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ُمقّدمةال  

 

 ؟ما هو إنجيل الملكوت

 الّسيادّأ ال الملكّ  إنجيل الملكوت هو الخبر الّساّر عن ُملك هللا. بشكٍل عام، يمكن تعريف ملكوت هللا بأنّه ُحكم هللا

(. لبشكٍل خاّص اكثر تحديًدا، 11: 121؛ 1: 42على كّل إنسان لعلى كلِّ ش ء، من األزل لإلى األبد )مزمور 

(. فملكوت هللا مبن ٌّ على اساس 12: 42ملكوت هللا هو ُحكم هللا الّسيادّأ ال الملكّ  من خالل يسوع المسيح )متّى 

(، لاالستفادة من ذلك العمل ف  حياة المؤمنين من خالل 13: 4 الرسل ِمل )اعمالالمكت  عمل المسيح الخالص

(، لهو عامل ف  41-42: 11(. ملكوت هللا يُرى ليُدَرك ف  قلوب المؤمنين )لوقا 11: 12 يةالّرلح القدس )رلم

 إلى النّهاية )مرقسحياتهم. يظهر ملكوت هللا ف  اربعة جوانب مرئيّة: ف  خالص المؤمنين الكامل من البداية 

(، لف  اعمال 11-12: 13(، لف  تأسيس المؤمنين لتنظيمهم ف  كنيسٍة لاحدة على األرض )متّى 41-43: 12

(، لاخيًرا ف  22-12: 41المؤمنين الّصالحة لتأثيرهم الّصالح لالحَسن ف  كّل جوانب المجتمع البشرّأ )متّى 

لجديدة، الذأ سيُوِجده هللا ف  المج ء الثّان  للّرّب يسوع المسيح الكون المفدّأ، اأ الّسماء الجديدة لاألرض ا

 (. 41-42: 11كورنثوس 1)

 

 ؟متى يُكَرز بإنجيل ملكوت هللا

(. لتكلّم 41: 2؛ متّى 11-12: 1ف  المج ء األّلل ليسوع المسيح، كرز يسوع المسيح بإنجيل الملكوت )مرقس 

تعلَّق بملكوت هللا. لف  هذه األمثال، يعلّمنا يسوع المسيح عن طبيعة يسوع بأكثر من خمسين مثاًل، لكان معظمها ي

ملكوت هللا، خاّصة عن كيفيّة الّدخول إلى ملكوت هللا لكيفيّة العيش فيه. لاخيًرا قال يسوع المسيح: "فسوف يُنادى 

(. لهكذا، بعد 12: 42هاية" )متّى ببشارة الملكوت هذه ف  العالم كلّه، شهادة ل  لدى األَُمم جميًعا، لبعد ذلك تأت  النّ 

 تأسيس الكنيسة المسيحيّة على األرض، انطلق المسيحيّون المؤمنون يكرزلن لينادلن بإنجيل الملكوت )اعمال

(. الكرازة بملكوت هللا لالعيش بحسب ما يُكرز ليُنادى به 11، 41: 42؛ 41-42: 42؛ 2: 11؛ 14: 2 الرسل

 لِّ المسيحيّين المؤمنين اليوم. ( هما مهّمة للاجب ك1: 41)متّى 
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 هدف األدلّة اإلرشادية األربعة المتعلّة بالكرازة بملكوت هللا

يساعد هذا المساق ف  جعل الكرازة بملكوت هللا لالتعليم عنه امرين عمليّين من خالل منح قائد المجموعة ال الواعظ 

 ال الكارز ال المعلّم ما يل : 

درس يمكن إكمال دراستها  14دلّة ارإرشاديّة األربعة المتعلّقة بالكرازة بملكوت هللا على . يحتوأ كّل لاحٍد من األ1

 ف  ثالثة شهور. 

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

ان يقرالا مقاطع الكتاب الُمقدَّس الُمشار إليها قبل  . على قائد المجموعة ان يستفيد من األسئلة ليطلب من الطاّلّب1

 النّقاش. 

ًصا رإجابة كّل سؤال. يمكن لهذه المالحظات ان تكون إرشاداٍت لقائد المجموعة. 2 م "المالحظات" ملُخَّ  . تُقدِّ

 يةراسة عمليّة لرسالة رلم. يعلّم المساق التدريبّ  هذا طرقًا عملية للكرازة بملكوت هللا لالتّعليم عنه، كما يقود ف  د1

 على مستوى فردأٍّ ال ضمن مجموعة صغيرة. 

 . يشتمل كلُّ درس على لاجباٍت ينبغ  عملها ف  البيت، له  لاجبات يمكن إعطاؤها للطاّلّب. 3

. يمكن نقل قيادة تدريس هذا المساق التدريبّ  آلخرين. فبعد إكمال كّل مساق يتألَّف من اثن  عشر درًسا، يمكن 1

للطالّب الذين درسوا المساق ان يعلّموا هذا المساق التدريبّ  لمجموعة صغيرة اخرى، فيحصلون على نسخٍة من هذا 

 الدليل الُمخصَّص لقادة المجموعات.

 

 نصلّ  ان يزيد الّرّب بسرعٍة عدَد قادة المجموعات لالوّعاظ لالكارزين لالُمعلّمين ف  منطقتك. 

 (! 11: 1ليلون )متّى الحصاد كثير، للكن الفعلة ق

 (. 13: 11 يةنصلّ  ان يتمّجد الّرّب ف  عملكم! "فإّن منه لبه لله كّل ش ء. له المجد إلى األبد! آمين!" )رلم

 

 تلمذة

 )الطبعة ارإنكليزية الثالثة( 4221



4 
 

 حقوق الطَّبع

. يُسمح بتصوير وعات لالنشرقانون المطبمحميَّة بموجب لقادة المجموعات حول بناء كنيسة المسيح الُكتب األربعة 

تعديالت عليها، ال ترجمتها إلى لغات اخرى اأ لكن ال يُسمح ببيعها، ال إجراء لهذه الكتب ألغراض التدريب. 

 بدلن إذن َخطِّ  ُمسبق من المؤلِّف. 

 توصية

ن الهدف من إلان تكون بََركة لكثيرين. لكن حيث  ،الهدف من هذه الُكتب هو ان يتم استخدامها على نطاق لاسع

توزيع ، فإننا نوص  بعدم لتأهيلهم مؤمنينالهو تدريب لقادة المجموعات حول بناء كنيسة المسيح الكتب األربعة 

ا التلميذ فلن يستلم نُسخعلى نسخ من هذه الُكتب إالَّ  من  تهقادة المجموعات المشاركين ف  هذا البرنامج التدريب . امَّ

درًسا؛ على ان يُبدأ استعداده  14الذأ يحتوأ على  ان يُنه  الدرس ال كتاب التدريببعد من الدليل إالَّ الدرس ال 

 لشخص آخر ال لمجموعة صغيرة. محتوى هذا الكتاب تعليم ل

 ُمالحظة

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

 لقادة المجموعات عشرالحادي الُكتيّب 

 الصفحة 

  مقّدمة لحقوق النشر

 البرنامج التّدريبيُّ األّول

اشخاص(. يبدا كل  12-1جعل المجموعة صغيرة )إاشهر بواقع ساعتين ف  األسبوع.  1برنامج اسبوع  ُمدَّته 

 برنامج بالصالة، لينته  بصالة للاجب بيت .

 

 ( 14، 11، 12، 22مزمور ) مشاركة الخلوات الرلحيَّة 41الّدرس 

 (43-41: 22مقارنة: إشعياء  هللا الّسام  على كلّ حفظ )

 (ملكوت هللاكلمة هللا ف   إطاعةعن  نمثالعليم )ت

  األعمى الذأ يقود األعمى لمثل البنّاء الحكيم لالبنّاء الغب ّ ثل مَ 

                 1 

 ( 121، 122 ،121، 121مزمور ) مشاركة الخلوات الرلحيَّة 43الّدرس 

 (11: 41 األيام اخبار1هللا كلّّ  المجد: حفظ )

 (11-1: 1 يةرلم)كتاب الدرس 

   

                 41 

 ،22-1: 111، 111مزمور ) مشاركة الخلوات الرلحيَّة 41الّدرس 

111 :21-113 ،111 ) 

 ( 14-11: 1هللا كلّّ  الّسيادة: افسس حفظ )

 (ملكوت هللا ف  الّصومعن ثل مَ تعليم )

 العريس لالثّوب المرقوع لقَِرب الخمرثل مَ 

                 22 

 (123، 121، 121، 121مزمور ) مشاركة الخلوات الرلحيَّة 42الّدرس 

 (11: 2هللا كلّّ  المعرفة: عبرانّين حفظ )

 ( 41-12: 1 يةرلم)كتاب الدرس 

 

                 31 

 ( 1، 2، 1، 1امثال ) مشاركة الخلوات الرلحيَّة 41الّدرس 

 (11: 14هللا كلّّ  القدرة: إرميا حفظ )

ف  ملكوت  الة الجريئة لالمثابرة اللحوحةالصّ عن  نمثالتعليم )

 (هللا

 األرملة المثابرة اللحوحةثل لمَ  الّصديق المتشفِّعثل مَ 

                 11 

 (12، 2، 1، 3امثال ) مشاركة الخلوات الرلحيَّة 12الّدرس 

 "(عظمة هللاالمتعلِّقة بـ" الحفظ )راجع آيات حفظ

 (11-1: 2 يةرلم)كتاب الدرس 

 

 

                  11 



6 
 

 ( 11، 11، 13، 11ال مثا) مشاركة الخلوات الرلحيَّة 11الّدرس  

 (1: 2 يةرلمحفظ )

 (ف  ملكوت هللا الّشهادةعن  نالمثَ تعليم )

 العالم"  ثل "ملح األرض لنورلمَ  ى"ثل "الطبيب لالمرضمَ 

                114 

 (11، 41، 42، 41ال ثما) مشاركة الخلوات الرلحيَّة 14الّدرس 

 (11-12: 2 يةرلمحفظ )

 (11-12: 2 يةرلم)كتاب الدرس 

 

                142 

 ( 2، 1، 4، 1إشعياء ) مشاركة الخلوات الرلحيَّة 11الّدرس 

 (12-1: 12 يةرلمحفظ )

 (ملكوت هللاف   لمذةالتّ عن  مثالنتعليم )

 الملك الطّائشثل لمَ  البنّاء المتسّرع المندفعثل مَ 

                121 

                                      (2، 1، 3، 1إشعياء ) مشاركة الخلوات الرلحيَّة 12الّدرس 

 (14: 12 يةرلمحفظ )

 (1 يةرلم)كتاب الدرس 

 

                111 

 ( 22، 11، 12 ،1إشعياء ) مشاركة الخلوات الرلحيَّة 11الّدرس 

 (11: 12 يةرلمحفظ )

 (ملكوت هللا ف  األمالك األرضيّةعن  نمثالتعليم )

ل لعازرالغبّ  الغنّ  لمَ ثل مَ   ثل الغنّ  المتكبِّر لالمتسوِّ

                112 

                                  (23، 21، 24، 21إشعياء ) مشاركة الخلوات الرلحيَّة   13الّدرس 

 (يةرسالة رلمآخر خمس آيات من  راجعحفظ )

 (12 يةرلم)كتاب الدرس 

 

                 114 

  مزيد من األمثال 

 412                  ثل االبن الطّالبمَ   1الُملَحق 

 411                  الحصادلعّمال الثل رّب البيت لمَ  ثلمَ   4الُملَحق 

 443                  اليد على المحراثثل مَ  1الملحق 

 411                  الّشريعة ف  الكتاب الُمقدَّس  2الملحق 

 421                  المسيح غاية الّشريعة لنهايتها 1الملحق 

 طريقة تفسير األمثال:   مالحق

 . 1 ليل الدراس ّ ف  الدّ  1انظر الُملَحق 

ل  الخلوات الرلحيةء طرق قضا لدراسة الكتاب الُمقدَّس لالتأمُّ

 لالحفظ:

انظر المالحق الواردة ف  الّدليل ارإرشادّأ األّلل لقادة 

 . المجموعات
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 البرنامج التدريبي الثَّاني

ة ف  األسبوع ليوم كامل، ال على شكل مؤتمر تدريب  ُمكثَّف ُمدَّته ايام. قَسِّم  3 برنامج ُمكثَّف يمكن استخدامه َمرَّ

ب. حالل ان تجعل كل مجموعة تتألَّف من  المجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة يُشرف على ُكلٍّ منها قائد ُمدرَّ

 افراد فقط.  1-12

 

 برنامج ُمقترح

 عبادة لتسبيح )جماع ( 21:12 - 21:22

 تعليم )جماع ( 11:22 - 21:12

 استراحة 

 جماع (درس كتاب ُمقدَّس ) 11:22 - 11:12

 استراحة 

لقت إضاف  رإنهاء التعليم ال درس الكتاب، ال للرد على األسئلة، ال لمزيد من التعليم  11:22 - 13:22

 )جماع (

 استراحة 

ل لحفظ )مجموعات ثُنائيَّة( 11:21 - 11:12  تأمُّ

 قراءة الكتاب المقدَّس ف  الخلوة الرلحيَّة )فردأ( 12:12 - 11:21

 ة الرلحيَّة )مجموعات ثُنائيَّة(الخلو 11:22 - 12:12

 اشخاص( 12مشاركة لصالة )ف  مجموعات صغيرة ال تتجالز  11:21 - 11:22
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   ( 52+  52اليوم األول )الّدرسان 

 صالة 

 ( ملكوت هللا كلمة هللا ف  إطاعةعن  نمثالتعليم )

 ( 11-1: 1 يةرلمدرس الكتاب )

 ( 11: 41 األيام اخبار1+  43-41: 22إشعياء حفظ )

، 121، 121، 14، 11، 12، 22مزمور قراءة كتابيّة )

122 ،121) 

 (121مزمور )ف  مجموعاٍت من اثنين:  خلوة رلحية

 الة صمشاركة ل

 ( 15+  13اليوم الّرابع )الّدرسان 

 صالة 

 ( ف  ملكوت هللا الّشهادةمثل عن تعليم )

 ( 11-12: 2 يةرلمدرس الكتاب )

 ( 11-12: 2 ية+ رلم 1: 2 يةرلمحفظ )

، 41، 42، 41، 11، 11، 13، 11امثال ة )قراءة كتابيّ 

11) 

 (11-1: 11امثال )ف  مجموعاٍت من اثنين:  خلوة رلحية

 مشاركة لصالة

 ( 52+  52اليوم الثّاني )الّدرسان 

 صالة 

 ( ملكوت هللا ف  ومالصّ مثل عن تعليم )

 ( 41-12: 1 يةرلمدرس الكتاب )

 ( 11: 2عبرانيّين +  14-11: 1افسس حفظ )

، 121، 121، 111، 111، 111مزمور ة )قراءة كتابيّ 

121 ،123) 

 (111مزمور )ف  مجموعاٍت من اثنين:  خلوة رلحية

 الةصمشاركة ل

 ( 13+  11اليوم الخامس )الّدرسان 

 صالة 

 ( ف  ملكوت هللا التّلمذةعن امثال تعليم )

 ( 1 يةرلمدرس الكتاب )

 ( 14: 12 ية+ رلم 12-1: 12 يةرلمالحفظ )

 (2، 1، 3، 1، 2، 1، 4، 1شعياء إة )قراءة كتابيّ 

 (12-1: 1إشعياء )ف  مجموعاٍت من اثنين:  خلوة رلحية

 الةصمشاركة ل

 ( 13+  52اليوم الثّالّث )الّدرسان 

 صالة 

ف   الّصالة الجريئة لالمثابرة اللحوحةعن مثالن تعليم )

 ( ملكوت هللا

 ( 11-1: 2 يةرلمدرس الكتاب )

 + مراجعة الّسلسلة11: 14إرميا حفظ )

 (12، 2، 1، 3، 1، 2، 1، 1امثال ة )قراءة كتابيّ 

 (11-1: 1امثال )ف  مجموعاٍت من اثنين:  خلوة رلحية

 الةصمشاركة ل

 ( 12+  12اليوم الّسادس )الّدرسان 

 صالة 

 ( ملكوت هللاف   األمالك األرضيّةامثال عن تعليم )

 ( 12 يةرلمدرس الكتاب )

لمراجعة آخر خمس آيات الحفظ  11: 12 يةرلمحفظ )

 ( يةرسالة رلمالمأخوذة من 

، 21، 24، 21، 22، 11، 12، 1إشعياء ة )قراءة كتابيّ 

23) 

 (11-1: 22إشعياء )ف  مجموعاٍت من اثنين:  خلوة رلحية

 الةصمشاركة ل

 

 :مقتَرحةة تعاليم إضافيّ 

 مزيد من األمثال

 ن الطّالبثل االبمَ : 1الُملَحق 

 الحصاد لعّمال الثل ثل رّب البيت لمَ : مَ 4الملَحق 

 ثل اليد على المحراث : مَ 1الملَحق 

 : الّشريعة ف  الكتاب الُمقدَّس 2الُملَحق 

 : المسيح غاية الّشريعة لنهايتها1الُملَحق 
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 52الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك لهذا البرنامج التدريب   قائد المجموعة:  .بالكرازة لالمناداة بملكوت هللا المتعلقَصلِّ لكرِّ

 دقيقة(  42)مشاركة   5

 المزامير

 

باختصار عّما تعلّمتوه ف  الوقت الذأ قضيتموه مع الّرب  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)ال  شاركوا

ل ف  المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (.14، 11، 12، 22)مزمور  لمن التّأمُّ

 .خص الذأ يشارك، لتعامل مع كالمه بجدية لاقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظاتاستمع للشّ 

 دقائق( 1)حفظ  1

 52-52: 33هللا الّسامي على كّل مقارنة: إشعياء 

 

 هللا الّسام  على". عنالين آيات الحفظ الخمسة ه : عظمة هللا" تدلر حولمن آيات الحفظ الحادية عشرة الّسلسلة 

  . يادة، هللا كلّ  المعرفة، هللا كلّ  القدرةكل مقارنة، هللا كلّ  المجد، هللا كلّ  السّ 

 . 43-41: 22مقارنة: إشعياء  ام  على كلّ هللا السّ  :ف  مجموعاٍت من اثنين تأّملوا لاحفظوا لراجعوا

  دقيقة( 21)تعليم  3

 األعمى الذي يقود أعمى

 والبنّاء الحكيم والبنّاء الغبيّ 

 

  12: 11ف  متّى الوارد " األعمى الذأ يقود اعمىل مثَ "

  بـان تعلقي 41-42: 1ل"مثَل البنّاء الحكيم لالبنّاء الغبّ " الوارد ف  متّى 

 إطاعة كلمة هللا في ملكوت هللا
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حياة الحقيقيّة قصة مستوحاة من الحياة األرضيّة اليومية ذات معنى سمالأ. إنّها قّصة يمكن رؤيتها ف  ال" هو لثَ "المَ 

الواقعيّة هدفها تعليم حقيقة رلحيّة. استخدم يسوع المسيح األمور الّشائعة لاألحداث اليومية من اجل إعالن اسرار 

 ملكوت هللا لإنارتها، للمواجهة النّاس بحقيقة الضاعهم ال حاجتهم للتّجديد. 

 (.1، الُملَحق 1األمثال )انظر الّدليل ارإرشادأ  لسندرس هذا الَمثَل باستخدام النقاط ارإرشادية الّستّة ف  دراسة

  

 أ. َمثَل األعمى الذي يقود أعمى

 

 .24-11: 3للوقا  42-1: 11متّى  اقرأ

 

 .ُمقدَّمة في المثَلافهم القّصة الطبيعيّة ال. 3

ا، سندرس الاًل كلمات قّصة ثَل بلغة مجازيّة يكون معناه الّرلحّ  مبنيًا على هذه اللغة المجازيّة. للذ: يُحكى المَ ُمقّدمة

 ل لخلفيّتها الثّقافيّة / الحضارية لحقائقها التاريخية. ثَ المَ 

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية الت  تتضّمنها قصة المثَل؟ شناق  

 .مالحظات

ال يقدر ان يقود اآلخرين، لإال فإنّه  على رؤية اين يخطو لإلى اين يذهب لإلى اين اينبغ  ان يكون الُمرِشد قادرً 

د األعمى ! للذا، فإنّ اُمرشد  يكون  ، مع انّه يقود اآلخرين إلى الشخٍص يّدع  كونه مرشدً  اصورة معبِّرة جدً  الُمرش 

 مار لالهالك! حفرة الدّ 

 

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

ثَل " المَ خلفيَّةشير "تثَل. يمكن ان ل"شرح ال تطبيق" المَ ل ف  الغالب من "الخلفية" ثَ : يتألّف سياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثَل، بينما قّصة المَ  قبلثَل المَ  خلفيَّةرد تثَل. لعادةً ما الت  قيل فيها المَ  الظُّرلفثل ال يصف حكاية المَ  مناسبةإلى 

 ثَل. قّصة المَ  بعدثل يرد شرح ال تطبيق المَ 

 ثَل؟ال تطبيق هذا المَ لشرح لخلفيَّة قّصة   : ما هشف وناق  اكتش  
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  .مالحظات

 . 35-3: 32في متّى  واردةالَمثَل  خلفيَّةأ.  

ر تقليد الشيوخ لنظرة يسوع  ةبالتّقاليد البشريّ هذا المقطع بالغ األهّميّة ف  ما يتعلَّق  لعالقتها بكلمة هللا. سنناقش تطوُّ

جونإلى الذين كانوا  اايضً  إلى تقليد الّشيوخ، لنظرته  يد الّشيوخ ليعّززلنه. تقل يرلِّ

 

ر تقليد الشّ    .يوختطوُّ

يوخ من مقدار كبير من تفاسير شريعة العهد القديم، ليتضّمن بشكٍل خاّص آراء بشريّة لقرارات يتألَّف تقليد الشّ 

 ف  نّاسهذه اآلراء لالقرارات إلى ال متُسلِّ واميس لالقوانين ف  األلضاع المختلفة. ة تطبيق هذه النّ بشريّة حول كيفيّ 

، إذ كان علماء بقدر اإللزام الذي لشريعة هللا نفسها ايوخ هذا يُعتبَر ملز م  كان تقليد الشّ . عبر األجيالزمن يسوع 

ينبغ  تطبيقها على الحياة  ة تعنيه لكيفريعة ارإلهيّ ريعة لاتباعهم يرلن ان هذه التقاليد اظهرت ما كانت الشّ الشّ 

من مطالب شريعة هللا. لمثال على ذلك  اكانت هذه اآلراء لالقرارات تتجالز بكثير ايًّ اليومية. لف  كثيٍر من األحيان، 

قاليد ف  . لف  العديد من الحاالت األخرى فشلت تلك التّ 2-1: 14قاليد المرتبطة بالسبت كما يُرى ف  متّى تلك التّ 

 وصايا العشرة، كما يُرى ف  متّىة بإنصاٍف لعدل، مثلما هو الحال مع بعض الب شريعة هللا الحقيقيّ عرض مطال

1 :42-22 . 

، مثال آخر على تقليد الشيوخ الذأ يتجالز ف  4-1: 11لطلب بممارسة الطهارة الطقسية، الذأ يُرى ف  متّى 

(، لكانت هذه القداسة تتضّمن 4: 11فقد طالبت شريعة هللا بالقداسة )الليين ما هو مطلوب ف  الشريعة.  همتطلَّبات

من خالل عناصر  معيّنة ف  السلوك األخالق  بارإضافة إلى إظهارات اة الت  يتم التعبير عنها خارجيً داخليّ القداسة ال

، كان على النّاس ان يغسلوا ثيابهم قبل ان نزل الرب على جبل سيناء لممارسات معينة ف  السلوك الطقس . فمثاًل 

 مهم الوظائف الدينيّة لالطقسيّة المختلفة )الليينوا قبل إتما(. لكان على الكهنة ان يستحمّ 11-12: 11)خرلج 

(. لاُِمر هارلن لابناؤه بأن يطهِّرلا ايديهم قبل ان يتّمموا لاجباتهم 13-11: 11؛ 42، 43: 13؛ 1-11: 11

(. لف  ظرلف لاحوال ُمعيَّنة، كانت شريعة هللا تأمر بغسل ايدأ 41-11: 12ف  خيمة االجتماع )خرلج الكهنوتية 

ولكن شريعة هللا ال تأمر في أي مكان بغسل األيدي (. 3: 41؛ تثنية 11: 11بشكٍل عاّم )الليين  اعمومً النّاس 

ة من هللا! لمع هذا، شريعة ال لصيّ  دعمه اأُّ تعند اآلباء، ال  اهذا تقليدً فقد كان  للجميع عند تناول كّل وجبات الطعام!

(. فثّمة امور ال تأمر 2-1: 1يعة ال غيرهم، على هذا التقليد )مرقس فقد شّدد الفريسيّون، سواء كانوا من ُمعلّم  الشر

 ريعة. قاليد اليهودية عليها لدرجة إهمال جوهر الشّ شريعة هللا بحفظها شّددت التّ 
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ر تقليد الّشيوخ هذا ف  تاريخ إسرائيل؟ كان لتدمير الرشليم لالهيكل )عام  ب  البابل  ق. م( لالسّ  123كيف تطوَّ

 ينب  البابل  من الغزلة األللى للبابليلهائل ف  هّز اليهود بعنف لالتسبُّب بصدمٍة قوية عندهم. يُحَسب السّ ا امتأثيره

ق. م لحتى إعادة بناء الهيكل  123ق. م.، ال من تدمير الهيكل عام  111لحتى العودة األللى عام  321ف  عام 

ه األمور حصلت البتعاد شعب إسرائيل عن الّرّب إلههم. ق. م. لقد ادرك األتقياء من شعب إسرائيل اّن هذ 113عام 

قلوبهم )إرميا  حيث ادركوا ان رجاءهم الوحيد ف  المصالحة مع هللا لرّدهم إلى ارضهم هو بالعودة إلى الّرّب بكلّ 

لكتاب (. كانوا يؤمنون ليرجون انّهم إن اطاعوا شريعة هللا، الُمعلَنة ف  األسفار الخمسة األللى ف  ا11-12: 41

ب ، قاد النبيّان حزقيال لدانيال الشعب ف  هذا نعمة هللا لإحسانه سيأتيان عليهم. لخالل فترة السّ  الُمقدَّس، فإنّ 

ب تتطلّ  روف الجديدةالظّ  ب ، قاد الكاتب عزرا لاألنبياء حجَّ  لزكريا لمالخ  الطريق. لبدا انّ لبعد السّ ريق. الطّ 

 األمور بشكٍل ممتاز لكما يُرام.  ٍة من الزمن، سارت كلُّ لشريعة هللا. للفتر تطبيقاٍت جديدة

 ين" )لمعنا اسمها "الذين يفرزلن ال يفصلون انفسهم"(.للكن بعَد فترٍة قصيرة ظهر حزب ال طائفة ُدعيت "الفريسيّ 

، على شريعة هللا ا، معتمدين ف  ذلك ظاهريً ها لنشرلهانين لاعلنواألنظمة لالقواهؤالء لضع كل انواع  جعلَ 

بدأوا يضعون القوانين واألنظمة ألجل بابتكار انظمة لقوانين جديدة، حتّى إنّهم  اكانوا يتمتّعون جدً فاختصاَصهم. 

بجيل. لقد تّم تناقل ما اعظم ارإكرام لالتّ  يُعطَون لسطهم ف  ن ال الُمعلّمينيّ ابرز الرابيّ  كان! لقد القوانين واألنظمة

 القراءةَ  األطفالَ كان معلّمو الشريعة يعلّمون ف  المدارس المتّصلة بالمجامع لجيل.  قاله هؤالء الرابيّون من جيل إلى

عليم (. كان اسلوبهم ف  التّ 41: 1متّى  -ريعة )"األقدمين" هيرلن ف  تفسير الشّ ليعلّمونهم ما قاله رابيو الماض  الشّ 

م على مسامع الطالب، فيكون على ّدده المعلِّ كرار. فكان الموضوع الذأ يُراد تعلُّمه يقوله ليريعتمد الحفظ لالتّ 

ان صار  سنةً بعد سنة، إلى افشيئً  اد شيئً ة الت  ينبغ  حفظها يزداالطالب ان يرّددله امام معلِّمهم. لكان مقدار المادّ 

خ بـ يو. ُدع  تقليد الشّ ةميالديّ  422هذا حول العام  تقليد الشيوخ ، مما دفع الراب  يهوذا إلى تدليناجدً  اضخمً 

 تكرار"(. لبعد هذا، كان ينبغ  ان تُشَرح هذه المشناة ليُعلَّق عليها ليُضاف إليها. لهكذا، ُدعي"المشنا" )اأ "التّ 

ارته، ظهر "التلمود" )اأ "التعليم"(. لقد يمالتعليقات على المشناة بـ"الجيمارا" )اأ "التكميل"(. لبربط المشناة بج

لمود "، بينما اخرجت المدرسة الّرابّيّة ف  بابل "التّ لمود األلرشليم ّ ليم "التّ اخرجت المدرسة الّرابّيّة ف  الرش

بأربع مراّت،  لمود األلرشليم ّ اكبر من مادة التّ  لمود البابل ّ لمادة التّ . ا". لهذان الكتابان كتابان ضخمان جدً البابل ّ 

 . رشليم ّ لمود األلمن التّ  لاعلى مرجعية ذات سلطةً اكبر الهو يُعتبَر عمومً 
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 .يوخرأي يسوع بشأن تقليد الشّ  

اجح ان الفريسيّين لالكتبة ، الرّ 11متّى  إنجيل يرّلجون باستمرار لتقليد الشيوخ. لف  سياقينشرلن ل كان الفريسيّون

ريعة(، الذين كانوا يخاطبون يسوع، قد فوَّضهم زمالؤهم ف  الرشليم بأن يمتحنوا خدمة يسوع )ُمعلّم  الشّ 

ريقة ألن تالميذ يسوع لم يغسلوا ايديهم بالطّ  تقليد الشيوخون بحسب لكها. فقد الحظوا ان تالميذ يسوع ال يسليوقفو

 الت  كان الفريسيّون لالكتبة يعلّمون الجميع بأن يتبعوها. 

ة( اأ عالقة بقواعد فقط. لم يكن النتقاد الفّريسيّين لالكتبة )ُمعلّم  الشريع ةباألمور الخارجيّ يتعلَّق كان تقليد الشيوخ 

الّصحة الحديثة، للكنّها كانت تختّص بالطّهارة الطّقسيّة فقط. فقد كان مطلبهم ان يمارس الناس طقس تطهير طقس  

 فيه ألنّها المست الّسوق لما جسة قبل تناللهم الطعام. فقد كانت ايديهم تُعتَبر نجسةً بالمعنى الطقس ّ أليديهم القذرة النّ 

. لم يكونوا يغسلون ايديهم ف  حوِض ماء، للكن نجسيناألمم، الذين كان اليهود يعتبرلنهم  لمن فيه، لخاّصة

على اليد األخرى، لمن ثّم تُرفَع اليد األخرى  فتسكب الماء، حيث تكون إحدى ايديهم مرفوعة اة تمامً بطريقة طقسيّ 

شكليّة محلَّ التّقوى تبة لاتباعهم الناموسيّة لاللسكب الماء على اليد األللى، لهكذا! لبهذا، فقد احّل الفريسيّون لالك

 . الحقيقيّة، لالتّتميم الخارجّ  لتقليد الّشيوخ محّل الموقف القلب  لالذهن ّ 

كان يتعارض مع كلمة هللا. للهذا قال لهم يسوع إنّه مع اّن التاّلميذ ربّما يخالفون ما  اكثيرً للكن تقليد الّشيوخ 

يسوع  هموقد اتّهماهّم هو كلمة هللا!  افإّن الفّريسيّين انفسهم يخالفون ليتجالزلن امرً  ليتجالزلن تقليد الّشيوخ،

 من كلمة هللا!بأنَّهم يُخضعون كلمة هللا لتقليدهم! فقد جعلوا آراء النّاس أكثَر أهّميّة من كّل 

د كيف يهينون لالِديهم بعدم إعالتهم. ريقة الت  كانوا بها يعلّمون األلالجالز، ذكَّرهم يسوع بالطّ لكمثاٍل على هذا التّ 

كانوا يحتاجون إليه، فإنّه يكون على األلالد ان يقولوا إن هذا الّش ء قد  افإن لم يرغب األلالد بأن يعطوا لالديهم شيئً 

س ال نُِذر  ديهم، لبحسب الفّريسيّين، حّررهم هذا األمر من التزامهم بأن يكرموا لال! بّ للرَّ  اتقّدمة  أو قربان  ُكرِّ

ة هللا بإكرام تقليد الّشيوخ هذا يتعارض بشكٍل مباشر لتاّم مع لصيّ  لمنحهم طريقةً ليحتفظوا بكلِّ ش ٍء ألنفسهم. للكنّ 

: "... انتم بهذا تلغون ما الصى به هللا، محافظةً على تقاليدكم" (! للذا، يستنتج يسوع قائاًل 14: 42الوالدين )خرلج 

وكلُّ رأّي وتطبيق بشرّي يوخ هو انّه كان يتألَّف من آراء النّاس فقط. بشأن تقليد الشّ (. كان راأ يسوع 1: 11)متّى 

 ينبغي أن يُمتَحن بكلمة هللا ويُخَضع لكلمة هللا!
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 رأي يسوع بشأن الذين يرّوجون لتقليد الّشيوخ.  

إشعياء احسن  النب  ( لاتباعهم إناعتبر يسوع الفّريسيّين مرائين. للذا قال للفّريسيّين لالكتبة )ُمعلّم  الشريعة

صين، مع انّهم ف  الحقيقة ليسوا سوى مرائين! فقد كانوا خلِ بكونهم اتقياء لمُ  يتظاهرونلصفهم حين قال إنّهم 

(، للكنّهم ف  اعماقهم كانوا فاسدين، لكانت 11: 12؛ لوقا 1: 3)متّى  ايكِرمون هللا باستمرار بشفاههم، اأ خارجيًّ 

عن هللا الح ! لقال يسوع إّن عبادة الفّريسيّين هلل كانت عبادةً باطلة، لبأنّهم ف  عبادتهم كانوا  اجدً قلوبهم بعيدةً 

 ة فقط، لال يتبعون كلمة هللا. يرّلجون لقوانين لشرائع بشريّ 

)حتى للو كان  ، لدعا النّاس إليه، لقال لهم: "ليس ما يدخل الفم(ابتعد يسوع عن الفّريسيّين لالكتبة )ُمعلِّم  الشريعة

س ارإنسان" )متّى  س ارإنسان، بل ما يخرج من الفم هو الذأ ينجِّ ، الالحقً (. 11: 11باستخدام ايٍد غير مغسولة( ينجِّ

س ارإنسان. فما يعلّمه يسوع هو انّ م إنّ يسوع لتالميذه ان ما يخرج من الفالضح   ما يخرج من القلب، لهذا ما ينجِّ

ث ث الداخليّ الخارجيّ  مشكلة اإلنسان ليست التلوُّ ث الداخل ّ ، ولكنّها التلوُّ ث خارج ّ  ! لالتلوُّ ث يقود إلى تلوُّ : تلوُّ

ث الفم! ف انواع الخطايا. فمن القلب  اهر عن كلّ م اداةً للتّعبير الظّ مخزن ارإنسان الداخل  يستخدم الفالقلب يقود إلى تلوُّ

األفكار لالُمخطّطات الّشّريرة تظهر بالكلمات لاألعمال تخرج األفكار الّشّريرة لالُمخطّطات الّشّريرة، لهذه 

 الّشّريرة. 

هم مرائين لمتعّدين لكلمة هللا. لقد اظهر للجموع اّن الفّريسيّين امام الجميع بأنّ  الهكذا، فضح يسوع الفّريسيّين علنً 

كانت كلمة هللا  ة! فإنقاليد بشريّ كانوا يتظاهرلن بأنّهم معلّمون لشريعة هللا، للكنّهم ف  الحقيقة كانوا يرّلجون لت

ص الفّريسيّين ف  لضع الّشرائع لالقوانين ألجل الّشرائع لالقوانين  اسمى بما ال يُقاس من تقليد الشيوخ، فإن تخصُّ

هذا احد األسباب الت  دفعت الفّريسيّين لقد كان ، لبالتّال  يفقدلن تأثيرهم على شعب إسرائيل. يبطُل لال يعود فاعاًل 

 ع  لقتل يسوع. للسّ 

اعتبر يسوع الفّريسيّين غير مولودين ثانيةً. فقد قال لتالميذه إّن كلَّ غرسٍة ال يكون هللا قد زرعها ستُقلَع من جذلرها 

نمّو مهما كان حجمه لمهما كان مكانه، سواء  ة تشير إلى اأّ ة بالغيّ (! الكلمة "غرسة" صورة مجازيّ 11: 11)متّى 

قل ال الكرم ال البستان ال بجانب نهٍر ال اأ مكان آخر. يمكن النظر إلى شعب هللا بصفتهم اكان ف  الحديقة ال الح

 (، ال "رلضة مرليّة" )إشعياء1: 1(، ال "كرم الرب" )إشعياء 14: 14؛ 1: 1"شجرة زاهية" )مزمور 

َور1: 1كورنثوس 1(، ال "حقل هللا" )11: 12 ه  انّه حتى تنمو غرسة  (. لالفكرة الرئيسية الت  نراها ف  هذه الصُّ

اخرى  اإّن ثّمة انواعً  ا(! للكّن يسوع قال ايضً 22: 3؛ 2-1: 1ما لتزدهر ينبغ  ان يكون هللا هو َمن زرعها )يوحنا 

رعات لم يزرعها هللا، لهذه تشبه "الزلان المبذلر لسط القمح" )متّى   (. 11، 41: 11من الغرسات لالزَّ
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د مؤكَّ (. 14؛ يهوذا 3-1: 11؛ يوحنا 24: 11ان تُقلَع لتُلقى إلى النّار )متّى   سينبغ ٍة ال نبتٍة لم يزرعها هللاكل غرس

ظر إلى ما تحمله من جرة بالنّ الشَّ  اينونة األخيرة. للكن ف  الحاضر، يمكن للنّاس ان يعرفوان هذا سيحصل ف  الدّ 

ف  هذه اللحظة حكى يسوع . للذا، اين عميانً (. للكن يسوع كان يعتبر الفّريسيين قادةً لُمرِشد42-11: 1ثمر )متّى 

 ثل األعمى الذأ يقود اعمى آخر. مَ 

 

 . 33: 32في متّى  واردةالمثَل  قّصةب.  

 

 . 53-32: 31متّى في  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

 

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

ثَل ه  ون هناك مغزى رلح  لكّل نقطة تُذَكر ف  المثل. لالتّفاصيل ذات الّصلة ف  المَ : لم يقصد يسوع ان يكُمقّدمة

ثل ال موضوع المثل الرئيسّ  ال الّدرس ثل الت  تعّزز النقطة المركزيّة ف  المَ تلك التّفاصيل الواردة ف  قّصة المَ 

ا لمستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية ثل. للذا، علينا االّ نعط  مالرئيسّ  الذأ يُراد إيصاله من خالل المَ  غزى رلحيًّا خاّصً

 ثَل. ف  قّصة المَ 

ثَل لالت  تُعتبَر اساسيّة ال ذات ِصلة ليُقَصد منها إيصال : ما ه  التّفاصيل الت  تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .مالحظات

". لهذه النقطة ف  حديث يسوع ايعة( بكونهم "قادة عميانً يصف يسوع المرائين امثال الفّريسيّين لالكتبة )ُمعلّم  الشر

 . خاصّ  معنى لمقصد

  

  .ثَلحّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمَ . 3

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

ثل ال طبّقه نعرف كيف ينبغ  تفسير األمثال. عادةً ما يكون يسوع المسيح المَ  لبالنّظر إلى الطريقة الت  بها شرح
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ثَل هدف ال درس رئيسّ  لاحد، اأ نقطة مركزية لاحدة يشّدد عليها. للذا، علينا اال نحالل إيجاد حقٍّ رلحّ  ف  للمَ 

 ثَل لتقديمه. يسعى المَ  كلِّ لاحٍد من تفاصيل القّصة، بل علينا اْن نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيس  الذأ

 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 ."إطاعة كلمة هللا في ملكوت هللايعلّم عن " 12: 11ف  متّى  األعمى الذأ يقود اعمىمثَل 

ة بدل كلمة هللا، سيؤّدي بشريّ قاليد الالّسير وراء قادٍة عمياٍن يعتمدون على التّ الّرئيسيّة ه  كما يل : "المثَل سالة ر

 إلى كارثة."

ف  ملكوته عيون  معرفة كلمة هللا لفهمها لإطاعتها ه  إحدى الّسمات األساسيّة لملكوت هللا. فلشعب هللا الحقيق ّ  

(. للكّن كّل النّاس الذين هم ليسوا َزرعاٍت لغرسات 41-43: 4 يوحنّا1فتحها الرلح القدس لترى الحقائق الّرلحيّة )

 . ازرعها هللا، اأ الذين لم يُولَدلا ثانيةً، يبقون عميانً 

 

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

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

له من حّق تعلِّمه مقاطع اخرى ف  الكتاب الُمقدَّس. حالل ان تجد اهّم الشواهد المقابلة األمثال له ما يوازيه ال يقاب

ثاًل ما باالعتماد على التعليم لالمشابهة الت  يمكنها ان تساعدنا ف  تفسير المثَل. احرص دائًما على ان تفّسر مَ 

 الواضح لالمباشر للكتاب الُمقدَّس.

 ة التالية بما يعلّمه مثل القائد األعمى؟ ما تعلّمه المقاطع الكتابيّ : ما لجه الّشبه بين اكتشف وناقش

 

 .عمى الفّريسيّين 

. بعد ان اعاد يسوع البصر الجسدّأ لرجٍل ُللِد اعمى، اعاد لهم البصيرة 42-11: 4 ية؛ رلم21-11: 1 يوحنّا اقرأ

الجسديّة فحسب، بل لصار يمكنه رؤية الحقيقة  على رؤية الحقيقة اجل قادرً . لهكذا، لم يُعد هذا الرّ االّرلحيّة ايضً 

 ! فقد ادرك ان يسوع هو المسيّا لالُمخلِّص! كما آمن بيسوع المسيح لسجد له. االرلحيّة ايضً 
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 ! فلم يدركوا حقيقة انّ ارلحيًّ  ااّما الفّريسيّون فاّدعوا انّهم يفهمون الحقائق الّرلحيّة، للكنّهم ف  الحقيقة كانوا عميانً 

و المسيح ُمخلِّص العالم، للذا لم يؤمنوا به، بل قالموه. للذا قال يسوع: "لدينونٍة اتيُت إلى هذا العالم: ليبِصر يسوع ه

 ! ا(. كان عمى الفّريسيّين عمًى رلحيًّ 11: 1 يوحنّاالعميان، ليعمى المبصرلن" )

وبهم باستمرار فال يقبلون كلمة هللا. لحين ألنّهم كانوا يقّسون قل ،ذاتّي الّسببعمى المرائين، مثل الفّريسيّين، عمى 

، بحيث ال يعود اتمامً  ايستمّر ارإنسان ف  تقسية قلبه ضّد هللا لضّد كلمة هللا، فإنّه سيأت  لقٌت يصير فيه قلبُه متقّسيً 

 (. 42-11: 1 يوحنّا؛ 11-11: 11على فهم كلمة هللا، لال يستطيع ان يتوب ليخلص )متّى  اقادرً 

لا يتخيَّلون انفسهم القادةَ الرلحيّين لآلخرين، لبأنّهم فقد استمرّ ، خادع للنّفس، مثل الفّريسيّين، عمى عمى المرائين

 (! 42-11: 4 ية؛ رلم21-21: 1 يوحنّاالوحيدلن القادرلن على ان يرلا الحقائق الّرلحيّة )

 

  .الخشبة الّتي في العين

اًل . قال يسوع: "هل يقدر األعمى 24-11: 3لوقا  اقرأ تبِصر  الخشبة من عينِك، لعندئذٍ  ان يقود اعمى؟ ... اخِرج الَّ

(. كّل من يرغب بأن يرِشد ليقود اآلخرين ف  األمور 24ل 11: 3لتخِرج القشة الت  ف  عين اخيك" )لوقا  اجيّدً 

الج رياءه لتعّديه على كلمة هللا ان يسمح هلل بأن يع ان يُولَد لالدةً ثانية! فعليه الاًل  -ان يتجّدد  الّرلحيّة ينبغ  له الاًل 

ة، لبعد سماحه للّرلح القُدس بأن يغيِّر حياتَه لخطاياه الّشخصيّة. لفقط بعد ان يفتح هللا عينيه ليرى الحقائق الرلحيّ 

 على ان يساعد اآلخرين.  االّداخليّة، سيكون ذلك ارإنسان قادرً 

 

 ب. َمثَل البنّاء الحكيم والبنّاء الغبي

 .21-21: 3للوقا  41-11: 1متّى  اقرأ

 

 بيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.افهم القّصة الطّ . 3

 ؟  ما العناصر الحياتيّة الواقعية الت  تتضّمنها قصة المثَل: ناقش

  .مالحظات

 ف هذه القصة من ثالثة اجزاء: تتألّ 
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 .ريقة التي بنى بها البنّاءانالطّ  

ائدة وع المتين الذأ يُبنى بحسب انظمة البناء السّ ا يسوع لم تكن من النّ بنى إنسانان بيتهما. البيوت الت  يشير إليه

ة من عوارض خشبيّ  ا(. لكان السقف مصنوعً 11: 3صوص قادرين على ينقبوا جدران البيوت )متّى اليوم. فكان اللّ 

ا، فقد كان كّل (. للذ3: 141؛ مزمور 2: 4راب لالعشب المضغوط، لكان يمكن اختراقه بسهولة )مرقس تُغطّى بالتّ 

يف لالفترة الت  ال ش ٍء يعتمد على األساس! بنى هذان البنّاءان بيتهما ف  لاٍد قريب من مجرى ماء. خالل الصّ 

البنّاء لكّن ة اضرار لهذين البيتين. ، للذا فإنّه ال يتسبّب بأيّ اتقريبً  اال جافًّ  اتشهد تساقط امطار يكون مجرى الماء جافًّ 

. فقد احتسب لحقيقة انّه بعد فترة الجفاف، سيأت  موسم األمطار، للذا بنى بيته بطريقة بالمستقبلويفّكر  ايمً كان حك

 الّصخورإلى ان يصل إلى  اراب ال الحصى حافرً ل هذا الرجل التّ جعله يصمد ف  كّل فصول الّسنة. فأزات

لم يضع ، إذ ابنّاء الثّان  فقد كان غبيًّ ضع اساس بيته على هذه القاعدة من الّصخر. اّما ال(. لبعد ذلك ل22: 3)لوقا 

ابتة لالت  غير الثّ الّسطحية  اهرة. فقد بنى بيته على التراب ال طبقة الحصى الظّ في اعتباره ما سيحدث في المستقبل

 تختلف ف  سماكتها فوق الّصخر.

 

 .االمتحان الذي خضع له البيتان 

ط ف  الغرب. اصفٍة رعديّة لراء عاصفة رعديّة من البحر المتوسّ ة تدفع بعياح القويّ خالل موسم األمطار، كانت الرّ 

الجدالل لاألنهار  أطار، ليرتفع منسوب الماء ف  مجارة، يحصل انهمار غزير لألمياح القويّ ارإضافة إلى الرّ لب

 اساسات البيت.  نحوبسرعة. لكانت الّرياح القويّة تضرب الجدار، لالمياه تندفع 

 .تيجةهذه النّ  نتيجة االمتحان وسبب 

على الصخر. للكنّه كان يجرف التراب لالحصى الت   ف اساسات البيت األلل ألنّه مبن ّ تلِ ال يستطيع الماء ان يُ 

سقِطه، قويّةً تضرب جدران البيت المبن  على الصخر، فإنّها ال تستطيع ان تُ  اتحَت اساس البيت الثان . لمع ان رياحً 

، فينجرف كامل ف  مجرى المياه اان  فتنهار فورً ا جدران البيت الثّ ف  مكانه. لامّ  ألن األساس المتين يُبق  البيتَ 

 البيت! 

 

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

 ثَل؟لشرح ال تطبيق هذا المَ لخلفيَّة قّصة   : ما هشف وناق  اكتش  
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  .مالحظات

 العظة على الجبل.  تحتوي علىمتّى، والتي إنجيل  من 2-2 الفصولفي  واردةالَمثَل  خلفيَّةأ.  

 لعظة على الجبل: لأربعة أقسام هناك  

 .ما بين الطّريق الواسع والطّريق الّضيّق المقارنة 

بين لسعداء فعاًل مواطني ملكوت هللايصف يسوع  13-1: 1ف  متّى  ف  عين  هللا. للهذا فهو  ، حين يكونوا مطوَّ

 له.  النورً  اكونهم ملحً معبّرين عن حقيقة   لهم ان يتعاملوا مع العالم ينبغ بها   يعلّمهم عن الطريقة الت

ملك، لمواطن  مملكته. ال، الذأ يطلبه ليمنحه، بصفته البّر في ملكوت هللا، يصف يسوع 14: 1 - 11: 1لف  متّى 

 ليم المسيحيّين الحقيقيّين عن الكيفيّة الت بتعفهو يمنح البّر بتتميم مطالب هللا بالتفكير عن الخطايا. لهو يطالب بالبّر 

 ينبغ  لهم كمواطنين ف  ملكوت هللا ان يحيوا حياتهم.  بها

، االنّاس الذين تصل رسالته إليهم، سواء ف  لقت تكلُّمه بها ال الحقً  ، يحّث يسوع كلّ 41-11: 1، ف  متّى الاخيرً 

 حذِّرهم بشكٍل خاّص من تعاليم األنبياء الكذبة )متّى(. لهو ي12-11: 1)متّى  على أن يدخلوا إلى ملكوت هللا

ما بين المصيَرين النهائيّين اللَّذين يقود إليهما الطّريق الواسع لالطّريق  رنة(. ليختم هذا الجزء بالمقا11-42: 1

 (. 41-41: 1ق )متّى الّضيّ 

 

 .نيما بين األنبياء الكذبة واألنبياء الحقيقيّ  رنةالمقا 

الكّذاب الّدّجال هو الّذأ يفتقر  يحذِّر يسوع مواطن  ملكوت هللا من األنبياء الكذبة الّدّجالين. النّب ّ  42-11: 1ف  متّى 

لطة ارإلهيّة، فيأت  برسالته الخاّصة، لعمومً  -1: 41؛ إرميا 12: 12يُخبِر النّاس بما يرغبون بسماعه )إشعياء  اللسُّ

م بالكذب. النّبّ  الحقيقّ  ُمرَسل من ، للكنّه ف  الحقيقة يتكلّ تكلّم بالحقّ (. فهو يتظاهر بأنّه ي2-1: 2تيموثالس 4؛ 14

هللا، ليوِصل رسالة هللا للنّاس. ليتمّكن النّاس من تمييز األنبياء الكذبة عن األنبياء الحقيقيّين من خالل ثمرهم. 

يُعَرف األنبياء الكذبة من خالل عقيدتهم  فطبيعتهم الّداخليّة تُكَشف بطريقة تفكيرهم لكالمهم لسلوكهم لنتائج خدمتهم.

 الّسليمة! 
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 .ما بين المتكلّمين والعاملين رنةالمقا 

 اشخٌص يتكلّم كما لو كان مسيحيًّ  المتكلّميحذِّر يسوع مواطن  ملكوت هللا من المّدعين المرائين.  41-41: 1ف  متّى 

ثانية. إنّه ليس  ا، للكنّه ف  الحقيقة ليس مولودً احقيقيًّ  امسيحيًّ  ، للكنّه ال يعيش حسب إرادة هللا. هو يّدع  كونهاحقيقيًّ 

نة ال ينِكر يسوع اّن الّذين هم ليسوا مسيحيّين حقيقيّين يستطيعون ان يعملوا معجزاٍت معيّ . ابل اسميًّ  احقيقيًّ  امسيحيًّ 

(، ال من خالل 12-1: 4الونيك  تس4(، ال من خالل قّوة الّشيطان )1: 12ة هللا لسماحه )مثل يهوذا ف  متّى بقوّ 

ال  كرازتهم خاطئة اساليب الخداع لالِحيَل الت  يمارسونها، الت  يعملونها من اجل خداع النّاس. ال يُدان هؤالء ألنّ 

إنساٌن يقول ليفعل ما يرض   العامل(! 1: 41لكون معجزاتهم ُمزيَّفة، بل ألنّهم لم يحيوا ما كانوا يكرزلن به )متّى 

 ه يكرز بالحّق ليمارس الحّق الّذأ يكرز به. العامل الحقيقّ  يُرى ليُعَرف بحياته! هللا. إنّ 

 

  .ما بين العاملين والسامعين رنةالمقا 

يحذِّر يسوع مواطن  ملكوت هللا من األغبياء. فالغبّ  يسمع ما يعلّم يسوع به، للكنّه ال يعيشه،  41-42: 1ف  متّى 

 موضع الممارسة لالعمل لالحياة.  ادائمً اما الحكيم فيضع تعاليم يسوع 

  

 . في شكل حّث وحضّ  33-31: 2في متّى  واردةب. قصة المثَل  

 

 . هذا الحثّ في  واردثَل ج. شرح أو تطبيق المَ  

ح يسوع ان البناء على الصّ  ع التطبيق لالعمل لالممارسة. كالم يسوع المقصود هنا لضع كالمه موضخر هو يوضِّ

توسيع معنى هذا المجاز، فإن هذا الكالم يشمل (، للكْن ب1-1لى ما علّمه ف  العظة على الجبل )متّى هو بالدرجة األل

 (. 42: 42كل ما قاله لعلّمه يسوع لالُمدّلن اآلن ف  الكتاب الُمقدَّس )انظر متّى 

 

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

ثَل لالت  تُعتبَر اساسيّة ال ذات ِصلة ليُقَصد منها إيصال   التّفاصيل الت  تتضّمنها قّصة هذا المَ : ما هشف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 
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 .مالحظات

م(: "الذين يطيعون تعاليم يسوع سينالون بركاٍت، ال 221-121، لهو احد آباء الكنيسة األللى )الذهب فم يوحنّاقال 

اّر ه  اّن لديه قّوة ال يستطيع خصومه ف  هذه الحياة. لبركة الب - اف  المستقبل فقط، للكن ف  الحاضر ايضً 

ليس فقط ف   المؤمن ال يمكن ان يهتز ال يتزعزع للو قلياًل  هو انَّ  اعليها. لاألمر الرائع حقً  الحاليّون ان يتغلّبوا

بشكٍل خاّص." فما  ة(ستمرّ جارب المات العظيمة لالتّ بل لف  العواصف العنيفة )االضطرابالجيدة،  الجويّةظرلف ال

يمكن الت  تعابير مجازيّة تشير إلى كّل الظّرلف الّسلبيّة ف  حياتنا  الفيضاناتلاألمطار هو ان  الذهب يقوله فم

رلف لإلنسان ان يذكرها ليشير إليها. ثبات لمتانة تعاليم المسيح هما الّصخر الذأ يرفع كلَّ إنسان فوق امواج الظّ 

 البشريّة. 

 

 .ملر والرّ خالصّ  

ثل. للذا، علينا اال ننقاد ف  التّخمين بشأن معنى هذه التّفاصيل. لمع هذا، ال يشرح يسوع هاتَين النّقطتَين ف  هذا المَ 

فقد اعلن يسوع المسيح نفسه لإرادته من خالل ما يقوله ليأمر به. للذا، يصّح ان نقول إنّه ف  ما يختّص بالمعنى 

 الرمليمثِّل يسوع المسيح )لتعليمه: الكلمة(، بينما يمثِّل  الّصخركيم لالبنّاء الغبّ ، فإّن الّرلحّ  لمثَل البنّاء الح

 البصيرة لاآلراء البشريّة. 

 

 .البناء على الّصخر أو الّرمل 

العيش والعمل بحسب كالم يمثِّل  البناء على الصخرة لاساسيّة. يشرح يسوع هذه التّفاصيل، للذا فإنّها تفاصيل مهمّ 

فيمثِّل  البناء على الّرمل. فكل َمن يعيش حسب كالم يسوع المسيح فإنّه يبن  حياته على يسوع المسيح! اّما لمسيحا

عدم وضع كالم المسيح موضع الحياة والعمل ، لكذلك بشكٍل خاّص فكير بالمستقبلعدم التّ ، لاتقة بالذّ الثّ 

 .والممارسة

 

 .المطر والّسيول والّريح 

. يمكن ان يأت  االمتحان ف  االمتحانظر إلى الّسياق، لاضح انّها تمثِّل ، للكن بالنّ ثل هذهصر المَ لم يشرح يسوع عنا

، ايوب( ال 4-1، إبراهيم؛ ايوب 44(، ال ِمَحن مختلفة لمتنّوعة )تكوين 42-11: 1شكِل األنبياء الكذبة )متّى 
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 (، ال الموت )اعمال44-12: 1؛ ايّوب 13: 24، يوسف(، ال فقدان عزيز )تكوين 11تجارب لإغراءات )تكوين 

 ،3: 41؛ 22-24: 42)متّى  ةاألخير الدينونةكٍل خاّص ف  (، للكنّه يأت  بش11-13: 1؛ 32-11: 1 الرسل

 (. 4: 1تسالونيك  1؛ 11-11

 

 لم يسقط البيت.  

المسيحيّين الحقيقيّين الطّائعين.  لغلبة لم يشرح يسوع هذه النّقطة. لكّن عدم الّسقوط يُربَط ف  الكتاب الُمقدَّس بانتصار

(. لحتّى يوم 3: 4بطرس 1قبل كالم يسوع ف  قلبه لحياته لن يخزى لال يخيب )فكّل حكيم يُظِهر بأعماله انّه 

 العظيم األخير لن يكون سبَب رعٍب له، بل سيكون يوَم انتصار!  الدينونة

 (. 12-11: 4؛ تيطس 2: 2تيموثالس 4؛ 12، 1: 1تسالونيك  4؛ 11-13: 2؛ 11: 1؛ 42-11: 4تسالونيك  1)

 

  .اعظيم   االبيت الذي سقط سقوط   

يسوع. لكّن الّسقوط يرتبط ف  الكتاب الُمقدَّس بهزيمة العصاة. لكّل غبّ   هالم يشرح اقطة التفصيليّة ايضً لهذه النّ 

 العظيم األخير.  الدينونةيُظِهر حماقته برفض كالم يسوع سيُرفَض ف  يوم 

 

 ّدد رسالة المثل الّرئيسيّة. ح. 3

 هذا المثل ؟ لالّرئيسيّة رسالة ال: ما اكتشف وناقش

 .مالحظات

 ."إطاعة كلمة هللا في ملكوت هللا"يعلّم عن  21-21: 3لوقا ف   البنّاء الحكيم لالبنّاء الغب مثَل 

في اإلنسان أو في آراء اإلنسان ي أساس مصير اإلنسان األبد ينبغي أال يكونرسالة المثَل الّرئيسيّة ه  كما يل : "

  !"العمل والممارسةالحياة وضع موضع ذلك األساس بوضع تعاليم يسوع  وتقاليده، بل في يسوع. ويتمّ ومعتقداته 

مل سمع كلمة يسوع، للكنّه مع هذا اعتمد على فهمه لنظرته إلى األمور. اّما ارإنسان ارإنسان الذأ بنى بيته على الرّ 

على الصخر فقد اعتمد على المسيح كما يظهر من إطاعته تعليم يسوع. كّل طموح لدى ارإنسان، لكّل الذأ بنى بيته 
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البناء. لينبغ   ركائزبمثابة  ، جميع هذه ه خطّة يضعها، لكل فكرة يفكِّر بها، لكل كلمة يقولها، لكّل عمل يعملها

 لحياة لالعمل لالممارسة. موضع ا هالمسيح بوضع تعليم يسوع البناء هذه على ركائزان تُبنى 

ال يضعون ثقتهم بأنفسهم ال  ة من سمات ملكوت هللا! شعب ملكوت هللا الحقيق ّ إطاعة هللا لكلمته سمة اساسيّ 

، للكنهم يضعون ثقتهم باهلل. فال يكتفون بسماع كلمة هللا، للكنّهم هملتقاليد باآلخرين، لال بآراء لمعتقدات النّاس

 !اايضً  لعمل والممارسةيضعونها موضع الحياة وا

 

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

 : ما لجه الّشبه بين ما تعلّمه المقاطع الكتابيّة التالية بما يعلّمه مثل القائد األعمى؟ اكتشف وناقش

 

 .رفض كلمة هللا 

 .12: 1؛ لوقا 3: 2؛ هوشع 4-1: 12؛ 42: 1؛ إشعياء 11-42: 1؛ امثال 44: 112مزمور اقرأ 

، لذلك انا . انت تجاهلَت شريعت ااهنً : "... ألنّك رفضَت المعرفة فأنا ارفضك، فال تكون ل  ك3: 2نقرا ف  هوشع 

تقول حكمة كلمة هللا: "للكْن ألنّكم ابيتم دعوت ، لرفضتُم يدأ الممدلدة إليكم،  42-42: 1انسى ابناءك." لف  امثال 

سخر عند ُمصابِكم، لاشمت عند حلول بليتكم. ... حينئٍذ ا اللم تقبلوا توبيخ ، فأنا ايضً  نصائح  لتجاهلتم كلَّ 

يستغيثون ب  فال استجيب، ليلتمسونن  فال يجدلنن ." تحذِّر هذه المقاطع من اّن لرفض كلمة هللا عواقب خطيرة 

الذين يقيمون لليسْت خططَ هللا،  اّممون خططً النّاس الذين يت 4-1: 12لذات تأثير كبير للاسع. ليحذِّر إشعياء 

 يسيرلن ف  حياتهم ف  اتجاٍه ال يستشيرلن هللا بشأنه. الّذين عالقات لمعاهدات من دلن رلح هللا، ل

 

 .إطاعة كلمة هللا 

 .41، 41: 12 يوحنّا؛ 42: 11؛ 11: 2؛ لوقا 2: 2متّى  اقرأ

لحقيقيّين الذين يحتفظون بكلمة هللا بقلٍب نبيل لصالح، الذين يثِمرلن تمثِّل األرض الجيدة المسيحيّين ا 11: 2ف  لوقا 

 ين. بالّصبر لالمثابرة لالثّبات. هدف كلمة هللا هو ان تُثِمر ف  حياة المسيحيّين الحقيقيّ 
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 .خرةالمسيح الصّ  

 .3: 4بطرس 1؛ 2: 12؛ 11: 1كورنثوس 1؛ 11: 1 ية؛ رلم13: 42إشعياء  اقرأ

إّن يسوع المسيح حجر زالية مختار لثمين، لاّن من يثق به لن يعرف الخزأ ال  3: 4األللى تقول رسالة بطرس 

إّن يسوع المسيح هو األساس الوحيد للمسيحيّين. يعلِّم كال  الّرسول بولس يقول 11: 1كورنثوس 1خيبة األمل. لف  

 وا حياتهم عليها. هذين المقطعين ان يسوع المسيح هو الّصخرة الت  ينبغ  للمسيحيّين ان يبن

 

ص للتّ   عاليم أو الّدروس الّرئيسيّة التي تعلّمها هذه األمثال ج. ُملخَّ

 عن إطاعة كلمة هللا في ملكوت هللا

 

: ما التّعاليم ال الّدرلس الّرئيسيّة الت  تعلّمها هذه األمثال عن إطاعة كلمة هللا ف  ملكوت هللا؟ ماذا علّمنا يسوع ناقش

 ؟ نعملهل لنكونه، لماذا علّمنا من بهنؤل لنعرفهالمسيح 

 .مالحظات

 

 .َمن هو هللا أو يسوع المسيح اينبغي للجميع أن يعرفو 

على يسوع المسيح لن  غ  للنّاس ان يبنوا حياتهم عليها. لكلُّ من يبن  حياتهيسوع المسيح هو الّصخرة الت  ينب

نة ف  الكتاب الُمقدَّس. يتزعزع ال تهتّز حياته! يعلّن يسوع المسيح نفسه لإرادته م ن خالل تعاليمه. لتعاليم يسوع ُمدلَّ

لكّل من يضع تعاليم يسوع المسيح موضع الحياة لالعمل لالممارسة، فهو يبن  حياته لمصيره األبدّأ على يسوع 

فر ّن سِ فشله لسقوطه محتومان أل على نفسه ال على شخٍص آخر، فإنّ  المسيح. لكّل َمن يبن  حياته لمصيَره األبدأّ 

 يقول إّن الخالص ليس بأحٍد غير يسوع المسيح.  14: 2 الرسل اعمال

 

 .ينبغي للمسيحيّين الحقيقيّين أن يعرفوا كيف ينبغي أن يكونوا ويعيشوا 

الّصخر. يبن  المسيحيّون الحقيقيّون بيت  -لدى المسيحيّين الحقيقيّين مسؤلليّة ان يبنوا حياتهم على يسوع المسيح 

 على يسوع المسيح، الصخرة، حين يضعون تعاليمه موضع الحياة لالعمل لالممارسة.  المتينً  ابتً حياتهم ثا
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 يوحنّا؟ يقول يسوع ف  اجّذابً  اما سبب كون لضع تعاليم يسوع المسيح موضع الحياة لالعمل لالممارسة امرً 

  يحبُّه اب ، لانا اُحبُّه لاعلِن له : "َمن كانت عنده لصاياأ، ليعمل بها، فذاك يحبّن . لالذأ يحبُّن41ل 41: 12

." بإطاعة ارإنسان لتعاليم يسوع ذات . ... من يحبُّن  يعمل بكلمت  ليحبُّه اب ، لإليه نأت ، لعنده نجعل لنا منزاًل 

 لسيختبر ان هللا يحبُّه! لبإطاعة تعاليم يسوع المسيح سينمو ف  عالقته اّن هللا يحبّه االمسيح سيعرف ارإنسان يقينً 

لما يدفع  .ان يسوع المسيح نفسه له اكثر فأكثر، ليجعل حضوره ارإلهّ  ملموسً خصية مع يسوع المسيح. فسيُعلِ الشّ 

ره وحضبركة معرفة المسيح لبركة اختبار ليس األمر بالطّاعة بل بركة عظيمة ه   للطّاعة فعاًل  المسيحّ  الحقيق ّ 

 ف  حياة ارإنسان اليوميّة. 

 دقائق( 2) صالة  2

 كلمة هللامع  متجاوبةالةٌ ص

 صلوات قصيرة تُظِهر تجالبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  ال اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة ال ثالثيَّة لارفعوا صلوات تعكس تجالبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 القادمللّدرس 

 طلب منهم ان يكتبوه ف  دفاترهم(. ااعضاء مجموعتك الواجب التال  مكتوبًا، ال  اعطِ  قائد المجموعة.)

  .لان تكرز بالملكوت تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب لببناء كنيسة المسيح: التعهُّد .1

 الغبّ " ثل "البنّاء الحكيم لالبناءمثَل األعمى الذأ يقود اعمى" لمَ "ِعظ ال علّم ال ادرس التعليم المتعلِّق بـ .4
 مع شخص آخر ال ضمن مجموعة. 

، 122، 121، 121مزمور  نم تمتَّع بخلوة رلحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف اصحاح يوميًّا الخلوة الرلحية: .1

ن مالحظاتك. . 121 ل. َدلِّ  استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

ع يوميًا آخر راجِ . 11: 41 األيام اخبار1: هللا كلّ  المجد :لكتاب الُمقدَّس الجديدة لاحفظهاتأّمل بآية ا الحفظ: .2

 خمس آيات كتابية حفظتَها. 

استفد من منهجية  .11-1: 1رلمية بحّضر لدرس الكتاب التّال  ف  البيت، لالمتعلّق  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 الخطوات الخمسة ف  دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله وع، لانظر ما صلِّ ألجل شخٍص ال امر ُمحّدد هذا األسب الّصالة: .3
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ن مالحظاتك .1 ن ايًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بألقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدلِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدلِّ

 لآيات الحفظ، لالتعليم، لالتحضير.
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  52الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك لهذا البرنامج التدري قائد المجموعة:  . بالكرازة لالمناداة بملكوت هللا المتعلق ب َصلِّ لكرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  5

  المزامير

 

ة بكل لاحٍد منكمشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه اثناء إحدى خلواتكم  (من دفاتر الخلوة الرلحيَّة الخاصَّ

 (. 121، 122، 121، 121 مزمور)الرلحيَّة لتأمالتكم ف  المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم 

 وااكتف. اصغوا إلى الشخص الذأ يُشارك، لتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، لاقبلوه. ال تُناقشوا األمور الت  يُشاركها

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 1) حفظ 1

 33: 52األيام أخبار 3هللا كلّي المجد: 

 

 .11: 41 ألياماخبار ا1: هللا كل  المجد ف  مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 3

 31-3: 2رومية 

 

ر لنُعتَق من العبوديّة للّشريعة انّ  يةمن رسالة رلم 2ل 1 الفصلَينيظِهر الرسول بولس ف  : ُمقّدمة نا بحاجة ألن نُتحرَّ

ر من العبودية  يُظِهر بولس انّنا بحاجة ألن 3-1: 1ل 3 ية، امام هللا. لف  رلمانُعلَن أبرار  ، اأ نتبّررحتى  نتحرَّ

 . هالتأثير ، يرينا بولس فائدة الّشريعة41-1: 1 يةامام هللا. لف  رلم لنحيا حياة  ُمقدَّسةللّشريعة 

ر من العبوديّة للّشريعة امٌر بالغ األهّميّ  ة، ليس لوجود خطأٍ ما ف  الّشريعة، للكن ألّن النّاس جعلوا من الّشريعة التحرُّ

ر من الّشريعة امٌر بالغ األهّميّة ألنّ ير لالتّقديس امام هللا. ( للتّبرأداة) ة  وسيل الّشريعة ال تستطيع ان  للهذا، فإّن التّحرُّ
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الخاطئة األثيمة  جعل النّاس يدركون ليختبرلن طبيعتهم! فما تفعله الّشريعة هو ان تاال ُمقدَّسً  اتجعل اأَّ إنساٍن بارًّ 

 لقناعةً عميقين بحالتهم اآلثمة الخاطئة.  ااكً الفاسدة، لتُعطيهم معرفةً للخطية لإدر

 المسيحّ  الحقيق ّ  . فيقول إنّ ةحّي الحقيقّي في ما يختّص بالخطيمركز المسيبولس  الرسول ، يصف3 يةلف  رلم

ر من  ال . فيقول إّن حقَّ تبرير هللا بنعمة هللا من خالل إيمان المسيحّ  المؤمن ة وقّوتهاالعبوديّة لسلطة الخطيُمحرَّ

عمة بارإيمان ان تقود برير بالنّ باالستمرار ف  العيش ف  الخطية ال ارتكابها! فينبغ  لحالة التّ  ايعط  المؤمن تصريحً 

 ال  فإنّها ستقود إلى عملية عيش حياٍة ُمقدَّسة )التّقديس(. إلى حالة القداسة، بل لستقود إلى هذه الحالة، لبالتّ 

. فيقول إّن المسيحّ  الحقيق  في ما يختّص بالشريعة الحقيقيَّ  المسيحيَّ  مركز، يصف الرسول بولس 1 يةلف  رلم

ر من  لهو يوّضح ليؤّكد على حقيقة ان المسيحّ  )كوسيلٍة للتّبرير لكوسيلة للتّقديس(.  العبوديّة للشريعةمحرَّ

من  التغيير بكونه انتقااًل  (. لهو يصف عواقب هذا12: 3 يةالحقيقّ  لم يعد تحَت الّشريعة، بل هو تحَت النّعمة )رلم

للموت، لكن ف   اثِمر ثمرً العالقة بالّشريعة إلى عالقة بالمسيح. ف  الّسابق، كان ارإنسان الذأ تحَت الّشريعة يُ 

 هلل.  االذأ تحَت النعمة ثمرً  الحقيق ّ  الحاضر يثِمر المسيح ّ 

ها المطلق إلى مطلب هللا الُمقدَّس لالباّر لالعادل تشير الكلمة "شريعة" )ناموس، قانون( بمعنا يةسالة إلى رلمف  الرّ 

خطايا النّاس. الّشريعة ه   لالقداسة حتى يخلصوا، لبأن تُعاقَب كلُّ  ف  البرّ  مئة بالمئة بأن يكون النّاس كاملين بنسبة

 (. 1: 12 ية، له  شرط هللا الُمطلَق لنوال الخالص )انظر رلمهاقاعدة الواجب الت  اعطاها هللا للعمل بحسب

ريعة إلى مطالب لمتطلّبات هللا الباّرة لالُمقدَّسة الت  يتم التعبير عنها ف  الشرائع ة، تشير الشّ لبتعابير اكثر عموميّ 

ن( يّ ريعة )الرابيّ ة الت  اعطاها لشعب إسرائيل، لالت  تُفسَّر بشكٍل خاّص ف  تقاليد ُمعلّم  الشّ رائع المدنيّ الطقسية لالشّ 

 اريخ. عبر التّ 

العهد القديم بأن عليهم ان يحيوا حياة باّرة لُمقدَّسة حقبة )الوصايا العشرة( النّاس خالل  الّشرائع األخالقيّةعلّمت 

 بصفتهم للكونهم شعب هللا، لذلك مع هللا لمع إخوتهم لاقربائهم. 

سة لالمواسم الُمقّدسة لاألعمال لالمراكز لالوظائف الُمقدَّ قة باألماكن الُمقدَّسة )المتعلّ  الّشرائع الطّقسيّةلعلّمت 

 ريقة الت  يمكنهم بها المج ء إلى هللا لعبادته. الُمقدَّسة( النّاس خالل حقبة العهد القديم الطّ 

)المتعلّقة بالملك لالقضاة لقوانين العقوبات لالتّعويض( النّاس خالل حقبة العهد القديم كيف  الّشرائع المدنيّةلعلّمت 

 يوقراطّ  لسط األمم الوثنيّة. ا ليديرلا شؤلنهم المدنية كشعب هللا الثّ ينبغ  لهم ان يعيشو
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. نشأ هؤالء لعاشوا بحسب شريعة من اصٍل يهودأٍّ ف  مدينة رلما، كانت هناك اقلية من المسيحيّين الذين كانوا 

انّه كان هناك بعض  اح ايضً . للكّن ُمرجَّ موسى )الّشرائع األخالقيّة لالطّقسيّة لالمدنيّة الواردة ف  العهد القديم(

يحاللون ان يحفظوا الّشريعة األخالقيّة )الوصايا العشرة( بشكٍل خاّص.  االمسيحيّين من اصوٍل امميّة كانوا هم ايضً 

لقد تسبّب هذا الوضع بحالٍة من التوتُّر ضمن جماعة المسيحيّين ف  رلما. فمن ناحية، تسبّب هذا الوضع ف  حالٍة 

ة الذين ين المؤمنين من اليهود الذين نشألا لالشريعة جزٌء من حياتهم، لالمؤمنين ذلأ األصول األمميّ من التوتُّر ما ب

 لسط امن حياتهم. لمن ناحية اخرى، تسبّب هذا الوضع ف  حالٍة من التوتُّر ايضً  انشألا للم تكن الّشريعة جزءً 

ريعة حتّى حين كانوا يحاللون عمل على ان يحفظوا الشّ هم غير قادرين ة، ألنّهم ادركوا انّ المؤمنين من اصوٍل يهوديّ 

، فقد بقوا العاطفيًّ  اريعة" دينيًّ هم كانوا ما يزالون يحاللون ان يحيوا "تحَت الشّ (! لألنّ 2-1: 2 يةهذا )انظر رلم

 عبير. اتجة عن شريعة موسى" إن جاز التّ حرب النّ ال اسرى ال ا"عبيدً 

 كلمة هللا                                         .                 اقرأ: 3الخطوة 

  . 11-1: 1رلمية لنقرا  اقرأ.

 لنقرا بالتنالب بحيث يقرا كل شخص آية لاحدة إلى ان ننته  من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 5الخطوة 

ر. لحق الذأ تعتقد انه مهم بالنسبة لك ف  هذا المقطع؟ ال ما هو الحق الذأ لََمس عقلك ال قلبك ف  هذا ما هو ا َفكِّ

 المقطع الكتاب ؟

ن. ن افكارك ف  دفترك.  َدوِّ  اكتشف َحقًّا لاحًدا ال حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما لدلِّ

 ابة، شاركوا افكاركم بالتنالب(. )بعد ان يقض  اعضاء المجموعة بعض الوقت ف  التفكير لالكت شار ك.

 لنتنالب ف  مشاركة األشياء الت  اكتشفها كل لاحٍد ِمنَّا.

 )تذكَّر انه ف  كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك اعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

 2-3: 2 يةروم

 .ريعة في ما يختّص بالتّبرير والتّقديسيُظه ر بولس عدم كفاية الشّ : 3االكتشاف 

سالة توضيح لتأكيد للموقف الذأ ريعة. هذا الجزء من الرّ ف  ما يتعلَّق بالشّ  الحقيق ّ  يعلّم بولس عن لضع المسيح ّ 

سول بولس عواقب التّغيير ف  : "لستم خاضعين للّشريعة بل للنّعمة." يُظِهر الرّ 12: 3 يةعبَّر الرسول عنه ف  رلم

 ى لجودنا "تحَت النّعمة". ريعة" إلعالقتنا باهلل من لجودنا "تحَت الشّ 
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 .فقط ايقول بولس إّن للّشريعة سلطة  طالما كان اإلنسان حيّ   3: 2 يةفي رومأ.  

كانوا ما يزالون يحيون تحَت  الفعليً  االيهود لغيرهم ف  رلما الذين ارادلا ان يحيوا تحَت الّشريعة، لالذين عمليً 

(. لطالما كانوا 12: 4؛ يعقوب 12: 1طاعةً كاملة )انظر غالطية ريعة الّشريعة، كانوا ُملَزمين بأن يطيعوا الشّ 

ط عليهم بشكٍل تاّم ال هوادة فيه. للكّن الحقيقة ه  انّه قُِصد لسلطة الشريعة يحيون تحَت الشريعة، كانت الّشريعة تتسلّ 

لنّضوج لالبلوغ )انظر قاصرين إلى ان يأت  زمن ا ين، فطالما هم تحَت سلطتها يكونونان يكونوا مؤقَّتَ  تهالسياد

 (. 1: 2 - 41: 1غالطية 

 

 .أ يقول بولس إنّه ال يعود للّشريعة سلطاٌن حين يموت اإلنسان3-5: 2 يةفي رومب.  

 لاج. فطالما كان شريكا الّزلاج حيّين فإنّهما يكونان ملتزَمين بشريعة الّزلاجعالقة ارإنسان بالّشريعة تشبه عالقة الزّ 

ليصير لكن حين يموت احد شريك  الّزلاج، فإّن الطّرف اآلخر يتحّرر من شريعة الّزلاج . ل)اأ عهد الّزلاج(

ج ثانيةً.   بإمكانه ان يتزلَّ

 اليبدا عالقةً جديدة مع يسوع المسيح. لاحترامً  احين يُنه  ارإنسان عالقته بالّشريعة، فإنّه يكون حرًّ  الهكذا ايضً 

. تهالسياد ريعةبسلطة الشّ  للكنّه يقول إن ارإنسان ماَت ف  ما يختصّ  لليهود، ال يقول بولس إن الّشريعة ماتت،

 ريعة. ين بالشّ سول بولس هذا الحّق على عالقة المسيحيّين الحقيقيّ ليطبِّق الرّ 

المسيحيّون  ا( يموت2-1: 3 يةمع المسيح )رلم الروحيّ لبموت المسيحيّين الحقيقيّين  يّ الحرفبموت يسوع المسيح 

ة لقوتها." فهم بهذا يرفضون لالءهم عتقَون من "ذنب الخطياأ انّهم يُ (. 4: 3 يةة" )رلمسبة للخطيبالنّ " الحقيقيّون

 (. 1: 1لطبيعتهم الخاطئة، ليقولون "ال" رإغراءات لإغواءات العالم الخاطئ )انظر كولوس  

بالنّسبة المسيحيّون الحقيقيّون " مع المسيح، يموت الروحيّ لبموت المسيحيّين الحقيقيّين  الحرفيّ بموت يسوع المسيح 

بصفتها متطلَّب هللا". فهم بهذا يرفضون  تهالسياداْأ انهم يُعتقون من "سلطة شريعة هللا  ا(،2: 1 يةة" )رلمللّشريع

ر بحفظ الشّ  ريعة بالنّيابة ريعة ألّن يسوع المسيح عوقِب عنهم ف  ما يختّص بخطاياهم، لألنّه تّمم الشّ محالالتهم للتبرُّ

 عنهم. 

حين يبدا المسيحيّون الحقيقيّون عالقةً جديدة مع يسوع المسيح، فإنهم يُنهون عالقتهم السابقة مع طبيعتهم األثيمة 

 الخاطئة لالّشريعة. 
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الذين هم تحَت الّشريعة يثمرون للموت، وأما المسيحيّون  ، يعلّم بولس أنّ 2-ب3: 2 يةج. في روم 

 ون فيثمرون هلل. الحقيقيّ 

ريعة بيعة الخاطئة لالعواطف لالمشاعر الخاطئة األثيمة الت  تُثار بالشّ النّاس الذين هم تحَت سيطرة الطّ  للكنَّ 

ريعة لاُقيموا مع المسيح فهم يخّصون المسيح ليثِمرلن هلل )انظر غالطية سبة للشّ ذين ماتوا بالنّ يثمرلن للموت. اما الّ 

1 :44-41 .) 

(، لهم يريدلن ان يحيوا، بل ليستطيعون ان 42: 4مسيحيّين الحقيقيّين )غالطية المسيح حياته الجديدة ف  اليحيا 

(. ليس المسيحيّون الحقيقيّون تحَت لصايا 13: 1؛ 1: 1يحيوا لسيحيون، مع المسيح لألجل المسيح )كولوس  

 (. 1: 2 - 41: 1ريعة، للكنّهم اآلن يخّصون المسيح )غالطية لحراسة الشّ 

 

 نظام الروح.  -للنظام الجديد  ايعلّم بولس أن المسيحيّين يخدمون وفق   2: 2 يةفي رومد.  

دهم، فإنهم يكونو  طالما كان النّاس يحيون "ف مربوطين بالشريعة ليحيون  نالجسد"، اأ قبل لالدتهم الثانية لتجدُّ

 قدَّسوا بحفظ الّشريعة. ظام الحرف  العتيق،" فيحاللون ان يتبّررلا ليت"تحَت الشريعة". فهم "]يخدمون لفق[ النّ 

 يةعمة" )انظر رلملح  الجديد." هؤالء "تحَت النّ ظام الرّ للنّ  اريعة فإنّهم "يخدمون لفقً اّما الذين يتحّررلن من الشّ 

لحالة القداسة بنعمة هللا من خالل ارإيمان. للم تُعد الشريعة ذات سلطة عليهم، للكّن  لدى هؤالء حالة البرّ  (.12: 3

 (. 41: 13؛ حزقيال 11: 11س ف  قلوبهم لاعماقهم )انظر إرميا لح القدالرّ 

 

  31-2: 2 يةروم

 .ما تستطيع الّشريعة أن تعمله خصيّ سول من اختباره الشّ ظه ر بولس الرّ يُ : 5االكتشاف 

 . عليها وبسببها اة ومعرفة  لها وتبكيت  للخطي اريعة تُنت ج اختبار  الشّ  

 يةرلمغبات الّشّريرة )العواطف اآلثمة( )ان تثير فيه الرّ  ة عمله ف  ارإنسان هوكل ما تستطيع الّشريعة األخالقيّ 

ة ان لمقدار فساد طبيعته الخاطئة. فال تستطيع الّشريعة األخالقيّ  ااكنة ف  طبيعته الخاطئة، لتعطيه إدراكً ( السّ 1: 1

رً  ريعة ما تفعله الشّ  كلَّ  من ذلك، فإنَّ  ة امام هللا. لبداًل امام هللا، كما انّها عاجزة عن جعله يحيا حياةً ُمقدَّس اتجعله ُمبرَّ

 هو ان تعطيه ان يختبر الخطية لعدم القداسة لان يعرفهما ليتبكَّت عليهما لبسببهما. 
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(، ال "القصور عن بلوغ هدف 4: 11تذّكر ان الكلمة "خطية" تعن  "تضييع هدف هللا ف  الحياة" )انظر امثال 

(، ل"التمّرد على 11: 2 ية(، ل"مخالفة متطلَّبات هللا الباّرة العادلة لتعّديها" )رلم41: 1 يةرلملمعيار هللا للحياة" )

"عدم  ا(، لاخيرً 4: 2؛ 11: 4كورنثوس 4هللا لكلمته" ) تحريف حقّ (، ل"2-4: 1هللا لطريقته للحياة" )إشعياء 

 (. 4: 2ين ؛ انظر عبرانيّ 1: 13 يوحناارإيمان بيسوع المسيح" )

 

 .يقول بولس إّن الّشريعة أنتجْت معرفة  للخطية 2-2: 2 يةفي روم .أ 

ر من االعتماد على الشّ   ريعة ال تستطيع ان تنتِج ف  الشّ  ريعة لتحصيل البر ال القداسة، ألنّ يحتاج النّاس للتحرُّ

ة لتبكيٍت عميق لخطية اال  اختبار ماهيّ ة لبالتّ ا تستطيع إنتاجه هو اختبار الخطيارإنسان اأ برٍّ ال قداسة! فكّل م

 . الإلنسان لكونه خاطئً 

ئدةً: لفا اة ليست خطية، فه  ال تضيّع ال تفّوت قصد هللا ال هدفه! لمؤّكد اّن للشريعة األخالقية هدفً ريعة األخالقيّ الشّ 

رائع لحدلد هللا )الشّ  "الخطية" ه  كّل ش ء ال يحقّق قصد هللا، لانّها كل تعدٍّ  ة. فه  ترينا انّ إنّها تعلّمنا ما ه  الخطي

ة ٍة عن هللا! الخطيف  استقالليّ  ات ّ ة ه  عيش حياة االكتفاء الذّ ف حّق هللا ليلتّف حوله. الخطية(، لكل ما يحرِّ األخالقيّ 

 (. 12-2: 13 يوحنّاه  عدم ارإيمان بيسوع المسيح )انظر 

 يةف  عمقك رغباٍت شّريرة(" )رلم )ال تخفِ وصية العاشرة: "ال تشتِه ة الّشهوة لوال الما كان بولس سيختبر خطي

ريعة األخالقيّة تكون من دون الشّ تة. اأ ة ميّ يا العشرة( تكون الخطياة )الوصريعة األخالقيّ من دلن الشّ (. 1: 1

بيعة الخاطئة األثيمة ف  ة الطّ ريعة األخالقيّ . تعط  الشّ بيعة الخاطئة األثيمة غير فاعلةاكنة في الطّ ة السّ الخطي

 (. 2: 1 يةاألثيمة فيه )رلملنسان حياة، لتُوقِظ كّل انواع العواطف لالمشاعر الخاطئة ارإ

 

 .االّشريعة تُتنج موت   يقول بولس إنّ  33-2: 2 يةفي روم .ب 

 . يحياريعة يظّن اإلنسان أنّه من دون الشّ  

  الكتاب الُمقدَّس ال المكتوبة ف  القلب(، ة )إّما المكتوبة فة كبيرة لشريعة هللا األخالقيّ يّ طالما ال يعط  النّاس اهمّ 

، الاجتماعيًّ  النفسيًّ  اهم "احياء" جسديًّ "يحيون". إنّ  همفإنهم ال يدِركون حقيقة "الخطية" ف  عين  هللا. ثم يظنّون انّ 

طرقه  عن ايدً عبس لة بإله الكتاب الُمقدّ خصيّ . فهم "يحيون" بعيدين عن العالقة الشّ اللكنّهم ليسوا كذلك رلحيًّ 

لانّهم ابرار لمكتفون  ا)شرائعه(. إنّهم "يحيون" غير منزعجين لال مضطربين ف  لهم االعتقاد انهم صالحون جدً 



33 
 

(. لهم كذلك "يحيون" غير مدركين لحقيقة طبيعتهم الفاسدة لغير خائفين من عقاب 42: 1 يةف  ذلاتهم )انظر رلم

-2: 11 يةان يحيوا حياتهم )انظر رلم ارفون كيف يريدهم هللا حقً هم ال يعانّ  (! كما11: 1 يةة )انظر رلمهللا للخطي

؛ 12-1: 1تيموثالس 1رض )انظر (، لهم ال يعرفون كيف يكبحون الخطية ف  كلِّ اشكالها الّشّريرة على األ12

 (. ا1: 1 يةرلم

 

 بالّشريعة يموت اإلنسان.  

