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 صالة 1
 

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

 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

 إرميا

 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   . (12، 4، 0، 1إرميا )الّرب ومن التّأمُّ

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

 
 دقائق( 5)حفظ  9

 41: 14إشعياء : قوة هللا

 

 .12: 41"قوة هللا": إشعياء . في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين راجعوا

  دقيقة( 55)تعليم  1

 العبد البطّال

 

 يتعلق بـ 12-1: 11لوقا " في البطّالالعبد "مثل 

 ملكوت هللاالخدمة في 

قصة مستوحاة من الحياة األرضيّة اليومية ذات معنى سماوي. إنّها قّصة يمكن رؤيتها في الحياة " هو لثَ "المَ 

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

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

، الُملَحق 9وسندرس هذا الَمثَل باستخدام النقاط اإلرشادية الّستّة في دراسة األمثال )انظر الّدليل اإلرشادي 

1.) 
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 .12-1: 11لوقا  اقرأ

 .ُمقدَّمة في المثَلافهم القّصة الطبيعيّة ال. 4

مبنيًا على هذه اللغة المجازيّة. ولذا، سندرس أواًل ثَل بلغة مجازيّة يكون معناه الّروحّي : يُحكى المَ ُمقّدمة

 ل وخلفيّتها الثّقافيّة / الحضارية وحقائقها التاريخية. ثَ كلمات قّصة المَ 

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية التي تتضّمنها قصة المثَل؟ شناق  

 .مالحظات

. تدور القِّصة حول مالك المسيح في زمن يسوع تصف القِّصة العالقة النّموذجيّة بين الخّدام أو العبيد وسادتهم

ر هذا الخادم أو العبد بأنّه يعمل ما أُِمر به. وال نرى  مزرعٍة صغيرة له خادم أو عبٌد واحد. وفي القِّصة يُصوَّ

 الّسيّد يمتدحه أو يشكره على ما يعمل. 

. وكان الّسؤال األّول: "أيُّ واحٍد منكم يكون عنده عبٌد أو طرحها سئلةهذه القِّصة من خالل عّدة أ حكى يسوع

خادم يتقّدم ويخدم عبده هذا؟" والجواب المتوقَّع هو: "ال، ال أحد. فلن يخدم أيٌّ منا عبده أو خادمه." وكان 

هذا أو  الّسؤال الثّاني: "ألن يأمره بأن يعمل هذا األمَر أو ذاك؟" والجواب المتوقّع هو: "بلى، سيأمره بعمل

يِّد ذاك." وكان الّسؤال الثّالث: "فهل يشكر  ، لن ألنّه عمل ما أُِمر به؟" والجواب المتوقَّع هو: "كاّل  العبدَ السَّ

 يشكره." 

 

  .ثَلياق المباشر، وحّدد عناصر المَ درس وامتحن السّ أ. 2

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

قّصة  قبلثَل المَ  خلفيَّةرد تثَل. وعادةً ما التي قيل فيها المَ  الظُّروفثل أو يصف حكاية المَ  مناسبةثَل إلى المَ 

 ثَل. قّصة المَ  بعدثل يرد ثَل، بينما شرح أو تطبيق المَ المَ 

 ثَل؟المَ وشرح أو تطبيق هذا وخلفيَّة قّصة  ي: ما هشف وناق  اكتش  

  .مالحظات
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 . 43-44، 6-4: 41لوقا في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

ثل من ثالثة أجزاء: تحذير شديد، وتشجيع عظيم، ومثال فيه مقارنة ومقابلة. كان يسوع يعلّم يتألّف سياق المَ 

(. 02: 11 ؛14، 1 :11تالميذه، كما كان هناك آخرون يستمعون إليه بينما كان يعلّم )مثل الفّريسيّين، لوقا 

 . افقط، بل وإلى غير المؤمنين أيضً  المؤمنينفالتحذير الّشديد ال يُوّجه للمسيحيّين 

 . الخطيةبالتّسبب بوقوع إنساٍن آخر في  يتعلَّق التّحذير الّشديد  

 :11)لوقا ، كان يسوع قد حذَّر النّاس من الّذهاب إلى جحيم الهاوية. الهاوية مكان رهيب مرعب 11في لوقا 

