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 صالة 1
 

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

  أمثال

 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 51، 51، 51، 51أمثال )الّرب ومن التّأمُّ

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

 دقائق( 1)حفظ  3

 1: 8رومية 

 

 . 5: 8رومية  راجعوا في مجموعاٍت من اثنين.

  دقيقة( 81)تعليم  4

 ثل ملح األرض ونور العالمثل الطّبيب والمرضى، وم  م  

  

 ، 51-1: 1ثل الطّبيب والمرضى" في متّى "مَ 

 يتعلقان بـ 51-51: 1ثل ملح األرض ونور العالم" في متّى و"مَ 

 الّشهادة في ملكوت هللا

ثل" قصة مستوحاة من الحياة األرضية اليومية ذات معنى سماوي. إنّها قّصة يُمكن رؤيتها في الحياة "المَ 

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

 قيقة أوضاعهم أو حاجتهم للتّجديد. إعالن أسرار ملكوت هللا وإنارتها وتوضيحها، ولمواجهة النّاس بح



  31 الدَّرس -الحادي عشر الدليل

 

، الُملَحق 1ثل باستخدام النّقاط اإلرشاديّة الستّة في دراسة األمثال )انظر الّدليل اإلرشادي وسندرس هذا المَ 

5 .) 

 ثل الطّبيب والمرضىأ. م  

 .10-01: 1؛ لوقا 51-51: 0؛ مرقس 51-1: 1متّى  اقرأ

 .ث لالطبيعيّة الُمقدَّمة في الم   افهم القّصة. 1

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

 أوالا كلمات قّصة المثَل وخلفيتها الثّقافيّة/ الحضاريّة وحقائقها التاريخيّة. 

 ثَل؟ها قِّصة المَ : ما هي العناصر الحياتيّة التي تتضّمنشناق  

 .مالحظات

ثل في شكل تصريح. فاألطباء يلتقون بالمرضى من أجل شفائهم، أّما األصّحاء فعادة ما ال يذهبون يرد هذا المَ 

 لزيارة الطّبيب.

 

  .ث لم  ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر ال. 2

المثَل إلى  خلفيَّةشير تثل أو تطبيقه". قد و"شرح المَ : يمكن لسياق "قصة" المثل أن يتألف من "الخلفيّة" ُمقّدمة

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

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد شرح أو تطبيق المَ 

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

 .مالحظات

ث ل واردة في متّى    . 11-9: 9أ. خلفية هذا الم 

كان مكتب جباية أحد جباة الّضرائب، واسمه الوي أو متّى، يقع في منطقة ساحل بحيرة طبريا في كفرناحوم 

(. كانت مهّمة هذا الّرجل جمع الّضرائب المفروضة على كّل البضائع التي كانت تجتاز 51: 0)مرقس 
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الطّريق الدوليّة ما بين مصر وسوريا. كان متّى هذا يسكن في كفرناحوم، وهو المكان الذي كان يسوع اختاره 

(. ال بّد أنّه قبل هذا الحدث كانت لمتّى اتّصاالت 51-50: 4ليُكن مقّره والذي يستقّر فيه ثم ينطلق منه )متّى 

أعطى قلبه ليسوع ولما يختّص به ولخدمته. ولذا، حين ولقاءات متكّررة مع يسوع المسيح، وال بّد أنّه كان قد 

ا عن ماضيه المهنّي وتبع يسوع.  ا له، انفصل انفصاالا تاّما  دعاه يسوع ألن يتبعه تلميذا

يشير لوقا في إنجيله إلى أّن متّى أقام وليمةا ليسوع في بيته. وقد أتى جمٌع كبير من جباة الضرائب والخطاة 

ذه. لم يكن جباة الّضرائب يعيرون الكثير من االهتمام واالنتباه للقواعد واألنظمة التي ليأكلوا مع يسوع وتالمي

أضافها الفّريسيّون ومعلّمو الشريعة )الكتبة( إلى الشريعة وفرضوها على النّاس. وباإلضافة إلى هذا، فإّن 

ا لشريعة هللا، بل ا ما كانوا ال يقيمون اعتبارا وكانوا يتجاوزونها بشكٍل فاضح.  جباة الضرائب وأصدقاءهم كثيرا

وعالوةا على ذلك، فقد كانوا يشتهرون بعدم صدقهم وبطمعهم وبعدم وطنيتهم ووالئهم تجاه إسرائيل. كان 

