود ألمم، ونرى خالص األمم ي، نرى هللا يستخدم سقوط إسرائيل لتخليص جموٍع من ا11 يةلليهود. وفي روم

 (. 42-11: 11 يةلخالص جموٍع من إسرائيل )روم

لن يخلِّص هللا ملء األمم فقط، ولكن ملء اليهود ف: لم يكونا نهائيّينوعدم إيمان إسرائيل ورفض هللا لهم نتيجة هذا 

؛ 11: 4تسالونيكي 4؛ 2: 1؛ أفسس 41: 2 يةالنّاس الذين اختارهم هللا قبل خلق العالم )روم كلَّ  . هذا يعني أنَّ اأيض  

تسالونيكي 4؛ 14-41: 11؛ 12: 2 يةبيسوع المسيح عبر تاريخ عالم هللا )روم اب( سيؤمنون يقين  1: 4تيموثاوس 4

 (. 12أ، 1: 4تيموثاوس 4؛ 12: 4

 

 .(46-45ّر هللا )الفصول ل ب  عمَ إالقسم العملي: . 5

 ويمكن تقسيم هذا القسم إلى جزأَين: 

 .الجزء األّول: إظهار بّر هللا 

 يتعلَّقعن سلوك المسيحّي المؤمن في ما  14 ية. تعلم روم11: 11 - 1: 14تتحدَّث الّرسالة عن هذه الموضوع في 

طات لبالحكومة والسّ  عالقتهعن سلوك المسيحّي المؤمن في  11 يةين اآلخرين واألعداء. وتعلّم رومباهلل والمسيحيّ 

عن سلوك المسيحيّين األقوياء والمسيحيّين الضعفاء في عالقاتهم  11: 11-1: 12 يةوتعلّم روموالقريب والمسيح. 

 بعضهم ببعض. 
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 .ّر هللاركاء في خدمة ب  الجزء الثّاني: الشّ  

خدمة بولس بين األمم  11-12: 11 ية. تصف روم41: 13-12: 11 يةيرد التعليم المختّص بهذا الموضوع في روم

 ّر هللا. خّدام بِ  13 يةوسياسته في الخدمة وخططه للخدمة. وتِصف روم

 

 يةو. الّرسائل والتّعاليم الّرئيسيّة في رسالة روم

 

 .يعل ن هللا نفسه لكّل النّاس في التّاريخ. 4

ته من خالل ما يمكن رؤيته في الخليقة وقوّ يُعلن هللا عن نفسه من خالل خليقته. فهو يعلِن عن وجوده وعن حقيقته 

ته د(. كما يعلِن هللا نفسه من خالل متطلّبات شرائعه المكتوبة في كّل قلٍب بشرّي. إنّه يعلِن إرا42-11: 1 ية)روم

، ومن خالل ما تشهد له وبهمبشأن الطّريقة التي على النّاس أن يعيشوا بها من خالل ما يعرفه كّل النّاس في قل

(. ومن الطّرق األخرى التي من خاللها يُعلن هللا نفسه لإلنسان دينونته لخطايا النّاس 11: 4 يةهم )رومضمائر

(، ومن خالل 42-42: 11؛ 11: 12 الرسل (، ومن خالل عنايته اإللهية بالنّاس )أعمال11-11، 1: 3)تكوين 

 االنّاس، فليس من إنسان قادر على أن يقدِّم عذر   (. وألّن هللا يعلِن وجوده لكلّ 12: 42الكرازة ببشارة اإلنجيل )متّى 

 (. 11، 11: 1 يةلنفسه لعدم بحثه عن هللا )روم

 

 .كّل البشر عبر التّاريخ أخطأوا. 5

(. معنى "أخطأوا" هو أنّهم لم يتمّكنوا 41: 1 ية"ألّن الجميع قد أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ ما يمّجد هللا" )روم

من الوصول إلى معيار هللا الكامل ولم يتمّكنوا من تحقيق هدف هللا لحياتهم، الذي هو إظهار حضور هللا المجيد 

يكونوا ، ليس من فرق بين أّمٍة وأخرى. ومع أّن بعض النّاس يمكن أن 11-12: 1 يةوصفاته. ولذا، فإنّه بحسب روم

! مع أن النّاس يفهمون أّن المشاكل تمأل العالم، فليس ليس من إنسان بارٌّ في عيني هللافإنّه ، في عيني أنفسهم اأبرار  