، 11: 1لبعد إضافته إلى عهد هللا )انظر غالطية  ص ّ ة ف  تاريخ هللا الخالللكن بعد إعالن شريعة هللا األخالقيّ 

ف  اجسادهم  اقويً  ااكنة فيهم سيّدً الخاطئة السّ  م(، صار النّاس يتعاملون بجدية مع شريعة هللا، لصارت طبيعته11

لالكامل  ريعة ازداد اختبارهم لحقيقة فسادهم التامّ ف  ضمائرهم. لكلما حالل النّاس حفظ الشّ  المرعبً  ارهيبً  اللاقعً 

(. لبعد ذلك "يموتون"، اأ اّن ما تخيَّلوه عن انفسهم من حالة صالح لبر 11-12: 1 ية)انظر رلم الرلحيًّ  ااخالقيًّ 

لالشعور بالخطر من ة يصل إلى نهايته. فشعورهم الكاذب باألمان يموت، ليدخلون حالة من البؤس ذات  لكفاية ذاتيّ 

 ب(. 1: 1 يةة )رلمينونة األبديّ الدّ 

 

 .قوطقبل السّ  

لالهتمام بخليقة هللا لللعيش ضمن الحدلد الت   11-11: 4اعطى هللا آدم شريعته ف  تكوين ة قبل الّسقوط ف  الخطي

هللا له ف  استخدامه رإرادته الحّرة. فإن حفظ آدم شريعة هللا )متطلّبات هللا الباّرة لالصالحة(، فإنّه لحّددها اعطاها 

إلى الّشريعة  1: 12 يةلرلم 1: 12ين الليّ ِسفر الفإنّه يموت. ليشير  هابّر، للكّن إن لم يحفظلف  حالة ال ايبقى بارًّ 

ا(، للكّن هذا لم 12: 1 يةة لإلنسان )رلمحفظ لإبقاء البّر لالحياة األبديّ  ظ الحياة! فقد كان قصد شريعة هللابكونها تحف

 ة!ن ف  الخطيسقوط ارإنسا قبلإال  ف  تاريخ هللا الخالص ّ  ايكن ممكنً 

 

 .قوطبعد السّ  

ة، لم تُعد شريعة هللا قادرة على ان تحافظ على البّر لالحياة، ألّن ارإنسان سقط ف  ارإثم قوط ف  الخطيبعد السّ 

ر احدً اقوط لم تعد شريعة هللا قادرة على جعل احٍد بارًّ لالموت. فبعد السّ   ! ا، لال تستطيع ان تبرِّ
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ة الت  ينبغ  لشعب هللا ان يحيوا بحسبها كشعب هللا. ف   شريعته مقياسه للكيفيّ بعد الّسقوط ف  الخطية جعل هللا

البداية، انقذ هللا شعبه بالنعمة من عبوديتهم لبؤسهم، ثم اعطاهم شريعته ليعرفوا كيف ينبغ  لهم ان يحيوا كشعٍب 

 (. 4-1: 42اختبر خالص هللا )انظر خرلج 

( ليتقدَّسوا )يصيرلا الن، كالفّريسيّين، انّهم يستطيعون ان يتبّررلا )يصيرلا ابرارً من يعتقد المع هذا، فإّن هناك دائمً 

على ان  ريعة ما تزال قادرةً الشّ  بيعة الخاطئة ف  البشر تضلِّلهم جاعلةً إياهم يعتقدلن انّ قّديسين( بحفظ الّشريعة. فالطّ 

رهم لتقدِّ   هم. ستبرِّ

؛ 12: 4عصى شريعة هللا مّرة )يعقوب  االتاّمة كل الوقت ان تبّرر إنسانً  اعةكيف يمكن لشريعة هللا الت  تطلب الطّ 

 (؟ 12: 1غالطية 

عيش انَّ ، بل لاريعة امٌر مستحيٌل تمامً برير بأعمال الشّ التّ  ليس فقط انّ  اتمامً  اة، صار لاضحً قوط ف  الخطيبعد السّ 

ريعة اداة هللا ف  تبكيت النّاس ! للهذا، صارت الشّ اايضً  اامٌر مستحيل تمامً ريعة ائعة بحسب الشّ الحياة الُمقدَّسة الطّ 

-ب12: 1 يةبيعة )رلماتجة عن تلك الطّ النّ  لح ّ على خطاياهم لعلى طبيعتهم الفاسدة لعلى حالة الموت الرّ  اعميقً 

نهم بحاجٍة لانهم هالكون لضالّون بالكامل، لا اريعة لسيلة هللا ليرأ النّاس انّهم موتى رلحيًّ (. فقد صارت الشّ 11

 لُمخلِّص خارج انفسهم لخارج جهودهم الدينيّة! 

 

 .ليست أداة ينت ج ما هو صالح ريعة صالحة، ولكنَّهاالشّ  ، يختم بولس بقوله إنّ 31-35: 2 يةفي رومج.  

ن تنتِج ف  (، فإنّها ال تستطيع ا14: 1 يةة( ُمقدَّسة لعادلة لصالحة ف  ذاتها )رلمريعة األخالقيّ ريعة )الشّ الشّ  مع انّ 

بيعة ها اداة تثير الطّ ريعة اداةً تُنتِج الحياة، فإنّ من كون الشّ  (. فبداًل 2: 1 يةالنّاس اأ قداسة ال بّر ال صالح )انظر رلم

تميت اعتقادهم ، له  لحقيقة موتهم الرلح ّ  اريعة النّاس إدراكً الشّ تعط  الخاطئة ف  ارإنسان من اجل إنتاج الموت. 

 ا(. 11: 1 يةهم باألمان )رلمانفسهم لشعور ببرّ 

لحقيقة خطيتهم  امؤلمً  اة تجعل النّاس يُدِركون إدراكً يب(. الخط11: 1 ية" )رلماالشريعة تجعل "الخطية خاطئة جدً 

الت  يرى النّاس بها  مّرة. لهكذا تصير الّشريعة المرآةَ ة بالطبيعتهم غير رلحيّ  العظيمة، لتجعلهم يدركون حقيقة انّ 

ة ريعة األخالقيّ (. تفضح الشّ 42: 1 يةرلم )انظر لاألخالق ّ  لح ّ فسادهم التاّم على المستويين الرّ  انفسهم فيرلن

 ة لالّرلحية الت  تتّسم بها لصايا هللا تجعل الفساد األخالق ّ قالة األخالقيّ . النّ طبيعة ارإنسان الخاطئة التامّ حقيقة فساد 

ريعة هو ان (! قصد هللا من الشّ 42: 1 يةدة يظهر بوضوح اكبر )رلمان الفاسصف بها طبيعة ارإنسالذأ تتّ  لالرلح ّ 
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بيعة الخاطئة للعمل الطّ  لرإثارةة لفضحها ريعة اداةٌ فقط لكشف الخطييرأ النّاس مقدار إثمهم لنجاستهم! لألن الشّ 

 فإنها ال تستطيع ان تكون اداة لتبرير النّاس لإنقاذهم لإيصالهم للخالص. 

   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 : ما األسئلة التّ  توّد ان تطرحها على هذه المجموعة بشأن اأ امٍر ف  المقطع الكتاب ؟فّكر

 ، لان نطرح اسئلة عن اموٍر ما نزال ال نفهمها. 11-1: 1 رلميةلنحالل فهم كلِّ الحقائق التّ  يقّدمها إنجيل 

 اكتبه ف  دفترك.  : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، لبعد ذلكدّون

: )بعد ان يقض  اعضاء المجموعات دقيقتَين ف  التّفكير لالكتابة، ليشارك كلُّ لاحٍد بدلره بعض افكاره الت  شارك

 دّلنها(. 

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

 تاّلميذ، لبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( مثلة على اسئلة يمكن ان يطرحها الاأل بعض )ف  ما يل 

 

 2: 2 يةروم

 ؟ رغبات شّريرة( مراعاةة االشتهاء )ما هي خطيَّ : 3الّسؤال 

  .مالحظات

(، للكّن هذه الكلمة 11: 4تسالونيك  1لجيّد ) " بمعنى إيجاب ّ ديدوق الشّ التّ " ال "غبةالرّ " قد يكون معنى االشتهاء

ديئة الممنوعة ه  غبات الرّ ف  الكتاب الُمقدس، الرّ ". رغبة ممنوعةئ باعتبارها "ت بمعنى سيّ ُمستخدمة معظم الوق

غبات الرّ (، ل1: 2تسالونيك  1ديدة؛ هوة الشّ لاج )الشّ الموّجهة نحو اشخاٍص خارج عالقة الزّ  ةغبات الجنسيّ الرّ 

(، 14: 4)تيطس  ةغبات العالميّ الرّ (، ل44: 2)افسس  غبات الخّداعةالرّ (، ل1: 3تيموثالس 1) فيهةالحمقاء السّ 

القلب غبات الّشّريرة ف  هذه الرّ  تفضح شريعة هللا كلَّ  .الذين يعيشون ف  الّرذيلة لالجرائم دعن غبات الفاسدةالرّ ل

هذه  ة )الوصايا العشرة(، لما امكن النّاس ان يعرفوا انّ ريعة األخالقيّ الشّ  (. لوال41-42: 1)انظر مرقس  البشرأّ 

طبيعتهم. فحين يدرك النّاس لجود هذه  الذأ هوغبات شّريرة للما امكنهم ان يدركوا المصدر الخفّ  للخطية رّ ال

 عليها طبيعة تفّوت مقصد هللا لتضيّعه، اأ م خاطئة آثمةهطبيعتالّرغبات الشريرة ف  قلوبهم، فإنهم يدركون ان 

 طبيعتهم البشريّة بكاملها فساد ف  فساد.  بأنَّ  لتعارض إرادة هللا. لتنمو لدى هؤالء اكثَر فأكثر قناعةٌ 

 من اكلها )تكوين منعهاثمة امثلة عديدة على االشتهاء ف  الكتاب الُمقدَّس: فقد اشتهت حواء ثمر شجرة كان هللا 

 اريحا )يشوع وكنوز غنيمةلاشتهى عخان (. 2: 11)تكوين ف  عائلتهم  مركزه(. لإخوة يوسف اشتهوا 3: 1

امرأة  ليست (. لاشتهى اّمون 1: 41ملوك 1) لشخٍص آخر اُملك  تهى آخاب كرم نبايوت، اأ انّه اشتهى (. لاش41: 1

لما بعدها(.  1: 11صموئيل 4دالد ) عرش(. لاشتهى ابشالوم 1: 11صموئيل 4لال يجوز له معاشرتها ) له
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بدا  ما لما بعدها(. لاشتهى سيمون 1 :1 الرسل ف  الكنيسة )اعمال بمكانٍة خاّصةلاشتهى حنانيّا لسفّيرة ان يحظيا 

 تيموثالس4) العالم الحاضرلاشتهى ديماس لما يليها(.  12: 2 الرسل اعماللمنح الّرلح القدس ) ةقّوة  سحريّ  له

(. لديوتريفوس اشتهى 13: 4 يوحنّا1ت لف  حوزة اآلخرين )ف  المحالّ  أشياء يرونها(. كثيرلن يشتهون 12: 2

الوصيّة العاشرة: "ال على  التّعّدأة ة االشتهاء ه  خطي(. خطييوحنّا1ف  الكنيسة ) بارزةمكانة االستحواذ على 

 (. 11: 42تشتِه!" )خرلج 

 

 2: 2 يةروم

 : اليةما الفرق بين التّصريحات التّ : 5الّسؤال 

 (، 32: 3 ية" )روم)الخطية( ريعة لما ظهرت المخالفة"لوال الشّ 

ل تة ما كانو"إال أّن الخطي  (، من جهة، 31: 2 يةألن الشريعة لم تكن موجودة" )روم تسجَّ

 (، من جهٍة أخرى؟ 2: 2 ية الّشريعة، ميّتة" )رومو"فإّن الخطية، لوال

  .مالحظات

الّشريعة هي مطلب هللا ، ا، يستخدم الرسول بولس الكلمة "شريعة" بطرٍق لمعاٍن مختلفة. فعمومً يةف  رسالة رلم

قاعدة إنّها . خطايا النّاس جميعهاية، وبوجوب أن تُعاقَب س حياة كاملة من البداية إلى النّ العادل بأن يحيا جميع النّا

، سواء اكانت موجودة كشريعٍة مكتوبة على الواجبات الكاملة التي أعطاها هللا وشرط هللا لنوال الخالص الكامل

خالئق هللا  األخالقّ  لالرلحّ ، الذأ على كلّ  قلوب النّاس ال كشريعٍة مكتوبة ف  الكتاب الُمقدَّس. إنّها معيار هللا

قديس )صيرورة ( والتّ ابرير )صيرورة اإلنسان باّر  معيار هللا المطلَق للتّ . إنّها هالعاقلة ان تطيعه لتعيش بحسب

 . (ااإلنسان ُمقدَّس  

را ف  غالطية سة بالكامل. فنقمعيار الطاعة الكاملة لالحياة الُمقدَّ  -عدم توافق مع معيارها الصارم  تدين الّشريعة كلُّ 

 :12: 4من ال يثبت على العمل بكّل ما هو مكتوب ف  كتاب الشريعة." لنقرا ف  يعقوب  : "ملعوٌن كلُّ 12: 1

كالّذأ يخالف  اتمامً  ا"... َمن يطيع جميَع الوصايا الواردة ف  شريعة موسى، ليخالف لاحدةً منها فقط يصير مذنبً 

 الوصايا كلها." 



37 
 

ة. فبولس يشّدد على ابقة يشّدد على النّاحية ارإيجابيّ الثة السّ صريحات الثّ م بولس الرسول بلغٍة سلبية ف  الُجَمل لالتّ تكلُّ بِ 

هذه الُجَمل لالتّصريحات الثاّلثة  ألنَّ  هم على خطاياهم. للكنْ نهم اخطألا لان هللا يديللنّاس انّ  االشريعة تظِهر دائمً  انّ 

 ف  الّشريعة، فإنّه ينبغ  تفسير كّل لاحدٍة بشكٍل منفصل.  تتكلّم عن نواٍح مختلفة

 

 إنسان.  ريعة بإدانة كلّ عالقة الشّ  :32: 3 يةرومأ.  

. لكْن هذا هلبرّ  ب(. هذه إشارة إلى متطلَّبات عدل هللا11: 2 ية"لوال الشريعة لما ظهرت المخالفة )الخطية(" )رلم

ريعة. ! لحيث هناك شريعة هناك تعدٍّ لهذه الشّ يخلو من شريعة هللا ألنّه ليس من مكان ال سياقغير ممكن  اامرً 

 يةالُمقدَّس )رلم كتابال( ال ف  11: 4 يةمكتوبة ف  قلبه )رلم تإنسان، سواء اكان الشريعة موجودة لدى كلّ 

ل عليه، ليُحكم عل(. لألنّه ليس من إنسان ليست لديه الشّ 11-42: 4 ى الجميع بناًء ريعة، فإن خطايا كل إنسان تُسجَّ

ا(. تتطلَّب الشريعة طاعةً مطلقة. لألنَّه 11: 2 يةرلمريعة إنّما تُنتِج الغضب" )على الّشريعة الت  لديه. "ألّن الشّ 

 مدانون باعتبارهم خطاةً. الجميع  ريعة ال يستطيع ان يحفظها، فإنّ ليس من إنسان حفظ الشّ 

بحفظها، اأ لكان ُحِكم بأنّه إنسان باّر للنال  بالكامل، لكان تبّررريعة لو كان هناك إنسان تمّكن من حفظ كامل الشّ 

؛ انظر 11-11: 4قوط ف  الخطية فقط )تكوين قبل السّ  ا. كان هذا ممكنً لحفظ الّشريعة بشكٍل كامل ةالحياة األبديّ 

 (. 1: 12 ية؛ رلم1: 12الليين 

 فٍم سيُصَمت، لكل العالم سيقف مسؤلاًل كلَّ  فإنّ  ريعةريعة كانت لدى الجميع، للم يحفظ احد الشّ ألن الشّ للكن 

ق للتّبرير لمعيار هللا الُمطلَق للحكم ال تأت  إال طلَ (. الّشريعة بصفتها شرط هللا المُ 11: 1 يةليُحاَسب امام هللا )رلم

 إنسان.  بغضب هللا على كلِّ 

ريعة هي (. الشّ 53-32: 5؛ 32: 5 يةنسان )روملتي أعطاها هللا لكّل إريعة اشديد على الشّ في هذا الّسياق، يتّم التّ 

يخالف الّشريعة يقع تحَت غضب هللا. وهكذا، يشّدد بولس على  شرط هللا الُمطلَق للتّبرير )الخالص(. وكّل إنسان

 ة الفرديّة. المسؤوليّ 
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 . هكملبأ ريعة بدينونة الجنس البشريّ : عالقة الشّ 31: 2 يةرومب.  

ل ألّن الشريعة لم تُكن موجودة." الكلمة "شريعة" ة ما كا"إال اّن الخطي تشير إلى شريعة موسى هنا نت تُسجَّ

الذين كانوا يعيشون قبل موسى لم تُكن لديهم  المكتوبة. تصف كلمات بولس هنا الفترة ما بين آدم لموسى. فكلُّ 

 لمكتوبة. ، للذا فإنّهم لم يُدانوا على تعّديهم ألّأ من شرائع موسى اشريعة موسى مكتوبة

 يةة ه  الموت )رلماجرة الخطي ة"، ألنّ هذا انّه كان لهم نصيب ف  "الخطيلمع هذا، فقد مات هؤالء. لقد اظهر 

 على شريعة موسى المكتوبة، فعلى اأِّ  خص ّ يُدانوا ليُعاقَبوا بالموت بسبب تعّديهم الشّ  لما(. للكْن، حيث انهم 41: 3

 الموت؟ مخالفة لتعدٍّ يُدانون ليُعاقَبون ب

 ة الوحيدة الت  اعطاها هللاريعة/ الوصيّ االستنتاج الممكن الوحيد هو انّهم ِدينوا لعوقِبوا بالموت على مخالفة آدم للشّ 

. هكملبأ الرأَس الّذي يمثِّل الجنس البشري(! يعتبِر هللا آدم 11-11: 4ة )تكوين آلدم قبل سقوط ارإنسان ف  الخطي

، فأُدين ة بسبب لحدته بآدمكاب هذه الخطيف  ارت ااعتبُر الجنس البشرّأ كله مشاركً  حين اخطأ آدم لعوقِب بالموت،

ده بآدم )رلملُعو (! مع انه ليس من شكٍّ ف  اّن كّل 44: 11كورنثوس 1ا؛ 11ا، 12ا، 11: 1 يةقِب بالموت ف  توحُّ

ة الواحدة يخطئوا بمخالفة الوصيّ هم لم ريعة المكتوبة ف  قلوبهم، فإنّ هؤالء اقترفوا خطايا شخصية بمخالفة الشّ 

 لالوحيدة الت  اعطاها هللا آلدم فقط. 

هذه (. 32-32: 5ة الوحيدة التي أعطاها هللا آلدم فقط )تكوين ريعة / الوصيّ شديد يقع على الشّ في هذا الّسياق، التّ 

ذه الّشريعة/ الوصيّة، فكانت الشريعة هي شرط هللا الُمطلَق للبقاء في حالة التّبرير. وآدم هو الوحيد الذي خالف ه

 ة آدم كممثِّل لكامل الجنس البشرّي! شديد هنا هو على مسؤوليّ نسله تحَت حكم الموت. التّ  العاقبة أن صار كلُّ 

 

 إنسان.  ة في كلّ ريعة بعمل الخطي: عالقة الشّ 2: 2ج. رومية  

سول ة. ليمكن التّعبير عن هذه الكلمات بكلمات الرّ ريعة األخالقيّ ة لوال الشريعة ميتة." هذه إشارة إلى الشّ "فإّن الخطي

 : "قوة الخطية إنّما ه  الّشريعة." 13: 11كورنثوس 1ف   ابولس ايضً 

م عنها بصفتها "شرط هللا الُمطلَق ، للكنّه يتكلّ فتها "شرط هللا الُمطلَق للتبرير"ريعة بصم بولس هنا عن الشّ ال يتكلّ 

ة، لخاّصة الوصايا العشرة، الت  اعلنت ما هو صائب عة بصفتها شريعة هللا األخالقيّ ريقديس." ففهو يتكلّم عن الشّ للتّ 

من سول إنّه لما هو خاطئ ف  عين  هللا، لاظهرت كيف ينبغ  لشعب هللا ان يحيوا حياة ارإيمان. يقول بولس الرّ 



39 
 

ه اأ انتباه ) بيعة الخاطئة غير فاعلةاكنة في الطّ ة السّ ة تكون الخطيريعة األخالقيّ دون الشّ  "ميتة"(. فحين ال يُوجَّ

 اكنة ف  طبيعة البشر الخاطئة تبقى غير فاعلة. ة السّ الخطي جّدّأ نحو الّشريعة األخالقيّة، فإنّ 

)تعود إلى  ااكنة ف  طبيعة النّاس الخاطئة تصير فاعلةً جدً ، فإن الخطية السّ اجديًّ  اللكْن حين تُعطى الّشريعة اهتمامً 

ة ف  إنهاضها المشاعر الخاطئة ريعة األخالقيّ حالل النّاس ان يحفظوا الشريعة األخالقية، زادت الشّ الحياة(! لكلّما 

(، لجعلتهم يختبرلن 2: 1 يةغبات الّشّريرة فيهم )رلمانواع الرّ  (، لاثارت كلَّ 1: 1 يةة )رلمف  طبيعتهم األخالقيّ 

 الّذات ّ  الح لالبرّ "يموتون"، اأ اّن حالة الصّ  (. لعندئذٍ 42-41: 1 يةليدِركون مدى فسادهم لانحرافهم )رلم

ة، الت  كانوا يتخيَّلون انفسهم فيها، ستنته . لحينئٍذ يموت شعورهم الكاذب باألمان، ليدخلون حالة اتيّ لالكفاية الذّ 

ة، تكون اداة ة اداة للحياريعة األخالقيّ من ان تكون الشّ  ب(. لهكذا بداًل 1: 1 يةة )رلمينونة األبديّ البؤس لخطر الدّ 

(، فتجعل النّاس يُدركون 1: 1 يةة )رلمالح الوهميّ عور الكاذب باألمانة لحالة الصّ لالشّ  ات ّ الذّ  للموت. فه  تقتل البرّ 

 . اانّهم موتى رلحيًّ 

(. 53-32: 5؛ 32: 5 يةإنسان )روم ة التي أعطاها هللا لكلّ ريعة األخالقيّ شديد على الشّ ياق، يقع التّ في هذا السّ 

ة ويعاني إداركه ريعة األخالقيّ قديس(. يخالف كل إنسان الشّ )التّ ريعة األخالقية هي شرط هللا الُمطلَق للقداسة شّ ال

 شديد هنا على اختبار اإلنسان للفساد. . يقع التّ الحقيقة أنّه فاسد تمام  

 

 31-2: 2 يةروم

هل هذا اختبار إنسان قد ُول د  ؟لشخصيما المرحلة التي تُوَصف في هذا المقطع من اختبار بولس ا: 1الّسؤال 

 ؟ والدة  ثانية أم إنسان لم يختبرها

  .مالحظات

هذا المقطع يصف اختبار بولس قبل إيمانه مباشرة وخالل الفترة القصيرة  هو أنَّ  األمر األكثر احتماال   يبدو أنّ 

(، كان 1: 43 الرسل دته الثانية )اعمالقبل إيمانه بالمسيح للال ا. حين كان بولس فريسيًّ التي تبعت إيمانهاألولى 

 اظاهريًّ  اخارجيًّ  امن خالل حفظه شريعة موسى المكتوبة حفظً  اجدًّ  امتديّنً  اعن نفسه، لكان يعتبر نفسه إنسانً  اراضيً 

 (. 3: 1)فيلبّ  
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ون ها الفّريسيّ ةً الت  اضافلصيّ  311ان يحفظ الـ  للمّدٍة طويلة، كان يشغل نفسه بشريعة موسى المكتوبة، محالاًل 

تعمل للم تنجح ف   ، لمالقداسةً كاملةً تمامً  اتمامً  كاماًل  اشريعة هللا األخالقية، الت  تتطلَّب برًّ كتفسير للّشريعة. للكن 

 ا(. 1: 1 ية)رلم ذاتّ  دين  لف  كبرياء رلحيّة كفّريس ّ  بمعزل عن الشريعة" ف  برٍ  اكان "من قبل عائشً  حياته. فقد

 ية)رلم بيعة الخاطئة غير فاعلةة الكامنة في الطّ ة تكون الخطيريعة األخالقيّ من دون الشّ بولس إنّه يقول الرسول 

ة ة، لحين بدا يدِرك حقيقة الخطية مع شريعة هللا األخالقيّ (. لال يخبِرنا عن الوقت الذأ بدا فيه يتعامل بجديّ 2: 1

غبات انواع الرّ  لإثارة كلّ اكنة فيه للعمل دفع الخطية السّ ة تريعة األخالقيّ (، لحين صارت الشّ 1: 1 يةلالشهوة )رلم

انية. لربما ينبغ  المسيح للالدته الثّ ب(. ال بّد اّن هذا بدا ف  الحصول قبل إيمانه 2: 1 يةهوات الخاطئة فيه )رلملالشّ 

لقائه العظيم إّما ب ب(1: 1 يةة" )رلمه "لما جاءت الّشريعة عاشت الخطيربط اختباره الذأ عبّر عنه بكلمات

ريق إلى دمشق، ال حين التقى بحنانيا ف  دمشق، ال باألحداث الت  حصلت لإيمانه به ف  الطّ  بّ بالرّ  الدراماتيك ّ 

(. فف  ذلك الوقت فقط 12-11: 1؛ غالطية 43ل 44ل 1 الرسل ث سنوات ف  العربية )اعمالخالل إقامته مّدة ثال

فكير فكير بما كان عليه قبل إيمانه بالمسيح، لللتّ ة بعض الوقت للتّ مسيحيّ ابق للكنيسة الصار لدى هذا الُمضطهد السّ 

ف  قلتهم، للالستماع لتعليم حنانيا لالمسيحيّين لساهم بشهادة استفانوس لالّشهداء المسيحيّين اآلخرين، الذين ساعد 

ريق إلى المسيح الذأ قاله له ف  الطّ فكير بكالم يسوع لحينئٍذ صار لديه الوقت للتّ اآلخرين ف  بداية حياته المسيحيّة. 

؛ إشعياء 11-1: 14؛ مزمور 3: 11دمشق، للدراسة مقاطع الكتاب الُمقدَّس الت  تلخِّص طريق الخالص )تكوين 

بألم لحقيقة حالته  اة، فصار مدركً لحيّ حينئٍذ استيقظ بولس من حالة الالمباالة الرّ (. 2: 4؛ حبقوق 14: 11 - 11: 14

اتية، بمعنى انهما انتهيا للم يعودا شعوره المتفاخر الخادع بكفايته الذّ تت" كبرياؤه الخاطئة األثيمة لالخاطئة، فـ"ما

ة الت  كان القصد منها ان ترشد شعب هللا للكيفية الت  ب(. حينئٍذ ادرك ان الوصايا األخالقيّ 1: 1 يةموجودين )رلم

ريعة ريعة. لبمحاللته حفظ الشّ ا يريدلن ان يتبّررلا بحفظ الشّ ينبغ  بها ان يحيوا اتت بالموت للمتديّنين الذين كانو

 اريعة، لانّه فاسد بالكامل ف  طبيعته القديمة غير المولودة ثانية، اأ انّه ميّت رلحيًّ ادرك انّه ال يستطيع حفظ الشّ 

 (. 2-1: 4؛ افسس 42-12: 1 ية)انظر رلم

(، 14: 1 يةة لعادلة لباّرة لصالحة )رلمسة ُمقدّ ريعة األخالقيّ شّ ة ه  الت  خدعته، ألن الريعة األخالقيّ لم تكن الشّ 

ر بحفظ الشّ طبيعته الخاطئة ه  الت  خدعته ليظّن ليؤمن بأنّ  اكنة ف لكّن خطيته السّ  ريعة )كما ه يستطيع ان يتبرَّ

لتدفعه لعمل امور تحّرمها ة اكنة فيه معرفة قوانين هللا األخالقيّ يفسِّرها الفريسيّون(. استخدمت طبيعته الخاطئة السّ 

تفويته لخسرانه لهدف هللا ف  لمقدار  ،ة جعلته يدرك مدى إثمه لفسادهريعة األخالقيّ ة. معرفة الشّ الّشريعة األخالقيّ 

 (. لقد جعله هذا يدِرك انّه كان بحاجة لمخلِّص! 11، 11-12: 1 ية)رلم احياته، لحقيقة انّه ميت رلحيًّ 
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  يقاتتطب   . طبِّق: 3الخطوة 

 لالتّ  تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتاب  : ما الحقائق التّ  يحتويها هذا المقطعفّكر

نها. 11-1: 1 رلمية: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّ  نستقيها من شارك ودّون  ، لندلِّ

لها إلى تطبيق شفّكر  خص ؟: ما التّطبيقات الممكنة التّ  يريد هللا ان يحوِّ

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخص  ف  دفترك. يمكنك ان تشارك آخرين بتطبيقك الّشخص .دّون

)تذّكر انّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. لف  ما يل  قائمة 

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 :31-3 :2 يةروممن  مقترحةأمثلة على تطبيقات . 3

ريعة لبيسوع المسيح ف  الوقت نفسه! ال تستطيع ان بالشّ  اليس من إنسان يستطيع ان يكون مرتبطً  : 1-2: 1

ر بنعمة هللا بارإيمان بيسوع المسيح! عليك تحالل ان تتبّرر بأعمال الشّ  ريعة لف  الوقت نفسه تتبرَّ

ان تتوقَّف عن  مسيح. ينبغ  لَك الاًل " مع الاريعة قبل ان تصير "حيًّ ان "تموت" بالنسبة للشّ  الاًل 

ر بحفظ متطلَّبات الشّ   ريعة قبل ان تستطيع ان تتبّرر بنعمة هللا بارإيمان بيسوع المسيح. محاللة التبرُّ

 لح القدس. الرّ بألن "تحيا" لتخدم  اريعة تصير حرًّ فقط حين "تموت" عن الشّ   : 3: 1

لابدا بإدراك انك  22-41: 1لمتّى  11-1: 42ف  خرلج  تأمَّل بكّل لاحدٍة من الوصايا العشر : 1: 1

 ة ف  عين  هللا. يقٍة ال بأخرى. افهم ماهية الخطيكّل لصية بطر اخالفت شخصيًّ 

معرفتك لشريعة للصايا هللا طبيعتَُك . فستستخدم اادِرك اّن طبيعتك الخاطئة سيّد قوأ لقاٍس جدً  : 2: 1

 نواع الرغبات الّشّريرة. ا األخالقية من اجل ان تثير فيك كلَّ 

 اتية لاألمان. ريقة الت  تميت لصايا هللا األخالقية بّرك الذات  لشعورك الكاذب بالكفاية الذّ ِصف الطّ  : 1-11: 1

 ة )الوصايا العشر( ُمقّدسة لعادلة لباّرة لصالحة. قناعتك بسبب كون شريعة هللا األخالقيّ  ِصغ : 14: 1

  

 :صيةأمثلة على تطبيقاٍت شخ. 5

بشأن نفس . انا  ابالقدر الذأ اعتقده احيانً  ان طبيعت  الخاطئة. فلسُت صالحً اريد ان اكون اكثر لاقعيةً بشأ  ا. 

غبات الخادعة غبات الحمقاء لالرّ غبات الجنسيّة الممنوعة، لالرّ ادرك اّن لدّأ رغبات دفينة رديئة، مثل الرّ 

مثل حواء، فأشته  اشياء منعها هللا لحّرمها. انا  ا. اكون احيانً ايًّ غبات الفاسدة اخالقة لالرّ غبات العالميّ لالرّ 
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مة الّرديئة تسكن طبيعت  الخاطئة. اُ الرّ  ادرك انّ  ف  طبيعت   الفسادك مدى درِ غبات الممنوعة لالمحرَّ

 الخاطئة، لارغب بقوة بأن اتحّرر من سيادة طبيعت  الخاطئة. 

الوصايا  ا. فأريد ف  كّل خدمة عبادة ان اقرة اكثر ف  كرازت  لتعليم يّ اريد ان استخدم شريعة هللا األخالق ب. 

فقط حين يبدا شعب كنيست  بتوجيه العشرة باختصار للكن بوضوح.  االعشرة لاعلّم عن معنى إحدى الوصاي

من لمدى فساد طبيعت  الخاطئة، لسيرغبون بأن يتحّررلا  اانتباه اكبر للوصايا العشرة يصيرلن اكثر إدراكً 

 طبيعتهم الخاطئة عليهم.  تسيُّد

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل دراسة الكتاب ف  صالتك لما تعلّمته خال تجالب. )11-1: 1 رلميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها ف   بالتنالبلنصلِّ 

 ن مواضيع مختلفة.( على ان تكون صالتك جملةً ال جملتَين. تذكَّر ان يصلّ  اعضاء المجموعة بشأ الُمقدس. تدّرب

 

 دقائق( 2) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

 

 .ف  مجموعات ثُنائيَّة ال ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا لألجل الناس ف  العالم تابعوا الصالة

 )دقيقتان( لاجب بيت  3

 للّدرس القادم

 

 اطلب منهم ان يكتبوه ف  دفاترهم(.  اعضاء مجموعتك الواجب التال  مكتوبًا، ال اعطِ  قائد المجموعة.)

 . لان تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ اناًسا للمسيح لان تبن  كنيسة المسيحتعهَّد .1

 مع شخٍص آخر ال مجموعة.  11-1: 1رلمية  ِعظ ال علّم ال ادرس .4

ا مع هللا تقرا فيه حوالى نصف اصحاح منالخلوة الرلحية .1  ،111مزمور  : خّصص لقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.  111؛ 113-21: 111؛ 1-22: 111  يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

ع يوميًا آخر راجِ . 14-11: 1افسس  هللا كل  السيادة: تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة لاحفظها. الحفظ: .2

 خمس آيات كتابية حفظتَها. 

ر َمثَل  :التعليم .1 استفِد من  .11-12: 1لقِرب الخمر" الوارد ف  متّى  "العريس لالثّوب المرقوعحضِّ

 الخطوات ارإرشاديّة الّستّة لتفسير األمثال الواردة ف  الّدرس األلل.
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 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص ال امر ُمحّدد هذا األسبوع، لانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 حظاتك بشأن لقتك الخاّص مع هللا، لمالحظاتك بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب ايًضا مال دلِّ

 بشأن آيات الحفظ، لمالحظات التّعليم لهذا التّحضير لألسبوع القادم. 
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  52الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك لهذا البرنامج التدريب  قائد المجموعة:   .بالكرازة لالمناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ لكرِّ

 
 دقيقة(  42)مشاركة   5

 زاميرالم

 

باختصار عّما تعلّمتوه ف  الوقت الذأ قضيتموه مع الّرب  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)ال  شاركوا

ل ف  المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 111؛ 113-21: 111؛ 22-1: 111؛ 111)مزمور لمن التّأمُّ

 تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات.  استمع للّشخص الذأ يشارك، لتعامل مع كالمه بجدية لاقبله. ال

 
 دقائق( 1)حفظ  1

 35-33: 3هللا كلّي الّسيادة: أفسس 

 

 .14-11: 1: افسس "هللا كل  الّسيادة". ف  مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين راجعوا

  دقيقة( 21)تعليم  3

 العريس والثّوب المرقوع وق َرب الخمر

 

 يتعلق بـ 11-12: 1" ف  متّى قَِرب الخمروب المرقوع لالعريس لالثّ "مثل 

 ملكوت هللا الّصوم في

 .11-11: 1؛ لوقا 44-12: 4؛ مرقس 11-12: 1متّى  اقرأ

 م: وم المسيحيّين الحقيقيّين عن الص، يستخدم يسوع ثالثة امثلة ليعلّ 11-12: 1ف  متّى 

لكن ستأت  ايّام يكون فيها العريس قد ُرفِع : "هل يقدر اهل العرس ان يحزنوا ما دام العريس بينهم؟ لالعريسمثَل 

 مون." ومن بينهم، فعندئٍذ يص
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قعة الجديدة تنكمش، فتأكل من الثوب العتيق،  اعتيقً  ا: "ال احد يرقع ثوبً الثّوب المرقوعمثل  من قماٍش جديد، ألن الرُّ

 ليصير الَخرق اسوا." 

ب عتيقة، لإال فإّن القَِرب تنفجر، فتراق الخمر لتتلف القَِرب. ال يضع النّاس الخمر الجديدة ف  قِرَ : "ق َرب الخمرمثل 

: "لما من 11: 1." ليضيف نّص لوقا اهم يضعون الخمر الجديدة ف  قَِرٍب جديدة، فتُحفَظ الخمر لالقَِرب معً للكنَّ 

 " العتيقة اطيب.احٍد إذا شرب الخمر العتيقة يرغب ف  الجديدة، ألنّه يقول: 

 م نفسه ثالث مرات يعن  انّه ال بدَّ اّن التّعليم عن الّصوم ف  ملكوت هللا بالغ األهّمية! تكرار يسوع التعلي

 

 .ثَلالطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ  افهم القّصة. 3

: يُرلى هذا المثَل بلغة مجازية ليحمل معنى رلح  يعتمد على تلك اللغة الُمستخَدمة. للذا، سندرس الاًل ُمقّدمة

 ثل لخلفيتها الثقافية/ الحضارية لحقائقها التاريخية. كلمات قصة المَ 

 .مالحظات

 .العريس وضيوفه 

 كان العريس لضيوف العرس حقيقة شائعة ف  كّل مجتمع ف  العالم. 

 

 .رقعة القماش غير المنكمشة 

يم لمتهرئ يعرف جميع من يعمل ف  الثّياب لالقماش انّه حين تُخاط قطعة قماش جديدة غير منكمشة على ثُقٍب قد

 انّها ستنكمش لتأكل الثّوب لتمّزقه. 

 

 .ق َرب الخمر 

كانت القِْربة تُصنَع عادةً من جلد الماعز ال الغنم. كان جلد الغنم يُسلَخ عن جسم الحيوان، لمن ثّم يُدبَغ. لكان شعر ال 

الذيل تُغلَق خياطةً، لكانت ، ثم يُقلَب. لكانت فتحات الجلد عند األطراف األربعة لاجدً  اصوف الجلد يُقَص قصيرً 

 ح فتحة القربة. صبِ فتحة الّرقبة تُ 
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 .ةالخمر الجديد 

ر لالتّ  فاعل. للذا، إن ُسِكبت خمٌر جديدة ف  قَِرب قديمة، فإنّ كثيرة التّ  ةالخمر الجديد فاعل لالغازات عملية التخمُّ

 بة لالخمر الجديدة. لى فقدان القِرْ إلى انفجار القِْربة، مما يؤّدأ إادرة عنه ستؤّدأ الصّ 

 

 . ثَلادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المَ . 5

ثَل إلى المَ  خلفيَّةشير ت"الخلفيّة" ل"شرح المثل ال تطبيقه". قد ثل ان يتألف من : يمكن لسياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثل، بينما شرح ال قصة المَ  قبلثل المَ  يَّةخلفرد تالت  قيل فيها المثَل. عادةً ما  الظرلفصف تثل، ال حكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 

 ثل لقّصته لشرحه ال تطبيقه؟هذا المَ  خلفيَّة  ما هش: ف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 . 33-2: 2 في متّى واردةالَمثَل  خلفيةأ.  

 ة متّى لمرقس للوقا. فإن كان هنا ارتباط زمن ّ الثتُحكى هذه األمثال بعد دعوة متّى )اللأ( مباشرة ف  األناجيل الثّ 

بين هذين الحدثين، فإّن المقابلة بين القديم لالجديد تبرز بشكٍل دراماتيكّ . فف  الوقت الذأ كان يسوع لتالميذه 

ن المعمدان لتالميذ الفّريسيّي يوحنّامع جباة الّضرائب )العّشارين( لالخاطئين ف  بيت متّى، كان تالميذ  يأكلون

 !صائمين

بينهما. فالحقيقة ه   امنطقيًّ  ابين هاتين الحادثتَين، فإنّه مؤكَّد اّن ثّمة ارتباطً  للكن حتّى إن لم يكن هناك ارتباط زمن ّ 

؛ 12: 1؛ لوقا 11: 11رائب لالخاطئين ف  اكثر من مناسبة )متّى ة مع جباة الضّ ع لتالميذه شركانّه كانت ليسو

ميذ يوحنا لتالميذ الفّريسيّين كانوا يمتنعون عن المشاركة ف  هذه االحتفاالت (. للكن تال12-1: 11؛ 1: 11

ْهد. لقد كان من شأن المقابلة بين هاتين المجموعتين ان يقود  لالوالئم المرحة، بل لكانوا يتّبعون درجةً من الزُّ

 إلى مسألة الّصوم!  ال آجاًل  عاجاًل 

 

  .32-32: 2في متّى  واردةب. قصة المثَل  
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 للمثَل.  أو تطبيقٍ ال يُعطى أيُّ شرٍح ج.  

 حكاية هذه القَِصص.  لخلفيةفينبغ  استنتاج التّطبيق من القَِصص المذكورة 

 

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

  ُمعيَّن. التفاصيل المهّمة لذات ثَل مغزى رلح: لم يقصد يسوع ان يكون لكلِّ نقطٍة تفصيليّة ف  قّصة المَ ُمقّدمة

ثَل المركزيّة ال موضوعه الّرئيسّ  ال الّدرس ثل الت  تعّزز نقطة المَ الّصلة ه  تلك التفاصيل الواردة ف  قّصة المَ 

 ثَل.  ثل. للذا، علينا اال نعط  مغزى رلح  خاّص لكّل نقطٍة تفصيليّة ف  قّصة المَ الذأ يُراد إيصاله من خالل المَ 

ثل لالت  تعتَبر اساسيّة ال ذات صلة ليُقَصد منها إيصال : ما ه  التفاصيل الت  تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟

 .مالحظات

ياق ة باالعتماد على السّ ة لاألساسيّ فاصيل المهمّ فاصيل، فإنّه ينبغ  تحديد التّ التّ  يسوع لم يشرح ال يوّضح كلّ  ألنّ 

 الكتاب الُمقدَّس.  لالمقاطع الموازية ف 

 

 .العريس 

ما يشبِّه الكتاب الُمقدَّس العالقة بين هللا لشعبه، ال بين المسيح لكنيسته، برباط المحبّة الذأ يربط العريس  اكثيرً 

؛ 4: 11كورنثوس 4؛ 41: 1لما يليها؛ يوحنا  1: 41؛ متّى 14: 11؛ إرميا 1: 34؛ 1، 1: 12بعرلسه )إشعياء 

رمٌز يمثِّل  العريس ، فإنَّ 14: 1لافسس  4: 11كورنثوس 4(. لبحسب 1: 41؛ 1: 11 يوحنا ؛ رؤيا14: 1افسس 

رمٌز يمثِّل الكنيسة المسيحيّة. ليشبّه يسوع لجوده على األرض بحفل عرس. لالّسؤال  العروسيسوع المسيح، ل

، ن يكون الجواب عنه: "كاّل "هل يقدر اهل العرس ان يحزنوا ما دام العريس بينهم؟" مصوٌغ بطريقٍة بحيث ينبغ  ا

 ال يقدرلن ان يحزنوا ما دام العريس معهم!" هذا عنصر مهمٌّ ف  المثَل. 
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  .ضيوف العريس 

". هؤالء هم ضيوف العرس الذين كانوا مرافقي العريسعبير "اهل العرس" لإلشارة إلى "التّ  المقدَّس يستخدم الكتاب

كان هؤالء يعملون كلَّ ما ف  احتفال العرس.  الاساسيًّ  امهمًّ  اعبون دلرً من العريس، لالذين كانوا يل ااألكثر قربً 

 ثل. ف  المَ  انجاح االحتفال لالفرح. يمثِّل هؤالء المسيحيّين الحقيقيّين. لهذا عنصر مهمٌّ ايضً يستطيعون رإ

 

 .وب العتيقالثّ  

نظام األمور العتيق الذي ّن الثّوب العتيق يمثّل معنى ُمحدَّد، للكن يتّضح من الّسياق ا ال يعط  يسوع هذا العنصر اأَّ 

ة الت  استنتجها الفّريسيّون من شريعة العهد ، مثل نظام الّصوم العتيق بارإضافة إلى التّطبيقات العمليّ وضعه بشرٌ 

 القديم  الطقسيّة. 

 

 .قطعة القماش غير المنكمشة 

ياق اّن رقعة القماش الجديد هذه تمثِّل لكن يتّضح من السّ ثل، لمعنى محدَّد لهذا العنصر ف  المَ  ال يعط  يسوع اأَّ 

سالة الت  يُراد إيصالها ه  انّه كما انّه ال ، لخاّصة خالص هللا ف  المسيح. لالرّ نظام األشياء الجديد الذي وضعه هللا

يد ان يتناسب مع يمكن ان تُخاط رقعة من قماش جديد غير منكمش على ثوب عتيق، فإنّه ال يمكن لنظام األشياء الجد

 ثل ذل اهّميّة خاّصة ألّن رسالة المثَل الرئيسية تتمحور حوله. هذا العنصر ف  المَ نظام األشياء العتيق! 

 

 .الخمر العتيقة والق َرب القديمة 

الحزن والصوم ال يشرح يسوع هذين العنصرين ف  المثَل، للكن يتّضح من السياق ان الخمر القديمة تمثِّل 

رق القديمة التي بها األشكال والطّ لالفّريسيّين. تمثِّل قَِرب الخمر  يوحنّاعند تالميذ  الخاليين من الفرح الّشرعيّين

. لبتوسيع هذا المعنى يُرى ان الخمر العتيقة شريعة اليهود الطقسيّة، أي بأيّام الّصوم وممارسات الصوم تُماَرس

رائع لالوصايا الت  استنبطها رابّيو اليهود من تتألف من مئات الشّ ة، الت  كانت محتوى الّديانة اليهوديّ  اتمثّل ايضً 

 ة التي وضعها بشرالممارسات الطقسيّ تفسير الشريعة، لالت  كات تُدعى "تقليد الّشيوخ." لتمثِّل القَِرب القديمة 

ديانة هؤالء  . كان شكلشكل أو نظام الديانة التقليدي غير المرنالت  كانت عند اليهود، لالت  اُضيفت لاُدِخلت إلى ل
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بح لالذّ  ف  األعياد إلى الرشليم وم لاحتفاالت دينية خاّصة لالحّج الّدين ّ ام الصّ اليهود يتألَّف من ايّام السبت لايّ 

 الطعام لاألكل.  لشرائع لتقديم ُعْشر كّل ش ء، لالختان لقواعد

 

 .الخمر الجديدة والق َرب الجديدة 

 الخالص وبركاتهثل، للكْن يتَّضح من الّسياق اّن الخمر الجديدة تمثِّل ف  حكايته المَ ال يشرح يسوع هذين العنصرين 

عبير عن الخالص األنماط الجديدة في التّ الت  يأت  بها يسوع لكّل من يريد ان يقبلها لينالها. لتمثِّل القَِرب الجديدة 

مز القَِرب الجديدة للطريقة الجديدة الت  بها يتعامل . ترعبير بفرح وشعوٍر باالمتنانوالحياة في المسيح، التي هي التّ 

ة الحّرة الت  بها يخدم هللا ليعبده. فمحتوى الّديانة المسيحيّة هو الخالص المسيحّ  الحقيق  مع هللا، لالطريقة العفويّ 

لفرح، الذين يعبدلن هللا غيير، ليتم التعبير عن شكل ديانتهم ف  جماعة المسيحيّين الحقيقيّين الممتلئين بالشُّكر لالالتّ 

 ليخدمونه بكّل رغبة لشوق لحماس. 

"الخمر الجديدة" ترمز  نّ الحة، لإريعة الصّ "الخمر العتيقة" ترمز للخالص بأعمال الشّ  ال نُصيب ف  قولنا إنّ 

ة عاليم بشريّ ما كان ممارسات لت ا"، الذأ غالبً نظام االشياء العتيقعمة. فالمقارنة الت  تُعقَد ه  بين "للخالص بالنّ 

ة المقارنة ه  بين المؤّسسات لالممارسات البشريّ هذه الذأ كان اتى يسوع به.  ،"نظام األشياء الجديدصرفة، ل"

رات ارإلهية، بين الصّ   !ةعاليم اإللهيّ التّ ل ةقاليد البشريّ التّ رفة من جهة لالُمقرَّ

 كانت هناك استمراريّة ما بين تعليم العهد القديم )تثنيةليست المقارنة المعقودة بين العهد القديم لالعهد الجديد، ألنه 

بة( تَ (. للكن ُمعلّم  الشريعة )الكَ 11-12: 14)مرقس ( لتعليم يسوع ف  العهد الجديد 12: 11؛ الليّين 1: 3

ين يد الفّريسيّ تقالالمقابلة ه  بين  تحَت تقاليدهم البشرية. لهكذا، فإنّ  لالفّريسيّون دفنوا تعليم العهد القديم الحقيق ّ 

 ، فإنّ اطريقة الّصوم العتيقة كانت تستبعد الفرح تمامً  . فمع انّ ةتعاليم الكتاب الُمقدَّس الحقيقيّ ، لالخالية من المرونة

 عامل مع هللا لخدمته!  فرح الخالص يأت  بطريقة جديدة للتّ 

 

 : "العتيقة أطيب." بعد ُشْرب الخمر العتيقة، ال يرغب أحٌد بشرب الخمر الجديدة ألنّه يقول 

عبير لالمعنى األفضلَين للكلمة "عتيق"، ألنّه اعاد لاحيا ظام الجديد الذأ اتى يسوع به هو التّ يقة، إن النّ قف  الح

لالمجد الكامل ه   ريقة الوحيدة للوصول إلى الفرح الحقيق ّ (! الطّ 3-1: 41جوهر تعليم العهد القديم )انظر مزمور 

 ة الت  يحفظها المتديّنون. ة لالممارسات الدينيّ لليس القواعد الدينيّ ما يعد هللا به ليعمله 
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بصفته "الخمر العتيقة". لهكذا، فإن هذه الجملة ه  تعليق على االتّجاه  تقليد الشيوخللكن الفّريسيّين اشارلا إلى 

ن بآرائهم لقراراتهم بينما كوالمبالغ ف  المحافظة لالتقاليد غير المرنة عند الفّريسيّين لاتباعهم. فقد كانوا يتمسّ 

يسوع المسيح  (. للم يؤمنوا انّ 1-3: 11كلمة هللا الت  علّمها انبياء القديم ليسوُع ف  العهد الجديد )متّى  يرفضون

رائع الشّ (. فقد اختار 12: 4؛ كولوس  11: 4؛ افسس 11: 1ريعة بكّل معانيها ف  مجيئه األلل )متّى تّمم الشّ 

. فكانوا يفّضلون األجواء كلمة هللاة على اللويّ  ةقاليد البشريّ التّ . اعطوا نعمة هللاعلى حساب  ةوالقوانين البشريّ 

ل والتغيُّر على حساب  ةة الخارجيّ اهريّ يانة الظّ الدّ البشرية الخانقة على هواء هللا المنعش. كانوا يفضلون  التحوُّ

للّذات  األنّه يتطلَّب إنكارً  اوبهم. للكن كل تغيير يكون مؤلمً ف  قل لاضح انّهم كانوا بحاجٍة لتغيير جذرأّ . ينالداخليّ 

 ة. ينيّ ة لالتقاليد الدّ خصيّ عن اآلراء الشّ  اعن الذات لموتً  الموتً 

 

  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 3

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

ثل ال طبّقه نعرف كيف ينبغ  تفسير األمثال. عادةً ما يكون لبالنّظر إلى الطريقة الت  بها شرح يسوع المسيح المَ 

ثَل هدف ال درس رئيسّ  لاحد، اأ نقطة مركزية لاحدة يشّدد عليها. للذا، علينا اال نحالل إيجاد حقٍّ رلحّ  ف  للمَ 

 ثَل لتقديمه. لقّصة، بل علينا اْن نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيس  الذأ يسعى المَ كلِّ لاحٍد من تفاصيل ا

 سالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ : ما الرشف وناق  اكتش   

 .مالحظات

 ."ملكوت هللا الّصوم فييعلّم عن " 11-12: 1ف  متّى  العريس لالثوب المرقوع لقَِرب الخمرمثَل 

ل ال يتناسب مع نظام األشياء الجديد الذي أتى به يسوع المسيح في مجيئه األوّ ما يل : "رسالة المثَل الّرئيسيّة ه  ك

رات بشريّ  العتيقظام النّ  . يتألَّف ة أوجدها الفّريسيّون بعَد الّسبي البابليّ لالشياء، الذي كان يتألَّف من تقاليد وُمقرَّ

عبير عنه في شكل الحياة رهم وتجديدهم، وهو ما يتّم التّ فاء ورّد النّاس وتغيينظام األشياء الجديد من الخالص والشّ 

يتألَّف من تقاليد الّشيوخ، ويتم التعبير عنه في ف العتيقنظام األشياء أّما الذي أقّره المسيح، مثل فرح الخالص. 

  ".ومة التي أقّرها بشٌر، مثل الحزن والصّ شكل الممارسات الدينيّ 
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خ يشمل و(. كان تقليد الّشي41، الدرس 11ليل ارإرشادأ )انظر الدّ  يوخبتقاليد الشّ  اكان محدَّدً  نظام األشياء العتيق

ن على خطاياه، للكنّه ف  الحقيقة ااهر عن حزن ارإنسعبير الظّ وم كان التّ الصّ  م. فواضٌح لجل ٌّ انّ والكثير من الص

لفّريسيّين يصومون مّرتَين ف  األسبوع لتالميذ ا يوحنّا(. لقد كان تالميذ 13: 3فقط بالتّقوى )متّى  اصار تظاهرً 

 (! 14: 12)لوقا 

. يتألَّف نظام األشياء الجديد من اموٍر مثل: شفاء 11-12: 2للوقا  1-2: 11يُلخَّص نظام األشياء الجديد ف  متّى 

للمساكين،  بأرلاح نجسة، لإقامة الموتى، لالكرازة باألخبار الّساّرة فاء المشلولين، لتحرير المسكونينالمرضى، لش

بيد مع الحزن لالصوم بكّل  اة. لفرح الخالص بكّل اشكاله ال يسير يدً مة هللا لرضاه، لالخالص من الخطيلإعالن نع

 ل ليسوع المسيح ككارثٍة عظيمة حلّت على النّاس! ظر إلى المج ء األلّ اشكاله، كما لو كان ينبغ  النّ 

! شعب ملكوت هللا الحقيقّ  ال يحزنون لال يصومون مثل تالميذ فرح الخالص هو احد الّسمات األساسيّة لملكوت هللا

ريقة القديمة الت  الطّ  لتالميذ الفّريسيّين، للكنهم يفرحون بحضور يسوع المسيح لبحقيقة خالصهم. لمع انّ  يوحنّا

 مع هللا لخدمته القةص يأت  بطريقة جديدة من العفرح الخال ، فإنّ ايام كانت تستبعد الفرح تمامً كانت ُمتّبعة ف  الصّ 

هذا ال يعن   ا! لثّمة طريقة خاّصة لفريدة يعبِّر بها المسيحيّون الحقيقيّون عن فرحهم ه  التّرنيم! طبعً لالتعامل معها

انّه ال مجال ألن يحزن المسيحيّون على األلم الذأ يسود العالم، لانه ال يمكنهم ان يختبرلا الكآبة ف  ضيقاتهم 

فال يتكلَّم يسوع ضّد الحزن لالصوم الحقيقيّين، يمكنهم الحزن على خطيتهم ال فقدان عزيٍز لهم. لمشاكلهم، لانه ال 

الممارسات ياق بالمقارنة ما بين يتعلَّق السّ عند شعب إسرائيل.  الممارسات الدينيّة الخارجيّةللكنّه يتكلّم ضّد 

 ة. لالوصايا ارإلهيّ  رفةة الصّ البشريّ 

 

  .اطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسثَل بالمققارن المَ . 2

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

ابلة األمثال له ما يوازيه ال يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع اخرى ف  الكتاب الُمقدَّس. حالل ان تجد اهّم الشواهد المق

لالمشابهة الت  يمكنها ان تساعدنا ف  تفسير المثَل. احرص دائًما على ان تفّسر مثاًل ما باالعتماد على التعليم 

 الواضح لالمباشر للكتاب الُمقدَّس. 

 كيف تعلِّم المقاطُع التاليةُ الحقَّ الّذأ يقدِّمه هذا المثَل؟ :اكتشف وناقش

عام ألهداف لمقاصد عن تنالل الطّ  اليونانية "نيستول"( امتناع إرادأّ وم"، لف  الصوم )ف  العبرية "صعلّم: 

، الذأ يهدف للفت االنتباه إلى قضية ُمعيّنة، لخاّصة قضية سياسيّة. عاماإلضراب عن الطّ ة. يختلف الصوم عن رلحيّ 
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جسديّة. الطّريقة ، الت  تهدف لفقدان الوزن لتعزيز الّصّحة الةالحمية الغذائيّ كما ان الّصوم مختلف عن عمل 

ريقة الطّ  كما انّ  عام دلن االمتناع عن ُشرب الطعام.وم تشتمل على االمتناع عن تناُلل الطّ الطّبيعيّة لاالعتياديّة للصّ 

 االعتياديّة للصوم تشتمل على الصوم مّدةَ يوٍم لاحد فقط، ال فتراٍت طويلة من الزمن. 

 

 .واألنبياء عن الّصوم في الّشريعة عليم األصليّ التّ أ.  

-122) 14-3: 12ق. م.(، إشعياء  1221) 1: 41ق. م.(؛ عدد  1223) 14-43: 41؛ 12-41: 13الليين اقرأ 

  .ق. م.( 322

 ؟ ومللصّ  ما المعنى األصل  لالوقت األصل ّ : اكتشف وناقش

ع، ال يجعل نفسه تتواضع، ال عن  ان يتواضتا نيفش" نّ ة "عِ مييز بينهما مهّم. العبارة العبريّ ثمة كلمتان عبريّتان التّ 

تقابل  فس(. لالكلمة العبرية "صوم"يجعل نفسه تعان ، ال يذّل نفسه، ال حرمان ارإنسان لنفسه )ف  العربية: إنكار النّ 

 الكلمة العربية "صوم"، لتعن  االمتناع عن اكل الطّعام. 

لشعب  نةفس طيلة السّ إلذالل النّ  اواحد   ايوم   تفرضق. م.(  1221-1223خالل حقبة العهد القديم، كانت الّشريعة )

"، اأ يوَم اسبت  ابع(. كان هذا اليوم يُعتبَر "هر السّ لقد كان هذا اليوم هو يوم الكفارة )اليوم العاشر من الشّ  إسرائيل!

لقد اُِمر  راحٍة تاّمة، بحيث يكون على الجميع االمتناع عن القيام بأأ عمل يمكن تفسيره كجزٍء من الحياة االعتيادية.

رلن ف   الإدراكً  اف  يوم الكفارة ليصيرلا اكثَر لعيً  وا نفوسهم، اأ يتذلّلوا،سرائيل بأن يذلّ شعب إ لحقيقة انّهم ُمقصِّ

ات، يوم إذالٍل للنَّفس، يوم اعتراٍف يوَم امتحاٍن للذّ كان يوم الكفّارة تحقيق متطلَّبات هللا لالعيش حسب إرادته! 

. لمع انّه ُمنِع القيام بأأ عمل ف  ذلك اليوم، فإنّه ليس من اتإلنكار الذّ  ايوم  كان  .عن الخطاياة، ويوم تكفير بالخطيَّ 

حدى إلطعام احد طرق إذالل النّفس، اأ عن تنالل ا عفعلى اكثر تقدير، كان االمتناِذكٍر ألّأ منع لتنالل الطعام. 

 رئيسيّة! للكن من المؤّكد انّه لم يكن الطريقة الات، طرق إنكار الذّ 

ليريده هو رفع الظُّلم، لفك قيود المظلومين هللا ق. م.( بأن الّصوم الذأ يختاره  322-122ب  إشعياء )النّ  لعلّم

د لالتائب، لة، لالمتضايقين، لتحطيم انيار العبوديّ   وم الذأ يريده هللا هو االمتناعالصّ العارأ.  كساءلإيواء الُمشرَّ

احتياجات المتضايقين  عام للجياع لسدّ الكالم الخبيث عن اآلخرين لتقديم الطّ عن االشتكاء على اآلخرين لعن 

 (. 14-3: 12المعوزين )إشعياء 
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وم في األسفار التاريخية في العهد القديم  ر التاريخي لممارسة الصُّ  .ب. وصف التطوُّ

 ق. م.(. 222-1222) 11: 11لمزمور  1، 1: 12إشعياء  اقرأ

 ؟ اال مطلوبً  امع تغيُّر التاريخ، حتّى حين لم يكن مفرلضً  مولف معنى للقت الص: كيف اختاكتشف وناقش

 .ومغيير ف  معنى الصّ التّ 

عام، اأ عن تنالل الطّ  الخارجيباالمتناع  الداخليّ  فسواضع ال إذالل النّ عبير عن التّ التّ  بشكٍل تدريجّ ، صار يتمّ 

"تواضع ال اذّل  عبير األصل ّ . فالتّ الثيقً  المصطلحان ارتباطً فر المزامير لإشعياء يرتبط هذان الف  سِ وم. بالصّ 

 افشيئً  اا نيفش"( اقترب ف  استخدامه من معنى الكلمة "صوم" )ف  العبرية "صوم"( شيئً نّ ة "عِ نفسه" )ف  العبريّ 

 . اله تقريبً  احتى صار مرادفً 

)إشعياء  امعً  وازيبالتّ ان تُستخَدمان ق. م.(، صارت هاتان الكلمت 322-122، ف  منتصف فترة الملوك )الاخيرً 

"إذالل  الت  بها يتم إذالل النّفس. لهكذا، مع انّ  الوسيلةوم" هو ، كان "الصّ 11: 11(. لف  مزمور 1، 1: 12

للّذات  ات، لإذالل داخل ّ للذّ  داخليّ عنه ف  البداية من خالل يوٍم من الراحة يتّم فيه امتحاٌن  عبيرالتّ النفس" كان يتّم 

عبير عنه ف  يوٍم من لإلنسان بخطاياه، لتكفير ارإنسان عن خطاياه، فقد صار اآلن يتم التّ  ام هللا، لاعتراف داخل ّ ام

صار اإلظهار لهكذا من راحة الحياة لضرلراتها، اأ ف  يوِم صيام.  اات لحرمانها خارجيًّ للذّ  الخارجيّ ارإنكار 

 اهمية اكثَر فأكثر. يزداد  عاممتناع عن الطّ المتمثّل باال الخارجيّ 

ف  كل مناسبة صيام  ااعتياديًّ  اوم امرً يام بالكوارث لالموت. للذا، فقد كان الصّ رق، يرتبط الصّ سبة للنّاس ف  الشّ بالنّ 

؛ 43: 42)قضاة على مستوى األمة وبة الوطنيّة (، لخالل ايّام التّ 11: 1صموئيل 4؛ 11: 11صموئيل 1)

 ان يكون فرصةمن  اكثر، بح اإلمتناع عن الطعام هو وسيلة لتعذيب الروحأص (.13: 2؛ استير 3: 1صموئيل 1

 .الخطايا عن لالتكفير الخطاياب عترافرإال لالتذلل الذات  لفحصل

 .تضاعف مدة الصوم

 111مع مرلر الزمن، ابتدات حركة الصوم بالتضاعف ف  األمة اليهودية. ف  بداية زمن حكم الملوك )حوالى 

(، لكان هناك صيام لمدة سبعة ايام 14: 1صموئيل 4يصوم ليوٍم لاحد، من الصبح إلى المساء ) ق.م.(، كان الشعب

(. لف  نهاية 1: 12)دانيال  اجزئيً  اصام دانيال مّدة ثالث اسابيع صيامً لف  زمن دانيال، (. 11-11: 11صموئيل 1)

 ملوك1) ابيع  مّدة اربعين يومً ز الطّ تاّم ليتجالق. م.(، كان هناك صوم  123فترة المملكة لالملوك )قبل عام 
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 ابع )زكرياهرين الخامس لالسّ ق. م.(، كانت هناك اصوام خالل الشّ  112 - 142)(. لف  نهاية الّسب  2: 11

 (! 11: 2سنة )زكريا  ابع لالخامس لالسابع لالعاشر ف  كلّ هور الرّ اصوام ف  الشّ  ا(، كما ظهرت سريعً 1-1: 1

وم يومين ف  األسبوع، له  ما كان الفّريسيّون ل ليسوع المسيح ظهرت عادة الصّ األلّ  ، ف  زمن المج ءالاخيرً 

 (. 14: 12يمارسونها )لوقا 

-41: 13باستثناء إذالل النفس، الذأ قد يشتمل على الّصيام، لهو ما الجبه هللا على شعبه ف  العهد القديم ف  الليّين 

لقد كانت هذه ! ال يطلبها لم يرسمها هللا ة صرفةبشريّ  اروض  وصايا وف، فإّن كّل األصوام األخرى كانت 12

 (! 11-1: 1يوخ )انظر مرقس من تقليد الشّ  ااألصوام جزءً 

 

 .وم في الكتاب الُمقدَّسج. أهداف الصّ  

 وم في تاريخ الكتاب الُمقدَّس؟ اكتشف وناقش: ما أهداف الصّ 

 امفروض   الم يُعلَّم باعتباره متطلَّب  الكتاب الُمقدَّس، فإنّه  ف  موصوفعام وم" بمعنى االمتناع عن الطّ "الصّ  مع انّ 

رها هللا لال هذه "األصوام" لصايا لعادات بشريّ  كانت كلّ ارة. ما ف  يوم الكفّ على شعب هللا، إال ربّ  ة بحتة لم يقرِّ

  ما ينبغ  عدم إسرائيل، لهشعب من ثقافة  افرضها على شعبه. للكن مع مرلر الزمن، صارت هذه األصوام جزءً 

على  ايمكن اتّباعه، ولكنّه ليس مفروض  الخلط بينها لبين ثقافة ملكوت هللا. فمثال صوم يسوع لقادة الكنيسة 

 المسيحيّين اآلخرين ال على الكنيسة ككّل. 

 

 .عن التّواضع لإذالل الّذات اثقافيًّ  اكان الّصوم تعبيرً 

 ق. م.( 222العام  ى)حوال 1-1: 1الوارد ف  نحميا   ّ اريخالوصف التّ  اقرأ

ما كان  الكثيرً كان ارإنسان فيه يحزن على خطاياه ليعترف بها.  واضع وإذالل الّذاتعن التّ  اثقافيّ   اوم تعبير  كان الصّ 

يعترفون خالل صيامهم كان شعب إسرائيل لاس. راب على الرّ ماد ال التّ بارتداء المسوح للضع الرّ  االصوم مصحوبً 

 م لخطايا لشرلر آبائهم. بخطاياهم لشرلره
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  . ثاء لالحزنعن الرّ  اثقافيًّ  اوم تعبيرً كان الصّ 

 . 2-4: 42 األيام اخبار4ل 14-11: 1صموئيل 4ة الواردة ف  اريخيّ األلصاف التّ  اقرأ

تية. ، حيث كان النّاس فيه ف  حالة حزن من فقدان عزيز ال خوف من تهديداٍت آعن الحزن اثقافيّ   اوم تعبير  كان الصّ 

عبير عن الحزن. بكى الملك دالد لرجاله على موت ذلك التّ  ما تصاحب اواح كثيرً اب لالبكاء لالنّ يلكان تمزيق الثّ 

جاة من الحرب لكّل الشعب من اجل النّ  االملك شالل لكثيرين من جيش شعب إسرائيل. لالملك يهوشافاط اعلن صومً 

 لهم.  الشيكً  االت  كانت تمثِّل تهديدً 

 

 ركيز. وم يهدف لتعزيز القدرة على التّ صّ كان ال

 . 41: 12 الرسل ؛ اعمال1-4: 11 الرسل ؛ اعمال4: 2الوارد ف  متّى  اريخ ّ الوصف التّ  اقرأ

وم يُحفَظ بغرض تعزيز التركيز في عمٍل أو حدٍث دينيٍّ مهّم، وبغرض أن يكون اإلنسان حساس   كان للروح  االصُّ

وم مصحوبً ك. القدس وما يريد قوله وإيصاله بالّصالة ال اللقاء باهلل ألجل هدف خاّص. انظر  ادائمً  اان هذا الصُّ

ان  4: 2. ليرينا إنجيل لوقا 2: 11ملوك 1، لصوم إيليا ف  12، 1: 1لتثنية  42، 4: 12لصوم موسى ف  خرلج 

ركيز على إعداده للعمل، التّ ل لاألهّم من صوم يسوع هو . كان الهدف األلّ ابل تامًّ  اصوَم يسوع المسيح لم يكن جزئيًّ 

ان  لصومه فكان امتحانه كامتحان المتدّرب قبل ان يبدا العمل الذأ يُرَغب بأن الذأ اعطاه هللا ليتّممه. اما الهدف الثّ 

عوبة. صام قادة الكنيسة حين كانوا على لشك إرسال مرَسليهم، يعمله، لقد كان عمل لمهمة يسوع امرين بالغ  الصّ 

لح ة للرّ المسيحيّين كانوا شديدأ الحساسيّ  مناسبة تعيين شيوٍخ للكنيسة. يمكن ان يشير هذا إلى انَّ كما صاموا ف  

 القدس لما يرغب بإيصاله خالل الّصوم. 

ليست هذه وصايا أو تعاليم بشأن ما . اريخ المسيحيّ أوصاف تاريخيّة لما حدث في التّ هذه األمثلة  كلّ  لكْن الحظ انّ 

: "عليكم ان 12-13: 3! الحظ ان الرب ال يقول ف  متّى ة أو في الكنيسةالحياة المسيحيّ ينبغي أن يحصل في 

يساعدهم ف  الّصوم إن كان  اللمسيحيّين الحقيقيّين ان يصوموا طوعً  يمكنتصوموا،" بل "عندما تصومون". للهذا 

 ال يجوزهّمات المعطاة لهم من هللا. للكن اللقاء باهلل ف  الصالة، ال ف  طلب مشورة هللا، ال ف  إعداد انفسهم ألجل الم

 اّن الّصوم امٌر فرضه هللا على المسيحيّين!  أن يعلّمواين للمسيحيّين الحقيقيّ 
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وم ألجل اهداٍف لمقاصد خاطئة.   كما يدّلن الكتاب الُمقدس ممارسة الصَّ

 . 14-1: 12؛ إشعياء 1-1: 1؛ زكريا 1: 41ملوك 1ة الواردة ف  اريخيّ األلصاف التّ  اقرأ

واضع امام هللا. ظاهر بالتّ ، إما لقتل البرأء ال التّ عن ممارسة الصوم ألهداف خاطئة ايدّون لنا الكتاب الُمقدَّس أيض  

الرب لم يطلب  لقد لبّخ زكريا شعب إسرائيل على كونهم يولمون ألجل انفسهم بدل ان يصوموا ألجل الرب. لمع انّ 

س للرب. لف  إشعياء، لم يكن نوع الصوم الصحيح الذأ طلبه الرب هو سرائيل، للكن ليالّصوم، صام شعب إ

 . لم والحديث المسيء والخبيثاالمتناع عن الظّ عام، بل الطّ تنالل االمتناع عن 

 

 عام بل عن الشّر. ليس االمتناع عن الطّ  هو حيحالصّ  يّ وم الكتابد. الصّ  

 . 12-2: 1؛ زكريا 11-1: 12إشعياء  اقرأ

عن الطعام، ما نوع الّصوم الذأ  اوم باعتباره امتناعً بعد ان بدا شعب إسرائيل التركيز على الصّ  :اكتشف وناقش

 كان هللا يطلبه من شعب إسرائيل؟ 

 .مالحظات

  الذأ يرضيه. الصحيح ، علََّم هللا شعبه عن الصوم14-1: 12ف  إشعياء 

 .(1-1: 12)إشعياء  وم الذأ ال يرض  هللانوع الصّ 

ية من الفعل "صام"( لانت لم تالحظ؟ لتذلّلنا )من العبرية "ِعنّا ما بالنا صمنا )ف  العبرّ ائيل: "شعب إسر سأل

تلتمسون ة، االسم "صوم"( )ف  العبريّ إنّكم ف  يوم صومكم عليهم: " بّ للم تحفل بذلك؟" لعندئٍذ رّد الرّ  نيفش"(

ومون لك  تتخاصموا لتتشاجرلا فقط، لتتضاربوا مسّرةَ انفسكم لتسّخرلن )تستغلّون( جميع عّمالكم. لها انتم تص

وم )ف  العبرية "صوم"( بكلماٍت اثيمة. إّن مثل صومكم  )ف  اليوم ال يجعل اصواتكم مسموعة ف  العالء. ايكون الصَّ

ل ، ال ف  إحناء راسه كاألسلة، اايومً )ف  العبرية "ِعنّا نيفش"( الذأ اختاره ف  إذالل المرء نفسه العبرية "صوم"( 

ما يقوله الّربُّ هنا هو اّن لدى الّرّب؟"  مقبواًل )ف  العبرية "صوم"(  اافتراش المسح لالّرماد؟ اتدعو هذا صومً 

  !ال تنل رضاه الممارسة التقليديّة للّصوم عند شعبه لم تثِر إعجابه
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 .(14-3: 12)إشعياء  وم الذأ يرض  هللانوع الصّ 

ير، لإطالح سراح "صوم"( الذأ اختاره يكون ف  فكِّ قيود الّشّر، لحّل ُعقَد النّ قال هللا: "اليس الّصوم )ف  العبرية 

د ف  بيتك، لكسوة  المتضايقين، لتحطيم كّل نير؟ اال يكون ف  مشاطرة خبِزك مع الجائع، لإيواء الفقير المتشرِّ

 هو من ناحيةٍ  الحقيق ّ  وم الكتاب ّ الصّ  العريان الذأ تلتقيه، لعدم التغاض  عن قريبك البائس." لهكذا، يعلّم هللا انّ 

ة لالظّلم، لمن ناحية اخرى مشاركة ما لديك من طعام لثياب مع المحتاجين ف  التّاّم لالكامل عن الخطي االنفصالُ 

 العالم. 

ات، لاالمتناع عن ة "صوم"( مثل هذا الصوم، اأ بمعنى إنكار الذّ يعد هللا شعبه بأنهم حين "يصومون" )ف  العبريّ 

عام فقط، فإنّه سيستجيب صلواتهم، من االمتناع عن تنالل الطّ  آلخرين، بداًل ك لابك لثيطعامر، لان تعط  من الشّ 

ك، ليحرس مجُد الّرّب السيبارك حياتهم. إذ يقول: "عندئٍذ يشّع نوُرك كالّصباح، لتُزِهر عافيتُك سريعً  ، ليتقدَّمك برُّ

رة ساقتك. عندئٍذ تدعو، فيستجيب الّربّ   ‘" ها انا.’، تستغيث فيقول: مؤخِّ

ام، بل التوقُّف عن ارتكاب : ال االمتناع عن تنالل الطعاكتابيًّ  ااألمور الت  يعتبرها صومً  بّ لبعد ذلك يكّرر الرّ 

ك النير لارإيماء مين. فيقول: "إن ازلَت من لسط بيتة لبذل الممتلكات لالجهود ف  مساعدة المحتاجين لالمظلوالخطيَّ 

يشرق ف  الظلمة، لليلك  كنور نفسك للجائع، لاشبعَت حاجة الّذليل، فإنّ  ، لالنُّطق بالّشّر، إن بذلتَ اقارً باألصبع احت

 هر." ظُّ الّدامس يصبِح كال

ضحيات الت  يمكن لإلنسان ان بائح لالتّ من الذّ  ا، فإن بركات هللا اعظم بكثير جدًّ الحقيق ّ  وم الكتاب ّ ف  ما يتعلق بالصّ 

ليسدُّ حاجتك حتى ف  زمن القحط لاألرض الُمجدبة، فيقّوأ عظامك  اليهديك الّربُّ دائمً : "يِعد قائاًل  يقّدمها. فاهلل

فتصبح كرلضٍة مرليّة، لكجدالل ماء ال ينقطع، ليبن  الالُدك الخرائب القديمة ليقيمون اساساتها، ليَُسمون بعد 

 ‘" الشعب الذأ بنى اسواره لرّمم احياء مدنه.’ذلك 

ظلم، ال يشّدد على االمتناع عن تنالل الطعام، للكن على االمتناع عن الخطية لال الحقيق ّ  وم الكتاب ّ : الصّ اجاالستنت

 ،1لزكريا  12نفسك لما لديك ف  مساعدة المحتاجين لالمعوزين لالمتضايقين ف  هذا العالم. بحسب إشعياء  لبذل

 ب. هللا لالقري ، بل أمر بمحبّهلم يأمر هللا بصوٍم حرفيّ 

 

  عي لإلعالن عنه.بالخفاء / بدون السّ  هـ. ينبغي أن يتّم الّصوم الطّوعيّ  

 . 12-13: 3متّى  اقرأ
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 ون كيف ينبغ  لهم ان يصوموا؟ : حين يصوم المسيحيّ اكتشف وناقش

  .مالحظات

ه، كما يفعل يعلّم يسوع المسيح: "لعندما تصومون، ال تكونوا عابس  الوجو 12-13: 3ف  العهد الجديد، ف  متّى 

المراؤلن الذين يقطِّبون لجوههم لك  يظهرلا للنّاس صائمين. الحقَّ اقول لكم: "إنّهم قد نالوا مكافأتهم. اما انَت 

، بل ألبيك الذأ ف  الخفاء، لابوك الذأ افعندما تصوم فاغسل لجهك، لعطِّر راسك، لك  ال تظهر للنّاس صائمً 

ظهور الفّريسيّين  ادانفقد . عن التّواضع اتعبير  وم باعتباره سوع هنا عن الصّ يرى ف  الخفاء هو يكافئك." يتكلَّم ي

ال يأمر راب، ليريدلن ان يالحظ النّاس تقواهم. ريقة الت  يراهم النّاس بها، حيُث يغطّون لجوههم بالّرماد لالتّ بالطّ 

ضيَر ف  ذلك، للكن عليهم اال  . فإن ارادلا ان يصوموا فالوميسوع تالميذه بأن يصوموا، وال يمنعهم من الصّ 

 يظهرلا للنّاس صائمين، اأ ان يُخفوا صيامهم قدر المستطاع. 

 

 و. فرح الخالص ال يترافق مع الحزن والّصوم.  

: ماذا يعلّم الكتاب الُمقدَّس عن غياب لحضور العريس يسوع المسيح؟ ما عالقة هذا األمر بمسألة اكتشف وناقش

 الّصالة؟ 

  .مالحظات

يسوع: "ستأت  ايّاٌم يكون فيها العريس قد ُرفِع من بينهم، فعندئٍذ يصومون." ما الوقت الذأ يشير يسوُع إليه؟  يقول

يسوع يشير إلى الفترة ما بين صعود يسوع لمجيئه الثان ، بينما يقول آخرلن إنّه يشير إلى الفترة ما  يقول البعض إنّ 

 لح القدس من جهٍة اخرى. جيئه إليهم ف  انسكاب الرّ بين موته لمجيئه إليهم بعد قيامته من جهة لم

 

 الوقت.  يسوع موجود لحاضر كلَّ 

 . 11-13: 1؛ 41-44: 1؛ افسس 1: 41؛ 1: 11 يوحنا ؛ رؤيا42: 42؛ 1: 41؛ 42: 12متّى  اقرأ

 .مالحظات
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يسوع المسيح، غائب  العريس، اأ ، يعلّم بعض النّاس انَّ 1: 41ل 1: 11 يوحنا لرؤيا 1: 41باالعتماد على متّى 

من المسيحيّين ان يصوموا خالل فترة العهد الجديد لحتى مجيئه  طلبحتّى مجيئه الثّان ! للذا، يعلّمون ان المسيح 

 الثّان . 

يصومون.  سوفان يصوموا، للكنّه يقول إنّهم  بوجوب، فيسوع ال يأمر ال يطلب ال يعلّم اليس هذا الفهم صحيحً 

عن حياة كّل  اعن الكنيسة طوَل فترة العهد الجديد، ألّن الكنيسةَ جسُده. لهو ليس غائبً  ايح غائبً ، ليس يسوع المساثانيً 

خالل فترة العهد الجديد، فقد لعد ان يكون مع المسيحيّين الحقيقيّين حتى نهاية الّزمن. إنّه يحيا ف   مسيحّ  حقيق ّ 

  (!42: 4قلوب لحياة المسيحيّين الحقيقيّين اآلن )غالطية 

 

 لبعض الوقت.  هغاب يسوع المسيح عن تالميذ

 . 41-44: 14؛ عبرانيّين 12-1: 41 يوحنا ؛ رؤيا44-13: 13؛ يوحنا 1-1: 11إشعياء  اقرأ

  .مالحظات

الكلمات نفسه، حيث يقول: "استؤِصل من ارض  2: 11متى غاب يسوع عن اتباعه لتالميذه؟ يستخدم إشعياء 

ت يُنبئ بالموت القاس  لالعنيف الذأ ماته يسوع على الصليب. فقد قُبِض على يسوع، األحياء." لإشعياء بهذه الكلما

  بح، لقُِطع من ارض األحياء.لاقتيد للذّ 

ستأت  ايّام يكون فيها العريس قد ُرفِع من بينهم" كان ينبئ ف  لقٍت مبكِّر عن موته القاس  الذأ بقول يسوع "

ومسيموته. سيكون ذلك الوقت لقت نوٍح حقيق عن حزنهم،  امناسبً  اتعبيرً    لتالميذه. لف  ذلك الوقت، سيكون الصَّ

قال يسوع نفسه: "بعد قليل ال  44-13: 13ذلك النَّوح لالحزن لالّصوم لفترٍة طويلة. فف  يوحنا يستمّر  لن للكن

لم فيفرح. إنّكم يشرح لهم ما قصده: "إنّكم ستبكون لتنوحون، اما العا ترلنن !" ثمّ  وبعد ذلك بقليلترلنن ، 

ل إلى فرح. ... تحزنون اآلن، للكْن عندما اعود للقائكم تبتهج قلوبكم، لال احَد يسلبكم  ستحزنون، للكّن حزنكم سيتحوَّ

لطات شرار لالسّ ه للتالميذ ان رفضه من اليهود األفرحكم." فف  الليلة الت  سبقت الّصلب، الضح يسوع المسيح بنفس

يهم لشيك. فقد قال إنّه سيُحَكم عليه بالموت، لسيؤَخذ منهم بالموت لبعض الوقت. لبحسب ة الفاسدة لداعماليونانيّ 

ه خالل هذه الفترة فإنّ  ،11: 1، لكما نرى ف  متّى سيبكي التالميذ وينوحونخالل هذه الفترة  ه، فإنّ 42: 13يوحنا 

 اسينوحون ويصومون بينما العريس ميت  ين المسيحيّين الحقيقيّ  فما علّمه يسوع المسيح هو انّ  .ايصوموكان يمكن ان 

   . مّدة ثالثة أيّام في القبر
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(، لبعد صعوده إلى السماء لجلوسه عن يمين اآلب 21: 42بعد قيامة يسوع المسيح من الموت، فرح تالميذه )لوقا 

مع  ااضرً لح القدس، صار يسوع ح(. لبعد انسكاب رلح يسوع المسيح، الرّ 14: 42صار لديهم فرح عظيم )لوقا 

(، حتى إنّه ليس َمن يستطيع ان 42: 13اتباعه ف  كلِّ مكاٍن على األرض! لقد احال هذا حزنَهم إلى فرح )يوحنا 

لح القدس هو محبة لفرح (! ثمر الرّ 44: 13ينزع منهم فرحهم، للن يكون هناك من ينزع منهم فرحهم )يوحنا 

 (. 44: 1)غالطية 

فر م سِ السماء لانسكاب الرلح القدس اتت كنيسة العهد الجديد إلى الوجود. يعلِّ  بقيامة يسوع من الموت لصعوده إلى

يسوع  إنّ  42: 42الكنيسة ه  عرلس المسيح. ليقول متّى  انّ  41-44: 14لعبرانيين  12-1: 41 يوحنا رؤيا

 المؤمنين به، كل األيّام لحتى نهاية الّدهر!اأ المسيح مع عرلسه، 

 

ل. وم في العز. مطلب الصّ    هد القديم قد أُبط 

 . 11-12: 4؛ افسس 12: 4كولوس   اقرأ

 م.(، تغيّرت مطالب شريعة العهد القديم الطّقسيّة. فمكتوب ف  كولوس  12بعد موت يسوع المسيح لقيامته ): علّم

 ة،الحيوانيّ  بائح، لالذّ ومة، بما في ذلك الصّ قسيّ ريعة الطّ بات الشّ ألغى متطلّ ليب ان المسيح بموته على الصّ  12: 4

اهرة فقط، لختان األلالد. فقد ابعد مطالب العهد القديم عن تقديم قرابين الحصاد لالعشور، لاكل األطعمة الطّ 

 المسيحيّين! 

بين  أبطل الشريعة الطقسية التي كانت تسبّب االنفصالمكتوب اّن يسوَع المسيح بموته  11-12: 4لف  افسس 

! لهكذا، لم يعد تقديم الذبائح الحيوانية لالمج ء بالعشور ف  د من الكنيسة المسيحيّةوألغاها إلى األباليهود لاألمم، 

باٍت دينيّة مفرلضة ارة متطلّ الهيكل، لختان األلالد، لاكل األطعمة الطاهرة، لالصوم بهدف إذالل النفس ف  يوم الكفّ 

وم كفر  إلى الكنيسة المسيحيّة!  ةدينيّ  يضةٍ على المسيحيّين. للذا، ال يجوز ان تُعاد ممارسة الصَّ

 

 ة بشأن الّصوم هي: ة المهمّ ح. االستنتاج: المقاطع الكتابيّ  

 هعام، للكنَّ عن تنالل الطّ  اوم امتناعً وم الذأ اختاره هللا. ليس الصّ الذأ يشّدد على نوعية الصّ : 14-3: 12إشعياء 

  لم والقسوة والكالم الخبيث والمسيء!االمتناع عن الظّ 

وم افرح الخالص ال يكون مصحوب   الذأ يعلّم انَّ : 11-11: 1متّى   !بنواح وبكاء الصَّ
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يطان فال يُطَرد إال بالّصالة لالّصوم" تشابه ف  لضعها النّص  متّى وع من الشّ الكلمات "اّما هذا النّ : 41: 11متّى 

 ف  بعض فه  ال ترد إاّل  البستان (. -ب )"ألن لك الملك لالقوة لالمجد إلى األبد" ف  ترجمة فاندايك 11: 3

 رإنجيل متّى.  ّص األصل ّ من النّ  اها ليست جزءً رة، ليبدل انّ المخطوطات المتأخّ 

ة، التي شملت قسيّ ريعة الطّ إلغاء وإبطال كامل الشّ اللذان يعلّمان بوضوح عن : 11: 4لافسس  12: 4كولوس  

 !الّصوم

 ال يجوز لهم أن يفرضواين ان يصوموا إن ارادلا، للكن حقيقيّ للمسيحيّين ال يمكنالذأ يعلِّم انّه : 12-13: 3متّى 

 على المسيحيّين اآلخرين ان يصوموا. 

 

ص التّ . 2  عليم الّرئيسّي للمثَل. لخِّ

يسوع المسيح  يعلّمه؟ ما الذأ وم ف  ملكوت هللاعن الصّ  : ما التّعاليم ال الّرسائل الرئيسيّة الت  يقّدمها المثَلناقش

 ؟ نعملهال نكون عليه به، لما الذأ يريدنا ان  نؤمنال  نعرفهان بغرض 

 .مالحظات

نظام األمور  نظام األمور الجديد، الذي أتى يسوع به في مجيئه األّول، حلَّ محلّ ئيسية لهذا المثَل ه : "سالة الرّ الرّ 

ع النظام القديم! كان نظام األمور توافق منظام األمور الجديد ال يالقديم، الذي أتى به الفّريسيّون بعد الّسبي البابلي. 

ة مثل ة بشريّ يوخ، والتي تّم التعبير عنها في ممارسات دينيّ ة وضعها الشّ ف من تقاليد وفرائض بشريّ القديم يتألّ 

ف نظام األمور الجديد من خالص المسيح وشفائه وتحريره ورّده وتغييره وتجديده وم. يتألّ واح والصّ البكاء والنّ 

 يظهر في شكل فرح الخالص." للنّاس، وهو ما 

ل ليسوع المسيح بدا النظام الجديد: عن طرق النّاس التقليدية ف  النّواح لالحزن. فف  المج ء األلّ  اليس هللا راضيً  

ماكث  [(، ل"]الرلح القدس41: 1؛ كولوس  42: 4(. "المسيح فيكم" )غالطية 41: 1"هللا معنا" )ِعّمانوئيل؛ متّى 

(. الواقع لالحقيقة الجديدان بعد يوم الخمسين 44: 4؛ افسس 11-13: 12؛ 11-12: 1)يوحنا  معكم ليكون فيكم"

ريقة الت  بها يعبده ، لبالطّ الحقيق ّ  . يُسر هللا بفرح خالص المسيح ّ احقيقيً  ايوقِظان ف  كل مسيحّ  حقيق  فرحً 

 ألجل المحتاجين.  حياته لمقتنياته ليخدمه شعبُه، اأ حين يبذل

قاليد الجامدة الت  لضعها الفريسيون، ينبغ  ان تتنّحى يخلو من الفرح، بارإضافة إلى كل نواح التّ  اموس ّ كل صوم ن

ليحّل محلّها الخالص الذأ يأت  يسوع المسيح به. يمكننا ان نصوم بالخفاء ألجل اسباب لجيهة لدينا، للكْن ال  اجانبً 
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ين ال الكنيسة. ال يتّصف على المسيحيّين الحقيقيّ  اال مفرلضً  امطلوبً  انستطيع ان نعيد تقديم الصوم باعتباره امرً 

خمر الخالص (. 12-11: 12 يةلح القدس )رلمالم لالفرح بالرّ وم، للكن بالبر لالسّ صّ الملكوت هللا بالنواح ل

كر قَِرب  -)اشكال جديدة(  ق َرب جديدة)محتوى الخالص(، لما يصاحبه من بركات ينبغ  ان تُسَكب ف   الجديدة الشُّ

 ة لمجد هللا! ة التلقائيّ ة لالخدمة الطوعيّ عور باالمتنان لالحريّ لالشّ 

 دقائق( 2) صالة  2

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجالبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  تعكس تجالبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.ال اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة ال ثالثيَّة لارفعوا صلوات 

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 القادمللّدرس 

 طلب منهم ان يكتبوه ف  دفاترهم(. ااعط اعضاء مجموعتك الواجب التال  مكتوبًا، ال  قائد المجموعة.)

  لاْن تكرز بالملكوت. تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب لببناء كنيسة المسيح: التعهُّد .1

مع شخص آخر "العريس" ل"الثوب المرقوع" ل"قَِرب الخمر" مثَل  المتعلِّق بـ ال علّم ال ادرس التعليمِعظ  .4

 ال ضمن مجموعة. 