ا يحتقرونهم. وقد رأى الفريسيّون  ا يعتبرون جباة الضرائب خونة، وقد كان الفّريسيّون خصوصا اليهود عموما

رائب والخطاة. والّراجح أنّه حين انتهت تلك الوليمة، وكان النّاس يسوَع وتالميذه يأكلون مع جباة الضّ 

يغادرون بيت متّى، انتقد الفريسيّون يسوع أمام تالميذه. فصبّوا ما كان فيهم من مرارة على التاّلميذ الذين 

ا لهم. وقد سمع يسوع المسيح الكالم الذي به انتقده الفريسيون، وال حظ اإلحراج اختاروا هذا اإلنسان معلِّما

 الذي تعرَّض له تالميذه، ولذا قال لهم مثَل الطّبيب والمرضى. 

  

 . 12: 9ب. قّصة المث ل واردة في متّى  

 

 . 13: 9ج. شرح أو تطبيق المث ل وارد في متّى  

 

  .ث لحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالم  . 3

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

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

ا الرئيسّي أو الّدرس الرئيسّي الذي يُراد إيصاله من خالل الَمثل. ول ذا، علينا أالّ نعطي مغزى روحيّاا خاّصا

 ومستقاّلا لكّل نقطة تفصيلية في قّصة المثَل. 
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ثَل والتي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 إيصال معنى ما؟ 

 

ثل، الوارد في صيغة تصريح مباشرة، واضح من هذا المَ ثل. ولكن ال يشرح يسوع أي من تفاصيل المَ علّم: 

تفاصيل ذات مغزى وهدف. عادة ما ال يذهب األصّحاء لزيارة الطّبيب، بل  األصحاء والمرضى والطّبيبأن 

المرضى هم من يذهبون إليه راغبين بأن ينالوا الّشفاء. يمثِّل األصّحاء الفّريسيّين، بينما يمثِّل المرضى جباةَ 

 ئب والخطاة، ويمثِّل الطّبيب يسوع المسيح. الّضرا

 

  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمث ل. 4

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

نفسها. وبالنّظر إلى الطريقة التي بها شرح أو طبّق يسوع المسيح الَمثَل أو طبَّقه نعرف كيف ينبغي تفسير 

األمثال. عادةا ما يكون للمثَل هدف أو درس رئيسّي واحد، أي نقطة مركزية واحدة يشّدد عليها. ولذا، علينا أال 

ة، بل نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذي يسعى نحاول إيجاد حقٍّ روحّي في كل واحٍد من تفاصيل القص

 المثَل لتقديمه. 

 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش   

 .مالحظات

 ."الّشهادة في ملكوت هللايعلّم عن " 51-1: 1مثَل الطّبيب والمرضى في متّى 

ر تماًما أن يكون رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: " هناك أوقاٌت ومناسبات حين يكون من المناسب والمبرَّ

 في عالقة مع الُمحتق رين المنبوذين، خاّصة حين يكون الهدف سّد احتياجهم." المخلَّصالمسيحيُّ 

الشهادة لآلخرين إحدى الّسمات األساسيّة التي يتّصف بها ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيقّي يخرجون 

لقين للتعامل مع كل فئات النّاس في العالم، مهما كانت خلفيّتهم االجتماعيّة أو وضعهم االجتماعّي أو مدى منط

رهم االجتماعّي، وذلك إليصال الّشفاء والخالص لهم.   تطوُّ
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  .ث ل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن الم  . 5

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

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

ا على أن تفّسر مثالا ما  الشواهد المقابلة والمشابهة التي يمكنها أن تساعدنا في تفسير المثَل. احرص دائما

 باالعتماد على التعليم الواضح والمباشر للكتاب الُمقدَّس. 

 : ما الذي يعلّمه كلُّ واحٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المثل؟ اكتشف وناقش

 

 .6: 5؛ متّى 18-11: 11تثنية  

يعلّم يسوع أّن على المسيحيّين أن يجوعوا ويعطشوا للبّر، أي أنَّ عليهم أن ينهضوا للّدفاع عن حقوق الّضعفاء 

والذين ال صوت لهم في المجتمع: األيتام واألرامل والغرباء، الذين قد يكونون مهاجرين أو الجئين ألسباب 

ا ما يكونون مهاجرين غير شرعيّين. ماديّة، أو الجئين ألسباٍب سياسية، أو الجئين ألسباٍب دي  نيّة، وكثيرا

 