حقيقة وضعه المأساوي. ومع أّن النّاس يبحثون عن المعرفة واإلجابة، فليس من يطلب بقّوته إلهَ  احقيقي   امن يفهم فهم  

النّاس في  كلَّ  اريخ أخطأوا، فإنَّ قّي للفهم والخالص. وألن كّل النّاس عبر التّ الكتاب الُمقدَّس، الذي هو المصدر الحقي

 التاريخ بحاجٍة للخالص، أي أنّهم يحتاجون ألن ينالوا بّر هللا قبل أن يخلصوا. 
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 .ال يتبّرر النّاس إال باإليمان. 1

معنى هذا هو أّن  اإلنسان الذي يطيع شرائع هللا "يحيا بها". وكان اليهود يظنّون أنَّ  إنّ  1: 12ين قال موسى في الويّ 

(. ولذا، 1-4: 12 يةالحياة األبديّة، أي سيخلُص )رومكل من يحاول حفظ الّشريعة قدر استطاعته سيتبّرر وينال 

 حاَول اليهود أن يرّسخوا بّرهم بإطاعة كّل شرائع هللا قدر استطاعتهم. 

للّشريعة! ليس،  الطّاعة الكاملةبل حفظ الّشريعة،  مجّرد محاولةلكنّهم كانوا مخطئين. فقد نسوا أّن ما طلبه هللا لم يكن 

ليس من إنسان في تاريخ الجنس البشرّي قادر على أن يحفظ شرائع هللا بشكٍل تاّم. فالجميع عاجزون عن بلوغ ما 

بأنَّه ليس من إنسان سيتبّرر أمام هللا بحفظ الّشريعة، ألنّه  42-11: 1 يةيمجد هللا ويفي بمعاييره الكاملة. وتخبِرنا روم

 سيقدِّمريعة بشكٍل كامل وتاّم. كّل فٍم على األض سيُصَمت، ولن يكون ألحٍد عذٌر أمام هللا. ليس من إنسان يحفظ الشّ 

 عن أنفسهم هلل.  اكّل النّاس في العالم حساب  

برَّ هللا ال بمحاولة حفظ الّشريعة، بل  س(، ولذا يمكن أن ينال النّا2: 12 يةيسوع المسيح هو "غاية الّشريعة" )روم

ة، وقد أتّم كّل متطلَّبات شرائع هللا. وكل َمن يؤمن بالمسيح يسوع من الخطيَّ  االمسيح. كان يسوُع خالي  باإليمان بيسوع 

 من هللا. ليس من إنسان يستطيع أن يكسب بّره أمام هللا بحفظه شرائع هللا أو بعمل أعماال   ةٍ سينال بّر هللا كهبٍة مجاني

منهم للتّكفير عن   بإيمانهم بأّن يسوع المسيح مات مكانَهم وبدال  صالحة، ولكن يستطيع الجميع أن يقبلوا برَّ هللا

ر باإليمان بمعزٍل عن 42: 1 يةخطاياهم. ولذا، تُخبِرنا رسالة روم  األعمال المطلوبة في الّشريعة." : "اإلنسان يتبرَّ

فر التّكوين خبِرنا سِ أّن العهد القديم لم يعلّم أنّه يمكن للنّاس أن يتبّرروا بعمل أعمال الّشريعة. ويُ  1-1: 2 يةتُظِهر روم

ا." ومع أنّه يمكن أن يفتخر  فحسبه: "فآمن )إبراهيم( بالّرّب 3: 11 له )ُوِضع في حسابه ولحسابه، نُِسب له( بّر 

. الذين يعتمدون على لّشريعة، فإنّهم ال يستطيعون أن يفتخروا أمام هللاالمتديّنون أمام اآلخرين بأعمالهم وبحفظهم ا

 حفظهم أعماَل الّشريعة يحاولون تبرير أنفسهم أماَم هللا. ولكّن هللا ال يبّرر سوى الّذين يؤمنون بيسوع المسيح. 