، 121، 121فر المزامير من سِ تمتَّع بخلوة رلحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف اصحاح يوميًّا  الخلوة الرلحية: .1

ل. َدلِّ 123، 121  . ن مالحظاتك. استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

 .11: 2: عبرانيين "هللا كلّ  المعرفة" بـ سلسلة آيات الحفظ المتعلّقةراجع يوميًا  :الحفظ .2

استفد من  . 41-12: 1رلمية بحّضر لدرس الكتاب التّال  ف  البيت، لالمتعلّق  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 منهجية الخطوات الخمسة ف  دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله ألجل شخٍص ال امر ُمحّدد هذا األسبوع، لانظر ما  صلِّ  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ن ايًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بألقات الخلوة الشخصية مع هللا،  َدلِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدلِّ

 لآيات الحفظ، لالتعليم، لالتحضير.
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 52الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك لهذا البرنامج التدريب  َصلِّ  قائد المجموعة:  . الذأ يتعلّق بالكرازة لالمناداة بملكوت هللالكرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  5

  المزامير

 

ة بكل لاحٍد منكمشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه اثناء إحدى خلواتكم  (من دفاتر الخلوة الرلحيَّة الخاصَّ

 (. 123، 121، 121، 121مزمور )اطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم الرلحيَّة لتأمالتكم ف  المق

 وااكتف. اصغوا إلى الشخص الذأ يُشارك، لتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، لاقبلوه. ال تُناقشوا األمور الت  يُشاركها 

 بكتابة المالحظات. 

 

 دقائق( 1) حفظ 1

 31: 3هللا كلّي المعرفة: عبرانيين 

 

  .11: 2هللا كلّّ  المعرفة: عبرانيين : عاٍت من اثنينف  مجمو راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 3

 52-33: 2 يةروم

 

كّل مسيحّ  داخل ة دائرة ف  ةً لاخالقيّ رلحيّ  اان هناك حربً  41-12: 1 يةبولس ف  رلمالرسول يعلّم : ُمقّدمة

بوالدته الجديدة.  اطئة لطبيعة جديدة حصل عليهطبيعة خا   الحقيق  طبيعتان، إن جاز التّعبير:لدى المسيححقيقّ . 

ما يرتكب  ا. لكثيرً اة، لمع هذا فإّن لديها قوة لسلطة عليه تجعل منه سجينً بيعة الخاطئة ه  طبيعته الحقيقيّ ليست الطّ 

ر من هذه الخطايا.   المؤمن خطايا ُمعيّنة، للكنّه يتوق ألن يتحرَّ
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عدم كفاية  هره من قوة لفساد الخطية! لقد اظهر الرسول بولس من اختبارة ان تحرِّ ريعة األخالقيّ ال تستطيع الشّ 

 ناموسائر بين الخطية لالقداسة، ليس من اخلّ  الدّ راع الدّ ! فف  الصّ قديس(للوصول إلى القداسة )التّ  الناموس

ة الجديدة تالخاطئة لطبيع ائر بين طبيعتهراع الدّ . فأمله الوحيد باالنتصار ف  الصّ الحقيق ّ  ساعد المسيح ّ يستطيع ان ي

 يسوع المسيح.  بّ المتجّددة هو ف  نعمة الرّ 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 3الخطوة 

  . 41-12: 1رلمية لنقرا  اقرأ.

 ه. لنقرا بالتنالب بحيث يقرا كل شخص آية لاحدة إلى ان ننته  من قراءة المقطع بأكمل

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 5الخطوة 

ر. ما هو الحق الذأ تعتقد انه مهم بالنسبة لك ف  هذا المقطع؟ ال ما هو الحق الذأ لََمس عقلك ال قلبك ف  هذا  َفكِّ

 المقطع الكتاب ؟

ن. ن افكارك ف  دفترك.  اكتشف َحقًّا لاحًدا ال حقَّين تفهمهما. َدوِّ  فَكِّر فيهما لدلِّ

 )بعد ان يقض  اعضاء المجموعة بعض الوقت ف  التفكير لالكتابة، شاركوا افكاركم بالتنالب(.  شار ك.

 لنتنالب ف  مشاركة األشياء الت  اكتشفها كل لاحٍد ِمنَّا.

 ختلفة(.)تذكَّر انه ف  كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك اعضاء المجموعة ُمشاركات مُ 

 

 53-33: 2 يةروم

الشريعة ُمقدَّسة وعادلة وباّرة وصالحة، فإنها ال تستطيع  عمله: مع أنّ يأن  الناموسستطيع يما ال : 3االكتشاف 

 .وصالحين ايسين وأبرار  أن تجعل المسيحيّين الحقيقيّين قدّ 

 ة.أ. لدى المسيحيّين الحقيقيّين ناحيتان في طبيعتهم البشريّ  

، له  طبيعة تتّصف بعدم الكمال طبيعتهم الخاطئة الذأ هو(، 12: 1 ية)رلم الناحيتَين "الجسد" تُدعى إحدى

(، الذأ هو 41، 44: 1الّضعف لالزلال. اما النّاحية الثّانية فتُدعى "العقل" )شريعة العقل، ارإنسان الباطن؛ بل

 ة من الخارج. اخل لشريعة هللا األخالقيّ الدّ لح القدس من ، الت  تقع تحَت سيطرة الرّ طبيعتهم الجديدة المتجّددة

الّصراع الّدائر بين طبيعة المسيحّ  الحقيقّ  الخاطئة، الت  اخذها من آدم، لطبيعته الجديدة  41-12: 1 يةتصف رلم

(. لتسكن كلتا الطّبيعتان، الخاطئة لالجديدة، ف  نفس 11-11: 1 يةالمتجّددة، الت  اخذها من المسيح )انظر رلم

 ح( المسيحّ  الحقيقّ  لف  جسده. )رل
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آثمة ما يعملون أشياء  اعن ذلك كثير   االّصالح، ولكنّهم عوض   واب. يرغب المسيحيّون الحقيقيّون بأن يعمل 

 شّريرة. و

ريعة ة عن تقديس المؤمنين. ال يعود هذا إلى طبيعة الشّ ظِهر بولس عجز الّشريعة األخالقيّ يُ  11-12: 1 يةف  رلم

ف  طبيعتها، ألنّها تعلِن طبيعة  ةروحيّ ريعة ، بل إلى الطبيعة الخاطئة الت  ما تزال تسكن ف  المؤمنين. فالشّ ةاألخالقيّ 

، اأ انّها غير روحيّةطبيعة المؤمنين الخاطئة  (. للكنّ 14: 1 يةهللا لإرادته، الُمقدَّستَين لالباّرتَين لالصالحتين )رلم

 الحة. رإرادته الُمقدَّسة لالعادلة الباّرة لالصّ ال تخضع هلل لال تستطيع ان تخضع هلل ل

 يةالخاطئة )مضارع معلوم؛ رلملطبيعتهم  امّرة بعد مرة ليكونوا عبيدً  اطوع  نفسهم غير المؤمنين ا يسلّملبينما 

 (. فال يسلّم المسيحيّون12: 1 يةمجهول؛ رلم الخاطئة )ماض  تامّ  لطبيعتهم اكره   مبيعونالمؤمنين  (، فإنّ 13: 3

الحقيقيّون انفسهم بقصٍد لطواعية لخدمة الخطية، لكّن طبيعتهم الخاطئة ه  ف  لضع ارإنسان المبيع الذأ ال تكون 

يريد المسيحيّون الحقيقيّون (. 41: 1الخاطئة؛  لطبيعته ا؛ اسيرً 12: 1 يةالدليَل على ميوله الّداخليّة )رلم ااعماله دائمً 

ما يعملون الّشرلر بدل الخير  اة ضدهم، حتّى إنّهم كثيرً لخاطئة تعمل بقوّ الح، للكّن طبيعتهم اان يعملوا الصّ 

 (. 11: 1 ية)رلملالّصالح 

(. 12: 14؛ عبرانيّين 22: 1؛ انظر متّى 12-14: 1سوى الكمال )انظر فيلبّ   لاألخالق ّ  هدف بولس الّرلح ّ ليس 

بلوغ معيار هللا للكمال، لاّن بعض األمور الّشّريرة الت   ف ه يفشل هاية، حين يقيّم بولس حياته يدِرك انّ للكن ف  النّ 

 الوصول إليه لتحقيقه.  ا يستطيع فعاًل اسمى ممّ  هيُبغضها يعملها. لهكذا، يدرك ان هدف

 

 .اوصالح   اوباّر   اة أن تجعل المسيحّي الحقيقي ُمقدَّس  ج. ال تستطيع الّشريعة األخالقيّ  

 المسيحيّين يُبِغضون ل إلى عّدة استنتاجاٍت مهّمة. فهو يستنتج انّه مع انّ سويصل بولس الرّ  42-13: 1 يةف  رلم

 (. ليستنتج انّ 13: 1 يةتعّدياتهم على شريعة هللا، فإنّهم يُدِركون ليقّرلن اّن شريعة هللا صالحة )رلمل خطاياهم

(. اعمالهم الخاطئة ه  11: 1 يةة )رلماألعمال الخاطئة الت  يرتكبها المؤمنون لم تعد معيار طبيعتهم الحقيقيّ 

ة الكاملة بيعة البشريّ ظِهرلن الطّ ، للكْن حين تُعَمل ال تكون ف  اتّفاق تاّم مع طبيعتهم الجديدة، للهذا ال يُ ااعمالهم حقًّ 

ما يرتكبها المسيحيّون  اكثيرً األعمال الخاطئة الت   . ليختم بقوله إنّ ين لال لاقعهم الحقيق ّ للمسيحيّين الحقيقيّ 

 ية)رلم اال اخالقيً  افقط هو انّه ال يحيا ف  طبيعتهم الخاطئة ش ٌء صالح رلحيً  الاحدً  اثبِت شيئً حقيقيّون تُ ال

1 :12-42 .) 
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ان يعمله، لمع اّن طبيعة المسيحيّين الحقيقيّين الجديدة  ة تأمر بما على المسيحّ  الحقيق ّ الّشريعة األخالقيّ  مع انّ 

بيعة الخاطئة ف  ة ال تستطيع ان تبِطل الطّ ريعة األخالقيّ ة، فإن الشّ ريعة األخالقيّ به الشّ المتجّددة ترغب بعمل ما تأمر 

الميَل  اة تلقائيً المسيحيّين الحقيقيّين! لهكذا، حينما يأمر هللا بوجوب عدم عمل شرٍّ معيّن ال تبِطل شريعة هللا األخالقيّ 

 اكن ف  المسيحيّين الحقيقيّين لعمل ذلك الشّر. السّ 

راع الجارأ بين طبيعتهم الخاطئة ة ان تساعد المسيحيّين الحقيقيّين ف  الصّ ال تستطيع الّشريعة األخالقيّ  الستنتاج:ا

 ة ببساطة ال تستطيع ان تجعل المسيحّ  الحقيق ّ . الّشريعة األخالقيّ )الت  نالوها ف  الوالدة الجديدة(لطبيعتهم الجديدة 

 . اال صالحً  اال بارًّ  اُمقدَّسً 

 

  52-53: 2 يةروم

ن يتمتّعون ويُسّرون بشريعة هللا يعمله: مع أّن المسيحيّين الحقيقيّ يأن  ناموسستطيع اليما ال : 5االكتشاف 

 . يطرة الُمطلَقة لطبيعتهم الخاطئةة، فإّن نعمة هللا هي الوحيدة القادرة على إنقاذهم من السّ األخالقيّ 

 ال تكون كاملة أو تاّمة.  يقيّ وح القدس في المسيحّي الحقأ. سيطرة الرّ  

م بولس الرّ  طبيعته راع القائم ف  المسيحّ  الحقيقّ  هو بين . الصّ استنتاجه النّهائ ّ  41-41: 1 يةسول ف  رلميقدِّ

فالمسيحيّون الحقيقيّون ف  ، الت  يأخذها من يسوع المسيح. وطبيعته الجديدة المتجّددة، الت  يأخذها من آدم، الخاطئة

هن(، يُسّرلن باستمرار )ف  المضارع( بشريعة اخل ، عقلهم، شريعة العقل لالذّ الجديدة المتجّددة )كيانهم الدّ طبيعتهم 

طبيعتهم الخاطئة ال  ليدِركون بألم انّ  ان يكتشفون فورً ي(. للكّن المسيحيّين الحقيقيّ 44: 1 يةة )رلمهللا األخالقيّ 

(! فه  تأسر نفس لجسد 41: 1 ية)رلم اما تهزمه ايضً  الكثيرً الفاسدة ال تحارب المسيحّ  الحقيقّ  فحسب، بل 

عظيمة، حتى إّن المسيحيّين  فيهم بيعة الخاطئةد. فما تزال قّوة الطّ اسالمسيحيّين الحقيقيّين، لتُخِضعهم لتأثيرها الف

 اخادمً  الحقيق ّ  ر المسيح ّ يص(. ال ي41، 11: 1 يةدهم )انظر رلمتهم لجهون ال يستطيعون مقالمتها بقوّ يالحقيقيّ 

يصير ضحيّة بائسةً يائسةً لها. لطالما يعيش المسيحيّون الحقيقيّون ف  اجسادهم  هلطبيعته الخاطئة، للكنَّ  اطائعً  العبدً 

لطبيعتهم الخاطئة. لطالما كان المسيحيّون  مكَرهين وغير راغبين العبيدً  اهم يبقون خدامً ة الحالية، فإنّ الماّديّ 

طبيعتهم الخاطئة ستبقى موجودة معهم، للن تكون سيطرة الرلح  ة، فإنَّ ة الحاليّ   اجسادهم الماديّ الحقيقيون يعيشون ف

 القدس كاملةً ال تاّمة فيهم. 

اجسادهم الماّدية ما تزال  (، ألنّ 42 :1 يةيُدعى جسد المسيحيّين الحقيقيّين المادأ الحال  بـ"جسد الموت" )رلم

 هاية إلى موٍت جسدّأ. خاطئة بشكٍل خاّص، ُمسبِّبةً الموت الرلحّ  الذأ يقود ف  النّ المجال الذأ تعمل فيه طبيعتهم ال
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 المسيح المسيحّي الحقيقّي بشكٍل متكّرر من عمل طبيعته الخاطئة القوّي.  يسوع ب. سيُنق ذ 

إنّها تدفعهم  ة لالفاسدة.لحقيقة حالتهم العاجز اة ف  ذاتها تجعل المسيحيّين الحقيقيّين اكثر إدراكً ريعة األخالقيّ الشّ 

 يةذ االنتصار منه، لهو المسيح )رلمطبيعتهم الخاطئة من المصدر الوحيد الذأ يمكن اخ للّسع  لالنتصار على

ليص لتحرير )ف  زمن رإنقاذ لتخ ع فعاًل سرِ بل ليُ  ح هو الوحيد الذأ يستطيع ان يُسِرع(. فيسوع المسي41: 1

لَب )ف  (. فقد صُ 42: 1 يةة" )رلمين من "جسد الخطين( المسيحيّين الحقيقيّ عن اليقي االمستقبل ليتضّمن تعبيرً 

(. لقد اعتقهم لحّررهم 3: 3 يةعتهم القديمة غير المتجّددة )رلمصيغة الماض  البسيط( مّرة لاحدةً لإلى األبد طبي

(. 44: 3 يةهلل )رلم العبيدً  (12: 3 يةللبّر )رلم اة فصارلا عبيدً   البسيط( مّرةً لاحدةً من الخطييغة الماض)ف  ص

سيتدّخل بشكٍل متكّرر رإنقاذ المسيحيّين الحقيقيّين من عمل طبيعتهم الخاطئة القوّأ فيهم. لف  مجيئه الثّان ، للكنّه 

 (. 42: 1 ية)رلم ة وبشكٍل كامل إلى األبد من طبيعتهم الخاطئةوبقوّ  اذهم يقين  نق  سيُ 

 

 الخاطئة ويعمل على وضع حّد ونهاية لخطاياه وأخطائه.  أن يحارب طبيعته للمسيحيّ  ينبغيج.  

طبيعتهم الجديدة ، الت  اخذلها من آدم، لطبيعتهم الخاطئةراع القائم ف  المسيحيّين الحقيقيّين هو بين الصّ  االستناج:

نها. فهو يخدم الخاطئة قّوةٌ ال يستطيع ان يتحّرر م ، الت  اخذلها من المسيح. طبيعة المسيحّ  الحقيق ّ المتجّددة

لح ة، ألّن الرّ قوّ  االجديدة المتجّددة ه  ايضً  لها. للكن طبيعة المسيحّ  الحقيق ّ  اطبيعته الخاطئة بشكٍل متكّرر عبدً 

. ال يقبل بولس حالته القائمة هذه، اكعبد ايضً  ةما يخدم شريعة هللا األخالقيّ  االقدس نفسه يحيا فيه! للهذا فهو كثيرً 

ة محاربة طبيعته يسوع المسيح سينقذه ليحّرره من هذه الحالة. للهذا فإّن على كتفه مسؤلليّ  بأنّ  اللكنّه مقتنع تمامً 

 (. 43-13: 1؛ غالطية 11: 2 يةلح القدس )انظر رلمالخاطئة لإماتة خطاياه بقوة الرّ 

 

   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 بشأن اأ امٍر ف  المقطع الكتاب ؟: ما األسئلة التّ  توّد ان تطرحها على هذه المجموعة فّكر

 ، لان نطرح اسئلة عن اموٍر ما نزال ال نفهمها. 41-12: 1رسالة رلمية قّدمها تلنحالل فهم كلِّ الحقائق التّ  

 : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، لبعد ذلك اكتبه ف  دفترك. دّون

التّفكير لالكتابة، ليشارك كلُّ لاحٍد بدلره بعض افكاره الت  : )بعد ان يقض  اعضاء المجموعات دقيقتَين ف  شارك

 دّلنها(. 

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

 مثلة على اسئلة يمكن ان يطرحها التاّلميذ، لبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )ف  ما يل 
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 52-33: 2 يةروم

هل هذا اختبار إنساٍن  ؟خصيّ ما المرحلة التي يصفها بولس الرسول في هذا المقطع في اختباره الشّ : 3الّسؤال 

 ؟ تجّدد ونال طبيعة جديدة أم اختبار إنسان لم يتجّدد

 .مالحظات

ذه على لمؤمن مولوٍد ثانيةً. لهم يبنون فكرتهم ه اال يمكن ان تكون لصفً  41-12: 1 يةرلم هناك َمن يقول إنّ 

 2ل 3 يةمن ناحية، لرلم 1 ية(، لعلى المقارنة بين رلم12: 1 يةسول بولس "لاما انا فجسدّأ" )رلمكلمات الرّ 

 من ناحية اخرى. 

 يصف بولس اختبار إنساٍن مولوٍد ثانيةً.  43-12: 1 يةلمع هذا، فف  رلم

 أ. بولس متواضع وواقعّي بشان نفسه.  

ُسل شأنا" ) امولودً  انً يصف بولس الرسول نفسه بصفته مؤم ه (، لبأنّ 1: 11كورنثوس 1ثانيةً بأنّه "اصغر الرُّ

(. كما انّه يصف 11: 1تيموثالس 1(، ل"الل ]لاسوا[ الخطاة" )2: 1" )افسس ا"األصغر من اصغر القّديسين جميعً 

لهو ما لن يحدث إال حين  ( ما دام لم يخلُص بالكامل من طبيعته الفاسدة،42: 1 ية" )رلماتعيسً  انفسه بكونه "إنسانً 

 (. 12-2: 1؛ فيلبّ  1-1: 1يوحنا 1لوجه )انظر  الجهً  المسيحَ  يرى يسوعَ 

 

 وصف لمؤمن ال لغير مؤمن.  52-33: 2 يةروم هو أنّ  الّراجحب. األمر  

رإنسان  لصف رإنسان مؤمن ُللِد لالدةً ثانية ال 41-12: 1 يةما يقوله الرسول بولس ف  رلم انّ  هو الراجح لالغالب

 ية  اصادق على صواب الّشريعة" )رلملم يُولَد ثانيةً. فمن غير المحتمل ان يقول إنسان لم يُولَد ثانيةً: "فإن

الح" (، ل"اريد الصّ 42، 11، 11: 1 يةس ما اريده، إّن ما ابغضه فإياه اعمل" )رلمر، ل"إذ ال اما(44، 13: 1

شكر غير المؤمن لغير المولود ثانيةً هللاَ بيسوع المسيح، مثلما (. لمن غير المحتمل اّن ي41، 11، 12: 1 ية)رلم

 41-12: 1 يةلاضح ان بولس الرسول يصف ف  رلم (.1: 14كورنثوس 1؛ انظر 41: 1 يةيعمل بولس )رلم

بيعة الخاطئة الت  غلب على الطّ للتّ  ليست من ذاتهمة اعظم يتقّدسوا يحتاجون لقوّ  لك ضعف المسيحيّين. ف شّدةمدى 

 المؤمنين لح القدس! فقد اكتسب يسوع تبرير كلّ من يسوع المسيح لالرّ  ش ء اقلّ    داخلهم. للهذا ال يحتاجون ألأّ ف

 ة ف  المؤمن. خصيّ من الحياة الشّ  اقديس جزءً برير لالتّ لح القدس يجعل التّ ، لالرّ هملتقديس
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 أ. 2، 2: 2 يةوروم 52-33: 2 يةج. ثّمة فرٌق عظيم ما بين روم 

في . حين كان بولس غير مولوٍد ثانية، كان يحيا غير مؤمن اأ غير مولود ثانيةً  اا إنسانً 1، 1: 1 يةلمتصف ر

ر للموت(، لكان ةبيعة الخاطئ)الطّ  الجسد عن  ا(. حين كان يعيش بعيدً 41-11: 1؛ انظر غالطية 1: 1 ية)رلم يثم 

ف  طبيعته الخاطئة، بل عاش  غبات اآلثمة الفاسدةيعة الرّ رثِر الشّ الّشريعة، فلم ينتبه إلى ما تعلمه شريعة هللا، لم تُ 

 ا(! 1: 1 ية، غير خائف من عقاب هللا للخطايا )رلمات لالبّر الّذات ّ حياة رتيبة هادئة تتّصف باالكتفاء بالذّ 

قبل تصف هذه اآليات اختبار بولس . تصف ارإنسان غير المؤمن )غير المولود ثانيةً( 11-1: 1 يةرلم الّراجح انّ 

إلى زمن  11-2: 1 يةن زمن الماض  ف  رلمة األللى من إيمانه. فاالنتقال مإيمانه بفترة قصيرة لف  الفتر

ال بّد انه يشير إلى تغييٍر راديكالّ  من إنسان غير مؤمن لغير مولود ثانيةً إلى  41-12: 1 يةالمضارع ف  رلم

راع الذأ فيهم طالما سول بولس ضعف المؤمنين لالصّ يصف الرّ  43-12: 1 يةفف  رلم إنساٍن مؤمن مولوٍد ثانية!

  كانوا يحيون ف  اجسادهم الفانية الحالية على األرض! 

 

 . 55، 32: 2 يةوروم 52-33: 2 يةد. ليس من تناقٍض ما بين روم 

  .خاطئ وقّديس في الوقت نفسهالمؤمن المولود ثانيةً هو 

(، اأ انّه ما يزال لطبيعته الخاطئة تأثير ف  حياته، 12: 1 ية)رلم ناحية، ما يزال المؤمن "مبيع تحت الخطية" نم

(. ما تزال 4-1: 4؛ 12-2: 1يوحنا 1؛ 14: 3ة )انظر متّى ن يحيا حياة كاملة تخلو من الخطيبحيث ال يستطيع ا

ن لقٍت آلخر، (. فم41، 41، 41: 1 يةقّوة تريد ان تسيطر على المؤمن لتتحّكم به )رلم ةالطبيعة الخاطئة ال الفاسد

لح القدس الذأ يحيا ف  المؤمن، لتحالل ان تعيد المؤمن إلى اسلوب تهاجم الطبيعة الخاطئة المؤمن لتعارض الرّ 

بيعة الخاطئة )شريعة الخطية( المؤمن ما تجعل الطّ  ا(. لكثيرً 11: 1ا؛ انظر غالطية 41: 1 يةحياته القديم )رلم

بحيث ال يستطيع المؤمن ان يقالمها  اب(. الطبيعة الخاطئة قويّة جدً 41: 1ية خلف قضبانها )رلم الها لسجينً  ااسيرً 

يع إال ان يحيا المؤمن ال يستط ال انّ  ائة تغلب دائمً قول الرسول بولس إن الطبيعة الخاطة إرادته ال جهوده. ال يبقوّ 

ر منها،  ان قّوة النسبيعة الخاطئة لالفاسدة ف  ارإالطّ  يقوله هو انّ  حياةً مهزلمة. بل ما يستطيع ارإنسان ان يتحرَّ

 . ارإنسان ال يريدها ان تنتصر غم من انّ ( ما تهزم ارإنسان بالرّ ا)ف  احياٍن لليس دائمً  الكثيرً 

( يحيا إلى األبد 4: 3 ية)ماض  بسيط؛ رلم ةلخطيسبة للمن ناحيٍة اخرى، فإّن المؤمن الذأ ماَت مّرةً لإلى األبد بالنّ 

رً  رتم"؛ رلم(. فقد تحّرر من الخطي1: 3 ية)ماض  تام؛ رلمة من الخطي اُمبرَّ ، 12: 3 يةة )ماض  بسيط، "ُحرِّ

(. 44: 3 يةهلل )ماض  بسيط، رلم ا(، لعبدً 12: 3 يةللبّر )ماض  بسيط؛ رلم اصار مّرةً لإلى األبد عبدً (، ل44
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(. 11 :3 يةهلل )امر بزمن المضارع؛ رلم اسبة للخطية لحيًّ باستمرار بالنّ  اميّتً  اُِمر بولس بأن يستمّر ف  حسبان نفسه

ال يقّدم اعضاء جسده أ(. لاُِمر ب14: 3 يةة بأن تصير سيّده )امر بزمن المضارع؛ رلمكما اُِمر بأال يسمح للخطي

(، للكنّه اُِمر بأن يقّدم اعضاء جسده مّرة لإلى األبد 11: 3امر بزمن المضارع؛ فعل ادلاٍت لاسلحةً لإلثم لالخطية )

امر بزمن الماض  فعل للبّر الذأ يقود للقداسة ) ا(، لعبيدً 11: 3امر بزمن الماض  البسيط؛ فعل اسلحةً للبّر ) هلل

 (. 11: 3 ،البسيط

 االمؤمن يسقط بين حيٍن لآخر مرتكبً  بيعة الخاطئة المتسيّدة ف  ارإنسان قد ُكِسرت. لمع انّ مركز لقّوة لسلطة الطّ 

يطان،  (! الشّ 3 يةنّه ال يستطيع ان يحيا ف  الخطية، لال للن يبقى يحيا فيها )رلم(، فإ43-12: 1 يةة )رلمالخطي

لالعالم الّشّرير البعيد عن هللا لالطّبيعة الخاطئة لن تستطيع إيقاف المؤمن عن عمل البّر لعيش البّر لالنّمّو ف  

لكن التّبرير يقود إلى حياة ُمقّدسة (! اجرة االستمرار بالعيش ف  الخطية موت، ل11، 11، 11 :3 يةالقداسة )رلم

 (! 41: 3ية ة )رلمتنمو لتزداد قداسة، لتنته  بالحياة األبديّ 

، الحقيق ّ  للمسيح ّ لكامل لقداسته الكاملة قد ُحِسب فبّر المسيح ا. ركزه في المسيحلم النسبةقّديس ب  ّ المسيحّ  الحقيق

س هلل  مسيحّ  الحقيق ّ ال له. ف  المسيح انفصل اأ صارا محسوبَين لمنسوبَين عن العالم الّشّرير البعيد عن هللا لُكرِّ

 لصار ينتم  هلل ليخّصه. 

ف  افكاره  بعدُ  بالكامل القّديسً  الم يصر بارًّ  الحقيق ّ  المسيح ّ  ، فإنّ مّو في المسيحة النّ بعمليّ ا ف  ما يختّص امّ 

كورنثوس 1لقّديس بالكامل ف  مركزه ف  المسيح )انظر باّر  فالمسيحّ  الحقيق ّ لدلافعه لمواقفه لكلماته لاعماله. 

 (. 13-11: 1بطرس 1ة )انظر بالكامل ف  حياته المسيحيّ  القّديسً  اه ليَس بعُد بارًّ (، للكنّ 12: 1

 

 . اتين تمام  تقّدمان حالتين متضادّ  2-2: 2 يةوروم 52-33: 2 يةهـ. روم 

ه : "فكر الجسد معاٍد )باستمرار( هلل. فهو باستمرار ال  2-1: 2 يةلرلمة رجمة الحرفيّ : التّ ارإنسان غير المولود ثانيةً 

ان يرضوا هللا )زمن  ايخضع لشريعة هللا )زمن المضارع المستمّر(. الذين يبقون ف  الجسد ال يستطيعون ابدً 

  "المضارع المستمّر(.

ه الفاسدة تسوده. للذا، فإنّه يكون ف  حالة ارإنسان غير المولود ثانيةً )غير المؤمن( يحيا "ف  الجسد"، اْأ ان طبيعت

ريعة هللا )زمن ان يخضع لش ا(، لال يستطيع ابدً لشريعة هللا )زمن المضارع المستمرّ  اعدالة مع هللا، فال يخضع ابدً 

 (. 1: 2 يةرلم المضارع المستمّر؛
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باستمرار بحسب الرلح تكون اذهانهم  ذين يحيونه : "الّ  3-1: 2 يةة لرلمرجمة الحرفيّ : لالتّ ارإنسان المولود ثانيةً 

لح حياة لسالم." فبخالف ارإنسان غير المولود ثانيةً، لح )زمن المضارع المستمّر(. ذهن الرّ موّجهة نحو امور الرّ 

(، ليكون قد صّمم 44: 1 يةيَُسرُّ المؤمن المولود ثانيةً بأن يعيش بحسب شريعة هللا )بزمن المضارع المستمّر؛ رلم

(، مع انّه ف  بعض األحيان يمكن ان 41: 1 ية؛ رلمله )زمن المضارع المستمرّ  ادم شريعة هللا عبدً على ان يخ

(، للكن 1: 2 يةغير المولود ثانيةً هللاَ )رلم(! يُبِغض ارإنسان 41: 1 يةيش عكس ما يريده لصّمم عليه )رلميع

 (!  11: 1 ية)رلم ف  غالب األحيانيعمله المؤمن يستمّر ف  بُْغض الّشّر )بزمن المضارع المستمّر(، لهو ما 

 

 33: 2 يةروم

 ؟ما الفرق بين أن يكون اإلنسان "في الجسد" وأن يكون "غير روحّي": 5الّسؤال 

   .مالحظات

 غير المسيحيّين الحقيقيّين هم "في الجسد".  جميعأ.  

ساركس"(، الت  تسود لتتسلّط عليهم. فالّرلح ة "بيعة الخاطئة ال الفاسدة )ف  اليونانيّ لغير المؤمن طبيعة لاحدة: الطّ 

(، فإنّه 13: 3 يةلطبيعته الخاطئة )رلم ا(. لمع انّه يختار طواعيةً بأن يكون عبدً 12-1: 2 يةالقدس ال يحيا فيه )رلم

لاسلحةً اعضاَء جسده ادلاٍت  العجزً  ارً بْ من طبيعته الخاطئة. إنه يقّدم جَ  اال يستطيع ان يختار طواعيةً ان يكون حرًّ 

ان يُرض   ال يستطيعان يخضع هلل لرإرادته. إنّه  ال يستطيعيخضع هلل لال رإرادته. إنه  الجاسة. إنّه لخدمة ارإثم لالنّ 

 بيعة الجديدة. "ف  الجسد" يعن  انّه غير مولود ثانيةً، لليست له الطّ فقط كون ارإنسان  . لهكذا، فإنّ اهللا ابدً 

 

 البشرية فقط.  مالروحيّين" في ما يختّص بطبيعته "غير هم المسيحيّين جميعب.  

 طبيعة الجديدة )طبيعتة المتجّددة(. الللمسيحّ  الحقيقّ  طبيعتَين: طبيعته الخاطئة ل يمكن القول إنّ 

ة: بنوماتيكوس(، اأ انّها تُعلِن طبيعة هللا لإرادته، لهما القداسة لالعدل لالبّر )ف  اليونانيّ  ةشريعة هللا رلحيّ 

 (. 14: 1 يةّصالح )رلملال
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 ة: ساركينوس(. لهكذا، فإنّ " )ف  اليونانيّ ةجسديّ " ال "ةغير روحيّ ها "تُوَصف بأنّ  الخاطئة طبيعة المسيحّ  الحقيق ّ 

اكنة ف  بيعة الخاطئة السّ ة، للكن الطّ طبيعة المسيحّ  الخاطئة ه  على خالف طبيعة شريعة هللا. فشريعة هللا رلحيّ 

 ا. طبيعة المسيحّ  الحقيقّ  الخاطئة كثيرً شّريرةبل غير ُمقدَّسة وغير باّرة ة، اأ انّها غير رلحيّ  الحقيق ّ  المسيح ّ 

ما تدفعه لعمل اشياء يُبغضها، للتجاهل عمل امور يحّب عملها. المسيحّ  الحقيقّ  يعرف اّن ف  طبيعته الخاطئة ال 

ا " )غير رلحّ ( ال يعن  انّه ليس مولودً اارإنسان "جسديًّ (. للذا، فإّن كون 12: 1 يةيسكن ش ٌء صالح ال نافع )رلم

ة( ف  المسيحيّين الحقيقيّين تظهر بألضح صورة ف  المسيحيّين الذين لم ة )غير الرلحيّ بيعة الجسديّ لالدة ثانية. فالطّ 

 (. 1، 1: 1كورنثوس 1ينموا للم ينضجوا بعُد )انظر 

 

 يةسيحّ  )رلمتُدعى "العقل"، اأ عقل الم انية الجديدة(عن الوالدة الثّ  اتجةطبيعة المسيحّ  الحقيقّ  الجديدة )النّ 

يسوع المسيح  )ذهن( يسوع المسيح ال طريقة تفكير إنسان له عقل الحقيق ّ  (، له  تشير إلى كون المسيح ّ 41: 1

اطئة الفاسدة لح القدس ف  المسيحّ  الحقيقّ  ليحارب فيه ضّد طبيعته الخيحيا الرّ (. 13: 4كورنثوس 1)انظر 

 يةالجديدة ه  مكانة البّر لالقداسة الت  له ف  المسيح )انظر رلم (. طبيعة المسيحّ  الحقيق ّ 11: 1)انظر غالطية 

 (. 11-12: 11لح القدس فيه )انظر مزمور (. إنّها حقيقة عيش الرّ 12: 1كورنثوس 1؛ 2-2: 3؛ 12: 1

 

دين بالكامل. ي النّ ين"، وسيصيرون فالمسيحيّون "روحيّ  صار كلُّ  ج.   هاية قّديسين ُممجَّ

يحيا حياته بحسب إرادة هللا الُمعلَنة، لهو قادر على ان يميّز ليحكم بين الّصالح لالّشّر  لح ""ارإنسان الرّ 

(. طبيعة المسيحيّين الحقيقيّين تظهر بألضح صورة ف  المسيحيّين الذين نموا لنضجوا 11: 4كورنثوس 1)

 (. 12: 1)عبرانيين 

د (، للكن بعد التّجديد، 2: 1 ية" فقط )رلما: قبل الوالدة الثانية، يكون ارإنسان "خاطئً القّديس الخاطئ لالقّديس الُممجَّ

دً  ا"قّديسً  (. للكْن ف  المستقبل، سيكون المسيحّ  الحقيق ّ 1 ية" )رلماخاطئً  ايصير المسيحّ  الحقيق  "قّديسً  " اُممجَّ

! لهكذا، فإنّه ف  الفترة الممتّدة ما بين الوالدة الثّانية )التوبة لالتّجديد( لالتّمجيد (1-1: 1يوحنا 1؛ 12: 2 ية)رلم

الجديدة. ف  هذه الحياة، يحيا  ّرة ما بين طبيعته الخاطئة لطبيعتهمستم االنهائّ  الكامل، يختبر المسيحّ  الحقيق  حربً 

يختبر  المسيحّ  الحقيق ّ  (! لحقيقة انّ 12-13: 1طية ة ف  داخله )انظر غالحرّب اهليّ  ف  حالةِ  المسيحّ  الحقيق ّ 

 هذا الصراع ما بين طبيعته الخاطئة لطبيعته الجديدة دليل على انّه مولوٌد ثانيةً. 
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 33: 2 يةروم

 ؟للخطية" اللخطية" وكونه "مبيع   اما الفرق بين كون اإلنسان "عبد  : 1الّسؤال 

 .مالحظات

 .قبل الوالدة الثانيةللخطية  اكون اإلنسان عبد  يأ.  

 لها اخدموا الخطية عبيد  ل ةللخطي اكانوا عبيد  النّاس قبل لالدتهم الثانية  اّن كلَّ  11، 11، 13، 3: 3 يةتعلّم رلم 

اكنة ف  طبيعتهم الفاسدة )انظر ة السّ كأشخاٍص باعوا انفسهم للخطي طواعية  فقد كانوا يتصّرفون )بزمن الماض (. 

(. لهذا ظاهر لثابت من حقيقة انّهم ف  حالتهم قبل الوالدة الثانية كانوا يطيعون 11: 11ملوك 4؛ 42: 41ملوك 1

ّر. لألنهم غير مولودين جاسة، لانّهم كانوا يزدادلن ف  الشّ رغبات طبيعتهم الخاطئة، لانّهم قّدموا اجسادهم لخدمة النّ 

رونثانيةً، لبالتال  ليست لهم الطبيعة الجديدة، فإنّهم  من سلطة  أنفسهم وال يستطيعون أن يحّرروا أنفسهم ال يحرِّ

، لال يستطيعون ان يعملوا ذلك حتّى لو ارادلا. ال إنّهم ال يخضعون هلل لرإرادتهطبيعتهم الخاطئة الت  تسود عليهم. 

غير  للخطية" يعن  انّه ما يزال اكون ارإنسان "عبدً  (. للهذا، فإنّ 2-1: 2 يةستطيع هؤالء ان يُرضوا هللا )رلمي

 مولود ثانيةً. 

 

 .بيعة الجديدةة بعد الوالدة الثانية وفي حالة الطّ للخطي اكون اإلنسان مبيع  يب.  

ر مّرةً لإلى األبد  احين يصير ارإنسان مؤمنً . اة" ال تعود ابدً ة للخطيحالة "العبوديّ  من خالل لالدته الثانية، فإنّه يتحرَّ

، 12: 3 يةهلل )زمن الماض  البسيط؛ رلم اف  الفقرة السابقة، ليصير عبدً ة الُمشار إليها ة للخطيمن حالة العبوديّ 

 ال تعود للن تعود!  11، 11، 13، 3: 3 يةة للخطية الموصوفة ف  رلمحالة العبوديّ (! 44

 طيلة حياته على األرض.  ة" تبقى اختبار المسيحّ  الحقيق ّ للخطي احالة كون ارإنسان "مبيعً 

 pepramenos upo tenف  اليونانية: )ة" للخطي اه : "مبيٌع لما يزال مبيعً  12: 1 ةيالترجمة الحرفية لرلم

amartian[ "؛ حيث الكلمة "مبيع" اسم مفعول من الفعل الماض  التام "بيبراسكوpiprasko لليس "مبيع ،)]  اعبد 

ه  حالة المؤمنين المولودين كيف يمكن ان يُقال إن هذه حيث ال ترد الكلمة "عبد" ف  النّص اليونانّ . " ،للخطية

 ثانية؟ 
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 . الّشبيه بمقطعنا هذا ف  رلمية 43-13: 1ف  مقطع غالطية  يرد 43-12: 1 يةل شرح لرلمضاف

. فإّن الجسد يشته  بعكس اال تتّممون شهوة الجسد ابدً  : "اسلُكوا ف  الّرلح، لعندئذٍ 11-13: 1نقرا ف  غالطية 

 وا ما ترغبون فيه." ليقالم احُدهما اآلخر، حتّى إنّكم ال تفع الّرلح، لالّرلح بعكس الجسد، لهذا

. فبين الحين لاآلخر، يُرى صراع ف  داخل المؤمن. ما يزال غير كاملالمؤمن المولود ثانية  يعلّم الكتاب الُمقدَّس انّ 

الخاطئة تهاجمه بيعة عيف، الذأ هو خاضع لطبيعته الخاطئة. لهذه الطّ فهو ما يزال يحيا ف  جسده الحال  الضّ 

ال يوجد لدى غير  الدى المؤمن شيئً  بعمله. لمع هذا، فإنّ  ما يرغب فعاًل  اباستمرار لبشّده، حتّى إنّه ال يعمل دائمً 

لموت )انظر ل الطبيعته الخاطئة، للهذا يثمر ثمرً  االمؤمن: الرلح القدس الذأ يحيا فيه! فما يزال غير المؤمن عبدً 

لح القدس ليثِمر ثمر بل هو عبٌد للرّ لطبيعته الخاطئة،  الم يُعد عبد  (. لكّن المؤمن 1: 1 ية؛ رلم41-11: 1غالطية 

 يةف  المؤمن )رلم الحقيقيًّ  اقويًّ  ا(. لمع اّن الطبيعة الخاطئة ما تزال لاقعً 2: 1 ية؛ رلم41-44: 1لح )غالطية الرّ 

(. 42: 1ها لاهواءها الخاطئة؛ غالطية (، فإنّه قد صلب طبيعته الخاطئة لثمرها )رغباتها لشهوات12-43: 1

الحياة الجديدة ف  طبيعته  بيعة الخاطئة. إنّه يريد ان يحياعن العيش ف  الطّ  الحاسمً  الاضحً  انفصل المؤمن انفصااًل 

 لح القدس ليحياالجديدة، ليستطيع ان يحياها لسيحياها. ليمكننا التعبير عن هذا الواقع بقولنا إنّه يخضع طواعيةً للرّ 

لح القدس يعمل على لح القدس الحياةَ الجديدة فيه لمن خالله. المؤمن ف  حالة ممارسة لما هو مبدا فيه. فالرّ الرّ 

 (. 12: 1كورنثوس 1المسيح لقداسته ف  حياة المؤمن )انظر  تطبيق لتفعيل برّ 

لناموس الخطية )ناموس  ه "]اسير[( ال انّ 12: 1 يةة" )رلمان المؤمن "مبيع للخطي 12: 1 يةلهكذا، تعلّم رلم

بسلبية )ال تفاعل نشط( لقّوة  ا(. لبهذا يكون المؤمن خاضعً 41: 1 يةبيعة الخاطئة( الكائن ف  ]اعضائه[" )رلمالطّ 

طبيعته الخاطئة ما تزال حقيقةً لاقعةً، لانّها  غريبة عن إرادته، لال يستطيع ان يحّرر نفسه منها. إنه يدِرك حقيقة انّ 

. هذا وكرها ال طواعية   اَجْبر  عليه. للهذا فهو يخضع لعمل طبيعته الخاطئة القّوأ  أثيرها القوأّ ما تزال تمارس ت

ما يعجز عن عمل الّصالح  ا(، لكثيرً 11: 1 يةا ما يعمل اشياء ال يريد ان يعملها )رلملاضح من حقيقة انّه كثيرً 

قويّين ف   ااخالقيً  الصراعً  ارلحيً  اؤمن صراعً ، يختبر الم11: 1(. للذا، فإنّه كما تعلّم غالطية 12: 1 ية)رلم

ح القدس الذأ يسكن فيه لالرّ  لرغباتِ  بيعة الخاطئة إرادةَ الطّ  لرغباتُ  بحيث تقالم إرادةُ ، اعضاء جسده الحال ّ 

 (. 41: 1 ية)رلم

حيا ف  تعلّمه انّه من خالل الرلح القدس الذأ ي 12-14: 2 ية، فإن رلم41-44: 1تعلّم غالطية  للكن، كما

على ان يحيا حسب طبيعته الخاطئة، ليستطيع ان يميت ثمر طبيعته الخاطئة. فمن خالل  االمؤمن، ليس المؤمن ُمجبَرً 

، اان يقالم طبيعته الخاطئة، فيعمل ما يرغب به حقً  ايستطيع المؤمن دائم  قّوة الرلح القدس الذأ يحيا ف  المؤمن، 

 . الذأ هو ما يريده هللا ان يعمله ليعيشه
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ما ال يستطيع ان يقالم تأثير طبيعته الخاطئة الّشّريرة، فال يستطيع  اكثير  ه ، فإنّ اللكن ألّن فيه الطبيعة الخاطئة ايضً 

ه ما لح القدس، فإنّ لهو تحَت سيادة الرّ  الاخالقيًّ  االمؤمن مولود ثانيةً رلحيًّ  . فمع انّ اان يعمل ما يرغب بعمله حقً 

، فإّن طبيعته الخاطئة الحال ّ  أّ بطبيعته الخاطئة. فطالما كان المؤمن يحيا ف  جسده المادّ  االقيًّ لاخ ارلحيًّ  ايزال متأثّرً 

 ظاهرةً لحاضرةً، لال تكون سيطرة الرلح القدس كاملةً ال تاّمة فيه.  استكون ايضً 

 

 53: 2 يةروم

 ؟ما الفرق بين "جسد الخطية" و"جسد الموت": 3الّسؤال 

 .مالحظات

يستخدم ُمصطلح "جسد الخطية". لف   3: 3 يةول بولس اربعة ُمصطلحات ترتبط بالجسد: فف  رلمسيستخدم الرّ 

يتحدَّث عن "الجسد الوضيع" ل"الجسد المجيد". لمع اّن  41: 1يتكلم عن "جسد الموت". لف  فيلبّ   42: 1 يةرلم

 . ايضً بين هذه الُمصطلحات األربعة، فإّن بينها فرلقات لاختالفات ا اثمة ارتباطً 

 

  .2: 2 يةأ. جسد الخطية في روم 

. الجسد المادّأ لغير المؤمن هو ما الجسد المادي لإلنسان غير المؤمن )الذي لم يُولَد ثانية ("جسد الخطية" هو 

 ةدلن إمكانيّ  اايضً  ا، للكن جبرً تسكنه الطبيعة الفاسدة الخاطئة لتؤثِّر به لتتحّكم به لتسوده، لهو الذأ يخدم طواعيةً 

ر من "جسد الخطي احقيقيًّ  ا. حين يصبِح ارإنسان مسيحيًّ لهما الالشّر المتزايد عبدً  المقالمة، النجاسةَ  ة" فإنه يتحرَّ

 جسده الماّدأ ما يزال "جسد الموت" ل"الجسد الوضيع".  (. لمع هذا، فإنّ 44، 12، 3: 3 ية)رلم

 

  .53: 2 يةب. جسد الموت في روم 

بيعة أ ما تزال الطّ للمؤمن، الذّ  أّ . إنّه الجسد المادّ للمسيحّي الذي ُول د والدة ثانية يّ ادّ الجسد الم"جسد الموت" هو 

للمسيحيّين الحقيقيّين  أّ لح القدس(. إنّه الجسد المادّ بيعة الجديدة )لالرّ الطّ  االخاطئة تسكنه، لالذأ تسكنه اآلن ايضً 

بيعة الطّ  قدرة على مقالمتها. لنتيجة لهذا، فإنّ  دلن عيةً لمنال طوا اما يخدمون الخطية جبرً  االذين ما يزالون كثيرً 
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، ما تزال مستمّرةً ف  هلجسد (، الت  تسكن ف  نفس المؤمن41، 41: 1ة"؛ لخاطئة ال الفاسدة )"ناموس الخطيا

 بشكٍل خاص. للهذا فقد ُدع  بـ"جسد الموت".  ، لكذلك الموت الجسدأّ لح ّ التسبُّب بالموت الرّ 

 

  .53: 1الوضيع أو جسد التواضع في فيلبّي  ج. الجسد 

. إنه الجسد المادأ للمسيح  الحقيق ، الجسد المادي للمسيحّي الحقيقي قبل قيامته من الموت"الجسد الوضيع" هو 

ضً  ينهيه يسوع هو سللموت. إنّه يعن  األمر نفسه الذأ يعنيه "جسد الموت". العدّل األخير الذأ  االذأ ما يزال معرَّ

 (. 43: 11نثوس ركو1وت" )"الم

 

  .53: 1د. الجسد المجيد أو جسد المجد في فيلبّي  

. فف  بعد قيامته من الموت ّي الذي سيكون للمسيحّي الحقيقيّ الجسد المادّ المجيد" ال "جسد المجد" هو  "الجسد

الجسد المجيد"، الذأ سيكون ان  فقط، سيستخدم يسوع المسيح قّوته التاّمة لتغيير "الجسد الوضيع" إلى "المج ء الثّ 

 المجيد.  أّ كجسد قيامة يسوع المسيح المادّ 

  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

 لالتّ  تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتاب  : ما الحقائق التّ  يحتويها هذا المقطعفّكر

نها. 41-12: 1 ةرلمي: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّ  نستقيها من شارك ودّون  ، لندلِّ

لها إلى تطبيق شخص ؟فّكر  : ما التّطبيقات الممكنة التّ  يريد هللا ان يحوِّ

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخص  ف  دفترك. يمكنك ان تشارك آخرين بتطبيقك الّشخص .دّون

ة للحّق نفسه. لف  ما يل  قائمة )تذّكر انّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلف

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 52:-33: 2 يةمن روم مقترحةأمثلة على تطبيقات  .3

ة )الت  تشمل الوصايا العشرة(، ألنّها تعبِّر عن طبيعة هللا ف  شكل دراسة شريعة هللا األخالقيّ  : 12: 1

 ة، اأ ُمقدَّسة لباّرة لعادلة لصالحة. لصايا. إنّها رلحيّ 

ةً مستمّرة بين طبيعتك الخاطئة لطبيعتك الجديدة. هذه ةً لاخالقيّ رلحيّ  اال تيأس حين تختبر حربً  : 41 ،11: 1

 الحرب دليل على انّك مولود ثانيةً. 
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ب الخطية بطبيعتك الخاطئة. صالٍح يسكن ف  طبيعتك الخاطئة. للذا، ال  ادِرك انّه ليس من : 12: 1  تجرِّ

يستطيع ان يُنقِذك بشكٍل ة بأّن يسوع المسيح الذأ يسكن ف  جسدك بالّرلح القدس ُكْن على قناعٍة تامّ  : 42: 1

ر لدائم من سيطرة لسيادة الطّبيعة الخاطئة فيك.   متكرِّ

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .5

من عمل الذأ هو سبب عدم تمّكن  الذأ يدفعن  لعمل ما ابغضه لل الخاطئة القوّأ ف ّ  ك عمل طبيعت درِ اُ  . ا

لاقع طبيعت   ة عن خطاياأ الت  اقترفها. انا ادِرك انّ يد عمله. لمع هذا، فإنّن  اتحمَّل كامل المسؤلليّ ما ار

ة عليها ال حتّى استئصالها. يطره يتجالز قدرة لسلطة شريعة هللا على السّ الخاطئة يتجالز قدرت ، كما انّ 

، اطبيعت  الخاطئة فاسدة تمامً  تاّمة بأنّ  لاقع سيبقى مع  ف  حيات . للذا، انا على قناعة طبيعت  الخاطئة

 لسأستمّر ف  االعتراف بخطاياأ لالتوبة عنها. 

 

ن  مثل ما اشعر بالعجز عن استئصال ال مقالمة طبيعت  الخاطئة. للذا، فإنّ  اادِرك لاقّر بأنّن  ف  نفس  كثيرً  . ب

ر من قوة لسلطة ط . لانا ادرك لاقّر انّه خارج ذات بيعت  الخاطئة بفعل قّوة من بولس انتظر لاتوق للتحرُّ

اهرة ف  يسوع نعمة هللا الظّ ! اايضً  ليقدِّسنين  احتاج إليه نّ يسوع المسيح، فإ يبّررنيبقدر حاجت  ألن 

 اتقن  ف  المستقبل حرًّ ما سيعيطرة التاّمة لطبيعت  الخاطئة، لالمسيح ه  ما سيعتقن  ف  الحاضر من السّ 

 بالكامل من طبيعت  الخاطئة. 

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل دراسة ف  صالتك لما تعلّمته خال تجالب. )41-12: 1 رلميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها ف   بالتنالبلنصلِّ 

على ان تكون صالتك جملةً ال جملتَين. تذكَّر ان يصلّ  اعضاء المجموعة بشأن مواضيع  الكتاب الُمقدس. تدّرب

 مختلفة.( 

 

 ائق(دق 2) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

 

 .ف  مجموعات ثُنائيَّة ال ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا لألجل الناس ف  العالم تابعوا الصالة
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 )دقيقتان( لاجب بيت  3

 للّدرس القادم

 

 . اعضاء مجموعتك الواجب التال  مكتوبًا، ال اطلب منهم ان يكتبوه ف  دفاترهم( اعطِ  قائد المجموعة.)

 . لان تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ اناًسا للمسيح لان تبن  كنيسة المسيحتعهَّد .1

 مع شخٍص آخر ال مجموعة.  41-12: 1رلمية  ِعظ ال علّم ال ادرس .4

ا مع هللا تقرا فيه حوالى نصف اصحاح منالخلوة الرلحية .1  1، 2، 1، 1األمثال ِسفر  : خّصص لقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك. يوميًا. استفد من من  هجية الَحق الُمفضَّ

ع يوميًا آخر خمس راجِ . 11: 14هللا كلّ  القدرة: إرميا  تأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة لاحفظها. الحفظ: .2

 آيات كتابية حفظتَها. 

ر َمثَل  :التعليم .1 لحوحة" الوارد ثل "األرملة المثابرة ال، لمَ 11-1: 11الّصديق المتشفِّع" الوارد ف  لوقا حضِّ

 استفِد من الخطوات ارإرشاديّة الّستّة لتفسير األمثال الواردة ف  الّدرس األلل.. 2-1: 12ف  لوقا 

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص ال امر ُمحّدد هذا األسبوع، لانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 أن لقتك الخاّص مع هللا، لمالحظاتك بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب ايًضا مالحظاتك بش دلِّ

 بشأن آيات الحفظ، لمالحظات التّعليم لهذا التّحضير لألسبوع القادم. 
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  52الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك لهذا البرنامج التدريب  قائد المجموعة:   .بالكرازة لالمناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ لكرِّ

 
 دقيقة(  42)مشاركة   5

 األمثال

 

باختصار عّما تعلّمتوه ف  الوقت الذأ قضيتموه مع الّرب  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)ال  شاركوا

ل ف  المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 1، 2، 1، 1)امثال لمن التّأمُّ

 ابة مالحظات. استمع للّشخص الذأ يشارك، لتعامل مع كالمه بجدية لاقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكت

 
 دقائق( 1)حفظ  1

 32: 15هللا كلّّي القدرة: إرميا 

 

 .11: 14هللا كلّّ  القدرة: إرميا . ف  مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين راجعوا

 

  دقيقة( 21)تعليم  3

 الّصديق المتشفِّع واألرملة المثابرة اللحوحة

 

  12-1: 11لوقا " ف  عديق المتشفِّ الصّ ثل "مَ 

 يتعلقان بـ 2-1: 12ملة المثابرة اللحوحة" ف  لوقا ثل األرل"مَ 

 ملكوت هللاالة الجريئة والمثابرة اللحوحة في الصّ 
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 ديق الُمتشفِّعثل الصّ أ. مَ 

 . 12-1: 11لوقا  اقرأ

 افهم القّصة الطبيعّية الُمقدَّمة في المَثل.. 1

 .ثَلالطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ  افهم القّصة. 3

هذا المثَل بلغة مجازية ليحمل معنى رلح  يعتمد على تلك اللغة الُمستخَدمة. للذا، سندرس الاًل  : يُرلىُمقّدمة

 ثل لخلفيتها الثقافية/ الحضارية لحقائقها التاريخية. كلمات قصة المَ 

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية الت  تتضّمنها قصة المثَل؟ شناق  

 .مالحظات

، مع 1-1ؤال. لالسؤال الذأ طرحه يسوع لالوضع الذأ ّصوره يردان ف  اآليات س ة بشكلحكى يسوع هذه القصّ 

 . 2. ليقّدم يسوع ارإجابة عن هذا الّسؤال ف  اآلية 1ش ٍء من التّشديد على اآلية 

 ة بثالثة أصدقاء.تتعلَّق القصّ  

، ل"الصديق المتشفّع"، لهو "جديق المحتانا سندعوهم بـ"الصّ فإنّ  ،مييز بين هؤالء األصدقاء الثالثةلمن اجل التّ 

 ". االُمضيف، ل"الصديق المقتدر جدًّ 

 

 .طلب الُمضيف أو الّصديق المتشفِّع 

من  اجدً  ايف المحتاج ُمتعبً عند بابه. كان هذا الضّ  محتاج، لقف صديٌق عٍ توقُّ غير  لعلىإنّه لقٌت متأخر من الليل. 

للنوم. للكن  امن الطّعام لمكانً  اليتلقّى شيئً  سافر ان يُستقبَلجائع. توقع هذا الم رحلٍة طويلة قام بها، لهو اآلن

بالمّرة، للم يكن لديه اأُّ طعام ف  البيت.  االُمضيف لم يكن يتوقَّع مج ء ضيوٍف ف  هذا الوقت، للذا لم يكن مستعدًّ 

متشفّع. فقد طلب اليق دصّ دلَر الهذا الُمضيف  ، حيث لِعبالف  لرطته الكبيرة، ذهب إلى بيِت صديقه المقتدر جدً 

بأن يعيد له تلك األرغفة ف  اليوم  از، لاعدً ثة ارغفة من الخببأن يقرضه ثال االّصديق المتشفّع من صديقه المقتدر جدً 

 التال . 
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 .ااإلجابة الممكنة من صديقه المقتدر جّد   

قد اغلق باب بيته  االمقتدر جدًّ ؟ فصديقه اديق المشفّع على إجابٍة سلبية من صديقه المقتدر جدًّ هل سيحصل الصّ 

ة الغرفة. فإن نهض الصديق ارضيّ  ته نائمون على الفراش الذأ يغطّ المكّون من غرفٍة لاحدة، حيث هو لافراد عائل

وت المرتفع سيوقِظ الصّ  خم الذأ يغلِق به الباب، فإنّ فة، لرفع المزالج الضّ رمن فراشه، لسار ف  الغ االمقتدر جدً 

بقوله: "انا متأسف، فال استطيع ان انهض من الفراش  افهل سيرّد الصديق المقتدر جدً . اشديدً  الهم خوفً  اعائلته مسبّبً 

، امترّددً  اباعتباره شخصً  اديق المقتدر جدً ظر إلى الصّ لاعطيك اأَّ ش ء"؟ ف  الحياة العادية على األرض، يمكن النّ 

 حتاج إليه. ال يرغب بإعطاء صديقه المتشفِّع ما ي ابل لكذلك شخصً 

 

 .أرغفة الخبز الثالثة 

رإطعام إنسان ف  لجبة  اكانت هذه األرغفة مستديرة لُمسطَّحة، مثل الخبز "العرب ". لكان ثالثةٌ منها كافية تقريبً 

 لاحدة. 

 

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

ثَل " المَ خلفيَّةشير "تثَل. يمكن ان لخلفية" ل"شرح ال تطبيق" المَ ل ف  الغالب من "اثَ : يتألّف سياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثَل، بينما قّصة المَ  قبلثَل المَ  خلفيَّةرد تثَل. لعادةً ما الت  قيل فيها المَ  الظُّرلفثل ال يصف حكاية المَ  مناسبةإلى 

 ثَل. قّصة المَ  بعدثل يرد شرح ال تطبيق المَ 

 ثَل؟لشرح ال تطبيق هذا المَ ة لخلفيَّ قّصة   : ما هشف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 . 3-3: 33لوقا في  واردةالَمثَل  خلفيةأ.  

الة بّانية". عند مقارنة الصّ الة الرّ احُد تالميذ يسوع طلب منه ان يعلّمهم ان يصلّوا، لحينئٍذ علّمهم يسوع "الصّ 

ادسة ف  نّص الثة لالسّ لبتان الثّ اقصر. فالطِّ  11الوارد ف  لوقا  صّ ، يُرى ان النّ 3ى ة بنّصها الوارد ف  متّ بانيّ الرّ 

ة اكثر يسوع علّم الّصالة الربّانيّ  اجح انّ انية لالخامسة ف  نّص إنجيل لوقا. الرّ إنجيل متّى مشمولتان ف  الطلبتَين الثّ 
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يصلّونها.  بط ف  كّل مّرةمن مرة للنّاس، للم يكن قصده ان يستخدم المسيحيّون الحقيقيّون الكلمات نفسها بالضّ 

 ين ليتبعوه ف  صالتهم. اعطاه يسوع للمسيحيّين الحقيقيّ  اال نمطً  االة الّربانية تمثِّل نموذجً فالصّ 

 ثل الّصديق المتشفِّع. لهنا، حكى يسوع مَ 

  

 . 2-2: 33لوقا في  واردةة المثَل ب. قصّ  

 

 . 31-2: 33لوقا في  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

تذهب إليه  افض من صديق مقتدر جدً ه : "لن يسمع احٌد مثل هذا الرّ  1الت  يقّدمها يسوع ف  اآلية ة منيّ ارإجابة الضّ 

 اسينهض يقينً  اديق المقتدر جدً افضل. فالصّ  2بل إن الجواب الفعل  الذأ يعطيه يسوع ف  اآلية لتطلب منه العون." 

ى إن لم ينهض . للكْن حتّ المتعاطفً  احقيقيًّ  اصديقً من الفراش ليعطيه كلَّ ما يحتاج إليه! قد يكون دافعه هو كونه 

 ه سيفعل هذا ألّن صديقه المتشفِّع استمّر لالّح ف  الطَّلب. ع ما يحتاج إليه، فإنّ صديقه المتشفّ  ليعطِ 

 (. فما يقوله يسوع هنا هو:11 ليل ارإرشادأّ ليل ارإرشادّأ )الدّ ف  هذا الدّ  1، انظر الُملَحق 11-1: 11للشرح لوقا 

ة بصيغة األمر من زمن لا ف  القرع!" هذه األفعال ترد ف  اليونانيّ لب! استمّرلا ف  الّسع ! استمرّ لا ف  الطّ "استمرّ 

ة الّصالة. رسالة شديد على فاعليّ المضارع. للذا، فإنّها تعبِّر عن ارإلحاح ال المثابرة! لهكذا، يستمّر يسوع ف  التّ 

الة الت  هللا لن يخيِّب امَل اأِّ لاحٍد من الالده حين يصلّون! فهو سيستجيب الصّ  ئيسية ه  انّ ع الرّ ديق المتشفّ الصّ 

 . ابت والمثابرباإليمان العامل والثّ ع  لالقرع، اأ تكون مصحوبةً بالسّ 

 

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

ثَل ه  لكّل نقطة تُذَكر ف  المثل. لالتّفاصيل ذات الّصلة ف  المَ : لم يقصد يسوع ان يكون هناك مغزى رلح  ُمقّدمة

ثل ال موضوع المثل الرئيسّ  ال الّدرس ثل الت  تعّزز النقطة المركزيّة ف  المَ تلك التّفاصيل الواردة ف  قّصة المَ 

االرئيسّ  الذأ يُراد إيصاله من خالل المَ  لمستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية  ثل. للذا، علينا االّ نعط  مغزى رلحيًّا خاّصً

 ثَل. ف  قّصة المَ 

ثَل لالت  تُعتبَر اساسيّة ال ذات ِصلة ليُقَصد منها إيصال : ما ه  التّفاصيل الت  تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 
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 .مالحظات

 يشرح يسوع نقطةً تفصيليّة لاحدة، له  جراة الرجل. 

 يّة وأساسيّة.ذات أهمّ الثة تفاصيل األصدقاء الثّ  

 ا. يصّور هؤالء معً اديق المقتدر جدً ديق المتشفّع، لالصّ ، لالُمضيف ال الصّ المحتاجديق هؤالء األصدقاء هم الصّ 

، خاّصة االحتياجات غير المتوقّعة، الحقيق ّ  لدى المسيح ّ  اُمعيَّنً  اديق المحتاج" يمثِّل احتياجً الة. فـ"الصّ لضع الصّ 

إنّه  -ع" المسيحّ  المؤمن ديق المتشفّ نّاس ذلأ االحتياجات الذين يضعهم هللا ف  حياتنا! ليمثِّل "الصّ الت  قد تشمل ال

باآلخرين  لصديقه ذأ االحتياج. إنّه من يهتمّ  ف  منتصف اللّيل ااغب بأن يكون صديقً يمثّلّن  ال يمثِّلك. إنّه ارإنسان الرّ 

دافع  هللا اآلب، للكن مع ش ٍء من االختالف، حيث انَّ " االمقتدر جدً  ديقحين يكون اآلخرلن نائمين. ليمثِّل "الصّ 

ثل كان دافع إنساٍن عادّأ على األرض ليست لديه رغبة بأن ينزعج ال يزعج عائلته، ف  المَ  اديق المقتدر جدً الصّ 

 بينما ليس من شكٍّ ف  دافع هللا! 

 

 . وأساسيّ  ع عنصر مهم  ديق الُمتشفِّ جرأة وإلحاح الصّ  

، للكنّها جزء اة يُفهم ضمنً من القصّ  ا. هذه النقطة ليست جزءً يعلّق يسوع عليها ليشرحهاقطة الوحيدة الت  هذه ه  النّ 

قة، ارإلحاح على الثّ  خاّص من تطبيق يسوع للمثَل. المقصود بالجراة لارإلحاح هنا هو "عدم الخوف، ارإلحاح المبن ّ 

سالة ة لاحدة، لالرّ ثل نقطة مركزية لاحدة، رسالة رئيسيّ اضح ان للمَ الذأ ال يخجل." لمّرة اخرى نقول إنّه ل

لوات المثابرة لاللحوحة لالجريئة الت  يرفعها المسيحيّون هللا اآلب سيستجيب الصّ  ة الرئيسية هنا ه  انّ المركزيّ 

 سالة المركزيّة. الحقيقيّون! لكّل تفاصيل القِّصة تعّزز هذه الرّ 

 

  .ثَلئيسيّة للمَ حّدد الّرسالة الرّ . 3

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

ثل ال طبّقه نعرف كيف ينبغ  تفسير األمثال. عادةً ما يكون لبالنّظر إلى الطريقة الت  بها شرح يسوع المسيح المَ 

يسّ  لاحد، اأ نقطة مركزية لاحدة يشّدد عليها. للذا، علينا اال نحالل إيجاد حقٍّ رلحّ  ف  ثَل هدف ال درس رئللمَ 

 ثَل لتقديمه. كلِّ لاحٍد من تفاصيل القّصة، بل علينا اْن نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيس  الذأ يسعى المَ 

 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش  
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 .مالحظات

 ."الة الجريئة والمثابرة واللحوحة في ملكوت هللاالصّ يعلّم عن " 11-1: 11لوقا ف   ديق المتشفِّعالصّ مثَل 

حين نطلب يقين ا حتى الّصديق على األرض سيساعدنا  افع،ظر عن الدّ بغّض النّ رسالة المثَل الّرئيسيّة ه  كما يل : "

لصلواتنا الجريئة  اي دافعه، سيستجيب دائم  ماء، الذي ليس من شكٍّ فمنه العون. ولكّن صديقَنا في السّ 

  !"والمثابرة

الجرأة لب." الكلمة "الّح" تشير إلى : "... فال بّد ان يقوم ليعطيه قدر ما يحتاج ألنّه الحَّ ف  الطّ 2نقرا ف  اآلية 

، بجرأة طلب شيٍء ماتعن   ا. إنّهبالخزيو بالخجل عورالخالية من الخوف، واإللحاح الواثق الخالي من الشّ 

 لب. بالخزي أو الخوف من الطّ  لب من دون شعورٍ االستمرار في الطّ ل

 

يصلّون ال يتشفّعون  الّصالة )ال التشفُّع( الجريئة لالمثابرة ه  إحدى سمات ملكوت هللا! شعب ملكوت هللا الحقيق ّ 

 (. 13: 2برانيين )ع بالعاربجراة تخلو من الخوف، لبمثابرة لإلحاٍح تمألهما الثقة تخلو من اأ شعور 

رً  ف  االستجابة. فقد يبدل األمُر لكأّن هللا يقول: "ال  العلى كلِّ حاٍل فإنّنا حين نتشفَّع يمكن ان نجد صعوبةً ال تأخُّ

التمسُّك  لحين يحدث هذا، ال يكون سهاًل اه ف  هذه اللحظة!" ،" ال "ال استطيع إعطاءك إيّ ااستطيع ان اعطيك شيئً 

يسمع صلواتنا. لحينئٍذ يُمتَحن إيماننا، ليكون علينا ان نتعلّم المثابرة لالثّبات. علينا ان نشابه إبراهيم، هللا  بثقتنا بأنَّ 

هللا  لم يكن يتزعزع ف  عدم إيمانه بشأن لعد هللا. لباقتناٍع كامٍل لتاّم بأنّ  هبأنَّ  41-42: 2 يةحيث يُوَصف ف  رلم

لنطلب لنستمّر ف  الطلب. هذا ما يبحث هللا عنه لما ينتظر ان يراه  قادر على ان يعمل ما لعد به، علينا ان نطلب

فينا. فاهلل يعط  قيمةً عظيمةً لثقتنا به، حتّى إنّه يمكن ان يعمل اأ ش ٍء لتدريبنا على ممارسة هذه الثقة به. يا لمسّرة 

ر هللا عن االستجابة ال حين  ال حين يظهر  ايكون هللا صامتً لبركة المسيحّ  الحقيقّ  الذأ ال يستسلم حين يتأخَّ

هللا سيعمل ما لعد  لمسّرة لبركة المسيحّ  الحقيقّ  الذأ يؤمن انّ  رفض ان يمنحنا ما نصلّ  ألجله. ياانه ي الاضحً 

إال لهذا ارإيمان بعدم خزأ ال خجل إن كانت هناك حاجة ُمعيَّنة، لال يمكن  يثابر ليثابر، بل ليصرّ به. هذا ارإيمان 

 يحتاج إليه!  ان ينال ما
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  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن المَ . 2

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

ُمقدَّس. حالل ان تجد اهّم الشواهد المقابلة األمثال له ما يوازيه ال يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع اخرى ف  الكتاب ال

لالمشابهة الت  يمكنها ان تساعدنا ف  تفسير المثَل. احرص دائًما على ان تفّسر مثاًل ما باالعتماد على التعليم 

 الواضح لالمباشر للكتاب الُمقدَّس. 

 بما يعلّمه هذا المثل؟ : ما الذأ يعلّمه كلُّ لاحٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة اكتشف وناقش

 

 صلِّ بحّريّة وثقة.  

يمكن لكّل  . "فلنتقدَّم بثقٍة إلى عرِش النّعمة، لننال الّرحمة لنجد نعمةً تعيننا عند الحاجة."13: 2ين عبرانيّ  اقرأ

 بثقة، حيث سينالون ثُّون على ان يأتوا إلى عرش نعمة هللاإنَّهم يُحَ المسيحيّين الحقيقيّين ان يأتوا إلى هللا بثقة لحّريّة. 

 ( 3:11الرحمة لالغفران لخطاياهم. امام ذلك العرش سيجدلن النّعمة الالزمة رإعانتهم عند الحاجة! )عبرانيّين 

 

 ال تصلِّ بكلماٍت كثيرة غير ضروريّة.  

هّم هو الكلمات الة المثابرة. فليس الم. ينبّه يسوع المسيح من اّن "تكرار كالٍم فارغ" ليس هو الصّ 1: 3متّى  اقرأ

 لب الجرأء لالمثابر اللحوح. عبير عنه بالطّ الت  تُقال، بل ارإيمان الذأ يتّم التّ  الكثيرة

 

ص التعليم الّرئيسّي للمثَل. . 2  لخِّ

به، لما  نؤمنال  نعرفه: ما التّعاليم ال الّرسائل الرئيسيّة الت  يقّدمها المثَل؟ ما الذأ يريدنا يسوع المسيح ان ناقش

 ؟ نعملهال نكون عليه أ يريدنا ان الذ

  .مالحظات

   ة: يعلّم مثَل الّصديق المتشفّع المؤمنين الُمصلّين لالُمتشفّعين بعض الحقائق المهمّ 
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 ينبغي للّصديق المتشفِّع أن يرى الحاجة الحقيقيّة واللحوحة.  

، للم يكن لديه ما يأكله. كما انّه اجائعً  المحتاج ينبت التشفُّع من جذلر رؤية الحاجة الحقيقيّة لدى النّاس. كان الّصديق

المتأّخر من الليل. فإن اردنا ان نتعلّم كيف نصلّ  ألجل اآلخرين، فإّن  الوقت لم يكن يستطيع شراء الخبز ف  ذلك

بغ  لنا لرؤية احتياجات الذين حولنا، ين ممكن وكتطبيق عمليّ علينا ان نفتح عيوننا لقلوبنا لالحتياجات الت  حولنا. 

ة يعيشون ف  ظلمة الخطي ين من غير المؤمنين بالمسيحماليالة الّرلحية هناك آالف كمؤمنين ان نعرف انّه من النّاحيّ 

ن مسيح. كما اّن كثيرين منهم منبوذللالجهل لالالمبالة القاتمة. إنّهم يهلكون بسبب عدم معرفتهم لخالص يسوع ال

لعاللةً على ذلك، فإّن . اجسديّ  ، لمرضى اوفكريّ   اعقليّ  ، لجهالء اعاطفيّ  مين ، لمحطَّ ااقتصاديّ  ، لفقراء ااجتماعي ّ 

من نقص الغذاء لهم موضع تجاهُل ان ماليين من المؤمنين ف  العالم يعانون  يعرفوا ن انيعلى المسيحيّين الحقيقيّ 

لن من هؤالء المحتاجين يحيون ، مثل خراٍف ال راعَ  لها. كثيرالاضطهاد، ال يحيون حياةً فقيرة لمريضة رلحيًّ 

 للمعونة!  احولنا لقربنا ف  مدننا لبلداتنا. للن ينفع ف  هذا ش ٌء إال الّصالة إلى هللا طلبً 

  

 من األنانيّة.  خاليةينبغي للّصديق المتشفِّع أن يحّب الّصديق المحتاج محبّة  

ليل. فقد استقبل صديقه الجائع لالُمنهك ف  بيته، كما ف  منتصف ال احقيقيًّ  اكان الُمضيف ال الّصديق المتشفِّع صديقً 

: "ليس لدّأ ما اعطيه لك." كال! بل ف  منتصف الليل، حين كانت كل المحاّلت قائاًل  ااستقبله ف  قلبه. فلم يقّدم اعذارً 

مه الجميل لالجميع نيام ف  فراشهم، خرج ليبحث عن طريقة لمساعدِة صديقه المحتاج. ضّحى هذا الرجل بنو ُمغلَقة

ة (. فمحبّ 1: 11كورنثوس 1ة تطلب ما لنفسها )(. لم تكن محبّته انانيّ 41: 1لراحة بيته الدافئ. انكر نفسه )لوقا 

 اة تجد فرحً المسيحّ  الحقيقّ  تنسى نفسها ألجل اآلخرين. المحبة تقبل احتياجات اآلخرين لتجعلها احتياجاتها. المحبّ 

ن، مثلما عمل يسوع المسيح. لعدم المحبّة ال نقصها هو ما يجعل صلواتنا ضعيفة ف  العيش لالموت لآلخري احقيقيًّ 

 ة ال تستطيع إال ان تصلّ . ة الحقيقيّ لغير فاعلة. المحبّ 

 

 بهذا العجز.  فعال   الحقيقة عجزه عن تقديم المساعدة وشاعر   اينبغي أن يكون الّصديق المتشفّع مدرك   

ليعطيه!  الم يكن يملك شيئ  ألن يعط  صديقه المحتاج ما كان بحاجٍة إليه، للكنّه  امامً ت اديق المتشفّع مستعدًّ كان الصّ 

ات لال القدرة على ان يعط . هو نفسه كان قد لصل إلى حالة الفقر لالعجز! هذا ارإحساس فلم تُكن لديه ارإمكانيّ 

له. ادر ك هذا الرجل حقيقة فقره لعجزه لاقّر بالعجز عن تقديم المساعدة هو ما دفعه للخرلج لطلب العون، بل تسوُّ

م له!" هذا ارإحساس بالعجز هو ه: "جاءن  صديٌق من سَ فقد قال ل. ابه امام صديقه المقتدر جدًّ  فر، لليس عندأ ما اقدِّ
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قة لهذه الحقي ا. لتطبيقً اتشفُّعه قويًّ  ه انّه "ليس عندأ ش ء" هو ما جعلذأ دفعه ألن يصلّ  ليتشفَّع. لإدراكه لحقيقالّ 

ينونة ه  ما ة لالدّ رلريّة لخالص ارإنسان من الخطيبيعة ه  الالزمة لالضّ ة هللا الفائقة الطّ قوّ  القناعة فقط بأنّ  فإنّ 

ما نستطيع عمله رإنقاذ البشر لتخليصهم غير كاٍف سيدفعنا  كلّ  تدفعنا إلى التشفُّع. لشعورنا لإدراكنا لحقيقة انّ 

ل إلى هللا. النّاس هللا هو الوحيد الذأ يستطيع ان يعط   ليحفّزنا على ان نتشفَّع. معرفة انّ  الحياة لالنمّو ستدفعنا للتوسُّ

ل للّصديق الُمتشفِّع املَه الوحيد للحصول على المساعدة، لالطريقة الوحيدة للتعبير عن محبته  فقد بدا التشفُّع لالتوسُّ

عف. فيمكن الخّدام المسيحيّين الذين يشعرلن بالضّ لف  الوقت نفسه، من شأن هذا ان يشّجع لصديقه ذأ االحتياج. 

 هللا القدير.   نماء من لدألضعف لابسط المسيحيّين الحقيقيّين ان يصلّوا مستمطرين بركات السّ 

 

 . فعال   هسيساعد اجّد   المقتدرينبغي للّصديق المتشفِّع أن يؤمن أّن صديقه  

على تقديمه! كان لدى الّصديق المتشفِّع صديق آخر يسكن  اقادرً ما لم يكن لدى الّصديق الُمتشفِّع كان صديق آخر 

منه، لكان يعرف انّه قادر لمستعّد ألن يقّدم ما كان باحتياج إليه. كان على يقين بأنّه إن طلب فقط فإنه سيأخذ.  اقريبً 

ما هو  االمقتدر جدً للذا، ذهب ف  منتصف الليل إلى منزل صديقه المقتدر ليطلب ما احتاج إليه من خبز. لصديقنا 

هللا  هللا يسمع صلواتنا، لبأنَّ  سوى هللا القدير. إنّه قريٌب من كّل مسيحّ  حقيقّ . لالكتاب الُمقدَّس يمتلئ بالوعود بأنّ 

 ما ال شهادات كثيرين من المسيحيّين الحقيقيّين تحثُّنا على ارإيمان بأنَّ  قادر لراغب بأن يعطينا ما نحتاج إليه. كما انَّ 

 استجابةً لصالتنا لتشفُّعنا.  ان يساعد به لسيساعد فعاًل ان نساعد به المحتاجين، فاهلل يستطيع تطيع نس

 

 ينبغي للّصديق المتشفِّع أن يصلّي بجرأٍة ومثابرة وإلحاح.  

الُمتشفِّع  ديقإيمان الصَّ  : "يا صديق ، اقرضن  ثالثة ارغفة." للكنَّ ه المقتدر المعونةع من صديقطلب الّصديق المتشفِّ 

ديق المقتدر على طلبه: "ال اقدر ان يساعده! فقد رّد الصّ  الم يكن يتوقَّعه: رفض صديقه المقتدر جدًّ  فاجأه الاجه امرً 

فض لخيبة األمل هذين. ة الرّ الحتماليّ  اقد حسب حسابً  ديق المتشفّع المحبّ ." لم يكن قلب الصّ اان اقوم لاعطيك شيئً 

قّرر اال يقف عند هذا العائق. للهذا، استمّر ف  تقديم طلبته: "لدّأ صديق محتاج، لانَت لديك ديق المتشفِّع للكّن الصّ 

 بجرأةديق المتشفّع ان يقبل رفض طلبه، بل طلب رفض الصّ  دالكثير. انا صديقك، للذا ارجوك ان تساعدن !" فق

قّف عن طلب المساعدة! فقد شعر بأّن ، لرفض التوايقرع على باب بيت صديقه المقتدر جدً  استمرّ . إلحاحل مثابرةل

 ته لصديقه المحتاج ينبغ  ان تنتصر! محبّ 
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 يده المساعدة والعون.  سيمدُّ  اصديقه المقتدر جد   من أنَّ  اينبغي أن يكون الصديق المتشفّع متيقّن   

يحتاج إليه ألنّه الّح ف   يقول يسوع: "اقول لكم: إن كان ال يقوم ليعطيه ألنّه صديقه، فال بّد ان يقوم ليعطيه قدر ما

فإن ُكنّا نؤمن بأمانة هللا، فإن التشفُّع سيكون اّلل امٍر نعمله حين نسعى لطلب المعونة من آخرين! لحينئٍذ الطّلب." 

، للكنّه عمل مملوء بالرجاء لاألمل، لمملوء كذلك اصعبً  ! فسيكون التشفُّع عماًل ايكون التشفُّع آخر امٍر لن نجد له لقتً 

مل الُمفِرح ألنّنا نتشفَّع كل الوقت، لنعرف ان هللا سيستجيب ف  لقته. ليس لفقدان األمل لخيبته مكان، ألن يسوع بالع

من الوقت الذأ ثِمر اكثر الوقت الذأ يُقضى ف  الصالة لالتشفُّع سيُ قال: "فال بد ان يقوم ليعطيه قدر ما يحتاج إليه." 

ريق إلى هللا الة تفتح الطّ ! الصّ اعب، كما سيجعله مثمرً ليستحق التّ  اقيّمً الة تجعل عملك يُخّصص للعمل فقط! فالصّ 

ته فينا لمعنا. سّر العمل ف  الوقت نفسه. من خالل الّصالة نتمتّع بحضور هللا لقوّ  من خاللنا، لكذلك فيناليعمل عمله 

بط وة هللا العظيمة يقع تشفُّعنا كحلقة الرّ للنّاس. لما بين عجزنا لق من ثّم أن تعطيمن هللا، ل ال  تنال أوّ  أنالمثمر هو 

 بينهما. 

 

 .االستنتاج

ة المسيح لسّد كمحبّ  ةمحبّ احتياجات النّاس، ل معرفة ان تكون لديهه :  بناًء على ما سبق، فإن سمات المتشفِّع الحقيق ّ 

دير الذأ يستطيع ليرغب باهلل الق اإليمانعن سّد تلك االحتياجات، ل عجز الشخص ّ لل إدراكٌ احتياجات اآلخرين، ل

هللا سيستجيب ف   من انّ  اليقينلعوبات، غم من الصّ لب بالرّ على المثابرة ف  الطّ  جاعةالشّ بأن يستجيب الصالة، ل

 لقته. 

 

 المثابرة اللحوحةل األرملة ثَ ب. مَ 

 .2-1: 12لوقا  اقرأ

 افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.. 3

 ة المثَل؟ ة الت  تتضّمنها قصّ اتيّة الواقعيّ : ما العناصر الحيناقش

 .مالحظات
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 .القاضي 

القضاة كانوا يقيمون ف  المدن ال ف  البلدات الصغيرة لالقرى. كان هذا  هو انَّ  الترجيحً  األمر األكثر احتمااًل 

ه به هو نفسه. ليبدل انّ  كان يهتمّ  هلل لللنّاس، فلم يكن يخاف هللا للم يكن يهتّم بالنّاس لقضاياهم. فكّل ما االقاض  معاديًّ 

 ايرفضونه ليرلنه امرً ال ال "ما الذأ يمتدحه النّاس ؤال: "ماذا يريدن  هللا ان اعمل؟" لم يطرح على نفسه السّ 

 ف  المجتمع.  اين لاألقل حظًّ مة للعدل، لال يشفق على المظلويخلو من ايّة محبّ  ا؟" كان قاضيً ارديئً 

 

 .األرملة 

ر األرامل ف  الكتاب الُمقدَّس عمومً  مةٌ لإلنسان المظلواألرملةُ صور ، احظًّ  بأنّهن يقعن ضمن فئة األقلّ  االعاجز. تُصوَّ

 ما ُكّن يتعرَّضن لإلساءة لالظُّلم.  الكثيرً 

 

 .المواَجهة 

الحّق بأخذه.  اكانت تمتلكه ال حرمها من امٍر كان له ااحدهم شيئً  ها. فربما سلبةً ُعوِملت هذه األرملة معاملةً ظالم

القاس  رفض  حان يؤّكد حقها ليُنصفها ف  قضيتها. للكن ذلك القاض  الوق اة للقاض  راجيً لللذا، ذهبت هذه األرم

. للهذا، رجعت تلك األرملة تمألها خيبة األمل لارإحباط، ألنّها كانت تعلم ان قضيتها اّأ ش ٍء يساعدها بهان يعمل 

 عادلة لمطالَبتها حّق. 

 

 ها.وإلحاح رة األرملةمثاب 

ال  ا، للكنّه كان يعرف انّها لن تدفع له رشوة، لبأّن ال تأثيرً قضيتها عادلة لحقّ  لاضح اّن القاض  كان يعرف انّ 

لهذه المراة ف  المدينة. لبعد فترٍة قصيرة، حاللت المراة ثانية، للكنّها لصلت للنّتيجة نفسها. لمع هذا، رفضت  انفوذً 

، ضجر ابأن ينصفها. لاخيرً  ،ظالم قاضٍ  لهو إيّاه، ذهبت إليه مّرةً بعد مّرة بعد مّرة، مطالبةً  للذا،االستسالم! 

فتصدِّع راس  ]بإلحاحها[." فما تغلَّب ف  النّهاية  انصفها، لئاّل تأت  دائمً القاض  من إلحاحها، فقال ف  نفسها: "سأُ 

 هذه األرملة! مثابرة وإلحاحعلى القاض  هو 

 



91 
 

 تحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المثَل. ادرس وام. 5

 هذا المثَل لقّصته لشرُحهُ ال تطبيقُهُ؟   خلفية: ما هاكتشف وناقش

  .مالحظات

 . 3: 32ولوقا  12-53: 32لوقا في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

من ان  مجيئه الثان . لهكذ، بداًل عوبة الت  ستسبق ويلة لالمتزايدة الصّ كان يسوع قد اخبر تالميذ للتّو عن الفترة الطّ 

لصالة. لقد استخدم يسوع قّصة القاض  الظالم ايفقد المسيحيّون الحقيقيّون عزيمتهم، عليهم ان يثابرلا ف  

 الة المثابرة الُملّحة. عن الصّ  االتّوضيحيّة بغرض ان يعلّم درسً 

  

 . 2-5: 32لوقا في  واردةثَل ة المَ ب. قصّ  

 

 . 2-2: 32لوقا في  واردثَل لمَ ج. شرح أو تطبيق ا 

 

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

ثَل لالت  تُعتبَر اساسيّة ال ذات ِصلة ليُقَصد منها إيصال : ما ه  التّفاصيل الت  تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .مالحظات

 لتفاصيل المثَل.  ال يعط  يسوع اأ معنًى محّدد
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 .المالقاضي الظّ  

 الم الّشّرير لم يكن يهتّم بأأِّ احدهما من اآلخر. فالقاض  الظّ  االم الّشّرير لهللا على طرف  نقيض تمامً يقف القاض  الظّ 

ّرير قبل ان القاض  الشّ  ذلك إنسان إال بنفسه، للكن هللا يهتّم بالنّاس، خاّصة الذين يؤمنون به! تمهَّل لتراخى لتهالن

 يمنح عونه لتلك المراة المحتاجة، اما هللا فإنّه يسِرع رإنصاف المؤمنين! 

كان قصد يسوع هو التشديد على اليقين ! العادلللتّشديد على المقارنة مع هللا  الظّالم  استخدم يسوع إيضاح القاض

هللا يستطيع ف  لقته  ؤمن بأنَّ ت  تال ون لنا الثّقةكذا، اراد ان يشّجعنا على ان تكهللا سيستجيب صالته! له الُمطلَق بأنَّ 

 العواقب لالتغلُّب عليها.  تجاُلز كلِّ 

 

 .مثابرة وإلحاح األرملة 

قطة الوحيدة الت  يعطيها يسوع اهمية قال يسوع إّن تلك األرملة استمّرت تأت  إلى القاض  بقضيتها. هذه ه  النّ 

لدلن  االة دائمً المثَل يمثِّل المسيحيّين الحقيقيّين الذين ينبغ  لهم "الصّ  إنّ  1خاّصة ف  المثل. يقول يسوع ف  اآلية 

ح اّن المثَل يصّور المسيحيّين الحقيقيّين "الذين يصرخون إليه نهارً  1ملل )ال استسالم("! لف  اآلية  ." للياًل  ايوضِّ

للكن ليست الجراة لالمثابرة لارإلحاح ف   !ةالة الجريئة والمثابرة والُملحّ الصّ إزعاج األرملة للقاض  الّشّرير يقابل 

الة ه  الت  تقود إلى مزيٍد من ارإيمان، بل ارإيمان باهلل هو الذأ ف  الحقيقة يقود إلى مزيد من الجراة لالمثابرة الصّ 

ارضّ   ة قاض ثل ما بين شخصيّة هللا الّسمالأ القّدلس الُمحّب القدير لشخصيّ الة! يقابل يسوع ف  هذا المَ ف  الصّ 

، اأ "نوع كهذا النوع" اإيمان  لبال قّوة ال سلطة حقيقيّة على األرض. لهذا سأل يسوع إن كان سيجد " شّرير لانان ّ 

  الّشّرير على األرض!" فذلك النوع من ارإيمان يؤمن بأن هللا سيعمل ضاذين يعتقد بأن هللا مختلف عن القارإيمان ال

رة الة الجريئة لالمثابِ لمثابرة لإلحاح. ذلك ارإيمان الذأ يظهر ف  الصّ إن كان ارإنسان يصلّ  بجراة  اسريعً 

لاللحوحة، مثل إيمان األرملة. يريد يسوع ان يمتحن كلُّ إنسان نفسه ليرى إن كان لديه هذا النوع من ارإيمان، لإن 

 إن كان يصلّ  بجراة لمثابرة.  ابأن هللا سيعمل سريعً  اكان يؤمن حقً 

 

  .ة الّرئيسيّة للمثَلحّدد الّرسال. 3

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ شف وناق  اكتش  

 . مالحظات
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 ."الة الجريئة المثابرة في ملكوت هللاالصّ يعلّم عن " 2-1: 12لوقا ف   حوحةاألرملة المثابرة اللّ مثَل 

هاية دفعه على األرض يمكن في النّ  انسبيّ  والعاجز  األنانيّ الم ى القاضي الظّ حتّ رسالة المثَل الّرئيسيّة ه  كما يل : "

ا ممّ  اماء القدير العادل والُمحب بال قياس فيستطيع ويريد أن يعمل أكثر جد  ا إله السّ إلعطاء أرملٍة مثابرة حقّها. أمّ 

 هللا القدير المحبّ  هل سيستمرّ  !"هو حّق للمسيحيّين الحقيقيّين الذين يصلّون بجرأة وثبات، وسيعمل لهم ذلك

: "كال." فاهلل ؤال قائاًل يرّد يسوع على هذا السّ ما يطلبه مثلما فعل القاض  الّشّرير؟  الحقيق ّ  رفض إعطاء المسيح ّ ي

من هذا، فهو يُسِرع ف  االستجابة لهم حتى ينالوا حقّهم ليُنَصفوا! ينبغ  لهذه الحقيقة ان تشّجع  اقيض تمامً هو على النّ 

الذين سيصلّون بجراة لمثابرة )انظر عبرانيين  للمؤمنينهللا سيستجيب  ؤّكد ليقينّ  انّ إيمان المسيحيّين الحقيقيّين! فم

11 :3 !) 