 .31-28: 11متّى  

ابذل نفسك للذين يرزحون تحَت أحمال القلق والهموم والمشاكل والقلق والمخاوف. كثيرون يحتاجون إلنسان 

مستعدٍّ لالستماع بجديّة إليهم، وللتّعامل مع ظروفهم وما يقولون، ولقبولهم. كثيرون يشعرون بالوحدة 

 يحتاجون لشخٍص يتعاملون معه. و

 

 .11-9: 22متّى  

اذهب إلى الذين يسكنون في شارعك وحيّك، وإلى الذين يتسّكعون عند زوايا الّشوارع. شباٌب كثيرون مالّون 

وال هدف لهم ليكّرسوا حياتهم لتحقيقه. ادُع كل َمن تستطيع ألن يجد يسوع المسيح ولملكوته، سواء أكانوا 

 اء في عيون اآلخرين. أو أردي صالحين
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 .23-21: 14لوقا  

ا ما يكون الذين في قاع المجتمع  اذهب إلى شوارع مدينتك، واجلب الفقراء والُعْرج والعميان والمشلولين. كثيرا

ا لالستجابة لدعوة يسوع المسيح.   أو المهَملين منه هم األكثر استعدادا

 

 .24، 8، 4: 15لوقا  

ابحث عن الخراف الّضالّة إلى أن تجدها. ربما تمثِّل هذا الخراف المؤمنين سابقاا الذين ضلّوا عن طريقهم 

 وانحرفوا. أِعد المؤمنين إلى التّوبة عن خطاياهم وعن أساليب حياتهم الّشريرة ليعودوا إلى هللا وشعبه. 

 

 .11: 19لوقا  

 ا في هذه الكلمة من معنى. اخرج باحثاا عن كّل ضاّل هالك، وخلِّصه بكل م

 

 . 38-31: 1يوحنا  

ادُع العطشى لعالقة شخصية مع هللا، ولحقيقة سكنى هللا فيهم بالّروح القدس، وألن يتمتعوا بأنهار المياه الحيّة 

 المتدفّقة من داخلهم، والتي تغيِّر كلَّ ما حولهم. 

 

ص التّعليم الّرئيسّي للمث ل. . 6  لخِّ

به،  نؤمنأو  نعرفه: ما التّعاليم أو الّرسائل الرئيسيّة التي يقّدمها المثَل؟ ما الذي يريدنا يسوع المسيح أن ناقش

 ؟ نعملهأو نكون عليه وما الذي يريدنا أن 

  .مالحظات

 كان ليسوع وتالميذ عالقة وشركة مع المحت ق رين المنبوذين.  
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ئة، ليس كأكوٍل شره أو شّريب سّكير أو رفيقاا في الشّر، بل كان يسوع يتعامل بدفء مع أصحاب السمعة الردي

ث بأمراض مرضاه، كان  ا منهم ليشفيهم! وإذ كان  عليهكطبيب. ومن دون أي يتدنَّس أو يتلوَّ أن يقترب جدا

 ! يغينبطبيباا حقيقيّاا، قام بواجبه كما 

 

 كان الفريسيّون يتجنّبون التّعامل مع الُمحتق رين المنبوذين.  

ا صالحين في عيني هللا. فقد وثقوا ببّرهم، واحتقروا كلَّ اآلخرين )لوقا   كان الفّريسيّون يتخيَّلون أنفسهم أبرارا

ا ينّجس طهارتهم الّدينية، 41: 1؛ يوحنا 1: 58 (. وألنهم اعتبروا التّعاُمل مع جباة الّضرائب والخطاة أمرا

 كانوا يتجنّبونهم. 

أدان يسوع موقفهم وأوضح وبّرر عمله وسلوكه. فإن كان الفّريسيّون يعتبرون  وبسبب منطق الفّريسيّين هذا،

جباة الّضرائب والخطاة مرضى، فلماذا لم يعالجوهم ويسعوا لشفائهم؟ ولهذا، رّد يسوع على انتقاد الفّريسيّين 

من اللُّطف والمعونة  باإلشارة إلى أنهم كانوا في الحقيقة يهملون القيام بواجبهم. فلم يكونوا يقّدمون أي نوع

 لهؤالء المحتقَرين المنبوذين. 

 

 يريد هللا التعاُمل بالرحمة مع المحتقرين المنبوذين.  