-01: 11 (، وحين يصل اإلنسان إلى ذلك المكان فإّن الخروج من ذلك المكان أمٌر مستحيل )لوقا02-04

في ضالل وهالك  ا(! ولهذا، ينبغي أن يكون النّاس محترسين ومتيقّظين بأال تكون كلماتهم وأعمالهم سببً 21

ة انتشار ومن عمليّ  الخطيةمن طبيعة  نّها جزءٌ جارب محتومة المجيء، أل(. التّ 1: 11لوقا اآلخرين إلى األبد )

للتّجربة فهو أمٌر فظيع! أمٌر فظيع ومرعب أن يكون إنسان  امقصودً  ا. ولكْن أن يكون اإلنسان سببً الخطية

ا ة، وذلك بوضعه أي نوٍع من الفّخ أو العثرة في طريقه ممّ تكب خطيسبب جعل أصغر تالميذ المسيح ير

الذين يتسبّبون عن قصٍد  ة )"الويل"( على كلّ . يضع يسوع المسيح لعنة نبويّ الخطيةيتسبّب بسقوطه في 

فّكر بما قاله يسوع وال يتوبون عن شّرهم ذاك.  الخطيةللسُّقوط في ض اآلخرين رِّ التي تعجارب بالعثرات والتّ 

ون الّشرور واآلثام. )الُمفِسدين( ويرتكب الخطيةعن الذين يتسبّبون بإسقاط اآلخرين في  41: 12في متّى 

، ألنّه من خالل تجربٍة مقصودة اة خطيرة جدًّ خطي الخطيةة إعثار اآلخرين ومحاولة إسقاطهم في تُعتبَر خطي

عالم الفي االنتشار في  الخطية(، ومن خالل التّجربة تستمّر 1-1: 2إلى عالم البشر )تكوين  الخطيةدخلت 

ة التسبُّب الرتكاب خطي عذرٍ  أيَّ   األزليّة وال حقائق التّاريخ(. ال تقدِّم مقاصد هللا12-9: 1تيموثاوس 1)

 (. 02: 0 الرسل ؛ أعمال00: 00)لوقا  . إّن خطية إعثار اآلخرين فظيعة وبشعةالخطيةبسقوط اآلخرين في 

لئال يُظِهروا بكلماتهم وأعمالهم الطّائشة وغير الواعية متيقّظين  واأن يكون المؤمنينكما أن على المسيحيّين 

إنسان يدِرك  (. وكلُّ 1: 15)متّى  الخطيةالذي يسعى إلغراء أوالد هللا وإيقاعهم في  للعالم الّشّريرأنّهم ينتمون 

ة من خالل ما يقوله أو يفعله عليه أن يأخذ إجراءاٍت جذريّة وحاسم الخطيةيتسبّب بإيقاع أحٍد في  هأنّ 

(. ومع أنّه يستحيل استئصال التّجارب الُمسقِطة في 9-5، 1: 15الستئصال هذا الّشّر من داخله )متّى 

، فإّن نعمة هللا تعطي اإلمكانيّة والقدرة لإلنسان بأن ال يكون من المجموعة التي تتسبّب بإسقاط الخطية

 (. 12: 12كورنثوس 1؛ 1: 1)مزمور  الخطيةاآلخرين في 
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لئال يتسبّب بسقوط إنسان  افعليه أن يكون متيقظًّ إلى حياته ويراقبها.  اأن ينتبه دائمً  المؤمنمسيحّي ولذا، على ال

(، وأن يطلب 5: 15على المسيح )يوحنا  ا(. عليه أن يحيا حياته معتمدً 2-1: 11)لوقا  الخطيةآخر في 

(، وأن 5: 11 يتوب عنها )يوحنا ة في حياته يحتاج ألنّكته على أيّة خطيباستمرار من الّروح القدس أن يب

أن  اأيضً  المؤمنين(. على المسيحيّين 15: 15يتواضع حين يشير اآلخرون إلى أمر خاطئ في حياته )متّى 

ة فينبغي توبيخه، وإن تاب ينبغي مسامحته وقبوله ياة بعض. فإن كان مؤمن يرتكب خطييراقب بعضهم ح