 

شكيك، للكن بهدف ؤال بهدف التّ ثل بتطبيقه ف  شكِل سؤال فيه تحّدأ. لم يُطَرح هذا السّ لبعد ذلك يُنه  يسوُع هذا المَ 

على األرض؟" ال يمكن صياغته بكلماٍت اخرى: "حين  افحص الذات. "للكن عندما يعود ابن ارإنسان، ايجد إيمانً 

، اأ ارإيمان الذأ يثابر بجراة ف  الصالة مثل إيمان األرملة؟" يريد يسوع ذلك اإليمانسيأت  ابُن ارإنسان، هل سيجد 

 هللا سيعمل إن كان يصلّ  بجراة لمثابرة.  نفسه ليرى إن كان يؤمن حقاّ انّ  مسيحّ  حقيق ّ  ان يمتحن كلُّ 

سيصلّ  ف  بعض  ة يتّصف بها ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيق ّ ه  سمة اساسيّ لّصالة الجريئة لالمثابرة ا

 مثابرة ال تعرف الخجل. األحيان بجراة ال تعرف الخوف، لإصرار تمأله الثقة، ل

 

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

 الذأ يعلّمه كلُّ لاحٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المثل؟  : مااكتشف وناقش

 . 1: 32؛ مزمور 12: 12؛ تثنية 41-44: 44خرلج  اقرأ

 

، مثل األرامل لاأليتام، لصرخوا إلى هللا، فإّن هللا سيسمع لالستغالل ف  المجتمع احظًّ  إن تعرَّض الّضعفاء لاألقلّ 

، الذأ ال يحاب  لال يتحيّز لال يقبل الّرشوة، سيدافع عن قضية اليتيم لاألرملة! ، القدير العظيمختهم ليعمل! هللاصر

هللا بالمسيحيّين الحقيقيّين الذين  يهتمّ  ريقة نفسها سوفله، لمدافع عن األرامل العاجزات. لبالطّ  اهللا ابو َمن ال ابً 

 يصلّون بجراة لمثابرة! 
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 من هم مختارو هللا؟  

 ؛41-3: 1؛ 12-42: 2 ية؛ رلم22: 11 الرسل ؛ اعمال11، 22: 3؛ يوحنا 42: 12؛ لوقا 1: 11إرميا  اقرأ

 ؛ رؤيا12-2: 4؛ 4-1: 1بطرس 1؛ 12-1: 1تيموثالس 4؛ 12-11: 4تسالونيك  4؛ 2: 1؛ افسس 1-2: 11

 . 2: 11؛ 1: 1 يوحنا

. فاهلل لن يترك مختارين ال يرّدهم خائبين! لمسيحالمؤمنين الحقيقيّين بيسوع اُمصطلح ال لقب يصف  "مختارل هللا"

ة، للذا سيحرص ةً ابديّ هم محبّ لمجده. فقد احبَّ  -اختار هللا هؤالء بسيادته للخالص لالخدمة  ،العالمس قبل تأسي نفمِ 

 على ان يتبّررلا! فسيستجيب صلواتهم الجريئة لالمثابرة، لسيُنِصفهم. 

 

  عبر العصور قبل مجيئه الثاني؟ ما نوع الوعود التي سيحقّقها هللا 

 . 11: 2كورنثوس 4؛ 11: 12كورنثوس 1؛ 42: 2 ية؛ رلم4: 21؛ إشعياء 11-12: 12ور مزم اقرأ

يحّررنا هللا ليخِرجنا من كّل مشاكلنا، لهو يكون معنا حين نتعرَّض للّصعوبات لاالضطهادات، الت  تشبه األنهار 

. هو يعمل ف  كلِّ ظرلفنا لخيرنا، للن يسمح بأن نتعرَّض لتجارب تتجالز ما ديدةيران الشّ الُمضطربة الهائجة لالنّ 

يتجالز ف   اابديًّ  االمؤقتة لالخفيفة تحقّق لنا مجدً للنّجاة من كل التّجارب. ضيقاتنا  ايمكننا احتماله، كما انّه يمنحنا طرقً 

 عظمته كّل ما نمّر به. للذا، لنصلِّ بإيمان يظهر بجراة لمثابرة. 

 

ص للتّعاليم أو الّدروس الّرئيسيّة التي تعلّمها هذه األمثال   ج. ُملخَّ

 عن الّصالة الجريئة والمثابرة في ملكوت هللا

 

ف  ملكوت هللا؟ ماذا  الصالة الجريئة لالمثابرة: ما التّعاليم ال الّدرلس الّرئيسيّة الت  تعلّمها هذه األمثال عن ناقش

 ؟ نعملهل لنكونه، لماذا علّمنا من بهنؤل لنعرفهعلّمنا يسوع المسيح 

  .مالحظات

لنا ان نتعلّمه، للذا يحك  ثالثة امثال بشأنها ف   اضرلريًّ  االة الجريئة لالمثابرة امرً يسوع المسيح الصّ  بّ يعتبر الرّ 

، لمثَل 2-1: 11ثل "الّصديق المتشفِّع" ف  لوقا ، لمَ 14-1: 1الب" ف  متّى ثل "االبن الطّ س: مَ الكتاب الُمقدّ 
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 ، لانّ سهاًل  االة لن تكون امرً الصّ  . يعلّمنا يسوع ف  هذه األمثلة انّ 2-1: 12"األرملة المثابرة اللحوحة" ف  لوقا 

بات المتّصف بالجراة صعوبات امامنا، له  ما ال يمكن تجالزها لالتغلُّب عليها إال بالثّ مواجهة علينا ان نتوقَّع 

 مواجهة صعوبات حين يصلّون.  واعنبغ  للمسيحيّين الحقيقيّين ان يتوقَّ يلالمثابرة المتّسمة بالتّصميم. 

 

 . وفينا الة من جهتناثّمة صعوبة تنطوي عليها الصّ  

، حيث نقرا: "خطاياكم اضحت تفصل بينكم لبين 4-1: 11الة ف  إشعياء تلخَّص صعوبتنا ف  ما يختص بالصّ 

ما يختّص باستجابة هللا للّصلوات، ثّمة خطايا ُمعيّنة تقف بيننا  فف إلهكم، لآثامكم حجبت لجهه عنكم، فلم يسمع." 

 لبين هللا. للذا، فإن الصعوبة القائمة ف  ما يختص بالصالة سببها نحُن. 

؛ انظر الدليل ارإرشادأ 14-1: 1لسمكة )متّى  الثمة صعوبة اخرى ف  الصالة تظهر ف  مثل االبن الطالب خبزً 

 شديد الّرغبة بأن يعطينا ما نحتاج إليه لنطلبه ف  الصالة، فإن عدم رغبتنا لاستعدادنا (. مع اّن هللا1، الُملَحق 11

ألن نطلب )نصلّ ( لنسعى )نعمل( لنقرع )نثابر( يقف بيننا لبين هللا. لهكذا فإن الصعوبة القائمة بشأن الصالة 

 كامنة فينا. 

 

 .الة في العالم حولناثمة صعوبة في ما يختّص بالصّ  

م، بل ضّد الرئاسات، ضّد الّسلطات، ضد اسياد حم لالدّ ذلأ اللّ  : "فإّن حربنا ليست ضدّ 14: 3ب ف  افسس مكتو

ثّمة صعوبات في االنتصار في األماكن  قوى الّشّر الّرلحيّة ف  األماكن الّسماليّة." العالم حّكام هذا الظالم، ضدّ 

  (. 41-41: 1؛ مرقس 11-14: 12)انظر دانيال  اايضً  وحيالعالم الرّ  -الروحية 

 

 .الة من ناحية هللاثمة صعوبة في ما يختّص بالصّ  

الة صعوبة تتعلّق باستجابة الصّ ثل األرملة المثابرة اللحوحة، يتحدَّث يسوع المسيح عن ديق المتشفِّع لمَ ثل الصّ ف  مَ 

م الطّ ، للديق المترّدد غير الّراغب بتقديم المساعدة وفي القاضي الظالمتُرى في الصّ  ! لبةيس ف  ارإنسان الذأ يقدِّ

ف  السماء، لذلك  الكاملعلى األرض لهللا  تتّصف بالنّقص وعدم الكماليعود هذا لرغبة يسوع بأن يقابل بين امثلة 

قات ل كلَّ الجراة لالمثابرة يمكن ان تتجالزا  لتشجيعنا على ان يكون لدينا ارإيمان بأنَّ   عليها. تتغلَّبا المعوِّ
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. فاهلل بحكمته لبّره لمحبته ال االة ه  صعوبة هللا ف  االستجابة ايضً الوقت نفسه، تصير صعوبتنا ف  الصّ للكن ف  

. فالخطية ا ينبغيبسهولة أكبر ممّ ال  ا ينبغيأبكر ممّ يجرؤ على ان يعطينا ما يمكن ان يسبّب لنا األذى إن اخذناه 

(. 1-4: 2؛ يعقوب 12: 33)مزمور  بل مستحياًل  اصعبً  اامرً  لعواقبها تجعل إعطاء هللا ما نطلبه بشكٍل فورأّ 

ة ف  حياة الذين نصلّ  ألجلهم ب على الخطي(، ال للتغلُّ 1-1: 14ة ف  حياتنا )مزمور ة الخطيلمحاللة تجاُلز قوّ 

 عوائقنتوسَّل إلى هللا بأن يزيل ال(. فحين 11-14: 2)كولوس   احقيقيًّ  اة امرً (، تجعل صراع الخطي41-1: 1انيال د)

 صلواتنا المثابرة ستوِصلنا إلى حالة االنكسار لإدراك العجز امام هللا )مزمور المعرلفة لغير المعرلفة، فإنّ 

(. انفصالنا عن كّل خطية نعرفها ف  حياتنا، لتسليمنا هلل، لاتّفاقنا القلب  الكامل مع إرادة هللا، بارإضافة 1-11: 11

د هللا، سيعطينا ف  الوقت نفسه االنتصار على العوائق الت  فينا، لالعوائق الت  إلى إيماننا المتنام  بأن نمِسك بوعو

 من ناحية هللا. فحين يغلبنا هللا فإننا نغلب ف  صلواتنا. حين ينتصر هللا علينا، ننتصر نحُن ف  صلواتنا! 

 

 فوائد الصالة الجريئة المثابرة عظيمة.  

ال ال يمكن استيعابه. للكن ف  حياتنا الجسدية، نعلم  راة لمثابرة غير منطق ّ ربّما نشعر ان طلب هللا منّا ان نصلّ  بج

العمل الجاّد يزيد من القدرة على االحتمال، لاّن الّصعوبات  ان التمارين لالتدريبات المستمّرة تنّم  العضالت، لانّ 

ة الجديدة ينّم  البصيرة لالحكمة. العقليّ  عوبات لالمسائلتنّم  الّشخصيّة. لف  عالم التعليم، التغلُّب اليوم  على الصّ 

 فف  مواجهة الصعوبات لاالنتصار عليها نحقّق اعظم لاسمى ارإنجازات. 

لتنته  القّصة، فإنّه  اان يطلب، فينال ما يطلبه فورً  مؤمنٍ ليُرى هذا المبدا نفسه ف  الحياة الّرلحيّة. فإن كان على 

عوبات الت  ف  نا، لالصعوبات الت  ف  النّاس الذين نصلّ  ألجلهم، لالصّ سيعان  خسارةً عظيمة. فالصعوبات الت  في

الة بجراة لمثابرة. لف  جهاد الصالة هذا تكمن بركات سماليّة كثيرة. فف  صراعنا ماء تدعونا جميعها للصّ عالم السّ 

ضعف سماحنا لرلح هللا بأن  ركة مع هللا، لمقدار ضعف إيماننا، لمقدارالة نكتشف مقدار قلّة تمتُّعنا بالشّ ف  الصّ 

الة ندرك حقيقة ضعفنا لعدم استحقاقنا. ف  الصّ  اللحوحة الة المثابرةيعمل ف  حياتنا ليسيطر عليها لفيها. ف  الصّ 

المثابرة اللحوحة ندرك ضعفنا لعدم استحقاقنا. ف  الصالة المثابرة تُصلَب إرادتنا لقوتنا لصالحنا. للكن ف  

م عن النعمة للعيش ألجل مجد هللا، لنتعلّم ارإيمان بوعود هللا، لاالتّكال على قوة هللا. لهكذا، الّصالة المثابرة نتعلّ 

ب عليها تأت  إلينا عوبات الت  ينبغ  ان نتغلّ اعظم امتياٍز لنا، ألن الصّ  اايضً الة المثابرة تصير صعوبتنا ف  الصّ 

 بأعظم البركات لاغناها! 
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 دقائق( 2) صالة  2

 كلمة هللامع  بةمتجاوصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجالبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  ال اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة ال ثالثيَّة لارفعوا صلوات تعكس تجالبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 القادمللّدرس 

 طلب منهم ان يكتبوه ف  دفاترهم(. اوعتك الواجب التال  مكتوبًا، ال اعط اعضاء مجم قائد المجموعة.)

  لاْن تكرز بالملكوت. تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب لببناء كنيسة المسيح: التعهُّد .1

مع شخص  "الّصديق المتشفّع" ل"مثَل األرملة المثابرة اللحوحة"مثَل  المتعلِّق بـ ِعظ ال علّم ال ادرس التعليم .4

 ال ضمن مجموعة.  آخر

. 12، 2، 1، 3مثال األفر من سِ تمتَّع بخلوة رلحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف اصحاح يوميًّا  الخلوة الرلحية: .1

ن مالحظاتك ل. َدلِّ  . استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

 ". 1-1"عظمة هللا راجع يوميًا سلسلة  :الحفظ .2

استفد من منهجية  . 11-1: 2برلمية ال  ف  البيت، لالمتعلّق حّضر لدرس الكتاب التّ  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 الخطوات الخمسة ف  دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص ال امر ُمحّدد هذا األسبوع، لانظر ما  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ن ايًضا مالحظاتك الُمتعلِّ  َدلِّ قة بألقات الخلوة الشخصية مع هللا، حول بناء كنيسة المسيح. َدلِّ

 لآيات الحفظ، لالتعليم، لالتحضير.
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  13الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك لهذا البرنامج التدريب   قائد المجموعة:  . الذأ يتعلّق بالكرازة لالمناداة بملكوت هللاَصلِّ لكرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  5

  األمثال

 

ة بكل لاحٍد منكمشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه اثناء إحدى خلواتكم  (من دفاتر الخلوة الرلحيَّة الخاصَّ

 (. 12، 2، 1، 3امثال )الرلحيَّة لتأمالتكم ف  المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم 

 وااكتف. يُشاركها اصغوا إلى الشخص الذأ يُشارك، لتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، لاقبلوه. ال تُناقشوا األمور الت  

 بكتابة المالحظات. 

 

 دقائق( 1) حفظ 1

 "عظمة هللاـ"راجع سلسلة اآليات المتعلقة ب

 

 ". عظمة هللاف  مجموعاٍت من اثنين اآليات الخمسة المتعلِّقة بـ" راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 3

 32-3: 2 يةروم

 

ل التبرير. لف  ريعة ال تسالشّ  ير لالضح انّ برسول بولس حالة التّ ، شرح الرّ 1-1 يةف  رلم: ُمقّدمة تطيع ان تحصِّ

قديس لالقداسة فينا. لف  ريعة تعجز عن إنتاج التّ ضح اّن الشّ لشرح حالة القداسة لعملية التقديس، لا 1-3 يةرلم

 سول بولس حقيقة ضمان ليقين خالص المسيحيّين الحقيقيّين. ، يشرح الرّ 2 يةرلم
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لآلخرين، لالذأ طبّقه  المستَحقً  اده هللا اآلب، الذأ اشتراه المسيح االبن لجعله متوفّرً خالص المسيحيّين، الذأ قص

 ! ا( هو يقين ٌّ تمامً 13: 1 يةبشارة ارإنجيل )رلملتّممه الرلح القدس، لالذأ يُعلَن ف  

 (. 2-1: 2 يةهم تحّررلا من سلطة لسيطرة حكم طبيعتهم الخاطئة )رلمخالص المسيحيّين مضمون لاكيد ألنَّ 

 يةف  تجديد لتقديس قلوبهم لحياتهم بالرلح القدس )رلم لخالص المسيحيّين مضمون لثابت، ألنّه بدا فعاًل 

2 :1-11 .) 

 (. 11-12: 2 ية، لهم لرثة المجد المستقبل  )رلمله األّن هللا تبنّاهم الالدً  الخالص المسيحيّين مضمون ايضً 

 كلمة هللا                                     .                     اقرأ: 3الخطوة 

  . 11-1: 2رلمية لنقرا  اقرأ.

 لنقرا بالتنالب بحيث يقرا كل شخص آية لاحدة إلى ان ننته  من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 5الخطوة 

ر. الذأ تعتقد انه مهم بالنسبة لك ف  هذا المقطع؟ ال ما هو الحق الذأ لََمس عقلك ال قلبك ف  هذا ما هو الحق  َفكِّ

 المقطع الكتاب ؟

ن. ن افكارك ف  دفترك.  َدوِّ  اكتشف َحقًّا لاحًدا ال حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما لدلِّ

 شاركوا افكاركم بالتنالب(.  )بعد ان يقض  اعضاء المجموعة بعض الوقت ف  التفكير لالكتابة، شار ك.

 لنتنالب ف  مشاركة األشياء الت  اكتشفها كل لاحٍد ِمنَّا.

 )تذكَّر انه ف  كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك اعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

 3-3: 2 يةروم

روا من قوة طبيعتهمضمان  المخلَّصينلدى المسيحيّين : 3االكتشاف   .المسيطرة والمتسيّدة الخاطئة ألنهم تحرَّ

بأن  1: 2 ية  يوم الدينونة األخيرة، تعد رلمف لن يُدانوابأنهم  المخلَّصينيعد المسيحيّين  42: 1بينما يوحنا 

هللا قد  (! لسبب هذا هو انَّ 23: 41انظر متّى ) ولن يُعاقَبوا به لن يُحاَكموا بالهالك األبديّ  المخلَّصينالمسيحيّين 

 ةالخاطئة لذنبها العظيم لقوتها المتسلّط المخلَّصينعلى طبيعة المسيحيّين  سيح البشريّة الّضعيفةف  طبيعة الم حكم

ة طبيعتهم الخاطئة المتسلّطة لالمتسيّدة من قوّ  ا(. لقد اعتق الرلح القدس المسيحيّين احرارً 1: 2 يةالمتسيّدة )رلم

 (. 4: 2 يةعليهم )رلم
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التعبير عنها ف   للتّبرير )الخالص(، له  قاعدة الواجب المطلقة للحياة، لالت  يتمّ  ريعة ه  متطلَّب هللا الُمطلَقالشّ 

طبيعة ارإنسان الخاطئ تجعل إطاعة الشريعة  ع هللا عمله ألنّ يستطِ  مة )الوصايا العشرة(. فما لشرائع هللا األخالقيّ 

تها ف  جسد يسوع المسيح على ة لقوّ انة الخطين خالل يسوع المسيح بإد، عمله هللا لاتّمه ممستحياًل  ابشكٍل تاّم امرً 

، بل التّقديس والقداسة اوحقيقيّ   افقط ممكن   وبهذا ال يصير البرُّ (. 1: 2 ية؛ رلم42: 4بطرس 1الّصليب )انظر 

 . اأيض  

هلل قديس ليست سوى الطاعة التاّمة برير لالتّ المتطلّبات الباّرة لالصالحة الت  تفرضها الشريعة للحصول على التّ 

ة! لم يستطع اأُّ إنساٍن من الالد آدم ان يتّمم هذه المتطلّبات! اّما يسوع فقد خصيّ لإرادته لالكمال التّام ف  الحياة الشّ 

 كل َمن يؤمن به! يابة عنبالنّ تمّكن من عمل ذلك 

لقدس لقوته. فيعمل ون بعدم عيشهم بحسب طبيعتهم الخاطئة، للكن بعيشهم بالرلح اظِهر النّاس انّهم مؤمنون حقيقيّ يُ 

اتج عنها يبدآن ف  قديس النّ لالتّ  المخلَّص رلح الحياة كمصدر القوة الجديدة ف  حياة المؤمنين. إطاعة المسيح ّ 

لوجه  ا(، ليتكمَّالن حين يرى المؤمنون المسيَح لجهً 4: 1بطرس 1؛ 14: 1 الرسل الوالدة الجديدة )انظر اعمال

ان يتحّررلا من اجسادهم الحالية الت  فيها  رلح القدس ف  تقديس المؤمنين إلىل(. ليستمّر ا1-1: 1يوحنا 1)انظر 

 كورنثوس1؛ 41-42: 1 يةلف ف  الحياة )انظر رلمبيعة الخاطئة لالموت بالكثير من الخراب لالتّ ب الطّ تتسبَّ 

 (. 2: 2 يةم؛ رل12-11: 11

 

  31-2: 2 يةروم

خالصهم بدأ في والدتهم الثانية وتقديس قلوبهم وحياتهم  ألنَّ ضمان  المخلَّصينلدى المسيحيّين : 5االكتشاف 

 . وح القدسبالرّ 

 وح القدس وبتوافق معه. بحسب الرّ  المخلَّصونأ. يحيا المسيحيّون  

طة لالمسيطرة بشكٍل كامل، تلك القّوة الساكنة ف  طبيعتهم ة المتسلّ تحّررلا من قوة الخطي المخلَّصينالمسيحيّين  ألنّ 

 لح القدس لبتوافق معه )انظر غالطيةحسب الرّ بهم لم يعودلا يحيون بحسب طبيعتهم الخاطئة بل فإنّ  الخاطئة،

ذهن لهم ذهن الرلح.  لح القدس، لهم يحيون تحَت سيادته، للذا فإنّ الرّ  المخلَّصينلدى المسيحيّين (. 13-43: 1

لح القدس لافكاره، مواقف الرّ  المخلَّصينسيحيّين لدى الم ته. إنّه يعن  انّ لح ال ذهنيّ هو طريقة تفكير الرّ  وحالرّ 

ر لألمور الت  الرّ  الت  عند نظرةاللعندهم  لح القدس لألمور، اأ انّهم يوّجهون اهتماماتهم لاهدافهم بشكٍل متكرِّ

ة معه )انظر ركلح يقود إلى الحياة، الت  ه  معرفة هللا لالشّ ذهن الرّ لح القدس ليزّكيها، الت  تمّجد هللا. يقترحها الرّ 
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، لاّن شرلر تر(. كما انّه يقود إلى السالم، الذأ هو اليقين الداخل  العميق بأن خطايا الماض  قد ُغفِ 1: 11يوحنا 

ه لن يحصل اأ امٍر ال حدث ف  المستقبل يفصل (، لانّ 42: 2 يةالح لالخير )رلمالحاضر مكبوحة ألجل الصّ 

 (. 2-1: 2؛ 11-11: 2 يةة هللا لهم )رلمالمؤمنين عن محبّ 

 

 ب. يحيا غير المؤمنين بحسب طبيعتهم الفاسدة غير المتجّددة.  

ف  حياة غير المؤمنين، للذا فهم يحيون باستمرار تحَت سيطرة طبيعتهم الخاطئة  الح القدس موجودً ليس الرّ 

ؤمنين على المستويات لالفاسدة، ليوّجهون اهتماماتهم لاهدافهم نحو األمور الفاسدة لالعالميّة. يستحيل لغير الم

فكير، لنظرتهم إلى العالم، ة ان يُخِضعوا انفسهم هلل لإرادة هللا، ألّن طريقتهم ف  التّ ة لالنفسيّ لحية لاألخالقيّ الرّ 

لموقفهم كلّها امور تتّصف بالعدالة هلل. فهم ال يخضعون هلل لال يستطيعون الخضوع له. إنّهم يعجزلن عن إرضاء 

لة إلى الموت، الت  تعن  االبتعاد عن هللا، لكذلك العدالة المستمّرة تجاه هللا، لالعجز امام النجاسة هللا. تؤّدأ هذه الحا

لح القدس ف  حياتهم تسيطر (. الذين ال يتمتّعون بوجود الرّ 2-1: 2 ية)رلم البؤس األبدأّ  الالشّر ف  حياتهم، لاخيرً 

لح لح القدس، يسود الرّ الّذين لهم الرّ  ! للكنّ مخلَّصينسيحيّين عليهم طبيعتهم الخاطئة. ال يستطيع هؤالء ان يكونوا م

عبير عن هذه ال رلح المسيح الذأ يحيا فيهم. ليمكن التّ  القدس ليسيطر على حياتهم. هؤالء لديهم رلح هللا الح ّ 

 ا(! 12-1: 2 يةلهم ينتمون للمسيح ليخّصونه )رلمالحقيقة بالكلمات التالية: يحيا المسيح يسوع ف  هؤالء، 

 

 بسكنى الّروح القدس فيهم.  المخلَّصونج. يتميّز المسيحيّون  

الت  ما تزال تعمل فيه، فإنّه يتميّز  المخلَّص بيعة الخاطئة ف  المسيح ّ غم من القوة المتراجعة لالمتآلكة للطّ بالرّ 

، فإّن هذا الجسد المخلَّص للمسيح ّ بيعة الخاطئة ما تزال فاعلة ف  الجسد المادّأ بسكنى الرلح القدس فيه. لألّن الطّ 

ة تحيا اآلن. ارلاحهم رلحهم البشريّ  تبّررلا بارإيمان، فإنّ  المخلَّصينمحكوٌم عليه بالموت. للكن ألن المسيحيّين 

هو شرط لح القدس ف  حياتهم لقلوبهم (! لجود الرّ 1-1: 1لح القدس يحيا فيهم )انظر يوحنا الرّ  البشريّة حيّة ألنّ 

تة الفانية قيامة اجسادهم الميّ لمان الضّ  الح القدس ف  الحياة لالقلب هو ايضً المرحلة األللى فيه! لجود الرّ خالصهم ل

 (! 11-ب12: 2 يةلخالصهم الكامل )رلم
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 .التزام المخلَّصيند. لدى المسيحيّين  

د لديهم اأ التزام تجاه طبيعتهم مسؤللون امام هللا لعليهم التزام نحوه. فلم يع المخلَّصينالمسيحيّين  للهذا، فإنّ 

للكن . احتمً  ونالخاطئة ليحيوا حسبها. فالذين يعتقدلن انهم مؤمنون، لمع هذا يحيون حسب طبيعتهم الخاطئة سيموت

ون المسيحيّ يسودهم الرلح القدس لسيميتون اعمال طبيعتهم الخاطئة الت  تعمل ف  اجسادهم.  المخلَّصينالمسيحيّين 

إنهم يستطيعون بشكٍل متكّرر لمستمّر ان ! عون عمل هذا، وعليهم أن يعملوا هذا وسيعملون هذايستطي المخلَّصون

لوا هذا، لسيعملون هذا، لذلك من لاهدافهم الخاطئة، لعليهم ان يعم يميتوا رغباتهم لشهواتهم لدلافعهم لعواطفهم

 (. 11-14: 2 يةلح القدس الّساكن فيهم )رلمخالل قّوة الرّ 

 

 . ألنهم أوالد هللا بالتّبنّي وهم ورثة المجد المستقبليّ  المخلَّصينثّمة ضمان للمسيحيّين : 1االكتشاف 

كانت  مخلَّصيناكن فيهم هم الالد هللا الحّ ! قبل ان صارلا مسيحيّين المسيحيّون الذين يُقادلن بالرلح القدس السّ 

بمعنيين مختلفين(.  3-1: 1لعبرانيين  1: 2 - 41: 1لح الت  ف  العبيد )انظر غالطية ، اأ الرّ روح العبوديّة مفيه

 فض. يخافون الرّ  واكانوا يخافون اسيادهم، لكانوا يخافون العقاب، لكان

لهم من )البنّوة(، اأ الرّ  روح التّبني، صار فيهم مخلَّصينللكن حين آمنوا صائرين مسيحيّين  لح الذأ يغيّرهم ليحوِّ

ف  خلق لتعزيز  ةً هلل، ليستمرّ من الخوف، يخلق الرلح القدس ف  قلوبهم محبّ  فبداًل  !هللا إلى ابناء بيت اكونهم عبيدً 

ة لحميمة مع هللا بصفته اباهم سمات الالد هللا فيهم. إنّهم لاثقون بأن هللا قبلهم بالكامل، للديهم عالقة شخصيّ 

 الّسمالأ. 

لهم بالجسد. فأبّوة هللا ابّوة رلحيّة بالكامل. إنّه  طفااًل ليست ألبّوة هللا عالقة باألبّوة على األرض، حيث يلد الوالدلن ا

 ! ا، ليتعامل معهم رلحيًّ ايلد النّاس رلحيًّ 

، لبأنهم شركاء المسيح ف  لراثة العالم اة بأنهم الالد هللا رلحيًّ البشريّ  همارلاح ف ليستمّر الرلح القدس يشهد 

(. 13: 2؛ 1: 1 يةارإنسان ف  اعماقه )انظر رلم هيختبرلح القدس يقين خالٍص يعط  الرّ . الكامل المستقبل ّ 

(. آالم المسيحيّين 43-41: 13 ية)انظر رلم لإعالن هللا ف  الكتاب الُمقدَّس يقّدم يقين الخالص الموضوع ّ 

 ريق الت  ال يمكن تجنُّبه نحو هذا المجد المستقبلّ !ه  الطّ الحاضرة ف  هذا العالم  المخلَّصين
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   توضيحات    .ألإس: 1الخطوة 

 : ما األسئلة التّ  توّد ان تطرحها على هذه المجموعة بشأن اأ امٍر ف  المقطع الكتاب ؟فّكر

 ، لان نطرح اسئلة عن اموٍر ما نزال ال نفهمها. 11-1: 2رسالة رلمية قّدمها تلنحالل فهم كلِّ الحقائق التّ  

 عد ذلك اكتبه ف  دفترك. : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، لبدّون

: )بعد ان يقض  اعضاء المجموعات دقيقتَين ف  التّفكير لالكتابة، ليشارك كلُّ لاحٍد بدلره بعض افكاره الت  شارك

 دّلنها(. 

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

 حها التاّلميذ، لبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( مثلة على اسئلة يمكن ان يطراأل بعض )ف  ما يل 

 

 3-3: 2 يةروم

ر من ذنب الخطيهل تشير "الدي: 3الّسؤال  ر من ذنب الخطية فقط، أم إنونة" إلى التحرُّ  ؟ة وقّوتهالى التحرُّ

   .مالحظات

ف  اليونانية "كاتاكريما"، له  ) دينونةليس على الذين ف  المسيح يسوع ايّة  ا: "فاآلن إذً 2-1: 2 يةترجمة رلم

)بمعنى بعُد، ألّن ناموَس لهالك لالدمار( لإلتالف لا ء العقوبة الت  تتبع إصدار الحكم، اأ تنفيذ الحكم، لتعيين الشّ 

)ناموس  ة لمن الموتالخطيَّ )بمعنى المبدا الّسائد( رلح الحياة ف  المسيح يسوع قد حّررن  من ناموس المبدا الّسائد( 

 لخالصبات هللا المطلقة لنوال ا)بمعنى متطلّ . فإنَّ ما عجزت الّشريعة بيعة الخاطئة القويّة(ة لالموت هو الطّ الخطي

بيعة )الطّ عنه، لكون الجسد لقاعدة الواجب المطلقة للحياة، الت  تظهر ليتّم التعبير عنها ف  لصايا هللا األخالقية( 

 ةعن الخطي اة، لمكفِّرً ما يشبه جسَد الخطي اهللا إذ ارسل ابنَه، متّخذً قد جعلها قاصرةً عن تحقيقه، اتّمه الخاطئة( 

)لقّوتها( ة الخطي( 42: 4بطرس 1ليب؛ ذلك على الصّ قد اتّم )حكم بالهالك، فعل ماض  بسيط، ل، فدان )ليزيلها(

، حتّى يتّم (11: 2يين ة؛ عبرانبالخطيف  ما يتعلّق )ف  جسد المسيح، لهو ذات الجسد الذأ لدى النّاس إال  ف  الجسد

 لح." بل بحسب الرّ ة( بيعة الجسديّ )الطّ فينا البّر الذأ تسعى إليه الّشريعة، فينا نحُن السالكين ليس بحسب الجسد 

 . للكن اّأ سياق هذا؟ ينالّسابق لالحديث " إلى الّسياقاتشير الكلمتان األلليان، "فاآلن إذً 

، لبشكٍل خاّص 41: 1 - 1: 3 يةياق المباشر القريب، اأ رلمهنا ه  للسّ  ؤال هو ان ارإشارةافضل تفسيٍر لهذا السّ 

ر من 41-12: 1 يةرلم ينونة مار ال الدّ ، لمن الدّ ةوة الخطية وقذنب الخطي، حيث يفّكر الّرسول بولس من التحرُّ

ن يكون هناك تبرير من ال يمكن أة لقوتها ف  حياة ارإنسان. لهكذا يستنتج بولس بأنّه ذين ينتجان عن ذنب الخطياللّ 

 !دون تقديس
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 ينونة هو تنفيذ الحكم الذي صدر وأُعل ن. معنى الدَّ أ.  

على قّوة  ينونةالدّ وإيقاع تنفيذ ة، بل على ذنب الخطي إعالن الدينونةف  هذا الّسياق، ال تعن  الكلمة "دينونة" 

 3: 4بطرس 4ل 14: 11كورنثوس 1ل 12: 1 يةة من خالل إبطال قوتها! تُستخدم الكلمة ذاتها ف  رلمالخطي

ة تدمير الخطي! لتنفيذ بمعنى "تدمير" ال "معاقبة" العالم الّشّرير لاألشرار. قد اُعلِن هذا الحكم، لقد بدا تنفيذه فعاًل 

على العالم  المخلَّص ام للمسيح ّ هائ  لالتّ ف  المج ء الثان  للمسيح. هذا يجعل االنتصار النّ  اسيكتمل اخيرً  هذا

 !  اليقينيًّ  ااكيدً  اطئ لاألشرار انتصارً الخا

إصدار الحكم، اأ تنفيذ الحكم ال تعيين ش ٍء  كلمة "دينونة" هو العقاب الذأ يعقب، معنى الاايضً  1: 2 يةلف  رلم

مار للهالك ال الدّ  اينونة، فهو ليس ُمعيّنً عليه بهذه الدّ  ادمير لارإتالف. ليس ارإنسان ف  يسوع المسيح محكومً للتّ 

! بيعة الخاطئة لالفاسدة ه  ما ُحِكم عليها لاُدينْت مّرة لإلى األبد، لقد بدا تدميرها فعاًل ة الطّ األبدّأ! للكن قوّ 

من الموت. لهذا يجعل  المخلَّصينان  للمسيح، حين ستُقام اجساد المسيحيّين دمير ف  المج ء الثّ لسيكتمل هذا التّ 

ه  "تكريسهم لقدرتهم على ان ! حالة القداسة الحالية ايقينيًّ  اامرً  لمخلَّصينا"حالة القداسة" الحالية ف  المسيحيّين 

 يحيوا الحياة الجديدة الُمقدَّسة." 

 

 (. 3: 2 يةرومالحة )ريعة العادلة والصّ بيعة الخاطئة تّممت متطلّبات الشّ ة في الطّ ب. إدانة الخطي 

بيعة الخاطئة الكامنة ف  المؤمنين لذلك طية ف  الطّ من خالل عمل خالص المسيح المكتمل حكم هللا على قوة الخ

ب هللا الُمطلَق للخالص، ريعة" ه  متطلّ ريعة ف  حياة المؤمنين. "الشّ بهدف تتميم المتطلّبات الباّرة الت  تفرضها الشّ 

ة لمقياس األخالقيّ  ف  لصايا هللا عبير عن هذه القاعدةالتّ  يتمّ ل ف  ما يختص بواجب َعْيش الحياة، لقاعدة هللا المطلقة 

الذأ  ،شريعة هللا تُظِهر لتعبِّر عن شرط هللا للتّبرير )الخالص( لهدف هللا هللا المطلق ف  الحكم لارإدانة. لبهذا فإنّ 

هو القداسة لالتقديس. شرط هللا للتّبرير لهدف هللا المتمثِّل بالتقديس ليسا اقل من كماٍل كامل لتاّم! لقد لفّى يسوع 

، يعتبر هللا الك اللحظة فصاعدً من يؤمن به! لمن ت قديس ألجل كلِّ للتّبرير )الخالص(، للتحقيق هدف التّ  رطبهذا الشّ 

رين بالكامل لُمقدَّسين بالكامل، لهو يعاملهم على هذا األ المخلَّصينالمسيحيّين  (! لهذا 12: 1كورنثوس 1اس )سمبرَّ

قديس الكامل الذأ اتّمه يسوع برير لالتّ ان يتفاخرلا به هو عمل التّ  نالمخلَّصياألمر الوحيد الذأ يمكن للمسيحيّين  فإنَّ 

 (! 11: 1كورنثوس 1) المخلَّصينالمسيحيّين  المسيح ألجل كلِّ 

ل حالة التّ ألّن  ف  حياة  قديسعملية التّ  ، فإنّ المخلَّصينقديس الكامل ألجل المسيحيّين يسوع المسيح حصَّ

من عيش حياتهم بحسب شرائع  المخلَّصينيتألَّف تقديس المسيحيّين قينيّة اكيدة! المسيحيّين مضمونة إذ ه  ممكنة لي
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ون ان يحيوا حسب قوانين هللا هللا األخالقيّة. لبفعل سكنى لسيطرة لسيادة الرلح القدس يستطيع المسيحيّون الحقيقيّ 

، الحقيقيً  ااآلن ممكنً  مخلَّصينال. قد صار تقديس المسيحيّين ة لسيرغبون بذلك لسيحيون بحسبها فعاًل األخالقيّ 

عبير للتّ ة الت  تنّص عليها شرائع هللا تتحقَّق بالكامل! لالحة لالبارّ بات الصّ المتطلّ  لسيكتمل ف  المستقبل! للذا، فإنّ 

الحة تحقَّقت بشكٍل كامل ف  يسوع المسيح فقط، عن هذه الحقيقة بكلماٍت اخرى نقول إّن متطلَّبات شريعة هللا الصّ 

 لح القدس! مؤمن بالرّ  ته لموته لقيامته، لبعيشه حياته الكاملة ف  لمن خالل كلّ بحيا

 

 3-3: 2 يةروم

 ؟وح" و"ناموس الخطية والموت"إلى ماذا تشير عبارتا "ناموس الرّ : 5الّسؤال 

  .مالحظات

 بيعة الخاطئة. وح القدس بمقابل الطّ أ. تشير هاتان العبارتان إلى الرّ  

لح ". فالرّ ة المتسيّدةالقوّ " هو "ناموسافضل تفسير للكلمة " ، فإنَّ 41، 41، 41: 1 يةه ف  رلمعلى اساس ما قرانا

" بيعة الخاطئةالطّ ريقة نفسها "لبالطّ . المخلَّصينف  المسيحيّين  المبدأ المسيطر المطلقال  اموسالنّ القدس هو 

ف   أو قّوة ذات شأن امبدأ قوي   هذه الطّبيعة تزالف  غير المؤمنين، لما  المبدأ المسيطر المطلقال  اموسالنّ بكونها 

ألنّها القّوة المسيطرة الكامنة  ة والموتناموس الخطيبيعة الخاطئة بيعة القديمة الكامنة ف  المؤمنين. تُدعى الطّ الطّ 

 ما يقود ال يؤّدأ إلى الموت.  خطية ف  الناس، له  اساس كلّ  لراء كلّ 

ع الثمار للموت )انظر بيعة الخاطئة، له  تثِمر شتى انواطة لمتسيّدة لاحدة ه  الطّ توَجد ف  غير المؤمنين قوة متسلّ 

 . لما تفرضه عليهم بيعةمتطلَّبات هذه الطّ  وا(. لال يستطيع غير المؤمنين إال ان يطيع41-11: 1غالطية 

)طبيعته الخاطئة( لناموس  ة لالموتناموس الخطيفتوجد فيه قّوتان متعارضتان لمتحاربتان: المخلَّص اما المسيحّ  

دةلح القدس(. فما تزال طبيعته الخاطئة رلح الحياة )الرّ  قوة مضاّدة (، ل41-12: 1 ية)رلم ومخّربة قّوة ُمفس 

للن يكون ، قّوة مؤقّتةل قّوة مهزومةبيعة الخاطئة ه  (. للكْن من ناحية المبدا، الطّ 11: 1)غالطية  فظيعة ومرعبة

، إذ لن يكون لها اّأ تأثير (11-12: 11كورنثوس 1إال حتى موته الجسدّأ ) ًى بهذه الطبيعةمبتل المخلَّصالمسيحّ  

 . بعد ذلك
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الحياة الجديدة والُمقدَّسة، وعليهم أن يفعلوا هذا، وسيفعلون  واأن يحي الحقيقيّون ب. يستطيع المسيحيّون 

 هذا. 

بيعة إدانة لإبطال الطّ  تقد تمَّ فقديس. للتّ  الشرع ّ  ئ ّ ، إلى األساس القضا1: 3 ية، كما ف  رلم2-1: 2 يةتشير رلم

دمير لهذه الكامل. لقد بدا هذا التّ  بعمل يسوع المسيح الخالص ّ  التّام دميرالخاطئة مّرة لإلى األبد، لُحكم عليها بالتّ 

 . المخلَّصاكن ف  المسيحّ  لح القدس السّ بيعة بعمل الرّ الطّ 

ر ، فإنّ لَح القدَس، لسيطيع فعاًل لبشكٍل كامل الرّ  اانيةً ان يطيع تمامً استطاع المسيحّ  المولود ث فإنْ  ه يستطيع ان يتحرَّ

رها منهما يقينً  اتمامً  ثها، لسيتحرَّ بيعة تبقى لديه الطّ مخلَّص كل مسيحّ   ! للكْن ألنّ البشكٍل كامل من قوة الخطية لتلوُّ

ة ال من قوة الخطي ض يستطيع ان يتحّرر بشكٍل كامل لتامّ ه ليس من مؤمن على األرى موته الجسدأ، فإنّ الخاطئة حتّ 

ر المسيحّ   ثها. فبعد الموت الجسدأ فقط سيتحرَّ ة لتلوثها لفسادها مطلق من قوة الخطي بشكلٍ  المخلَّصفسادها لتلوُّ

 لحتى لجودها! 

ة المطلق هذا لخطية المطلقة لهذه القوّ مّرة لإلى األبد من المخلَّص موت المسيح حّرر المسيحّ   ه ألنّ لمع هذا، فإنّ 

المسيحّ   (، فإنّ 4: 2 ية)رلم ا(، لألن الّرلح القدس ينفّذ هذه الحقيقة ف  حياته ليجعلها لاقعً 1، 4: 3 ية)رلم

حسب جسده ال طبيعته لح، لعليه ان يفعل هذا لسيفعل هذا، فال يعود يسلك بيستطيع ان يسلك بحسب الرّ  المخلَّص

الوقت، للكْن من المؤكَّد انّه لن  ة كلَّ على الخطي امنتصرً  المخلَّصقد ال يكون المسيحّ   (!2: 2 يةالخاطئة )رلم

ليه ان يفعل هذا يستطيع باستمرار ان يميت اعمال الجسد، لع المخلَّصالوقت. فالمسيحّ   منها كلَّ  ايكون مهزلمً 

شغل ذهنه لاهتمامه باألمور الت  يرغبها (، كما انّه يستطيع بشكٍل متكّرر لدائم ان ي11: 2 يةلسيفعل هذا )رلم

 (. 1: 2 يةلعليه ان يفعل هذا لسيفعله )رلم لح القدس ليريدها،الرّ 

 

 33-35: 2 يةروم

 ؟حثّ  متهديد أ 31: 2 يةهل روم: 1الّسؤال 

 .مالحظات

م بالرلح تميتون ألنّه إن عشتم بحسب الجسد، فإنّكم ستموتون، للكْن إْن كنتُ : "11: 2 يةسول بولس ف  رلميقول الرّ 

ام هو حثٌّ لهم  بأنّهم يمكن ان يفقدلا ضمانهم األبدأّ  المخلَّصينديد للمسيحيّين ون." هل هذا تهاعمال الجسد فستحي

 على ان يكونوا مسؤللين ف  ما يعملون لكيف يعيشون؟ 
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  حياتهم، لعليهم مسؤللية لديهم التزاٌم ف المخلَّصونبيعة الخاطئة. فالمسيحيّون هذا حثٌّ على ضرلرة إماتة الطّ 

عظيمة لبالغة األهمية، له  اال يحيوا حسب طبيعتهم الخاطئة، بل حسب الرلح القدس الساكن فيهم. على 

طبيعتهم  تغييراال يحاللوا  المخلَّصينمع طبيعتهم الخاطئة! على المسيحيّين  أال يتساهلوا المخلَّصينالمسيحيّين 

عتهم الخاطئة! تظهر هذه األعمال الخاطئة ف  لمن خالل اجسادهم الماديّة! ينبغ  اعمال طبي يميتواالخاطئة، بل ان 

(. يمكن 11، 11: 3 يةهر لتعبِّر عن نفسها )رلملهم ان ينتزعوا كل انواع الخطايا، الت  تستخدم الجسد لتظ

هذه الحقيقة بكلمات  حين يحيون حسب الرلح القدس. ليمكن صياغة للمسيحيّين ان يعملوا هذا، لسيعملون هذا فعاًل 

لح القدس بأن يسكن فيهم ليحيا من خاللهم، فإنّه سينتزع هذه للمسيح بالرّ  المخلَّصوناخرى: حين يسمح المسيحيّون 

 الخطايا من حياتهم. 

ريقة الطّ  بتصريحاته هذه، بل يشدِّد على حقيقة انّ  المخلَّصينللمسيحيّين  مان األبدأّ ال يعطِّل بولس حقيقة الضّ 

لح القدس من خالصهم األبدّأ ه  بعيشهم حسب الرّ  اأن يتأّكدوا ذاتي   المخلَّصينحيدة الت  بها يمكن للمسيحيّين الو

 وافق معه! فارإنسان الذأ يحيا حسب طبيعته الخاطئة ال يستطيع ان ينعم، للن ينعم، بيقين الخالص ف  داخله! لبالتّ 

 

 32-33: 2 يةروم

 ؟هم أوالد هللااليقين بأنّ  المخلَّصنيحيّين ما الذي يعطي المس: 3الّسؤال 

 .مالحظات

 : اليقين بأنهم الالد هللا فعاًل  المخلَّصينان المسيحيّين يطامران يع ثمة

 هم أوالد هللا.  المخلَّصينة تجاه هللا تُثب ت أّن المسيحيّين أ. مشاعر المحبّ  

لح الت  لدى العبيد. إنّها رلح الخوف ة ه  الرّ العبوديّ  ة. رلح، يكون لديه رلح العبوديّ اقبل ان يصير ارإنسان مؤمنً 

ه ينال ، فإنّ ا، لالخوف من رفض المجتمع. للكن حين يصير ارإنسان مؤمنً ادة، لمن العقاب المستقبل ّ القلِق من السّ 

ة رلح محبّ  إنهلح الذأ يكون لدى األبناء ف  البيت. بنّ ". لرلح التبنّ  هو الرّ لح القدس، الذأ يُدعى "رلح التّ الرّ 

لح القدس ف  له! يخلق الرّ  اهللا قبله ابنً  ة لالوثيقة مع هللا بصفته اآلب، لإدراك عميق بأنّ خصيّ هلل، رلح العالقة الشّ 

ة هلل، لثقةً كثقة الطفولة بأنهم يخّصون هللا لينتمون لعائلته، ليخلق فيهم سمات الالد هللا داخل المؤمنين مشاعر محبّ 

 (. 12 ،1: 1)انظر افسس 
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 تُثب ت أنهم أوالد هللا.  المخلَّصينوح القدس في قلوب المسيحيّين ب. شهادة الرّ  

طمأنة ة على انّه ابٌن هلل. لهو يستمّر ف  البشريّ  المخلَّصمّرات كثيرة مع رلح المسيحّ   دلح القدس نفسه يشهالرّ 

 اشاهدً  تلتجّدد ت  تغيَّرتلذهنهم ال هملقلبهم رإنسانهم الباطن ال ضمي لإعطائهم اليقين ف  المخلَّصينالمسيحيّين 

باستمرار بوعود هللا ف  الكتاب الُمقدَّس،  المخلَّصينلح القدس يذّكر المسيحيّين بأنّهم ف  الحقيقة الالد هللا. لالرّ لهم 

 (.  11: 2 يةبأن هللا نفسه يحبّهم ألنهم الالده )انظر رلم اعميقً  الهو يولّد فيهم يقينً 

 

 32: 2 يةروم

 ؟شركاء المسيح في الميراث المخلَّصونواحي التي بها المسيحيّون ما النّ : 2الّسؤال 

 .مالحظات

 نصيب في مجد المسيح.  المخلَّصينأ. لدى المسيحيّين  

اّأ ميراث ال ُملٍك باٍق اآلن ف  العالم الحاضر. للكن ف  المستقبل، سيشاركون ف   المخلَّصونال ينال المسيحيّون 

ماء الجديدة لاألرض الجديدة. المسيح، راس جسده )الكنيسة(، لالمسيحيون المسيح المجيد، الذأ هو السّ  ميراث

 ! لقد كسب يسوع هذا الميراث، لهو يشاركه مع شعبه. شركاء في الميراث، جسده، المخلَّصون

 

 . أن يشتركوا في آالم المسيح حتى يشتركوا في مجده المخلَّصينب. ينبغي للمسيحيّين  

المجيد فحسب، بل هم شركاء ف  اآلالم الحاضرة  لالمسيح شركاء بالميراث المستقبل ّ  المخلَّصونليس المسيحيّون 

مع المسيح قبل ان يرثوا مع المسيح. فلن  موا الاًل ان يتألّ  المخلَّصينة، ينبغ  للمسيحيّين ة هللا األزليّ فف  خطّ . اايضً 

تُدعى آالم  المخلَّصين إال بعد ان يشتركوا ف  آالمه! آالم المسيحيّين بمجد هللا المخلَّصونيشترك المسيحيّون 

ليب ألجل الت  قاساها على الصّ  الفديويّة(، للكن ليس المقصود هنا آالم المسيح 42: 1لضيقات المسيح )كولس  

 الخطايا. 

عاناها يسوع بصفته "رجل الجاع  ، له  ماآالم الحياة وأحزانها ومصائبها العامةون ف  يشترك المسيحيّون الحقيقيّ 

عف، لالمرض، لالعجز، لالكوارث، نصيب ف  الضّ  المخلَّصينلاحزان" حين كان على األرض. فللمسيحيّين 

رلف الصعبة، لالعالقات المكسورة، لارإحباط لخيبة األمل، لالحرلب، لنتائج جرائم لخطايا اآلخرين، لالظّ 
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اقط آالم العالم السّ نصيب ف   المخلَّصينذا العالم. لباختصار، للمسيحيّين ف  ه الالبطالة، لالفقر المنتشرة عمومً 

 ، الذأ ُللِد فيه المسيح. الخر ب

. يعان  اآلالم واالضطهادات الُموّجهة إلى المسيح واإليمان المسيحيّ ف   انصيٌب ايضً  المخلَّصينلللمسيحيّين 

. ينبغ  للمسيحيّين الحقيقيّين ان (12-12: 2)انظر مرقس  ألجل اسم يسوع المسيح لرسالته المخلَّصونالمسيحيّون 

 (. لتتّخذ هذه اآلالم اشكااًل 41-12: 4بطرس 1ريقة الت  تجالب بها يسوع المسيح )انظر يتجالبوا مع آالمهم بالطّ 

يّين كثيرة، لستستمّر ف  هذا العالم الحاضر إلى مج ء يسوع الثان . هدف هللا من اآلالم الت  تقع على المسيح

! فاآلالم الحاضرة عملية إلعداد المسيّحين لالشتراك في مجدهال يتمثَّل ف  الوفاء بمطالب عادلته، للكن  المخلَّصين

ض لها )انظر  المخلَّصينتطهير لتنقية ينبغ  للمسيحيّين   لالضرلرأّ  (. إنّها الّشرط األساس ّ 1-3: 1بطرس 1التعرُّ

  هاية ف  مجد المسيح.لالشتراك ف  النّ 

  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

 لالتّ  تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتاب  : ما الحقائق التّ  يحتويها هذا المقطعفّكر

نها.  11-1: 2رلمية : لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّ  نستقيها من شارك ودّون  لندلِّ

لها إلى تطبيق شخص ؟ : ما التّطبيقات الممكنة التّ  يريد هللافّكر  ان يحوِّ

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخص  ف  دفترك. يمكنك ان تشارك آخرين بتطبيقك الّشخص .دّون

)تذّكر انّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. لف  ما يل  قائمة 

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 32:-3: 2 يةمن روم مقترحةات أمثلة على تطبيق .3

 ادِرك لكُن على قناعة تامة بأنّك لن تُدان ال تهلك ال تُعاقَب ال تُدمَّر ألنّك ف  المسيح.   : 1: 2

المسيح قد  ة، ألنّ لرلحك البشريّ  لح القدس يسود ليسيطر هللا ف  جسدك البشرأّ الرّ  اقبل حقيقة انّ  : 4-1: 2

 مار. كم عليها بالدّ ادان طبيعتك الخاطئة الفاسدة لح

يابة عنك! انَت اآلن ف  الحة لشريعة هللا بالنّ المتطلَّبات العادلة لالصّ  يسوع المسيح قد تّمم كلَّ  آمن انّ  : 2: 2

(. للذا، 12: 1كورنثوس 1برير الكامل لف  حالة القداسة الكاملة ف  يسوع المسيح )انظر حالة التّ 

 ان تنمو فيها، لستنمو فيها.  يمكنك ان تنمو ف  عملية تقديسك، لعليك
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ة الت  يمكنهم بها فكير طريقتان ف  العالم. فغير المؤمنين يفّكرلن باستمرار بالكيفيّ للتّ  ادرك انّ  : 1: 2

إشباع رغبات لشهوات طبيعتهم الخاطئة الفاسدة. يستطيع المسيحيّون الحقيقيّون ان يسعوا لعمل 

 الوقت بشكٍل مستمّر.  األمور الت  ترض  هللا، لسيسعون لهذا كلَّ 

لح القدس ال يستطيع ان يخضع هلل ال إرادته برغبته الذاتية ال جهده ارإنسان من دلن الرّ  ادِرك انّ  : 1-2: 2

لح القدس فإنّه ال يستطيع ان يدخل ملكوت هللا )انظر يوحنا الذات . فما لم يُولَد ارإنسان من فوق بالرّ 

 (. 22: 3؛ 1-2: 1

 . احقيقيًّ  اال يكون مسيحيًّ  القدس لحارإنسان من دلن الرّ  آمن انّ   : 1: 2

عبير عن هذه رلح هللا ال رلح المسيح. هللا لاحد. لللتّ  هو ف  الحقيقةاقبل حقيقة ان الرلح القدس  : 1-12: 2

يسوع المسيح يحيا ف  قلب المؤمن لحياته من خالل  الحقيقة بطريقة اخرى نقول: ادرك حقيقة انّ 

 س. لح القدالرّ 

لح القدس، الذأ احيا رلحك، سيقيم الرّ  ان يموت، فإنّ  أّ ه ينبغ  لجسدك المادّ ادِرك حقيقة انّه مع انّ  : 12-11: 2

 . اايضً  أّ جسدك المادّ 

بأن يميت اعمال طبيعته الخاطئة ف   ال يحيا حسب طبيعته الخاطئة، بلملتزم بأ مخلَّصمسيحّ   كلُّ  : 14-11: 2

 لح القدس. ة الرّ جسده لعقله من خالل قوّ 

بك محبة هلل لح القدس يخلق ف  قلالرّ  لطبيعتك الخاطئة، لانك ابٌن هلل. آمن انّ  اآمن انك لم تعد عبدً  : 12-11: 2

 ة لحميمة مع اآلب بصفته اباك السمالأ. ه يعطيك عالقةً شخصيّ نّ (، لا1: 1 ية)انظر رلم

 ة لمعك بأنك ابٌن هلل. لرلحك البشريّ  لح القدس يشهد باستمرارالرّ  ادِرك حقيقة انّ  : 13: 2

ف   اك ال تستطيع ان تصبح شريك المسيح ف  ميراثه لمجده إال حين تشترك ايضً اقبل حقيقة انّ  : 11: 2

 آالمه. 
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 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .5

ا اة كوني مسيحي ّ مسؤوليّ مع ف  تعامل   ااكون جادًّ اريد ان  . ا ن  اريد نّ إلذا، ف. لتحَت التزام ومسؤولية مخلَّص 

لح القدس استطيع . لبمعونة الرّ أّ كلَّ يوم ان افّكر بأن اميت اعمال طبيعت  الخاطئة العاملة ف  جسدأ المادّ 

 .ان اميتها فعاًل 

 

 ف  هذا العالم الحاضر لأللم قبل ان ارث مجده. لمثل كلِّ  اًل ن اتعرَّض الّ ط ألهللا خطَّ  اريد ان اتذكَّر انّ   . ب

ف  اآلالم  ااشترك ايضً  ية. لكمسيحّ  حقيقّ  تابع للمسيحرك ف  آالم الحياة لمشاكلها االعتيادالبشر، انا اشت

 . ف  مجده ذه اآلالم من اجل إعدادأ ألن اشتركالت  تأت  نتيجة لالضطهاد. للكّن هللا خطّط له

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل دراسة الكتاب ف  صالتك لما تعلّمته خال تجالب) .11-1: 2ية رلمبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها ف   بالتنالبلنصلِّ 

 على ان تكون صالتك جملةً ال جملتَين. تذكَّر ان يصلّ  اعضاء المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.(  الُمقدس. تدّرب

 

 دقائق( 2) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

 .تكم ألجل بعضكم بعًضا لألجل الناس ف  العالمف  مجموعات ثُنائيَّة ال ثاُلثيَّة. ارفعوا صلوا تابعوا الصالة

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 للّدرس القادم

 

 اعضاء مجموعتك الواجب التال  مكتوبًا، ال اطلب منهم ان يكتبوه ف  دفاترهم(.  اعطِ  قائد المجموعة.)

  .لان تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ اناًسا للمسيح لان تبن  كنيسة المسيحتعهَّد .1

 مع شخٍص آخر ال مجموعة.  11-1: 2رلمية  ِعظ ال علّم ال ادرس .4

ا مع هللا تقرا فيه حوالى نصف اصحاح من الخلوة الرلحية .1    11، 11، 13، 11امثال : خّصص لقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.   يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

. راجع يوميًا آخر خمس آيات كتابية 1: 2رلمية  :فظهاتأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة لاح الحفظ: .2

 حفظتَها. 
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ر َمثَل التعليم .1 ، لمثل "ملح األرض لنور العالم" الوارد 11-1: 1"الطّبيب لالمرضى" الوارد ف  متّى : حضِّ

 .. استفِد من الخطوات ارإرشاديّة الّستّة لتفسير األمثال13-11: 1ف  متّى 

 (. 1: 1امر ُمحّدد هذا األسبوع، لانظر ما سيفعله هللا )مزمور  صلِّ ألجل شخٍص ال الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب ايًضا مالحظاتك بشأن لقتك الخاّص مع هللا، لمالحظاتك  دلِّ

 بشأن آيات الحفظ، لمالحظات التّعليم لهذا التّحضير لألسبوع القادم. 
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  13الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك لهذا البرنامج التدريب   عة:قائد المجمو   .الذأ يتعلَّق بالكرازة لالمناداة بملكوت هللاَصلِّ لكرِّ
 
 دقيقة(  42)مشاركة   5

  أمثال

 

باختصار عّما تعلّمتوه ف  الوقت الذأ قضيتموه مع الّرب  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)ال  شاركوا

ل ف  المقاطع ا  (. 11، 11، 13، 11 امثال)لكتابية الُمعيّنة لمن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذأ يشارك، لتعامل مع كالمه بجدية لاقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 دقائق( 1)حفظ  1

 3: 2رومية 

 

 . 1: 2رلمية  راجعوا ف  مجموعاٍت من اثنين.

  دقيقة( 21)تعليم  3

 ثل ملح األرض ونور العالمومَ ثل الطّبيب والمرضى، مَ 

  

 ، 11-1: 1" ف  متّى لالمرضى الطّبيبثل "مَ 

 يتعلقان بـ 13-11: 1ثل ملح األرض لنور العالم" ف  متّى ل"مَ 

 ملكوت هللا هادة فيالشّ 

يّة ثل" قصة مستوحاة من الحياة األرضية اليومية ذات معنى سمالأ. إنّها قّصة يُمكن رؤيتها ف  الحياة الحقيق"المَ 

الواقعيّة هدفها تعليم حقيقة رلحيّة. استخدم يسوع المسيح األمور الشائعة لاألحداث اليومية من اجل إعالن اسرار 

 ملكوت هللا لإنارتها لتوضيحها، للمواجهة النّاس بحقيقة الضاعهم ال حاجتهم للتّجديد. 

 (. 1، الُملَحق 1مثال )انظر الّدليل ارإرشادأ ثل باستخدام النّقاط ارإرشاديّة الستّة ف  دراسة األلسندرس هذا المَ 
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 بيب والمرضىثل الطّ أ. مَ 

 .14-41: 1؛ لوقا 11-11: 4؛ مرقس 11-1: 1متّى  اقرأ

 .ثَلالطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ  افهم القّصة. 3

. للذا، سندرس الاًل ثل مبن ٌّ على هذه اللغةثل بلغة مجازية، لالمعنى الّرلح  المقصود من المَ : يُحكى المَ ُمقّدمة

 كلمات قّصة المثَل لخلفيتها الثّقافيّة/ الحضاريّة لحقائقها التاريخيّة. 

 ثَل؟: ما ه  العناصر الحياتيّة الت  تتضّمنها قِّصة المَ شناق  

 .مالحظات

هبون لزيارة ثل ف  شكل تصريح. فاألطباء يلتقون بالمرضى من اجل شفائهم، اّما األصّحاء فعادة ما ال يذيرد هذا المَ 

 .بيبالطّ 

 

  .ثَلمَ ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر ال. 5

المثَل إلى  خلفيَّةشير تثل ال تطبيقه". قد : يمكن لسياق "قصة" المثل ان يتألف من "الخلفيّة" ل"شرح المَ ُمقّدمة

ثل، بينما شرح ال قصة المَ  قبلثل المَ  فيَّةخلرد تثَل. عادةً ما الت  قيل فيها المَ  الظرلفصف تثل، ال حكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 

 ثل لقّصته لشرحه ال تطبيقه؟هذا المَ  خلفيَّة  ما هش: ف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 . 33-2: 2 في متّى واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

منطقة ساحل بحيرة طبريا ف  كفرناحوم )مرقس  رائب، لاسمه اللأ ال متّى، يقع ف كان مكتب جباية احد جباة الضّ 

ة ما ريق الدلليّ البضائع الت  كانت تجتاز الطّ  رائب المفرلضة على كلّ جل جمع الضّ ة هذا الرّ (. كانت مهمّ 11: 4

الذأ يستقّر لبين مصر لسوريا. كان متّى هذا يسكن ف  كفرناحوم، لهو المكان الذأ كان يسوع اختاره ليُكن مقّره 

(. ال بّد انّه قبل هذا الحدث كانت لمتّى اتّصاالت للقاءات متكّررة مع يسوع 13-14: 2ينطلق منه )متّى  فيه ثم
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له،  االمسيح، لال بّد انّه كان قد اعطى قلبه ليسوع للما يختّص به للخدمته. للذا، حين دعاه يسوع ألن يتبعه تلميذً 

  لتبع يسوع. عن ماضيه المهن ّ  اتامًّ  انفصل انفصااًل 

متّى اقام لليمةً ليسوع ف  بيته. لقد اتى جمٌع كبير من جباة الضرائب لالخطاة ليأكلوا مع  يشير لوقا ف  إنجيله إلى انّ 

يسوع لتالميذه. لم يكن جباة الّضرائب يعيرلن الكثير من االهتمام لاالنتباه للقواعد لاألنظمة الت  اضافها الفّريسيّون 

جباة الضرائب لاصدقاءهم  الشريعة لفرضوها على النّاس. لبارإضافة إلى هذا، فإنّ  لمعلّمو الشريعة )الكتبة( إلى

. لعاللةً على ذلك، فقد كانوا انوا يتجالزلنها بشكٍل فاضحلشريعة هللا، بل لك اما كانوا ال يقيمون اعتبارً  اكثيرً 

يعتبرلن جباة الضرائب  اد عمومً كان اليهويشتهرلن بعدم صدقهم لبطمعهم لبعدم لطنيتهم للالئهم تجاه إسرائيل. 

رائب يحتقرلنهم. لقد راى الفريسيّون يسوَع لتالميذه يأكلون مع جباة الضّ  اخونة، لقد كان الفّريسيّون خصوصً 

اجح انّه حين انتهت تلك الوليمة، لكان النّاس يغادرلن بيت متّى، انتقد الفريسيّون يسوع امام تالميذه. لالخطاة. لالرّ 

لهم. لقد سمع يسوع المسيح الكالم الذأ  االميذ الذين اختارلا هذا ارإنسان معلِّمً ن فيهم من مرارة على التّ فصبّوا ما كا

 بيب لالمرضى. ل الطّ به انتقده الفريسيون، لالحظ ارإحراج الذأ تعرَّض له تالميذه، للذا قال لهم مثَ 

  

 . 35: 2في متّى  واردةالمثَل  قّصةب.  

 

 . 31: 2في متّى  واردلمثَل ج. شرح أو تطبيق ا 

 

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

ثَل ه  ثل. لالتّفاصيل ذات الّصلة ف  المَ لم يقصد يسوع ان يكون هناك مغزى رلح  لكّل نقطة تُذَكر ف  المَ  :ُمقّدمة

ثل الرئيسّ  ال الّدرس ثل ال موضوع المَ المركزيّة ف  المَ ثل الت  تعّزز النقطة تلك التّفاصيل الواردة ف  قّصة المَ 

ا لمستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية  الرئيسّ  الذأ يُراد إيصاله من خالل الَمثل. للذا، علينا االّ نعط  مغزى رلحيًّا خاّصً

 ف  قّصة المثَل. 

تبَر اساسيّة ال ذات ِصلة ليُقَصد منها إيصال ثَل لالت  تُع: ما ه  التّفاصيل الت  تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 
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ثل، الوارد ف  صيغة تصريح مباشرة، لاضح ان ثل. للكن من هذا المَ ال يشرح يسوع اأ من تفاصيل المَ  :علّم

بيب، بل المرضى لزيارة الطّ  اءتفاصيل ذات مغزى لهدف. عادة ما ال يذهب األصحّ  بيباألصحاء والمرضى والطّ 

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

 بيب يسوع المسيح. لالخطاة، ليمثِّل الطّ 

 

  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 3

ثل نفسها. كن استخالصها من قّصة المَ : الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل موجودة إّما ف  الّشرح ال التّطبيق، ال يمُمقّدمة

لبالنّظر إلى الطريقة الت  بها شرح ال طبّق يسوع المسيح الَمثَل ال طبَّقه نعرف كيف ينبغ  تفسير األمثال. عادةً ما 

يكون للمثَل هدف ال درس رئيسّ  لاحد، اأ نقطة مركزية لاحدة يشّدد عليها. للذا، علينا اال نحالل إيجاد حقٍّ 

   كل لاحٍد من تفاصيل القصة، بل نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيس  الذأ يسعى المثَل لتقديمه. رلحّ  ف

 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش   

 .مالحظات

 ."ملكوت هللا هادة فيالشّ يعلّم عن " 11-1: 1ف  متّى  بيب لالمرضىالطّ مثَل 

ر تمام  : "رسالة المثَل الّرئيسيّة ه  كما يل  أن يكون  اهناك أوقاٌت ومناسبات حين يكون من المناسب والمبرَّ

 في عالقة مع الُمحتقَرين المنبوذين، خاّصة حين يكون الهدف سّد احتياجهم." المخلَّص المسيحيُّ 

منطلقين يخرجون  الشهادة لآلخرين إحدى الّسمات األساسيّة الت  يتّصف بها ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيق ّ 

رهم  مدى ال ة ال لضعهم االجتماع ّ تهم االجتماعيّ للتعامل مع كل فئات النّاس ف  العالم، مهما كانت خلفيّ  تطوُّ

 فاء لالخالص لهم. ، لذلك رإيصال الشّ االجتماع ّ 

 

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

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

األمثال له ما يوازيه ال يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع اخرى ف  الكتاب الُمقدَّس. حالل ان تجد اهّم الشواهد المقابلة 
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ّسر مثاًل ما باالعتماد على التعليم لالمشابهة الت  يمكنها ان تساعدنا ف  تفسير المثَل. احرص دائًما على ان تف

 الواضح لالمباشر للكتاب الُمقدَّس. 

 : ما الذأ يعلّمه كلُّ لاحٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المثل؟ اكتشف وناقش

 

 .2: 2؛ متّى 32-32: 33تثنية  

عفاء لالذين فاع عن حقوق الضّ عليهم ان ينهضوا للدّ  على المسيحيّين ان يجوعوا ليعطشوا للبّر، اأ انَّ  يعلّم يسوع انّ 

مهاجرين ال الجئين ألسباب ماديّة، ال  نال صوت لهم ف  المجتمع: األيتام لاألرامل لالغرباء، الذين قد يكونو

 ما يكونون مهاجرين غير شرعيّين.  اة، لكثيرً الجئين ألسباٍب سياسية، ال الجئين ألسباٍب دينيّ 

 

 .13-52: 33متّى  

كثيرلن يحتاجون رإنسان مستعدٍّ ابذل نفسك للذين يرزحون تحَت احمال القلق لالهموم لالمشاكل لالقلق لالمخالف. 

، للقبولهم. كثيرلن يشعرلن بالوحدة ليحتاجون لشخٍص ظرلفهم لما يقولونعامل مع ، لللتّ بجديّة إليهملالستماع 

 يتعاملون معه. 

 

 .33-2: 55متّى  

ٌب كثيرلن مالّون لال وارع. شباعون عند زلايا الشّ يسكنون ف  شارعك لحيّك، لإلى الذين يتسكّ اذهب إلى الذين 

ال  صالحينه. ادُع كل َمن تستطيع ألن يجد يسوع المسيح للملكوته، سواء اكانوا تحقيقحياتهم ل هدف لهم ليكّرسوا

 اردياء ف  عيون اآلخرين. 

 

 .51-53: 33لوقا  

ما يكون الذين ف  قاع المجتمع ال  الاجلب الفقراء لالُعْرج لالعميان لالمشلولين. كثيرً  لى شوارع مدينتك،اذهب إ

 لالستجابة لدعوة يسوع المسيح.  االمهَملين منه هم األكثر استعدادً 
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 .53، 2، 3: 32لوقا  

لانحرفوا. عن طريقهم  الذين ضلّوا االّة إلى ان تجدها. ربما تمثِّل هذا الخراف المؤمنين سابقً ابحث عن الخراف الضّ 

 ريرة ليعودلا إلى هللا لشعبه. اساليب حياتهم الشّ لعن وبة عن خطاياهم اِعد المؤمنين إلى التّ 

 

 .33: 32لوقا  

 عن كّل ضاّل هالك، لخلِّصه بكل ما ف  هذه الكلمة من معنى.  ااخرج باحثً 

 

 . 12-12: 2يوحنا  

قة لح القدس، لألن يتمتعوا بأنهار المياه الحيّة المتدفّ كنى هللا فيهم بالرّ ادُع العطشى لعالقة شخصية مع هللا، للحقيقة س

 ما حولهم.  من داخلهم، لالت  تغيِّر كلَّ 

 

ص التّ . 2  عليم الّرئيسّي للمثَل. لخِّ

به، لما  نؤمنال  نعرفه: ما التّعاليم ال الّرسائل الرئيسيّة الت  يقّدمها المثَل؟ ما الذأ يريدنا يسوع المسيح ان ناقش

 ؟ نعملهال نكون عليه الذأ يريدنا ان 

  .مالحظات

 كان ليسوع وتالميذ عالقة وشركة مع المحتَقَرين المنبوذين.  

ف  الشّر، بل  اكان يسوع يتعامل بدفء مع اصحاب السمعة الرديئة، ليس كأكوٍل شره ال شّريب سّكير ال رفيقً 

ث بأمراض   امنهم ليشفيهم! لإذ كان طبيبً  اان يقترب جدً  عليهمرضاه، كان كطبيب. لمن دلن اأ يتدنَّس ال يتلوَّ

 !  غينب، قام بواجبه كما احقيقيًّ 
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 عامل مع الُمحتقَرين المنبوذين. كان الفريسيّون يتجنّبون التّ  

؛ 1: 12ن )لوقا اآلخري صالحين ف  عين  هللا. فقد لثقوا ببّرهم، لاحتقرلا كلَّ  اكان الفّريسيّون يتخيَّلون انفسهم ابرارً  

 ينّجس طهارتهم الّدينية، كانوا يتجنّبونهم.  ا(. لألنهم اعتبرلا التّعاُمل مع جباة الّضرائب لالخطاة امرً 21: 1يوحنا 

لبسبب منطق الفّريسيّين هذا، ادان يسوع موقفهم لالضح لبّرر عمله لسلوكه. فإن كان الفّريسيّون يعتبرلن جباة 

هم؟ للهذا، رّد يسوع على انتقاد الفّريسيّين بارإشارة إلى ائشفيعالجوهم ليسعوا لماذا لم الّضرائب لالخطاة مرضى، فل

انهم كانوا ف  الحقيقة يهملون القيام بواجبهم. فلم يكونوا يقّدمون اأ نوع من اللُّطف لالمعونة لهؤالء المحتقَرين 

 المنبوذين. 

 

 ن. يريد هللا التعاُمل بالرحمة مع المحتقرين المنبوذي 

موا ليفهموا معنى كلمات هللا "إن  اطلب رحمة ال ذبيحة." اقتبس يسيّين بأن يذهبوا ليتعلّ تحّدى يسوع المسيح الفرّ 

ب  غير اميٍن هلل. فلم يحفظ عهد هللا، سرائيل ف  زمن هوشع النّ . كان شعب إ3: 3الكلمات من هوشع  يسوع هذه

 ه )هوشعلهالكه لدمار اه هللا، لصنع اصنامً فقموا لتمّرد عليه، لرفض الصالح، لعمل كل ش ٍء من دلن

 - 1: 3سرائيل يسلبون ليقتلون، لكانوا يزنون ليخدعون اآلخرين ليغشونهم )هوشع (. كان النّاس ف  إ1-2: 2

 (. لقد كان االستمرار ف  إحضار الّذبائح ف  هذه األحوال يمثِّل طقسيةً ميتة يُبِغضها هللا ليمقتها )هوشع4: 1

ة القريب لشركة العهد مع هللا. لف  متّى حمة، اأ محبّ هللا يريد الرّ  لضمن هذا الجّو ، قال النّب  هوشع إنّ  .(11: 2

 موهما لجباة الّضرائب لالخطاة. حيم اللذين يريد هللا ان يقدّ عاُمل الرّ ، يقع التشديد على اللطف لالتّ 11: 1

 

  ئين إلى التوبة.طابل خ اأتى يسوع ال ليدعو أبرار   

" ه  دعوة الخطاة عوةالدّ " ف  متّى لمرقس. "أدعوف  الكلمة " اتُفهَمان ضمنً  14: 1" ف  لوقا إلى التوبةالكلمتان "

لهم. لمن ناحية كون هذه الدعوة ُمقّدمة ف  الكرازة ف  ارإنجيل، فإنّها ال تكون  الربًّ  القبول يسوع المسيح ُمخلِّصً 

فاعلةً  انها عمل الرلح القدس ف  قلوب النّاس، فإنّها تكون دائمً ن ناحية كو(. للكن م12: 44)متّى فاعلةً  ادائمً 

 (! 12: 2 ية)رلم

، مع انّهم ف  الحقيقة ليسوا ايوّضح هذا المقطع الكتاب  ان الدعوة للخالص ليست ُمقّدمة للذين يعتبرلن انفسهم ابرارً 

ج للخالص! اتى يسوع ليطلب ليخلِّص المرضى كذلك. فدعوة الخالص ُمقّدمة للذين لديهم شعور قوّأ باالحتيا



009 
 

الّين الهالكين لالعطشى. لباختصار، هو اتى ألجل الضّ  ّولين لالُمثقَلين بالهموم لالجوعىلالخطاة لالّضالّين لالمتس

 ! اجميعً 

 

 لح األرض ونور العالمثال مَ ب. مَ 

 . 13-11: 1متّى  اقرأ

لالمقارنة، بحيث  شبيهلتّشبيه البليغ". التّشبيه البليغ نمط من انماط التّ ورتان التّشبيهيّتان تردان بصيغة "اهاتان الصّ 

ال تحتوأ صيغة التّشبيه . اه ال المقارنة يكون ضمنيًّ بشّ لتّشبيه ليسا متشابهين، للجه البه مع اّن طرف  ا يُشبَّه ش ءٌ 

التّشبيه لالمقارنة من محتوى الجملة ال  البليغ على كلمة تشير للّشبه )"مثل" ال "كـ"(، للذا على القارئ ان يجد نقطة

(. كما يُرى ما يشابه 1: 41شبيه البليغ ف  الكتاب الُمقدس: "الرب راعّ " )مزمور سياقها. لف  ما يل  امثلة على التّ 

، حيث نقرا عن: "منطقة )حزام[ الحّق، ... درع البّر، ... 11-12: 3شبيه البليغ )استعارات لكنايات( ف  افسس التّ 

البستان (. لقول  -، ترجمة فاندايك 11-12: 3رس ارإيمان، ... خوذة الخالص، ... سيف الرلح، ..." )افسس ت

 (. 4: 1الرسول بولس: "انظرلا الكالب" )فيلبّ  

 

 افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.. 3

 المثَل؟  قّصةالعناصر الحياتيّة الت  تتضّمنها  ه  : ماناقش

  .مالحظات

 .الملح 

، ربما ص ّ صَ ته لتأثيره الحافظان. ف  هذا ارإيضاح القِ للملح سمات كثيرة: لونه األبيض، لطعمه الالذع، لمذاقه، قوّ 

. مابطئه. فالملح مادة تمنع التعفُّن لالفساد ال تُ عمله كمانع للعفونة وعلى تأثير في حفظ األطعمةيقع التشديد على 

 (. 3: 2؛ كولوس  11: 4عام )الليين ذاق الذأ يضفيه إلى الطّ ينبغ  عدم استبعاد الم لمع هذا
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 .الملح وفقدانه ملوحته 

ب بسهولة خور ف  مناطق البحر الميت يمكن ان يكتسالملح الذأ يتّم الحصول عليه من المالّحات لاألهوار ال الصّ 

من الملح فقد عمله، للذا فهو ال يصلح  وع(. هذا النّ 11: 21بسبب اختالطه بالجبص )حزقيال  اال قلويً  اعفنً  امذاقً 

 رق فتدلسه األقدام. . يلق  النّاس هذا الملح ف  الطّ ش ٍء فعاًل  ألأّ 

 

 .النور 

وضيح ته الُمعلِنة. لف  هذا التّ سمات كثيرة: بريقه، لمساعدته على رؤية األشياء، لاأللوان، لقوّ  الللنّور ايضً 

د الظاّلم. ور هو الشّ فالنّ  .رؤية األشياءشديد على يقع التّ  صص ّ القِ    ء الذأ يعلن ما هو صالح، ليبدِّ

 

 .نور المدينة المبنيّة على جبل 

 تلّة، إذ تكون مرئيّة بوضوح للجميع.  جبٍل ال ة علىال يمكن إخفاء مدينة مبنيّ 

 

 .نور المصباح الموضوع في مكاٍن مرتفع 

ن خار له امتداد يشبه الخرطوم ينته  بفتحٍة تُوَضع فيها من خّزان مصنوع من الف كانت المصابيح زمن يسوع تتكوَّ

لللمصباح ثقبان ف  اعاله، احدهما رإضافة الزيت لاآلخر لدخول الهواء. كانت المصابيح تُوَضع على رفٍّ الفتيلة. 

ة الت  يبرز من العمود الواقع ف  منتصف البيوت المؤلَّفة من غرفٍة لاحدة. كان ذلك العمود يدعم العارضة الرئيسي

ح يوضع ف  فجوة ف  الحائط ال على حامل. لعلى جميع سطّح. لف  بعض األحيان كان المصباتدعم السقف المُ 

 لكلِّ َمن هم ف  الغرفة.  انه من ان يعط  نورً األحوال، كان المصباح يُوَضع ف  مكان يمكِّ 
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 ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المثَل. . 5

 ما ه  خلفيَّة هذا الَمثل لقّصته لشرحه ال تطبيقه؟: اكتشف وناقش

  .مالحظات

 . 35-33: 2 في متّى واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

هون سمعتهم  المخلَّصينما يشتم األشرار العالم المسيحيّين  ا: كثيرً تأثير العالم على المسيحيّينلصف يسوع  ليشوِّ

! يشبه تأثير تأثير المسيحيّين على العالم م يصف يسوع نقيض هذا:ثل ملح األرض لنور العاللف  مَ ليضطهدلنهم. 

 ملكوت هللا على العالم عملَ  الِملح لالنور. 

  

 . 32-31: 2في متّى  واردةالمثَل  قّصةب.  

 

ور اإليضاحيّ  واردج. شرح أو تطبيق المثَل    . 32: 2ة نفسها وفي متّى ضمن الصُّ

 

  .ثَلير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ حّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغ. 1

ف وناق ش : ما ه  التّفاصيل الت  تتضّمنها قّصة هذا الَمثَل لالت  تُعتبَر اساسيّة ال ذات ِصلة ليُقَصد منها إيصال اكتش 

 معنى ما؟ 

 .مالحظات

 .الملح 

ن ال على هو منع التعفُّ  ألخصّ لا عط  الملح المذاق، للكّن عمله األساس ّ ه شعب ملكوت هللا بالملح. يُ يسوع نفسه شبَّ 

 ف  المثَل.  خاّصة قطة ذات اهّميةاألقل إبطاؤه. للذا، فإّن هذه النّ 

 

 



022 
 

 .النور 

شعب ملكوت هللا بالنور. نور المدينة المبنيّة على جبل ال نور المصباح الموضوع على منارٍة  الشبّه يسوع ايضً 

 ة ف  المثَل. ات اهّميّ مرتفعة ال يمكن ان يُخفى. للذا، فإّن هذه النقطة ذ

 

  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 3

ف وناق ش  : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا الَمثَل؟ اكتش 

 .مالحظات

 ."ملكوت هللا الشهادة فيعن " انيعلّم 13-12: 1ف  متّى  ملح األرض لنور العالم مثاَل

ة هو محاربة الفساد األخالقّي ملكوت هللا من الناحية الّسلبيّ  تأثير شعبالّرئيسيّة ه  كما يل : "المثلين  هذينرسالة 

 ة نشر رسالة الخالص مع بركاتها." والروحّي، ومن الناحية اإليجابيّ 

البعيد  يمنع أو يعطِّل الف كر العالميّ  ة لملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيق ّ مات األساسيّ إحدى السّ  اهادة ه  ايضً الشّ 

ف كثيرين من الناس ف  من ناحية اخرى.  يتعارض مع االنعزال عن العالم، لمن ناحية عن هللا إنهم يحاربون تطرُّ

عادة الحاضر الذين ال يؤمنون بوجود هللا، لال يريدلن ان تكون لهم عالقة بهذا العالم إال ف  تحقيق المكسب لالسّ 

ات ) ف ال14: 11كورنثوس 1لالحصول على المسرَّ ممن  امضاد الذأ يُرى ف  الكثيرين ايضً (. كما يحاربون التطرُّ

ة، فال يكون لهم تأثير ، لالذين يميلون ألن يكونوا منخرطين فقط ف  الحياة الدينيّ ة لما فيهاقية الخلال يؤمنون بأهميّ 

 على هذا العالم. 

 

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

 علّمه كلُّ لاحٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المثل؟ : ما الذأ ياكتشف وناقش

 .35: 3تيموثاوس 3؛ 2: 3؛ كولوسي 52: 3أفسس  

. لما يقولونه ن بال طعم ف  لغتهمعفُّنه. ينبغ  اال يكون المسيحيُّوعام، بحيث يمنع فساده لتلطّ على حفظ اللملح قدرة 

 ا، لان يكون مثيرً اان يتضّمن محتوى جيدً  المخلَّصينخاّصة به، ينبغ  لكالم المسيحيّين كما ان للملح مذاقه لحّدته الف



023 
 

عمل السِّحر الرلحّ . للهذا، يُعَرف  ، بل ان يجذب اآلخرين ليكون لهافكير. ينبغ  اال يكون كالمهم منفِّرً للتّ  المحفِّزً 

 بكالمه كما يُعَرف بسلوكه.  المسيحّ  الحقيق ّ 

 

 .2: 3كورنثوس 5؛ 51-55: 2؛ متّى 332: 332؛ 2: 12مزمور  

ور هو هللا، الذأ يُعلَن من خالل الكتاب الُمقدَّس لمن خالل المسيح. يشير النّور إلى المعرفة الحقيقيّة هلل. مصدر النّ 

د ما ستصير عليه شخصيّ  لح من خالل عينَ ّ ور ف  الرّ يُقبَل هذا النّ   كاملةً. اتنا الجسد. ما نضع عيوننا عليه يحدِّ

 

 .33-2: 2؛ أفسس 53-32: 1 يوحنّا 

لمة الّسّريّة الح لالبّر لالحّق. إنّه يرمز لكل ش ٍء يرض  هللا. إنّه يكشف ليفضح اعمال الظُّ ور إلى الصّ يرمز النّ 

 حياة تتّسم بالّشفافية امام النّاس ف  العالم.  المخلَّصونالمخزية. يحيا المسيحيّون 

 

 .35: 2؛ 3: 3 ؛ يوحنا2-3: 2إشعياء  

". ليسوع المسيح هو الحياة لالنّور. إنّه هللا، لهو يعلِن اتُدعى صفات هللا "حياة"، ليُدعى إعالن صفات هللا "نورً 

هذا يؤّدأ إلى اختبار الفرح لالّسالم. كل من ين العادلَين للنّاس. صفات ال طبيعة هللا، ليعلِن ُحكم لسيادة هللا الّصالحَ 

 ة، كما سيحصل على إعالن صفات هللا. ور لالحياة، اأ انّه ستكون له الحياة األبديّ سيكون له النّ يتبع يسوع المسيح 

 

 .22-22: 3؛ لوقا 3: 52مزمور  

. 12: 1اجح ان هذا هو المعنى المقصود ف  متّى بركات الخالص. الرّ  امل يشمل كلَّ ور بالمعنى العاّم لالشّ النّ 

، اة تمامً يعكسون حقيقة انّهم مغفورل الخطيبركات الخالص للنّاس ف  العالم. إنّهم علِنون يُ  المخلَّصونفالمسيحيّون 

لمقبولون من هللا، لثمينون لمهّمون بشكٍل شخص ٍّ ف  عين  هللا. إنهم متيقنون من خالصهم، للاثقون من مركزهم 

 العالم. لمكانتهم األبديّين ف  المسيح، لمتيقّنون كذلك من قيمة عملهم )خدمتهم( ف  هذا 
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ص التّ . 2  عليم الّرئيسّي للمثَل. لخِّ

به، لما  نؤمنال  نعرفه: ما التّعاليم ال الّرسائل الرئيسيّة الت  يقّدمها المثَل؟ ما الذأ يريدنا يسوع المسيح ان ناقش

 ؟ نعملهال نكون عليه الذأ يريدنا ان 

  .مالحظات

 .ملكوت هللا ملح الشعب في 

يعمل الملح . لالرلح ّ  هو محاربة الفساد األخالق ّ  ، امامهم عمل مهمّ المخلَّصونيحيّون شعب ملكوت هللا، اأ المس

نا نعرف انه يحارب التعفُّن لالفساد، فإنّنا ال نراه لهو يعمل. لجود المسيحيّين بطريقٍة سّريّة غير مرئيّة. لمع انّ 

ت الّرديئة، لالتكلُّم بكالم البذاءة، لتنفيذ الخطط كاما يوقفهم عن حكاية النّ  السط غير المسيحيّين كثيرً  المخلَّصين

 رة، لغيرها. العالم شّرير، للكنَّ الّشّريرة، لالّرشوة، لالفساد، لالهمجيّة لالتّخريب، لالجريمة، لتعاط  المواّد المخدِّ 

، الذأ يمثِّل هللا هو الوحيد الذأ يعرف كم كان يمكن ان تصل حالة فساده من دلن مثال حياة المسيحيّين لصالتهم

 (. 14-42: 12قّوة حافظة لمعطّلة للفساد )تكوين 

 

 ماذا يحدث للنّاس في ملكوت هللا إن فقدوا ملوحتهم؟  

كان الفّريسيّون لالكتبة )معلّمو الّشريعة( ينادلن بديانة شكليّة ناموسيّة بدل الّديانة الحقيقيّة الت  اعلنها انبياء العهد 

الملكوت )اأ  تيجة فقدان الملح لطعمه ف  الحياة الّدينيّة ف  إسرائيل، للذا فإن كثيرين من ابناءالقديم. لقد كانت النّ 

(. لكذلك، حين يقالم الذين تلقّوا 14: 2العهد القديم( سيُطَرحون إلى خارج ملكوت هللا )متّى  المنحدرين من مؤمن 

معارضتهم لمقالمتهم، ال يمكن قيادتهم للتّوبة من تبكيت لحّث الرلح القدس، ليتقّسون ف   لتعلّموا معرفة الحقّ 

 (. 3-2: 3؛ عبرانيين 14: 14جديد )متّى 

 

 ملكوت هللا نوٌر ومصابيح.  في شعبال 

)المصباح( الت   الوسيلةَ  ابركات الخالص، بل لاُعطوا ايضً  ور فحسب، اأ كلَّ وا النّ مواطنو ملكوت هللا لم يُعطَ 

ص إلى النّاس الذين حولهم ف  العالم. فما يمثِّله المصباح ف  البيت لسّكانه، يمثّله يستخدمها هللا لنقل بركات الخال

اس شّع نحو العالم، حتى يرى جميع النّ بركاته ي للعالم. إنهم يدعون نور خالص المسيح لكلّ  المخلَّصونالمسيحيّون 
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يرة بسبب امتنانهم هلل على خالصهم الذين نالوه صالحةً كث ذلك النّور، ليبدالا ف  تمجيد هللا. يعمل المسيحيّون اعمااًل 

 عمة من خالل ارإيمان. بالنّ 

ف  ذلاتهم. فالمسيح  ا(! للكّن المسيحيّين ليسوا نورً 11: 4ور لناقلين له )فيلبّ  ينبغ  ان يكون المسيحيّون مالكين للنّ 

نور العالم فقط حين يثبتون ف  كونون ي المخلَّصون(، لالمسيحيّون 14: 2لهذا العالم )يوحنا  ور الحقيق ّ هو النّ 

الحقيقة ف  يشبهون القمر، إذ ما يعكسونه هو  المخلَّصونالمسيح ليعكسون نوره. المسيح كالّشمس، لالمسيحيّون 

(. للذا، فإّن عمل 1: 11من ان ينيرلا )يوحنا  المخلَّصوننور الّشمس. من دلن المسيح، لن يتمّكن المسيحيّون 

بشأن كل قضية ف  العالم. فعملها هو ان تنشر  تعلِن بها لمواقفهاتقّدم بيانات  ، اأ انّ نورهاشر الكنيسة ليس ان تن

 ان تعلِن رسالة الخالص. ، اأ نور يسوع المسيح

 

ص التّعاليم أو الّدروس الّرئيسيّة   ج. ملخَّ

 هادة في ملكوت هللالهذه األمثال عن الشّ 

 : التالية ه  ملكوت هللا هادة فيالشّ ق بموضوع األمثال الت  تتعلّ 

 ؛ 11-1: 1بيب لالمرضى" الوارد ف  متّى "مثل الطّ 

 ؛13-11: 1"مثل ملح األرض لنور العالم" الوارد ف  متّى 

 (؛ 4، الُملَحق 11)انظر الّدليل ارإرشادّأ  14-11: 11"مثل رّب البيت" الوارد ف  متّى 

 (. 4، الُملَحق 11نظر الّدليل ارإرشادّأ )ا 12-11: 1"مثل العّمال لالحصاد" الوارد ف  متّى 

 

ة الت  تعلّمها األمثال المتعلّقة بالشهادة ف  ملكوت هللا؟ ماذا علّمنا يسوع : ما ه  التعاليم ال الّدرلس األساسيّ ناقش

 ؟ نعملهل لنكونه، لماذا علّمنا نؤمن بهل لنعرفهالمسيح 

 .مالحظات
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هللا أو يسوع المسيح ويعرفوا صفاته  هو أن يعرفوا َمنهالكين، النّاس، خاّصة الّضالّين ال كلّ ينبغي ل 

 وأعماله. 