تحّدى يسوع المسيح الفّريسيّين بأن يذهبوا ويتعلّموا ويفهموا معنى كلمات هللا "إني أطلب رحمة ال ذبيحة." 

يل في زمن هوشع النّبي غير أميٍن هلل. فلم يحفظ . كان شعب إسرائ1: 1اقتبس يسوع هذه الكلمات من هوشع 

ا لهالكه ودماره  عهد هللا، وتمّرد عليه، ورفض الصالح، وعمل كل شيٍء من دون موافقه هللا، وصنع أصناما

(. كان النّاس في إسرائيل يسلبون ويقتلون، وكانوا يزنون ويخدعون اآلخرين ويغشونهم 4-5: 8)هوشع

ان االستمرار في إحضار الّذبائح في هذه األحوال يمثِّل طقسيةا ميتة يُبِغضها هللا (. وقد ك0: 1- 1: 1)هوشع 

(. وضمن هذا الجّو ، قال النّبي هوشع إّن هللا يريد الّرحمة، أي محبّة القريب وشركة 51: 8ويمقتها )هوشع

يريد هللا أن يقّدموهما لجباة  ، يقع التشديد على اللطف والتّعاُمل الّرحيم اللذين51: 1العهد مع هللا. وفي متّى 

 الّضرائب والخطاة. 

 



  31 الدَّرس -الحادي عشر الدليل

 

 أتى يسوع ال ليدعو أبراًرا بل خاطئين إلى التوبة.  

" هي دعوة الّدعوة" في متّى ومرقس. "أدعوتُفهَمان ضمناا في الكلمة " 10: 1" في لوقا إلى التوبةالكلمتان "

ا وربّاا لهم. ومن ناحي ة كون هذه الدعوة ُمقّدمة في الكرازة في اإلنجيل، الخطاة لقبول يسوع المسيح ُمخلِّصا

ا فاعلةا )متّى  (. ولكن من ناحية كونها عمل الروح القدس في قلوب النّاس، فإنّها 54: 00فإنّها ال تكون دائما

ا  (! 12: 8 يةفاعلةا )روم تكون دائما

ا، مع أنّهم في الحقيقة يوّضح هذا المقطع الكتابي أن الدعوة للخالص ليست ُمقّدمة للذين يعتبرون أ نفسهم أبرارا

ليسوا كذلك. فدعوة الخالص ُمقّدمة للذين لديهم شعور قوّي باالحتياج للخالص! أتى يسوع ليطلب ويخلِّص 

المرضى والخطاة والّضالّين والمتسّولين والُمثقَلين بالهموم والجوعى والعطشى. وباختصار، هو أتى ألجل 

ا!   الّضالّين الهالكين جميعا

 

 لح األرض ونور العالمثال م  ب. م  

 . 51-51: 1متّى  اقرأ

هاتان الّصورتان التّشبيهيّتان تردان بصيغة "التّشبيه البليغ". التّشبيه البليغ نمط من أنماط التّشبيه والمقارنة، 

بحيث يُشبَّه شيٌء به مع أّن طرفي التّشبيه ليسا متشابهين، ووجه الّشبه أو المقارنة يكون ضمنيّاا. ال تحتوي 

)"مثل" أو "كـ"(، ولذا على القارئ أن يجد نقطة التّشبيه والمقارنة صيغة التّشبيه البليغ على كلمة تشير للّشبه 

من محتوى الجملة أو سياقها. وفي ما يلي أمثلة على التّشبيه البليغ في الكتاب الُمقدس: "الرب راعّي" 

، حيث نقرأ 51-52: 1(. كما يُرى ما يشابه التّشبيه البليغ )استعارات وكنايات( في أفسس 5: 01)مزمور 

ن: "منطقة )حزام[ الحّق، ... درع البّر، ... ترس اإليمان، ... خوذة الخالص، ... سيف الروح، ..." )أفسس ع

 (. 0: 1البستاني(. وقول الرسول بولس: "انظروا الكالب" )فيلبّي  -، ترجمة فاندايك 52-51: 1

 

 افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المث ل.. 1

 حياتيّة التي تتضّمنها قّصة المثَل؟ : ما هي العناصر الناقش

  .مالحظات
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 .الملح 

للملح سمات كثيرة: لونه األبيض، وطعمه الالذع، ومذاقه، قّوته وتأثيره الحافظان. في هذا اإليضاح 

. فالملح مادة تمنع التعفُّن عمله كمانع للعفونة وعلى تأثير في حفظ األطعمةالقَِصصّي، ربما يقع التشديد على 

: 4؛ كولوسي 51: 0والفساد أو تُبطئهما. ومع هذا ينبغي عدم استبعاد المذاق الذي يضفيه إلى الطّعام )الويين 

1 .) 