خطأ كبير فإنّه ، الخطيةب إنساٌن عن قصٍد بسقوط آخر في (. وكما أنّه خطأ فظيع أن يتسبّ 4-2: 11)لوقا 

والغفران للخاطئ  الخطيةعملية توبيخ االستمرار بال توقُّف في أال يُغفر للمخطئ الذي يتوب. ينبغي  اأيضً 

(، ولكّن توبيخ 0-1: 1(. ببساطة، الحكم على اآلخرين وإدانتهم أمر خاطئ وممنوع )متّى 4: 11التّائب )لوقا 

 9: 5كورنثوس 1؛ 2: 11)لوقا  وممدوح هو أمٌر مأمور به اوضروريًّ  احين يكون األمر الزمً  انا بعضً بعض

بأن يغفر للمخطئ ينتصر عليه أْن ته، فإّن َمن اقتُِرف بحقّه الخطأ حين ينتصر الخاطئ بتوبته عن خطي (.12

 (. 12-10: 0؛ يعقوب 4-2: 11ويرحمه )لوقا 

 

ز مهاّم هللا.    التّشجيع العظيم يتعلَّق باإليمان الذي يُنج 

ائم لمنح الغفران أمران يتطلَّبان شجاعة وقّوة واالستعداد الدّ  الخطيةالبُْعد عن التّسبُّب بسقوط آخرين في 

هذه  بأنّ  المؤمنين! وإيمان المسيحيّين اإليمانب ومحبّة من هللا! ونوال شجاعة هللا وقّوته ومحبّته يتطلّ 

أكبر من الذي شعر تالميذ يسوع  االّشجاعة والقّوة والمحبة تُعطى لهم استجابة لصلواتهم أمٌر يتطلَّب إيمانً 

 ويشّجعنا على أال نضعف وعلى أال تخور عزائمنا. (. ولكّن يسوع شّجعهم 5: 11المسيح بأنّه لديهم )لوقا 

مهّمة سيوِكلها هللا أو يسوع المسيح لنا ستكون  ، سينمو بممارستنا له! ليس منا، مهما كان صغيرً اإليمان

بأنّه مع كّل وصيّةٍ  نؤمن(. ينبغي أن 1: 11هللا )لوقا  طالما بقينا في عالقة ثقة )إيمان( معمستحيلةَ اإلتمام 

ليس  ة لنكون قادرين على أن ننِجز ما يأمرنا هللا به.يعطيها هللا لنا فإنّه يعطينا معها الّشجاعة والقّوة والمحبّ 

مقدار إيماننا هو المهّم، بل المهّم هو أن تكون لنا عالقة إيمان بيسوع المسيح. اإليمان الحقيقّي، مهما كان 

 واستخدامه. إيّاه ، سينمو بممارستنا اصغيرً 

ر من أن نقصد أن نتسبّب بتجربة أحد، وبأن في السّ  ياق الحالي يوِكل يسوع المسيح المهّمات التالية لنا: التحرُّ

ه بالّشجاعة هذه المهّمات صعبة للغاية، فإنّ  مع أنَّ كون على استعداد دائم ألن نغفر للذين يخطئون بحقّنا. ن

والقّوة والمحبّة التي يمنحها هللا لنا نستطيع أن ننجزها. هذا ما علينا أن نؤمن به! استجاب الُمصابون بالبرص 
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يسوع المسيح لهم، وشفاهم وهم ذاهبون للقيام بتلك المهّمة. باإليمان للمهّمة التي أعطاها  19-11: 11في لوقا 

كالمهم مثمٌر  حتّى أنهم عملوا بحسب قوله مع أنّهم كانوا بال دليل على أنّ  اجدً  اكان إيمانهم بيسوع المسيح قويًّ 

 (. 12-1: 1وسيتحقّق )انظر لوقا 

 

 ق بموقف األبرص الّسامرّي. مثال المقاَرنة والمقابلة يتعلّ  

عن أال تتسبّب خدمتهم بإعثار اآلخرين  مسؤولونة األولى التي نظرنا إليها هي تحذير التاّلميذ من أنّهم قضيّ ال