عن المرضى، لالخطاة، لالّضالّين التّائهين،  االّين الهالكين ليخلِّصهم. فقد اتى باحثً اتى يسوع ليبحث عن الضّ 

لين، لالُمثقَلين بأحماٍل كثيرة، ل المنبوذين لالمتضايقين بسبب جوعى لالعطاش. تعامل مع المحتقَرين لعن اللالمتسوِّ

 موقف العالم منهم، لذلك ليسّد احتياجهم للّشفاء لالخالص بشكٍل خاّص. 

 

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

ن مثل يسوع المسيح، فنعامل علينا ان نكو . تعلّم األمثال انّ اشهودً  المخلَّصونيريد هللا ان يكون المسيحيّون 

فاء لالخالص. ينبغ  المحتقرين لالمنبوذيين لالمتضايقين ف  هذا العالم، لذلك لسّد احتياجاتهم المتمثِّلة بالشّ 

)الجانب  لالرلح ّ  بالذين حولهم بمحاربة الفساد األخالق ّ  لاللمسيحيّين اال ينسحبوا من المجتمع، بل ان يؤثِّر

مسؤلليّة ان  المخلَّصينالفاعل(. على المسيحيّين  ة بشارة ارإنجيل لبركاتها )الجانب ارإيجاب ّ (، لبنشر معرفالسلب ّ 

ان يصلّوا بأن  المخلَّصينينقلوا لآلخرين ما تعلّموه من الكتاب الُمقدَّس، لخاّصة من يسوع المسيح. على المسيحيّين 

ب آخرين  المخلَّص، على المسيحّ  اف  العالم. لاخيرً  إلى حصاده لاهليّةً  اكثَر لاكثَر كفاءةً  يرسل هللا عّمااًل  ان يدرِّ

 مؤهَّلين.  على ان يصيرلا عّمااًل 

 

 دقائق( 2) صالة  2

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

صلوات قصيرة تُظِهر تجالبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم. ال اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة ال  َصلُّوا بالتناُوب

  ة لارفعوا صلوات تعكس تجالبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.ثالثيَّ 
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 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 القادمللّدرس 

 طلب منهم ان يكتبوه ف  دفاترهم(. ااعضاء مجموعتك الواجب التال  مكتوبًا، ال  اعطِ  قائد المجموعة.)

 تكرز بالملكوت. : التزم بأن تتلمذ اناًسا للمسيح لان تبن  كنيسة المسيح لان االلتزام .1

مع شخص آخر  نور العالم" لمثل "مثَل الطّبيب لالمرضى" ل"مثل ملح األرضتعليم ِعظ ال علّم ال ادرس  .4

 ال ضمن مجموعة. 

  11، 41، 42، 41امثال  نم تمتَّع بخلوة رلحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف اصحاح يوميًّا: الخلوة الرلحية .1

ل. اكتب مالحظاتك.  يوميًا. استفد من منهجيّة الَحقّ   الُمفصَّ

. راجع يوميًا آخر خمس آيات كتابيّة 11-12: 2 يةرلمتأّمل بآية الكتاب الُمقدَّس الجديدة لاحفظها:  الحفظ: .2

 حفظتَها. 

. استفِد من 11-12: 2 يةرلمبحّضر لدرس الكتاب التّال  ف  البيت، لالمتعلّق  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 ف  دراسة الكتاب الُمقدَّس. منهجيّة الخطوات الخمسة 

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص ال امر ُمحّدد هذا األسبوع، لانظر ما سيعمله هللا )مزمور  الّصالة: .3

بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب ايًضا مالحظاتك بشأن لقتك الخاّص مع هللا،  حدِّث دفتر مالحظاتك .1

 تقّدمه لهذا التّحضير لألسبوع القادم. لمالحظاتك بشأن آيات الحفظ، لمالحظات التّعليم الذأ س
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  15الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك لهذا البرنامج التدريب  قائد المجموعة:  . بالكرازة لالمناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ لكرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  5

  أمثال

 

ة شاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه اثناء إحدى خلواتكم  (بكل لاحٍد منكممن دفاتر الخلوة الرلحيَّة الخاصَّ

 (. 11، 41، 42، 41 امثال)الرلحيَّة لتأمالتكم ف  المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم 

 وااكتف. اصغوا إلى الشخص الذأ يُشارك، لتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، لاقبلوه. ال تُناقشوا األمور الت  يُشاركها

 ت. بكتابة المالحظا

 دقائق( 1) حفظ 1

 12-12: 2 رومية

 

 .11-12: 2رلمية  ف  مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 3

 12-32: 2رومية 

 

 أُعل نالرلح القدس، ل طبّقه وفّعلهالمسيح االبن، ل حقّقههللا اآلب، ل قصدهالذأ  المؤمنينخالص المسيحيّين : ُمقّدمة

 ! ايقين ٌّ تمامً  -( 13: 1 ية)رلم ف  بشارة ارإنجيل

ابتة غير المتغيِّرة لغير الُمستَحقّة ته الثّ قصد اختيار هللا األزلّ ، الذأ هو محبّ  على مبني   المؤمن خالص المسيح ّ 

(، احبّنا هللا 12، 2، 3: 1 ية)رلم اللذين اتوا إلى ارإيمان. حين ُكنّا ما نزال خطاة لاعداء هلل لضالّين هالكين تمامً 

 (! 11: 2يوحنا 1) اّلاًل 
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ف  الحاضر من خالل ُحكم  تحقيقهليب، ليتّم بكفّارة ذبيحة المسيح على الصّ اكتسابه تّم  المؤمنلخالص المسيحّ  

 (. 41: 1كرئيس كهنة )عبرانيّين بال توقّف المسيح الّسيادّأ لعمله المستمّر 

، حيث يصبِح حقيقة. يتّم هذا من خالل الرلح تهمالحي ف  قلوب النّاس تطبيقه وتنفيذه يتمّ  المؤمنلخالص المسيحّ  

 . المؤمنينالقدس الذأ يأت  ليسكن ف  المسيحيّين 

 

 ف  التعليم عن ضمان ليقين المؤمنين ف  المسيح. الرسول بولس  ، يستمرّ 11-12: 2 يةف  رلم

 (! 42-12: 2 يةلماساسه الّرجاء بأنَّ كلَّ األشياء ستتغيَّر لتتجّدد )ر المؤمنينفخالص المسيحيّين 

 (. 12-41: 2 يةة )رلمة خالص هللا األزليّ اساسه حقيقة اننا موضوع خطّ  المؤمنينلخالص المسيحيّين 

 ألجلهم ما يلزمهم رإتمام قصده األزل ّ  هللا معهم، لقد اعطاهم كلَّ  ألنّ  يقين ٌّ  المؤمنينلخالص المسيحيّين 

 (. 12-11 :2رلمية )

 (! 11-11: 2 يةتغيَّر )رلمتال  ةلثابت ةغير محدلدمضمون ألّن محبّة هللا لهُم  المؤمنين لخالص المسيحيّين

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 3الخطوة 

  . 11-12: 2رلمية لنقرا  اقرأ.

 مقطع بأكمله. لنقرا بالتنالب بحيث يقرا كل شخص آية لاحدة إلى ان ننته  من قراءة ال

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 5الخطوة 

ر. ما هو الحق الذأ تعتقد انه مهم بالنسبة لك ف  هذا المقطع؟ ال ما هو الحق الذأ لََمس عقلك ال قلبك ف  هذا  َفكِّ

 المقطع الكتاب ؟

ن. ن افكارك ف  دفترك. اكتشف َحقًّا لاحًدا ال حقَّي َدوِّ  ن تفهمهما. فَكِّر فيهما لدلِّ

 )بعد ان يقض  اعضاء المجموعة بعض الوقت ف  التفكير لالكتابة، شاركوا افكاركم بالتنالب(.  شار ك.

 لنتنالب ف  مشاركة األشياء الت  اكتشفها كل لاحٍد ِمنَّا.

 ُمشاركات ُمختلفة(.)تذكَّر انه ف  كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك اعضاء المجموعة 
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 52-32: 2 يةروم

في حالة ضمان ويقين ألنّه حتّى في آالم الزمان الحاضر هم مسنودون  المؤمنونالمسيحيّون : 3االكتشاف 

 .روفوح القدس، وبمعرفة حقيقة أّن هللا مسيطر بسيادته على كّل الظّ األشياء، وبمعونة الرّ  بتجديد كلِّ  ائهمجرب

لسطَ آالمهم الحاضرة: التّجديد المستقبلّ  لكل ش ء، لتّشفُّع الّرلح  المؤمنينع المسيحيّين ثّمة ثالث حقائق تشجّ 

 يةلفوقهم! لرسالة رلم المؤمنينالقدس ف  الحاضر، لسيطرة هللا على كّل ما يحدث. هللا يعمل ألجل المسيحيّين 

جاء بتغيير لتجديد هللا لكّل ش ٍء ف  المستقبل، . لالرّ المؤمنينمستقبل المسيحيّين  ألجليعمل تعلّم ان هللا  12-41: 2

ع بما ف  ذلك قيامة اجسادهم الفانية، هللا  انّ  41-43: 2 يةلسط آالمهم. لتعلِّم رلم المؤمنينيدعم المسيحيّين ل يشجِّ

ع ف  ضعفهم. فهو بشكٍل خاّص يتشفَّ  المؤمنينلح القدس يساعد المسيحيّين . الرّ المؤمنينالمسيحيّين  فييعمل 

عبير عنها بالكالم. لتعلّم ألجلهم، ليصلّ  حسب إرادة هللا الكاملة ألجل االحتياجات الحقيقيّة، له  ما ال يمكن التّ 

 . فاهلل يسيطر بسيادته على كل ما يحدث لهم لمعهم ف  حياتهم. المؤمنينن يالمسيحيّ  فوقيعمل هللا  انّ  42: 2 يةرلم

 

  13-52: 2 يةروم

 . ةة خالص هللا األزليّ في حالة ضمان ويقين ألنهم موضوع خطّ  المؤمنونيّون المسيح: 5االكتشاف 

(. قصد 1: 1تيموثالس 4؛ 11-11: 4تسالونيك  4للحصول على الحياة األبديّة )انظر  المؤمنونُعيِّن المسيحيّون 

خالصهم،  بداية المختارة ه  ة هللامن البداية إلى النّهاية! محبّ  الكاملهو خالصهم  المؤمنينللمسيحيّين  هللا األزل ّ 

ال يقبل االنفصال.  اكّل اجزاء لجوانب خطّة خالص هللا مرتبطة ارتباطً لخالصهم.  الهدف النّهائيّ لمجده الفائق هو 

د إلى تمجيدهم سبق ان عرفهم لعيّنهم( يدعوهم ليبّررهم ليمّجدهم! فخالصهم الذأ يقواأ الذين فالذين اختارهم )

 ية؛ رلم11: 1األزليّة )انظر افسس  مع خطّته اهللا. لهكذا، يعمل هللا كلَّ ش ٍء انسجامً  صهو نتيجة خطّة خال

 (. 41، 42: 12؛ إشعياء 11: 1

 

  13-13: 2 يةروم

هللا معهم )ال ضّدهم(، وقد أعطاهم ما يلزم وما هو  في حالة ضمان ويقين ألنَّ  المؤمنونالمسيحيّون : 1االكتشاف 

 . ه األزلّي األبدّي لهمضرورّي إلتمام قصد
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ة لالموت )من إْن حّررهم هللا من شريعة الخطي؟ ضّدهم، فمن يمكنه ان يكون  المؤمنينالمسيحيّين  معإن كان هللا 

للرثةً له، لإن  ااعترف بهم الالدً قّوة سيطرة لسيادة طبيعتهم الخاطئة(، لإن جّددهم برلحه الّساكن فيهم، لإْن 

 (؟ 11: 2 ية، فمن يكون ضدَّهم لعليهم )رلمسة لالتّمجيد النّهائ ّ عيّنهم للتّبرير لالقدا

لإْن كان هللا قد عمل العمل األعظم، فلن يترك العمل األقّل! فإْن كان هللا قد اتّم عمل خالصه من خالل يسوع 

(! إن كان هللا 11: 2 يةالذين يدعوهم "مختارأ هللا" )رلمالمسيح، فيقين ٌّ انه سيكِمل عمل خالصه ف  المؤمنين، 

كلَّ ما يحتاجون إليه ألجل  هم، فمؤّكد انه سيعطي المؤمنينبقصده األزلّ  قد بذل ابنه يسوع المسيح ألجل المسيحيّين 

 يةللن تخذلهم )رلم همال يمكن اْن تخذل االت  ال تعرف حدلدً  المؤمنينللمسيحيّين ة هللا الُمطلَقة محبّ خالصهم الكامل! 

! ا هو القاض  األسمى الذأ يبّرر الذين اختارهم، فإنّه ال يمكن لشكالى اأ كائن ان تحقّق شيئً (! إن كان هللا14: 2

موت يسوع المسيح، لقيامته،  ه  المؤمنينان يدين المسيحيّين لاألسباب األربعة الت  ألجلها لم يُعد احٌد يستطيع 

 (. 12-11: 2 يةرلملتتويجه على عرش الّسماء، لتشفُّعه المستمّر الذأ ال يتوقَّف )

 

  12-12: 2 يةروم

 . اأو تغيير   اة هللا لهم مطلَقة ال تعرف حدود  محبّ  في حالة ضمان ويقين ألنّ  المؤمنونالمسيحيّون : 3االكتشاف 

، ألنّه ليس من إنسان يستطيع ان يفصلهم عن محبّه هللا الالمحدلدة. ليس أعظم من منتصرين المؤمنونالمسيحيّون 

ف  المسيحيّين يستطيع ان يعترض ليعطِّل هللا عن إتمام قصده األزلّ   المؤمنونجهه المسيحيّون من إنسان يوا

، همفي احقيقيًّ  ا! فال يقتصر ما يعمله هللا على منع اآلالم الت  يتسبّب بها النّاس للمسيحيّين من ان توقِع ضررً المؤمنين

! اآلالم، الت  يعانيها المسيحيّون لهم لخير األسمى الحاصلالم لتساهم ف  ابسيادته هذه اآل ابل إنّه يستخدم ايضً 

 (. 11-11: 2 يةمجد انتصارهم النّهائّ  )رلم، تزيد لتعظّم المؤمنون

، ألنّه ليَس من ش ٍء ف  الخليقة يستطيع ان صر على األشياءيتمتّعون بما يفوق النّ بشٌر  المؤمنونلالمسيحيّون 

لهم. ليس من ش ٍء يواجهه المسيحيّون ال يتعرَّضون له ف  العالم غير الّدينّ ، ال يفصلهم عن محبّة هللا الالمحدلدة 

يستطيع ان يفصلهم عن محبّه هللا لهم! للمنع القنوط لاليأس من  -ف  عالم الرلح، ال ف  العالم الحاضر ال المستقبل  

فصل تستطيع ان مخلوق( ت لال خليقة اخرى" )اأ ش ءان يأخذ حتى لطأة قدم، يضيف الرسول بولس بأنّه "

 عن محبّة هللا!  المؤمنينالمسيحيّين 

   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 : ما األسئلة التّ  توّد ان تطرحها على هذه المجموعة بشأن اأ امٍر ف  المقطع الكتاب ؟فّكر
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 ٍر ما نزال ال نفهمها. ، لان نطرح اسئلة عن امو11-12: 2 رلميةلنحالل فهم كلِّ الحقائق التّ  يقّدمها إنجيل 

 : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، لبعد ذلك اكتبه ف  دفترك. دّون

: )بعد ان يقض  اعضاء المجموعات دقيقتَين ف  التّفكير لالكتابة، ليشارك كلُّ لاحٍد بدلره بعض افكاره الت  شارك

 دّلنها(. 

 نها بمناقشتها ف  مجموعتك.( : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عناقش

 مثلة على اسئلة يمكن ان يطرحها التاّلميذ، لبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )ف  ما يل 

 

 52-32: 2 يةروم

 ؟وسط آالمهم المؤمنينجاء المسيحيّين كيف يقّوي الرّ : 3الّسؤال 

 .مالحظات

. المسيحيّون مسنودلن لمدعومون ف  لسط المؤمنين مسيحيّينمستقبل ال ألجلعمل هللا  41-12: 2 يةتصف رلم

 آالمهم الحاضرة برجائهم بالتّغيير لالتّجديد المستقبليّين اللذين لعد هللا بهما، بما ف  ذلك قيامة اجسادهم الفانية. 

 

 بُطل والفساد خضوٌع مؤقَّت. ة للأ. خضوع الخليقة الحاليّ  

تة مؤقَّ اقط. الخليقة الحالية ، اأ للمشاركة ف  لعنة ارإنسان السّ للبُطللغير العاقلة  ةالخليقة الماّديّ  اخضع هللا كلَّ 

. إنّها تئّن ألنها ال تحقّق حقيقة الالهدف والالقصد، للذا فإنّها تئّن تحَت للفسادلغير دائمة، له  مستعبدة  وعابرة

 يةؤهات )رلمأظيمة من التف  سيمفونية ع امعً  ، الذأ قصده هللا لها. اجزاء الخليقة المختلفة تئنّ الحقيق ّ  اقصده

ه لانين المراة المتمخضة44: 2 هها ليس بال رجاء، بل هو كتألُّ ، فه  تعرف انها بعد آالم مخاضها، (. للكن تألُّ

. كما يئن المسيحيّون ف  اعماقهم، لينتظرلن بشوق للهفة استعالن مجدهم المستقبلّ . يتمتّع اسيأت  المجد يقينً 

هم سيحصلون على ميراثهم الباكورة ال العربون الذأ يضمن انّ  الذأ هولح القدس بشركة الرّ  المؤمنونيحيّون المس

 (. 41: 2 يةالمجيد )رلم المستقبل ّ 

 

 ة! ب. التّجديد المستقبلّي لكّل األشياء أمٌر يتعلّق بالرجاء، فهو يقيني  مستقبلّي وحقيقة مستقبليّ  

(، 11: 1بطرس 4؛ 11: 31؛ إشعياء 41: 1 الرسل ؛ اعمال42: 11ّل ش ء )انظر متّى ف  المستقبل، عند تجديد ك

ر من عبودية للفساد، لستشترك ف  مجد المسيحيّين المستقبل ّ  كلَّ  فإنَّ   . تعلّم رسالة العبرانيّينالخليقة ستتحرَّ

لُّ ما يمكن ان يتزعزع ليتزلزل انّه ف  المج ء الثّان  للمسيح، ستتزعزع لتتزلزل كلُّ الخليقة. ل"ك 43-41: 14
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(. ستنزع مالئكة 41: 14سيُزال." فسيحرق هللا كلُّ ش ٍء ال يتناسب مع قداسته ف  نار قداسته لنقالته )عبرانيين 

 (. 21: 11ة لكلَّ من يعمل الّشَر )متّى ح من ملكوته كلَّ ما يسبّب الخطيالمسي

 يسوع المسيح، ملكوتٌ  المؤمنون، حيث يشارك المسيحيّون "كل ما ال يتزعزع ليتزلزل سيبقى." ملكوت هللاللكن، 

دان. لالسماء بحالتها لظرلفها الكاملة ستنزل (. الّسماء لاألرض ستتجدّ 42: 14ال يتزلزل )عبرانيين  ال يتزعزع

(. لالعالم 1-1: 41 يوحنا ؛ رؤيا11: 1بطرس 4) المؤمنينإلى األرض، لستصير األرض مسكن المسيحيّين 

)إشعياء  الزهورً  ا، لستمتلئ الصحراء فرحً 11: 41خصبة )إشعياء  . ستصير الجباُل حقواًل اجديدً  جمااًل  سيرتدأ

ى اّن األشياء الت  تعمل بنوع من ماء سيهبط إلى األرض، حتّ (. لانسجام لتناغم السّ 13-11: 14؛ إشعياء  1-4: 11

، ا لتعمل ف  انسجاٍم لتناغم ف  ما بينها. فمثاًل يحتينها، بحيث يخنق بعضها البعض، سالتعاُرض لالتّضاّد ف  ما ب

ف  طبيعتهم الحقيقيّة  المؤمنون(. لسيظهر المسيحيّون 1-1: 11)إشعياء  اة ف  سالٍم معً يّ ستسكن الحيوانات البرّ 

م الماّديّة مجد بنّوتهم الكامل ليتحقّق، لخاّصة ف  قيامة اجساده(. لحينئٍذ يُدَرك 11: 2 يةباعتبارهم الالد هللا )رلم

 (. 41: 2 ية)رلم

، ُمخلَّصون باإليمانبهذا التجديد المستقبلّ  لكّل األشياء! المسيحيّون  بأّن لديهم رجاءً  المؤمنونون يتّصف المسيحيّ 

ه نحو الرّ خالصهم الحالّ  مصحوب بالرّ  ، اأ انَّ جاءته من الرّ خالصهم مدعوٌم ويستقي قوّ ل يعرف جاء. جاء لموجَّ

النّهائّي والكامل هو موضوع  خالصهم المستقبليّ  الخالص الذي يختبرونه اآلن غير كامل، وأنّ  نَّ المسيحيّون أ

ال يستطيعون اآلن رؤية موضوع  المؤمنينفمع اّن المسيحيّين  رجائهم، وأنّه موضوُع يقين وحقيقة مستقبليّين!

ة! للهذا، ينتظر المسيحيّون ةٌ مستقبليّة يقينيّ ء حقيقيد المستقبلّ  لكّل األشياهم بعيونهم البشريّة، فإّن هذا التّجدرجائ

لون اآلالم الحالية على األرض بصبٍر )رلملبتوٍق شديد   (. 41: 2 يةعظيم هذا الرجاء، للذا يتحمَّ

 

 52-52: 2 يةروم

 ؟وسط آالمهم المؤمنينكيف يقّوي الّروح القدس المسيحيّين : 5الّسؤال 

 .مالحظات

أ المسيحيّين معونة الّرلح القدس المستمّرة تدعم لتقوّ . المؤمنينعمل هللا في المسيحيّين  41-43: 2 يةتصف رلم

ألجل  ةلسط آالمهم الحاضرة ف  كّل ضعفهم، خاّصةً بتشفُّعه ألجلهم. فالّرلح القدس يصلّ  بحسب مشيئة هللا الكامل

 رلا عنه بكلماتهم. ون ان يعبِّ احتياجات المسيحيّين الحقيقية، لهو ما ال يستطيع المسيحيّ 
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 في كّل ضعفهم.  المؤمنينأ. يعين الّروح القدس المسيحيّين  

، فإّن آالمهم الحاضرةتشير الكلمة "لكذلك" إلى انّه كما اّن الّرجاء بالمستقبل المجيد سيعين المسيحيّين الحقيقيّين ف  

من ِحمل األحزان  اه يتحمَّل بتواضع جزءً أنّ . يُقدَّم الّرلح القدس هنا بضعفهم الحاضرلح القدس سيعينهم ف  الرّ 

 " إلى اأّ ضعفنالاآلالم الت  يمّر بها المسيحيّون الحقيقيّون، لهو يأت  باستمرار لمعونتهم. يمكن ان تشير الكلمة "

الم (، إما اآلالم االعتياديّة الت  تسود العالم المكسور، ال اآل1: 14كورنثوس 4؛ 11: 2ين عف )عبرانيّ نوٍع من الضّ 

عمل الّرلح القدس غير محصور ف  ضعفهم بشأن ما يصلّون  لمؤّكد انّ ألجل المسيح.  المؤمنالت  يتألمها المسيحّ  

 ألجله! 

 

خاّصة في االحتياجات التي ال يستطيعون التعبير عنها أو  المؤمنينب. يعين الّروح القدس المسيحيّين  

 ربّما ال يعرفونها. 

ما ال يبلغون ما ينبغ  ان يبلغوه، فال  اهم كثيرً ، للذا فإنّ المؤمنينمتكّرر عند المسيحيّين  لاخالق ٌّ  ثمة فشل رلح ٌّ 

ما ينبغ  ان يصلّوا  ايكونون كما ينبغ  لال يعملون ما ينبغ  لال يصلّون كما ينبغ . فال يعرف المسيحيّون دائمً 

، فإنهم االة ألجله عمومً هم يعرفون ما ينبغ  الصّ ع انّ . فمامعيَّنً  اهم ال يعرفون الصالة الت  تناسب لضعً بشأنه، اأ انّ 

ه بشأن احتياٍج ُمعيّن ال صعوبة معينة ال لضع معين. فال يكونون على يقين ينبغ  ان يصلّوما ال يعرفون ما  اكثيرً 

ن ما ال يعرف المسيحيّو ا(. بل لكثيرً 12: 1يوحنا 1سالة مع إرادة هللا )انظر بشأن مدى انسجام محتوى الرّ 

االحتياجات العميقة ف  قلوبهم. للذا، ال يستطيعون التعبير عنها ف  صلواتهم. للكن الّرلح القدس يعرف احتياجات 

االحتياجات الت  ال يستطيع المسيحيّون التعبير عنها بالكلمات لكذلك االحتياجات الت  ال  المسيحيّين الحقيقية،

د مع المسيحيّين ف  احتياجاتهم الحقيقيّة، احقيقيًّ  السنيدً  ايعرفون انّها لديهم. للكون الّرلح القدس محاميً  ، فإنّه يتوحَّ

 فكير، فإنّ فكير ه  طريقة هللا ف  التّ لح القدس ف  التّ ليتشفّع إلى هللا بأْن يتّم سّد هذه االحتياجات! لألّن طريقة الرّ 

ان  مؤمن! للذا، ال يمكن ألأ مسيحّ  اه ال يفشل ابدً ! إنفاعاًل  الال بّد انّه يكون دائمً  تشفُّع الرلح القدس يكون كاماًل 

 ا. للهذا ايضً دلن ان يتّم بسماح هللا الاًل  المؤمنينال يحدث ش ٌء للمسيحيّين  ا(. للهذا ايضً 12-41: 2 يةيهلك )رلم

 ! (42: 2 يةق خطّة هللا الكاملة ألجلهم )رلمة ف  تحقيال يحدث ش ٌء للمسيحيّين ال يساهم مساهمةً حقيقيّ 

 

 13-52: 2 يةروم

 ؟في وسط آالمه المؤمن يالمسيحهللا  سيادةكيف تدعم : 1الّسؤال 
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 ،مالحظات

هم الحاضرة مالمسيحيّين. فالمسيحيّون مدعومون لمسنودلن لسط آال فوقعمل هللا  12-42: 2 يةتصف رلم

 بسيطرة سيادة هللا على كّل ما يحدث لهم. 

 . المؤمنينيحيّين على ظروف المسهللا مسيطر بسيادته أ.  

نين من األلم، لمع هذا فهم يعرفون اّن "كلَّ  المؤمنونليس المسيحيّون  ون للخير الذين يحبّ  ااألشياء تعمل معً  محصَّ

البستان (. هذه حقيقة تعط  تعزية عظيمة  -؛ ترجمة فاندايك 42: 2 يةالذين هم مدعّولن حسب قصده" )رلمهللا، 

شجيع عزية لالتّ للمسيحيّين فقط، الذين يحبّون هللا باستمرار. يختبر المسيحيّون هذه التّ  اعظيمً  اليقينً  اعظيمً  التشجيعً 

رلف ، كما يرلنه ف  اختبار المؤمنين اآلخرين لف  تعاليم الكتاب الُمقدَّس. تعمل الظّ اشخصيًّ  الاليقين اختبارً 

ة هللا الظرلف األخرى لتحقيق خطّ  يعمل مع كلّ ظرٍف  ة هللا الكاملة. لكلّ لتحقيق خطّ  اة معً رلف السلبيّ ة لالظّ ارإيجابيّ 

ة هللا الكاملة . امور كثيرة تحدث للمسيحيّين تكون شّريرة ف  ذاتها، للكن بسبب محبّ مؤمنلكّل مسيحّ   ةالكامل

م ملكوته لمجد اى هذه األمور الشّريرة تعمل معً هللا يجعل حتّ  لنعمته لحكمته، فإنّ  ه. لف  ألجل خير المسيحّ  للتقدُّ

 ! المؤمنينلمسيحيّين لشّر  ش ٍء تكون نتيجته هاية، لن يعمل اأّ النّ 

 

 الكامل.  المؤمنينعلى خالص المسيحيّين  هو المسيطرهللا ب.  

 .تمجيد المؤمنين 

حيّين ألن دء اختار هللا المسي(! من الب41-42: 12)انظر إشعياء  اة ابديّة لن تُحبَط بل ستتحقّق يقينً ة ازليّ لدى هللا خطّ 

. لقد دعاهم لهذا من خالل بشارة ارإنجيل، حتى يشتركوا ف  لبارإيمان بالحقّ  يخلصوا بعمل الرلح القدس التقديس ّ 

 ا(. لدى هللا قصٌد ازلّ  اختار بحسبه اشخاصً 12-41: 2 يةلرلم 12-11: 4تسالونيك  4)انظر  مجد يسوع المسيح

؛ انظر 41: 2 يةقصد لهم ان يكونوا مشابهين لصورة المسيح )رلممعيّنين ليخلصوا، لف  اختياره هذا عيّنهم ل

 (. 2: 1افسس 

 امن. فاهلل موجوٌد دائمً (. فما قصده هللا من األزل، يتّممه ف  الزّ 12: 1ة ف  لقتها )انظر افسس ته األزليّ يتّمم هللا خطّ 

لزمن. لف  لقٍت ما ف  التّاريخ، يأخذ ف  تتميم قصده ف  ا اف  البداية، ال ف  ما قصده من األزل فقط، للكن ايضً 

آخرين للكرازة بارإنجيل  مؤمنينالمبادرة ف  دعوة هؤالء الذين اختارهم ف  األزل. إنّه يدعوهم بإرساٍل مسيحيّين 
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لح القدس الداخليّة الت  لهم. لهو يدعوهم من خالل دعوة ارإنجيل الخارجيّة بالكرازة لهم، لمن خالل دعوة الرّ 

 . الربًّ  اطيهم ارإيمان لقبول يسوع المسيح ُمخلِّصً تجّددهم لتع

اشخاص يسمعون بشارة ارإنجيل،  ا(. فهناك دائمً 12: 44)انظر متّى  افاعلة دائمً  ةدعوة اإلنجيل الخارجيّ ال تكون 

علّم إنجيل (! للهذا ي1: 1 يةفاعلة )رلم افه  دائمً  دعوة هللا الداخليّةللكنّهم ال يستجيبون لها، بل يرفضونها. اّما 

! اإلى المسيح، لسيخلصون يقينً  ا، فإنهم سيأتون يقينً تهيادبسانّه حين يجتذب هللا النّاس إلى المسيح  11ل 22: 3يوحنا 

د. فاهللاّن ارإنسان الّ  12-41: 2 يةللهذا تعلّم رلم ر ُممجَّ ر، لالُمبرَّ ف  سيادته يسيطر على  ذأ يدعوه هللا هو ُمبرَّ

 من البداية إلى النّهاية!  المؤمنينن المسيحيّي كامل خالص

 

ق وبروز يسوع المسيح   .تفوُّ

ق المسيح! فالمسيح سيبقى دائمً ثمّ  "البكر بين إخوة  اة هدف اخير يسمو على تمجيد المؤمنين، لهو ظهور تفوُّ

(. 11: 4نيين عن الذين اتى ليخلِّصهم )عبرا اتمامً  (. فالمسيح ال ينظر إلى نفسه منفصاًل 41: 2 يةكثيرين" )رلم

! للهذا اهؤالء ارإخوة، يسوع هو األبرز لاألرفع شأنً  للهذا يُدعى المسيحيّون الحقيقيّون "إخوته". للكن لسط كلّ 

هللا ليؤّسس جماعةً جديدة من القّديسين،  عند لوصف يسوع ف  مجيئه من ايُدعى "البكر". التعبير "بكر" مناسب تمامً 

ن هدف هللا ف  خالص ! لم يكُ األّول وسط جماعته الجديدةنيسة. يسوع المسيح هو ، الكالمؤمنيناخوية المسيحيّين 

ان تقود هذه القداسة لالسعادة إلى ظهور مجد يسوع  اايضً البشر ان يصير النّاس قّديسين لسعداء فقط، للكنّه اراد 

ة هللا المتعلّقة بتاريخ ركز خطّ مكاٍن لإلى األبد. فيسوع المسيح، لليس المسيحيّين المختارين، هو م المسيح ف  كلّ 

اهر ف  اسمى اشكاله. لالهدف لالقصد العظيمان للخليقة (! مجد المسيح هو مجد هللا الظّ 12: 13الكون )انظر يوحنا 

 (! 13-11: 11 يةلالخالص هما مجد هللا )رلم

 

 13-13: 2 يةروم

 ؟مهم وظروفهم الّصعبةفي آال المؤمنينكيف يدعم تبرير وتبرئة هللا المسيحيّين : 1الّسؤال 

 .مالحظات

المسيحيّين. فالمسيحيّون مدعومون لمسنودلن لسط آالمهم الحاضرة  ألجلعمل هللا  12-11: 2 يةتصف رلم

 بتبرير لتبرئة هللا. 
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 وألجلهم!  المؤمنينأ. هللا مع المسيحيّين  

لتكميل  ه المؤمنين كلَّ ش ٍء الزم لضرلرأّ هللا سيعط  بسخائه لكرم اعطى هللا يسوَع المسيَح للمؤمنين! للهذا، فإنّ 

عد هم سيُحفظون من االرتداد لالخطايا المميتة. فوعلى ثقٍة ليقين بأنّ  المؤمنينالمسيحيّين  خالصهم! لنتيجة هذا، فإنّ 

هما ة، إذ يمكن التوفيق بين الخالص لالخطي ! فف  الكتاب الُمقدَّس، الاال يشمل شيئً  الخالص الذأ ال يشمل القداسة

يقفان على طرف  نقيض احدهما من اآلخر. يشمل الخالص يقين القداسة، فالهدف النهائ  لاألسمى للخالص هو 

لعد هللا لعمل الخالص يشمالن لعد هللا لعمل الخالص. ال يمكن التفكير بتبرير الخطاة من دلن  القداسة! للذا فإنّ 

هبة  سيعطيهم كلَّ  ا، فإنّه يقينً المؤمنينالمسيح، للمسيحيّين  تقديس هللا للخطاة! فإذ اعطى هللا اعظم عطاياه، يسوع

ة هللا الالمحدلدة للمسيحيّين ال تخيّب امل المسيحيّين لال يمكن ان تخيّب لعطية اخرى الزمة لتكميل خالصهم. فمحبّ 

 (!14-11: 2 يةاملهم )رلم

 

 . المؤمنينب. هللا يبّرر ويبّرئ المسيحيّين  

لن تكون ذات  اّأ منهم تارهم، فإنَّ كّل الّشكالى الُمقّدمة ضدّ ض  األعلى الذأ يبّرر الذين اخإن كان هللا هو القا

كانت الخطية قد ُغفِرت لاُزيلت ف  التبرير، فإنّه ال  ة، فإنْ   الخوف منه اكثر من الخطينبغتأثير! ليس من ش ء ي

ن للمثول امام المحكمة لمقاضاته! لمع اّن ضمير يبقى هناك ش ٌء يُخشى منه! ليس من كائن يمكن ان يدعو المسيحيّي

المسيحيّين بصفتهم الالد  (! لمع انّ 42-11: 1يوحنا 1عب )ف  تبكيتهم، فإنّه لم يعد يسبّب لهم الرُّ  المسيحيّين يستمرّ 

 يوحنا (، فإنهم ال ييأسون مثل الخطاة الهالكين )رؤيا11-1 :1كورنثوس 4هللا يُبدلن حزنهم على خطاياهم )

(، فإنهم يعترفون 12، 2: 1يوحنا 1(. لمع ان المسيحيّين يمكن ان يستمّرلا ف  ارتكاب بعض الخطايا )11-11: 3

 (. 1: 1يوحنا 1بخطاياهم ليحصلون على غفران لتطهير كاملين منها )

ه   المسيح قيامةازال اساس الدينونة. ل فموت المسيح: المؤمنينإمكانية إدانة المسيحيّين ثمة اربعة اسباب لعدم 

بيمين اآلب  وتمجيد المسيحما قاله بشأن نفسه لما اعلنه صحيح.  كلّ  هللا قبل ذبيحته الكفّاريّة لبأنّ  ليل على انّ الدّ 

األحداث ف  الماض  لالحاضر لالمستقبل، لانّه  وّجه المسيطر بسيادته لكلّ )تتويجه على العرش( يشير إلى انّه المُ 

، رّ تشفّع المسيح المستمنواح  حياة المسيحيّين الشخصيّة. ل احداث األرض لكلّ  كلّ  الموّجه المسيطر بسيادته على

( هو دليل على 41: 1؛ 13-12: 2؛ عبرانيين 4-1: 4يوحنا 1ماء )بصفته المحام  السنيد لنا امام هللا اآلب ف  السّ 

ا ادة لالتمتُّع ببركات موته لنا، ليدافع عنّ . فف  تشفُّعه لنا يضمن لنا االستفاتامًّ  اه قصد ليقصد ان يخلَّصنا خالصً انّ 

 (. 12-11: 2ية مستمّر لحياتنا )رلمبشكٍل األسباب الت  تضمن غفراننا لمنح نعمة هللا  اامام هللا، ليعلن دائمً 
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  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

 لمؤمنين؟لالتّ  تمثّل تطبيقاٍت ممكنة ل الكتاب  : ما الحقائق التّ  يحتويها هذا المقطعفّكر

نها. 11-12: 2 رلمية: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّ  نستقيها من شارك ودّون  ، لندلِّ

لها إلى تطبيق شخص ؟فّكر  : ما التّطبيقات الممكنة التّ  يريد هللا ان يحوِّ

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخص  ف  دفترك. يمكنك ان تشارك آخرين بتطبيقك الّشخص .دّون

)تذّكر انّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. لف  ما يل  قائمة 

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 12:-32: 2 يةمن روم مقترحةأمثلة على تطبيقات  .3

 فّكر بآالمك الحاضرة لانظر إليها ف  ضوء المجد المستقبلّ .  : 12: 2

ة ف  ة ثقافيّ مهمّ  المؤمنينالخليقة الحاضرة ُمخَضعة للبُطل لالفساد، فقد اُلِكلت للمسيحيّين  انّ  مع : 42-41: 2

 ه  االهتمام بخليقة هللا لحفظها.  42: 1تكوين 

لحقيقة انَّك خلصت بارإيمان من اجل ان تخلُص بالكامل. فنفسك خلُصت لفيها رجاء  اُكن مدركً  : 41-42: 2

 . اخالص جسدك ايضً 

لح القدس من السماء. الرّ  كاألرض، بينما يتشفّع يسوع المسيح ألجل ف يتشفَّع الرلح القدس ألجلك  : 43-41 :2

عبير عنها، فيصرخ من اعماقك إلى هللا. اّما المسيح يصلّ  ألجل احتياجاتك الت  تعجز عن التّ 

ل الصّ فيصلّ  ألجل تتميم خطّ  لوات غير الكاملة الت  ة هللا لمقاصده ف  حياتك للحياتك، لهو يحوِّ

 (. 1-1: 2 يوحنا تعبِّر بها عما ف  داخلك إلى صلوات كاملة إلى هللا )انظر رؤيا

ة ق مقاصد لخطّ هاية إلى تحقيف  النّ  قودكّل ش ٍء يحدث لَك إنّما يحصل بسماٍح من هللا، لسي آمن انَّ  : 42: 2

 د ُدعيت من هللا، لان تحّب هللا. ال يمكنك إال ان تؤمن بهذا حين تكون ق اهللا لحياتك. طبعً 

سيكِمل العمل فاهلل ، اأ انّه سيمّجدك. اتامًّ  ابأّن هللا دعاك لبّررك لسيقّدسك تقديسً  اال تشّك ابدً  : 41-12: 2

 (. 3: 1الصالح الذأ بداه فيك )فيلبّ  

 عنك اأَّ ش ٍء فيه خيرك! هللا اعطى اعظم عطايا، يسوع المسيح، لك، فإنّه لن يمنع  آمن انّه ألنّ  : 11-14: 2

 ف  محكمة هللا!  لن تتمّكن اأ شكالى ضدك من الّصمودهللا بّررك لبّراَك، للذا ف آمن انّ  : 11-12: 2

 ة هللا لك! الخليقة كائن ال ش ٌء يقدر ان يفصلك عن محبّ  ُكن على قناعٍة تاّمة بأنّه ليس ف  كلّ  : 11-11: 2
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 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية.    5

يقّوين  ليسندن  ف  ما امرُّ به من آالم لمرض لاضطهاد.  2 ية إيّاه ليعلّمه ف  رلمجاء الذأ يعطين  هللاالرّ  ا. 

. لحين سيجّدد هللا الخليقة فلن يكون هناك مزيد من األلم، لال يكون الموت ف  ما بعد. كّل هذه اآلالم مؤقّتة

ف  مجد  المؤمنونى األرض الجديدة، لسيشارك المسيحيّون ماء الجديدة الكاملة عللحينئٍذ ستسود احوال السّ 

 المسيح إلى األبد! 

 

ة هللا ل  تقّوين  لتسندن  ف  ما امرُّ به من آالم لمرض لاضطهاد. ليس من ش ٍء ف  الخليقة يستطيع محبّ  ب. 

النّاس لاألشياء ! لهذا انا اعظم من منتصر على االت  ال تعرف حدلدً ل  ة هللا الثابتة ان يفصلن  عن محبّ 

لها الت  تحالل ان تؤذين . محبة هللا ل  تستخدم حتّى الصّ  إلى هاية ف  النّ عوبات الموجودة ف  حيات ، لتحوِّ

 خيٍر ل . 

 

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

اسة ل درف  صالتك لما تعلّمته خال تجالب. )11-12: 2 رلميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها ف   بالتنالبلنصلِّ 

على ان تكون صالتك جملةً ال جملتَين. تذكَّر ان يصلّ  اعضاء المجموعة بشأن مواضيع  الكتاب الُمقدس. تدّرب

 مختلفة.( 

 

 دقائق( 2) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

 

 .ف  مجموعات ثُنائيَّة ال ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا لألجل الناس ف  العالم تابعوا الصالة

 

 )دقيقتان( لاجب بيت  3

 للّدرس القادم

 

 اعضاء مجموعتك الواجب التال  مكتوبًا، ال اطلب منهم ان يكتبوه ف  دفاترهم(.  اعطِ  قائد المجموعة.)



041 
 

 . لان تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ اناًسا للمسيح لان تبن  كنيسة المسيحتعهَّد .1

 آخر ال مجموعة. مع شخٍص  11-12: 2رلمية  ِعظ ال علّم ال ادرس .4

ا مع هللا تقرا فيه حوالى نصف اصحاح منالخلوة الرلحية .1 يوميًا.  2، 1، 4، 1إشعياء  : خّصص لقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.   استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

 ع يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. راجِ . 12-1: 12رلمية  الحفظ: .2

ر  :التعليم .1 استفِد  . 11-42: 12ثل "الملك الطّائش" الواردين ف  لوقا المتسّرع المندفع" لمَ  َمثَل "البنّاءحضِّ

 لتفسير األمثال الواردة ف  الّدرس األلل. الّستّةمن الخطوات ارإرشاديّة 

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص ال امر ُمحّدد هذا األسبوع، لانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 اء كنيسة المسيح. اكتب ايًضا مالحظاتك بشأن لقتك الخاّص مع هللا، لمالحظاتك بشأن بن دلِّ

 بشأن آيات الحفظ، لمالحظات التّعليم لهذا التّحضير لألسبوع القادم. 
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  11الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك لهذا البرنامج التدريب  قائد المجموعة:   .بالكرازة لالمناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ لكرِّ

 
 دقيقة(  42)مشاركة   5

 إشعياء

 

باختصار عّما تعلّمتوه ف  الوقت الذأ قضيتموه مع الّرب  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)ال  شاركوا

ل ف  المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 2، 1، 4، 1)إشعياء لمن التّأمُّ

 اقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. استمع للّشخص الذأ يشارك، لتعامل مع كالمه بجدية ل

 
 دقائق( 1)حفظ  1

 33-2: 33 رومية

 

 .12-1: 12 رلمية :ف  مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين راجعوا

 

  دقيقة( 21)تعليم  3

ع المندفع والملك الطّائش  البنّاء المتسرِّ

 

ع المندفعثل "مَ    12-42: 12لوقا " ف  البنّاء المتسرِّ

 يتعلقان بـ 11-11: 12ثل الملك الطّائش" ف  لوقا "مَ ل

 ملكوت هللا التّلمذة في
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ثل" قصة مستوحاة من الحياة األرضية اليومية ذات معنى سمالأ. إنّها قّصة يمكن رؤيتها ف  الحياة الحقيقيّة "المَ 

اث اليومية من اجل إعالن اسرار الواقعيّة هدفها تعليم حقيقة رلحيّة. استخدم يسوع المسيح األمور الشائعة لاألحد

 ملكوت هللا لإنارتها لتوضيحها، للمواجهة النّاس بحقيقة الضاعهم ال حاجتهم للتّجديد. 

 (. 1، الُملَحق 1ثل باستخدام النّقاط ارإرشاديّة الّستّة ف  دراسة األمثال )انظر الّدليل ارإرشادأ لسندرس هذا المَ 

 

ع المندفع  أ. مثل البنّاء المتسرِّ

 .12-41: 12لوقا  اقرأ

 .ُمقدَّمة في المثَلافهم القّصة الطبيعيّة ال. 3

ثَل بلغة مجازيّة يكون معناه الّرلحّ  مبنيًا على هذه اللغة المجازيّة. للذا، سندرس الاًل كلمات قّصة : يُحكى المَ ُمقّدمة

 ل لخلفيّتها الثّقافيّة / الحضارية لحقائقها التاريخية. ثَ المَ 

 العناصر الحياتيّة الواقعية الت  تتضّمنها قصة المثَل؟  : ماشناق  

  .مالحظات

 .البُرج 

(، ال قد يكون 4: 1ما يُبنى ف  الكرم ليكون بمثابة برج مراقبة لمخزن )إشعياء ب اشبيهً يمكن ان يكون هذا "البرج" 

 ف  مزرعة.  بناًء كاماًل 

 

 .حساب التكلفة 

 اأ مشرلع سيشرع بالقيام به.  رجل اعمال جيّد يسعى لحساب تكلفة كلّ 

 

  .جميع النّاظرين 

ائم لتحويل األلضاع الت  يرلنها إلى نكاٍت ال رإهانِة شخٍص آخر لالسُّخرية منه يشتهر النّاظرلن باستعدادهم الدّ 

 خاّصة حين يفشل. 
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  .ثَلياق المباشر، وحّدد عناصر المَ درس وامتحن السّ أ. 5

ثَل " المَ خلفيَّةشير "تثَل. يمكن ان ل ف  الغالب من "الخلفية" ل"شرح ال تطبيق" المَ ثَ : يتألّف سياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثَل، بينما قّصة المَ  قبلثَل المَ  خلفيَّةرد تثَل. لعادةً ما الت  قيل فيها المَ  الظُّرلفثل ال يصف حكاية المَ  مناسبةإلى 

 ثَل. قّصة المَ  بعدثل يرد شرح ال تطبيق المَ 

 ثَل؟لشرح ال تطبيق هذا المَ لخلفيَّة قّصة   : ما هشف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 .52-52: 33 لوقافي  واردةالَمثَل  خلفيَّةأ.  

 يعلِّم يسوعكان . للمذةالتّ عن  اعظيمً  ا( عبر بيريّة، لكان يكلِّم جمعً 11: 1كان يسوع ف  طريقه إلى الرشليم )لوقا 

لمذة. لم يحسب يسوع تكلفة إتمام التّ هذه  ة تكلفة تترتّب علىان يدرك اّن ثمّ  له ينبغ  ااّن كلَّ من يريد ان يصير تلميذً 

رف ان مهّمة مهّمته، ألنه كان يعرف من األصل انّه ليخلِّص النّاس كان عليه ان يموت على الّصليب. كما كان يع

ألن يحسب  ال يحتاج المسيح ّ  كتمل إال بالتاّلميذ الحقيقيّين لليس من خالل اتباٍع سطحيّين.بناء ملكوت هللا لن ت

لمذة هذه. يشير سياق هذا المثل إلى التّكلفة، بل الّذين يريدلن ان يصيرلا تالميَذ له هم من عليهم ان يحسبوا تكلفة التّ 

 اناٍس عليهم ان يحسبوا تكلفة اتّباع يسوع المسيح كتالميذ له. 

 لمذة: لف  ما يل  عرض لتعليم يسوع المسيح بشأن التّ 

 

 بغي لكّل المسيحيّين الحقيقيّين أن يصيروا تالميذ. ين 

 ا" اّلل مّرة ف  انطاكية. ينبغ  لنا اال نرسم خطًّ مسيحيّينالميذ ُدعوا "إلى اّن التّ  43: 11 الرسل فر اعماليشير سِ 

م يسوع ، حيث لم يُقَصد له، للتّ فاصاًل  من المسيحيّين،  نطبقتيال  فئتينفريق بين "المسيحّ " ل"تلميذ يسوع". فلم يقدِّ

مكان يوجد َمن  شويش ألنّه ف  كلّ عادةً ما ينشأ التّ " العاديّين! المسيحيّين" طبقة اسمى من طبقة "الميذالتّ كما لو ان "

ال ، ون في االسممسيحيّ ال يتّسم بأّأ من سمات تالميذ المسيح! هؤالء ف  الحقيقة  ه"، مع انّ امسيحيّ  ه "يدعو نفسَ 

! ف  بداية العهد الجديد، ليسوا مسيحيّين في الحقيقةال  فهم ، لبالتّ ة وفي الممارسةية العمليّ احون من النّ مسيحيّ 

يسوع المسيح. لحتّى ف  هذه الحالة، كان يسوع  تالميذَمن تبعوا يسوع المسيح لآمنوا به لتبعوه يُدعون  كان كلُّ 

ق بين الذين كانوا تالميذ حقيقيّين لالذين لم يكونو  (. ف  اعمال31-32: 3ا تالميذ حقيقيّين له )يوحنا يميّز ليفرِّ

(. 14-22: 11؛ 43: 1 الرسل بيسوع المسيح )اعمال يؤمنحين كان  اتلميذ  ارإنسان كان يصير  ، نرى انّ الرسل
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قاق ، فتسبّبوا بالكثير من االنقسام لالشّ بتات اغير ناضجين لبعض هؤالء المسيحيّين ال التالميذ كانوا ما يزالون 

، مثل اناضجين جد  مسيحيّون ال تالميذ آخرلن  كان (، بينما4-1: 3 الرسل مالعف الوحدة ف  ما بينهم )الضع

 ف  األناجيل )متّى الُمحدَّدةلميذ سمات التّ يعلّم يسوع المسيح بوضوح (. 4-1: 13 الرسل تيموثالس )اعمال

؛ 11-12: 11؛ 14-11: 2يوحنا ؛ 11، 41-43: 12؛ 22: 3؛ لوقا 42-11: 42؛ متّى 14: 11؛ 42-41: 12

 (. لقصد يسوع المسيح هو اّن كلَّ من يؤمن به ينّم  بنعمة هللا سمات التّلميذ هذه. 1-2: 11

 

 ليسوع المسيح.  تابعلميذ التّ  

ليست لدعوة  اس ليصيرلا تالميذ له. فكان يقول لهم: "تعالوا لانظرلا" ال "اتبعون ."ى انواع النّ دعا يسوع شتّ 

، لكان يوحنّاة حواجز اجتماعيّة. فضمن تالميذه كان هناك صيادلن خطاة، مثل بطرس ليعقوب لملذة ايّ يسوع للتّ 

اس يُدعى متّى. كانت ة يُدعى سمعان، لكان هناك جاب  ضرائب محتقَر من النّ ياسيّ ورين السّ هناك منتٍم لجماعة الغيّ 

حيثما يذهب. لكان من شأن تأثير يسوع القوّأ  معه ليكونوامن كل الفئات لمذة دعوة من يسوع للنّاس الدعوة للتّ 

؛ 11-1: 1؛ لوقا 11-11: 1اس ألن يصيرلا تالميذه )يوحنا لالمباشر، بارإضافة إلى تعليمه القوّأ، ان يدفع النّ 

 (. 11-11: 1مرقس 

 

 لدى يسوع المسيح.  متعلِّملميذ التّ  

، هو يرى حياة يسوع لخدمته عن قرب علّم ف  اتّباعه ليسوع المسيح.ماع لالتمثُّل. إنّه يتيتعلّم التّلميذ بالّرؤية لالسّ 

 م من خالل الخبرة لاالختبار لالممارسة )يوحناسل لمثالهم. كما انّه يتعلّ ليتعلَّم من تعليم يسوع المسيح لالرّ 

 (. 14-1: 2؛ فيلبّ  11: 2 الرسل ؛ اعمال41: 2؛ متّى 11-11: 11

 

 . يبغض هأنَّ هي  لحقيقيّ األولى لتلميذ يسوع ا الّسمة 

س بالكامل ليسوع المسيح. فبحسب اآلية  عائلته لحياته  يُبغضلميذ ان ، ينبغ  للتّ 43هذا يعن  ان التّلميذ الحقيقّ  مكرَّ

ال  مقتهمال  تهمعدم محبّ لالدينا لعائالتنا بمعنى  نبغضعلينا ان  هذا ال يعن  انَّ ليسوع المسيح.  اليصير تلميذً 

وا بوالديهم لبأن يحبّوا زلجاتهم لان يربّوا بأن يهتمّ  المؤمنينهم. فالكتاب الُمقدَّس يأمر المسيحيّين تركهم لنسيان

 بأن يحبّوا اقرباءهم كما يحبّون انفسهم.  التأديبه، بل ليأمرهم ايضً  بّ الالدهم ف  تعليم الرّ 
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. فإن كان 11: 12قطع المقابل ف  متّى ، كما يُرى ف  المتفضيل شيٍء ُمعيّن بدرجة أقل" تشير إلى يبغضالكلمة "

إطاعة ذلك الفرد من العائلة ال إطاعة المسيح،  إّما الخيارهناك صراع ما بين فرٍد من افراد العائلة لالمسيح، لكان 

ة عالقة لميذ األّول واألسمى هو للمسيح، وال يمكن أليّ فوالء التّ . اُملحَّ  فينبغ  رفض مطلب ذلك الشخص، مهما كانَ 

 غير مشرلط، بحيث يجعل كلّ  اله اختيارً  القائدً  الُمرِشدً  ا. فهو يختار المسيح ربً ى أن تحّل محّل هذا الوالءأخر

ليسوع المسيح  اينبغ  ان تكون المكانة األللى دائمً لالء خاضعة لوالئه لتكريسه ليسوع المسيح.  عالقة لكلّ 

ل من اأ شخٍص آخر لاية عالقة اخرى. إنه  ح أكثريحّب يسوع المسيذا، فإّن التّلميذ ك(. له12: 1)كولوس   يفضِّ

 . الالديه لعائلته بل لعلى نفسه ايضً  المسيح على

 

 . يحمل صليبه ههي أنّ  انية لتلميذ يسوع الحقيقيّ مة الثّ السّ  

 الكونه مسيحيًّ  فض لاأللملميذ ان يضّح  ليتعّرض للرّ يضّح  بطموحاته لامانه. يقبل التّ  لميذ الحقيق ّ التّ  هذا يعن  انَّ 

 (. 41-43: 12)لوقا  ليبلحمل الصّ  . هذا هو المعنى الحقيق ّ احقيقيًّ 

 

 . 13-52: 33لوقا في  واردةالمثَل  قّصةب.   

 

 . صّ ال يُعطى في النّ ج. شرح أو تطبيق المثَل  

لمذة قبل ان يعمل ليبدا التّ ة بتكلفة ثل من سياقه. ينبغ  للمسيحّ  الحقيقّ  ان يكون على معرفٍة حقيقيّ ينبغ  فهم المَ 

 الّسير مع يسوع. 

 

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

ثَل ه  : لم يقصد يسوع ان يكون هناك مغزى رلح  لكّل نقطة تُذَكر ف  المثل. لالتّفاصيل ذات الّصلة ف  المَ ُمقّدمة

ثل ال موضوع المثل الرئيسّ  ال الّدرس ت  تعّزز النقطة المركزيّة ف  المَ ثل التلك التّفاصيل الواردة ف  قّصة المَ 

ا لمستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية الرئيسّ  الذأ يُراد إيصاله من خالل المَ  ثل. للذا، علينا االّ نعط  مغزى رلحيًّا خاّصً

 ثَل. ف  قّصة المَ 
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ثَل لالت  تُعتبَر اساسيّة ال ذات ِصلة ليُقَصد منها إيصال لمَ : ما ه  التّفاصيل الت  تتضّمنها قّصة هذا اشف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .مالحظات

 ثل، للذا ينبغ  تفسير التّفاصيل بحسب الّسياق. ف  المَ نقطة ال عنصر ف  ة يّ أل معنىً ال يعط  يسوع 

 

 .بناء البرج 

ن المال لالطاعة لالوقت. لف  هذا السياق، ثل. بناء البرج مشرلع كبير، لهو يكلِّف الكثير مف  المَ  هذا العنصر مهمّ 

ليسوع المسيح قراٌر مهّم. ليمكن لهذا القرار ان  ايشير بناء البرج إلى التلمذة للمسيح. فقرار ان يصير ارإنسان تلميذً 

 يؤثِّر بوضعك المال ، لبعالقتك بوالديك لبزلجتك لالالدك لإخوتك لاخواتك، لقد يغيِّر اتّجاه حياتك كلّها! 

 

ل العمللرؤية إن كان يستطيع أن يُ  ال  كلفة أوّ تقدير التّ    .كم 

ثل إيصالها. ت  يريد المَ إنّه الّرسالة الرئيسيّة الّ  -ة ثل المركزيّ ه نقطة المَ ، ألنّ اثل ايضً ة ف  المَ هذا العنصر نقطة مهمّ 

ن يقّرر هل يريد ان يعط  يسوع ليسوع المسيح. فعليه ا اتكلفة ان يصير تلميذً  إنسان مسؤلل عن ان يحسب الاًل  كلُّ 

 المسيح المكانة األللى ف  حياته لعالقاته لخططه لقراراته، إلخ. 

 

  .ثَلحّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمَ . 3

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

ثل ال طبّقه نعرف كيف ينبغ  تفسير األمثال. عادةً ما يكون لطريقة الت  بها شرح يسوع المسيح المَ لبالنّظر إلى ا

ثَل هدف ال درس رئيسّ  لاحد، اأ نقطة مركزية لاحدة يشّدد عليها. للذا، علينا اال نحالل إيجاد حقٍّ رلحّ  ف  للمَ 

 ثَل لتقديمه. لّدرس الّرئيس  الذأ يسعى المَ كلِّ لاحٍد من تفاصيل القّصة، بل علينا اْن نسعى الكتشاف ا

 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات
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 ."ملكوت هللالمذة في التّ يعلّم عن " 12-42: 12لوقا ف   ع المندفعالبنّاء المتسرّ مثَل 

لمذة. فعليه أن يعرف مدى اب تكلفة التّ كل إنسان مسؤول عن أن يفكِّر بحسرسالة المثَل الّرئيسيّة ه  كما يل : "

 . عليه أن ينظر قبل أن يقفز." المذة قبل أن يصير تلميذ  تكلفة التّ 

يحسبون تكلفة اتّباع يسوع المسيح لبقيّة  هللاشعب ملكوت ة الت  يتّصف بها ملكوت هللا. مات األساسيّ لمذة إحدى السّ التّ 

لمذة خاّصة ف  ما يختّص بعالقته بوالديه لبزلجته يحسب تكلفة التّ حياتهم. لف  هذا الّسياق، ينبغ  لإلنسان ان 

يعطيه فكلفة ه  ان يختار يسوع المسيح لالحياة معه لبألالده لبإخوته لبأخواته لبحياته لطموحاته. ربما تكون التّ 

 األمان. عالقة اخرى: فوق عالقته بوالديه لبعائلته، بل لفوق طموحاته لشعوره ب المكانة األللى فوق اأّ 

 

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

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

. حالل ان تجد اهّم الشواهد المقابلة األمثال له ما يوازيه ال يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع اخرى ف  الكتاب الُمقدَّس

ثاًل ما باالعتماد على التعليم لالمشابهة الت  يمكنها ان تساعدنا ف  تفسير المثَل. احرص دائًما على ان تفّسر مَ 

 الواضح لالمباشر للكتاب الُمقدَّس.

 مه هذا المثل؟ : ما الذأ يعلّمه كلُّ لاحٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة بما يعلّ اكتشف وناقش

 

  .13-52: 2متّى  

ع  إليه اكثر من الّسع  لراء األشياء ه. إنّها طلب ملكوت هللا لالسّ ملكوت هللا لبرّ  لمذة ه  ان نطلب الاًل تكلفة التّ 

 ياب. راب لالثّ عام لالشّ الماديّة مثل الطّ 

 

 .12-12: 33متّى  

ته لوالديه لالالده. إنّها االستعداد ألن يضّح  ليتعرَّض من محبّ ارإنسان يسوع المسيح اكثر  لمذة ه  ان يحبّ تكلفة التّ 

 نتيجة اللتزامه لتكريسه المسيحيّين. إنّها اختيار ان يقدِّم ارإنسان حياته ليسوع المسيح للنشر ملكوته. فض لاأللم للرّ 
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  .35: 1تيموثاوس 5؛ 11: 32؛ يوحنا 33: 2متّى  

. عليه ان ينظر إلى ما هو امامه قبل ان يقفز. المذة قبل ان يلتزم بأن يكون تلميذً ينبغ  لكّل إنسان ان يحسب تكلفة التّ 

خول عبر الباب الّضيّق لالّسير ف  الطّريق الّضيّق. عادةً ما ، ألنّه يشبه الدّ سهاًل  اليس اتّباع يسوع المسيح امرً 

ّن بعض النّاس يتبعون يسوع المسيح بعَض بأنواٍع لطرق شتّى. يبدل ا الاضطهادً  اة ضيقً لمذة الحقيقيّ ن التّ تتضمّ 

(، لمثل 11-12: 3(، مثل يهوذا )يوحنا 11: 4يوحنا 1؛ 2-2: 3الوقت، للكنّهم بعد ذلك يسقطون )عبرانيّين 

(. للكّن المؤمنين الحقيقيّين 33: 3؛ يوحنا 41-44: 1؛ انظر متّى 12، 2: 2تيموثالس 4ديماس ف  الغالب )

(، حتّى حين 11: 4تيموثالس 4؛ 3: 1؛ فيلبّ  42-41: 12 يوحنّا) ا( لن يسقطوا ابدً 14: 11بالمسيح يسوع )متّى 

 (. 11-11: 41؛ يوحنا 14-11: 44(، مثلما حدث مع بطرس )لوقا 13: 42يتعثَّرلن لبعض الوقت )امثال 

 

 ب. مثل الملك الطّائش

ليستشير ليرى هل يقدر ان  يجلس اّلاًل  ، حيث يقول: "ام اأُّ ملٍك ذاهٍب لمحارب آخر، ال11-11: 12لوقا  اقرأ

ما يؤلل  ا، طالبً ا، يُرِسل إليه لفدً ا. لإال فإنّه، لالعدلُّ ما زال بعيدً ايواجه بعشرة آالف ذلك الّزاحف عليه بعشرين الفً 

لح."   إلى الصُّ

 

 بيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.افهم القّصة الطّ . 3

 ة المثَل؟ الت  تتضّمنها قصّ ة : ما العناصر الحياتيّة الواقعيّ ناقش

 .مالحظات

  .اشنُّ الملوك حروب   

 على ملوٍك آخرين تمأل كتب تاريخ العالم.  اقصص الملوك الذين شنّوا حرلبً 

 

 .فكير بنتيجة المعركةالتّ  

، ادً ف  حرٍب على ملك آخر، خاّصة إن عرف اّن خصمه يفوقه عد للملك لقادته قبل ان ينطلق هذا هو العمل الّرئيس ّ 

 يخسر المعركة ال يسعى للّسالم.  ان ا: إمّ اعلى ان يأخذ قرارً  اجبَرً حيث يكون عندئٍذ مُ 
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ل إلى اتّفاقيّ  اإرسال وفٍد طالب     .لم ومصالحةة س  التوصُّ

هوض تيجة هزيمة ال يمكن النّ من قرار االنطالق ف  الحرب ف  ظرلف غير مواتية، فتكون النّ  اهذا القرار افضل جدًّ 

 منها. 

 

 ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المثَل. . 5

ف وناق ش  : ما ه  قّصة لخلفيَّة لشرح ال تطبيق هذا الَمثَل؟اكتش 

  .مالحظات

 . 13-52: 33لوقا في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

  

 . 15-13: 33لوقا في  واردةة المثَل ب. قصّ  

 

 . 12-11: 33 لوقافي  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

ليفّكر بما يعمل! فإن كان  ، فينبغ  ان يكون متعقاًّل اتطبيق المثَل متضّمن ف  القّصة: إن كان إنسان يريد ان يعمل شيئً 

 يرى انّه لن يفوز ال ينجح، فعليه ان يسعى للّسالم! 

 كما يُرى ف  هذا المثل: لمذة لف  ما يل  تعليم يسوع المسيح عن التّ 

 

 . ى عن كّل ما لديهيتخلّ ة لتلميذ يسوع الحقيقي هي أنّه الّسمة الثالث 

تقول: "هكذا إذن، ُكلُّ لاحٍد منكم  11ملتزم بشكٍل تاّم لكامل نحو يسوع المسيح. فاآلية  لميذ الحقيق ّ التّ  هذا يعن  انّ 

ل التلميذ يسوَع المسيح  اال يهجر كّل ما يملكه، ال يمكنه ان يكون تلميذً  على كل امالكه لعالقاته ل ." لهكذا، يفضِّ

إنسان ليتبع يسوع  إنسان لكلِّ  ش ٍء لاأِّ  ش ٍء لكلِّ  عن اأِّ  يترك ويتخلّىلطموحاته ف  هذا العالم. إنّه مستعدٌّ ألن 

بال رجعة ألجل ان يتبع يسوع المسيح. ال يسمح التلميذ  اإنسان لداعً  كّل ش ء لكلّ  يودِّعالمسيح. إنّه مستعّد ألن 

 ليسوع المسيح.  احقيقيًّ  اة بأن تحرمه من ان يكون تلميذً لطة لالقوّ جاح لالشهرة لالسّ لالنّ  ة الماللمحبّ 
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هرة ال الّسلطة من جهة لاتّباع يسوع جاح ال الشّ ة ال النّ يّ إن كان هناك نزاع ما بين الّسع  لتحقيق المكاسب المادّ 

لطة ينبغ  ان يُتَرك هرة ال السّ ة ال النّجاح ال الشّ يّ مادّ الّسع  لراء المكاسب ال المسيح بكّل القلب من جهٍة اخرى، فإنّ 

ة المال لالنّجاح فإنّه ينبغ  رفض جاذبيّ ليُرفض. فإن كان الخيار بين كسب المال لاتّباع يسوع المسيح بكّل القلب، 

 . العالم ّ 

بكّل القلب من جهة اخرى، فإنّه  هرة من جهة لاتّباع يسوع المسيحجاح ال الشّ النّ  كان الخيار بين امتالك القّوة ال إن

هو عند التّلميذ  الّرئيسي لتزاماالفموضوع هرة. جاح لالشّ لطة لالقّوة لالنّ ينبغ  رفض طموحات الحصول على السّ 

 !هالتزاٍم آخر أن يحّل محلّ  نحو يسوع المسيح، وال يمكن أليّ 

 

 . أنّه يكون مثل الملحهي  ابعة لتلميذ يسوع الحقيقيّ الّسمة الرّ  

: "إنّما الملح جيّد، للكن إذا فقد الِملح طعمه، 11: 12على مجتمعه. تقول اآليتان  اجيّدً  امعنى هذا هو اّن للتّلميذ تأثيرً 

ة تقالم لتحارب الفساد لالتعفُّن ." الملح مادّ اجً رماد، فيُطَرح خاربة لال للسّ فبماذا تُعاد إليه ملوحته؟ إنه ال يصلح ال للتّ 

. فعليهم ان كالملح الحقيق ّ  واالميذ المسيحيّين ان يكونعام من ناحية اخرى. ينبغ  للتّ للطّ  امذاقً من ناحية، لتعط  

ذين ذيذ للّ ين لالرلحيّين ف  مجتمعهم، لينبغ  ان تكون اعمالهم لكالمهم كالمذاق اللّ يحاربوا الفساد لالتعفُّن األخالقيّ 

 حولهم. 

ماد لال حتى لكومة رلث الحيوانات )السّ  -ب التربة. إنّه غير نافع لش ء الملح الذأ يفقد ملوحته ال يستطيع ان يخصِّ 

ة، الذين اضافوا الكثير من آرائهم لقراراتهم إلى شريعة كليّ ة الشّ ما عملته ديانة الفريسيّين لالكتبة الناموسيّ  (.بيع ّ الطّ 

شعب د على مجتمع يكن لهؤالء تأثير جيّ هللا، هو انها اثقلْت كاهل النّاس. فقد صارت كالملح الذأ ال طعم له. لم 

(. حذَّر يسوع مستمعيه الذين يتدّربون 22-24: 41؛ 14: 2سيُطَرحون إلى خارج ملكوت هللا )متّى  واإسرائيل، لكان

هم لن على معرفة الحّق، لمع هذا يقالمون تعامالت الرلح القدس، ليتقّسون ف  مقالمتهم يسوع المسيح، من انَّ 

(. الوالء التاّم غير المتزعزع ليسوع 11-43: 12؛ 3-2: 3؛ عبرانيّين 14: 14على ان يتوبوا )متّى يكونوا قادرين 

بيعة الخاطئة. حذَّر يسوع ة الكامنة ف  الطّ بيعيّ غبات الطّ الميول لالرّ ، لال يمكن ان ينسجم مع االمسيح ضرلرأٌّ تمامً 

(. هذا يعن  انّه حين يسمع ارإنسان 1: 4 يوحنا ؛ رؤيا11: 12: "من له اذنان للسَّمع، فليسمع" )لوقا مستمعيه قائاًل 

ف كالم يسوع المسيح، فعليه اال يتأّخر ف  التّ   لالعمل مباَشرة! جالب معه، بل ينبغ  له التصرُّ
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  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 1

ثَل لالت  تُعتبَر اساسيّة ال ذات ِصلة ليُقَصد منها إيصال قّصة هذا المَ  : ما ه  التّفاصيل الت  تتضّمنهاشف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .مالحظات

 ألأ من تفاصيل المثَل. للهذا، ينبغ  تفسير التّفاصيل ضمن سياق المثل.  اال يقّدم يسوع معنى ُمحّددً 

 

 الملك الذي يُوشك أن ينطلق لمحاربة ملك آخر.  

ليسوع المسيح، بل  ال ارإنساَن الذأ ينوأ ان يصير تلميذً لبحسب الّسياق، يمثِّل الملك األلّ هذا عنصر مهّم ف  المثل. 

 ليطمح لذلك، اأ انّه يمثِّلن  ليمثِّلك. اّما الملك الثّان ، الذين لديه جيش عظيم فيمثِّل يسوع المسيح! 

 

ر ليرى إن كان يستطيع محاربة الملك الثّاينبغي للملك األوّ    ني. ل أن يفكِّ

ئيسيّة. ينبغ  لكّل ملك ال قائد الرّ  ة المثلرساللحوله تتمحور ف  المثل، ألنّه نقطة المثَل المركزيّة  هذا عنصر مهمّ 

ثل هو تعليم عسكرّأ ان يضع ف  اعتباره ما سيواجهه لالخطّة الت  لديه، قبل ان ينطلق ف  المعركة. هدف هذا المَ 

عليه ان يفكِّر بحقيقة ليسوع المسيح.  اان يصير تلميذً  رفضيمكن ان يحدث إن  فكير بمااّن كّل إنسان مسؤلل عن التّ 

للمسيح  اان يسوع المسيح لجيش مالئكته اقوى بمّرات كثيرة من قّوته. عليه ان يفكِّر إن كان سيخضع ليصير تلميذً 

: هل سيقالم المسيح ام اان يأخذ قرارً  ته، فإن عليهات لاستراتيجيّ ام ال. لمع انّه قد يفكِّر بظرلفه لما لديه من إمكانيّ 

، فإن اان يصير تلميذً  اختيارليسوع المسيح ال  اان يصير تلميذً  رْفضسيخضع له! لمع انّه يمكن ان يفّكر بعواقب 

(، لهو 12-14: 11 يوحنا يسوع هو ملك الملوك )رؤيا! اعة! يسوع يطلب الطّ اعليه أن يعمل شيئ  ! عليه أن يختار

 ياءإلى ارضنا، لسيقاض  كل األح ايختار احد األمرين. سيعود يسوُع المسيح يقينً  انْ  - اارإنسان قرارً يطلب ان يأخذ 

جاح من المواجهة لاألموات! لن يتمّكن إنساٌن من تجنُّب المثول ف  المحاكمة األخيرة. لن يتمّكن إنسان من النّ 

لنّاس هو ان يخضعوا بإرادتهم لبكلِّ قلوبهم لملك الملوك األخيرة مع يسوع المسيح! لالخياران الوحيدان اللذان امام ا

 ال يهلكوا. 
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  .ثَلحّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمَ . 3

 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 ."ملكوت هللالمذة في التّ يعلّم عن " 11-1: 12لوقا ف  ائش الملك الطّ مثَل 

ر بأن يصير أو ال تلميذ  كلُّ إنساٍن مسؤول يسيّة ه  كما يل : "رسالة المثَل الّرئ ليسوع المسيح. ومع  اعن أن يقرِّ

ر بأيّ  فإن  ! ومع أنّه ينظر قبل أن يقفز،اعليه أن يعمل ويأخذ قرار   الخطط والخطوات هي األفضل، فإنّ  أنّه يفكِّ

هما االستجابة البشرية  االختيار والقرار "مستحيل! في ما يتعلَّق بيسوع المسيح أمرٌ  عليه أن يقفز! التزام الحياد

ليم لالخضوع بكّل سالتّ  انعنييا مالكامل لسيادته. إنه كلفة لالخضوع القلب ّ لمبادرة هللا الذأ يطلب التفكير لتقدير التّ 

 القلب لالفكر لالحياة ليسوع المسيح. 

بعواقب اختيار لقرار ارإنسان فحسب. فلم يكن قرار هذا  على ارإنسان ان يفّكر ال انّ رسالة هذا المثل الّرئيسيّة ه  

، للكّن بين ان يُهاَجم )ألن هذا كان سيحدث!( لالّسع  اها بحيث يبقى محايدً شّن الحرب لعدم شنّ بْين الملك يقع ما 

ياَرأ ان يبن  ال ال ريقة الوحيدة لتجنُّب الهجوم المحتوم(. فمع ان البنّاء المتسّرع كان امام خللّسالم )ألن هذا هو الطّ 

ة االختيار، ألن االختيار والقرار فُر ضا عليه يّ لم تكن لدى هذا الملك حرّ يبن ، فإن هذا الملك كان امام هجوم محتوم. 

ر! وهكذا أيض  افرض   ق بموقف اإلنسان . فالحياد في ما يتعلّ ايأخذ قرار   -ن أن يعمل سا، على كل إنا. كان عليه أن يقرِّ

  سيح أمٌر مستحيل.تجاه يسوع الم

لمن العالم (، 11: 1؛ غالطية 41-12: 1 يةاكنة فيهم )رلمبيعة الخاطئة السّ يُهاَجم الجميع بشكٍل متكّرر من الطّ 

ف  األماكن الّسماليّة ش ارلاحه الّشّريرة يْ يطان لجَ (، لمن الشّ 12: 11ة حولهم )يوحنا للمسيحيّ  الّشّرير المضادّ 

رنا )تكوين بيعة ال(. الطّ 14: 3)افسس  (. العالم 1: 2خاطئة رابضة عند الباب، لتريد ان تهاجمنا لتستول  علينا لتدمِّ

(. لالعدّل، 12: 2؛ لوقا 11-11: 4يوحنا 1) اغبات الخاطئة الكامنة ف  ارإنسان قويّان جدً ته للرّ الخاطئ لجاذبيّ 

 (. 2: 1بطرس 1عّمن يبتلعه ليلتهمه ) اباحثً  االّشيطان، يجول زائرً 

ثها  اكّن المسيح ايضً لل يهاجم. فمنذ مجيئه األلل إلينا ف  هذا العالم اتى ليخلِّص من الخطية لذنبها لخزيها لتلوُّ

يريد ان  هيقرع ألنّ  هالثّان  سيأت  ليقاض  ليدين. اآلن هو لاقٌف على ابواب القلوب. إنّ  هلفسادها لقّوتها. لف  مجيئ

 . علينا ان نختار! اا ألن نأخذ قرارً (. لكل هذا يدفعن42: 1 يوحنا يدخل )رؤيا
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بيعة ، الذأ يواجه هجمات الطّ مات األساسيّة الت  يتّصف بها ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيق ّ لمذة إحدى السّ التّ 

. إنهم ااحية األخرى، يأخذ قرارً الخاطئة لالعالم الشّرير لاعداء المسيح من ناحية، ليواجه يسوع المسيح من النّ 

اال يتعرَّضوا لهزيمة ال رجعة فيه من اجل  ارلن ليقّررلن بشأن ما عليهم تركه ال التخلّ  عنه ال توديعه لداعً يفكِّ 

عويض ون لخسارة الحياة الرلحيّة الحقيقيّة خسارةً ال يمكن التّ ضال  يتعرَّ عظيمة ف  عالقتهم بيسوع المسيح، لبالتّ 

هم يستطيعون أن يبقوا على الحياة، وبالتّالي ال أن يفكِّروا بأنّ لوه هو عنها. اسوا استراتيجية لاغبى امٍر يمكن ان يعم

ان  - اة لاحكم لاعقل عمل يمكن ان يعمله ارإنسان هو ان يأخذ قرارً ! افضل استراتيجيّ ايكون عليهم أن يأخذوا قرار  

ايّام حياته  مسيح كتلميٍذ له كلَّ يلتزم. لهذا القرار هو ان يتصالَح مع هللا بارإيمان بيسوع المسيح، لان يتبع يسوع ال

 (. 42-11: 1كورنثوس 4)

 

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

 : ما الذأ يعلّمه كلُّ لاحٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المثل؟ اكتشف وناقش

  .22-22: 35لوقا  

لمذة ه  بأن يحكم ارإنسان بنفسه على ما هو صائب ف  ما يختّص بقضية له ف  المحكمة. فإن ة للتّ افضل استراتيجيّ 

ينونة ع  ألْن يخرج من المحكمة. لف  ما يتعلَّق بالدّ عليه السّ  كان ارإنسان يعجز عن كسب حكم له ف  قضيته، فإنّ 

القضاة. ليس من لسيلة  المسيح، قاض  كلّ افضل استراتيجية يمكن اتّباعها ه  الُمصالحة مع يسوع  األخيرة، فإنَّ 

 ة! ينونة األبديّ جاة من الدّ اخرى للنّ 

 

  .2-3: 31لوقا  

يسوع: "إن لم تتوبوا انتم  وبة لارإيمان بيسوع المسيح قبل فوات األلان! فقد قاللمذة ه  التّ ة للتّ افضل استراتيجيّ 

 كم كذلك تهلكون." فجميع

 

  .5: 2كورنثوس 5 

 لدلن مماطلة لتأجيل. اليوم هو يوم الخالص!  لمذة ه  بضرلرة اخذ قرار فورأّ ة للتّ افضل استراتيجيّ 
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  .53-53: 32متّى  

لمذة! قد ينبغ  على افضل استراتيجية للتلمذة ه  التخلّ  عن كّل ما يعترض طريق اتّباع يسوع المسيح ف  التّ 

رك طموحاٍت ُمعيّنة لديه بالوصول إلى مستوى من ارإنسان التخلّ  عن امالٍك ُمعيَّنة. لقد يكون على آخر ان يت

(. 1-1: 1؛ افسس 11، 12: 1هرة. لقد يكون على آخر ان يتخلّى عن عالقاٍت ُمعيَّنة )امثال جاح ال الشّ لطة ال النّ السّ 

 بعمل هذا يكون ارإنسان متيقّنا انّه سيحصل على رضا يسوع المسيح، ملك الملوك، عند عودته إلى هذا العالم! 

 

  .1-5: 1؛ 32-33: 5كورنثوس 5؛ 12-13: 33لوقا  

لمذة ه  بأن يكون للمؤمن تأثير على مجتمعه، بما ف  ذلك عائلته لجيرانه لاقربائه لخصومه، افضل استراتيجيّة للتّ 

ة لكسب المعركة ه  محاربة الفساد األخالقّ  لالرلحّ ، بطريقة تشبه عمل . افضل استراتيجيّ ابل لاعدائه ايضً 

ة لمحاربة الفساد األخالقّ  لالّرلحّ  ه  بنشر بشارة ارإنجيل مثل عبق العطر الجميل. لح. افضل استراتيجيّ الم

ة لسط الناس، بحيث تكون تلك الحياة بمثابة رسالة ة نقيّ ة لمحاربة الفساد ه  بعيش حياة مسيحيّ افضل استراتيجيّ 

 ها. ب نفحواها ليتأثَّرل نيراها الجميع، فيقرالنها ليدِركو

 

ص للتّعاليم أو الّدروس الّرئيسيّة التي تعلّمها هذه األمثال   ج. ُملخَّ

 لمذة في ملكوت هللاعن التّ 

 لمذة ف  ملكوت هللا ه : األمثال المتعلّقة بالتّ 

 ؛ 12-42: 12ثل البنّاء المتسّرع المندفع الوارد ف  لوقا مَ 

 ؛ 11-11: 12ائش الوارد ف  لوقا ثل الملك الطّ لمَ 

 (. 1، الُملَحق 11)انظر الدليل ارإرشادأ  34-11: 1ل اليد الموضوعة على المحراث الوارد ف  لوقا ثَ لمَ 

  

: ما التّعاليم ال الّدرلس الّرئيسيّة الت  تعلّمها هذه األمثال عن إطاعة كلمة هللا ف  ملكوت هللا؟ ماذا علّمنا يسوع ناقش

 ؟ نعملهل لنكونه، لماذا علّمنا نؤمن بهل لنعرفهالمسيح 
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  .مالحظات

 ينبغ  للمسيحيّين ان يكونوا تالميذ ملتزمين ليسوع المسيح. هذه ه  المسيحيّة الحقيقيّة. 

 

  عليك أن تحسب تكلفة التلمذة.  

، خاّصة ف  ما يختّص بعالقاته بوالديه لبحياته لبألالده لبإخوته لمذةيفّكر بتكلفة التّ ة ان امام كّل إنسان مسؤلليّ 

كلفة ه  ان يختار المسيح لاتّباعه لعمل إرادته على اختياره . قد تكون التّ ال لبحياته لطموحاته ايضً لاخواته، ب

 لالديه لعائلته، بل لعلى اختياره طموحاته لشعوره باألمان. 

 

 عليك أن تختار بين أن تكون مع المسيح وله أو أن تكون ضّده.  

، اأ انّه مسؤلل عن ان ليسوع المسيح أو أن يبتعد عنه اصبح تلميذ  يختار ويقّرر إما أن يإنسان مسؤلل عن ان  كلُّ 

الحياد ف  ما يتعلَّق بيسوع امٌر مستحيل! فعليه ان يفّكر بما عليه ان يخضع لملك الملوك ال يقالم سيادته لمطالبه. 

يمكن ان يكون ارإنسان ة ف  عالقته بيسوع المسيح. ال قحتى ال يتعرض لهزيمة ساح اتامًّ  اى عنه ليتركه تركً يتخلَّ 

غييرات الخارجيّة باتّباع المسيح بطريقة ما، ال بأن يجرأ بعض التّ  ا ء، بحيث يأخذ ارإنسان قرارً بعض الشّ  امسيحيًّ 

. اسوا استراتيجيّة لاكثر األمور غباء يمكن ايستمّر ف  حياته كما يقّرر ليرى مناسبً  ف  اسلوب حياته، لمن ثمّ 

 اجازمً  اال  ال يأخذ قرارً مع المسيح، لبالتّ  ى الحياده يستطيع ان يبقى علا ه  ان يفّكر بأنّ لإلنسان اتّباعها لعمله

العمل الحكيم لالمنطق  ة يمكن اتّباعها ه  بأن نتصالح مع هللا بارإيمان بيسوع المسيح. بشأن األمر! افضل استراتيجيّ 

لمذة المسيحيّة هو الخضوع له. معنى التّ  اسيح تلميذً لالعاقل الوحيد الذأ يمكن لإلنسان عمله هو ان يتبع يسوع الم

 ليسوع المسيح لتعاليمه.  القلب ّ 

  

 في كّل يوٍم من أيّام حياتك.  اعليك أن تكون تلميذ   

فيسوع . كلَّ يوم وكلَّ أيّام الحياة إلى النهاية اأن يلتزم بكل قلبه بأن يتبع يسوع المسيح تلميذ  إنسان مسؤلل عن  كلُّ 

 كريس لااللتزام التّاّمين لغير المنقسمين ف  التّلمذة! يطالبنا بالتّ المسيح 
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لمذة! فعليه كلَّ يوٍم ان بشأن التّ  المذة! عليه ان يأخذ قرارً لميذ ان يحسب تكلفة التّ على التّ  بأنَّ  االثة معً تعلّم األمثال الثّ 

 ألمام بينما يتبع يسوع المسيح! ظر إلى اظر إلى الخلف، لعليه ان يلتزم بأن يستمّر ف  النّ يرفض النّ 

 دقائق( 2) صالة  2

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجالبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  ال اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة ال ثالثيَّة لارفعوا صلوات تعكس تجالبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 )دقيقتان( بيتيواجب  2

 القادمللّدرس 

 طلب منهم ان يكتبوه ف  دفاترهم(. ااعضاء مجموعتك الواجب التال  مكتوبًا، ال  اعطِ  قائد المجموعة.)

  .لان تكرز بالملكوت تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب لببناء كنيسة المسيح: التعهُّد .1

مع شخص آخر  بنّاء المتسّرع المندفع" ل"مثل الملك الطّائش"مثَل ال "ِعظ ال علّم ال ادرس التعليم المتعلِّق بـ .4

 ال ضمن مجموعة. 