 

 .الملح وفقدانه ملوحته 

الملح الذي يتّم الحصول عليه من المالّحات واألهوار أو الّصخور في مناطق البحر الميت يمكن أن يكتسب 

(. هذا النّوع من الملح فقد عمله، ولذا 55: 41سهولة مذاقاا عفناا أو قلوياا بسبب اختالطه بالجبص )حزقيال ب

. يلقي النّاس هذا الملح في الطّرق فتدوسه األقدام.   فهو ال يصلح ألّي شيٍء فعالا

 

 .النور 

ا سمات كثيرة: بريقه، ومساعدته على رؤية األشياء، واأللوان ، وقّوته الُمعلِنة. وفي هذا التّوضيح وللنّور أيضا

د الظاّلم. رؤية األشياءالقِصصّي يقع التّشديد على   . فالنّور هو الّشيء الذي يعلن ما هو صالح، ويبدِّ

 

 .نور المدينة المبنيّة على جبل 

 ال يمكن إخفاء مدينة مبنيّة على جبٍل أو تلّة، إذ تكون مرئيّة بوضوح للجميع. 

 

 .الموضوع في مكاٍن مرتفعنور المصباح  

ن من خّزان مصنوع من الفخار له امتداد يشبه الخرطوم ينتهي بفتحٍة تُوَضع  كانت المصابيح زمن يسوع تتكوَّ

فيها الفتيلة. وللمصباح ثقبان في أعاله، أحدهما إلضافة الزيت واآلخر لدخول الهواء. كانت المصابيح تُوَضع 
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ي منتصف البيوت المؤلَّفة من غرفٍة واحدة. كان ذلك العمود يدعم على رفٍّ يبرز من العمود الواقع ف

العارضة الرئيسية التي تدعم السقف الُمسطّح. وفي بعض األحيان كان المصباح يوضع في فجوة في الحائط 

ا لكلِّ َمن هم في  نه من أن يعطي نورا أو على حامل. وعلى جميع األحوال، كان المصباح يُوَضع في مكان يمكِّ

 لغرفة. ا

 

 ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المث ل. . 2

 : ما هي خلفيَّة هذا الَمثل وقّصته وشرحه أو تطبيقه؟اكتشف وناقش

  .مالحظات

ث ل  خلفيةأ.    . 12-11: 5في متّى  واردةهذا الم 

ا ما يشتم األشرار العالم المسيحيّين تأثير العالم على المسيحيّينوصف يسوع  هون  المخلَّصين: كثيرا ويشوِّ

تأثير المسيحيّين على ثل ملح األرض ونور العالم يصف يسوع نقيض هذا: سمعتهم ويضطهدونهم. وفي مَ 

 ! يشبه تأثير ملكوت هللا على العالم عملَي الِملح والنور. العالم

  

 . 15-13: 5في متّى  واردةب. قّصة المث ل  

 

ور اإليضاحيّة نفسها وفي متّى  واردج. شرح أو تطبيق المث ل    . 16: 5ضمن الصُّ

 

  .ث لحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالم  . 3

ف وناق ش : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا الَمثَل والتي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها اكتش 

 إيصال معنى ما؟ 

 .مالحظات
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 .الملح 

يسوع نفسه شبَّه شعب ملكوت هللا بالملح. يُعطي الملح المذاق، ولكّن عمله األساسّي واألخّص هو منع التعفُّن 

 ا، فإّن هذه النّقطة ذات أهّمية خاّصة في المثَل. أو على األقل إبطاؤه. ولذ

 

 .النور 

ا شعب ملكوت هللا بالنور. نور المدينة المبنيّة على جبل أو نور المصباح الموضوع على  وشبّه يسوع أيضا

 منارٍة مرتفعة ال يمكن أن يُخفى. ولذا، فإّن هذه النقطة ذات أهّميّة في المثَل. 

 

  .سيّة للمث لحّدد الّرسالة الّرئي. 4

ف وناق ش  : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا الَمثَل؟ اكتش 

 .مالحظات

 ."ملكوت هللا الشهادة فيعن " انيعلّم 51-54: 1في متّى  ملح األرض ونور العالم مثاَل

تأثير شعب ملكوت هللا من الناحية الّسلبيّة هو محاربة الفساد رسالة هذين المثلين الّرئيسيّة هي كما يلي: "

 األخالقّي والروحّي، ومن الناحية اإليجابيّة نشر رسالة الخالص مع بركاتها." 