يتّممون وينِجزون كلَّ مهمةٍ  إيمانهمالتاّلميذ على أن يجعلهم  تشجيعة الثّانية هي . والقضيّ الخطيةفيسقطون في 

ة الثّالثة التي هي: "ما الّروح التي بها سينطلق التاّلميذ في خدمة هللا في يوكلها هللا إليهم. ولكن تبقى القضيّ 

تتّم اإلجابة عن هذا السؤال في مثل الخادم/ العبد البطّال الوارد في المهّمات المختلفة التي حّددها هللا لهم؟" 

تحدَّث لوقا عن عشرة ، حيث ي19-11: 11 وفي مثال المقارنة الذي يرد بعد المثَل في لوقا 12-1: 11لوقا 

لربّما ما يعمله هذا والّرّب.  ويُسبِّح فقط منهم عاد ليشكر ابُرص عملوا ما أمرهم يسوع به، فُشفوا، ولكّن واحدً 

م وصفً   لّروح التي تُوَصف في مثل الخادم/ العبد البطّال. ل اكسً اعم االحدث هو أْن يقدِّ

 

 . 3-1: 41لوقا في  واردةب. قصة المثَل  

 

 . 41: 41لوقا في  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

إنّما نحُن عبيٌد غير نافعين، قد عملنا ’، عندما تعملون كّل ما تُؤَمرون به، قولوا: ايقول يسوع: "هكذا أنتم أيضً 

ثل عمل ال يتعلَّق الّشرح أو التّطبيق بالّسيّد، بل بالخادم/ العبد. والخادم في قّصة هذا المَ ‘" علينا. اما كان واجبً 

ما قِيل له بأن يعمله. وبحسب الّشرح أو التّطبيق، فإنّه حين يعمل التاّلميذ كلَّ ما قيل لهم بأن يعملوه، فإّن 

 عين ألّن كّل ما عملوه هو واجبهم. عليهم أن يقولوا ألنفسهم إنّهم عبيٌد بطالون غير ناف

علينا". وبسبب عدم توفُّر  االكلمات المفتاحيّة في الّشرح هي "عبيد غير نافعين" و"عملنا ما كان واجبً 

معلومات كثيرة من الّسياق، فإّن ثّمة شرحين أو تطبيقين ممكنين لهذا المثل، وكال الّشرحين )أو التّطبيقَين( 

 يتعلَّقان بالموقف أو الّروح الذي به يعمل الخادم ويؤّدي مهّماته. 
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د الّشرح األّول على حقيقة أنّه ينبغي للتّلميذ أن يخدم ب    روح العبد/ الخادم. يشدِّ

. مع أنّه ليس من خطأ في طاعته، ولكّن ثّمة مشكلة في موقفه فقطفي قّصة المثَل، يعمل الخادم ما يُطلَب منه 

إلى أن  اإال حين يُطلَب منه. واألوامر المستمّرة للخادم يمكن أن تشير ضمنً  افي الخدمة! فهو ال يعمل شيئً 

ال أكثر.  ااستولت عليه، أي أنّه ال يعمل إال واجبه، ال أقّل وطبعً  روح العبدالخادم كان ينتظر أوامر جديدة. 

وبعد أن يتّمم مهّمته، ينتظر أن يعطيه سيّده مهّمة جديدة. ال يبادر هذا العبد من نفسه ألن يخدم. وبروح 

والفرح في خدمته. ولذا ال العبوديّة يتّمم مهّماته وواجباته. ال تُرى روح التّكريس القلبّي واالجتهاد واالمتنان 

 . أن يؤّديهعجب أن سيّده ال يشكره على عمله ما طُلِب إليه 

ثل هذا الخادم المتحفّظ األنانّي مَ  المؤمنونخدم المسيحيّون  إنثل سيكون كما يلي: وبهذا، فإّن تطبيق هذا المَ 

إنّهم ال أن يقولوا ألنفسهم  ؤمنونالمالفاتر التّكريس، بعملهم ما يُطلَب منهم، فإّن على هؤالء المسيحيّين 

ألنهم لم يعملوا إال واجبهم. ينبغي أن يعتبروا خدمتهم غير مستحقّة للمديح أو المكافأة من  يستحقّون أّي شكر