. 2، 1، 3، 1إشعياء  نم تمتَّع بخلوة رلحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف اصحاح يوميًّا الخلوة الرلحية: .1

ن مالحظاتك.  ل. َدلِّ  استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

 خمس آيات كتابية حفظتَها. ع يوميًا آخر راجِ  .14: 12 رلمية الحفظ: .2

استفد من منهجية  .11-1: 1رلمية بحّضر لدرس الكتاب التّال  ف  البيت، لالمتعلّق  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 الخطوات الخمسة ف  دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص ال امر ُمحّدد هذا األسبوع، لانظر ما  الّصالة: .3

ن مالحظاتكدَ  .1 ن ايًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بألقات الخلوة الشخصية مع هللا،  لِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدلِّ

 لآيات الحفظ، لالتعليم، لالتحضير.
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  13الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك لهذا البرنامج التدريب  قائد المجموعة:  . بالكرازة لالمناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ لكرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  5

  إشعياء

 

ة بكل لاحٍد منكمشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعلَّمتموه اثناء إحدى خلواتكم  (من دفاتر الخلوة الرلحيَّة الخاصَّ

 (. 2، 1، 3، 1 إشعياء)الرلحيَّة لتأمالتكم ف  المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم 

 وااكتف. لتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، لاقبلوه. ال تُناقشوا األمور الت  يُشاركهااصغوا إلى الشخص الذأ يُشارك، 

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 1) حفظ 1

 35: 33 رومية

 

 .14: 12رلمية  ف  مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 

 دقيقة(  21) درس كتاب 3

 11-3: 2رومية 

 

، ثم الاًل  لكلِّ من يؤمن: لليهودأّ ة هللا للخالص ارإنجيل هو قوّ  نّ إ 11-13: 1 يةسول بولس ف  رلمقال الرّ : ُمقّدمة

 اريخ الالحقالتّ ان ( ال يبدل 3-1: 12ة ف  الكرازة )انظر متّى لليهود اللويّ  . للكن حقيقة انّ لألممّ  غير اليهودأّ 

مان لارتداد على مستوى كبير من ان يتبّرر عدٌد كبير من اليهود بارإيمان، شهد شعب إسرائيل عدم إي يبّررها. فبداًل 

 (. 3، 4: 2ين )انظر عبرانيّ  اجدً 
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ظِهر ف  الّشامل ف  ما يتعلّق باليهود لاألمم. فيُ  األصل ّ  هللا قصد 11، 12، 1 يةللذا، يصف الرسول بولس ف  رلم

ة تعامل هاتين لكيفيّ  ة تأثير تعامالته عليهم،تعامالت هللا المتنّوعة مع اليهود لاألمم، لكيفيّ الكتابيّة  الفصولهذه 

 ة خالص هللا للفئتين. الفئتين إحداها مع األخرى من اجل نشر لتعزيز خطّ 

 (. 1-1: 1 يةُمعيَّنة )رلم امتيازاتٍ اختار هللا اّمة الكلها على ل

(، 13-3: 1 يةألسمى، لهو يخلِّص َمن يشاء )رلم. فاهلل هو الّسيّد اأعطاها الخالصة ة من هذه األمّ ار هللا بقيّ تلاخ

(. إنّه يبدأ طول باٍل 41-11: 1 يةلطة الكاملة على خالئقه )رلم(. فلدى هللا السُّ 12-11: 1 يةليقّس  من يشاء )رلم

 ية؛ رلم41-41: 1 يةدعوة فّعالة )رلم صهم(، للكنّه يدعو الذين يريد ان يخلِّ 42-44: 1 يةعظيمين )رلم الصبرً 

1 :3-41 .) 

 (. 11-12: 1 يةالجديد )شعبه، الكنيسة؛ رلم مجتمعهخرة الت  يبن  عليها ح هو الصّ اختار هللا ان يكون يسوع المسي

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 3الخطوة 

  . 11-1: 1رلمية لنقرا  اقرأ.

 قطع بأكمله. لنقرا بالتنالب بحيث يقرا كل شخص آية لاحدة إلى ان ننته  من قراءة الم

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 5الخطوة 

ر. ما هو الحق الذأ تعتقد انه مهم بالنسبة لك ف  هذا المقطع؟ ال ما هو الحق الذأ لََمس عقلك ال قلبك ف  هذا  َفكِّ

 المقطع الكتاب ؟

ن. ن افكارك ف  دفترك.  اكتشف َحقًّا لاحًدا ال حقَّين َدوِّ  تفهمهما. فَكِّر فيهما لدلِّ

 )بعد ان يقض  اعضاء المجموعة بعض الوقت ف  التفكير لالكتابة، شاركوا افكاركم بالتنالب(.  شار ك.

 لنتنالب ف  مشاركة األشياء الت  اكتشفها كل لاحٍد ِمنَّا.

 شاركات ُمختلفة(.)تذكَّر انه ف  كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك اعضاء المجموعة مُ 

 

 2-3: 2 يةروم

  .وصف امتيازات شعب إسرائيل: 3االكتشاف 

فوا اآلخرين سنتحدّ  ث ف  ما يل  عن االمتيازات الت  كانت اّمة إسرائيل تتمتّع بها. فرزهم هللا ليعرفوه ليخدموه ليعرِّ

 (. 11-11: 4؛ افسس 41-13: 11 الرسل به )انظر اعمال
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 ؛ هوشع41-44: 2" )خرلج االبن البكر هللمصطلح يشير إلى إسرائيل باعتبارهم " لالد""التبنّ " ال "تبنّ  األ

 على األرض.  الوحيدشعب هللا على األرض، لليسوا شعبه  بداية(، لالذأ يعن  ان إسرائيل هم 1: 11

ف  التّاريخ الماض  ، لإلى حضور هللا معهم إظهار واستعالن هللا لهمُمصطلح يشير إلى  ""المجد" ال "المجد ارإله ّ 

ة، مثل (. مجد هللا هو بهاء صفاته ارإلهيّ 44-41: 11هار لعمود النّار ف  الليل )خرلج ف  عمود الّسحاب ف  النّ 

 (. 1-1: 1 األيام اخبار4قّوته لعدله، إلخ )انظر محضره ل

تجّدد وتأّكد مّراٍت ثم  ف  صيغة الجمع ُمصطلح يشير إلى عهد نعمة هللا، الذأ عمله مع إبراهيم، لمن "العهود"

؛ 12-11: 11 األيام اخبار1؛ 1-1: 3؛ خرلج 12-11: 44؛ 1-1: 14خالل حقبة العهد القديم )تكوين  متكّررة

 (. 13: 1؛ قارن مع "الوعود" ف  غالطية 12-11: 11إرميا 

 (. 11-13: 1الت  تلقّاها موسى )انظر غالطية  الّشرائعإشارة إلى  ريعة"شريع" ال "الشّ "التّ 

ف  خيمة االجتماع لالهيكل خالل فترة العهد القديم )انظر  عبادة هللا الحيإشارة إلى  "العبادة" ال "عبادة الهيكل"

 (. 12-3: 1ين عبرانيّ 

الواردة ف  إعالن العهد القديم. فقد لعد هللا بأن يصير شعب  الوعود الكثيرةإشارة إلى  "المواعيد" ال "الوعود"

للعدهم بامتالك ارض الموعد (. 42: 2ملوك 1؛ انظر 3: 11ال يمكن إحصاؤها )تكوين  إسرائيل اّمة عظيمة

(، لبمعونة هللا، 12، 12: 12(. كما انه لعد النساء العاقرات بالبنين )تكوين 41: 2ملوك 1؛ انظر 12: 11)تكوين 

 (.41: 12سوف يقومون بأمور عظيمة لمستحيلة )مزمور 

نقل هؤالء كالم هللا لاخبار اعمال هللا من جيل إلى جيل قبل ان تُعطى إسحاق ليعقوب. إشارة إلى إبراهيم ل "اآلباء"

 على األرض.  بداية شعب عهد هللا(. كان هؤالء 11-13: 1الّشرائع لموسى بكثير )انظر غالطية 

ارة إلى (. هذه إش1: 1 ية؛ رلم11، 41: 1)انظر لوقا  نسب المسيح البشريّ عبارة تعن   "المسيح حسب الجسد"

قة بالمسيّا اآلت . لم تُعطَ هذه الوعود أليّة اّمة بشريّة اخرى على األرض! لهذه الوعود تحقَّقت الوعود الكثيرة المتعلّ 

ة فقط )غالطية ة بطبيعته البشريّ (. ينحدر المسيح من اّمة إسرائيل البشريّ 44: 2ة )يوحنا بيعيّ فقط ف  اّمة إسرائيل الطّ 

فهو ال ينتسب لهذه األّمة. فيسوع المسيح ليس فقط "الجسد"، فهو هللا الذأ ارإلهيّة لّق بطبيعته (، اما ف  ما يتع2: 2

إلى  افشيئً  اهلل، لحتّى نتغيَّر شيئً  ا( حتى نصير نحُن البشر الالدً 11-1: 4اريخ )انظر فيلب  ة ف  التّ اتّخذ طبيعة بشريّ 

 (. 41-2: 1صورة هللا )انظر فيلبّ  

 



061 
 

  31-2: 2 يةروم

 . وإثبات أمانة هللاإظهار : 5االكتشاف 

لعد عهد هللا لن  ا اّدى لرفضهم من هللا، ال يعن  انَّ مّ ة، مِ "كلمة هللا" ه  لعد عهد هللا. عدم إيمان اّمة إسرائيل البشريّ 

 ، إذ هللا لم يقطع عهده مع الجميع، للكن مع الذين اختارهم بنعمته. يتحقّق! كاّل 

 

 (. 2-2: 2 يةبحسب وعده )روم أ. يعمل هللا بأمانته 

. لالمعنى الحصرّأ هو اة لبمعنى حصرّأ ايضً "  تُستخدم بمعنى اكثر عموميّ أوالد" ال "نسل" ل"إسرائيلالكلمات "

 ذلك المعنى الذأ يتحدَّد بحسب لعد هللا. 

ة نت اّمة إسرائيل البشريّ . كاال يعتبر هللا كل الذين ينتمون ألّمة إسرائيل البشريّة منتمين إلى إسرائيل الحقيقيّة

تتكّون بشكٍل رئيسّ  من اليهود، اأ األسباط االثن  عشر الذين انحدرلا من الالد يعقوب االثن  عشر. للكن بعض 

 بّ من امٍم اخرى آمنوا بالرّ  غرباءين، مثل راعوث(  ل، لبعض الموآبيّ 1الكنعانيّين )الحبعونيّين، بحسب يشوع 

لحيّة بيعيّة ليست اّمة إسرائيل الرّ إلى اّمة إسرائيل البشريّة. للكن اّمة إسرائيل الطّ (، لانضموا 2-1: 13)إشعياء 

المؤمنين الذين ينتمون إلى اّمة إسرائيل البشريّة، لمن ثم  ة تتألَّف من المؤمنين فقط: الاًل لحيّ ذاتها. فأّمة إسرائيل الرّ 

 ة األخرى ف  العالم! المؤمنين الذأ من األمم الوثنيّ 

بيعة. هللا يحسب الالد الوعد . فـ"الالد الجسد" هم الالد إبراهيم بالطّ أوالَدهيعتبر هللا األوالد الطبيعيّين البشريّين ال 

هللا الوعد رإبراهيم  ا الوعد يخّص ابنه إسحاق. لم يعطِ رإبراهيم لسارة، لكان هذ اله. فقد اعطى هللا لعدً  االالدً 

 األفراد الذين يتحقّق فيهم لعده.  إسماعيل. لعد هللا يخصّ ه ال يخّص ابنهما لهاجر، للذا فإنّ 

 فقط.  وسيادته، بل من خالل وعد هللا ة أو االنتساب الطبيعيّ ال يصير النّاس أوالد هللا بالوالدة الطبيعيّ : استنتاج

 

 (. 31-33: 2 يةب. يعمل هللا بأمانته بحسب قصد اختياره )روم 

، للكن من ناحية اخرى تُستخَدمان بمعنى محصور شاملقوب" ل"عيسو" بمعنى من ناحية، تُستخَدم الكلمتان "يع

 دعوة هللا(، ل11: 1 ية)رلم قصد هللا من جهة االختياريتقّرر بكلمات  ا. لالمعنى األكثر تحديدً امحدلد ايضً ل

 (. 11: 1 ية)رلم محبّة هللا(، ل14: 1 ية)رلم
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ة. فهم يصيرون أوالد هللا فقط باختيار هللا الّسيادّي، ودعوة هم البشريّ هلل بأعمال اال يصير النّاس أوالد  : االستنتاج

  فاعلة(، ومحبّة هللا الّسياديّة! اهللا الّسياديّة )التي تكون دائم  

 

  32-33: 2 يةروم

 . إظهار بّر هللا وعدله: 1االكتشاف 

 (. 32-33: 2ية وميمنح النعمة لمن يشاء )ربأن أ. هللا هو الّسيّد األسمى، ولذا يحّق له  

 . بكالم يتّصف بالعدل واإلنصافنستطيع جميعنا أن نتكلم عن "العدل" حين يتكلّم أحُدهم  

نّه ليس من إنسان يستطيع ان يّدع  بحّق اّن هللا إيدافع بولس الرسول عن عدل هللا )إذ يخلِّص من يشاء(، لذلك بقوله 

 ا من هللا. ُملَزم بأن يخلِّصه. فال احد يحّق له ان يطلب هذ

الذين على األرض مولودين ف  حالة من البراءة التاّمة، فإنهم بالتّال  يقفون على نقطة الصفر  ، إن اعتبر هللا كلّ فمثاًل 

بين الخير لالشر ف  بداية حياتهم. لعندئٍذ سيكون هؤالء قادرين على يحّددلا بأنفسهم إن كانوا سيسيرلن ف  اتجاه 

ار بعض النّاس تإن اخ الظالمً  اّر )الّدينونة(. حينئٍذ يكون هللا اعتباطيً ال ف  طريق الشّ الصالح لالخير )الخالص(، 

 النّاس احتجاجات عادلة لُمحقّة ضّد هللا!   قدِّمعلى األرض للخالص، دلن ان يختار آخرين! لحينئٍذ سي

ال احد يملك القدرة ليحّدد إن كان سيسير ّر، فإّن فر بين الخير لالشّ عن نقطة الصّ  اجميع النّاس يقفون بعيدً  للكن ألنّ 

ينونة. ال احد يستطيع ان يّدع  القدرة على ذلك! الجميع مولودلن بطبيعة ف  اتّجاه الخالص ال سيسير ف  اتّجاه الدّ 

سب المتطلّبات (. جميع النّاس اخطالا لال يعيشون بح2: 12 ايوب؛ 1: 11؛ مزمور 14: 1 يةخاطئة )انظر رلم

اد افر (. كلّ 12، 2، 3: 1 يةلاعداء )انظر رلم لآثمين(. يعتبر هللا جميع النّاس خطاةً 41: 1 يةر رلمارإلهية )انظ

(. الجميع ف  حالة الضالل لهالكون لُمدانون لتحَت غضب هللا 11-11: 1 يةالجنس البشرأ سقطوا )انظر رلم

منهم، فإنّه  االذين على األرض، فال يخلِّص احدً  (. للذا، إن اراد هللا ان يدين كّل النّاس13، 12، 13: 1)انظر يوحنا 

ال يُحصى من غير األبرار على  اهللا برغم كل هذا يخلِّص عددً  الحقيقة ه  انّ مئة بالمئة!  عاداًل  - اتمامً  يبقى عاداًل 

 ! ال قياَس له ااألرض، لذلك بسبب محبته الت  تسمو على عدله سموًّ 
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 عمة" حين ال يستطيع أحٌد أن يطالب بأمٍر له حّق فيه. نّ ال نستطيع أن نتكلّم إال عن "ال 

هللا  ه يرحم ليشفق على من يريد. لحقيقة انّ حمة ه  هبة هللا المّجانيّة، الت  ال يستحقّها احٌد! يقول هللا إنّ عمة ال الرّ النّ 

 ته! يرحم لينعم على عدٍد كبير ال يُحصى من النّاس ه  حقيقة تُظِهر رلعة محبّ 

  ة ورحمته وشفقته وعطفه!ياديّ هلل برغبتهم أو جهدهم، بل بنعمة هللا السّ  اال يصير النّاس أوالد  : استنتاج

 

 (. 32-32: 2 يةب. هللا هو الّسيّد األسمى، ولذا له الحّق والحّريّة بأن يقّسي َمن يشاء )روم 

  .قسيةوالتّ  نب البشريّ الذَّ  

األمم  ، ألنّ العقاب! فمثاًل  ا. الشخص المتقّس  يستحّق دائمً قضائ ّ  ممفهو س عنهاقسية الت  يتكلّم الكتاب الُمقدَّ التّ 

هن لللذّ  هللا هؤالء األمم لحياة الفساد الجنس ّ اسلم (، 41، 12: 1 يةهللا )رلم هحجبوا لحّرفوا الحّق الذأ اعلن

هاية ا اّدى ف  النّ تجاه هللا، ممّ (. استمّر األمم ف  تقسية قلوبهم 42، 43، 42: 1 يةانواع الّشرلر )رلم المنحرف لكلّ 

(. قّسى فرعون 2-1: 3هاية ما زرعوه ف  حياتهم )غالطية لهكذا، حصدلا ف  النّ  إلى ان اسلمهم هللا لقلب متقّس .

ف  ايّام موسى قلبه بشكٍل متكّرر لباستمرار ف  مواجهة تحذيرات هللا لاعماله، للذا قّسى هللا قلبه. لمع هذا، 

 ! نب البشرأّ األرض. ال نستطيع تعريف "التقسية" من دلن ارإشارة إلى الذّ  إعالء اسمه ف  كلِّ  هللا ف  هاستخدم

 

 .قسيةة والتّ اإلرادة اإللهيّ  

 هائاًل  اون ان يُقسَّوا. للكن حقيقة ان هللا لم يقسِّ عددً تحقُّ سي اعً يمهم جالجميع اخطألا فإنّ  ة، ألنّ ظر القضائيّ من لجهة النّ 

هذا ما اقّره ف  سيادته. بعض النّاس ال يصيرلن الالَد هللا لسببين: على  ، بل رحمهم تعود إلى انَّ من قلوب النّاس

 مستوى قضاء هللا: هم اخطألا لاستحقّوا التقسية. لعلى مستوى سيادة هللا: منع هللا نعمته منهم. 

 وقصده النّابعين من سيادته الكاملة. هلل بإرادتهم أو قرارهم، بل بإرادة هللا  اال يصير النّاس أوالد  : استنتاج
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 52-32: 2 يةروم

 . إظهار سيادة هللا: 3االكتشاف 

 خصيّة. خصيّة لالمالمة الشّ تهم الشّ إرادة هللا لقصده الّسياديّان ال يعتِقان النّاس من مسؤلليّ 

 (.32: 2 يةالّسياديّة هي األمر األسمى )رومأ. إرادة هللا  

ميا ه  امو حدلدها ارإنسان، امور ال تتغيَّر، امور ال يستطيع ارإنسان ان يؤثِّر بها. لارإنسان تفوق ر األمور السُّ

 : على هذا مثلةلمن األيستطيع ان يخضع لهذه األمور. 

 الرسل اريخ لف  خارطة هذه األرض )اعمالعمل هللا ف  الخليقة يقّرر من نكون، لاين نحيا ف  خارطة التّ 

11 :42-41 .) 

 (. 14-1: 1األمور تسير بانسجام مع قصد إرادته )افسس  ماء لعلى األرض يجعل كلَّ ف  السّ  يادأّ لسّ حكم هللا ا

 (. 3: 1 يةللعالم سيدين بعدل شّر الناس لإثمهم )رلم قضاء هللا الّسيادأّ 

 يةه )رلمحمة لعّمن يمنع إبداء رحمتباالختيار تحّدد َمن يُبدأ هللا له الرّ  إرادة هللا ال قصده ف  ما يختصّ 

 (. 43-3: 1؛ 42-12: 2

ميا ينبغ  ان نخضع لها. لحينئٍذ علينا ان نكون راضين بالعيش بحسب إرادة هللا  ف  كّل مّرة نواجه األمور السُّ

ال نتكلّم بسلبيّة ضد قراراته. سيادة هللا لقراره مع هللا، لال نشّكك بطرقه  فقته. لحينئٍذ ينبغ  لنا ان نتّ لقصده لخطّ 

ته األكيدتان المحتومتان( هما امران ساميان. من نحُن لنشّكك بما ينوأ عمله ال لنهاجم )لإرادته لخطّ المحتوم 

، يمكننا ان نطلب اامام هللا لجالله المجيد! طبعً  اعميقً  اقراراته؟ فعلينا بدَل ذلك ان نحافظ على هدلئنا لنبدأ احترامً 

 (. 13-11: 11 يةبكل حماس عن خطّته لمقاصده )رلم ا ان نتكلّمته، كما يمكننمن هللا ان يعطينا استنارة بشأن خطّ 

 

 (. 51-53: 2 يةعالم اإلنسان الّساقط )روم -قّي تتعامل مع العالم الحقي الّسياديّة ب. إرادة هللا 

اآلن فاسد ! قد سقط الفّخار، لهو خطاة، بل على مثاليّين، ليس على بشٍر يتكلّم الكتاب الُمقدَّس عن حكم هللا الّسيادأّ 

موضوع غضب هللا" هم الحّق بأن يعمل ما شاء بذلك الفّخار. لمع اننا نستطيع ان نقول إن " الفساد. لللفّخارأّ  كلّ 

(، فإننا ال نستطيع ان نقول إن "موضوع غضب هللا" هم سبب خالص انفسهم! 44: 1 يةسبب هالك انفسهم )رلم
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، حتّى قبل خلق العالم، لهو بسيادته اعلن ذلك المجد اُمقدَّمً  تقبل ّ فاهلل هو الوحيد الذأ خطّط بسيادته لمجدهم المس

 (. 41: 1 يةالمستقبلّ  ف  لقته )رلم

ة الخاّصة بمن هم موضوع غضب هللا. ثمة تناسب لتوافق ة ما بين الحياة الحاضرة لالحياة المستقبليّ ثمة استمراريّ 

ته الك الذين ُعيِّنوا له. لليس من إعفاء ألحٍد من مسؤلليّ دقيق ما بين ما هم عليه ف  الحياة الحاضرة لمصير اله

 ا(. 41: 3 يةهالك )انظر رلمه  التهم . فأجرة إثمهم لخطيّ خص ّ ة ال ذنبه الشّ البشريّ 

ب ة تناسُ ة الخاّصة بمن هم موضوع رحمة هللا. فثمّ ما بين الحياة الحاضرة لالحياة المستقبليّ  اة ايضً لثّمة استمراريّ 

هاية ف  الحياة اآلتية عمة العاملة ف  هذه الحياة الحاضرة لالمجد الذأ سيتحقّق ليُختبَر ف  النّ بين عملية النّ لتوافق ما 

 (! 12-41: 2 ية)رلم

(، أو إظهاٌر لرحمة هللا 55 ،32: 2 يةا موضوع غضب هللا ودينونته )روماستنتاج: كل البشر على األرض هم إمّ 

 (! 51: 2 ية)روم

 

 (. 52-53: 2 يةغير اليهود )رومل هي التي تحّدد دعوته ج. سيادة هللا 

 يدعو هللا اليهود وغير اليهود إليه.  

ا؛ انظر 42: 1 ية)رلم هللا امين ف  حفظ لعوده لعهوده. لهذا يظهر ف  من هم موضوع رحمته لسط اليهود الاًل 

ب؛ انظر 42: 1 يةأ األمم )رلما(. ليظهر هذا ثانيةً ف  َمن هم موضوع رحمته لسط غير اليهود، 3: 1 يةرلم

لعود لعهود هللا لنعمته ال  ان ندرك انّ  ا(. مهمٌّ جدً 1: 1تيموثالس 4؛ 12-11: 4تسالونيك  4؛ 11: 2 يةرلم

(! لعود هللا 12-1: 4بطرس 1؛ 1: 1 يوحنا قبيلة للغة لشعب لامة )رؤيا اليهود، إذ تصل إلى كلّ  تنحصر ف 

 (! 1: 14)تكوين  كّل قبائل وعشائر وعائالت األرضالذأ فيه تتبارك تتحقّق ف  يسوع المسيح، لعهوده 

 

  .دعوة هللا لغير اليهود في العهد القديم 

خالل فترة ملوك شعب إسرائيل  لم يعودوا شعب هللاإلى اليهود، الذين  12: 1ل 41: 4ف  العهد القديم، يشير هوشع 

. لقد تحقّق هذا ف  عودة اليهود من الّسب  ف  بابل ثانيةً  شعب هللاا لمع هذا، فقد لعد هللا اليهود بأن يصيرلاألشرار. 

 على اليهود ف  الرشليم ف  يوم الخمسين.  العند انسكاب الرلح القدس الحقً 
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 .دعوة هللا لألَمم في العهد الجديد 

اّمة إسرائيل ف  البداية ، يطبّق الرسول بولس هذا المبدا على غير اليهود )األمميّين(. فرفض يةسالة إلى رلمف  الرّ 

ة من امتيازات شعب إسرائيل لمن ثّم شمولهم ضمن شعب لمن ثّم رّدها له ما يقابله ف  استبعاد األمم غير اليهوديّ 

(! كّل النّاس، من اليهود 3-1: 1؛ 44-1: 4هللا ف  مكانٍة تسالأ تلك الخاّصة بالمؤمنين من اليهود )انظر افسس 

؛ انظر غالطية 3: 1 ية)رلم ةوحيّ ة أو الرّ إسرائيل الحقيقيّ  اون بيسوع المسيح، يشّكلون معً لغير اليهود، الذين يؤمن

(. يقع التّشديد على دعوة هللا الّسياديّة للنّاس بأن ينالوا نعمته 12-1: 4بطرس 1؛ 13: 3كورنثوس 4؛ 12-13: 3

 (! 43-41: 1 ية)رلم شعب هللا شعب هللا ال  تجعل الذين لم يكونوا قبليشتركوا ف  بركاتها. نعمة هللا فقط ه  الت  

 

 11-52: 2 يةروم

 . شْرح وتوضيح َمن هم البقية: 2االكتشاف 

 (. 52-52: 2 يةفي إسرائيل )رومة" أ. تتكلَّم نبّوات العهد القديم بوضوح عن "بقيّ  

 مثل تراب األرض(، 2: 1ملوك 1) يستحيل إحصاؤهبحيث  اخالل فترة العهد القديم كان عدد شعب إسرائيل كبيرً 

مثل رمل شاطئ (، ل44: 12؛ تثنية 1: 11)تكوين  ماءمثل نجوم السّ (، ل1: 1 األيام اخبار4؛ 13: 11)تكوين 

 (. 42: 2ملوك 1؛ 11: 44)تكوين  البحر

ملوك 1؛ انظر 41-44: 12بقية إسرائيل ه  فقط الت  ستخلص )انظر إشعياء  للكن برغم كثرة شعب إسرائيل، فإنّ 

أ بين شعب إسرائيل الطّبيع  لبقية دفريق الّسيا(. هذا التّ 14: 4؛ ميخا 14: 4؛ يوئيل 42: 12؛ إرميا 12: 11

مع إسرائيل. فمع ان كثيرين من اليهود امين ف  حفظ لعود عهوده  اهللا دائمً  يؤّكد على انّ  وحيّةالرّ شعب إسرائيل 

كثيرين من اليهود آمنوا بيسوع المسيح   للعوده، فإنّ ال  سقطوا من عهد هللارفضوا المسيّا، يسوع المسيح، لبالتّ 

 (. 11-11: 1)يوحنا  ةالبقيّ لخلصوا. هؤالء هم 

االختيار خاّصته من (. فقد لضع هللا خطّة 11، 12-41: 2 يةالمختار لسط كّل امم العالم )رلمكما كان هلل شعبه 

قليل (. ينبغ  عدم التّ 1: 11 ية)رلم عمةختارة بالنّ ة مبقيّ (. لف  كّل جيل كان لسيكون هناك 11: 1 يةالبداية )رلم

؛ 1: 1سدلم لعّمورة )إشعياء  ة مثل هالكبيعيّ ة، ستهلك اّمة إسرائيل الطّ ألنّه من دلن هذه البقيّ  من اهّمية هذه البقيّة

 (! 41-41: 1 يةرلم
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ر نبّوات العهد القديم بوضوح    (. 11-13: 2 ية"التعثُّر" )روم منب. تحذِّ

  .ّر الذي يُسعى إليهّر الذي يتّم الحصول عليه والب  الب   

ب بّر سِ ، يمكن الحصول عليه بنعمة هللا بارإيمان فقط. لمعنى هذا البّر هو اّن هللا حَ المسيح هللا، الذأ اكتسبه يسوع رُّ بِ 

يعتبر  اذلك الوقت فصاعدً بالتّمام )مئة بالمئة( ف  عينيه، لمن  ابارًّ  يسوع المسيح للمؤمن، للذا يعلِن هللا المؤمنَ 

 بالتّمام )مئة بالمئة(.  االمؤمن ليعامله بصفته بارًّ 

رلا بعيون هللا بعبادتهم الدّ  ر الذأ يُسعى إليه هو برُّ للكن البِ  للهذا ما ة لاعمالهم. ينيّ المتديّنين الذين يحاللون ان يتبرَّ

. إنهم يرجون ان يتبّررلا امام هللا بما يعملونه للونيانات المختلفة األخرى يحايزال اليهود لكثيرلن من اصحاب الدّ 

 على اساس استحقاقاتهم لإنجازاتهم الّدينيّة.  ايعلِنهم هللا ابرارً  انْ 

 

  .حذير والوعد في العهد القديمالتّ  

لمسيح. ليسوع ّر هللا ف  يسوع ااَس الذين حاللوا الّسع  لتحقيق بّرهم لرفضوا بِ حذَّر هللا ف  إعالن العهد القديم النّ 

(. للكّن الذين يثقون باهلل 12: 2خرة الت  تجعل هؤالء يتعثَّرلن ليسقطون )إشعياء المسيح هو من كان لسيكون الصّ 

 (. 22: 41؛ متّى 12: 4؛ انظر لوقا 13: 42)إشعياء  الن يخزلا ابدً يقبلون بّر هللا ف  يسوع المسيح ل

 

 .العالقة بين إرادة هللا وإرادة اإلنسان 

ن ناحية، ال تستبعد إرادة هللا الّسياديّة لالجازمة مسؤلليّة ارإنسان ف  ان يؤمن ليطيع ليحيا حياةً ُمقدَّسة! فإرادة هللا م

الّسياديّة ال تحّل محّل إرادة لاعمال ارإنسان ال تلغيهما. لمن ناحيٍة اخرى، فإن ما يُدعى ارإرادة الحّرة لإلنسان ال 

 (! 2-1: 2ية  الّسياديّة )انظر رلمرادة هللاتقّرر لال تحّدد إ

االستنتاج: إرادة هللا الّسياديّة تشتمل على إرادة اإلنسان )مسؤوليّته بأن يؤمن ويطيع ويحيا حياة ُمقدَّسة(، وهي 

 (. 33-35: 5؛ فيلبّي 2: 3تيموثاوس 5؛ 33-3: 3تضمن يقينيّة تحقُّق إرادته على األرض )أفسس 
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   حاتتوضي    .إسأل: 1الخطوة 

 : ما األسئلة التّ  توّد ان تطرحها على هذه المجموعة بشأن اأ امٍر ف  المقطع الكتاب ؟فّكر

 ، لان نطرح اسئلة عن اموٍر ما نزال ال نفهمها. 11-1: 1 رلميةلنحالل فهم كلِّ الحقائق التّ  يقّدمها إنجيل 

 ه ف  دفترك. : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، لبعد ذلك اكتبدّون

: )بعد ان يقض  اعضاء المجموعات دقيقتَين ف  التّفكير لالكتابة، ليشارك كلُّ لاحٍد بدلره بعض افكاره الت  شارك

 دّلنها(. 

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

 يذ، لبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( مثلة على اسئلة يمكن ان يطرحها التاّلماأل بعض )ف  ما يل 

 

 2-3: 2 يةروم

 ؟الّدينيّ  بالمعنىهل ينظر الكتاب الُمقدَّس إلى إسرائيل على مستوى كونها أّمة أم : 3الّسؤال 

 .مالحظات

إسرائيل  اّمة فقط. فهم يؤمنون بأنَّ  قوم ّ  عرق ّ الكلمة "إسرائيل" ذات مغزى  لنيهود لمسيحيّون اليوم يعتبر ةثمّ 

 قوم ٍّ شعَب هللا. كما يؤمنون اّن لدى هللا خطّة خالص ألّمة إسرائيل العرقيّة مختلفة عن خطّته لكلِّ  ككيان عرق ٍّ 

كّل ُكتّاب الكتاب الُمقدس لم  األمم األخرى ف  العالم. للكن عمل دراسة فاحصة للعهدين القديم لالجديد تُظِهر انَّ 

بشكٍل خاّص  اة، بل استخدموها ايضً يل" على ارإشارة إلى اّمة إسرائيل العرقيّ يقصرلا استخدام الكلمة "إسرائ

 اكيان  ، بل باعتباره اقوميّ   اعرقي ّ  اكيان  . فلم ينظرلا إلى شعبهم بشكٍل رئيسّ  باعتباره وحيّ شعب هللا الرّ لإلشارة إلى 

 !ادينيّ  

 

 .أ. نظرة أنبياء العهد القديم 

الّسبعة . ينظر األنبياء إلى إسرائيل الحقيقّ  باعتباره جماعة الذين إلههم هو الربل" ه  "إسرائي ،سبة لألنبياءبالنّ 

 الت  ابقاها هللا ألّمة إسرائيل )إشعياء ةالناجين أو البقيّ ، ال (12: 11ملوك 1) آالف الذين لم يحنوا ركبهم للبعل

البقيّة  معظم اّمة إسرائيل سيهلكون، فإنَّ  (. فمع انّ 14: 4؛ ميخا 14: 4؛ يوئيل 12: 1؛ هوشع 44-42: 12؛ 1: 1

عبير "إسرائيل" في العهد القديم فيه شيء من التّ ، فإّن بهذافقط ستخلص. لهكذا، سيتّمم هللا لعوده رإسرائيل. ل

 . عبير "كنيسة" في العهد الجديدالمرونة مثل التّ 
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  .ب. نظرة يسوع المسيح 

لسط شعب إسرائيل، بين اليهود الذين لن يرثوا ملكوت هللا من جهة، ميّز يسوع المسيح ف  زمنه، حيث كان يعيش 

(. فقد ميَّز بين التالميذ 22-24: 41؛ 14-11: 2من جهٍة اخرى )متّى واليهود واألمم الذين سيرثون ملكوت هللا 

 )يوحنا هو( )الذين تبعوه بإطاره الميذ الحقيقيّينالتّ ( لالخاّصة همرُ )الذين تبعوه بمفاهيمهم لمقاصدهم لإطُ 

" )يوحنا الحقيقيّ  اإلسرائيليّ " ال "األصيل اإلسرائيليّ إيّاه بـ" ا(. لقد تكلّم عن نثنيائيل لاصفً 21-12: 2؛ 32-33: 3

1 :21 .) 

 

 .ج. نظرة ُرُسل العهد الجديد 

يهود الذين ُختِنوا بيد بشٍر . فهو يميّز بين الةوحيّ إسرائيل العرقيّة القوميّة وأّمة إسرائيل الرّ  ةأمّ بين  ايميّز بولس ايضً 

 1-2: 1 ية(. كما يستخدم ف  رلم41-42: 4 يةتنهم الرلح القدس ف  قلوبهم )رلمف  اجسادهم من جهة لالذين خ

، لمن ثّم بمعنى اكثر حصريّةً لإلشارة إلى ةأّمة إسرائيل العرقيّ ُمصطلح "إسرائيل" ف  البداية ف  الحديث عن 

لعد  ، ألنّ إلبراهيم ابيعيّين أوالد  نسل إبراهيم الطّ ال يُعتبَر كّل (. 3: 1 ية)رلم سرائيلة المختارة ضمن أّمة إالبقيّ 

لعد هللا  بيعيّين ال يُعتبَرلن الالد الموعد، ألنّ هللا اُعط  رإسحاق فقط دلن إسماعيل. للكن حتى الالد إسحاق الطّ 

)اسباط إسرائيل االثن  عشر( يُعتبَر الالَد  سدأّ نسل يعقوب الطبيعّ  الج اُعط  ليعقوب ال لعيسو. لكذلك، ليس كلّ 

ف    ّ (. بل إن بولس يعتبر المسيحيّين من اصٍل امم14: 1 ية)رلم ا(، ألنّهم لم يؤمنوا جميعً 41: 1 يةهللا )رلم

 لقد كان لدى(، ألنهم آمنوا بيسوع المسيح! 13: 3؛ 41-42: 2)غالطية  إسرائيل هللال للوعد اأوالد  كنائس غالطيّة 

؛ 22-24: 41؛ 14-11: 2؛ متّى 12-1: 4بطرس 1هما )انظر انفسظرة لالراأ الرسل بطرس لمتّى ليوحنا النّ 

 (. 13: 12يوحنا 

 

 2-3: 2 يةروم

 ؟سرائيللكتاب الُمقدَّس إلى اختيار شعب إكيف ينظر ا: 5الّسؤال 

 .مالحظات
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 لكّل أّمة إسرائيل.  اأ. كان اختيار إسرائيل اختيار   

. فهو ينظر إلى عالقة هللا مع شعب إسرائيل لكّل األّمة ااختيار  العهد القديم عن "اختيار إسرائيل" بصفته يتكلم 

: "ألنّكم شعٌب ُمقدَّس للّرّب 4: 12ف  تثنية  المقدَّس ، يقول الكتاب. فمثاًل لالثيوقراط ّ  الشمول ّ  بالمعنى الجمع ّ 

؛ 11: 12؛ 2-1: 1؛ 11: 2انظر تثنية )." اخاصًّ  اتكونوا له شعبً إلهكم، لقد اختاركم من بين شعوب األرض كافّة ل

 . (4: 1عاموس 

 

 ألجل امتيازات. اب. كان اختيار أّمة إسرائيل اختيار   

اريخ، لاعطاهم العهود لشريعة ف  التّ  هللا اعطى اّمة إسرائيل امتيازاٍت ُمعيّنة. فقد تبنّاهم الاًل  انّ  1-2: 1 يةتعلّم رلم

تشرح الفرق  1: 2-41: 1ُمخلَّصون. فغالطية  اكونهم ابناء( ال يعن  انّهم جميعً صيرلرتهم ل) تبنيهمموسى. للكن 

هللا بمعنى  ا  المسيحيّين المؤمنين. خالل فترة العهد القديم، كانت اّمة إسرائيل تُعتبَر الالدً   إسرائيل لتبنّ ما بين تبنّ 

(. 13-11: 1حيث كان الوص  هو شريعة موسى )غالطية  ،ة وتحَت حماية وصيّ أوالد تحَت السن القانونيّ 

أوالده ف  العهد الجديد يُعتبَرلن الالد هللا بمعنى  ال امم ّ  من اصل يهودأّ  المؤمنينلبالمقابل، فإّن المسيحيّين 

، بينما الكنيسة ةمرحلة تحضيريّ (. فقد كانت اّمة إسرائيل 1: 1؛ افسس 12: 2 ية)رلم البالغين سّن النّضج

التعليم الذأ تقّدمه رسالة غالطيّة هو . مرحلة التحقُّق الكاملمسيحيّة، الت  تتألَّف من اليهود لاألمم المؤمنين، ه  ال

( يحصلون على كامل بركة البنّوة من دلن ان 42: 1)لمن دلن تفريق يعتمد على العرق؛ غالطية  ااّن النّاس جميعً 

ة، مرحلة خضوع "األلالد" تحَت إشراف للصاية شريعة موسى. يكون عليهم ان يجتازلا ف  المرحلة التحضيريّ 

رت ف  تعلّم بوضوح ان االمتيازات ُحصِ  42: 1كورنثوس 4ل 3-2: 1؛ ل44-11: 4لعاللةً على ذلك، فإّن افسس 

، صار األمميّون المؤمنون شركاء مع اومن ذلك الوقت فصاعد  ل. األلّ  ء يسوع المسيحشعب إسرائيل فقط حتى مج 

 (!42: 1كورنثوس 4؛ 12-1: 4بطرس 1) ود المؤمنين في امتيازات هللا ووعوده الخاّصةاليه

 

 للخالص.  اج. اختيار أّمة إسرائيل لم يُكن اختيار   

هلل، اأ يخلص. يقول  اانّه ليس كل َمن هو منتسب لشعب إسرائيل يصير ابنً  1-3: 1 يةيعلّم بولس الرسول ف  رلم

ميع بن  إسرائيل هم إسرائيل." فهو يقصد ان يقول إنّه ليس كل من ينحدر من شعب : "ليس ج3: 1 يةف  رلم بولس

! فاهلل اختار كامل اّمة إسرائيل لتتمتَّع بامتيازاٍت ُمعيَّنة، للكنّه اختار وحيّ إسرائيل الرّ من  اجزءً  إسرائيل العرقيّ 

ر وعبر تاريخ الخالص، قصده هللا في االختيار هوللخالص. منهم فقط  اجزءً  مع  ا: فقد قطع هللا عهدً المبدأ المقرِّ
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، اختار إسحاق .  فمثاًل ، للكن هذا الوعد لم يتحقَّق ف  كّل نسل إبراهيم الطّبيع ّ العدً  هإبراهيم، لاعطاه بحسب

كشخص دلن ان يختار إسماعيل، لاختار يعقوب كشخص دلن ان يختار عيسو. ثم كّرر هللا لعد عهده ليعقوب، 

إنّه  41: 1 يةلرلم 44-42: 12، يقول لنا الكتاب ف  إشعياء الالد يعقوب. فمثاًل  لم يتحقّق ف  كلِّ للكّن هذا الوعد 

 منهم ستخلص. فقط ، فإن البقيّة ابالرغم من ان نسل يعقوب سيكون كرمل البحر عددً 

 

  31-33: 2 يةروم

أمٍم كاملة لغرٍض ُمعيَّن أم بمعنى  بولس "قصد هللا من جهة االختيار" بمعنى اختيارالرسول هل يفهم : 1الّسؤال 

 ؟اختيار أفراٍد للخالص

 .مالحظات

 للخالص لليس ألمٍم ككّل.  بولس الرسول يشير إلى اختيار هللا ألفرادٍ  لاضح انَّ 

 ابتة الُمحدَّدة التي يعبِّر عنها باختياره للخالص. أ. قصد هللا من جهة االختيار هو إرادته الثّ  

تسالونيك  4، نقرا ف  إلى االختيار للخالص؟ فمثاًل  اشكالها( ف  العهد الجديد تشير بشكٍل جل ٍّ  الكلمة "اختيار" )بكل

عبير "قصد" لحينما يرد التّ لح لكم لإيمانكم بالحّق." : "... ألّن هللا اختاركم من البدء للخالص، بتقديس الرّ 11: 4

رة الباالرتباط مع هللا، فهو يشير إلى  تيموثالس 4؛ 11: 1؛ 11: 1؛ افسس 42: 2 ية)رلم محتومةإرادة هللا الُمقرَّ

رة المحتومة التي يتمّ عبير "قصد هللا من جهة االختيار" ال يشير إاّل إلى التّ  (! لهكذا، فإنَّ 1 :1  إرادة هللا الُمقرَّ

 !عبير عنها في االختيار للخالصالتّ 

 

 قوب. ب. قصد هللا من جهة االختيار يؤثِّر بمحبة هللا لإلنسان يع 

بغضُت عيسو." هذان الألصغر،" ل"احببُت يعقوب، ل االولد األكبر يكون عبدً  : "إنّ 11-14: 1 يةيقول هللا ف  رلم

إسرائيل أّمتَي . يشير هذان النّّصان ف  العهد القديم بوضوح إلى 1-4: 1لمالخ   41: 41اقتباسان من تكوين 

فإنّه ها تشير إلى افراد. فلو كانت تشير إلى امم، ال بّد انّ  إذْ اُمٍم، تشير إلى  1 يةلادلم. للكن، من غير الممكن ان رلم

"إسرائيل"  يمكن تفسير عدم إيمان كثيرين لارتدادهم ف  اّمة إسرائيل! لعندئٍذ ال يمكن تفسير الفرق بين الكلمتين لن

 يةة للخالص ستكون مناقضة لرلم. لعندئٍذ، فإن فكرة اختيار كامل اّمة إسرائيل العرقيّ 3: 1 يةالُمستخدمتَين ف  رلم

 ، الت  تقول إّن بقيةً فقط من إسرائيل ستخلص! 41ل 41: 1
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لخطّته المتعلِّقة بالخالص لألفراد لم يكن قد اكتمل خالل فترة العهد القديم، فإن اقتباسات العهد القديم هللا ألن إعالن 

. سيكون أوالد هللا الحقيقيّين، مثلما يفعل العهد الجديدهذه في سياق العهد القديم ال تعل ن معيار هللا في توضيح من 

حللخالص. كما  األّمة إسرائيل مختارً  افإعالن العهد الجديد يشير بوضوح إلى انّه ليس كّل من ينتم  عرقيً   يصرِّ

 يوحنا رؤياعليه بالهالك ) البالتال  محكومً  امن ينتم  ألّمة ادلم مرفوضً  إعالن العهد الجديد بوضوح انّه ليس كلّ 

1 :1 .) 

ألعمال الفردين يعقوب لعيسو، لليس " ل"ابغض" )الماض  البسيط المعلوم( يشير ، فإن زمن الفعل "احبَّ الاخيرً 

كثيرين من اليهود، المنتمين  حقيقة انّ لاريخ صادرة من األّمتين إسرائيل لادلم. ة ف  التّ ألعمال متكّررة لمستمرّ 

ع المسيح، ال تعن  ان لعود عهد هللا رإسرائيل قد خابت لتعطَّلت، ألن لعود عهد هللا ألّمة إسرائيل، لم يؤمنوا بيسو

ان  اختار هللا بنعمتهلم تكن تتعلق بكل يهودأ ضمن شعب إسرائيل. فقد تحقّقت تلك الوعود ف  اليهود الذين 

 يخلصوا، مثل الفردين إسحاق ليعقوب.  

  تطبيقات    طبِّق: 3الخطوة  

 لالتّ  تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتاب  قائق التّ  يحتويها هذا المقطع: ما الحفّكر

نها. 11-1: 1 رلمية: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّ  نستقيها من شارك ودّون  ، لندلِّ

لها إلى تطبيق شخص ؟فّكر  : ما التّطبيقات الممكنة التّ  يريد هللا ان يحوِّ

 ا التّطبيق الّشخص  ف  دفترك. يمكنك ان تشارك آخرين بتطبيقك الّشخص .: اكتب هذدّون

)تذّكر انّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. لف  ما يل  قائمة 

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 11:-3: 2 يةمن روم مقترحةأمثلة على تطبيقات  .3

 . هذا الحقّ  لح القدس يؤّكدبالحّق، لاجعل ضميرك تحَت سيطرة لسيادة الرّ  ادائمً تكلّم   : 1: 1

 بخالص النّاس الذين ينتمون لشعبك لاّمتك لالذين ينتمون لشعوب لامٍم اخرى )متّى اُكن مهتمً  : 4: 1

42 :11 .) 

فقط من خالل نعمة هللا  هلل اال تعتمد على اجدادك لنسبك ف  ما يتعلَّق بالخالص، فأنَت تصير ابنً  : 2: 1

 لإيمانك به. 

هلل فقط من خالل اختيار هللا لدعوته  اق بالخالص، فأنت تصير ابنً ال تعتمد على اعمالك ف  ما يتعلَّ  : 11-11: 1

 لمحبّته. 
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ه يخلِّص من بين كّل النّاس الهالكين. إنّ  ء، ألّن له الحّق بأْن يخلِّص من يشابالظُّلمهم هللا إيّاك ان تتّ  : 12-11: 1

 ال يُحصى من الناس، للكنّهم يخلصون بالنّعمة ال ألنهم يستحقّون الخالص.  اعظيمً  اعددً 

 هلل برحمة هللا.  اال تعتمد على رغبتك )إرادتك الحّرة( ال جهدك لنوال الخالص، فأنت تصير ابنً  : 13: 1

؛ 2: 13مقصده األزلّ  األبدّأ )امثال  إنسان ف  التاريخ لتحقيق هللا يستخدم كلَّ  ادِرك حقيقة انَّ  : 11: 1

 (. 1: 21إشعياء 

 (. 12: 4تتعثَّر بيسوع، ال انّه يصير صخرة اساس حياتك )لوقا  ر التحذير: إّما انْ تذكَّ  : 11: 1

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية. 5

ح تأكيٌد رائع لعميق بأّن هللا ن  اآلن انتم  للمسيإلى المسيح. لحقيقة انّ  اافرح بحقيقة ان هللا اجتذبن  شخصيًّ  ا. 

   اختارن ، لانّه دعان  لانّه احبّن . 

 

 (. 1: 21ادرك ان هللا اختارن  لمجده )إشعياء  لكون  آنية رحمة هللا، علّ  انّ  ب. 

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل دراسة الكتاب ما تعلّمته خالف  صالتك ل تجالب. )11-1: 1 رلميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها ف   بالتنالبلنصلِّ 

 على ان تكون صالتك جملةً ال جملتَين. تذكَّر ان يصلّ  اعضاء المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.(  الُمقدس. تدّرب

 

 دقائق( 2) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

 

 .لناس ف  العالمف  مجموعات ثُنائيَّة ال ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا لألجل ا تابعوا الصالة
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 )دقيقتان( لاجب بيت  3

 للّدرس القادم

 

 اعضاء مجموعتك الواجب التال  مكتوبًا، ال اطلب منهم ان يكتبوه ف  دفاترهم(.  اعطِ  قائد المجموعة.)

 . لان تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ اناًسا للمسيح لان تبن  كنيسة المسيحتعهَّد .1

 مع شخٍص آخر ال مجموعة.  11-1: 1ة رلمي ِعظ ال علّم ال ادرس .4

ا مع هللا تقرا فيه حوالى نصف اصحاح منالخلوة الرلحية .1   22، 11، 12، 1إشعياء  : خّصص لقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.   يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

 ع يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. راجِ . 11: 12 رلمية الحفظ: .2

ر َمثَل  :التعليم .1 ل لعازر" ، لمَ 41-11: 14"الغبّ  الغنّ " الوارد ف  لوقا حضِّ ثل "الغنّ  المتكبِّر لالمتسوِّ

 استفِد من الخطوات ارإرشاديّة الّستّة لتفسير األمثال الواردة ف  الّدرس األلل. .11-11: 13الوارد ف  لوقا 

 (. 1: 1ما سيفعله هللا )مزمور صلِّ ألجل شخٍص ال امر ُمحّدد هذا األسبوع، لانظر  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب ايًضا مالحظاتك بشأن لقتك الخاّص مع هللا، لمالحظاتك  دلِّ

 بشأن آيات الحفظ، لمالحظات التّعليم لهذا التّحضير لألسبوع القادم. 
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  12الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك لهذا قائد المجموعة:   .بالكرازة لالمناداة بملكوت هللا المتعلق البرنامج التدريب  َصلِّ لكرِّ

 
 دقيقة(  42)مشاركة   5

 إشعياء

 

باختصار عّما تعلّمتوه ف  الوقت الذأ قضيتموه مع الّرب  كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)ال  شاركوا

ل ف  المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 22، 11، 12، 1)إشعياء لمن التّأمُّ

 استمع للّشخص الذأ يشارك، لتعامل مع كالمه بجدية لاقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة مالحظات. 

 
 دقائق( 1)حفظ  1

 32: 33 رومية

 

 .11: 12رلمية . ف  مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين راجعوا

 

  دقيقة( 21)تعليم  3

 الغني الغبي

ل لعا  زروالغنّي المتكبّر والمتسوِّ

 

  41-11: 14لوقا " ف  الغبّ  الغن ّ "ثل مَ 

ل لعازر" ف  لوقا لمَ   يتعلقان بـ 11-11: 13ثل "الغنّ  المتكبِّر لالمتسوِّ

 ملكوت هللا األمالك األرضيّة في
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ثل" قصة مستوحاة من الحياة األرضية اليومية ذات معنى سمالأ. إنّها قّصة يمكن رؤيتها ف  الحياة الحقيقيّة "المَ 

اقعيّة هدفها تعليم حقيقة رلحيّة. استخدم يسوع المسيح األمور الشائعة لاألحداث اليومية من اجل إعالن اسرار الو

 ملكوت هللا لإنارتها لتوضيحها، للمواجهة النّاس بحقيقة الضاعهم ال حاجتهم للتّجديد. 

 (. 1، الُملَحق 1)انظر الّدليل ارإرشادأ ثل باستخدام النّقاط ارإرشاديّة الّستّة ف  دراسة األمثال لسندرس هذا المَ 

 

 أ. مثل الغبّي الغنيّ 

 .41-11 :14لوقا  اقرأ

 .ثَلالطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ  افهم القّصة. 3

: يُرلى هذا المثَل بلغة مجازية ليحمل معنى رلح  يعتمد على تلك اللغة الُمستخَدمة. للذا، سندرس الاًل ُمقّدمة

 فيتها الثقافية/ الحضارية لحقائقها التاريخية. ثل لخلكلمات قصة المَ 

 ة المثَل؟ ة الت  تتضّمنها قصّ ما العناصر الحياتيّة الواقعيّ  ناقش:

  .مالحظات

  .اإلنسان الغنيّ  

. فأيوب لإبراهيم لسليمان اال ناجحً  الكونه غنيًّ  ا. ال يدين الكتاب الُمقدَّس احدً الفيرً  جنى احد األغنياء محصواًل 

بوسائل غير شريفة، بل عند  ال صار غنيً جُ هذا الرَّ اّن ّص الكتابّ  ال يشير إلى الرام  كانوا اغنياء. لالنّ ليوسف 

 هللا بارك عمل يديه.  القراءة يتولَّد عند القارئ االنطباع انّ 

 

  .ماديّ  

لانّه لن يعيش لسنين كثيرة.  ان فانيً ! فلم يدِرك اّن جسده كاابل انّه كان ماّديًّ  الم تكن مشكلة هذا الرجال انّه كان غنيًّ 

 م بغنى كثيرة، كان حياته فقيرة!ه لم يضع ف  حسابه اّن الغنى ال يمكن ان يشبِع النَّفس! لهكذا، مع اّن جسده نعِ كما انّ 
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 .أنانيّ  

ما ل"خيرات " ه"األنا"  تكان الم يفكِّر الغنّ  إال بنفسه، حيث لم يكن اآلخرلن ف  حسابه. لقد لضع خططً 

نون الموجودين ف  العالم الذين كانوا يعا االوحيدتان اللتان لهما مكان ف  فكره لاهتمامه. فلم يفّكر بالكثيرين جدًّ 

 بمشاركتهم بش ٍء مما لديه من ثرلات لغنى. الجوع، للم يفكِّر بمساعدتهممن خالل 

 

د   .ُملح 

ف كملِحد. فف  حين قال الملك دالد: "بارك  يا هللا للم يمّجده على ثرلته لنجاح الغن ُّ  لُ جُ لم يشكر الرَّ  ه، بل تصرَّ

لنفسه: "يا نفُس، عندك خيراٌت كثيرة مخزلنة  (، قال الغن ُّ 4: 121نفس  الرب لال تنس  جميع خيارته" )مزمور 

ياء اشبصفتها إلى خيراته  (. فلم ينظر ذلك الغن ُّ 11: 14لسنين عديدة، فاستريح  لكل  لاشرب  لاطرب !" )لوقا 

 (. 11: 1اَلدعته نعمة هللا له )يعقوب 

 

 .موت غير متوقّع 

ال يشار إلى ، هذه الليلة تُطلَب نفسك منك، فلمن يبقى ما اعددته؟" يا غب ّ له الرب: "تلك اللحظة نفسها قال ف  

، ال ربما ل نب ّ ريقة الت  تكلّم هللا بها معه. ربما كلّمه بشكٍل مباشر بصوت مسموع ال برلحه، ال ربما من خالالطّ 

كان يعتقد أنّه قائد ، ألنّه بدا انّه كان يظّن انه ليس بحاجٍة هلل. فقد اغبيّ  هللا دعاه  من خالل ضميره. لالحقيقة ه  انّ 

ه، ليس بعد سنوات كثيرة من الحياة الّسعيدة، للكن ف  تلك الليلة د. كان هللا سيأخذ نفسه من جسنفسه وسيّد مصيره

حياته ستنته ! لم يفكِّر قط  تْ ، بينما كانهلحياته لظرلف هباعتقاده انّه كان يسيطر على مصير اعينها! كان غبيًّ 

كلُّ ذأ جسد عشب، لكّل ’فقال: ‘ ايّة رسالة؟’فأجبُت: ‘ ناِد برسالٍة.’إشعياء: "لعندئٍذ قال صوٌت:  بكلمات النّب ّ 

عب عشب. يذبل العشب الشّ  الّرّب تهب عليه. حقً هر، ألن نفخة احراء. يذبل العشب، ليذلأ الزَّ بهائه كزهر الصّ 

 (. 2-3: 22)إشعياء ‘" ليذلأ الزهر، اّما كلمة إلهنا فتثبت إلى األبد
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 . ثَلادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المَ . 5

ثَل إلى المَ  لفيَّةخشير ت"الخلفيّة" ل"شرح المثل ال تطبيقه". قد ثل ان يتألف من : يمكن لسياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثل، بينما شرح ال قصة المَ  قبلثل المَ  خلفيَّةرد تالت  قيل فيها المثَل. عادةً ما  الظرلفصف تثل، ال حكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 

 ثل لقّصته لشرحه ال تطبيقه؟هذا المَ  خلفيَّة  ما هش: ف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 . 32-31، 2-3: 35لوقا في  ل واردةخلفية الَمثأ.  

 .القلق بشأن الموت الجسديّ  

رة اال يقلقوا بشأن موت اجسادهم، حيُث قال: "ال تخافوا من الذين يقتلون الجسد ثّم كان يسوُع قد نبّه الجمع إلى ضرل

ف  جهنّم بعد القتل. نعم  ال يستطيعون ان يفعلوا اكثر من ذلك. للكنِّ  اريكم مّمن تخافون: خافوا من القادر ان يُلق 

ف  ما يختّص بمسألة الموت الجسدّأ، حيث قال لهم إن اسوا ما تالميذه اقول لكم، من هذا خافوا!" شّجع يسوع 

يستطيع اعداؤهم عمله هو ان يقتلوا اجسادهم، للكنهم ال يستطيعون ان يقتلوا نفوسهم، إذ قدرتهم على إيذاء الالد هللا 

ن مسألة الموت األبدأ، فقال إن القدرة على التسبُّب بموت جسدّأ أكّن يسوَع نبّه تالميذه بشال تتجالز اجسادهم. لل

 زمنّ  ال تُقاَرن بالمّرة بالقدرة على ارإلقاء ف  عقاب ال ينته . 

  

 .بشأن المال القلق 

المتعلِّقة بتقسيم  ف  خالٍف بشأن ارإرث. قواعد العهد القديمل ف  ان يتدخّ المسيح يسوع  من طلب رجل ف  الجمع

نة ف  تثنية  . ربّما ف  الحالة الت  امامنا لم يكن األخ 13؛ عدد 11-2: 41؛ عدد 11-11: 41ارإرث ف  إسرائيل ُمدلَّ

. ااألكبر يريد ان يعط  ثُلث الميراث ألخيه األصغر. للكن على جميع األحوال، يبدل اّن القضية هنا تضّمنت ظلمً 

يهود كانوا ف  بعض األحيان يشاركون ف  حّل هذه القضايا، فقد طُلِب من يسوع ان يحكم ف  للكن ُمعلِّم  الّشريعة ال

، لالراجح ان ذلك يعود إلى انّه لم يِرد ان اقاطعً  اهذه المسألة هنا. للكّن يسوع رفض ارإذعان لهذا الطّلب رفضً 

البحث عن هما ، لهُ عمله لرسالتَ ك ألّن لطات الت  كان من المفتَرض ان تتعامل مع هذه القضية، لكذليتجاهل السُّ 

كانا اكثر اهمية بما ال يُقاس. عرف يسوع ان انشغال لانهماك هذا الرجل باألمور  ،الهالكين لتخليصهمالّضالّين 

 الجمع الذأ كان يستمع له.  مع العميق فيه. للذا، حكى مثل الغبّ  الغنّ  لكلِّ ة ينبعان من الطّ يّ لالقضايا المادّ 
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 . 53-32: 35لوقا في  واردةة المثَل ب. قصّ  

 

كذلك في تحذير  افي القّصة نفسها، وجزئي   ا، وجزئي  53-53: 35لوقا في  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

 . هائيّ يسوع النّ 

الغبّ  هو الوحيد الذأ يفّكر بأن يسيطر على مصير حياته لظرلفه، بينما تقترب حياته من االنتهاء!  قال يسوع إنّ 

 ى الغنى عن امتالكها ال الّسيطرة عليها! امٌر يعجز حتّ  ياةالح

ف   كما ذلك الغب ّ  ااّأ إنساٍن يهتّم بالغنى الماّدّأ ليتجاهل الغنى الّرلحّ  هو غبّ  لسيموت غبيًّ  حذَّر يسوع من انَّ 

 ساس ثرلاته األرضيّة! ة ه  انّه كان يعتقد انّه يستطيع ان يبن  حياته على االمثَل. كانت غلطة الغبّ  الرئيسيّ 

 

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

ثَل مغزى رلح  ُمعيَّن. التفاصيل المهّمة لذات : لم يقصد يسوع ان يكون لكلِّ نقطٍة تفصيليّة ف  قّصة المَ ُمقّدمة

ثَل المركزيّة ال موضوعه الّرئيسّ  ال الّدرس المَ  ثل الت  تعّزز نقطةالّصلة ه  تلك التفاصيل الواردة ف  قّصة المَ 

 ثَل.  ثل. للذا، علينا اال نعط  مغزى رلح  خاّص لكّل نقطٍة تفصيليّة ف  قّصة المَ الذأ يُراد إيصاله من خالل المَ 

د منها إيصال ثل لالت  تعتَبر اساسيّة ال ذات صلة ليُقصَ : ما ه  التفاصيل الت  تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟

 .مالحظات

ف   انسان يخزن المال لاألمالك لنفسه، للكنّه ليس غنيًّ إفهو يمثِّل كلَّ . افقط معنى محّددً نّ  يعط  يسوع الّرُجل الغ

 عينَ  هللا. 

 

  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 3

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

ثل ال طبّقه نعرف كيف ينبغ  تفسير األمثال. عادةً ما يكون لبالنّظر إلى الطريقة الت  بها شرح يسوع المسيح المَ 
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رلحّ  ف  ثَل هدف ال درس رئيسّ  لاحد، اأ نقطة مركزية لاحدة يشّدد عليها. للذا، علينا اال نحالل إيجاد حقٍّ للمَ 

 ثَل لتقديمه. كلِّ لاحٍد من تفاصيل القّصة، بل علينا اْن نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيس  الذأ يسعى المَ 

 سالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ : ما الرشف وناق  اكتش   

 .مالحظات

 ."ملكوت هللا األمالك األرضيّة فييعلّم عن " 41-11: 14لوقا ف   الغب  الغن مثَل 

نواحي  ينبغي للنّاس أال يحيوا ألنفسهم، بل أن يضعوا هللا في حسابهم في كلِّ ثَل الّرئيسيّة ه  كما يل : "رسالة الم

واعين لحقيقة اعتماد حياتهم على هللا، خاّصة في امتالك الحياة واألمالك  اعليهم أن يكونوا دائم  حياتهم. 

  !"األرضيّة

ال يبنون  مة من سمات ملكوت هللا األساسيّة. شعب ملكوت هللا الحقيق ّ ة ساعتماد ارإنسان على هللا ف  حياته اليوميّ 

 ة، للكن ف  اتّكال كامل لتاّم على هللا. يّ حياتهم على اساس امالكهم المادّ 

 

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

رنة بعضها ببعض ف  بعض األحيان. فالحّق الموجود ف  كّل تتشابه بعض األمثال ف  ما بينها، ليمكن مقا ُمقّدمة:

األمثال له ما يوازيه ال يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع اخرى ف  الكتاب الُمقدَّس. حالل ان تجد اهّم الشواهد المقابلة 

اد على التعليم لالمشابهة الت  يمكنها ان تساعدنا ف  تفسير المثَل. احرص دائًما على ان تفّسر مثاًل ما باالعتم

 الواضح لالمباشر للكتاب الُمقدَّس. 

 نى الماّديّين؟ أ. كيف ينظر الكتاب الُمقدَّس إلى الثّروة والغ   

 لذاته.  نى الماّدأّ ليس من نصٍّ ف  الكتاب الُمقدَّس يدين الغِ 

 (. 4: 11، إذ كان لديه الكثير من الماشية لالفّضة لالّذهب )تكوين افإبراهيم كان غنيًّ 

 (. 11-12: 1ملوك 1) الاعطى هللا سليمان ال حكمةً فقط، بل لغنى لكرامة ايضً 

 (. 14: 24؛ 1: 1 ايوباعظم بن  الشرق ) هلامتلك ايّوب الكثير، حتى انّه كان يُعَرف بأنَّ 

 (. 11: 41)متّى  اليسوع، كما كان غنيًّ  اامّ  كان تلميذً ليوسف الرّ 
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رلة، الت  ه  ف  الحقيقة غير هذا العالم اال يتكبَّرلا لاال يضعوا رجاءهم ف  الثّ يأمر هللا األغنياء ف  هذا الزمن ل

و َمن بغناه يعط  النّاس كلَّ ش ٍء للتمتُّع. ليأمر هللا باقية لال يمكن الثقة بها، بل بأن يضعوا رجاءهم باهلل. فاهلل ه

ة، لان يكونوا اسخياء ف  العطاء لمستعّدين الح، لان يكونوا اغنياء ف  األعمال الصّ ااألغنياء بأن يعملوا خيرً 

 تيموثالس1ماء الجديدة لاألرض الجديدة )ف  عالم السّ  -هر اآلت  هم يكنزلن ألنفسهم ف  الدَّ للمشاركة. لبهذا، فإنّ 

 (! 41-11: 3؛ انظر متّى 11-11: 3

 

 نى الماّديّين؟روة والغ  ب. ما بعض أخطار الثّ  

 (. 12-11: 2)تثنية  ر لينسى الربرلة ارإنسان يتكبَّ قد تجعل الثّ 

 (. 42-42: 11رلة ارإنسان يثق باألشياء الت  لديه، فيكون غير امين هلل )ايوب قد تجعل الثّ 

س حياته كلها فقط لزيادة امالكه  الماّديّة )جامعة لمقتنياته قد تجعل الثّرلة ارإنسان يصير غير راٍض بما لديه، فيكرِّ

1 :12-11 .) 

 (. 43-41: 12المالية ارإنسان من دخول ملكوت هللا )مرقس  لةالثّرقد تعوق 

دً  انسان متكبّرً ارإف  صيرلرة  القد تكون الثرلة سببً   )مزمور اال ظالمً  ال بخياًل  اال انانيًّ  اُمضايقً ال  اال مهدِّ

11 :4-14 .) 

 

 ؟ ثَلج. كيف يتشابه ويرتبط ما يعلّمه كّل واحد من هذه المقاطع بما يعلّمه المَ  

ه لبراءته مرئيّين عند اآلخرين )مزمور بّ ليتلذَّذ به يعطيه الرّ  بّ من يثق بالرّ  كلُّ   رغبات قلبه، ليجعل برَّ

11 :2-3 .) 

 (. 1-4: 13خططه )امثال  بّ من يسلّم للّرّب ما يفعله يُنِجح الرّ  كلُّ 

 (. 11: 3خرى )متّى ضرلريّات الحياة األ ، يعطيه هللا كلَّ من يطلب ملكوت هللا لبّره الاًل  كلُّ 

 (. 11: 12كورنثوس 1ما تعمل ) ليكن مجد هللا هدفك ف  كلِّ 
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من  امن النّاس، بل ميراثً  اارضيًّ  اإيّاه كما للّرّب ال للنّاس. لحينئٍذ ستنال ال ميراثً  من قلبك عاماًل  اليكن ما تفعله نابعً 

 ميراث منها الّسماء الجديدة لاألرض الجديدة! (! من ضمن األمور الت  يتألَّف هذه ال41-42: 1)كولوس   بّ الرّ 

 

 ثَل؟ بما يعلّمه المَ  53-32: 2في متّى  بّ كيف يرتبط ما يعلّمه الرّ . د 

ن يرّكزلا اينبغ  لشعب ملكوت هللا )المسيحيّون الحقيقيّون( ف  الّسماء.  النفسه كنوزً ليكنز كل من يخدم هللا يخزن 

 ف  السماء.  اباستمرار على ان يكنزلا لهم كنوزً 

ات الت  تؤّدأ إلى تراجع قيمة العوامل لالعمليّ  الّسوس والّصدأتفسد كنوز األرض بفعل الّسوس لالّصدا. يمثل 

(، لتبلى الثّياب )مزمور 1: 1)يشوع  اال  توقُّفها عن تحقيقها لمقاصدها. لبهذا، يصير الخبز متعفّنً الكنوز، لبالتّ 

 (، لتتحطّم الجدران لتسقط األسوار )امثال12: 42الحقول )امثال  ةاألعشاب الّضارّ  لتغطِّ (، 43: 124

 بطرس1ة )هب لالفضَّ (، ليصدا الذَّ 12: 12(، لتتهالى سقوف المنازل فتبدا بالّرشح لالّدلف )جامعة 11: 42

بة لاألخطاء ة لانجراف التّروفانات لاآلفات الزراعيّ الزل لالطّ (. كما ان النّمل األبيض لاألعاصير لالزّ 12، 1: 1

جدران الطين ليسرقون  صوصاللُّ ة لالحوادث، لغيرها، كلها تتسبّب بخراب ف  الكنوز األرضيّة. ينقب البشريّ 

م، لالضّ  األمالك، لإفالس البنوك، لتراجع البورصات  ةأ إلى مصادررائب الجائرة الت  قد تؤدّ البيوت. لللتضخُّ

أثير نفسه. المزمنة، للغيرها الكثير من الويالت، التّ عالجة األمراض كاليف الباهظة ف  مفيها، لالتّ  لحدلث انهيارٍ 

 ؛1-2: 11؛ 1: 14)مزمور  افشيئً  ا، بما ف  ذلك اجساد اقوى البشر، يتراجع ليذلأ شيئً الجسد البشرأّ  كما انّ 

لخطّطها  (. لحين يموت ارإنسان، فإّن كّل كنوِزه األرضيّة الت  عليها بنى لعقد آماله13-12: 121؛ 12: 12

 ستموت معه. 

األمانة الت  تبقى إلى األبد تتلف ان تزلل. له  تشمل بركات ملكوت هللا الكثيرة، مثل:  لماء فال يمكن اَ اما كنوز السّ 

عن التدفّق من اعماق من  (، لنبع الماء الذأ لن يتوقَّف13: 1)يوحنا  ا(، لالحياة الت  لن تنته  ابدً 2: 112)مزمور 

ة الت  ال يمكن ان (، لاليد الحامية لالقويّ 11-11: 3)يوحنا  ا(، لالعطية الت  لن تضيع ابدً 12: 2ا يشرب منه )يوحن

 ية(، لسلسلة اعمال هللا الّسياديّة الت  لن تنقطع )رلم42 :12لاحد من خراف المسيح )يوحنا  يُخطَف منها اأُّ 

عوة الت  ال يمكن ان تُلغى (، لالدّ 11-11: 2 يةلم)ر اارل هللا ابدً تة الت  لن ينفصل عنها مخ(، لالمحبّ 42-12: 2

ال يتزعزع  (، لالملكوت الثابت الذأ11: 4لس تيموثا4(، لاألساس الذأ ال يمكن ان يتزعزع )41: 11 ية)رلم

 (. 1-2: 1بطرس 1(، لالميراث الذأ لن يفنى ال يفسد ال يقّل )22: 4؛ دانيال 42: 14ين )عبرانيّ 
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 لح ّ ال ذهنه الرّ الّرلحيّة كما ان عين الجسد تُوِصل ارإنسان ببيئته األرضية، هكذا عينه العين ه  مصباح الجسد. ف

الّرغبة الّشديدة ف  الكنوز  ة. للكنّ ة لاألخالقيّ لحيّ مالأ، ليُرِشده ف  األمور الرّ على تواصل مع ابيه السّ  انهيبقي

ة. لبعد رؤية ارإنسان لما ينبغ  ان يكون هدفه، الذأ ة لاألخالقيّ ة يمكن ان تُعم  ارإنسان عن القضايا الرلحيّ األرضيّ 

 ش ء.  هو إذاعة مجد هللا، يفقد هذا ارإنسان كلَّ 

 

ص التعليم الّرئيسّي للمَ . 2   .ثَللخِّ

به، لما  نؤمنال  نعرفهثَل؟ ما الذأ يريدنا يسوع المسيح ان ما التّعاليم ال الّرسائل الرئيسيّة الت  يقّدمها المَ  .شناق  

 ؟نعملهال  نكون عليهيريدنا ان   الذأ

  .مالحظات

   .االستقالل عن هللا 

يّدخر النّاس ف  هذه األيام ألجل سن  شيخوختهم لللمساهمة ف  ما ينولن عمله عند تقاعدهم. ليأخذلن كفاالت  

، ال يمكن ان يكون . للكن على المستوى البشرأّ اش ٍء يمتلكونه تقريبً  ش ٍء يعملونه لكلّ  ليعملون بوالص تأمين لكلِّ 

د ال صّحة هناك يقين ل"تأمين" حتّى بشأن الحياة نفسها! فليس هناك من ضمانة على ان يكون هناك دخل ثابت جيّ 

م ال انهيار االقتصاد ال الحرلب لالمجاعات. يمكن للحياة على  جيّدة لذلك بسبب األمراض لالموت ال التضخُّ

. من الحماقة فجائ ّ  ده المرض ال حادثٌ فسِ ة ان يُ تمتُّع باألمالك األرضيّ األرض ان تنته  ف  لحظٍة لاحدة! يمكن لل

االستعداد لمستقبله األبدّأ  اجل مستقبله على األرض، مع انّه اهمل تمامً ألالمطلقة ان يفكِّر ارإنسان انّه عمل كل ش ٍء 

 (. 1-1: 12ق لغبّ  )مزمور خِرجه من حياته ال عمله هو ف  الحقيقة احمبعد الموت! كل من يستبعد هللا ليُ 

 

 .الطمع 

دق ة اخالقية، مثل عدم النّزاهة لالصّ ارتكاب هذا الرجل الغن  اأ خطي يُشار إلىيقود الطّمع لالستقالل عن هللا. ال 

سقوطه كان بسبب  ف  كسب ثرلته. للكنَّ  اة لالفساد، إلخ. بل يمكننا ان نسلِّم بحقيقة انّه كان نزيهً قرلالسُّ  لالغشّ 

فلم يُبِد اأَّ اهتماٍم هلل لما اعطاه من بركات، بل اكتفى بامتداح ! الخاطئ: خطّط لحياته من دون هللا يّ وحقفه الرُّ مو

يريد المزيد من الثّرلة لالغنى  اجل قناعة لاكتفاء، ألنّه كان دائمً (. لم يكن لدى هذا الرَّ 1: 2كورنثوس 1عمله الجاّد )

(. لم 14: 11كورنثوس 1ن مّما لديه، بل عاش ألجل متعته الّشخصيّة الخاّصة )(. لم يعِط آخري14-11: 2)فيلبّ  
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(. ليبدل انّه لم يفكِّر قطّ بحياته 12-11: 3ق باهلل للم يسلّم حياته هلل، ألنّه استمّر ف  قلقه بشأن امالكه لامواله )متّى يثِ 

جل لراء ما هو مؤقَّت لفاٍن، (؟ ركض هذا الرَّ 43 :13العابرة. فإن انتهت الحياة، فما الّذأ يبقى للقلق بشأنه )متّى 

جل حياة تتّصف (. لباختصار، عاش هذا الرَّ 1: 1كورنثوس 4الذأ ال يفنى ) الباق ّ  ع  لراء األبدأّ لاهمل السَّ 

 ، للكّن رغباته هذهاة، لهذا امٌر مفهوم تمامً رلرة االعتراض على رغباته البشريّ ال يمكن بالضّ  اطبعً بالالمباالة! 

 قيمة اسمى من الحّق لالعدل لالّرحمة.  ذا اامرً صارت ف  قمة اللوياته. فبالنسبة للغبّ  الغنّ  صار تحقيق المكسب 

 

 .العبوديّة للمال 

فقِد ارإنسان يُ ما يصير هو مالك صاحبه ف  النّهاية. فيمكن للمال ان  اللمال طريقته ليصير اقوى من مالكه، للذا كثيرً 

 الماّديّة. لمقتنياته ألمالكه  ا، فيصير عبدً ف  النّهاية لالّرلحيّة حريّته األخالقيّة

 

ل لعازر ب. مثَل الغنيّ   المتكبّر والمتسوِّ

 . 11-11: 13لوقا  اقرأ

 افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.. 3

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية الت  تتضّمنها قّصة المثَل؟ ناقش

  .مالحظات

ل قبل الموت ما يزاالن يُريان إلى اليوم ايضً  ل الغن ّ جُ با حياة الرَّ اسلو حياتهما بعد الموت فهو لصٌف  ا. امّ الالمتسوِّ

 من يسوع للحياة األخرى.  رمزأٌّ 

 

ل الرجل و الرجل الغنيّ    .الموت قبلالمتسوِّ

اعمة. كان يتّم الحصول على صبغة ة النّ تّانيّ ياب الكارتداء األرجوان لالثّ  ه، إذ كان بإمكاناجدً  اجل غنيًّ كان هذا الرّ 

لن مثل هذه الثّياب هم من يرتدّ  ءما كان الملوك لاألمرا ااألرجوان من المحار، لكان استخراجة عملية مكلفة. لكثيرً 

رف الجميع من ليعيش حياة مترفةً لباذخة كلَّ يوم، ألنّه اراد ان يعغالية الثّ  اة. كان هذا الّرجل يرتدأ ثيابً األرجوانيّ 
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ليحب المظاهر فحسب،  امتكبّرً  يُكنْ لم  جل الغن ّ التظاهُر. للكّن هذا الرّ  يحبّ  اجل متكبِّرً ! كان هذا الرّ اانّه كان غنيًّ 

 . تحاه اآلخرين لبال حساسية اانانيًّ  ابل كان ايضً 

ل  لم يكن يستطيع المش . كان اسم هذا  هناك، ألنّه يبدل انّه ايوميًّ  يُطَرحفعند بّوابة بيت هذا الرجل كان هناك متسوِّ

يسوع اعطاه هذا  اجح انَّ إليعازر"، الذأ يعن  "اعان هللا". لالرَّ "ل لعازر، لاسمه ُمشتّق من االسم العبرأ جُ الرَّ 

ل ف  كلِّ  ة ألنّه اراد ان يشير إلى انَّ االسم ف  هذه القصّ  كان ضيقه كان قد لضع ثقته لرجاءه ف  هللا.  هذا المتسوِّ

فحسب، بل لكان جسده ُمغطّى بالقرلح، الت   اجل جائعً لم يكن هذا الرَّ . اجاتهيعن سّد احت اتمام   اجل عاجز  ا الرَّ هذ

 من ارإزعاج.  اكانت كالب الّشوارع تأت  لتلعقها. لربما كان هذا يسبّب له األلم لمزيدً 

ل يوميًّ  ال بّد ان الغن ّ  عبير فرصة ممتازة للتّ  د بّوابته! كانت لدى هذا الغن ّ عن اه كان مطرلحً ، ألنَّ اكان يرى المستوِّ

ل حتى من بقايا طعامه. كان يعيش ألجلِ   عن شفقته لرحمته لتقديم بعض المساعدة. لمع هذا، فلم يعِط هذا المتسوِّ

 نفسه فقط! 

 

ل الرجل جل الغنّي والرَّ    .الموت بعدالمتسوِّ

ل، لال يُقال ش ٌء عن دفنه. لإن ك ان قد ُدفِن، فال بّد اّن دفنه تّم ف  عجلٍة دلن ان يلفت انتباه احد. للكّن مات المتسوِّ

(. 12: 1)عبرانيّين  حضن إبراهيمجل إلى بالَغ األهّميّة! حملْت المالئكة نفس هذا الرَّ  اما حدث لنفسه كان امرً 

عام لف  األعياد لاالحتفاالت، كاء على آرائك عند تنالل الطّ من صورة االتّ  من ُمشتقّ  تعبير عبرأّ "حضن إبراهيم" 

ل 12: 1؛ يوحنا 1: 12)لوقا  حظوة خاّصةكاء ف  حضن شخٍص ما يشير إلى حيث كان االتّ  (. لاُت  بنفس المتسوِّ

 امام مائدة الوليمة ف  مكاِن الشَّْرف. اتّكأ  ثُ حيإلى الّسماء 

ُجل الغنّ  ل مهيبة على األرض. فقد اعتُن  بجسده الميت عناية  تْ مراسم دفنه كانَ  لُدفِن. لالّراجح انَّ  اايضً مات الرَّ

عظيمة، للكْن ال يُقال ش ٌء عن نفسه! فما لم تعرفه عائلته لاصدقاؤه على األرض كان ما حدث له بعد الموت! فقد 

جل الغن ّ  دة من الجسدحالة عينيه ف  "الهادس"، لهو مصطلح يشير إمام إلى  فتح الرَّ لذأ ا القبر، ال الموت المتجرِّ

لالّسياق هو الحَكم الذأ يقّرر " )الجحيم( الذأ هو مكان العذاب األبدّأ. الهاويةهو مكان جسد ارإنسان المتوفَّى، ال "

حين كان ف  الهالية، للكنّه كان يعان   الاعيً  . ف  الّسياق الذأ امامنا، كان الغن ُّ المقصود بالّضبط معنى هذه الكلمة

 األلم لالعذاب ف  نارها. 
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  تغييره.مصير اإلنسان الّذي ال يمكن  

مع انَّ الّرجل الغنّ  راى إبراهيم للعازر من بعيد، لمع اّن النّقاش الذأ دار بين الّرجل الغنّ  لإبراهيم كان يتّسم 

جل اية را ، فإنَّ إبراهيم بـ"اب "، لإبراهيم الغن َّ بـ"بُن "( باالحترام )إذ خاطب الغن ُّ  حة من هذا لم يعِط ذلك الرَّ

عليه ان يؤّدأ خدمةً له مع انّه لم  ااستمّر ينظر إلى لعازر بصفته خادمً إْذ آالمه. فقد اظهر الغنّ  اّن طبيعته لم تتغيَّر، 

 ما من المه!  اللعازر ف  األرض! فقد توسَّل إلى إبراهيم بأن يُرِسل لعازر لمساعدته لإراحته شيئً  ايُحِسن ابدً 

ألنّه يخالف  غير مناسب، هو مطلب ! فألاًل غير مناسب بل لمستحياًل مطلبه طلبه، إذ كان إبراهيم لم يعِطه م للكنَّ 

كان يتلقّى ما كان يستحقّه! فبينما كان يحيا على  ألنَّهتخفيف ش ٍء من المه،  متطلَّبات العدالة، حيث طلب الغن ُّ 

 ا، كان مطلبً انافعةً رإخوته للمجد هللا. لثانيً  األرض، كانت اللوياته مقلوبة، للم يساعد لعازر. اأ انّه لم يحَ  حياةً 

لإلى األبد. ُلِجدت ف  إسرائيل الديةٌ عميقة كثيرة، لقد  افالعبور من جهة إلى األخرى امٌر مستحيٌل تمامً . مستحيال  

به ال ذلك المصير الذأ ال يمكن قل -تصويريّة لمصير ارإنسان بعد الموت  ةكصورة رمزيّ استخدم يسوع هذه األلدية 

 . مستحياًل  اتغييره! كان القصد من هذه الهّوة هو جعل العبور من جهة ألخرى امرً 

 

 .رسالة التّحذير الوحيدة لإلنسان 

إلى إبراهيم بأن يرِسل لعازر من الموت إلى إخوته على األرض ليحذِّرهم، ألنّه كان  جل الغن ّ لبعد ذلك توسَّل الرَّ 

ُجل الغنّ  ما يزال انانيًّ  على ايخاف اْن يلومه إخوته الحقً  ، للذا لم يكن يفكِّر امثاله السيّئ الذأ راله فيه. كان الرَّ

 ، بل بعائلته فقط! ابالنّاس عمومً 

عن الحياة الت  عاشها  امتَدح الحياة الت  تختلف تمامً فردَّ إبراهيم عليه بأّن لديهم موسى لاألنبياء، اأ العهد القديم. تُ 

ُجل الغن ُّ  النّاس على ان يثقوا باهلل، لعلى ان يحبّوا اآلخرين، لان يعتنوا بشكٍل خاّص  لكتاب الُمقدَّس يحثُّ كلَّ . فاالرَّ

 لالمحتقَرين ف  العالم.  اباألقّل حظً 

، ألنّه حين امخطئً  نَ االنّاس يمكن ان يتوبوا إن عاد إنساٌن من الموت لذهب ليكرز لهم. لكنّه ك قال الرجل الغن  إنَّ 

ع آخرين من الموت، مثل لعازر آخر، الّذأ كان اخا مريم لمرثا، كثيرلن لم يتُوبوا، بل تآمرلا على قتل اقام يسو

جل )يوحنا  (. لبعد 12-21: 11)يوحنا  ل على ان يقتلوا يسوعمن ذأ قب ا(، لصارلا اكثَر تصميمً 12: 14ذلك الرَّ

(. 12: 11؛ 4: 2 الرسل هم ان يؤمنوا به )اعمالان اُقيم يسوع المسيح نفسه من الموت، كثيرلن استمّرلا ف  رفض

جل الغن ِّ  بأنّه إن كان النّاس ال يستمعون لتحذيرات الكتاب الُمقدَّس، فإنّه ُمؤكَّد انّهم لن  لهكذا، رّد إبراهيم على الرَّ

 يستمعوا ألحٍد قام من الموت لاتى إليهم! 
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  .ثَلادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المَ . 5

 ثل لقّصته لشرحه ال تطبيقه؟هذا المَ  خلفيَّة  ما هش: ف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 . لوقامن إنجيل  32و 32 الفصلينفي  واردةهذا الَمثَل خلفيَّة أ.  

اّل، الت  فيها علّم يسوع ائع لاالبن الضّ رهم الضّ ائع لالدّ ثالثة امثال ه  امثال الخرلف الضّ  11حكى يسوُع ف  لوقا 

على موقف الفّريسيّين لالكتبة تجاه جامع  الّضرائب  ان الّضالّين ف  هذا العالم. كان هذا ردًّ مهللا  عن موقف

 !الموقف الخاطئ تجاه النّاسالثة، فضح يسوع لالخطاة. فف  هذه األمثال الثّ 

ة لألمالك الماّديّ االستخدام اآلثم ، حكى يسوع مثلَين. فف  مثل الوكيل الخائن غير األمين فضح يسوع 13لف  لوقا 

فتجاهل الغنّ  المتكبِّر  !عامل الّشّرير مع النّاس والمالفضح التّ المتكبِّر محّب الظّواهر  ، لف  مثل الغن ّ ةاألرضيّ 

اس، للكنّه ذا مكانة عظيمة لسط النّ  (. كان رجاًل 1: 13باستخدام ثرلته المالية )لوقا  االمظاهر ان يصادق احدً  محبُّ 

 (. 11-12: 12الّسامرّأ الّصالح )لوقا  من االنّقيض تمامً (. كان على 11: 13عند هللا )لوقا  اتقرً لمح اسً جْ كان رِ 

  

 . 13-32: 32لوقا في  واردةثَل المَ  قّصةب.  