ا إحدى الّسمات األساسيّة لملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيقّي  يمنع أو يعطِّل الف كر العالمّي الّشهادة هي أيضا

ف كثيرين  يتعارض مع االنعزال عن العالممن ناحية، و البعيد عن هللا من ناحية أخرى. إنهم يحاربون تطرُّ

من الناس في الحاضر الذين ال يؤمنون بوجود هللا، وال يريدون أن تكون لهم عالقة بهذا العالم إال في تحقيق 

ات ) ف المضاد الذي (. كما يحاربون ال10: 51كورنثوس 5المكسب والّسعادة والحصول على المسرَّ تطرُّ

ا ممن ال يؤمنون بأهميّة الخليقة وما فيها، والذين يميلون ألن يكونوا منخرطين فقط في  يُرى في الكثيرين أيضا

 الحياة الدينيّة، فال يكون لهم تأثير على هذا العالم. 
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  .ث ل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن الم  . 5

 : ما الذي يعلّمه كلُّ واحٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المثل؟ اكتشف وناقش

 .12: 4تيموثاوس 1؛ 6: 4؛ كولوسي 29: 4أفسس  

للملح قدرة على حفظ الطّعام، بحيث يمنع فساده وتعفُّنه. ينبغي أال يكون المسيحيُّون بال طعم في لغتهم وما 

ا،  المخلَّصينه وحّدته الخاّصة به، ينبغي لكالم المسيحيّين يقولونه. فكما أن للملح مذاق أن يتضّمن محتوى جيدا

ا، بل أن يجذب اآلخرين ويكون له عمل السِّحر  ا للتّفكير. ينبغي أال يكون كالمهم منفِّرا ا ومحفِّزا وأن يكون مثيرا

 الروحّي. ولهذا، يُعَرف المسيحّي الحقيقّي بكالمه كما يُعَرف بسلوكه. 

 

 .6: 4كورنثوس 2؛ 23-22: 6؛ متّى 115: 119؛ 9: 36مزمور  

يشير النّور إلى المعرفة الحقيقيّة هلل. مصدر النّور هو هللا، الذي يُعلَن من خالل الكتاب الُمقدَّس ومن خالل 

د ما ستصير عليه  المسيح. يُقبَل هذا النّور في الّروح من خالل عينَّي الجسد. ما نضع عيوننا عليه يحدِّ

 شخصيّاتنا كاملةا. 

 

 .14-8: 5؛ أفسس 21-19: 3يوحنّا  

يرمز النّور إلى الّصالح والبّر والحّق. إنّه يرمز لكل شيٍء يرضي هللا. إنّه يكشف ويفضح أعمال الظُّلمة 

 حياة تتّسم بالّشفافية أمام النّاس في العالم.  المخلَّصونالّسّريّة المخزية. يحيا المسيحيّون 

 

 .12: 8؛ 4: 1؛ يوحنا 1-1 :9إشعياء  

ا". ويسوع المسيح هو الحياة والنّور. إنّه هللا، وهو  تُدعى صفات هللا "حياة"، ويُدعى إعالن صفات هللا "نورا

يعلِن صفات أو طبيعة هللا، ويعلِن ُحكم وسيادة هللا الّصالَحين العادلَين للنّاس. هذا يؤّدي إلى اختبار الفرح 

ر والحياة، أي أنّه ستكون له الحياة األبديّة، كما سيحصل والّسالم. كل من يتبع يسوع المسيح سيكون له النّو

 على إعالن صفات هللا. 
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 .19-11: 1؛ لوقا 1: 21مزمور  

. 54: 1النّور بالمعنى العاّم والّشامل يشمل كلَّ بركات الخالص. الّراجح أن هذا هو المعنى المقصود في متّى 

ة يعكسون حقيقة أنّهم مغفورو الخطينّاس في العالم. إنّهم يُعلِنون بركات الخالص لل المخلَّصونفالمسيحيّون 

ا، ومقبولون من هللا، وثمينون ومهّمون بشكٍل شخصيٍّ في عيني هللا. إنهم متيقنون من خالصهم، وواثقون  تماما

 من مركزهم ومكانتهم األبديّين في المسيح، ومتيقّنون كذلك من قيمة عملهم )خدمتهم( في هذا العالم. 