ملكوت هللا عليهم  المؤمنونمنهم عمله. حين يخدم المسيحيّون  اسيّدهم، ألنّهم لم يعملوا سوى ما كان متوقَّعً 

لعبد من عليهم. فينبغي أن تكون خدمتهم ُمقّدمة ومعمولة بكّل القلب وباجتهاد وحماس خلع روح أو موقف ا

كم على برِّ الكتبة والفريسيّين لن : "قائاًل  02: 5فوق العاديّين. يعبِّر يسوع عن هذا األمر في متّى  إن لم يِزد برُّ

 (. 45-41: 5" )انظر متّى اتدخلوا ملكوت الّسماوات أبدً 

وهكذا، يقابِل لوقا ما بين روح الخادم البطّال غير النّافع في المثل وروح األبرص الّسامري الذي ُشفي. العبد 

(. فمع 19-11: 11 )لوقا ما تجاوز الواجب(، بينما عمل الّسامرّي 12-1: 11)لوقا  عمل واجبه فقطالبطّال 

الذي عاد ليشكر هللا ويسبّحه على ما ناله من شفى عشرة بُرص، كان الّسامرّي هو الوحيد المسيح أّن يسوع 

منهم فقط عمل  اشفاء. عمل كّل البرص العشرة واجبهم، وهو أن يعملوا ما أمرهم يسوع بعمله. ولكّن واحدً 

مّما مأل قلبه من مشاعر ليقّدم الّشكر والتّسبيح هلل! يهاجم يسوُع في هذا  اأكثر مّما أمره يسوع، فرجع مدفوعً 

أن يخدموا هللا بكلِّ قلوبهم وباجتهاد بعملهم ما  المؤمنينف النّاموسّي في الخدمة. فعلى المسيحيّين المثَل الموق

 يتجاوز واجبهم. 
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د الّشرح الثّاني على عمل الخدمة بروح التّواضع.    يشدِّ

ّمة خطأ في في قّصة المثَل يعمل الخادم/ العبد ما طُلِب منه عمله. ومع أنّه ليس من خطأ في طاعته، فإّن ث

كر أو  اشيئً  اإلشارة إلى أنّه كان ينتظر موقفه في الخدمة! فيبدو أن األسئلة التي تُقدَّم القِّصة بها تتضّمن من الشُّ

من سيّده مقابل  ا، فهو يتوقّع شيئً استوليا عليه فروح الكبرياء والتّقدير المبالَغ به للّذاتالمكافأة على خدمته. 

خدمته. فيبدو أنّه يشير إلى أنّه كان يمكن للّسيّد أن يكّرم الخادم ويشكره على العمل باجتهاد طيلة النّهار، وكان 

هار. أو ربّما كان يمكن للّسيّد أن يشكره احة واالسترخاء في نهاية النّ يمكنه أن يدِرك أنّه بحاجة لبعض الرّ 

معاملةً أفضل،  يستحقّ ، وأنّه ما يتجاوز واجبهبد/ الخادم يعتقد أنّه كان يعمل على خدمته. وربما كان هذا الع

 اروحيًّ  اه يكون متكبّرً كانت لدى الخادم/ العبد مثل هذه األفكار، فإنّ  فإنمكافأةً!  ما كان يظّن أنه يستحقّ بل وربّ 

 ولديه صورة أعظم مّما ينبغي لنفسه. 

هللا فإّن عليهم أن يقولوا في  المؤمنونما يلي: حين يطيع المسيحيّون وهكذا فإّن تطبيق هذا المثَل سيكون ك

على قيامهم بواجبهم. فعليهم أن يعتبروا  ال يستحقّون أي مديح أو شكٍر أو مكافأةأنفسهم وألنفسهم إنّهم 

من التّقدير والّشكر إلطاعتهم  امن أي نوع. ال يستحّق المسيحيّون مزيدً  ايستحّق مديحً  ا، ال شيئً اخدمتهم امتيازً 

نعمله، ولكنّها جزٌء أساسّي من إيماننا وواجبنا. وفي هذا المثل، ال  اإضافيًّ  اوخدمتهم هللا. فالطّاعة ليست شيئً 

ينظر يسوع إلى خدمتنا باعتبارها بال معنى أو بال قيمة أو منفعة، وال هو يقصد أن ال مكافآٍت لنا، ولكنّه 

ر للّذات، كما يرفض الكبرياء الّروحيّة. فعلى المسيحيّين أن يخدموا هللا بروح يهاجم التّقدير الزّ  ائد غير المبرَّ

 التّواضع. 