 

 . واردغير  ثَلج. شرح أو تطبيق المَ  

 ة لسياقها. ثل من القصّ يمكن استنتاج تطبيق المَ 

 

  .ثَلذات الّصلة الخاّصة بالمَ حّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير . 1

ثل لالت  تعتَبر اساسيّة ال ذات صلة ليُقَصد منها إيصال معنى : ما ه  التفاصيل الت  تتضّمنها قّصة هذا المَ شناق  

 ما؟

 .مالحظات
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 .أ. تفسير خاطئ 

م(. فقد نظر  322-122ذلك الذأ نقراه عند غريغوريوس العظيم ) اخاطئً  ااحد األمثلة على تفسير هذا المثَل تفسيرً 

 ه ينبغ  رفُضه. ثل كقّصٍة مجازيّة. لألنّه ال يمكن الوصول إلى تفسيره باالعتماد على الّسياق فإنَّ إلى المَ 

اليهود، الذين لضعوا الّشعائر لالطّقوس الخارجيّة، لاساءلا استخدام  الرجل الغنيفقد فّسر هذا المثل كما يل : "يمثِّل 

ل األمم الذين كانوا يخجلون من ، ذل الجسد الُمغطّى بالقرلح، يمثِّ لعازررفة الباطلة. الّشريعة بدلافعهم المنح

فيمثِّلون  الكالباالعتراف بخطاياهم. لقد رفض اليهود المتكبِّرلن ان يساعدلا األمم ف  ان يعرفوا الّشريعة. اّما 

 ع العترافات الخطاة." الوّعاظ الذين كانوا يشفون جرلح النّفس بالكرازة بكلمة هللا لاالستما

. فقد حذَّر ااخالقيًّ  اتفسير غريغورأ العظيم المجازأ ال يمكن قبوله، فإنّه يتّضح انّه يؤيّد تفسير المثَل تفسيرً  لمع انَّ 

ة المظاهر الخارجيّة المتمثّلة باألمالك، لرفع من قدر فضيلة الفقر. لحثَّ قّراءه على اال يضيّعوا ايّ غريغوريوس من 

، لان تحتقرلا األمجاد األرضاشياء  عمل اعمال الّرحمة لارإحسان، حيث قال: "تعلّموا ان تحتقرلا كلَّ فرصة ل

ون تلتقون بهم، لحين ترلنهم يتعرَّض لارإكرام العابرة الفانية، لتطلبوا المجد الباق . احترموا كلَّ الفقراء الّذين

م من مال لغنى ... لماذا انتم متباطئون ف  ارإعطاء، حيُث كُ ديلتجاهُل العالم، فعاملوهم كأصدقاء هلل. اعطوهم مّما ل

 ذأ ف  الّسماء فوق الكّل؟" م تعطونه للّ كلُّ ما تعطونه للفقير على األرض انتُ 

 

 .ب. تفاصيل غير أساسيّة وغير ذات مغزى 

المثَل! فحالة النّاس بعد الموت هنا ة لفهم ير اساسيّة ال مهمّ للتّفاصيل التّالية، للذا فه  غ اال يعط  يسوع معنى ُمحدَّدً 

ر بطريقة تترك انطباعً  بمعنى حرفّ .  صيل، للكن ال ينبغ  تفسير كّل هذه التّفاالحيًّ  اقويًّ  الالتّواصل بينهم تُصوَّ

، العبارات "إذ رفع عينيه ... راى" ل"يغمس طرف إصبعه ف  الماء" ل"يبّرد لسان " كلّها عبارات ليست فمثاًل 

"الذين ف  الهالية لالذين ف  الّسماء  ثل. كما ال يمكن االستنتاج بأنَّ   تُستخَدم من اجل تعزيز قّصة المَ ة، لهحرفيّ 

"، ألنّه ليس من تعليم عن هذا األمر ف  اّأ جزٍء آخر ف  الكتاب الُمقدَّس. فكّل هذه اواُصل معً قادرلن على التّ 

 يز القّصة، لال تعلّم اّأ حقٍّ ُمحدَّد. التّفاصيل الواردة ف  قّصة المثَل ال تهدف إال لتعز
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 .ج. تفاصيل أساسيّة وذات مغزى 

، ألّن هذه الحقائق تُعلَّم ف  مقاطع لاجزاء اخرى الحياة بعد الموتثل يُوِصل حقائق ُمعيّنة بشأن لمع هذا، فإّن هذا المَ 

لوعّ  حقيقة مهّمة لاساسيّة. كما اّن كون البعض الذين ماتوا ليسوا ف  حالة غياٍب عن ا ف  الكتاب الُمقدَّس. فحقيقة انّ 

هللا ال  لحقيقة انّ . اقد خلصوا لهم ف  الّسماء مع هللا، بينما آخرلن يعانون ف  الهالية، حقيقة مهّمة لاساسيّة ايضً 

واصل (، كما انه ال يسمح بأن تت11-1: 12يسمح للذين على األرض بالتّواصل مع ارلاح الموتى حقيقة مهّمة )تثنية 

(! يريد هللا ان يستمع 13: 31؛ إشعياء 3-1: 1؛ جامعة 41: 12ايّة رلح رإنسان ميت مع الذين ف  األرض )ايّوب 

 (! 42-11: 2كّل النّاس إلى كلمته الُمعلَنة ف  الكتاب الُمقدَّس )إشعياء 

 

  .ويحيا في رفاهيّة وترف اكون اإلنسان غنيّ   

نى ألجل ة لعدم استخدام ارإنسان لما لديه من غِ األنانيّ  ة، للكنّ ف  ذاته ليس خطي نىهذه نقطة مهّمة ف  المثَل. فالغِ 

 لجاره!  اصالحً  أهمل أن يعملألنّه  ما، للكنْ  اشرًّ  عملألنه  ل الغن ُّ جُ ة. لم يَُدن الرَّ خير اآلخرين هو الخطي

 

  .إبراهيم نإلى حض رحمل لعاز 

ل ُحِمل إلى 11: 2 ية)رلمالمؤمنين  ل ابا كلِّ يمثِّ  فإبراهيم. هذه نقطة مهّمة تشير  حضن إبراهيم(! لحقيقة ان المتسوِّ

 (. لحقيقة انّ 41: 14ف  محضر هللا )عبرانيّين  اإلى انّه استُقبِل ف  السماء. فف  الّسماء، توجد ارلاح الُمخلَّصين معً 

ق باهلل بالّرغم من آالمه لمعاناته ثِ كان يزر لعا ظِهر انَّ يسوع اعطى المتسّول اسم "لعازر"، الذأ يعن  "اعان هللا"، تُ 

 الجسديّة على األرض. 

 

ب      .االوجود في الهاوية، حيث كان الغنّي معذَّ

، موجودة فعاًل  الهاويةمقاطع اخرى عديدة ف  الكتاب الُمقدس، نرى ان  ما تعلّمهمع  ا. فانسجامً اهذه نقطة مهّمة ايضً 

 ر المؤمنين للألشرار. لغي ل مكان المصير األبدأّ له  تمثِّ 
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 .هّوة عظيم ال يمكن عبورها 

 األبدأّ مصير المع ما تعلّمه مقاطع اخرى عديدة ف  الكتاب الُمقدَّس، فإّن  اة مهّمة كذلك. لانسجامً يّ لهذه نقطة تفصيل

ها حياته بينما كان ع ارإنسان ثقته به لبالكيفيّة الت  عاش بضَ يكّل إنسان، الذأ هو الّسماء ال الهالية، يتحّدد بمن ل

لال يمكن قلب هذا المصير ال تغييره بعد الموت! فبعد الموت، ال يكون لإلنسان فرصة ثانية ليختار على األرض. 

 يسوع المسيح! 

 

  .ثَلحّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمَ . 3

 سالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ : ما الرشف وناق  اكتش   

 .مالحظات

 ."ملكوت هللا الماّديّة فييعلّم عن " 11-11: 13لوقا ف   محّب المظاهر للعازرالمتكبّر  الغن ّ مثَل 

عواقب األسلوب الذي يحيا به اإلنسان حياته قبل موته في العالم الحاضر ال رسالة المثَل الّرئيسيّة ه  كما يل : "

ء أو الهاوية( يتحّدد بَمن وثق به )سواء في الّسمالكّل إنسان مصير األبدّي اليمكن قلبها أو تغييرها بعد الموت! ف

في هذا  احظّ   يحاسب هللا كّل إنسان على الطّريقة التي بها عامل الفقراء واألقلّ وعبده وخدمه في العالم قبَل موته! 

 ."العالم، والتي بها يستخدم أمالكه الماّديّة

لكوت هللا. فشعب ملكوت هللا الحقيقّ  يحيون سمة اساسيّة من سمات م امشاركة ارإنسان امالكه الماّديّة مع األقّل حظًّ 

(: لف  ما يختّص باألمالك الماّديّة، فقد دعاهم هللا ألن 1: 2بأسلوب حياة ينسجم مع دعوتهم ليليق بها )افسس 

 يشاركوا ما لديهم مع اآلخرين لان يعطوا، لان يكونوا رحماء لعطوفين ليهتّموا ليعتنوا باآلخرين. 

 

 مقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّس. قارن المثَل بال. 2

 : كيف تعلّم المقاطع التّالية الحّق الذأ يقدِّمه هذا المثَل؟شف وناق  اكتش  

 . 4: 1 - 14: 2؛ افسس 11، 3: 12كورنثوس 1؛ 121: 111مزمور  اقرأ
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س ان يحيوا بها. يمتلئ الكتاب الُمقدَّس يُظِهر الكتاب الُمقّدس، ف  عهديه القديم لالجديد، الطّريقة الت  يريد للنّا

حياتهم. الغن  المتكبِّر محّب  المؤمنونة الت  بها عاش يسوع المسيح لالمسيحيّون بالتعاليم لاألمثلة على الكيفيّ 

 ظر إلى تعليم الكتاب الُمقدَّس لما يقّدمه من امثلة! المظاهر اهمل النّ 

 

 .ات عن الحياة بعد الموتنظريَّ  

 . 4، الُملَحق 1ليل ارإرشادأ الدّ  انظر

 

ص للتّعاليم أو الّدروس الّرئيسيّة التي تعلّمها هذه األمثال   ج. ُملخَّ

 في ملكوت هللا الماّديّةوالُمقتنيات األمالك عن 

، لما به نؤمنال  نعرفهثَل؟ ما الذأ يريدنا يسوع المسيح ان ما التّعاليم ال الّرسائل الرئيسيّة الت  يقّدمها المَ  .شناق  

 ؟نعملهال  نكون عليهالذأ يريدنا ان  

  .مالحظات

 وقصده.  ينبغي لجميع النّاس أن يعرفوا هللا وطبيعته 

ريقة الت  عامل بها بشكٍل الطّ  علىهللا سيحاسب كلَّ إنسان  احد الّدرلس العظيمة الت  نتعلّمها ف  هذين المثلين انَّ 

ه بعواقب األسلوب الذي بها استخدم امالَكه األرضيّة ف  هذه الحياة.  ريقة الت ف  العالم، لالطّ  اخاّص األقل حظًّ 

فالمصير األبدّأ لكّل إنسان، الذأ هو ! يحيا اإلنسان حياته قبل الموت في هذا العالم ال تُقلَب أو تتغيَّر بعد الموت

 (. 23-12: 41؛ 42: 3ى الّسماء ال الهالية، يتحّدد بمن يثق به ليخدمه ليعبده ف  هذا العالم قبل موته )متّ 

 

 أن يعرفوا كيف ينبغي أن يكونوا ويحيوا.  المؤمنينينبغي للمسيحيّين  

 ثّمة درس عظيم آخر نتعلّمه من هذين المثلين هو انّهما يرياننا ما يريدنا هللا ان نكون عليه لان نفعله. فهما يعلّمان انَّ 

لحقيقة اعتماد وجودهم على هللا،  ايوا حياتهم وهم واعون تمام  يحهللا يريد ان ال يحيا النّاس ألجل انفسهم، بل بأن 

إنّه يريد ان يكون النّاس حّساسين الحتياجات اآلخرين المادية، . الحياة وفي أمور األمالك األرضيّةأمور خاّصة في 

 ف  العالم.  البأن يشفِقوا على الفقراء لاألقّل حظً 
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2

  

 دقائق( 2)صالة 

 هللا كلمةمع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجالبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  ال اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة ال ثالثيَّة لارفعوا صلوات تعكس تجالبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 القادمللّدرس 

 طلب منهم ان يكتبوه ف  دفاترهم(. االتال  مكتوبًا، ال  اعط اعضاء مجموعتك الواجب قائد المجموعة.)

  .لان تكرز بالملكوت تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب لببناء كنيسة المسيح: التعهُّد .1

ل لعازر""ثل مَ لالغبّ  الغنّ " "ثَل مالمتعلِّق بِعظ ال علّم ال ادرس التعليم  .4 شخص  مع الغنّ  المتكبِّر لالمتسوِّ

 مجموعة. آخر ال ضمن 

. 23، 21، 24، 21إشعياء تمتَّع بخلوة رلحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف اصحاح يوميًّا ِمن  الخلوة الرلحية: .1

ن مالحظاتك.  ل. َدلِّ  استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

 ع يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. راجِ  الحفظ: .2

استفد من  .41-1: 12 يةرلمبف  البيت، لالمتعلّق  حّضر لدرس الكتاب التّال  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 منهجية الخطوات الخمسة ف  دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص ال امر ُمحّدد هذا األسبوع، لانظر ما  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ن ايًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة َدلِّ بألقات الخلوة الشخصية مع هللا،  حول بناء كنيسة المسيح. َدلِّ

 لآيات الحفظ، لالتعليم، لالتحضير.
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  12الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك لهذا البرنامج التدريب   قائد المجموعة:   لكرازة بملكوت هللا.لَصلِّ لكرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  5

  إشعياء

 

ة بكل لاحٍد منكممن دفاتر الخلوة الرلحيَّ  شاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا ما تعلَّمتموه اثناء إحدى خلواتكم  (ة الخاصَّ

 (. 23، 21، 24، 21)إشعياء الرلحيَّة لتأمالتكم ف  المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم 

 وااكتف. اصغوا إلى الشخص الذأ يُشارك، لتعاملوا مع ما يقوله بجديَّة، لاقبلوه. ال تُناقشوا األمور الت  يُشاركها

 تابة المالحظات. بك

 دقائق( 1) حفظ 1

 يةراجع آيات الحفظ المأخوذة من رسالة روم

 

 راجع آخر خمس آيات الحفظ المأخوذة من رسالة رلمية.   :ف  مجموعات ثنائيّة راجعوا

 

 دقيقة(  21) درس كتاب 3

 53-3: 33رومية 

 

المؤمنين لخالص المؤمنين من األمم ال اّن رفض اليهود غير  11-1 ية  رلميُظِهر الّرسول بولس ف: ُمقّدمة

 يخالفان التّعليم الواضح للكتاب الُمقدَّس، لذلك لألسباب التالية: 

 (. 42-3: 1 يةبأن يختار َمن يشاء ليقّس  من يشاء )رلم اسياديًّ  اهلل حقًّ  لوعد عهد هللا، ألنَّ  امخالفً هذا التّعليم ن لم يكُ 

(. للهذا، فليس من عذٍر 41-12: 12؛ 41-41: 1 ية  إعالن العهد القديم )رلمحذير فلقد اُنبئ بهذا على سبيل التّ 

 . ارإسرائيل حين صار ما اُنبئ به بشأنها حقيقيةً للاقعً 
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عهد كانت رسالة الخالص ُمقّدمة رإسرائيل خالل حقبة العهد القديم، كما ه  اآلن ُمقّدمة لألمم لاليهود ف  حقبة ال

 (. 2-1: 12 يةالجديد )رلم

 ،1-3: 1؛ غالطية 3: 11الخالص خالل فترة العهد القديم لخالل فترة العهد الجديد بارإيمان فقط )انظر تكوين 

(. 11، 11، 2-1: 12 ؛11-12: 1 ية(. فالنّاس يُرفَضون بسبب عدم إيمانهم، ليُقبَلون بسبب إيمانهم )رلم43-41

 (! 11-14: 12 ية)رلمللذا، لم يُعْد هناك فرٌق بين اليهود لاألمم 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 3الخطوة 

   .41-1: 12رلمية لنقرا  اقرأ.

 لنقرا بالتنالب بحيث يقرا كل شخص آية لاحدة إلى ان ننته  من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

 ُمالحظات                  .                                   اكتشف: 5الخطوة 

ر. ما هو الحق الذأ تعتقد انه مهم بالنسبة لك ف  هذا المقطع؟ ال ما هو الحق الذأ لََمس عقلك ال قلبك ف  هذا  َفكِّ

 المقطع الكتاب ؟

ن. ن افكارك ف  دفترك.  َدوِّ  اكتشف َحقًّا لاحًدا ال حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما لدلِّ

 اعضاء المجموعة بعض الوقت ف  التفكير لالكتابة، شاركوا افكاركم بالتنالب(.  )بعد ان يقض  شار ك.

 لنتنالب ف  مشاركة األشياء الت  اكتشفها كل لاحٍد ِمنَّا.

 )تذكَّر انه ف  كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك اعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

 3: 33 يةروم

 .للّضالّين الهالكين بإنجيل بّر هللاالكرازة : 3االكتشاف 

، فإنّه ال يجوز ان ءعن حّق هللا بأن يخلّص من يشاء ليقّس  من يشا 1 يةبالّرغم مما علّمه الّرسول بولس ف  رلم

ان نعامل الّضالّين الهالكين ف  العالم! فمع اّن لدى هللا إرادة سياديّة ف  بها ريقة الت  ينبغ  لنا تحّدد هذه الحقيقة الطّ 

 حقيقّ  بكلّ  ارإرادة لنا. للذا فإّن مسؤلليتنا ه  ان يكون لدينا اهتمامٌ  تلكبالذين يخلِّصهم، فإنّه لم يعلِن ما يتعلَّق 

إذاعة  لاّماالّين الهالكين ف  كّل امم األرض، لان نصلّ  ألجلهم لان نكرز ببشارة ارإنجيل لهم. االختيار حقٌّ هلل، الضّ 

 (. 1: 12 ية)رلم مهّمتنا لمسؤلليتنافه  بشارة ارإنجيل 
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  3-5: 33 يةروم

 . ّر بحفظ الّشريعة مفهوم خاطئالب  : 5االكتشاف 

 ّر: يقابل هذا المقطع ما بين نوعين من البِ 

، لهو البّر الّذأ سعى اليهود إلى تحقيقه، لهو االعتقاد بأّن هللا سيبّرر ارإنسان حين يحفظ الّشريعة ّر الّشريعةبِ 

 اخرى. الموسويّة ال ايّة شريعة 

لهو البّر الّذأ يمنحه هللا، لهو حقيقة ان هللا يضع بنعمته البّر الذأ حقّقه لاكتسبه يسوع المسيح ف   ،ّر ارإيمانبِ 

 من يؤمن بيسوع المسيح.  حساب كلِّ 

 

 .(1-5: 33 يةّر )رومأ. فشل شعب إسرائيل في الحصول على الب   

اعمال الّشريعة، فإنّهم فشلوا ف  حفظها ّر ف  عين  هللا بل على البِ مع اّن اّمة إسرائيل كانت متحّمسة لغيّورة للحصو

ّر هللا ألنهم لم يعرفوا ان بّر هللا يُعطى بالنّعمة فقط للذين يؤمنون بيسوع المسيح ذلك. فشلوا ف  الحصول على بِ 

 (. 4: 12 ية)رلم

سيخ بّرهم رإثبات لتر اوا ايضً عُ سَ هللا فقط، بل لَ ّر هللا ألنّهم لم يرفضوا الخضوع لبّر فشلت اّمة إسرائيل ف  اكتساب بِ 

 (. 1: 12 يةالّذاتّ  )رلم

 

 (. 3: 33 يةريعة أو هدفها )تتميمها( )رومب. يسوع المسيح هو نهاية )إنهاء( الشّ  

 بطريقتَين:  2: 12 يةيمكن ترجمة كلمات رلم

 المسيح هو "نهاية )إنهاء( الّشريعة".  

ا كسب البّر من خالل حفظ الّشريعة الموسويّة بحسب تفسير الكتبة لمعلّم  اليهود. معنى "الّشريعة" هنا هو مبد

. لينبغ  لكّل الذين يعتقدلن انّهم يستطيعون ان يتبّررلا فالمسيح انهى لينه  الفهم الخاطئ عند اليهود بشأن البرّ 

ة. فارإنسان ال يتبّرر إال بارإيمان بيسوع بحفظ الّشريعة ان يدِركوا انهم مخطئون، إذ ال احد يتبّرر بحفظ شرائع دينيّ 

 المسيح. 
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 المسيح هو "غاية )تتميم( الّشريعة". 

(. المسيح 11: 1معنى "الّشريعة" هنا هو إعالن العهد القديم، بما ف  ذلك الّشرائع األخالقيّة لالطّقسيّة لالمدنيّة )متّى 

علّ . لهكذا، فإن النّاس ف  فترة العهد القديم كانوا يتبّررلن تحقيقه لمحتواه الف -العهد القديم )ال الّشرائع( هو هدف 

 فقط بارإيمان بالمسيّا اآلت ، لالنّاس ف  فترة العهد الجديد يتبّررلن فقط بارإيمان بيسوع المسيح الذأ اتى. 

 ضل. الترجمتَين ممكنتان لصحيحتان ف  المعنى، للكْن ضمن هذا الّسياق، يبدل اّن الخيار األّلل اف كلتا

 

  2-2: 33 يةروم

 . ّر باإليمان بيسوع المسيح" هو تعليم العهد القديم"الب  : 1االكتشاف 

علّم ان بّر الّشريعة هو على  ااقتباَسين من شريعة العهد القديم ليثبِت لليهود اّن العهد القديم ايضً  الرسول يقتبس بولس

 من بّر ارإيمان.  االنقيض تمامً 

 

 .2: 32ين أ. الويّ  

ف يع  اآلت  من الّشريعة"، حيث يقول: "ارإنسان الذأ يعمل بهذه األمور يحيا بها."  "البرّ  1: 12ين الليّ فر السِ رِّ

خالص(، اأ انّها مطلَب هللا الُمطلَق للتّقديس )اأ قاعدته للمؤمنين بشأن شريعة هللا ه  المتطلّب الُمطلَق للتّبرير )ال

على الخطية لمقياس هللا الُمطلَق للحكم ف  لصايا هللا األخالقيّة(، له   لاجب عيشهم بصفتهم شعب هللا، له  تظهر

هاية، لبأن تُعاقَب من البداية إلى النّ  اإنّها مطلب هللا العادل بأنّه على كّل النّاس ان يحيوا حياة كاملة تمامً لإدانتها. 

 الخطايا الت  يرتكبها النّاس. 

. ليستخدم بولس تعريف العهد القديم هذا للّشريعة مئة بالمئة -كاملة عة مطلب هللا هو ان يطيع النّاس لصاياه طا

ريقة، ألنّه ليس من إنساٍن يستطيع ان يحفظ شريعة   هللا بهذه الطّ ف  عينَ  ارإثبات انّه ال يستطيع إنسان ان يصير بارًّ 

 طريق بّر الّشريعة نهايته المحتومة ه  الفشل! ! مئة بالمئة -بشكٍل كامل هللا 
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 .31-33: 13تثنية ب.  

ف سِ  الحّق الواجب معرفته لارإيمان به لإطاعته ممكٌن  "البّر بارإيمان". فهو يعلّم انَّ  11-11: 12ثنية فر التّ يعرِّ

عود إلى الّسماء ال ّر. فهم ال يحتاجون للصّ لقريٌب من النّاس. فالنّاس ال يحتاجون لعمل اّأ ش ٍء للحصول على البِ 

ليستخدم الرسول بولس تعريف العهد القديم هذا لـ"البّر بارإيمان" رإثبات لبحار للحصول على الحّق. الّسفر عابرين ا

اّن لدى كلِّ إنسان إمكانية الوصول إلى بّر هللا، اأ اختباره، بفعل المج ء األّلل ليسوع المسيح من الّسماء إلى 

كلمة هللا ف  القلب للجودها على  حفظ(، لب1: 12 يةفعل قيامته من هالية الموتى )رلم(، لب3: 12 يةاألرض )رلم

، حتّى انّه اممكنً  ا(. الكرازة ببشارة ارإنجيل تجعل كلمة هللا ال حّق هللا بشأن البّر )الخالص( امرً 2: 12 يةالفّم )رلم

وضوع إيمانهم. يمكن للنّاس ان يعرفوه ليتكلّموا عنه ليؤمنوا به. بشارة ارإنجيل ه  كلمة هللا الت  ينبغ  ان تكون م

 (. 13: 1 يةبشارة ارإنجيل ه  قّوة هللا للخالص لكّل َمن يؤمن )رلم

 

 (. 2-2: 33 يةلم تُعطَ للنّاس بل للمسيح )روم هللامتطلّبات العدل التي تقتضيها شريعة ة تتميم ج. مهمّ  

اريخ المسيح هو الوحيد ف  التّ  حالة البّر الت  لم يستحّق تحقيقها لاكتسابها إال المسيح. يسوع 1-2: 12 يةتصف رلم

نفسها،  حالة البرّ  1-3: 12 يةالّشريعة لعاش بحسب كّل متطلَّباتها. لتصف رلم حفظ لصايا لاعمالالذأ  البشرأّ 

 ال بجهودهم ف  حفظ الّشريعة.  -الت  ينالها النّاس بنعمة هللا المجانيّة بارإيمان بيسوع المسيح 

لجديد هنا بمصطلحات لمفاهيم من العهد القديم. يمكنه ان يفعل هذا ألنّه اظهر لاثبت سول حّق العهد ايعلِن بولس الرّ 

كان "التّبرير  ا  هللا هو الطّريق نفسه ف  فترت  العهد القديم لالعهد الجديد. فدائمً الطّريق إلى التّبرير ف  عينَ  انَّ 

(. لقد اعطى موسى 1-1: 2؛ 44-41: 1؛ 11: 1 ية"التّبرير بأعمال الّشريعة" )رلمبارإيمان"، للم يحدث انّه كان 

ل رسِ لشعب إسرائيل، الّذين كانوا شعب هللا، قبل دخولهم ارض الموعد بقليل، حيث اشار فيه إلى ان هللا سيُ  اتعليمً 

(. لبعد ذلك، تكلم موسى 12-2: 42(، لبركاته للّذين يطيعونه )تثنية 43-1: 41لعناته على الذين يعصونه )تثنية 

(. لبهذه الكلمات شّدد موسى على اّن الّشريعة اُعطيت 12-11: 12ات الت  اقتبسها بولس الرسول هنا )تثنية بالكم

لشعب إسرائيل ف  سياق النّعمة. فاألرض الموعودة لبركات هللا كانت هبة مجانية من هللا بنعمته لهم. فلم يحدث ان 

ا م(، للكنّه كان ل3-2: 1؛ 12-11: 2فظ الّشريعة )انظر تثنية كان البّر نتيجة الجهود البشريّة النّشطة الّساعية لح

 ا(. 1-1: 2ة بالنّعمة لكّل َمن يؤمن )عبرانيّين يزال هبة مجانيّ 

قديس، اأ للخالص من البداية إلى ة تتميم مطالب هللا الباّرة من اجل التّبرير لالتّ مهمّ  يقوله هو انّ  ما يريد بولس انّ 

ّمة اُعطيت للنّاس، بل كانت مهمة اُعطيت ليسوع المسيح، لهو الوحيد الذأ تّممها! كان يسوع النّهاية، لم تُكن قط مه
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 )متّىعنّا  لبداًل (. لقد عانى آالم الموت لالهالية مكانَنا 12: 1ة )يوحنا المسيح هللاَ الذأ اتّخذ الطّبيعة البشريّ 

بارإيمان. لاُقيم  ااأ نُعلَن ابرارً  -حتى نتبّرر بارإيمان  (،41: 1 ية(. فمات ذبيحةً كفّاريّةً ألجل خطايانا )رلم23: 41

يمين  عن (. لصعد إلى الّسماء لجلس2: 3 يةيسوُع من الموت حتى نستطيع ان نحيا الحياة الجديدة لالُمقدَّسة )رلم

لثانية الجديدة لالتّبرير( إلى هللا، حتى يكون ملَكنا لربَّنا. إنّه الّرّب لالّسيّد الذأ يتّمم خالصنا من بدايته )ف  الوالدة ا

 (. 3: 1؛ انظر فيلبّ  12-41: 2 يةالصنا )رلمخنهايته )ف  مجيئه الثّان  لقيامة اجسادنا(. هو يضمن 

د لقيمته. لكل  كّل جهٍد بشرّأ للّصعود إلى الّسماء، لكأنّه بهدف إنزال المسيح منها، هو بمثابة إنكار لحقيقة التّجسُّ

لى اعماق الهالية لالقبر، لكأنّه بهدف إصعاد المسيح من بين األموات، هو بمثابة إنكار لطبيعة ل إلزللنّ  جهٍد بشرأّ 

القيامة لمغزاها الحقيقيّين. لم يساهم اأُّ إنسان بش ٍء ف  لالدة يسوع المسيح ال قيامته. لم يساهم اأُّ إنساٍن بش ٍء 

د يسوع انّه بهذا يستطيع ألجل خالصه! ليس من إنسان يستطيع ان يحفظ الّشريعة ليظن  ان يحقّق ما حقّقه تجسُّ

(. اتّم 41: 2 يةالمسيح لموته لقيامته! اُسلِم يسوع المسيح للموت ألجل خطايانا، لاقيم للحياة ألجل تبريرنا )رلم

 ألجل تبريرنا الكامل لالتاّم!  يسوع المسيح كّل ما هو ضرلرأّ 

 

 (. 2: 33 يةمان قريبة ويمكن الوصول إليها )روماإليمان وتل د اإليد. الكلمة التي تتطلَّب  

. إنّها ف  فمك لف  قلبك." يتكلّم بولس عن "الكلمة" كا: "إّن الكلمة قريبة من12: 12يقتبس بولس الرسول تثنية 

 ؛11-14: 12؛ 1-1: 1؛ 1-2: 3؛ 3: 1فر التّثنية )تثنية باعتبارها الوعود الّسخية لالتّحذيرات الواردة ف  سِ 

(، الت  كانت تتطلب ارإيمان استجابة لها، لالت  12-1: 42؛ 11-13: 43؛ 12-11: 12؛ 44-41، 11-11: 11

في سياق نعمة فر التّثنية اُعطيت رإسرائيل كانت تبّث ارإيمان ف  َمن يستمعون لها. كل هذه الكلمات الواردة ف  سِ 

ر )تثنية  . فقد كان هللا قد اخرج لخلَّص شعب إسرائيل من عبوديتهم ف هللا مصر، لكان إلههم، لكانوا شعب هللا المبرَّ

ه لهم هذا الكالم ف  1: 3 من شعب إسرائيل ان يحفظوا  الم يكن مطلوبً . ةسياق األعمال البشريّ (. لهكذا، لم يُوجَّ

ر!   الّشريعة ليصيرلا شعَب هللا الُمبرَّ

نبّشر بها." كلمة ارإيمان ليست فقط كلمة هللا الُمعلَنة يفسِّر الرسول بولس هذه "الكلمة" باعتبارها "كلمة ارإيمان الت  

، لخاّصة المكرلز بها ف  ارإنجيل. افر التّثنية(، بل لكلمة هللا الُمعلَنة ف  العهد الجديد ايضً ف  العهد القديم )ف  سِ 

لمة هللا الت  تبّث ه  ك ناحية اخرىكلمة ارإيمان تعن  من ناحية كلمة هللا الت  تطلب ارإيمان استجابةً لها، لمن 

ارإيمان ف  قلوب النّاس. لحين يحصل هذا، تقود كلمة هللا إلى التّبرير بارإيمان ف  العهدين القديم لالجديد. طريق 

ريق ف  العهد الجديد. كلمة هللا كانت قريبة من النّاس ف  فترة العهد التّبرير )الخالص( ف  العهد القديم هو ذات الطّ 

هللا لكان يعرف كلمة هللا )لعود هللا لتعليمه  سرائيل شعبَ إلف  قلوبهم. فقد كان شعب  القديم، ف  افواههم
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 المؤمنونمن النّاس ف  العهد الجديد، ف  قلوبهم لعلى افواههم. كان المسيحيّون  التحذيراته(. كلمة هللا قريبةٌ ايضً 

 يةجيل(. كلمة ارإيمان ه  كلمة المسيح )رلميعرفون كلمة هللا )خاّصة بشارة ارإن واهللا، لكانُ  شعبَ  هم ف  رلما

 (، الت  تكلّم بها من خالل الذين ارسلهم ليكرزلا، لالت  تأت  ببشارة ارإنجيل إلى قلوب النّاس لافواههم. 11: 12

   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 لكتاب ؟: ما األسئلة التّ  توّد ان تطرحها على هذه المجموعة بشأن اأ امٍر ف  المقطع افّكر

 ، لان نطرح اسئلة عن اموٍر ما نزال ال نفهمها. 41-1: 12رسالة رلمية قّدمها تلنحالل فهم كلِّ الحقائق التّ  

 : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، لبعد ذلك اكتبه ف  دفترك. دّون

ك كلُّ لاحٍد بدلره بعض افكاره الت  : )بعد ان يقض  اعضاء المجموعات دقيقتَين ف  التّفكير لالكتابة، ليشارشارك

 دّلنها(. 

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

 مثلة على اسئلة يمكن ان يطرحها التاّلميذ، لبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )ف  ما يل 

 

 3: 33 يةروم

 ؟: المسيح هو "هدف" الّشريعة أم "نهاية" الّشريعة3: 33 يةهم رومكيف ينبغي أن نف: 3الّسؤال 

   .مالحظات

 . 1، الُملَحق 11انظر الّدليل الّدراس  

 

 2: 33 يةروم

 ؟كيف ينبغي أن نفهم مبدأ "إن اإلنسان الذي يعمل بهذه األمور يحيا بها": 5الّسؤال 

   .مالحظات

 .ةأ. قبل الّسقوط في الخطي 

ة. للكن لم يُكن القصد من لصية هللا آلدم فقط قبل الّسقوط ف  الخطي ا( بإطاعة شريعة هللا كان ممكنً ّر )الخالصالبِ 

تبريره )خالصه( من خالل الطّاعة، بل كانت هذه الوصية لتمّكن آدم من  ويحقِّق سبأْن يك 11-11: 4ف  تكوين 

 . ابحالة التّبرير )الحياة األبديّة( طالما كان طائعً  االحتفاظ
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 .ةب. بعد الّسقوط في الخطي 

ة، لم يحدث ان كانت اعمال الّشريعة اساَس التّبرير )الخالص(. فالمبدا الخطيف  حقبة العهد القديم، بعد الّسقوط ف  

قوط ف  ( كان مبدا التّبرير ف  حالة البراءة قبل السّ 1: 12"إن ارإنسان الذأ يعمل بهذه األمور يحيا بها" )الليين 

ان هذا كان  1-1: 12فر الالليّين ة. ليعلِّم سِ برير ف  حالة الخطية لبعد الّسقوط ف  الخطييكن مبدا التّ  ة، للمالخطي

. فبعد ان خلَّص هللا شعبه 11-1: 42ف  حالة التّبرير. فلهذا الكالم المعنى نفسه الذأ لخرلج  مبدأ نعمة قبول هللا

بأن يحيوا كشعِب هللا الُمخلَّص بحفظ الوصايا العشر )خرلج (، امرهم 4-1: 42إيّاه من العبوديّة )خرلج  امخرجً 

ه إلى شعب هللا الُمخلَّص، ليعلّمهم الطّريقة الت  1-1: 12ين (. لهذا ينطبق على الليّ 1-11: 42 ، حيث انّه ُموجَّ

هم الرلحيّة ينبغ  ان يحيوا بها كشعب هللا الُمخلَّص. لبإطاعة شعب هللا لوصايا هللا لشريعته يحافظون على حيات

 لقبوله: فيحيون لينجحون ليطيلون ايّامهم ف  هللا(، ليحافظون على استحسان 1: 12لعالقتهم مع هللا )الليّين 

 (. 11-14: 1األرض )تثنية 

 

 33-2: 33 يةروم

 ؟كيف يرتبط اإليمان في القلب باعتراف الفم: 1الّسؤال 

 .مالحظات

ص بشارة اإلنجيل    .أ. ُملخَّ

، محتوى بشارة ارإنجيل 2-1: 11كورنثوس 1الجديد على عّدة ِصيَغ تلخِّص بشارة ارإنجيل. فف  يحتوأ العهد 

المسيح مات ألجل خطايانا لاُقيم ف  اليوم الثّالث. لهكذا، نحُن نخلص حين نسمع الكرازة ببشارة  حسب الكتب هو انَّ 

حتوى بشارة ارإنجيل هو اّن هللا اقام يسوع من م 11-1: 12 يةلنثبت فيها لنتمّسك بها. لف  رلمارإنجيل، لنقبلها، 

الموت، لاّن يسوَع المسيح هو الّرّب. نحُن نخلص حين نسمع بشارة ارإنجيل لنؤمن بها بقلوبنا، لندعو باسم الرب 

 لنعترف بها بأفواهنا. 

يسوع المسيح من على ناحيتَين ف  رسالة ارإنجيل: ناحية قيامة  11-1: 12 يةف  رلم الرسول لهكذا، يشّدد بولس

بين األموات لناحية سيادته ف  الّسماء ف  الحاضر. كما انّه يشّدد على ناحيتَين ف  نوال بشارة ارإنجيل لقبولها، 

عريف ال يعلّم اّن لإليمان ف  القلب لاالعتراف بالفم العمل ال لهما إيمان ارإنسان بقلبه لاعترافه بفمه. للكن هذا التّ 

 ختّص بالخالص. أثير نفسه ف  ما يالتّ 
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 .العالقة بين اإليمان في القلب واالعتراف بالفمب.  

ق بكلمة هللا ف  القلب لالفّم ينطبق على فترة العهد القديم لفترة العهد لالمتعلِّ  12: 12االقتباس المأخوذ من تثنية 

. ليستخدم 12: 12د ف  تثنية ألن هذا هو التّرتيب الوار 1القلب" ف  اآلية  -  "الفمّ  الرسول الجديد. يستخدم بولس

بفمه بما هو موجود ف  قلبه " ألّن هذا هو التّرتيب الطّبيعّ ، فارإنسان يعترف الفمّ  -ترتيب "القلب  12ف  اآلية 

الذأ يمأل القلب، لالذأ يقود  )خالص( هللا فقط من خالل ارإيمان رّ الحصول على بِ  (. فيتمّ 12: 14)انظر متّى 

 عتراف بالفّم. إلل

(. إنّه 41: 2ة. إنه مركز ذهن ارإنسان لإرادته لعواطفه )امثال قلب هو المركز الذأ حوله تدلر الحياة البشريّ ال

؛ فيلبّ  41-42: 1)افسس  القيامة تثبِت اّن يسوع ربٌّ فعاًل  لإليمان بأّن هللا اقام يسوع من الموت ألنَّ  ساس ّ اعنصر 

ريوس"( ال تعن  إال اّن يسوع هو "الّرّب" )ف  العبرية "يهوه"(، لهو (. الكلمة "رّب" )ف  اليونانيّة "كو1-11: 4

فوق "المسيح  إنَّ  (. لالّرسول بولس يقول1: 22مع إشعياء  1: 1اسم هللا ف  إعالن العهد القديم )قارن مرقس 

 (. 1: 1 يةهللاُ المباَرك إلى األبد" )رلم الجميع

أثير نفسه ف  ما يختّص بالتّبرير )الخالص(. فـ"االعتراف" من دلن ـ"ارإيمان" ل"االعتراف" العمل ال التّ لل ليسَ 

 ا(. ل"ارإيمان" من دلن االعتراف ليس إيمانً 41-41: 1ارإيمان باطل لال فائدة منه لال يحقّق ايّة نتيجة )انظر متّى 

ال  هبحيث من دلن -خالص لل ا(. ارإيمان الساكن ف  القلب ضرلرأٌّ تمامً 24: 14؛ يوحنا 14: 12)انظر متّى  احقيقيًّ 

(. لاالعتراف بالفم، مثل األعمال الّصالحة، هو دليل على ارإيمان 13-12: 1يمكن نوال الخالص )انظر يوحنا 

(. الذين يؤمنون 42-12: 1يوحنا 1؛ 44-11: 4؛ يعقوب 11: 2كورنثوس 4؛ 12-2: 4الحقيقّ  ف  القلب )افسس 

 يوحنا1؛ 14: 3تيموثالس 1؛ 42: 2 الرسل بما راله لما سمعوه )اعمالال يستطيعون االمتناع عن التكلّم  احقًّ 

ناتج عن ارإيمان لاالعتراف.  1الخالص ف  اآلية  ، ألنّ 12" كلمتان مترادفتان ف  اآلية الخالص" ل"البرّ (. "11: 2

(، لبالتّال  إلى 1: 2 يةارإيمان يقود إلى التّبرير )انظر رلم. اصل الخالص هو القلب، ليتّم التّعبير عنه بالفمّ 

ر ارإنسان. ارإيمان 12-1: 1؛ 13: 1 يةالخالص من غضب هللا األبدّأ )انظر رلم (. ارإيمان هو األداة الت  بها يتبرَّ

 هو اليد الفارغة المفتوحة الستقبال خالص هللا بالنّعمة. 
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 31-33: 33 يةروم

 ؟يّ لماذا لم يُعد هناك فرق بين اليهودّي واألمم: 3الّسؤال 

 .مالحظات

 ليس من فرق ما بين اليهودّأ لاألمم  لسببين: 

 (. 11: 4؛ فيلبّ  12: 42)انظر متّى  يسوع المسيح هو رّب كّل البشر ف  المسكونة

. التّعابير المتعلّقة بالخالص لكّل إنسان ف  كلِّ اّمٍة على األرض ه  نفسها: متوفِّرة لُمقدَّمة للجميعارإنجيل بشارة 

يؤمن ان يسوع مات عنه ألجل خطاياه، لاُقيم من الموت لهو حّ  إلى األبد، لعليه ان يدعو باسم  نسان انَّ ينبغ  لإل

 يح هو الّرّب. سيسوع المسيح ليخلص، لعليه ان يعترف ان يسوع الم

 

 (. 33: 33 ية)روم أ. ليس من فرق بين المؤمنين من أصٍل يهودّي والمؤمنين من أصٍل أُمميّ  

"، ألنّه ليس من ه يضيف الكلمة "كلّ ( هنا، للكنّ 13: 42)إشعياء ب 11: 1 يةل بولس ما قاله ف  رلمالرسو ريكرّ 

ريقة الت  بها يتبّرر اليهود ريقة الت  كان اليهود يتبّررلن بها ف  فترة العهد القديم عن الطّ فرق على ارإطالق ف  الطّ 

اليهود، الذين  انَّ  اى اليهود ان يتقبلوها. فهل يعلِن بولس حقً لاألمميّون خالل فترة العهد الجديد. هذه حقيقة يصعب عل

 افضل من غير اليهود ف  ش ٍء ف  عينَ  هللا؟  وكانوا اصحاب امتياز كونهم من نسل إبراهيم، ليس

يؤمنون بأن اّمة إسرائيل ال عرق  ا، الذين كانوا دائمً اايضً  المسيحيّين من اصل غير يهودأّ  هذه حقيقة صعبة لبعض

اليهود شعب هللا المختار، لانّه ما يزال لدى هللا برنامج خاّص ف  المستقبل لهم. لبارإجمال، يبن  هؤالء نظريّاتهم 

 بخصوص إسرائيل على إعالن العهد القديم. 

ق لم يعد هللا اللكن النّور العظيم الذأ سلّطه إعالن العهد الجديد يعلِّم انّه من المج ء األّلل ليسوع المسيح فصاعدً   يفرِّ

 ايخلصون فقط باإليمان بالمسيَّ بين اّمة إسرائيل لاألمم غير اليهوديّة ف  العالم! كان اليهود ف  فترة العهد القديم 

؛ 41-42: 12؛ 1: 1(، لاليهود الذين لم يؤمنوا ُرفِضوا )إشعياء 1-3: 1؛ غالطية 3: 11)انظر تكوين  الذي سيأتي

 ينضّمون إلى شعب هللا )إشعياء بّ القديم كان اليهود الذين يؤمنون بالرَّ (. لخالل فترة العهد 1، 3: 1هوشع 

يخلصون فقط باإليمان بالمسيح الذي  ا(. لخالل فترة العهد الجديد، ال اليهود فقط بل لغير اليهود ايضً 1-2: 13

؛ 14-1: 2؛ 12-41، 42-44، 12-12: 1؛ 11: 4؛ 11: 1 ية، لينضمون إلى شعب هللا الواحد لالوحيد )رلمأتى
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 ؛ افسس11: 3؛ 3: 1؛ 41، 1: 1؛ غالطية 11: 1كورنثوس 1؛ 14: 11؛ 14: 12؛ 42: 1؛ 12-11: 1

 (. 12-1: 4بطرس 1؛ 11: 1؛ كولوس  3-4: 1؛ 12-12: 4

 

 (. 35: 33 يةاألَُمم )روم ب. ليس من فرق بين رّب اليهود وربّ  

ّرّب نفسه )الّرّب يسوع المسيح( هو رب الكّل )انظر متّى فال! لاألُمم ّ  أّ ليس من فرق على ارإطالاق بين اليهود

(، لهو يبارك كل من يدعو باسمه بغنى، ألّن "كّل َمن يدعو باسم الّرّب يخلص." تنطبق هذه الحقيقة على 12: 42

(. 11: 12 ية؛ رلم41: 4 الرسل (، لما تزال تنطبق على فترة العهد الجديد )اعمال14: 4فترة العهد القديم )يوئيل 

لاحٌد فقط، لهو إله اليهود الذين يؤمنون بيسوع المسيح، لإله األُمميّين )غير اليهود( الذين  ارإله الحقيقّ  الح ّ 

البشر  (. اعلن يسوع المسيح نفسه بصفته الّرّب يسوع المسيح، الملك على كلِّ 41: 1 يةيؤمنون بيسوع المسيح )رلم

(. ربوبيّة يسوع المسيح على كّل البشر 12: 11 يوحنا ؛ رؤيا41-42: 1؛ افسس 12: 42لكل ما ف  الكون )متّى 

( لكّل 14-12: 12؛ مزمور 2: 4ف  المسكونة ه  سبب عدم لجود فرق بين النّاس على األرض! هللا غنّّ  )حجَّ  

(. 1 :4؛ 1: 1النّاس على األرض، لهو يباركهم بكل انواع البركات الغنيّة ف  يسوع المسيح لمن خالله )افسس 

(، لكّل المسيحيّين الحقيقيّين يأخذلن من ملء نعمته بركةً 1: 4)كولوس   ايسكن ملء هللا ف  يسوع المسيح جسديًّ 

 (. 11-13: 1لنعمةً بعد اخرى )يوحنا  اخرىبعد 

 

 (. 31: 33 ية)روم بّ ج. ليس من فرق بين اليهودّي واألممّي الذي يدعو باسم الرّ  

ه ال فرق بين اليهودّأ لاألممّ . حّق انّ اليعلّم  اليؤّكد على اّن العهد القديم ايضً  14: 4ل من يوئي الرسول يقتبس بولس

الة األللى الّت  فيها يطلب ارإنسان من المسيح ان يأت  إلى قلبه. للكنّها تشمل للصّ  عوة باسم الرب" تشير الاًل فـ"الدّ 

بولس يستخدم مقاطع من العهد القديم تشير إلى هللا  حظ انَّ . الاالعبادة المستمّرة للّرّب من ذلك الوقت فصاعدً  اايضً 

"، ف  اليونانيّة بّ "؛ ف  العبريّة "يهوه"(، لينسبها من دلن اأ تعليق إضافّ  إلى يسوع المسيح )"الرّ بّ )"الرّ 

للمسيحيّين علّم ان يسوع المسيح هو هللا. كانت العالمة الفارقة بولس "كوريوس"(! هذا دليل آخر على اّن الّرسول 

. للذا، فقد اعطوا ليسوع المسيح العبادة الت  ه  ف  العهد الجديد ه  انّهم دعوا باسم "الّرّب" يسوع المسيح المؤمنين

 (! 12-3: 1 يوحنا ؛ رؤيا12: 1؛ يوحنا 14: 42؛ لوقا 11، 1: 42؛ 11: 12هلل فقط )متّى 

مكان لإيصالها للجميع. ينبغ  ان  ر بشارة ارإنجيل ف  كلّ ، ينبغ  إذاعة لنشلألنّه ال فرق بين اليهودّأ لاألُمم ّ 

 ى يخلص اكبر عدٍد ممكن من النّاس. تُعلَن البشارة لليهود لاألُمميّين، حتّ 
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 32-33: 33 يةروم

 ؟أن يذيعوا ويعل نوا بشارة اإلنجيل المؤمنينكيف ينبغي للمسيحيّين : 2الّسؤال 

 .مالحظات

: "للكْن، كيف يدعون َمن لم يؤمنوا به؟ لكيف يؤمنون بمن لم يسمعوا 11-12 :12 يةسول بولس ف  رلميقول الرّ 

ما اجمل اقدام المبشِّرين ‘ن قد اُرِسل؟ كما قد ُكتِب: به؟ لكيف يسمعون بال مبشِّر؟ لكيف يبشِّر احٌد إال إذا كا

 " ’بالخيرات!

  .أ. ضرورة إعالن بشارة اإلنجيل 

يُكَرز ببشارة ارإنجيل للجميع. فمن دلن الكرازة ببشارة ارإنجيل بأّأ شكٍل من اشكالها  تعلّم هاتان اآليتان انّه ينبغ  ان

 الكثيرة، لن يأت  احٌد إلى ارإيمان بيسوع المسيح. 

 

 .ة الخالصب. التّرتيب التّاريخّي لعمليّ  

، لمن ث تُعطى النّتيجة اّلاًل ظر البشريّة، مقلوب هنا، بحيرى من لجهة النّ يُ لعملية الخالص، كما  التّرتيب التّاريخ ّ 

ثّم الّسبب. يعلِن الُمرِسلون الُمفوَّضون بشارة ارإنجيل، لالنّاس يسمعونها، فيؤمنون بها )بقلوبهم(، ليدعون الرب 

ه ف  هذا المقطع به بأفواههم(، فيخلصون )ال يتبّررلن(.  ليعترفونيسوع )يدعونه إلى قلوبهم لحياتهم  الكالم موجَّ

(. لمع هذا، فإّن عمليّة الخالص هذه ه  ما يختبره اليهود 1: 11؛ 41، 11، 1-1: 12 يةخاّص )رلم لليهود بشكلٍ 

 ما يسمعه.  بشأنينبغ  له ان يعمله مسألة ما إنسان ان يصارع مع  لاألُمميّون. فينبغ  لكلِّ 

 

  .ج. الُمرَسلون الُمفوَّضون 

رسلهم، حيث قال: "من يسمع لكم يسمع ل ، لمن يرفضهم يسوع المسيح ي الُمرَسلون ُمرَسلون ُمفوَّضون ألنَّ 

(. ينبغ  للكارزين 42-12: 1كورنثوس 4؛ انظر 13: 12يرفضن ؛ لمن يرفضن  يرفض الّذأ ارسلن !" )لوقا 

يسوع المسيح دعاهم لارسلهم للكرازة ببشارة ارإنجيل. لالذين لم يُدعوا للم يُرَسلوا  ببشارة ارإنجيل ان يعرفوا انَّ 

 (. 1: 14. يأت  الكارزلن ببشارة ارإنجيل بفرحٍ عظيم لسامعيهم )انظر إشعياء 14-1: 41م ان يقرالا إرميا عليه
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  .د. االستماع الحقيقّي لبشارة اإلنجيل 

 ينبغ  ان يسمع النّاس بشارة ارإنجيل، بمعنى انّه ينبغ  ان يفهموا البشارة ليتمّكنوا من االستجابة لها. 

 

 .بلة شخصيّةه. االستماع مقا 

(، لليس "كيف يؤمنون بمن لم 11: 1لم يسمعوه" )انظر لوقا  َمنه : "كيف يصّدقون  12التّرجمة الحرفيّة لآلية 

." فف  إعالن بشارة ارإنجيل، ال يسمع النّاس عن يسوع المسيح فحسب، بل يسمعون يسوع المسيح نفسه بهيسمعوا 

(! فسماع بشارة ارإنجيل 11: 12 يةيسوع المسيح بنفسه النّاس )انظر رلميكلِّم ! فحين يُكَرز ببشارة ارإنجيل، اايضً 

 مقابلة شخصيّة مع يسوع المسيح! 

 

  .و. اإليمان مقابلة شخصيّة 

ارإيمان بيسوع المسيح مقابلة شخصيّة مع كلمات الرب يسوع ف  رسالة ارإنجيل، لبالتال  ه  مقابلة مع يسوع 

إطاعة ة مع يسوع المسيح. ارإيمان هو ارإقرار بحقائق ُمعيَّنة، إذ هو مقابلة شخصيّ المسيح نفسه. ليس ارإيمان مجّرد 

الوصول إلى وضع يصير فيه الوثوق بيسوع ف  اتّباعه، لبالتّال   مغامرة أخذ الخطوة األولىبأن نتبعه، ل دعوته

ليسوع المسيح بصفته  االستسالمكّل ثقة اخرى، ل تركمعنى ارإيمان هو  .متناميَين اوحقيقة  وواقع   االمسيح ممكن  

  عوننا الوحيد قبل ان ندعو باسمه للخالص. 

  

 53-32: 33 يةروم

 ؟ما سبب عدم وجود عذر لعدم استجابة شعب إسرائيل لبشارة اإلنجيل: 2الّسؤال 

 .مالحظات

اّن اّمة إسرائيل (. مؤكَّد 12-13: 12 يةارإنجيل، للكن معظمهم رفضوه )رلممؤّكد اّن اّمة إسرائيل سمعت بشارة 

ف  عصيان هللا. لكما يُظِهر العهد الجديد، فإّن كانت تعرف قصد هللا تجاه األمم، للكن معظمهم استمّرلا بعناد 

بط ما كان األنبياء قد انبألا بحدلثه. للذا، ليس لدى اليهود احٌد ليلوموه إال انفسهم على اريخ كشف ليكشف بالضّ التَّ 
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 ااتج عن عصيانهم لرفضهم، ليس اعتباطيً ، فإّن رفض هللا لليهود غير المؤمنين، لالنَّ رفضهم هللا لمسيحه. لبهذا

 (. 41-11: 12 يةلبال اسباب لجيهة )رلم

 41-13تعلّمان ان البعض منهم سيستجيبون بارإيمان مع إعالن بشارة ارإنجيل، فإن اآليات  11-12لمع اّن اآليتَين 

ة ارإنجيل. حدث هذا ف  فترة العهد القديم حين كان األنبياء يتكلّمون بكلمة هللا، تعلّم ان آخرين لن يتجالبوا مع بشار

لف  العهد الجديد حين كان يسوع لرسله ينادلن ببشارة ارإنجيل. اُعلِنت األخبار الّسارة، للكن لم يقبل كّل بن  

 الفصولوعه الذأ يعالجه ف  (. لهنا، عاد بولس إلى موض4-1: 2؛ 1: 4إسرائيل هذه األخبار )انظر عبرانيّين 

 يشرح عدم إيمان لعدم طاعة اغلبيّة اّمة إسرائيل. حيُث ، يةمن رسالة رلم 1-11

 

 (. 32: 33 يةأ. لم تقبل أّمة إسرائيل بشارة اإلنجيل )روم 

جيل. فمع التّرجمة الحرفيّة للنّص هنا تشير إلى انّه ليس كّل شعب إسرائيل "اطاعوا ال اخضعوا انفسهم" لبشارة ارإن

اّن بشارة ارإنجيل اُذيعت لُكِرز بها لشعب إسرائيل، لم يستجيبوا جميعهم للبشارة. لالحقيقة ه  اّن كثيرين من اليهود 

 (. 1: 12كورنثوس 1؛ 11: 1؛ يوحنا 1: 11؛ انظر إشعياء 41: 12؛ 41: 1 يةرفضوا بشارة ارإنجيل )رلم

 

 (. 32: 33 يةن يأتي بسماع بشارة اإلنجيل )رومب. اإليما 

؛ 21، 1: 11؛ 11: 11س على الكثير من الّدعوة لالحّث على االستجابة لرسالة هللا )انظر متّى يحتوأ الكتاب الُمقدَّ 

" الت  تقابل معها اليهود ف  بشارة الكلمة"(. 1: 11؛ 3: 1؛ 41، 11، 11، 1: 4 يوحنا ؛ رؤيا11: 12؛ 2: 2لوقا 

مهم بها يسوع المسيح نفسه! كانت إذاعة بشارة ارإنجيل لهم مقابلة مع يسوع ارإنجيل لم تكن سوى الكلمة الت  كلّ 

 المسيح نفسه. 

 

 (. 32: 33 يةج. أّمة إسرائيل سمعت بشارة اإلنجيل )روم 

لم يسمعوا بشارة ارإنجيل. فقد سمعوا رسالة ارإيمان ف  اسفار موسى  هُمال يستطيع اليهود ان يعترضوا قائلين إنَّ 

من  الرسول (. ليقتبس بولس2-3: 12 ية؛ رلم12-11: 12؛ تثنية 2: 1طية ؛ غال3: 11تكوين  الخمسة )انظر

عن إعالن هللا العاّم من خالل اعماله ف  الخلق  3-1: 11. بينما يتكلّم كاتب المزمور ف  مزمور 2: 11مزمور 

كالمه ف  العهد القديم. يعلّم كلُّ عن إعالن هللا الخاّص من خالل  12-1: 11لالعناية بالخليقة، يتكلّم ف  مزمور 
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(. فمع اّن إعالن 11-42: 11 الرسل لإعالنه الخاّص يكمِّل احدهما اآلخر )اعمال الكتاب الُمقدَّس اّن إعالن هللا العامّ 

(، فإّن 11؛ مزمور 11: 4؛ 42-11: 1 يةّأ بال تمييز ال تفريق )انظر رلمهللا العاّم اذيع ف  كّل التّاريخ البشر

ف  فترة  ا(، بل اُذيع ايضً 44-41: 1 يةسرائيل فحسب )انظر رلمن هللا الخاّص لم يُعلَن ف  اسفار العهد القديم رإإعال

؛ 11: 42؛ متّى 2: 1 الرسل العهد الجديد من خالل إعالن بشارة ارإنجيل لليهود لاألُُمم من دلن تمييز )انظر اعمال

ُسل، انتشرت بشارة اف  (. ف12: 42 ؛ فيلبّ  42-44: 11 الرسل رإنجيل عبر العالم المعرلف آنذاك )اعمالايّام الرُّ

لهكذا، بإذاعة بشارة (. 3: 11؛ 2: 2؛ 21، 21: 4 الرسل ؛ اعمال11: 14؛ يوحنا 3: 1؛ كولوس  14-11: 1

 نمط إعالن هللا العاّم! هو ذات ارإنجيل إلى اقصى األرض، صار نمط إعالن هللا الخاّص 

 

 (. 32: 33 يةائيل بشارة اإلنجيل )رومأّمة إسرفهمت د.  

عنادهم هو سبب عدم إيمانهم، بل كان  جهلهمال يستطيع اليهود ان يّدعوا انّهم لم يفهموا بشارة ارإنجيل. فلم يكن 

هما الَسبَب لراء ذلك. فقد تلقّت اّمة إسرائيل ما يكف  من المعرفة لالفهم عن طريق  اعةوعدم استعدادهم للطّ 

 جعلها مسؤللةً بالكامل عن عدم إيمانها. اقتبس بولس الرسول كلمات موسى المكتوبة ف  تثنيةالخالص، مما 

ب. فقد تنبأ موسى هنا بأن هللا سيثير غيرة إسرائيل "بمن ليسوا اّمة"، ألّن إسرائيل اساءت هلل بعبادتها 41: 14

من كبيرة اخرى، للكنّها مجموعة  ةة عرقيّ األلثان. لبدَل اّمة إسرائيل ستأت  مجموعة اكبر من النّاس، ليسوا امّ 

اَُمم األرض المختلفة. لم يكن لدى هؤالء اأ فهم رإعالن هللا، الذأ كان لدى شعب إسرائيل. كلِّ النّاس من 

 ستُعطى لهؤالء الذين هم "ليسوا اّمة" )انظر متّى للاالمتيازات الت  كانت ف  األصل قد اُعطيت ألّمة إسرائي

 (. 22-22: 11 الرسل ل؛ اعما24-22: 41

هللا كان يخطّط لنشر إعالنه لخالصه إلى األمم!  لهكذا، فإّن إسرائيَل لم تفهم بشارة ارإنجيل فحسب، بل لعرفت انَّ 

 ! لالتّاريخ يكشف اّن ما انبأ األنبياء بحدلثه هو ما حدث فعاًل 

 

  (.53: 33 يةهـ. تّم تجاُوز أّمة إسرائيل بسبب عصيانها وعنادها )روم 

. فبينما يشير إشعياء إلى اّمة إسرائيل، يطبِّق 1: 31يقتبس الرسول بولس كلمات إشعياء النّب  الواردة ف  إشعياء 

 سول الكلمات نفسها على األمم. بولس الرَّ 
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كان شعب إسرائيل ف  العهد القديم يتذّمرلن على ان الّرّب )ف  العبرية "يهوه"( اخفى نفسه لاحتجب ف  الّسماء 

ر شعب إسرائيل 14: 32نفسه )إشعياء  اخفيً (، لبأنه كان يلتزم الّصمت مُ 11-1: 31ياء )إشع (. فرّد الّرّب على تذمُّ

بالّرغم من انّهم لم يطلبوا من  يعلِن نفسه لشعب إسرائيل، بل قد اعلن نفسه لهم فعاًل  نْ أل اتمامً  اإنّه كان مستعدًّ  قائاًل 

يدعوا باسم الّرّب. لبالّرغم من استعداد الّرّب لعمل كّل ما يلزم لبالّرغم من الّرّب ذلك، للم يطلبوا الّرّب، للم 

 ، إذ رفضت اّمة إسرائيل نعمة هللا. صبره، تجالب شعب إسرائيل بالعصيان لالعناد

، اقتبس من 43-41: 1 يةعلى األَُمم ف  رلم إيّاهما امطبِّق  ، 12: 1ل 41: 4لكما اقتبس الّرسول بولس هوشع 

خالل فترة العهد القديم، تمتّع اليهود بامتياز ان يجدلا الرب ف. 42: 12 يةعلى األمم ف  رلم وطبّقه 1: 31 إشعياء

حتّى حين ال يطلبوه لال يسعوا إليه. للكن ف  العهد الجديد، يتمتّع األُمميّون )لاليهود إن ارادلا( بهذا االمتياز! 

الّراحمة لشعب إسرائيل خالل فترة العهد القديم، ليطبّقها على األُمميّين سول بولس يشير إلى نعمة هللا المّجانية للالرَّ 

ف  فترة العهد الجديد! فحقيقة ان هللا كان يعلِن نفسه اآلن لألَُمم لاّن األَُمم لجدلا هللا كانت حقيقة لم يستطع كثيرلن 

من شعب  اغرباء لاألجانب سيصيرلن جزءً لحقيقة اّن المن اليهود ان يصّدقوها ال يقبلوها، لهذا حالهم حتّى اليوم. 

غِضب اليهود. لنتيجة انتشار بشارة ارإنجيل للصولها إلى كّل اَُمم ( كانت تُ 2-1: 13؛ 3: 21عهد هللا )انظر إشعياء 

ال تؤّكد هذه الحقيقة على اّن لليهود ال (. 12: 11 يةالمسكونة انزعجت اّمة إسرائيل لغارت لغضبت )انظر رلم

 اأِّ إنساٍن ال جماعةٍ له لحده! فلله الحّق بأْن يسعى لراء  رى ال اأ إنسان يمكن ان يّدع  اّن هللا الح ّ اّأ اّمة اخ

 يريد. 

 

 (. 53: 33 يةو. تبقى أّمة إسرائيل مسؤولة  عن رفضها هللا ومسيحه )روم 

شأن اّمة إسرائيل: "طوَل النّهار ، حيُث قال هللا ب4: 31يقتبس الّرسول بولس كلمات النّب  إشعياء الواردة ف  إشعياء 

(. يقابل بولس ما بين النّعمة الت  تظهر لألمم 12-11: 41مددُت يدّأ إلى شعٍب عاٍص معارض" )انظر متّى 

عصيان شعب إسرائيل المستمّر. لم يكن هللا يتعامل بصبره لمحبته مع شعٍب عادّأ، للكنّه كان يتعامل بهما مع ل

د شعب إسرائيل. شعب عاٍص لمعاند كّل الوقت  . لهذا يظِهر نعمة هللا، للكنّه ف  الوقت نفسه يكشف مدى عمق تمرُّ

، لآمنَت ف  اإنّك إن اعترفَت بفمك بيسوع ربًّ ن لاليهود اليوم ما تزال: "يلمع هذا، فإّن رسالة الكتاب الُمقدَّس لألمميّ 

 (. 41: 11ظر ؛ ان1: 12 يةقلبك بأّن هللا اقامه من األموات، نلَت الخالص" )رلم
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  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

 لالتّ  تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتاب  : ما الحقائق التّ  يحتويها هذا المقطعفّكر

نها.  ،41-1: 12رلمية : لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّ  نستقيها من شارك ودّون  لندلِّ

لها إلى تطبيق شخص ؟: ما التّطبيقات الممكنة فّكر  التّ  يريد هللا ان يحوِّ

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخص  ف  دفترك. يمكنك ان تشارك آخرين بتطبيقك الّشخص .دّون

)تذّكر انّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. لف  ما يل  قائمة 

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 :53-3: 33 يةمن روم مقترحةأمثلة على تطبيقات  .3

 لتكن غيرة قلبك لصالتك إلى هللا تختّصان بالّضالّين الهالكين ف  العالم.  : 1: 12

 باطلة.  ةالغيرة الّدينيّة غير المبنيّة على معرفة الحّق الُمعلَن ف  الكتاب الُمقدس غير : 4: 12

ه. ان تثبِت بّرك ام اال تحالل ابدً  : 1: 12  ام هللا، بل اقبل برَّ

 آِمن بقلبك بالرب يسوع لاعلِن إيمانك بفمك لآلخرين.  : 1-12: 12

 سمعوا لفهموا بشارة ارإنجيل.  إنْ ُكن على قناعٍة بأّن النّاس ال يستطيعون ان يأتوا إلى ارإيمان إال  : 12-11: 12

   كّل مّرة تسمعها.  حرص على اْن تخضع لرسالة الكتاب الُمقدَّس لتعليمه فا : 13: 12

 ، ألن هللا لعد بأْن يجد هؤالِء هللاَ. انطلق لاكرز ببشارة ارإنجيل للنّاس، الذين لم يسمعوها قباًل   : 11-42: 12

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .5

 .  اريد ان استمّر ف  إطاعة كلمة هللا الت  اقراها ف  خلوت  لاسمعها ف  الكنيسة ا. 

  .اببشارة ارإنجيل للذين لم يسمعوها ُمسبقً  اكارزً اريد ان انطلق  ب. 

 

 

 



219 
 

 التجاوب    .صلِّ : 2الخطوة 

ل دراسة الكتاب ف  صالتك لما تعلّمته خال تجالب. )41-1: 1رلمية بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها ف   بالتنالبلنصلِّ 

 اعضاء المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.( على ان تكون صالتك جملةً ال جملتَين. تذكَّر ان يصلّ   الُمقدس. تدّرب
 

 دقائق( 2) صالة  2

 صالة شفاعيَّة

 

 .ف  مجموعات ثُنائيَّة ال ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا لألجل الناس ف  العالم تابعوا الصالة

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 2

 للّدرس القادم

 

 التال  مكتوبًا، ال اطلب منهم ان يكتبوه ف  دفاترهم(.  اعضاء مجموعتك الواجب اعطِ  قائد المجموعة.)

 . لان تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ اناًسا للمسيح لان تبن  كنيسة المسيحتعهَّد .1

 مع شخٍص آخر ال مجموعة.  41-1: 12رلمية  ِعظ ال علّم ال ادرس .4

ا مع هللا تقرا فيه حوالى نصف االخلوة الرلحية .1  11، 14، 21، 22إشعياء من صحاح : خّصص لقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.   يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

 راجع يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها.  .3-1: 11 حضور هللا: عبرانيين الحفظ: .2

ر التعليم .1 الّستّة لتفسير  استفِد من الخطوات ارإرشاديّة .11-1: 13"الوكيل الّذكّ " الوارد ف  لوقا َمثَل : حضِّ

 األمثال الواردة ف  الّدرس األلل.

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص ال امر ُمحّدد هذا األسبوع، لانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب ايًضا مالحظاتك بشأن لقتك الخاّص مع هللا، لمالحظاتك  دلِّ

 التّعليم لهذا التّحضير لألسبوع القادم. بشأن آيات الحفظ، لمالحظات
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 3الُملحق 

 إلبن الطالبا

 

 يدلر حول 11-1: 11للوقا  14-1: 1" ف  متّى االبن الطالب"مثل 

 ملكوت هللا الّصالة الجريئة والمثابرة والُملّحة في

 

 . 11-1: 11للوقا  14-1: 1متّى  اقرأ

 .ثَلالطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ  افهم القّصة. 3

ثل مبن ٌّ على هذه اللغة. للذا، سندرس الاًل ثل بلغة مجازية، لالمعنى الّرلح  المقصود من المَ : يُحكى المَ ُمقّدمة

 كلمات قّصة المثَل لخلفيتها الثّقافيّة/ الحضاريّة لحقائقها التاريخيّة. 

 ثَل؟: ما ه  العناصر الحياتيّة الت  تتضّمنها قِّصة المَ شناق  

 .مالحظات

ت  قّصة هذه المثَل ف  شكل سؤال. حين يطلب األلالد من آبائهم اشياء جيّدة، فإّن اآلباء ف  هذا العالم ال يعطون تأ

الالدهم اشياء ضاّرة شّريرة! لمع انّه مؤكَّد اّن آباء هذا العالم ليسوا كاملين، بل هم ف  الحقيقة خطاة لف  بعض 

طايا صالحة لجيدة أللالدهم! لبينما ف  رلاية إنجيل متّى يتكلّم يسوع هم يعرفون كيف يعطون عاألحيان اشرار، فإنَّ 

هذه  عن خبٍز لحجارة لسمك لحجر، فإنّه يتكلّم ف  رلاية إنجيل لوقا عن سمكة لحية لبيضة لعقرب. لكلّ 

 سهلة الفهم.  العناصر لالتّفاصيل

 

  .ثَلمَ ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر ال. 5

المثَل إلى  خلفيَّةشير تثل ال تطبيقه". قد يمكن لسياق "قصة" المثل ان يتألف من "الخلفيّة" ل"شرح المَ : ُمقّدمة

ثل، بينما شرح ال قصة المَ  قبلثل المَ  خلفيَّةرد تثَل. عادةً ما الت  قيل فيها المَ  الظرلفصف تثل، ال حكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 
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 ثل لقّصته لشرحه ال تطبيقه؟هذا المَ  خلفيَّة  ما هش: ناق  ف واكتش  

 .مالحظات

ظِهر اّن . هذا يُ 1الب كما يرد ف  متّى ثل االبن الطّ ته لشرحه ال تطبيقه عن مَ ، يختلف سياق المثَل لقصّ 11ف  لوقا 

 ليوم. يسوع كان يعلّم الحّق نفسه اكثر من مّرة ف  سياقاٍت مختلفة، مثلما يفعل اأُّ معلِّم ا

 من إنجيل متّى.  2-2 الفصولفي  واردةهذا الَمثَل  خلفيّةأ.  

ثل العظة على الجبل، الت  تتعلّق بمتطلَّبات لمواصفات الحياة البارة. ليست هذه المتطلَّبات هذا المَ  خلفيّةمثِّل ت

يسوع  ت هللا. للهذا، يحثُّ متطلَّبات ملكوحَسب . فمن دلن هللا، ال يستطيع مواطنو ملكوت هللا ان يحيوا بالّسهلة

الة الُمصحوبة باالجتهاد لالحماس. فعلّمهم بأن يطلبوا ليسعوا مستمعيه على ضرلرة المثابرة لالثّبات ف  الصّ 

 ليقرعوا. للكن يبدل اّن كّل لاحدٍة من هذه الوصايا كانت تتضّمن اكثر من سابقتها. 

 

 وإدراك الحاجة.  الب تواضع  يتضمَّن الطَّ  

اّن  4: 2. تعلّم رسالة يعقوب من أبيه أو عبٌد من سيّده أن يطلب اإلنسان مثلما يطلب طفلٌ " تعن  اطلبوا"الكلمة 

! فبدَل ان يطلب من هللا، ا، للذا لم ينَل شيئً ا، ال نسمع الفّريسّ  يطلب شيئً 12ال ينالون. لف  لوقا  يطلبونالذين ال 

من هللا ان يرحمه. الطّلب يفترض ارإيمان بإله  فيطلباب  الّضرائب هللا بمدى صالحه الّذاتّ . اّما ج يُخب رنراه 

. لهذا يتضّمن ارإيمان بإله ايطلب يتوقّع ان يسمع جوابً يسال لشخصّ  يمكن لإلنسان ان يحظى بشركٍة معه. فحين 

 يستجيب. وف يستطيع ان يستجيب لس

 

 . اأيض   يتضّمن الّسعي الطّْلب وعمال   

 ا، حين يصلّ  إنسان طالبً فمثاًل . عي لإليجاد واالستكشاف واالكتشاف والّرغبة باالمتالكالسّ " تعن  اسعواالكلمة "

آخرين لمناقشة الكتاب  مؤمنينمع مسيحيّين  يلتقيالكتاب الُمقدس، ل يدرسللكتاب الُمقدس، فإّن عليه ان  افهمً 

ال حين يصلّ  إنساٌن ألجل إنساٍن آخر لديه  ف  العيش بانسجام لتناغم مع تعليم الكتاب الُمقدَّس. ويجتهدالُمقدس، 

افضل معونة  يسعى الكتشافبأن يجد المعونة الالزمة لذلك ارإنسان، لان  اراغب  احتياجات، فإنّه ينبغ  ان يكون 

 نوٍع من المعونة يمكن تحصيلها ف  الواقع.  مناسبة لذلك ارإنسان، لاأّ 
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 ثّبات والمثابرة. لب والعمل باإلضافة إلى اليتضمَّن القرع الطّ  

ها تتضّمن الثّبات لالمثابرة إلى ان ينال " تتضّمن استمرار ارإنسان ف  القرع إلى ان يُفتَح الباُب له. إنّ يقرعالكلمة "

نة ف  كلِّ  . كلُّ اجوابً   األفعال الُمستخدمة ترد ف  زمن المضارع ف  النّّص اليونانّ ، لهذا يشير إلى اّن المثابرة متضمَّ

 لب!" "استمّر ف  الّسع !" "استمّر ف  القرع!" الثة: "استمّر ف  الطّ مال الثّ هذه األع

متبوعة بثالثة لعود. فحين يحفظ ارإنسان الّشرلط المفرلضة، يعد هللا بأن يتّمم ما يعد به.  ةهذه التّحضيضات الثاّلث

د هللا بأنّه لن يخيب مؤمن ف  ما يطلبه! من يقرع سيُفتح له الباب. يع من يسعى سيجد، لكلُّ  فكّل من يطلب ينال، لكلُّ 

 لعند هذه النقطة، حكى يسوع مثل االبن الطالب. 

 

 . 33-2: 2في متّى  واردةالمثَل  قّصةب.  

 

 . 35-33: 2في متّى  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

دة لصالحة، اشياء ال إن كان اآلباء األرضيّون، الّذين هم خطاة لضعفاء ف  طبيعتهم، يعطون الالدهم اشياء جيّ 

يقول يسوع: "فكم باألحرى اآلب،  11: 11ابونا الّسمالأ، الذأ يعطينا عطايا جيّدة؟ لف  لوقا  يّ فكم بالحرتؤذيهم، 

لح القدس لمن يسألونه؟" ليس من خالف بين هذين التّطبيقَين للمثَل نفسه، ألّن الّرلح هو ماء، يهب الرّ الذأ من السّ 

 (! 11: 1على األرض )يعقوب عطية صالحة  مصدر كلّ 

 

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

ثَل ه  ثل. لالتّفاصيل ذات الّصلة ف  المَ لم يقصد يسوع ان يكون هناك مغزى رلح  لكّل نقطة تُذَكر ف  المَ  :ُمقّدمة

ثل الرئيسّ  ال الّدرس ثل ال موضوع المَ لمركزيّة ف  المَ ثل الت  تعّزز النقطة اتلك التّفاصيل الواردة ف  قّصة المَ 

ا لمستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية  الرئيسّ  الذأ يُراد إيصاله من خالل الَمثل. للذا، علينا االّ نعط  مغزى رلحيًّا خاّصً

 ف  قّصة المثَل. 

بَر اساسيّة ال ذات ِصلة ليُقَصد منها إيصال ثَل لالت  تُعت: ما ه  التّفاصيل الت  تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 
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 .مالحظات

 .األب وابنه 

، فبينما االمقارنة ليست دقيقة تمامً  . للكنَّ المؤمنينمن التّطبيق ان األب لاالبن يرمزان هلل اآلب لالمسيحيّين  يتَِّضح

 اآلباء األرضيّون خطاة لضعفاء، هللا اآلب قّدلس لكلّ  القدرة! 

 

  .مكةبز والسّ الخ 

 من هللا ف  صلواتهم.  المؤمنونيمثِّل الخبز لالّسمكة األشياء الجيّدة الت  يطلبها المسيحيّون 

 

  .الحجر والحيّة 

 .المؤمنينيمثِّل الحجر لالحيّة األشياء الّرديئة الت  ال يمكن ان يعطيها هللا اآلب للمسيحيّين 

  

  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 3

ثل نفسها. : الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل موجودة إّما ف  الّشرح ال التّطبيق، ال يمكن استخالصها من قّصة المَ قّدمةمُ 

لبالنّظر إلى الطريقة الت  بها شرح ال طبّق يسوع المسيح الَمثَل ال طبَّقه نعرف كيف ينبغ  تفسير األمثال. عادةً ما 

اأ نقطة مركزية لاحدة يشّدد عليها. للذا، علينا اال نحالل إيجاد حقٍّ يكون للمثَل هدف ال درس رئيسّ  لاحد، 

 رلحّ  ف  كل لاحٍد من تفاصيل القصة، بل نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيس  الذأ يسعى المثَل لتقديمه. 

 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش   

 .مالحظات
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 ."ملكوت هللا الة فيالصّ يعلّم عن " 14-1 :1ف  متّى  الباالبن الطّ مثَل 

ماوي لن يخيِّب رجاء أيِّ واحٍد من أوالده حين يصلّون إليه. فهو اآلب السّ رسالة المثَل الّرئيسيّة ه  كما يل : "

سم بالمثابرة لوات التي تكون مصحوبة بالّسعي والقرع، أي مصحوبة باإليمان والعمل، وتتّ سيستجيب الصّ 

  والثّبات." 

ه لن يعطيهم ما هو ردأء ليمكن ان يتسبّب الالده كلَّ ما يطلبونه. بل يعن  انَّ  اهللا اآلب يعط  دائمً  ذا ال يعن  انَّ ه

ه، لثمر الّرلح إليالتّغيير الذأ هم بحاجٍة س لكّل بركات الرلح القدس. سيمنحهم بأذًى لهم. فهو يعطيهم الّرلح القد

(، لحكمة الّرلح ، الت  ال يستطيع اعداؤهم مقالمتها لالّصمود 41-44: 1ة الذأ يغيِّر حياتهم لطبيعتهم )غالطي

 يوحنا (، لسيفتح األبواب الت  ال يستطيع احٌد ان يغلِقها )رؤيا12: 3 الرسل ؛ اعمال42-11: 12امامها )متّى 

  (. هللا اآلب يحبُّ الالده، ليهتّم بهم، للكنّه يريدهم ان يطلبوا ما يحتاجون إليه!1-2: 1

الّصالة إحدى الّسمات األساسيّة الت  يتّسم بها ملكوت هللا! لشعب ملكوت هللا يصلّون ليعملون، كما يثابِرلن ف  

 صالتهم لعملهم هذين. 

 

 قارن المثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّس. . 2

ف  الدرس  2-1: 12ة المثابرة اللحوحة" ف  لوقا األرمل"مثل ، ل12-1: 11المتشفِّع" ف  لوقا  انظر مثَل "الّصديق

 . ف  هذا الّدليل ارإرشادأّ  41

 

  



205 
 

 5الُملحق 

 رّب البيت وعّمال الحصاد

 

 ،14-11: 11البيت" ف  متّى  ثل "ربّ مَ 

 يتعلقان بـ 12-11: 1ثل "عّمال الحصاد" ف  متّى لمَ 

 هادة في ملكوت هللاالشّ 

 

 ثَل رّب البيتأ. مَ 

 .14-11: 11متّى  اقرأ

 .  )الكتبة( ، لهذا التّصريح يدلر حول الُمعلّمين الحقيقيّين للّشريعةتصريح يحك  يسوع هذا المثل ف  شكلِ 

، كانوا قد تعلّموا لتدّربوا على يد ُمعلِّمين آخرين ريعة )رابّيون(ُمعلّمون كثيرون للشّ خالل زمن يسوع، كان هناك 

قسيّة، لقد قّدموا الكثيَر الكثيَر من الّشرلحات خاّص على الّشريعة الطّ يرّكزلن بشكٍل  ءِ للّشريعة. لقد كان هؤال

" إلى الوجود )متّى تقليد الّشيوخلالتّطبيقات لهذه الّشرائع على مدى فترٍة ليست قصيرة من الّزمن. لهكذا، اتى "

 علّمين حقيقيّن للّشريعة. (. لم يكن ُمعلّمو الّشريعة هؤالء مُ ف  هذا الّدليل ارإرشادأّ  41؛ انظر الّدرس 4: 11

ُمعلّم  الّشريعة الحقيقيّين هم اللئك الذين يتعلّمون األمور المتعلّقة بملكوت هللا! لمعنى "تعلُّم  قال يسوع المسيح إنّ 

هو ُملك ال ُحْكم هللا الّسيادّأ ف   الملكوتتابع لمتعلِّم، ل لميذالتّ للملكوت".  اامور الملكوت" هو "ان تصير تلميذً 

إلى تأثيرهم ف  يقود  اوب لحياة النّاس، مّما يقود إلى خالصهم الكامل، لمّما يقود إلى جعلهم كنيسة، لمّما ايضً قل

 المجتمع ف  الحاضر لف  الّسماء الجديدة لاألرض الجديدة بعد المج ء الثّان . 

يّين اآلخرين، للكنّه يتبع يسوع المسيح. الُمعلِّم الحقيقّ  للّشريعة شخٌص يتبع ال ُمعلّم  الّشريعة اآلخرين ال الالهوت

الُمعلِّم الحقيقّ   ال ف  تقليد الّشيوخ، لكن ف  امور ملكوت هللا! لهكذا، فإنَّ  التدريبً  امعلِّم الّشريعة الحقيقّ  تلقّى تعليمً 

له، ليتعلّم من  اميذً بُملك ال حْكم هللا الّسيادّأ على قلبه لحياته، لهو يتبع يسوع المسيح تل اللّشريعة اعترف شخصيًّ 

 يسوع المسيح، لخاّصة ف  األمور المتعلِّقة بملكوت هللا. 
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 ثَل.افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ . 3

: يُحكى المثَل بلغة مجازيّة، ليكون معناه الّرلحّ  مبنيًا على هذه اللغة المجازيّة. للذا، سندرس الاًل كلمات ُمقّدمة

 ها الثّقافيّة / الحضاريّة لالحقائق التاريخيّة المتعلّقة لالمحيطة بها. قّصة المثل لخلفيّت

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية الت  تتضّمنها قصة المثَل؟ ناقش

  .مالحظات

" البيت هو المكان الذأ فيه كنز" هو الّشخص الذأ يرتّب ليدير امور شؤلن لامالك مالك البيت. ل"رّب البيت"

. لحين تكون هناك حاجة أشياء عتيقةل أشياء جديدةف  هذا المخزن هناك  اك لالمقتنيات القيّمة. طبعً تُحفَظ األمال

 رّب البيت ال مدبِّره  يخِرجها من المخزن / الكنز. هذه العناصر سهلة الفهم.  لهذه األشياء، فإنَّ 

 

  .ياق المباشر، وحّدد عناصر المثَلادرس وامتحن السّ . 5

ثَل إلى المَ  خلفيَّةشير تتألف من "الخلفية" ل"شرح المثل ال تطبيقه". قد تثل ان لسياق "قصة" المَ : يمكن ُمقّدمة

ثل، بينما شرح ال قصة المَ  قبلثل المَ  خلفيَّةرد تثَل. عادةً ما الت  قيل فيها المَ  الظرلفصف تثل، ال حكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 

 ثل لقّصته لشرحه ال تطبيقه؟هذا المَ  خلفيَّة  ما ه: شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 . 31متّى في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

على سبعة امثال اخرى عن ملكوت هللا، ليحتوأ على سؤال بالغ األهّميّة طرحه يسوع ف  اآلية  11يحتوأ الفصل 

 : "افهمتُم هذه األمور كلَّها؟" 11

 

 . 25: 31في متّى  ةواردة المثَل ب. قصّ  

 

 . ضمن المثَل التّوضيحّي نفسه واردج. شرح أو تطبيق المثَل  
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  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 1

ثَل ه  ثل. لالتّفاصيل ذات الّصلة ف  المَ : لم يقصد يسوع ان يكون هناك مغزى رلح  لكّل نقطة تُذَكر ف  المَ ُمقّدمة

ثل الرئيسّ  ال الّدرس ثل ال موضوع المَ ثل الت  تعّزز النقطة المركزيّة ف  المَ لتّفاصيل الواردة ف  قّصة المَ تلك ا

ا لمستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية  الرئيسّ  الذأ يراد إيصاله من خالل الَمثل. للذا، علينا االّ نعط  مغزى رلحيًّا خاّصً

 ثَل. ف  قّصة المَ 

ثَل لالت  تُعتبَر اساسيّة ال ذات ِصلة ليُقَصد منها إيصال التّفاصيل الت  تتضّمنها قّصة هذا المَ : ما ه  شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .حظاتمال

  .رّب أو مدبِّر البيت 

هذه نقطة مهّمة لكون "رّب البيت" يمثِّل كلَّ معلّم حقيقّ  للّشريعة، اأ كّل تلميٍذ حقيقّ  لكّل معلّم حقيقّ  للكتاب 

س. يمثِّل ُمعلّمو الّشريعة تالميَذ الّرّب يسوع المسيح، خاّصة الّذين اتوا من دائرة المتعلّمين، اأ الذين كانوا الُمقدَّ 

 على ُمعلّم  الّشريعة هؤالء.  ، كان الرسول بولس مثااًل اُمعلّمين سابقين للّشريعة، اأ رابيّين. الحقً 

 

 .المخزن وما فيه من كنوز 

ة، حيث يمثِّل المخزن كيان هؤالء النّاس ثل ال ف  ما يليه، فإنّها مهمّ مشرلحة ف  المَ  هذه العناصر غيراّن مع 

)ما هو عتيق( ه  كّل الكنوز  األشياء العتيقةبارإضافة إلى كّل الكنوز الّرلحيّة الت  جمعوها خالل حياتهم.  الّداخل ّ 

)ما هو جديد( ه  كّل الكنوز الّرلحيّة الت   ةاألشياء الجديدالرلحيّة الت  جمعوها ف  دراستهم العهد القديم. ل

نت للدينا اآلن ف  العهد الجديد.  ثّمة كنوز رلحيّة كثيرة ف  جمعوها بينما كانوا تالميذ يسوع، له  األمور الت  ُدلِّ

علّم الحقيقّ  للكتاب العهد القديم، مثل التّعليم عن امانة هللا لمحبّته لبّره. لالمعلِّم الحقيقّ  للّشريعة، اأ التّلميذ لالمُ 

للكتاب  قديم لالجديد. فهو ليس فقط تلميًذاة الموجودة ف  كال العهدين اللحيّ على ان يخِرج الكنوز الرّ  الُمقدَّس، قادرٌ 

 ة القديمة لالجديدة لآلخرين. لحيّ للكتاب الُمقدَّس الذأ يعلّم هذه الكنوز الرُّ  اس، بل لمعلّمً الُمقدَّ 
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  .لّرئيسيّة للمثَلحّدد الّرسالة ا. 3

ثل نفسها. لبالنّظر إّما ف  الّشرح ال التّطبيق، ال يمكن استخالصها من قّصة المَ  لاردة: الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل ُمقّدمة

إلى الطريقة الت  بها شرح يسوع المسيح المثَل ال طبَّقه نعرف كيف ينبغ  تفسير األمثال. عادةً ما يكون للمثَل هدف 

يسّ  لاحد، اأ نقطة مركزية لاحدة يشّدد عليها. للذا، علينا اال نحالل إيجاد حقٍّ رلحّ  ف  كلِّ لاحٍد من ال درس رئ

 تفاصيل القّصة، بل علينا ان نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيس  الذأ يسعى المثَل لتقديمه. 

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ شف وناق  اكتش   

 . مالحظات

 ."الشهادة في ملكوت هللا"ل "ملكوت هللا لمذة فيالتّ يعلّم عن " 14-11: 11ف  متّى  البيترّب مثَل 

على الُمعلّمين في ملكوت هللا واجب ومسؤوليّة دراسة العهدين القديم والجديد، رسالة المثَل الّرئيسيّة ه  كما يل : "

وحيّة المخبوءة فيهماليخرجوا منهما كّل  عليهم واجب ومسؤوليّة تطبيق هذه الكنوز على  . كما أنَّ الكنوز الرُّ

  ة، ونقلها )تعليمها( لآلخرين."  حياتهم الشخصيّ 

هادة سمتان اساسيّتان يتّسم بهما ملكوت هللا. الُمعلّمون ف  ملكوت هللا يدرسون الكتاب الُمقدَّس لمذة لالشّ التّ 

ء على تدريٍب كاٍف، لينبغ  ان يتمّسكوا بأمانة ليستخرجون منه كلَّ كنوزه القديمة لالجديدة. ينبغ  ان يحصل هؤال

قادرين على تطبيق هذه الحقائق الّسرمديّة على بالعقائد القديمة الّسرمديّة الت  يعلّمها الكتاب الُمقدَّس، لان يكونوا 

 األلضاع الجديدة الت  يواجهونها. كما انّهم ينقلون لآلخرين ما تعلّموه. 

 

  .الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسثَل بالمقاطع قارن المَ . 2

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

 األمثال له ما يوازيه ال يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع اخرى ف  الكتاب الُمقدَّس. حالل ان تجد اهّم الشواهد المقابلة

لالمشابهة الت  يمكنها ان تساعدنا ف  تفسير المثَل. احرص دائًما على ان تفّسر مثاًل ما باالعتماد على التعليم 

 الواضح لالمباشر للكتاب الُمقدَّس. 

 ثل؟ : ما الذأ يعلّمه كلُّ لاحٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المَ اكتشف وناقش
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 .33: 2عزرا  

س نفسه لثالث اموٍر: الاًل كان  ، كان يضع األمور الت  يتعلّمها موضع ا، كان يدرس كلمة هللا. ثانيً عزرا قد كرَّ

الثة مهّم لكل ُمعلِّم للكتاب ، علّم اآلخرين األمور الت  تعلّمها. ترتيب هذه األمور الثّ اطبيق لالعمل ف  حياته. ثالثً التّ 

 الُمقدَّس! 

 

  .3-1: 51متّى  

نوا يحيون ليمارسون ما كانوا ينادلن به. هذا تحذيٌر لكّل وهم لم يكع ُمعلِّم  الّشريعة )الكتبة( لالفّريسيّين ألنَّ لبّخ يسو

 معلٍّم للكتاب الُمقدَّس. 