 

ص التّعليم الّرئيسّي للمث ل. . 6  لخِّ

به،  نؤمنأو  نعرفه: ما التّعاليم أو الّرسائل الرئيسيّة التي يقّدمها المثَل؟ ما الذي يريدنا يسوع المسيح أن ناقش

 ؟ نعملهأو نكون عليه وما الذي يريدنا أن 

  .مالحظات

 .ملكوت هللا ملح الشعب في 

، أمامهم عمل مهّم هو محاربة الفساد األخالقّي والروحّي. يعمل المخلَّصونشعب ملكوت هللا، أي المسيحيّون 

الملح بطريقٍة سّريّة غير مرئيّة. ومع أنّنا نعرف أنه يحارب التعفُّن والفساد، فإنّنا ال نراه وهو يعمل. وجود 

ا ما يوقفهم عن حكاية النّكات الّرد المخلَّصينالمسيحيّين  يئة، والتكلُّم بكالم البذاءة، وسط غير المسيحيّين كثيرا

وتنفيذ الخطط الّشّريرة، والّرشوة، والفساد، والهمجيّة والتّخريب، والجريمة، وتعاطي المواّد المخدِّرة، 

وغيرها. العالم شّرير، ولكنَّ هللا هو الوحيد الذي يعرف كم كان يمكن أن تصل حالة فساده من دون مثال حياة 

 (. 10-02: 58يمثِّل قّوة حافظة ومعطّلة للفساد )تكوين المسيحيّين وصالتهم، الذي 

 

 ماذا يحدث للنّاس في ملكوت هللا إن فقدوا ملوحتهم؟  

كان الفّريسيّون والكتبة )معلّمو الّشريعة( ينادون بديانة شكليّة ناموسيّة بدل الّديانة الحقيقيّة التي أعلنها أنبياء 

الملح لطعمه في الحياة الّدينيّة في إسرائيل، ولذا فإن كثيرين من أبناء  العهد القديم. وقد كانت النّتيجة فقدان

(. وكذلك، 50: 8الملكوت )أي المنحدرين من مؤمني العهد القديم( سيُطَرحون إلى خارج ملكوت هللا )متّى 
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مقاومتهم، حين يقاوم الذين تلقّوا وتعلّموا معرفة الحّق تبكيت وحّث الروح القدس، ويتقّسون في معارضتهم و

 (. 1-4: 1؛ عبرانيين 10: 50ال يمكن قيادتهم للتّوبة من جديد )متّى 

 

 ملكوت هللا نوٌر ومصابيح.  في شعبال 

ا الوسيلةَ )المصباح(  مواطنو ملكوت هللا لم يُعطَوا النّور فحسب، أي كلَّ بركات الخالص، بل وأُعطوا أيضا

اس الذين حولهم في العالم. فما يمثِّله المصباح في البيت التي يستخدمها هللا لنقل بركات الخالص إلى النّ 

للعالم. إنهم يدعون نور خالص المسيح وكّل بركاته يشّع نحو العالم،  المخلَّصونلسّكانه، يمثّله المسيحيّون 

حتى يرى جميع النّاس ذلك النّور، ويبدأوا في تمجيد هللا. يعمل المسيحيّون أعماالا صالحةا كثيرة بسبب 

 متنانهم هلل على خالصهم الذين نالوه بالنّعمة من خالل اإليمان. ا

ا في ذواتهم. 51: 0ينبغي أن يكون المسيحيّون مالكين للنّور وناقلين له )فيلبّي  (! ولكّن المسيحيّين ليسوا نورا

العالم فقط حين يكونون نور  المخلَّصون(، والمسيحيّون 50: 8فالمسيح هو النّور الحقيقّي لهذا العالم )يوحنا 

يشبهون القمر، إذ ما يعكسونه  المخلَّصونيثبتون في المسيح ويعكسون نوره. المسيح كالّشمس، والمسيحيّون 

: 51من أن ينيروا )يوحنا  المخلَّصونهو في الحقيقة نور الّشمس. من دون المسيح، لن يتمّكن المسيحيّون 

، أي أّن تقّدم بيانات تعلِن بها ومواقفها بشأن كل قضية في نورها(. ولذا، فإّن عمل الكنيسة ليس أن تنشر 1

 ، أي أن تعلِن رسالة الخالص. نور يسوع المسيحالعالم. فعملها هو أن تنشر 

 