 

  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 9

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

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

ا الرئيسّي أو الّدرس الرئيسّي الذي يُراد إيصاله من خالل المَ  ثل. ولذا، علينا أالّ نعطي مغزى روحيًّا خاّصً

 ل. ثَ ومستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية في قّصة المَ 

 أليٍّ من تفاصيله.  اثل معنى خاصًّ ال يعطي يسوع في هذا المَ : علّم
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  .ثَلحّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمَ . 1

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

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

ثَل هدف أو درس رئيسّي واحد، أي نقطة مركزية واحدة يشّدد عليها. ولذا، علينا أال نحاول عادةً ما يكون للمَ 

يسعى إيجاد حقٍّ روحّي في كلِّ واحٍد من تفاصيل القّصة، بل علينا أْن نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذي 

 ثَل لتقديمه. المَ 

 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 ."ملكوت هللاالخدمة في يعلّم عن " 12-1: 11لوقا في  "العبد البطّال"ثَل مَ 

نافعين غير  اأن يسعوا ألن يكونوا خّدام   المؤمنينعلى المسيحيّين رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

ينبغي للمسيحيّين أن يخدموا ال بروح العبد، فيعملوا ما يُقال لهم فقط، بل  "بطّالين، فيعملون أكثر من واجبهم.

(. إنّهم 0: 5بطرس 1وبكّل سرور أكثر مّما يُطلَب منهم عمله )يخدمون بروح األحرار، فيعملون من قلوبهم 

  أية مكافأة أو ترفيع أو إكرام في ملكوت هللا.  روح العبوديّة تنال يخدمون بروح المحبّة والّشعور باالمتنان. ال

 اأن يعتبروا أنفسهم خّدام   المؤمنينينبغي للمسيحيّين ة للمثَل كما يلي: "أو ربما يمكن تقديم الّرسالة الرئيسيّ 

." ينبغي للمسيحيّين أال يخدموا بروح الكبرياء، ظانّين أنّهم بطّالين غير نافعين ال يعملون سوى واجبهم

على عملهم ما قِيل لهم أن يعملوه. فعليهم أن يعتبروا  نسبة الفضل لهميستحقّون المديح أو الشكر أو المكافأة أو 

يخدمون بروح معطًى لهم من دون أن يتوقّعوا أن يتلقوا أي شكٍر وإكرام على طاعتهم. فهم  االخدمة امتيازً 

 (. 1-5: 5بطرس 1أية مكافأة أو ترفيع أو إكرام في ملكوت هللا )انظر  روح العبوديّةالتواضع. ال تتلقّى 

الخدمة سمة أساسيّة من سمات ملكوت هللا! وشعب ملكوت هللا الحقيقّي يخدم بمسّرة بعمله أكثر مما طُلِب منه 

 أو مكافأة على ما قّدمه من خدمة.  له الفضلنسبة و عمله، ويخدم من دون توقُّعٍ ألّي مديح أو شكر أ
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  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن المَ . 5

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

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

ثاًل ما احرص دائًما على أن تفّسر مَ  الشواهد المقابلة والمشابهة التي يمكنها أن تساعدنا في تفسير المثَل.

 باالعتماد على التعليم الواضح والمباشر للكتاب الُمقدَّس.

عن العبد البطّال  : ما الذي يعلّمه كلُّ واحٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المثلاكتشف وناقش

 ؟ غير النّافع

 

 .غير المستحقّ العبد/ الخادم البطّال والعبد البائس  

 .22: 05متّى  اقرأ

 .مالحظات

كان . 22: 05غير النافع هي ذاتها الُمستخدمة في متّى  "العبد البطّال"الكلمة اليونانيّة الُمستخدمة في مثَل 

ألنّه لم يفعل أّي شيٍء بشأن المهّمة التي أوِكلت له.  ال نفع فيه وال قيمة له اعبدً  22: 05العبد/ الخادم في متّى 