 

  .52-32: 53 الرسل أعمال 

إرادة لمشورة  حياةً صادقةً شفّافة امام النّاس، فخدم الّرّب بتواضع. كان بولس يعلّم النّاس كلّ  الرسول عاش بولس

 لم تكن ذات فائدة لهم.  اهللا الموجودة ف  العهدين الجديد لالقديم. للكنّه لم يعلِّم امورً 

 

ص التعليم الّرئيسّي للمثَل. . 2  لخِّ

به، لما  نؤمنال  نعرفه: ما التّعاليم ال الّرسائل الرئيسيّة الت  يقّدمها المثَل؟ ما الذأ يريدنا يسوع المسيح ان ناقش

 ؟ نعملهال نكون عليه ذأ يريدنا ان ال

  .مالحظات

 . اكافي   اينبغي أن يتلقَّى الُمعلّمون في ملكوت هللا تدريب   

ب على ان يكون تلميذً  اما يقوله النّّص هو: "ف  لقت ما ف  حياة هذا الرجل، صار تلميذً  ف  ملكوت هللا." كل  اال تدرَّ

بُملك  اف  ملكوت هللا! ينبغ  ان يعترف شخصيًّ  ا ينبغ  ان يكون تلميذً معلّم )ال راٍع ال شيخ ال خادم( ف  ملكوت هللا

تقاليد  كلِّ لبه للعهد القديم ل امعتَرفً  اعلى قلبه لحياته. لبينما كان معلِّم الّشريعة اليهودّأ تلميذً  ال ُحكم هللا الّسيادأّ 

بً  ا المسيحّ  ينبغ  ان يكون متعلّمً الّشيوخ الت  فُِرضت لاُضيفت إلى العهد القديم، فإّن معلّم كلمة هللا ف  األمور  المدرَّ

المختّصة بملكوت هللا. شؤلن ملكوت هللا تُعلَّم ف  العهد الجديد، له  مشرلحة بشكٍل خاّص ف  العظة على الجبل 
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لى ملكوت هللا، لطبيعة ملكوت هللا، للكيفيّة الّدخول إ الفاهمً  اامثال يسوع المسيح. ينبغ  ان يكون متعلّمً  لف  كلِّ 

 لكيفية العيش ف  ملكوت هللا، لكيفيّة إعالن ملكوت هللا لالكرازة به لآلخرين. 

 

 ة إعالة عائالتهم. على الُمعلّمين في ملكوت هللا مسؤوليّ  

ألّن ". إنّهم مهّمون، أرباب أو مدبّري بيوتيعتبر يسوُع هؤالء الُمعلِّمين ال الخّدام الذين تعلّموا شؤلن ملكوت هللا "

 كنزٍ عليهم مسؤللية ان يسّدلا احتياج عائالتهم، اأ احتياج الذين جعلهم الّرّب تحَت رعايتهم. استُؤِمن المعلِّمون على 

(. لهذا الكنز يشمل معرفة الكتاب الُمقدَّس، اأ 41: 11؛ 22: 11؛ 11: 14؛ 41-11: 3؛ 11: 4ثمين )متّى 

لمسؤلليّته بأن  لاجب الخادم المسيح ّ ة لمجد هللا. ا الحياة المسيحيّ معرفة طريق الخالص لمعرفة كيف ينبغ  ان تُحي

 بمن هم ف  بيته لعائلته لكنيسته.  ايقّدم هذه المعرفة لآلخرين، بدءً 

 

 عتيقة.  اجديدة  وكنوز   الدى الُمعلّمين في ملكوت هللا القدرة على أن يُخر جوا من مخزنهم كنوز   

 لّم  الّشريعة اليهود ليسوع المسيح: بعض الفرلقات بين ُمع ف  ما يل 

ما اتّصفت تعاليم الُمعلّمين اليهود بالمنطق الفاسد لالمنحرف  اكثيرً  (. لكنْ 11: 12؛ 3: 12لحّق )يوحنا تكلّم يسوع با

لالغامض. فقد كانوا إّما يضيفون الكثير من آرائهم لقراراتهم إلى كلمة هللا، ال كانوا يتجاهلون بشكٍل تام المغزى 

 (. 22-11: 1الّرئيسّ  لالّرلحّ  الذأ تقّدمه كلمة هللا )متّى 

 ة )متّىتكلّم يسوع عن اموٍر ذات اهّميّة عظيمة، لعن الحياة لالموت، لعن الخالص األبدّأ ال الّدينونة األبديّ 

ون لقتهم عيضيّ  ما كانوا ا(. اّما الُمعلِّمون اليهود فكثيرً 41، 42: 42 الرسل ؛ انظر موقف بولس ف  اعمال23: 41

 (. 41: 41على امور ليست ذات اهّميّة )متّى 

ف  عظته على الجبل ال ف  عظاٍت اخرى له(. لبالمقابل،  كان لدى يسوع المسيح نظاٌم ف  تعليمه )كما يظهر مثاًل 

ى قراٍر نهائّ  ف  دلن الوصول إل التكرارً  المود اّن ُمعلّم  اليهود كانوا يتحدَّثون عن اموٍر معيّنة مرارً ر التّ يُظهِ 

 كثيٍر من األحيان. 

(. اما 42: 3 - 41: 1(، لبأمثلٍة لاضحة )متّى 11-1: 11علّم يسوع المسيح الفضوليّين باستخدام األمثال )متّى 

 ما كانت جافّة كجفاف رمال الّصحراء.  اخطابات لعظات الُمعلِّمين اليهود فكثيرً 
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اس، لكثيُر االهتمام بما هو لمصلحة مستمعيه ف  الحاضر لالمستقبل )مثلما ة للنّ تكلّم يسوع لعلّم لهو ممتلئ بالمحبّ 

هم امران يُريان سِ ة ف  قلوب معلّم  اليهود لمحبّتهم األنانيّة ألنفُ نرى ف  معجزاته(. لكن ضعف ال انعدام المحبّ 

 (. 11-1: 41بوضوح ف  مقاطع كثيرة ف  الكتاب الُمقدَّس )متّى 

اخلّ  نفسه ال  من كيانه الدّ ن، ألّن رسالته لسلطته كانتا تنبعان من قلب لفكر هللا اآلب، لبالتّ تكلّم يسوع لعمل بسلطا

كان ُمعلّمو اليهود كثيرأ (. 12-21: 14؛ يوحنا 12-14: 41؛ 41-42: 1؛ 12-11: 1ى لمن الكتاب الُمقدَّس )متّ 

ريعة   الّشريعة يقتبس من معلِّم آخر للشّ االستعارة من مصادر بشريّة غير معصومة من الخطأ، فكان احد ُمعلِّم

من نبع المياه الحيّة، بينما كان ُمعلّمو اليهود يحاللون ان   كان يسوع يستقيقتبس بدلره من معلّم آخر، لهكذا! 

 (. 11: 4يستقوا ماًء من آباٍر ُمشقَّقة )إرميا 

 يوحنّامن الماء الذأ يعطيه يسوع المسيح نفسه )ينبغ  للُمعلّمين لالُخّدام ف  ملكوت هللا ان يستمّرلا ف  الشُّرب 

(. لينبغ  لهم ان يبقوا بنعمة هللا منتعشين لمتجّددين ف  اسلوبهم كلَّ الوقت، 11، 1: 44 يوحنا ؛ رؤيا12: 2

 فيطبِّقون حقائق الكتاب الُمقّدس القديمة على األلضاع لالظّرلف الجديدة الت  يواجهونها. 

 

 دالحصاوعّمال الب. مثَل 

 .12-11: 1متّى  اقرأ

 افهم القّصة الطّبيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.. 3

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية الت  تتضّمنها قّصة المثَل؟ ناقش

  .مالحظات

 .الحصاد 

الحقل ا للعناية بالحنطة النّاضجة ال لحصادها ألنّها جاهزة للحصاد. لف  الحصاد حقٌل لاسع يحتاج الهتمام فورّأ إمّ 

 الذأ كان يسوع يتكلّم عنه، كان هناك الكثير ِمن العمل ليُعَمل. 
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 .العّمال 

للعمل ف  الحقل. لف  هذه القّصة، كان عدد الذين يقومون  ان الذين يتّم استئجارهم يوميً وهؤالء هم العّمال اليوميّ 

 العمل قليل. ب

 

 ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المثَل. . 5

 هذا المثَل لقّصته لشرُحهُ ال تطبيقُهُ؟ خلفيَّة  : ما هاكتشف وناقش

 .مالحظات

 . 12-12: 2 في متّى واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

ن لنا مجريات هذه الخدمة ف  متّى  هاتان اآليتان هما بمثابة نظرة ُملخَّصة لخدمة يسوع العظيمة ف  الجليل. تُدلَّ

كانون األلل/ ديسمبر لشهر نيسان/ إبريل ف   41ة ما بين لت ف  الفترة الممتدّ ، لالت  حص42: 11إلى  14: 2

بملكوت هللا لاخباره  اف  مجامعهم، لكارزً  اة. تنقَّل يسوع للخدمة عبر كّل بلدات لقرى الجليل، ُمعلِّمً ميالديّ  41العام 

هذه بكّل حماس، للكّن الفّريسيّين لالكتبة  كّل مرٍض لعلّة ف  النّاس. لقد تجالب النّاس مع خدمته االّسارة، لشافيً 

)ُمعلّم  الّشريعة( عارضوه لقالموه ببُغٍض متزايد. لقد كان يسوع ينظر إلى جموع النّاس الذين كان يراهم كلَّ يوٍم 

دين كغنٍم ال راعَ  لها.  اتقريبً   برحمٍة لشفقة ألنهم كانوا ُمعذَّبين لعاجزين لُمشرَّ

  

 .ُمعذَّبون 

". له  تُستخَدم بمعنى تعرُّض جموع شعب إسرائيل للتَّعذيب مسلوخو الجلدُمعذَّبون" تعن  ف  األصل "الكلمة "

( على يد الفّريسيّين لالكتبة )ُمعلّم  الّشريعة(. كان 42: 11لالُمضايقة لالّضغط لارإرهاق لالحيرة لارإساءة )متّى 

على جباههم  العريضةل الّسبت لاألصوام لالعصائب قادة شعب إسرائيل هؤالء يثقِلون كاهل النّاس بشرائع حو

ف  تيٍه ال  يقودلن غنًما ا(. كانوا قادةً عميانً 1-2: 41لسواعدهم، لطول اطراف شاالت الصالة، لغيرها )متّى 

حمة ريعة، اأ العدل لالرّ ف  الشّ  (. لبالمقابل، كان يسوُع يشّدد على األمور األهمّ 12: 11يدِركون كنهه )متّى 

 (. 41: 41مانة )متى لاأل
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دون   .ُمشرَّ

مستلقين على األرض تعن  هذه الكلمة ف  األصل "مرميّون". لتُستخدم هنا بمعنى اّن جموع شعب إسرائيل كانوا 

 ، لُمتَعبين لتائهين، لمكتئبين لمترلكين!عاجزين

 

 .غنم ال راعَي لها

راعَ  معها ليحرسها ليحميها ليبحث عن الّضاّل  من الغنم، الذأ ال اكبيرً  اكانت جموع شعب إسرائيل تشبه قطعيً 

ضً بالكامل لمُ  اعلى األرض مجهدً  امستلقيً  ا(. كانوا غنمً 12منها )حزقيال  لهجمات الوحوش البّريّة لالّرياح  اعرَّ

 ما كانوا بحاجٍة إليه هو ُمرِشدلن حقيقيّون لرعاةٌ يشفقون ليعطفون! قس لالجوع لالعطش. لتقلُّبات الطَّ 

 ، حكى يسوُع مثَل الحّصاد لعّماله. لهناك

 

 . 12: 2في متّى  واردةة المثَل ب. قصّ  

 

 . والفصل العاشر من إنجيل متّى 12: 2في متّى  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

 . بأن يرِسل عّمااًل هللا إلى  يصلّوا، حثَّ يسوع تالميذه على ان 1ف  متّى 

 . رلا عّمااًل يسوع تالميَذه ليصي دّرب، 12لف  متّى 

 

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

: ما ه  التّفاصيل الت  تتضّمنها قّصة هذا المثَل لالت  تُعتبَر اساسيّة ال ذات ِصلة ليُقَصد منها إيصال شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .مالحظات
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 نًى. للذا، ينبغ  ان تُفهَم تفاصيل المثل من الّسياق. لم يعِط يسوع اأَّ نقطة ال عنصر ف  المثَل مع

 

 .الحصاد

كلَّ الّضالّين الهالكين ف  شعب إسرائيل  الحصاديمثِّل سرائيل. إف  سياق المثَل كان يسوع يشير إلى جموع شعب 

(. 42-12: 42لم )متّى ين الهالكين ف  العاإلى كّل الّضالّ  ا، يمكن للحصاد ان يشير ايضً اتطبيقيً  (. للكنْ 3: 12)متّى 

 فصيل مهّم ف  المثل.لبهذا، فإّن هذا التّ 

 

 .العّمال

ف  الّسياق، كان يسوع يشير إلى الذين يمكن هلل ان يرِسلهم للكرازة للّضالّين لسط شعب إسرائيل لكّل بالد العالم 

 ف  المثل. ةمهمّ  يّةالتفصيل ه النّقطة(. لبهذا، فإّن هذ42-12: 42؛ 1-1: 12)متّى 

 

 حّدد رسالة المثل الّرئيسيّة. . 3

 : ما رسالة هذا المثل الّرئيسيّة؟ اكتشف وناقش

 .مالحظات

ال لالحصادمثَل   ."ملكوت هللا الّشهادة فييعلّم عن " 12-11: 1ف  متّى  العمَّ

شكلّون الحصاد من ثّمة مقارنة حاّدة ما بين األعداد الكبيرة من النّاس الذي يرسالة المثَل الّرئيسيّة ه  كما يل : "

 جهة، والعّمال الذين ينبغي أن يجمعوا ذلك الحصاد." 

خاّصة للعّمال. ينبغ  لشعب ملكوت هللا  ةهمّ هادة ه  إحدى الّسمات األساسيّة الت  يتّسم بها ملكوت هللا، له  مَ الشّ 

. تهمنوعيَّ العّمال ل عددّدد يسوع على من العّمال إلى حقله الجاهز للحصاد. ش ايرِسل هللا مزيدً  يصلُّوا بأنْ الحقيقّ  ان 

لهم هللا، لكذلك ألجل اعّمال كثيرين جّد  فينبغ  لهم ان يصلّوا ألجل  . فينبغ  اال يكون العّمال قد عيّنوا عّمال يرس 

لّضالّين انفسهم لهذا العمل، بل ان يكونوا ُمرَسلين من هللا. ينبغ  ان يكونوا مّمن يحبّون هللا محبّة قويّة ليشفقون على ا

 الهالكين ف  العالم. 
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 قارن المثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّس. . 2

 . 11-14: 12 ية؛ رلم13: 1؛ يوحنا 1-1: 31؛ 1-1 :11إشعياء اقرأ 

 : ما الذأ يعلّمه كلُّ لاحٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المثل؟ اكتشف وناقش

 .ظاتمالح

تعلّم كّل هذه المقاطع الحقيقة الهاّمة اّن هللا يريد ان تُعلَن األخبار الّساّرة للخطاة، لان هللا نفسه يَُسّر كّل المسّرة 

 بتوبتهم لخالصهم. 

 ؛ مالخ 42-12: 1؛ ميخا 1: 14؛ دانيال 12: 11؛ امثال 11-2: 14؛ مزمور 21-21: 2ملوك 1 اانظر ايضً 

؛ 14: 2 الرسل ؛ اعمال13: 12؛ يوحنا 12: 11؛ 11؛ لوقا 42-11: 42؛ 11: 41؛ 1: 44؛ متّى 11: 1

 . 42: 1 يوحنا ؛ رؤيا11: 1تيموثالس 1؛ 41-42: 1كورنثوس 4؛ 44: 1كورنثوس 1
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 1الُملحق 

 اليد على المحراث

 

 يتعلق بـ 34-31: 1"مثل اليد على المحراث" ف  لوقا 

 لمذة في ملكوت هللاالتّ 

 .34-11: 1لوقا  اقرأ

 افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.. 3

ثل مبن ٌّ على هذه اللغة. للذا، سندرس الاًل ثل بلغة مجازية، لالمعنى الّرلحّ  المقصود من المَ : يُحكى المَ ُمقّدمة

 ثَل لخلفيتها الثّقافيّة/ الحضاريّة لحقائقها التاريخيّة. كلمات قّصة المَ 

 ثل؟الحياتية الت  تتضّمنها قّصة المَ : ما ه  العناصر شق  نا

 .مالحظات

ة كانت تُوَضع على قطعة خشبيّ ت بشكٍل يتقاطع مع كان المحراث ف  زمن يسوع يتألّف من عصا خشبية قويّة تُثبَّ 

، ليوَضع ف  األرض لحراثتها. اّما الجزء العلوّأ من االثور الذأ يجّر تلك العصا. لكان طرف العصا الّسفل  حادً 

من  ظر إلى الوراء بداًل ا فكان بمثابة مقبض لتوجيه المحراث ف  خطٍّ مستقيم. للكن إن استمّر الحارث ف  النَّ العص

ُجلف ذلك ان يوقِ  الى األمام، فإّن اثالمه ال تكون مستقيمة. مناسٌب تمامً إتركيز نظره  محراثه ليلتفت إلى الخلف  الرَّ

ان يسير ف  حراثته ف  اتّجاه، بينما ينظر ف   يجوز لال يصحّ ال  فيرى ما عمله من اجل ان يصّحح اخطاءه. للكنْ 

 االتّجاه اآلخر. 

 

  .ياق المباشر، وحّدد عناصر المثَلادرس وامتحن السّ . 5

ثَل إلى المَ  خلفيَّةشير تتألف من "الخلفية" ل"شرح المثل ال تطبيقه". قد تثل ان : يمكن لسياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثل، بينما شرح ال قصة المَ  قبلثل المَ  خلفيَّةرد تثَل. عادةً ما الت  قيل فيها المَ  الظرلفصف تثل، ال حكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 
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 ثل لقّصته لشرحه ال تطبيقه؟هذا المَ  خلفيَّة  ما هش: ف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 . 23-23: 2لوقا في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

على ان يذهب إلى هناك ليبذل  انقرا عن تصميم يسوع على ان يذهب إلى الرشليم. فقد كان ُمصّممً  11اآلية  ف 

ثالثة كان يمكن  عدم تصميميسوع المسيح هذا ل تصميمما بين  ةحياته ألجل كّل الذين يؤمنون به. تُرى مفارقة كبير

قال  44: 1. فف  لوقا 42-41: 1ل 44: 1ما بين لوقا  ان يصيرلا تالميذ ليسوع! يذّكرنا كامل المقطع باالرتباط

الث يُقام." الثّ اليوم ليرفضه الّشيوخ لرؤساء الكهنة لالكتبة، ليُقتَل، لف   ايسوع: "ال بُدَّ ان يتألَّم ابُن ارإنسان كثيرً 

يوٍم ليتبعن . فأأُّ  لف  المقابل، يقول يسوع للجموع: "إن اراد احٌد ان يسير لرائ ، فلينكر نفسه ليحمل صليبَه كلَّ 

لكأّن يسوع كان يقول إّن تصميمه َمن اراد ان يخلِّص نفسه يخسرها، للكن من يخسر نفسه من اجل  فهو يخلِّصها." 

 . المؤمنينالمسيحيّين  -التاّلميذ  على التّصميم لكلّ  على إنجاز المهّمة الت  الكلها الّرّب إليه ينبغ  ان يكون مثااًل 

 

 لخَّص لما علّمه يسوع المسيح عن التّلمذة: لف  ما يل  مُ  

. التّلميذ الحقيق  يعط  يسوع 11-12، 11، 41، 43: 12سمات التّلميذ الحقيقّ  األربعة األللى موجودة ف  لوقا 

ة فوق كّل العالقات األخرى، لهو مستعّد ألن يشارك يسوع ف  آالمه، ليضع يسوع المسيح فوق كّل المسيح األّلليّ 

 ليمنع الفساد لالعفن.  اطيّبً  الامواله، لهو كالملح الذأ يعط  مذاقً امالكه 

سً  . فالتّلميذ الحقيق ّ ظر إلى الوراءعدم النَّ اّما سمة التّلميذ الحقيقّ  الخامسة فه   بالكامل  اُمصّمم على ان يكون مكرَّ

 ليسوع المسيح حتّى النّهاية. 

 كان يمكن ان يصيرلا تالميذ ليسوع:  عف مواقف ثالثِة اشخاصٍ مع ضشديد على هذه الّسمة بالمقابلة التّ يتّم 

 

ل ألْن يكون تلميذ     كان شديد الحماس ألن يتبع يسوع.  االطّامح األوَّ

جل قد اهمل حساب تكلفة التلمذة. فقد راى الجموَع تتبع يسوع، لراى المعجزات لحماس النّاس، لاراد  كان هذا الرَّ

ظِهر قّصة األناجيل، فإّن للكن كما تُ يسوع المسيح، الذأ كان مركز كّل هذه األحداث. عن قُرٍب ب اان يكون مرتبطً 

(، لمقاطعة جدارة طلبت إليه ان 33: 3(، لمقاطعة الجليل طردته )يوحنا 12: 1مقاطعة يهوذا رفضته )يوحنا 
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 قبله األرض )متّى(. لم ت11: 1(، لمقاطعة الّسامرة رفضت ان تستضيفه )لوقا 12: 2يغادر نواحيها )متّى 

ابتة تتضّمن لضع (. لهكذا، فإّن التّلمذة المثابرة لالثّ 23: 41(، لحتى الّسماء تركته ف  النّهاية )متّى 41: 41

 الّصراع لالّرفض لاأللم ف  الحسبان! 

 

 ألن يتبع يسوع.  الم يكن مستعّد   االطّامح الثّاني ألْن يكون تلميذ   

بً  اصير تابعً من ناحية، اراد هذا الرجل ان ي ُسل. للكنَّ  اُمقرَّ  امن ناحيٍة اخرى، لضع شرطً  هليسوع المسيح مثل الرُّ

يسوع اراد ان يؤّكد لهذه الرجل  ليدفن اباه، الذأ كان قد ماَت لتّوه. للكنَّ  التّباعه يسوع. فقد اراد ان يذهب الاًل 

ة من دلن تعديل ال شرط ال تحفُّظ. اراد ان يفهم هذا حقيقة انّه الّرّب صاحب الّسيادة، الذأ ينبغ  ان يُطاع طاعةً تامّ 

جل انّه ف  ملكوت هللا لعائلة هللا الّرلحيّة اهّميّة اكبر من رلابط العائلة األرضيّ  يسوع كان يقول هذا  ة. تذكَّر انّ الرَّ

صد يسوع ان يقول إّن على . فال يقإليهذين كانوا يستمعون الّ لكلِّ ، لليس له الشخٍص معيَّن كان يطمح ألْن يكون تلميذً 

يحّب  على المسيحّ  الحقيقّ  انْ  اال يعولوا لالديهم لاال يهتّموا بدفنهم. فما يقوله يسوع هو انَّ  المؤمنينالمسيحيّين 

 ان يطيع يسوع المسيح طاعةً غير مشرلطة.  يسوع اكثر من لالديه. ينبغ  للمسيحّ  الحقيق ّ 

 

 الّراجح أنه لم يُكن يعرف نفسه بما يكفي.  االطّامح الثّالث ألن يكون تلميذ   

على ان يفحص  ا(. فقد كان قادرً 41: 4كان يسوع يستطيع ان يرى ما لم يكن هذا الّرجل يستطيع ان يراه )يوحنا 

له  األن يكون تلميذً  الذأ كان يطمحل جُ كان يسوع يعرف انّه حين سيذهب هذا الرَّ ل ليقرا عمق فكره. جُ قلب هذا الرَّ 

ة بأن يبقى معهم فال ينضّم إلى يسوع لتالميذه بيته، فإنّه سيقع فريسةً سهلة لتوسُّالت عائلته الحاّرة لالعاطفيّ إلى 

 اآلخرين. 

 لعند هذه النُّقطة، حكى يسوع مثل اليد على المحراث. 

 

 . َمثلفي صيغة قول  25: 2لوقا في  واردةة المثَل ب. قصّ  

 

 . من المثلض واردثَل ج. شرح أو تطبيق المَ  
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 الهذا التّطبيق حثُّ ضمنّ  فحواه: "حين تضع يدك على المحراث، ال تنظر إلى الوراء ثانيةً، لإال فلن تكون حارثً 

 ." اجيّدً 

 

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

ثَل ه  ثل. لالتّفاصيل ذات الّصلة ف  المَ المَ  : لم يقصد يسوع ان يكون هناك مغزى رلح  لكّل نقطة تُذَكر ف ُمقّدمة

ثل الرئيسّ  ال الّدرس ثل ال موضوع المَ ثل الت  تعّزز النقطة المركزيّة ف  المَ تلك التّفاصيل الواردة ف  قّصة المَ 

ا لمستقاّلً لكّل نق طة تفصيلية الرئيسّ  الذأ يراد إيصاله من خالل الَمثل. للذا، علينا االّ نعط  مغزى رلحيًّا خاّصً

 ثَل. ف  قّصة المَ 

ثَل لالت  تُعتبَر اساسيّة ال ذات ِصلة ليُقَصد منها إيصال : ما ه  التّفاصيل الت  تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .حظاتمال

 . ثل اّأ معنى ُمحدَّد، للذا ينبغ  تفسير تفاصيله ف  ضوء الّسياقمن تفاصيل المَ  اال يعط  يسوع ايًّ 

 

  .الذي يضع يده على المحراث 

ليسوع المسيح. معنى "لضع اليد على المحراث"  الاضٌح اّن هذا الّشخص هو الذأ يطمح ال ينوأ ان يصير تلميذً 

 له.  اليسوع المسيح لااللتزام بأن يكون تلميذً  ايكون تلميذً بأْن  ااْن يأخَذ ارإنساُن قرارً هو 

 

 .ظر إلى الوراءااللتفات للنّ  

قطة المركزيّة ال الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. هذا ما كان هؤالء الّرجال الثاّلثة، الذأ طمحوا ال نولا ان ه ه  النّ هذ

ل ألن يكون تلميذً يصيرلا تالميذ، يعملونه كلٌّ بطريقته.  بأن يتبع يسوع من دلن ان يحسب  اقرارً  ااخذ الطّامح األلَّ

فقد اراد ان يتبع يسوع فقط  اليحسب التّكلفة. اّما الطّامح الثّان  ألن يكون تلميذً  للوراء تسيلتف االتّكلفة، لكان الحقً 

إلى مسؤلليّاته العائليّة. لالطّامح الثّالث ألن  اضمن ظرلٍف ُمعيَّنة، لكان ف  الوقت نفسه يلتفت إلى الخلف ناظرً 
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الّذأ يمكن لعائلته ان تؤثِّر به على  ير الّسلب ّ اراد ان يتبع يسوع المسيح من دلن ان يدِرك التّأث اايضً  ايكون تلميذً 

 إلى الوراء نحو من اعتبرهم اكثَر اهّميّة من اتّباع يسوع المسيح.  اقراره، فينظر هو ايضً 

 

 .ال يصلح للخدمة في ملكوت هللا 

للم  ،امين تمامً هو تفسير ال تطبيق يسوع المسيح نفسه لهذه المثَل ال القول الِحكمّ . فالذين هم ليسوا ملتزِ  اهذ

 على ان يتبعوا يسوع المسيح كتالميذ له، ال يكونون مؤهَّلين للخدمة ف  ملكوت هللا.  ااكيدً  ايصّمموا تصميمً 

 

  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 3

ثل نفسها. لبالنّظر مَ إّما ف  الّشرح ال التّطبيق، ال يمكن استخالصها من قّصة ال لاردة: الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل ُمقّدمة

إلى الطريقة الت  بها شرح يسوع المسيح المثَل ال طبَّقه نعرف كيف ينبغ  تفسير األمثال. عادةً ما يكون للمثَل هدف 

ال درس رئيسّ  لاحد، اأ نقطة مركزية لاحدة يشّدد عليها. للذا، علينا اال نحالل إيجاد حقٍّ رلحّ  ف  كلِّ لاحٍد من 

 ل علينا ان نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيس  الذأ يسعى المثَل لتقديمه. تفاصيل القّصة، ب

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ شف وناق  اكتش   

 . مالحظات

 ."ملكوت هللاذة في ملالتّ يعلّم عن " 34: 1لوقا ف   اليد على المحراثمثَل 

ن أن يبقى ذا تصميم وتكريس والتزام. عليه أن يكون مسؤوٌل ع كّل إنسانرسالة المثَل الّرئيسيّة ه  كما يل : "

 ." له إلى النّهاية ابكّل قلبه بأن يتبع يسوع المسيح تلميذ   املتزم  

 ونة الت  يتّسم بها ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيقيّ لمذة، احد الّسمات األساسيّ االلتزام، خاّصة االلتزام بالتّ 

سين تمامً مين اصحاب تصميم على ان يكونوا متلزِ  قلب ارإنسان منقسم. فمن ثل ف  هذا المَ المسيح.  نحَو يسوع المكرَّ

ناحية، هو يريد ان يتبع يسوع المسيح، للكن من ناحيٍة اخرى يريد ان يرض  عائلته. لكّن يسوع يطلب االلتزام التّام 

ليخضع  اسوع المسيح. فعليه ان يأخذ قرارً لي المذة! ينبغ  لإلنسان ان يحسب تكلفة ان يصير تلميذً غير المنقِسم ف  التّ 

ظر إلى األمام. فيسوع المسيح له، عليه ان يستمّر ف  النّ  اليسوع المسيح. لف  كّل يوٍم يتبع فيه يسوع المسيح تلميذً 

 لمذة. ف  التّ  كاماًل  اقلبيًّ  ايطلب التزامً 
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  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن المَ . 2

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

األمثال له ما يوازيه ال يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع اخرى ف  الكتاب الُمقدَّس. حالل ان تجد اهّم الشواهد المقابلة 

سير المثَل. احرص دائًما على ان تفّسر مثاًل ما باالعتماد على التعليم لالمشابهة الت  يمكنها ان تساعدنا ف  تف

 الواضح لالمباشر للكتاب الُمقدَّس. 

 ثَل الوكالء المزارعين األشرار؟: ما عالقة المقاطع الكتابيّة التّالية بما يعلّمه مَ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

  .32: 53يشوع  

جربة المستمّرة الت  كانوا يواجهونها لسيستمّرلن د ليخدم الّرّب فقط، للكّن التّ ُدع  ألن يعب اكان شعب إسرائيل شعبً 

ف  مواجهتها ه  ان يستمّرلا ف  عبادة آلهة الّشعوب الت  سيدخلون ليسكنوا ارضهم. كان هناك ضغطٌ مستمرٌّ عليهم 

، فاختارلا ألنفُِسكم بأن يشابهوا الذين حولهم. لف  مواجهة هذا، قال رجل الّدللة يشوع: "لإن ساءكم  اْن تعبدلا الّربَّ

( ام آلهة 4: 42اليوَم َمن تعبدلن سواء من اآللهة الت  عبدها آباؤكم الذين استوطنوا شرق َّ نهر الفرات )يشوع 

لتحّدى شعب يشوع (. شّجع 11: 42األموريّين الّذين انتُم مقيمون ف  ارضهم. اّما انا لبيت  فنعبد الّرّب" )يشوع 

ل إّما بأن يعبدلا الّرّب )هللا الّذأ اعلن نفسه ف  الكتاب الُمقدَّس( ال بأن يعبدلا آلهة الّشعوب الّذين حولهم. إسرائي

 حياد امٌر مستحيل! فال

 

 .33-32: 32ملوك 3 

ُدع  ليعبد الّرّب فقط، للكنّهم كانوا ف  الحقيقة يريدلن ان يعبدلا ليخدموا األصنام  اكان شعب إسرائيل شعبً 

لثان، خاّصة البعل. لهكذا، كانت قلوبهم منقِسمة ما بين الّرّب لالبعل. لهُنا قال النّب  إيليا: "حتّى متى تظلّون لاأل

(. شّجع النّب  41: 12ملوك 1تعرجون بين الفرقتَين؟ إْن كان الّربُّ هو هللا فاتّبعوه، لإن كان البعل هو هللا فاتبعوه" )

 أن يعبدلا الّرّب ال بأن يعبدلا آلهة الّشعوب الّذين حولهم. فالحياد امٌر مستحيل! إيليا لتحّدى شعب إسرائيل إّما ب
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 .33-35: 1فيلبّي  

هو ان ينسى ما هو لراء  اواحد   اأمر  حياته على األرض! عمل بولس  بتكريس كلِّ  اكان الّرسول بولس قد اخذ قرارً 

إلى هدف حياته! كما نرى التّصميم لتوحيد العقل لالقصد ليسعى باجتهاد لِجّد إلى األمام. استمّر بولس بالنّظر 

 . 41: 1؛ يوحنا 24: 12؛ لوقا 41: 12؛ مرقس 2: 41لارإرادة ف  مزمور 
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 3الُملحق 

 الشريعة في الكتاب المقدَّس

 

 مختلفة عديدة.  ة "نوموس"( ف  الكتاب الُمقدَّس معانٍ وراة" لف  اليونانيّ ة "تُ للكلمة "شريعة" ال "ناموس" )ف  العبريّ 

ق بينها. يةللفهم رسالة رلم  ، نحتاج ألن نفهم هذه المعان  لنفرِّ

 

  .ينونةالّشريعة بصفتها مطلب هللا الُمطلَق للخالص ومقياسه الُمطلَق في القضاء والدّ  .3

ار، إنّها كامل الكتاب تتألَّف الّشريعة من الوصايا لالتّعاليم لالمبادئ لاألمثلة األخالقيّة ف  الكتاب الُمقدَّس. لباختص

الّشريعة هي طبيعة هللا التي تظهر في طبيعة هللا لصفاته لإرادته. لبالتّال ، فإّن عن الُمقدَّس. إنّها تعبيٌر ممتاز 

 !الوصايا

ف  المقاطع الكتابيّة التّالية، تشير الّشريعة بشكٍل اساسّ  إلى متطلَّبات هللا للحصول على التّبرير )الخالص(. 

المختّص بالحياة، لمقياس هللا نى الُمطلَق، الّشريعة ه  متطلّب هللا الُمطلَق للخالص، له  قانون هللا الُمطلَق لبالمع

 تاّمين لمطلَقين، فإنّه يطلب ليأمر بأن يكون كلُّ  الالّدينونة. لألّن هللا قّدلس لباّر قداسةً لبرًّ  ف  القضاءالُمطلَق 

 (، اأ بأن يحيا الجميع فعاًل 22: 1ة( لف  لضع البّر القضائ  الكامل امامه )متّى النّاس ف  قداسٍة كاملة )مئة بالمئ

(، لان تُدان كلُّ خطاياهم دينونةً كاملةً لُمطلَقة 13-11: 1برطس 1لف  الحقيقة حياة القداسة لالبّر الكاملين امامه )

امل ان يطلب اقّل من الكمال، لهو لن يطلب لال (. ال يستطيع هللا الك12: 14)جامعة  الُمطلَقً  كاماًل  التُعاقَب عقابً 

؛ يعقوب 12: 1(، لهو يعرِّض ارإنسان لعقاب هللا )غالطية 2: 1يوحنا 1. عدم الكمال إثم لعصيان )إال ذلكيطلب 

4 :12 !) 

تّص . فف  ما يخافيُعتبَر ناجحً بالمئة  12عالمة  يحصل علىشريعة هللا ليست كشريعة البشر، حيث يمكن لإلنسان ان 

ة لمغفوَر الخطي ا)مئة بالمئة(. فإّما تكون ُمخلَّصً  اتمامً  ا)مئة بالمئة( ال راسبً  اتمامً  بشريعة هللا، إّما ان تكون كاماًل 

إلى األبد بشكٍل تاّم لمطلَق. لاضٌح انّه ليس من إنسان  اة لمدانً لغيَر مغفوَر الخطي اهلل مئة بالمئة، ال تكون هالكً  الابنً 

ن ان ينجح ف  امتحان الخالص اعظم ف  حفظ الّشريعة، فال يمكن رإنسا جاِد طريٍق يُكِسبه كمااًل سيتمّكن من إي

يُعلِن انَّهم ُمقدَّسون  اقضائيًّ  اانّه ما لم يعِط هللا بنعمته بارإيمان المؤمنيَن حكمً  ا(. للكْن لاضٌح ايضً 41: 1 ية)رلم

 (. 41: 1كورنثوس 4؛ 12: 1كورنثوس 1نسان )انظر ف  يسوع المسيح، فإنّه لن يخلُص إ لابراٌر بالكامل
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، 1: 2؛ 3، 2، 1: 1؛ 11-12: 3؛ 11-11: 2ا؛ 41-11: 1؛ 11-12: 4 ية"الّشريعة" ف  رلم كلمة هذا هو معنى

 . 12: 1؛ 11-12، 1، 4: 1؛ 41، 11: 4؛ غالطية 1-2: 12؛ 1، 2

 

 يس من إنسان يتبّرر بمحاولة حفظ الّشريعة. أ. الّشريعة باعتبارها إعالن طبيعة هللا وصفاته وإرادته. ل 

تتألَّف الّشريعة من الوصايا لالتّعاليم لالمبادئ لاألمثلة األخالقيّة ف  الكتاب الُمقدس. لباختصار، إنّها كامل الكتاب 

تّعبير عن طبيعة هللا الالُمقدَّس. إنّها التّعبير ارإعالنّ  الكامل عن طبيعة هللا لصفاته لإرادته. لبهذا، فإّن الّشريعة ه  

ص، إنّها قاعدة هللا المطلَقة للحياة، الوصايا! لبالمعنى الُمطلَق، الّشريعة ه  متطلَّب هللا الُمطلَق للخال كما تظهر ف 

؛ 1: 1؛ 12: 1اعة الكاملة لتأمر بها )غالطية له  مقياس هللا الُمطلَق ف  القضاء لالّدينونة. تطلب الّشريعة الطّ 

(. قبل الّسقوط ف  الخطية، كان الهدف من الّشريعة إعطاء حياة حقيقيّة لالحفاظ على 2: 1 يوحنّا1 ؛12: 4يعقوب 

ة، لم تُعد الّشريعة (. لبعد الّسقوط ف  الخطي14: 1ة ؛ غالطي1: 12؛ 12: 1 ية؛ رلم1: 12الحياة األبديّة )الليّين 

ال يستطيعون أن )مئة بالمئة(، ل اتامًّ  ا خضوعً لشريعة هللا ال يخضعونقادرة على تخليص غير المؤمنين ألنّهم 

ى المؤمنون ال يستطيعون حتّ لم يُعد ة، (. بعد الّسقوط ف  الخطي2-1: 2 يةلشريعة هللا )رلم اتامًّ  اخضوعً  يخضعوا

)الليّين ه يطلبان هذا النّوع من الطّاعة (، مع اّن قداسة هللا لبرّ 12: 4ريعة طاعة كاملة )يعقوب إطاعة متطلَّبات الشّ 

 ؛ غالطية42، 42-11: 1 يةعالم لمحاللته حفظ الّشريعة )رلمف  التّاريخ لف  ال ا(. لن يبّرر هللا إنسانً 1: 12

4 :13 !) 

 

إنسان يحاول حفظ الّشريعة على  النّاس. ومحاولة حفظ الّشريعة لعنة يضعها كلُّ  ب. أُعل نت الّشريعة لكلِّ  

 نفسه. 

ة )تكوين عطيت آلدم قبل الّسقوط ف  الخطيب هللا للخالص لمقياسه ف  القضاء لالّدينونة، اُ الّشريعة، باعتبارها متطلَّ 

م عذرً 14: 1؛ 11-12: 4 ية(. لقد اُعطيت لكّل البشر ف  قلوبهم )رلم13-11: 4  ا(، حتى ال يستطيع احٌد ان يقدِّ

؛ 42: 3؛ 1: 2؛ تثنية 1: 12)الليّين (. لقد اُعطيت مكتوبة لموسى لشعب إسرائيل 11: 1 يةبأنّه ال يعرفها )رلم

(. للكن بعد الّسقوط ف  الخطية، لم تُعد الّشريعة تعط  1: 12 ية؛ رلم41، 11، 11: 42؛ حزقيال 41: 1نحميا 

)مئة بالمئة(، لمحاللة حفظ الّشريعة صارت  كاماًل  احياةً ألحٍد، ألنّه ليس من إنسان يستطيع ان يحفظ الّشريعة حفظً 

 (. 41-12: 1ان يفتدأ النّاَس منها إال يسوُع المسيح )غالطية يستطيع ةً ال ف  ذاتها لعن
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 ج. تشمل الّشريعة كامل إعالن العهد القديم أو ميثاق العهد القديم.  

بشكٍل خاّص  ها كانت تشملبالنّسبة لليهود ف  حقبة العهد الجديد، كانت الّشريعة تشمل كامل العهد القديم، للكنَّ 

عبير عنها ف  التّ  موسويّة ف  العهد القديم. كانت الّشريعة متطلّبات هللا الُمقّدسة لالباّرة المطلَقة الت  يتمّ الّشريعة ال

سبة لليهود، كانت بالنّ لالّشرائع المدنيّة الخاّصة بشعب إسرائيل.  الّشرائع األخالقيّة لالّشرائع الطّقسيّة )الّشعائر(

 قاليد الت  اضافها الُمعلّمون اليهود )الرابّيّون(. كما ه  ُمفسَّرة ف  التّ "الّشريعة" ه  بشكٍل خاّص الّشرائع 

 

نّاس ف  حقبة العهد القديم الكيفيّة الت  ينبغ  ان يحيوا بها حياةً )الوصايا العشرة( كانت تعلّم ال ةرائع األخالقيّ الشّ  -

 باّرة لُمقّدسة كشعب هللا ف  عالقتهم باهلل لبالقريب. 

سة لالمواسم الُمقّدسة لاألعمال ف  ما يتعلَّق بالنّاس الُمقدَّسين ]المفرلزين[ لاألماكن الُمقدَّ ) الطّقسيّةالّشرائع  -

 الُمقدَّسة( كانت تعلّم النّاس ف  حقبة العهد القديم الكيفيّة الت  ينبغ  بها المج ء إلى هللا لالتعاُمل معه لعبادته. 

عويض( كانت تعلِّم النّاس ف  حقبة العهد القديم ملك لالقضاء لقوانين العقاب لالتّ ف  ما يختّص بال) الّشرائع المدنيّة -

فوا بها كأّمة هللا الثّيوقراطيّ   ة لسط األَُمم الوثنيّة األخرى. الكيفيّة الت  ينبغ  ان يعيشوا ليتصرَّ

ر من الّشريعة لمن كلِّ بأّن محاللة حفظ شريعة موسى يمكن ان تخلِّصهم. لاللكّن اليهود كان يؤمنون مخطئين   لتّحرُّ

رً  عنه باعتبارهللخالص عادةً ما يتّم التعبير  اشريعة اخرى جعلها النّاُس شرطً  من "العهد القديم"، الذأ هو  اتحرُّ

، 13، 14: 1؛ عبرانيّين 1: 1؛ 12: 1؛ غالطية 3: 1 يةن المكتوب( ف  العهد القديم )رلمالّشريعة الموسويّة )القانو

 (. 2-1: 12؛ 11-1: 2 ؛44، 12-11

 

 د. الّشريعة التي يتّم توسيعها واإلضافة إليها من خالل تفاسير ُمعلّمي اليهود وتقاليدهم.  

. رفض 41، لالّدرس 11األعمى يقود اعمى" ف  الّدليل ارإرشادّأ يوخ" ف  دراسة "مثل انظر موضوع "تقليد الشّ 

ُسل تفسيرات لتقاليد لإضافات  ؛ 2: 41؛ 1-3: 11الُمعلِّمين اليهود ف  ما يختّص بالّشريعة )متّى يسوع المسيح لالرُّ

(. كما اّن مئات التّشريعات لالقوانين الّدينيّة الت  لضعها القادة الّدينيّون 2-1: 1؛ غالطية 12، 1: 11 الرسل اعمال

 من خطاياه!  اال ترض  هللا، لال تستطيع ان تخلِّص احدً 
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  .النّاموسيّون الحديثونهـ. الّشريعة كما يفسِّرها  

لنوال الخالص )هذا تفسيرهم  المؤمن مات بالنّسبة للّشريعة الطّقسيّة فقط كشرط ف  الماض  كان هناك َمن يعلّم انَّ 

(. لبحسب هؤالء، فإّن "الّشريعة الّرلحيّة" الت  يعلّمها العهد الجديد تتألّف من بشارة ارإنجيل الت  3، 2: 1 يةلرلم

شريعة العهد القديم الحرفيّة، الّت  ال يستطيع احٌد  ان ان يحفظها. لقد حلّت هذه الّشريعة الّرلحيّة محلّ يمكن ألّأ إنس

. للذا هذه الّشريعة الّروحيّة تتألَّف من اإليمان باإلضافة إلى الطّاعة اإلنجيليّة، فإّن اان يحفظها! لبحسب هؤالء ايضً 

حين يتّمم التزامه بحفظ لطاعة الوصايا ومن بيسوع المسيح، فإنّهم يؤمنون ان ارإنسان يخلص فقط حين يؤ

. لهكذا، شيء على المؤمن أن يعمله زائداألخالقيّة! رسالة هؤالء ه  ان الخالص يعتمد بشكٍل مطلق على ارإيمان 

د بطريقةٍ يجعل بعض المسيحيّين االنضمام إلى طائفتهم )الت  بالنّسبة إليهم ه  الكنيسة الحقيقيّة الوحيدة(، ال ال تعمُّ

ُمعيَّنة )الت  بالنّسبة لهم ه  المعموديّة الّصحيحة الوحيدة(، ال عيش حياٍة ُمقدَّسة ُمعيّنة )مثل االمتناع عن بعض 

 لعن بعض األنشطة لالعالقات( المطلَب الُمطلَق لنوال الخالص! األطعمة 

، بل بسبب ما عمله همبسبب ش ٍء يعملونه كّل هذه األفكار لارإضافات. فالنّاس يخلصون ال  يةترفض رسالة رلم

(! لمع اّن محاللة حفظ الّشريعة ال تخلِّص 1-2: 4)انظر افسس  لبالنّيابة عنهم منهم لانجزه هللا ف  المسيح بداًل 

، فإّن الُمخلَّصين سيعبّرلن عن خالصهم ليُظِهرلنه من خالل عيشهم حسب لصايا هللا األخالقيّة. لم تُعطَ ااحدً 

العشر كمطلٍب للخالص، للكن كدليٍل إرشادّأ للطّريقة الت  ينبغ  للُمخلَّصين ان يعيشوا بحسبها )انظر  الوصايا

 (. 4-1: 42خرلج 

 

 و. يسوع المسيح هو الوحيد الذي تّمم الّشريعة.  

البشر )متّى  لخالصلالعادل هدف المج ء األّلل ليسوع المسيح )حياته لالمه لقيامته( هو ان يتّمم مطلب هللا الباّر 

(. فهو تّمم الّشريعة باعتبارها مطلب هللا الُمطلَق للخالص لقاعدة 12: 11؛ 2: 11؛ 12: 2؛ يوحنا 11: 1؛ 11: 1

هللا المطلقة لواجبات الحياة للذين يؤمنون به، لمقياس هللا الُمطلَق ف  القضاء لالّدينونة للذين يرفضونه. قد اتّم يسوع 

سات )الّشريعة الطّقسيّة( العهد القديم )الّشريعة الموسويّة( مثل الكهنوت لالعبادة ف  الهيكل كّل اعمال لمتطلّبات مؤسّ 

نبّوات  لاألعياد لايّام الّصوم لالختان لالّذبائح لالقرابين لالعشور لالتقدمات، لقواعد الطّهارة، إلخ. لاتّم لحقّق كلَّ 

 ظالل العهد القديم لكّل ُصوره ارإيضاحيّة )عبرانيّين، ل(2، الُملَحق 1العهد القديم )انظر الّدليل ارإرشادأ 

لبهذا، فإّن (! 11: 1يسوع المسيح كامل الّشريعة )متّى  تّمم(. لباختصار، 11: 4؛ كولوس  1: 12 ؛2-12: 1

 جعلها(، ل11-12: 1الّشريعة )عبرانيين  ألغى(، ل14: 1الّشريعة )عبرانيّين  غيّريسوُع المسيح، بموته لقيامته، 

الّشريعة بكل  أبطل(، ل12: 4كّل مطالب لانظمة الّشريعة )كولوس   محال ألغى(، ل11: 2)عبرانيّين  عتيقة
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 اتحَت الّشريعة لالعبوديّة لينالوا النّعمة للضعً  ا(! اتى يسوع ليفتدأ الذين كانوا ُمسبقً 11-12: 4لصاياها )افسس 

(. لباختصار، اتى يسوُع ليفتدأ النّاس من شريعة هللا، لمن 1: 2 ؛12-11: 1هو البنّوة هلل )غالطية  اجديدً  اقانونيًّ 

)إْذ هم عاجزلن  مطلب هللا الُمطلَق لنوال الخالص )التّبرير، القبول(، لمن مقياس هللا المطلَق ف  القضاء لالّدينونة

 . عن الوفاء بها لالعيش بحسبها( اتمامً 

 

 .ألخالقيّة ليعيش شعب هللا بحسبها في الحاضرالّشريعة بصفتها تعليم هللا الّروحّي ووصاياه ا .5

إلى متطلّب هللا للتّبرير )الخالص(، بل لمتطلَّب هللا  ف  المقاطع الكتابيّة التّالية، ال تشير الّشريعة بشكٍل رئيس ّ 

ر )الُمخلَّص(. تتألَّ هللا ف  ما يتعلَّق بالختبار التّقديس، اأ متطلّب  ف الّشريعة من تعاليم الحياة لالعيش كشعِب هللا الُمبرَّ

 الكتاب الُمقدَّس، خاّصة الوصايا األخالقيّة. 

 

 تعطي معرفة  للخطية.  -أ. الّشريعة باعتبارها وسيلة التّحضير للخالص  

علِن الّشريعة (. فمن ناحية، تُ 1: 1 يةالّشريعة األخالقيّة )مثل الوصايا العشرة( تعط  النّاس معرفةً للخطية )رلم

ه لصالَحه لطبيعته الّرلحيّة. لمن ناحيٍة اخرى، تُعلِن نجاسة ارإنسان لخلّوه من البّر األخالقيّة  قداسة هللا لبرَّ

ر الّشريعة ا12، 14: 1 يةه الفاسدة )رلمرلحانيّته لطبيعتَ  ه لعدمَ الح لشرَّ لالصّ  ألخالقيّة ارإنسان (. لبهذا تحضِّ

فساد  د لظُلمةصف به شرائع هللا األخالقيّة لالّرلحيّة يكشف سواالبياض الالمع لالنّق  الذأ تتّ ته. فللخالص من خطي

 (! 12: 2؛ عبرانيّين 11-2: 1تيموثالس 1؛ 41-11: 1ارإنسان على المستويّين األخالقّ  لالّرلحّ  )غالطية 

 

 إنّها تجعل اإلنسان يختبر الطّبيعة الخاطئة.  -ب. الّشريعة باعتبارها أداة  بيد الطّبيعة الخاطئة  

(، لال يمكن ان تكون سبب الخطية، 12، 14: 1 يةاّرة لصالحة لعادلة لرلحيّة )رلمالّشريعة األخالقيّة ُمقدَّسة لب

ة. للكن هذه الطّبيعة الخاطئة تستخدم الّشريعة األخالقيّة كأداٍة الخطيلراء بب سّ الإذ طبيعة ارإنسان الخاطئة ه  

ت األثيمة ف  ارإنسان. لهكذا، فور بدء ارإنسان ف  توجيه انتباهه للّشريعة انواع الّرغبات لالّشهوا ثارة لإيقاظ كلّ رإ

ل طبيعته الخاطئة إلى طاغيٍة جبّار متوّحش ف  جسده لحقيقةٍ   يةُمرِعبة ف  ضميره )رلم األخالقيّة، تتحوَّ

(. 41-11: 3طية ؛ انظر غال1: 1 يةللموت )رلم ا(. لهكذا، تجعل الطّبيعة الخاطئة ارإنسان يثِمر ثمرً 2-11: 1

 يةلكلّما حالل ان يحفظ الّشريعة األخالقيّة زاد اختباره لإدراكه لفساده األخالقّ  لالّرلح  الّشامل لالتّاّم )انظر رلم
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، اأ اّن حالة الصالح لاألمان الكاذب الت  كان يتخيَّلها تموت، ليصير ف  حالة ن(. لهكذا، يموت ارإنسا12-11: 1

 ب(. 1: 1 يةنة األبديّة )رلمالّدينومن البؤس لخطر 

 

 .مقياس هللا للحياة الُمقدَّسة والباّرة الّصالحة اج. الّشريعة باعتباره 

لمطلب هللا المطلق لنوال الخالص للمقياس هللا الُمطلَق  اريعة"، اأ انّه لم يعد خاضعً مع اّن المؤمن لم يعد "تحَت الشّ 

من شريعة هللا بالمعنى األلسع، الذأ هو كلمة هللا، لبالمعنى  ايس معفيًّ (، فإنّه ل12: 3 يةلالّدينونة )رلم ف  القضاء

 األضيق، الذأ هو الّشريعة األخالقيّة )الوصايا العشرة لغيرها(. 

 

 .كلمة هللا باعتبارها الّشريعة 

النّهار لالليل، لان يرغب المؤمن بأن يكتشف تعاليم الّشريعة )الكتاب الُمقدَّس( الّرائعة، لان يفّكر ليتأّمل بها طول 

(. كلمة هللا، الت  يُكَرز بها 131، 113، 11، 12: 111الم لاالستقرار لحياته )مزمور يطيعها، لان يجد فيها السّ 

(، اأ الّشريعة ال القانون 41: 1لتُعلَّم، الت  تُسَمع لتُقَرا لتُطاع، تُدعى "القانون الكامل، قانون الحّريّة" )يعقوب 

الوصايا لالتّعاليم لالمبادئ لاألمثلة األخالقيّة ف  الكتاب الُمقدَّس، الت  ه  كامل الكتاب ة. الذأ يعط  الحّريّ 

لطبيعة هللا من خالل  الإظهارً  االُمقدَّس، ه  تعبيٌر كامل عن طبيعة هللا لصفاته لإرادته. لهكذا تكون الّشريعة تعبيرً 

. إنّها الطّريق ليسلكوا الذأ به ينبغ  أللالد هللا ان يحيواامل الطّريق الك االّشريعة ه  ايضً  الوصايا! لبهذا، فإنّ 

 الكامل للحّريّة الحقيقيّة. 

 

 .الوصايا العشرة باعتبارها الّشريعة 

بعد ان افتدى )خلّص( هللا شعبه بإخراجهم من العبوديّة إلى الحّريّة اعطاهم الوصايا العشرة، للم يعطهم إيّاها قبل 

على رقابهم  اجديدً  الم يعِطهم هللا الوصايا العشرة كمتطلَّب للخالص، مما يشكِّل نيرً  (.11-1: 42ذلك )خرلج 

ليعيدهم إلى العبوديّة، بل اعطاهم هذه الوصايا األخالقيّة كطريقٍة للحفاظ على هذه الحّريّة! فالعيش ضمن حدلد 

ى حّريّتهم ليعبّرلن عنها ليُظِهرلنها. لبالتّال  لصايا هللا األخالقيّة ه  الطّريقة الوحيدة الت  بها يحافظ شعب هللا عل

فإّن الّشريعة األخالقيّة ليست لسيلة الستعباد النّاس لال لسيلة لتخليص النّاس، بل ه  لسيلة لعيش حياة النّاس الذين 

 نالوا الخالص لاختبرله! 
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  .الّشريعة الملوكيّة باعتبارها الّشريعة

ة. ة بطريقٍة إيجابيّ ة )نه (، تعبّر عنه المحبّ ما تعبِّر عنه الوصايا العشر بلغة سلبيّ المحبّة ه  تتميم الّشريعة، ألّن 

ريقة بها نعبّر عن محبّة هللا لالقريب (. تصف الّشريعة الطّ 12-2: 11 يةل "ال تفعل" إلى "افعل!" )رلمفالمحبّة تحوِّ 

(، لالكيفيّة الت  بها نحيا حياة 2: 4ب ؛ يعقو4: 3؛ 12: 1؛ غالطية 12: 11 ية؛ رلم11-12: 14لالنّفس )مرقس 

 ُمقدَّسة لباّرة لصالحة ف  امتنان تجاه ما عمله هللا ألجلك. 

 

 المعيار في القضاء والّدينونة.  اشريعة باعتبارهالد.  

فوا "بحسب قانون الحّريّة، ]كأنّهم[ سوف ]يُحاَكمون[ لفقً ينبغ  للمؤمنين ان يتكلَّ  يعقوب له" ) اموا ليعملوا ليتصرَّ

ال ينفصم! فليس من حّريّة حقيقيّة من دلن شريعة هللا. تتألَّف  ا(. الّشريعة لالحّريّة امران مرتبطان ارتباطً 14: 4

شريعة هللا من الكتاب الُمقدَّس لشرائع هللا األخالقيّة! لشريعة هللا ه  التّعبير عن طبيعة هللا لصفاته من خالل 

س من حّريّة حقيقيّة من دلن عيش ارإنسان حياته بحسب طبيعة هللا لصفاته (! ببساطة لي41: 1الوصايا )يعقوب 

ان يحيوا حسب شريعة هللا، فهم سيُحاكمون بحسب  المؤمنينالُمعلَنة لالُمعبَّر عنها ف  لصايا هللا! ينبغ  للمسيحيّين 

 شريعة هللا. 

ر ال الحّريّة. إنّهم يريدلن  ة لوالديهم القواعد لمن العبوديّ  ان يتحّررلا من كلِّ كّل ما يريده غير المؤمنين هو التحرُّ

لجماعتهم الّدينيّة لمجتمعهم، ليعملوا كّل ما يريدلن لليجرلا تجاربهم ف  خطايا مثل الجنس لالمخّدرات لالطمع 

ر ال الحّريّة ال يقود إال إلى العبوديّة لهذه  الخطايا.  للمال لالّرغبة بالّسلطة، إلخ. للكّن هذا النّوع من التحرُّ

 (، للهم شرائع هللا مكتوبة ف  اذهانهم لقلوبهم )عبرانيّين12: 1يُولَد المؤمنون ثانيةً من خالل كلمة هللا )يعقوب 

لرغبةً باهلل لبشريعته. فهم يريدلن ان يطيعوا شريعة هللا، ليستطيعون  ا(. ربّط لقيّد المؤمنون انفسهم طوعً 13: 12

ن اعظَم حّريّة داخَل حدلد شريعة هللا! بالنّسبة للمؤمنين، ليس من حّريّة حقيقية من ذلك لسيفعلون ذلك. إنّهم يجدل

(، لهذا يجعلهم 41، 41: 12سبة للمؤمنين ه  تعبير عن محبّتهم هلل )يوحنا دلن شريعة هللا! لإطاعة شريعة هللا بالنّ 

 (. 14 :1 الرسل ؛ انظر اعمال13، 14-11: 2بالحقيقة )يوحنا  ااحرارً  - ااحرارً 

عصيان لشريعة هللا هو تكلّم ضّد شريعة هللا، لانتقاد لشريعة هللا، لحكٌم على شريعة هللا بأنّها خاطئة. عصيان  كلّ 

ع لالقاض  بدل هللا )يعقوب  شريعة هللا معناه اّن ارإنسان يجلس على كرس ّ  (. هللا، الُمشّرع 14-11: 2الُمشرِّ

 الحّريّة"، اأ بتعاليم الكتاب الُمقدَّس، لبشكٍل خاّص الّشريعة األخالقيّة. لالقاض ، سيقاض  كّل النّاس بـ"شريعة 
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ف والّسلوك واأو قاعدة   امبد   باعتبارهاالّشريعة  .1  .لعملتحكم التصرُّ

فات لالسّ   األعمال. ال لوكيات ف  المقاطع الكتابية التالية، تُستخَدم الكلمة "شريعة" بمعنى مبدال ال قاعدة تحكم التصرُّ

 .(52: 1 يةأ. شريعة األعمال )روم 

شريعة األعمال ه  المبدا الذأ يطلب ان تكون اعمال ارإنسان ال جهوده موّجهة نحو إطاعة الّشريعة الموسويّة 

 (. 1-2: 4فاخر )انظر افسس لتبريره )خالصه(. ال يقود هذا المبدا إال للتّ  اباعتبار هذا مطلبً 

 

  .(52: 1 يةب. شريعة اإليمان )روم 

شريعة ارإيمان ه  المبدا الذأ يتطلّب ارإيمان بيسوع المسيح لعمله الكامل ف  إتمام الخالص كشرٍط لتبريرنا 

 )خالصنا(. هذا المبدا هو المبدا الوحيد الذأ يبقينا متواضعين. 

 

 .ب(52أج، 51، 53: 2 يةة )رومج. شريعة الخطي 

ةٍ ئة الفاسدة الت  تعمل كشريعة ال كمبدا ثابت ال يلين، ال كقوّ ة ه  الخطية الّساكنة ف  الطّبيعة الخاطشريعة الخطي

لباستمرار الخطايا،  االمؤمن يرتكب دائمً  ترغب بأن تسيطر ال تسود على المؤمن ال تتحّكم به. ال يقول بولس إنّ 

الخاطئة تتحّدى لتقالم الطّبيعة الخاطئة ف  المؤمن قّوة ال يستطيع المؤمن ان يتحّرر منها. فالطّبيعة  للكنّه يقول إنّ 

ل دلافع ارإنسان الصالحة إلى دلافع شّريرة. فحينما يريد المؤمن ان  ر لباستمرار ارإرادة البشريّة، لتحوِّ بشكٍل متكرِّ

باب المؤمن،  عندة (. تربض الخطي2: 1بطرس 1ن )انظر ، بل يحاصر المؤمايعمل الّصالح، ال يكون الّشرُّ نائمً 

ة فاعلة الح إلى عمٍل شّرير. شريعة الخطي(، لتحّول عمله الصّ 1: 2ياته )انظر تكوين لترغب باالنقضاض على ح

 ا(. فتستمّر شريعة الخطية ف  ان تكون لاقعً 42، 11، 12: 1؛ 11، 11: 3 يةبشكٍل خاّص ف  اعضاء جسده )رلم

(، اأ إلى ان 11-12: 11كورنثوس 1؛ 42: 1 يةمن جسد الموت )رلم الحقيقة ف  المؤمن إلى ان يتحّرر اخيرً 

ر من جسده الماّدّأ ف  حالته الحاضرة المعّرضة لهجمات لإفساد الطّ   بيعة الخاطئة الفاسدة لالموت. يتحرَّ

( 3: 3 يةة؛ رلمطئة )الذات القديمة ال جسد الخطيالطّبيعة الخا ُسْلطةمن  ااحرارً  المؤمنينليس غير المسيحيّين 

رلن مّرةً لاحدةً لإلى األبد من قوة سيطرة لتسلُّط الطّبيعة  المؤمنينحيّين الُمسعبِدة لالمسيطرة. فمع اّن المسي يتحرَّ

فالطّبيعة الخاطئة (. 4: 2؛ 12: 1؛ 1: 3 يةالخاطئة، فإّن الطّبيعة الخاطئة تبقى قّوةً حاضرةً لقويّةً ف  حياتهم )رلم

(. للكّن المسيحيّين 41-13: 1؛ غالطية 11، 11: 3 يةلح القدس الّساكن ف  المؤمن )رلمف  صراٍع مستمّر مع الرّ 
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يختارلن بشكٍل متكّرر لمستمّر بأن يكونوا تحَت سيطرة الّرلح القدس ال تحَت سيطرة طبيعتهم الخاطئة  المؤمنين

يقالمون باستمرار ان يحيوا على شاكلة العالم الخاطئ، ليختارلن بأن  المؤمنونفالمسيحيّون (. 11، 1: 2 ية)رلم

 (. 12: 1؛ كولوس  4-1: 14 يةبيسوع المسيح )رلم اصيرلا اكثر شبهً يتغيِّرلا لي

 

  .ب(51 :2ية د. شريعة العقل )روم 

شريعة العقل ه  الطّبيعة الجديدة ف  المؤمن الت  اتّخذها ف  لالدته الجديدة. إنها كيان المؤمن الّداخلّ  ال طبيعته 

ل ناموس آخر ال طبيعة اخرى تريد ان تهيمن على المؤمن ال (، له  تعمل كشريعٍة اخرى ا44: 1 ميةة )رلاخليّ الدّ 

فبشكٍل متكّرر لح القدس الذأ يحيا ف  المؤمن. شريعة العقل ه  الرّ  تسيطر عليه لتحكم حياته. لبكلمات اخرى، إنّ 

 يةة )رلمبأن يطيع المؤمن لصايا هللا األخالقيّ  اأْ لمستمّر لبتصميٍم عظيم، ترغب شريعة العقل بأن تعمل الّصالح، 

 (. 11: 3 يةعليم الذأ استُؤِمنوا عليه )رلم(، لصيغة التّ 43، 44، 13: 1

 

  .(5: 2 يةهـ. شريعة روح الحياة )روم 

نواح  حياة  لح القدس الذأ يعمل كناموس )قانون( ال قوة تجّدد لتقود كلَّ لح هو الرّ لح ال ناموس الرّ شريعة الرّ 

 المؤمن لتسيطر عليها. 

 

  .(5: 2 يةموت )رومة والخطيو. شريعة ال 

 ب. 41اج، 41، 41: 1 يةة لالموت ه  ذاتها شريعة الخطية المذكورة ف  رلمشريعة )ناموس( الخطي

 

  .(13: 2 يةّر )رومز. شريعة الب   

يّة لسط ( امام هللا. فمن ناحية، كان هذا األمر بالغ األهمّ اشريعة البّر ه  الطّريقة الت  بها يتبّرر ارإنسان )يصير بارًّ 

ر امام هللا بعمل  فشلوا ف  ان يتبّررلا. فلم يتمّكن اليهود فقد اعمال الّشريعة. لمع هذا، لِحفظ اليهود. فقد سعوا للتبرُّ

غير اليهود( مهتّمين بهذا قط من الحصول على بّر هللا بإطاعتهم الّشريعة. لمن ناحيٍة اخرى، لم يكن األُمميّون )

ر امام هللا. لمع هذا، حصل األُمميّون على بّر هللا بارإيمان بيسوع المسيح. األمر، للهذا لم يسعوا للتّ   برُّ
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  .(51: 2ح. ليس من ناموس/ شريعة ضّد هذه األمور )غالطية  

لح القدس. فبينما توجد شرائع اخالقيّة ضّد اعمال ليفّعله ف  المؤمنين بالرّ ليجريه ليس من ش ٍء ضّد ما يعمله هللا 

(، فإنه ليس من شريعة ضّد ثمر الّرلح لتمنع ثمر الّرلح! لينبغ  لهذا األمر 41-11: 1اطئة )غالطية الطّبيعة الخ

 للمؤمنين ليحيوا بالّرلح ليُنتجوا ثمر الّرلح ف  حياتهم! العظيمً  اقويًّ  اان يكون حافزً 
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 2الُملحق 

 المسيح غاية الّشريعة ونهايتها

 

 (3: 33 يةّشريعة )هدفها، معناها، جوهرها، محتواها، تحقيقها( )رومأ. المسيح هو غاية ال

ة "تيلوس" يمكن ان تُستخَدم بمعنى "هدف" )غاية( ال بمعنى "نهاية" )انتهاء(. كما يمكن للكلمة الكلمة اليونانيّ 

تفسير لاستطناب معلّم   "شريعة" ان تشير إلى كامل إعالن العهد القديم ال لمتطلَّبات هللا الّشرعيّة لالقانونيّة حسب

 . 12 يةضمن سياق رلم لبفهَمين ممكنَينبطريقتَين  2: 12 يةللهذا، يمكن ترجمة رلماليهود. 

 

  .تّمم يسوع المسيح الّشريعة .3

ل لترجمة الكلمة "تيلوس" هو "هدف" ال "غاية"، حيث تشير الكلمة "شريعة" إلى إعالن العهد الخيار الممكن األلَّ 

( الشريعة )بمعنى إعالن العهد القديم( هو محتوىمن شرائع اخالقيّة لطقسيّة لمدنيّة: "ألّن هدف )اأ  القديم، بما فيه

 المسيح من اجل ان يكون البّر لكّل من يؤمن."

كما يل : يسوع المسيح هو هدف )تحقيق قصد( شريعة العهد القديم، حتى يكون البّر  2: 12 يةيمكن فهم رلم

 . )الخالص( لكّل َمن يؤمن

إنّه لم يأِت ليُلغ  الّشريعة لاألنبياء، بل ليتّممهما. فلم يكن المسيح يعلِّم اشياء  11: 1قال يسوع المسيح نفسه ف  متّى 

 اوتحضير   اإعداد  جديدة تتعارض مع إعالن العهد القديم، بل علّم اّن إعالن العهد القديم )الّشريعة لاألنبياء( كان 

ليكن قد اكتمل بعُد. للهذا اتى ال  فإنّه لم لمجيئه، لبالتّ   إعالن العهد القديم!  يتّممال  ليكمِّ

التّبرير بارإيمان ال يتعارض مع إعالن العهد القديم. فقد علّم العهد القديم  بشأنِ يثبِت بولس اّن إعالن العهد الجديد 

؛ 14-11: 1؛ 2-1: 2؛ 41: 1 يةر رلمبارإيمان يُنال الخالص )انظ إذْ بأن التّبرير ال يتحقّق بأعمال الّشريعة،  اايضً 

نت خالل حقبة العهد (. لهكذا، فإّن "بشارة ارإنجيل" كانت قد اُعلِ 44-3: 1؛ غالطية 41، 42: 11؛ 11-11: 12

 (! 4: 2؛ عبرانيّين 2-3: 1؛ غالطية 44-41: 1 يةالقديم )رلم

نيّون يعتبرلن شريعة العهد القديم لسيلة لكسب ق. م.(، بدا المعلّمون الدي 112منُذ عودة اليهود من الّسب  ف  بابل )

 البّر، لعلّموا اّن التّبرير يأت  بأعمال الّشريعة. 
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لحين اتى يسوع المسيح عمد إلى العودة إلى القصد األصلّ  رإعالن العهد القديم، الذأ هو التّبرير بارإيمان، لسعى 

 ارإيمان حقيقةً لكّل َمن يؤمن. رإكمال لإتمام إعالن العهد القديم حتّى يصبِح التّبرير ب

بمعنى انّه كان الحقيقة الكاملة  ،(12: 4؛ كولوس  11: 4؛ افسس 11: 1اتّم يسوع المسيح الّشريعة لاألنبياء )متّى 

 (. 1: 12؛ عبرانيّين 11: 4الت  تنبّأ بها انبياء العهد القديم لاشارت إليها شريعة العهد القديم الطّقسيّة )كولوس  

انّه هو إتمام رموز لنبّوات العهد  االمعنى الحقيقّ  للّشريعة، لمعلِنً  اوع المسيح تعاليم إعالن العهد القديم، ُمقّدمً اتّم يس

(. كان هدف ال قصد شريعة العهد القديم هو ارإشارة إلى يسوع المسيح ف  22، 41-41: 42؛ 11: 12القديم )لوقا 

، لرإعداد النّاس لمجيئه األّلل. اعّدت شريعة الملكً  الكاهنً  افته نبيًّ مجيئه األلل لإلى عمل الخالص الذأ اتّمه بص

؛ متّى 12: 11؛ الليّين 1: 3القريب )تثنية ة ة هللا لمحبّ العهد القديم النّاس ليحيوا الحياة الجديدة، اأ ليحيوا حياة محبّ 

ّأ األساسّ  لكامل إعالن العهد ( بارإيمان. يسوع المسيح نفسه هو المغزى األسمى لالمحتوى الجوهر11-11: 44

 جزٍء ف  إعالن العهد القديم بشكٍل كامل.  كلَّ لحفظ الذأ اتّم  هو ارإنسان الوحيد يسوُع المسيحالقديم. 

 

 يسوع المسيح هو اإلنسان الوحيد الّذي أتّم المتطلَّبات الباّرة والعادلة التي تفرضها شريعة هللا.  

لالقداسة  لقيامته متطلّبات هللا الُمطلَقة القاضية بأن يحيا النّاس حياة تتّسم بالبرّ اتّم يسوع المسيح بحياته لموته 

يح هو الوحيد الذأ كسب لحقّق الكاملين، لالقاضية بإيقاع عقوبة تاّمة على كّل الخطايا، لالتّكفير عنها. يسوع المس

 (. 1-2: 1األبدّأ )عبرانيّين (، لالذأ يضمن خالصهم 12: 1كورنثوس 1لالقداسة لالفداء لشعبه ) رّ الب

 

 . وأتّمهاالّشريعة األخالقيّة  حفظيسوع المسيح هو اإلنسان الوحيد الذي  

 (. 11-42: 14مرقس ؛ 22-11: 1شرح يسوع لعاش المعنى الكامل للّشريعة األخالقيّة: الوصايا العشرة )متّى 

 

 ة. يسوع المسيح هو اإلنسان الوحيد الذي تّمم الّشريعة الطّقسيّ  

(، له  تتألَّف من الّشرائع 12: 1ة ضمن نظام العهد القديم )عبرانيّين الّشريعة الطّقسيّة قوانين لقواعد خارجيّ 

سين لالمفرلزين، كالكهنة(، لاألماكن الُمقدَّسة )الهيكل(، لالمواسم الُمقدَّسة  المتعلّقة باألشخاص الُمقدَّسين )الُمكرَّ
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بائح الحيوانية، البكر، باكورات لُمقدَّسة )الختان، الغسالت، األطعمة الطّاهرة، الذّ )الّسبت لاألعياد(، لاألعمال ا

 الحصاد، العشور(. 

المتمثِّلة ف  يسوع  الحقيقةكانت تشير إلى النّظام الجديد، اأ  ظاللكّل شرائع العهد القديم هذه ه  نماذج لرموز ل

(. تّمم يسوع 1: 12؛ 12: 1؛ 1: 2؛ عبرانيّين 11: 4  ف  فترة العهد الجديد )كولوس المسيح لعمله الخالص ّ 

( لاحّل محلّه جسد 11: 41المسيح بموته لقيامته نموذج لصورة الهيكل الخاّص بالعهد القديم: فقد هدمه )متّى 

(، لهو 14: 1الكهنوت )عبرانيّين  تْ (. لقيامته من الموت غيَّر41-11: 4يسوع المسيح ف  العهد الجديد )يوحنا 

ليب اتّم بموت يسوع المسيح على الصّ (. 42-13: 1س الكهنة الوحيد الكامل الخالد الباق  إلى األبد )عبرانيّين رئي

 ؛ يوحنا1: 11؛ إشعياء 1-2: 14رمز "الخرلف الذأ بال عيب" الذأ كان يُذبَح كفّارةً للخطايا )خرلج لحقّق 

(. 12-2: 12)عبرانيّين  حاجة لكّل الّذبائح )الحيوانيّة((. لبهذا انهى ال41-43: 1؛ عبرانيّين 41: 1 ية؛ رلم41: 1

 (. 14-11: 4؛ كولوس  41-42: 4 يةابطل يسوع ختان الجسد الماّدأ بالختان الّرلحّ  للقْلب برلحه )رلم

حين قبل شعب إسرائيل الّشريعة الطّقسيّة لاطاعها خالل فترة العهد القديم قبلوا يسوع المسيح لاطاعوه. لحين اتّم 

(. لبعَد المج ء األلل 11: 4( لنقضها )افسس 12: 4( ابطلها )كولوس  11: 1يسوع المسيح الّشريعة )متّى 

ريعة كوسيلة تحفظ الشّ لممارسات دينيّة ليسوع المسيح ال يمكن إعادة الّشرائع الطّقسيّة إلى الكنيسة! لاية ديانة 

 (. 1-3: 1 يةانظر رلم؛ 12-12: 1لعنة )غالطية الكتساب البّر لالتّبرير امام هللا ديانة مرفوضة لتحَت 

 

 يسوع المسيح هو اإلنسان الوحيد الذي تّمم الّشريعة المدنيّة.  

ق بالملوك لاألمالك لالّزلاج لالتعّديّات الجنسيّة لاسرى خاّصة بأّمة لدللة إسرائيل تتعلَّ كانت الّشرائع المدنيّة ال

 لوحيد الذأ كمَّل الّشرائع المدنيّة لفاقها بتأسيسه ملكوت هللا )متّىالحرب لالّضرائب، إلخ. يسوع المسيح هو ا

 (. 12: 42( ف  كل اَُمم المسكونة )متّى 41-41، 12، 11، 1-1( لثقافة ملكوت هللا )متّى 12-42: 14؛ 11: 2

يكونا الهدف النّهائ  من الُمستخَدمة رإيصال إعالن هللا، للكنّهما لم  الوسيلة: كانت اّمة إسرائيل لالّشرائع االستنتاج

ارإعالن نفسه، الذأ هو يسوع المسيح.  هدفان ينته  عمل "الوسيلة" ليحّل محلّها هللا  إعالن هللا. من البدء قصدَ 

فحين اتى يسوع المسيح، بلغ شعب إسرائيل، بصفته شعب هللا، لشريعة إسرائيل الطّقسيّة لالمدنيّة، مقصده النّهائّ  

تعود اصول (. 41: 1ذأ اُعلِن ف  العهد الجديد هو ان يسوع يحيا ف  المؤمنين )كولوس  األسمى. "الّسّر" الّ 

 (. 3: 1شعب هللا بالتّسالأ )افسس  ااّمة إسرائيل لاألَُمم الوثنيّة، ليشّكلون معً المؤمنين إلى 

 



246 
 

  .تّمم يسوع المسيح األنبياء .5

مسيح( لصلبه لقيامته لصعوده لارتقائه العرش، لكذلك اعماله نبّوات العهد القديم المتعلِّقة بمج ء المسيّا )ال لُّ كُ 

صارت جميعها حقيقةً ف  يسوع المسيح ف  العهد الجديد.  بصفته النّبّ  األعظم لرئيس الكهنة لالملك األقدر لاألبدأّ 

رلن فقط بارإيمان   ؛3: 11؛ 1 :14)تكوين  ا )المسيح( اآلتيبالمسيّ خالل فترة العهد القديم، كان النّاس يتبرَّ

 (. 42: 1 ية)رلم بالمسيح الذي أتىالنّاس بارإيمان  ر(. للكْن خالل فترة العهد الجديد يتبرّ 13: 1؛ غالطية 12: 44

 

 يسوع المسيح هو النّبّي األعظم.  

 بطرس1نبّوات العهد القديم من خالل انبياء العهد القديم ) أنبأ وأعلنلم يكن غير رلح يسوع المسيح َمن 

هذه النّبّوات  حقّق وتّمم(! للم يكن غير المسيح هو من 13: 1تيموثالس 4؛ 41-42: 1بطرس 4؛ انظر 12-14: 1

الطّبيعة البشريّة ف  اتّخذ (، إْذ 41: 1؛ متّى 12: 1، اتّم نبّوات لجود هللا معنا )إشعياء ف  تاريخ العهد الجديد! فمثاًل 

(، 11-12: 13(، لقام من الموت )مزمور 12، 13، 1: 44(، لمات على الّصليب )مزمور 4: 1بيت لحم )ميخا 

. بهذه ا(. كان هو النّبّ  الوحيد الذأ انبأ بنبّوات كثيرة، لالذأ تّممها جميعً 2، 1: 112ماء )مزمور لصِعد إلى السّ 

 الرسل ؛ اعمال11-12، 11: 12عاش على األرض )تثنية  أعظم نبيٍّ ريقة اعلن يسوع المسيح نفسه بصفته الطّ 

1: 44-41 .) 

(. لكّل 1للقّديسين" )يهوذا  مّرة واحدة(: ارإيمان "الذأ ُسلِّم 4-1: 1تكلّم يسوع بكلمات هللا األخيرة للبشر )عبرانيّين 

؛ امثال 44-11: 12نب ٍّ يأت  بعد يسوع المسيح ليحالل ان يغيِّر إعالن هللا ال ان يضيف إليه هو نبّ  كّذاب )تثنية 

ليأت  بإعالناٍت  ا(. لكل َمن يُدعى نبيًّ 11-12: 44 يوحنا ؛ رؤيا4: 2كورنثوس 4 ؛12-1: 11؛ متّى 3: 12

 تناقض ارإعالن الُمعطى ف  الكتاب الُمقدَّس مذنب بجريمة ارإضافة إلى كلمة هللا، لينبغ  ان يُرفَض! 

 

 يسوع المسيح هو رئيس الكهنة.  

ة عاش حياة ُمقدَّسة لباّرة كاملة على األرض   طبيعته البشريّ متطلّبات شريعة العهد القديم. فف كلَّ  المسيح تّمم يسوع

 اكان الوحيَد الذأ تّمم متطلَّبات شرائع هللا األخالقيّة. عاش حياةً كاملةً مهتمًّ  ،(، لهكذا42-42: 1؛ 11: 2يّين )عبران

على الّصليب ليكفّر عن  ، ماتا(. لاخيرً 14: 11ألجلهم )إشعياء  الهم لمصلّيً  ا(، لمحبًّ 14: 12بالنّاس )مزمور 

(. كان الكاهن الوحيد ف  التّاريخ 1-1: 12؛ عبرانيّين 2-3: 22؛ مزمور 3-1: 11)إشعياء  اخطايا النّاس جميعً 
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ة( للتّكفير )خالية من اأ عيب ال خطي كاملة  ذبيحةً للخطايا. كان الكاهن الوحيد الذأ بذل نفسه ذبيحةً  نفسهالذأ قّدم 

سان الوحيد الذأ قام من الموت للم يُعد إليه، لهو حّ  إلى األبد، للذا فليس له خليفة ف  مركزه عن الخطايا. هو ارإن

 لهم للعملهم(، حيث لم تُعد 42-41: 1الكهنوتّ . ابطل يسوع المسيح عمل كّل الكهنة الدينيّين اآلخرين )عبرانيّين 

إلى ابد  السيبقى حيًّ  االذأ كان حيًّ  كهنة األعظمرئيس العلِن يسوع المسيح نفسه بصفته ضرلرة! بهذه الطّريقة يُ 

 (. 11: 3؛ زكريا 2: 112اآلباد )مزمور 

 

 . يسوع المسيح هو الملك القدير واألبديّ  

ر شعبه من قّوة لسلطة اعدائهم ليملك  (، الذأ بحكمه الملك ّ 12: 21تّمم يسوع نبوة الملك اآلت  )تكوين  سيحرِّ

(. يملك يسوع كّل الّسلطة لالقّوة 13: 11؛ 1: 1 يوحنا ؛ رؤيا1: 1؛ إشعياء 12: 11 ياماأل اخبار1عليهم إلى األبد )

 )عبرانيّين ا(! هو من اّسس لدّشن المملكة الوحيدة الت  لن تتزعزع ابدً 12: 42ماء لعلى األرض )متّى ف  السّ 

(، لستبقى إلى األبد 12: 11 نايوح ؛ رؤيا22: 4(، لالت  ستحطّم كل الممالك األخرى ف  العالم )دانيال 42: 14

(! لهكذا، ينبغ  ان يكون كّل القادة الّسياسيّين لالعسكريّين لالّدينيّين ف  العالم منتبهين لهذه الحقيقة 1: 1)إشعياء 

 عرفته األرض.  أعظم كاهن(! بهذه الطّريقة اعلن يسوع نفسه بصفته 4)مزمور 

 

  .تفسير العهد القديم 

م ليحقّق إعالن العهد القديمألّن يسوَع المسيح ات فإنّه ال يمكن فهم العهد القديم بشكٍل صحيح إال ف  الّضوء ، ى ليتمِّ

 الباهر الذأ يبثّه العهد الجديد! 

 

 ( 3: 33 يةب. )أو:( يسوع هو نهاية )إنهاء( الّشريعة )روم

 .المسيح هو نهاية الّشريعة .3

إلى الّشريعة فتشير ضمن هذا الفهم الكلمة "شريعة" اّما و "نهاية"، هالفهم الممكن الثّان  للكلمة اليونانيّة "تيلوس" 

رعيّة العادلة للتّبرير، خاّصة بالمعنى الذأ به يفسِّر القادة الدينيّون اليهود شريعة بصفتها متطلَّبات هللا القانونيّة لالشّ 

بحسب تفسير لشرح القادة اليهود(  للبرّ   ّ القانون ريعة )بمعنى متطلَّب هللا الّشرع ّ نهاية )انتهاء( الشّ نقطة موسى: 

. ه  المسيح، حتّ   ى ينال كلُّ َمن يؤمن البرَّ
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تّبرير، حتى لل ابالمعنى التال : يسوع المسيح هو نهاية )انتهاء( اتّخاذ الّشريعة اساسً  2: 12 يةلهكذا، يمكن فهم رلم

ر للمف من يؤمن. لضع يسوع المسيح نهايةً  يكون البّر )الخالص( لكلّ  هوم اليهودّأ الخاطئ بأنّه يمكن ان يتبرَّ

يكون  لذلك بهدف انْ ارإنسان بحفظ الّشريعة. فالمسيح يسوع هو نهاية ال إنهاء االعتقاد بالتّبرير من خالل الّشريعة، 

ل عن نوال الخالص، بوسيلة   بصفته عرالبّر بارإيمان. لبهذا، ال يتكلّم بولس عن نهاية ال انتهاء متطلَّب هللا الشّ 

 نهاية االعتقاد الخاطئ بشأن كسب البّر ال الخالص من خالل حفظ الّشريعة. 

؛ 1: 12 يةيعمل بهذه األمور يحيا بها" )رلمإن ارإنسان الذأ لصف موسى المطلب الّشرعّ  لشريعة هللا بما يل : "

 ل سقوطهما ف  الخطية )تكوينة عمل هذا قب(. آدم لحّواء هما الوحيدان اللذان كانت لديهم إمكانيّ 1: 12الليّين 

(! للكن بعد الّسقوط ليس من إنسان يمكنه ان يتبّرر بحفظ الّشريعة! فالطّريقة الوحيدة الت  يمكن بها 11-11: 4

 (! 3: 11الحصول على التّبرير كانت لما زالت ارإيمان )تكوين 

سوع المسيح، حّول اليهود شريعة هللا إلى ق. م.( لحتى زمن ي 112منُذ عودة اليهود منن الّسب  ف  بابل )عام للكن 

إلى "يتبّررلا بها" )يخلصوا بها(. لنتيجة هذا، اخذلا  1: 12ديانة، لفّسرلا كلمت  "يحيا بها" الواردة ف  الليين 

لوا هذه التّفاسير لالقواعد النّابعة  من تقليدهم يدفنون العهد القديم تحَت مئات التّفاسير لالقواعد الّشرعيّة البشريّة. فحوَّ

(. حّول هؤالء "البّر )الخالص( بارإيمان" إلى "البّر )الخالص( 1 :11 الرسل إلى طريق الخالص )انظر اعمال

المسيح، بل معلّمو اليهود، هم من ابطلوا العهد القديم للضعوا محلّه شرائعهم البشريّة  بالّشريعة." لم يكن يسوع

 (! 11-1: 1)مرقس 

 

  .ليهوديّة وتعليم العهد القديمالمقابلة بين النّظرة ا .5

لم يكن العهد القديم هو ما علّم اّن ارإنسان يمكن ان يتبّرر )يخلص( بعمل اعمال النّاموس، بل معلّمو اليهود ف  الفترة 

اليهود اخطألا ف  فهم ال  ل ليسوع المسيح هم من علّموا هذا. لاضح انَّ ما بين الّرجوع من الّسب  لالمج ء األلَّ 

 قصد هللا ف  الّشريعة لمنها. تفسير 

يُعتبَر اساس التّبرير ف  فترة العهد ف  العهد القديم لف  العهد الجديد نفسه ال يوجد اّأ دليل على اّن حفظ الّشريعة 

هذا األمر تغيَّر ليصير ارإيمان هو اساس التّبرير ف  فترة العهد الجديد بسبب عمل الخالص الكامل  القديم، لعلى انَّ 

فليس من مكاٍن ف  العهد القديم يعلِّم اّن شريعة موسى كانت لسيلةَ الحصول على البّر! اتّمه يسوع المسيح. الذأ 

ر للعهد القديم، لخاّصة شريعة موسى، لدعم عقيدة التّبرير بالنّ  عمة من خالل ارإيمان تجعل هذا فرجوع بولس المتكرِّ

 ؛2-3: 12؛ 13-11: 1؛ 11، 2-3: 2؛ 44-41: 1 يةرلم فاع عنه )انظر مثاًل لال يمكن الدّ  االّراأ ضعيفً 
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ل من الّشريعة  البهذا، فإّن بولس ال يتكلّم مطلقً (! 11-41: 2؛ 44-11، 11-12: 1؛ غالطية 2-1: 11 عن التحوُّ

 إلى ارإنجيل باعتباره طريق الخالص ف  فترة العهد الجديد.  ،باعتبارها طريق الخالص ف  فترة العهد القديم

ة الخاطئة بشأن الخالص من جهة، لتعليم العهدين القديم ظرة الّدينيّة اليهوديّ بين النّ  المقابلةله بولس هو فما يفع

لالجديد بشأن الخالص من جهٍة اخرى! فمنُذ الّرجوع من الّسب  ف  بابل لحتى زمن يسوع علّم قادة لمعلّمو اليهود 

ريق لنوال الخالص. للكّن كامل خالقيّة لالطّقسيّة لالمدنيّة( هو الطّ حفظ الّشريعة )بمعنى الّشرائع األ الّدينّيون بأنَّ 

ارإيمان بيسوع المسيح )المسيّا( هو الطّريقة الوحيدة لنوال الخالص! يقابل  إعالن العهد القديم لالعهد الجديد يعلّم بأنَّ 

ل الشريعة، ل"مبدا ارإيمان "، اأ الحصول على البّر )الخالص( من خالبولس ما بين "مبدا الناموسيّة اليهودأّ 

 الكتابّ  الّصحيح"، اأ الحصول على البّر )الخالص( من خالل ارإيمان فقط. 

سول بولس. فما يقوله الّرسول بولس هو اّن يسوع المسيح انهى للهذا، فقد يكون التّفسير الثّان  هو ما قصده الرَّ 

الحصول على البّر )الخالص( من خالل عمل اعمال الّشريعة.  بها يحالل ارإنسانُ النّاموسيّة، اأ طريقة الحياة الت  

الخاطئ بأنّه يمكن كسب البّر من خالل حفظ شريعة موسى، لخاّصة  أّ للفهم اليهود وضع نهايةفيسوع المسيح 

الّشريعة بحسب تفسير معلّم  اليهود لقادتهم! انهى يسوع الّشريعة بمعى انهى االعتقاد بأّن الّشريعة ه  اساس 

يرّسخ بوضوح حقيقة اّن البّر اْن تّبرير لبأّن حفظ الّشريعة هو الطّريق للتّبرير )الخالص(. لقد عمل هذا من اجل ال

 للذين يؤمنون بيسوع المسيح.  اانً )الخالص( ال يمكن ان يُكَسب ال يُحَصل عليه بأعمال الّشريعة، للكنّه معطى مجّ 

 

 

 