 

 .الّذين تبّرروا باإليمان لهم سالم مع هللا. 1

قد ُغفِرت، وأنّه  الماضيها في ب"الّسالم" يعني أّوال  اليقين بأن خطاياه التي ارتكبالنّسبة للّذي يؤمن بيسوع المسيح، 

تحَت سيطرة  الحاضر، معنى "الّسالم" هو أّن كّل شرور ا(. وثاني  12، 4-1: 1 يةر أمام هللا وتصالح مع هللا )رومتبرّ 

ا ومثابرة  ورجاء  ويغيّراأللم الذي يختبره ويمّر به ينتِ  هللا ألجل خير المسيحّي المؤمن، وبأنّ  شخصيّته  ج صبر 

تتسبّب على األرض لن  المستقبلأحداث  ، "الّسالم" يعني أنَّ ا(. وثالث  42: 2؛ 1-1: 1 يةوطبيعته ويطّورهما )روم
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أي أنّه يخلص من غضب هللا في المستقبل، وبأنه ليس من مخلوق وليس من  عن هللا،المؤمن  المسيحيّ بانفصال 

 (. 11-11: 2؛ 41، 1: 1 يةة هللا له )رومظرف صعب يمكن أن يفصله عن محبّ 

 

 .مهّمة امع أّن شريعة العهد القديم ال تخلِّص فإّن لها وظائف وأدوار  . 2

 يةتهم )روملمرآة" التي فيها يرى النّاس خطيَّ (. تعمل الّشريعة عمل "ا42: 1 يةلن يخلص أحٌد بحفظ الّشريعة )روم

سؤولين ومحاَسبين أمام هللا (. وتعمل الّشريعة عمل "القاضي" الذي يحكم على كلِّ النّاس بالذنب ويوقفهم م42: 1

اس حاجتهم للمسيح ولبّر لنّ / "المؤدِّب" الذي يُظِهر ل(. كما تعمل الّشريعة عمل "معلّم المدرسة"11: 1 ية)روم

(. وتعمل الّشريعة عمل "الُمرِشد" الذي يُظِهر للنّاس كيف ينبغي أن يحيوا حياتهم المسيحيّة 42: 1المسيح )غالطية 

 تيموثاوس1(. وتعمل الّشريعة عمل "اللجام" الذي يكبح كلَّ أنواع الّشرور وسط النّاس )12-2: 11 ية)روم

1 :1-11 .) 

 

 .غير قابل للفصل بالتّقديس امرتبط ارتباط  التّبرير . 6

ساس كفّارة المسيح عن الخطايا، أبالكامل أمامه على  امعنى "التّبرير" هو أن هللا يعتبر ويعامل اإلنسان باعتباره باّر  

يقع . عمليّةحالة أكثر من كونه أنّه هو "القداسة" أي  3 يةفي رومهذه الكفّارة التي تُقبَل باإليمان. معنى "التّقديس" 

النفصال الحاسم اويزداد في القداسة أكثر فأكثر، بل على  اليس على عملية جعل اإلنسان قّديس   3 يةالتّشديد في روم

 . ة وااللتزام بالبرّ والتاّم عن الخطيَّ 

به في قيامته.   اكّل المسيحيّين باإليمان اتّحدوا بالمسيح يسوع في موته، وسيتّحدون يقين   أنَّ  1-1: 3 يةرومتعلّم 

ال يعود تحَت سيطرة الطّبيعة  باإليمان بيسوع المسيح ُصلِب اإلنسان القديم مع المسيح، ولذا فإّن الجسد الماديَّ 

 يعلّم الّرسول بولس أنّ  .وبشكٍل نهائيّ  اة قد انتهَْت وانقطعت تمام  ة القسريّة غير الطّوعيّة للخطيَّ الخاطئة، والعبوديّ 

لحقيقيّين للمسيحّي المؤمن هما عيش حياة جديدة. فالمسيحّي المؤمن يُظِهر أّن هذه هي طبيعة بيعة والهدف االطّ 

االتّحاد بالمسيح، وبأنّه يستحيل على أّي إنسان أن يستفيد من بركات موت المسيح من دون أن يشترك في قيامته! 