ص التّعاليم أو الّدروس الّرئيسيّة   ج. ملخَّ

 لهذه األمثال عن الّشهادة في ملكوت هللا

 هي التالية:  الّشهادة في ملكوت هللااألمثال التي تتعلّق بموضوع 

 ؛ 51-1: 1"مثل الطّبيب والمرضى" الوارد في متّى 

 ؛51-51: 1"مثل ملح األرض ونور العالم" الوارد في متّى 

 (؛ 0، الُملَحق 55)انظر الّدليل اإلرشادّي  10-15: 51"مثل رّب البيت" الوارد في متّى 
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 (. 0، الُملَحق 55)انظر الّدليل اإلرشادّي  18-11: 1"مثل العّمال والحصاد" الوارد في متّى 

 

: ما هي التعاليم أو الّدروس األساسيّة التي تعلّمها األمثال المتعلّقة بالشهادة في ملكوت هللا؟ ماذا علّمنا ناقش

 ؟ نعملهو لنكونه، وماذا علّمنا نؤمن بهو لنعرفهيسوع المسيح 

 .مالحظات

 

ينبغي لكّل النّاس، خاّصة الّضالّين الهالكين، أن يعرفوا م ن هو هللا أو يسوع المسيح ويعرفوا  

 صفاته وأعماله. 

أتى يسوع ليبحث عن الّضالّين الهالكين ويخلِّصهم. فقد أتى باحثاا عن المرضى، والخطاة، والّضالّين التّائهين، 

لين، والُمثقَلين بأحماٍل كثيرة، وعن الجوعى والعطاش. تعامل مع المحتقَرين والمنبوذين والمتضايقين  والمتسوِّ

 فاء والخالص بشكٍل خاّص. بسبب موقف العالم منهم، وذلك ليسّد احتياجهم للشّ 

 

 ينبغي للمسيحيّين أن يعرفوا ما ينبغي أن يتمتّعوا به من صفات وكيف ينبغي أن يحيوا.   

ا. تعلّم األمثال أّن علينا أن نكون مثل يسوع المسيح، فنعامل  المخلَّصونيريد هللا أن يكون المسيحيّون  شهودا

عالم، وذلك لسّد احتياجاتهم المتمثِّلة بالّشفاء والخالص. ينبغي المحتقرين والمنبوذيين والمتضايقين في هذا ال

للمسيحيّين أال ينسحبوا من المجتمع، بل أن يؤثِّروا بالذين حولهم بمحاربة الفساد األخالقّي والروحّي )الجانب 

 مخلَّصينالالسلبّي(، وبنشر معرفة بشارة اإلنجيل وبركاتها )الجانب اإليجابّي الفاعل(. على المسيحيّين 

مسؤوليّة أن ينقلوا لآلخرين ما تعلّموه من الكتاب الُمقدَّس، وخاّصة من يسوع المسيح. على المسيحيّين 

ا، على  المخلَّصين أن يصلّوا بأن يرسل هللا عّماالا أكثَر وأكثَر كفاءةا وأهليّةا إلى حصاده في العالم. وأخيرا

ب آخرين على أن يصي المخلَّصالمسيحّي   روا عّماالا مؤهَّلين. أن يدرِّ
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 دقائق( 8) صالة  

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

لُّوا بالتناُوب صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم. أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة  ص 

  أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

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

 : التزم بأن تتلمذ أناساا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح وأن تكرز بالملكوت. االلتزام .5

مع  نور العالم" ومثل و"مثل ملح األرض"مثَل الطّبيب والمرضى" تعليم ِعظ أو علّم أو ادرس  .0

 شخص آخر أو ضمن مجموعة. 

، 01، 08، 01أمثال  نم تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يوميّاا: الخلوة الروحية .1

ل. اكتب مالحظاتك.   15  يومياا. استفد من منهجيّة الَحّق الُمفصَّ

. راجع يومياا آخر خمس آيات 11-18: 8 يةرومتأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة واحفظها:  الحفظ: .4

 كتابيّة حفظتَها. 

. استفِد من 11-58: 8 يةرومبحّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 منهجيّة الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيعمله هللا )مزمور  ة:الّصال .1

ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا،  حدِّث دفتر مالحظاتك .1 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيضا

 ومالحظاتك بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم الذي ستقّدمه وهذا التّحضير لألسبوع القادم. 

 

 