في حياٍة ُمقّدسة على األرض، وبالّدرجة  االستفادة من بركات قيامة المسيح تعني بالّدرجة األولى مشابهة المسيح

(. كال هذين 11: 2 يةخلود النفس والجسد بعد ترك األرض )روم -الثّانية مشابهة المسيح في حياة الخلود المجيد 

 األمرين يقعان ضمن الحياة الجديدة التي تتدفَّق لنا من يسوع المسيح.  
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! ثّمة تشابه ح في موته أمٌر مستحيل من دون مشابهته في حياتهمشابهة اإلنسان للمسيمن ناحية، يعلّم بولس بأّن 

ة بين . كما أنّه ثّمة عالقة سببيّ والموت والقيامة الروحيَّين للمؤمنينوتقابل بين موت وقيامة يسوع المسيح الحرفيّين 

لموت  الُمقدَّسة نتيجة يقينيّةالحياة  ااألمرين: كما أن قيامة يسوع المسيح كانت نتيجة أكيدة ويقينية لموته، هكذا أيض  

! يشترك المسيحّي اويقينيّ   اأكيد   االمسيحي المؤمن مع المسيح. القيامة مع المسيح تجعل تقديس المسيحّي المؤمن أمر  

 ه اشترك في موت المسيح. المؤمن في حياة المسيح ألنّ 

! ينبغي أمٌر مستحيل دون مشابهته في موته مشابهة اإلنسان للمسيح في حياته منومن ناحيٍة أخرى، يعلّم بولس بأّن 

! اه ال يمكن أن يتصالح مع هللا من دون أن يصبح قّديس  الي فإنّ ، وبالتّ اأن يتصالَح المسيحّي المؤمن مع هللا ليكون ُمقدَّس  

لحة مع هللا أن حتّى يتقدَّس! وكما سبق موت المسيح قيامتَه، هكذا ينبغي للتّبرير والُمصا على اإلنسان أن يتبّرر أوال  

! يشترك المسيحّي المؤمن في موت اويقينيّ   اأكيد   اتسبقا قداسة الحياة. موت يسوع المسيح يجعل تبرير المؤمن أمر  

 يسوع المسيح ليشترك في حياته. 

التقديس.  عمليةالقداسة تقود إلى  حالةأن حالة التّبرير وحالة القداسة حالتان ال تنفصالن! و يةوهكذا، تعلّم رسالة روم

. باإليمان بيسوع المسيح، اويقينيّ   اأكيد   اموت يسوع المسيح وقيامته تجعالن تبرير وتقديس المسيحّي المؤمن أمر  

 يشترك المسيحّي المؤمن في موت يسوع المسيح وقيامته!

  

 .ينبغي للمسيحيّين المؤمنين أن يحيوا في الّروح. 5

، ولكنّه مسؤوليّة يوميّة ملموسة. معنى "العيش في الروح" هو تكريس اصوفيّ   اوح" ليس اختبار  "العيش في الرّ 

ى ما يعلّمه الكتاب وح القدس )روح يسوع المسيح(، أي االهتمام وتركيز الفكر علاالهتمام والتفكير لما يرغب به الرّ 

ل الجسد الرديئة، أي ه يعني إماتة أعما(. إنّ 11: 3؛ أفسس 12-11: 13؛ 43: 12؛ انظر يوحنا 1: 2 يةالُمقدس )روم

المسيحيّين المؤمنين  11و 11: 3 يةروم (. لهذا الّسبب تحثّ 11: 2 يةة تظهر في الجسد البشري )رومإماتة كّل خطيَّ 

ة لعمل الخطايا والّشرور، بل يقّدموها لتكون أدواٍت لعمل ما هو ّدموا أعضاء جسدهم كأدواٍت للخطيَّ على أال يق

 صائب ومرٍض في عيني هللا. 
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 .هللا هو صاحب الّسيادة في كّل شيء. 8

لّسلطان في َمن يخلِّصهم. ال هللا صاحب الّسيادة وا ذا، فإنّ كوه(. 12-41: 2 ميةالّذين اختارهم هللا سيخلصون )روكّل 

(. وهكذا، 11-11: 2 يةن هللا أو عن محبّة هللا له )روميحدث على األرض يمكن أن يفصل المسيحّي المؤمن ع شيء

هللا هو ملك الكون، وال يوجد من يستطيع  صاحب الّسيادة والّسلطان في صالحه. معنى سيادة هللا هو أنّ هو هللا  فإنّ 

 أن يوقفه أو يمنعه من إتمام خطّته التي وضعها لهذا العالم ولكّل مسيحّي مؤمن. 

 

 .يصير النّاس أوالد هللا بسبب ما يعمله هللا. 9

 يةل بفعل وعٍد سيادّي من هللا )رومبسبب العرق الذي ينتمون إليه أو جد  يتحّدرون منه، بيصير النّاس أوالد هللا ليس 

ة نتيجة أعمال صالحة، ولكن بفعل اختيار ودعوة هللا (. يصير النّاس أوالَد هللا ليس بفعل استحقاقاٍت بشريّ 3-1: 1

(. يصير النّاس أوالد هللا ليس برغبتهم البشريّة )إرادتهم 12-11: 4تسالونيكي 4؛ انظر 11-12: 1 يةالّسياديّين )روم

(. هذا ما يعلّمه يسوع 12: 1؛ انظر 13-12: 1الحّرة( أو جهودهم البشريّة، بل فقط برحمة هللا الّسياديّة )روما 

: 3ب،" و"ولكْن كّل ما يهبه اآلب لي سيأتي إلّي" )يوحنا لّي إاّل إذا اجتذبه اآلإالمسيح بقوله: "ال يقدر أحٌد أن يأتي 

13 ،22 ،31 .) 

 

 .خطة هللا هي أن يخلِّص اليهود واألَُمم. 40

(. وقبول المؤمنين من 41-11: 11 يةرفض العصاة من إسرائيل يؤّدي إلى قبول جموع المؤمنين من األمم )روم

األمم يقود إلى قبول جموع المؤمنين من اليهود. وهكذا، فإّن كّل َمن اختارهم هللا من األمم ومن اليهود عبر كّل 

األجيال في التّاريخ سيخلصون. جماهير األمم واليهود العظيمة سيخلصون. ولكّن غير المؤمنين من األمم واليهود لن 

 (. 2: 41 يوحنا ؛ رؤيا14-11: 2)متّى  اكوت هللا أبد  يدخلوا إلى مل

 

 .يطلب هللا من المسيحيّين أن يتغيَّروا. 44

(. مع أّن هللا هو َمن 12: 11؛ 1-1: 14 يةبالمسيح )روم اينبغي لكّل المسيحيّين المؤمنين أن يتغيّروا ويزدادوا شبه  

عن االستجابة  يبادر في خالص المسيحيّين المؤمنين وفي تغيير حياتهم، فإّن كّل مسيحي  مؤمن يبقى مسؤوال  

تعلّم أنّه "ليس من اختيار إلهّي من دون مسؤوليّة بشريّة"، وبأنه "ليس من حالة تبرير  يةلمباَدرات هللا. ورسالة روم
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حالة تقديس، وبالتالي من دون عملية التّقديس." ال يمكن للمسيحّي أن يكون على يقين بأنّه ُمخلَّص إن كان من دون 

عقيدة االختيار اإللهي في فكر وحياة المسيحيّين المؤمنين فصل يحيا حياة عدم اإليمان )الّشّك( والعصيان. وال يمكن 

 قديس. دة التّبرر في فكر وحياة المسيحيّين المؤمنين عن عقيدة التّ عن عقيدة المسؤوليّة البشريّة. وال يمكنك فصل عقي

 

 .يطلب هللا من المسيحيّين أن يخضعوا للّسلطات. 45

(. على الجميع أن يخضعوا لّسلطة 1-1: 11 يةأن يخضعوا للّسلطات الحاكمة )رومينبغي لكّل المسيحيّين المؤمنين 

هللا، وعلى كّل المواطنين أن يخضعوا للّسلطات التي تحكمهم إال إن كانت هذه الّسلطات تأمر بما يتعارض مع 

 وصايا ومطالب هللا. فينبغي مقاومة كّل الّسلطات البشريّة التي تتعارض مع سلطة هللا بطريقٍة مناسبة. 

 

 .امسيحيّين أن يقبل بعضهم بعض  يطلب هللا من ال. 41

على المسيحيّين المؤمنين األقوياء أن يقبلوا ضعفات المسيحيّين الّضعفاء وما يميلون للتّمس ك به، ولكن ضمن الحّد 

الذي فيه ال تتعارض ضعفاتهم وما يتمّسكون به مع حق هللا في الكتاب الُمقدَّس. وكذلك، على المسيحيّين الّضعفاء أال 

ق ضمن الحّد الذي فيه ال تتعارض هذه القناعات مع ح اأيض  ويحكموا على قناعات المسيحيّين األقوياء، ولكن يدينوا 

 (. 11: 11 - 1: 12 يةهللا في الكتاب الُمقدَّس )روم

 

 