ال فهو يوَصف بأن  12: 11أُلقي بهذا العبد/ الخادم البطّال إلى الجحيم. وأّما العبد/ الخادم المذكور في لوقا 

 . ألنّه لم يعمل إال ما أُِمر به. ولذا فإنّه لم يتلقَّ من سيده أي مديح أو اعتراف بفضله قيمةَ له وبائس

 

 .االعتياديّ فوق العبد/ الخادم  

 . 45-42، 04-02، 02: 5متّى  اقرأ

 .مالحظات

كم على برِّ الكتبة  يز د: "إن لم 02: 5ثل والعظة على الجبل. يقول يسوع في متّى نرى هنا مقارنة بين المَ  برُّ

 اعتيادّي بل بما هو غير اعتياديّ  يتّسم ملكوت هللا ال بما هو." اوالفّريسيّين لن تدخلوا ملكوت الّسماوات أبدً 

 :5، في متّى . إنّهم يعملون ما يتجاوز واجبهم. فمثاًل ا هو اعتياديّ . فشعب هللا يعمل أكثر ممّ وفوق اعتياديّ 
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. اروحيًّ  بَر قتاًل الغضب، الذي يُعتَ  وكذلك عناألمر االعتيادّي والطّبيعّي هو االبتعاد عن القتل بل  02-45

عتيادّي وفوق االعتيادّي هو أن تسعى ألن تتصالح مع كل َمن لديه موقف أو شيٍء ضدك! ولكن األمر غير اال

في إيقاع العقوبة العادلة على الخطاة، ولكّن األمَر غير االعتيادّي  اومنصفً  األمر االعتيادّي هو أن تكون عاداًل 

معاملته الّسيّئة! األمر مع حتمال وفوق االعتيادّي هو أن ال تقاوم الّشّرير، بل تتعامل بروح التّسامح واال

وأن تحمل ِحمل جندّي غريب حين يجبِرك على عمل هذا. ولكّن األمَر غير  اواحدً  االعتيادّي هو أن تسير مياًل 

من ميٍل واحد! األمر  االعتيادّي وفوق االعتيادّي هو أْن تعمَل أكثَر مّما يطلب منك، فتسير معه ميلين بداًل 

عطي ما يطلبه شخٌص منك مهما كان. ولكّن األمَر غير االعتيادّي وفوق االعتيادّي هو أن االعتيادّي هو أن ت

تعطيه أكثر مّما يطلب! األمر االعتيادّي هو أن تحيّي إخوتك وتسلّم عليهم، وأن تحّب الذين يحبّونك، وأن 

إن رّحبتم بإخوانكم فقط، فأيُّ : "تعمل الخير للّذين يعملون الخيَر لك. ولكّن يسوع رّد على هذا الموقف سائاًل 

الّشيء الذي (. وبكلمات أخرى: "ما 41: 5شيٍء فائق للعادة تفعلون؟ أما يفعل ذلك حتّى الوثنيّون؟" )متّى 

فاألمر غير االعتيادي والفائق لالعتيادي هو أن تحيّي الغرباء، وأن تحّب من اآلخرين؟"  تفعلونه أكثر

رهونك، وأن تبارك الذين يلعنونك، وأن تصلّي ألجل الذين يسيئون أعداءك، وأن تعمل الخير للّذين يك

ا يعمله أن يعملوا أكثر ممّ  المؤمنين(. يتوقَّع يسوع من المسيحيّين 05-01: 1معاملتك أو يضطهدونك )لوقا 

هو فوق القادة والمعلّمون الّدينيّون )الفّريسيّون( أو الوثنيّون من األَُمم. يتّصف شعب ملكوت هللا بعمل ما 

ة وبسخاء بروح الحّريّة القلبيّة العميقة والتّامّ يعملون هذا  امن واجبه. وهم جميعً  ا، بعمله أكثر جدًّ اعتياديّ 

 . متدفِّق جزيل

 

 

 .العبد/ الخادم الممتنّ  

 . 19-11: 11لوقا  اقرأ

 .مالحظات

: "أما طهر العشرة؟ 15-11: 11 نرى هنا مقارنة بين المثَل والجزء الذي يليه مباشرةً. سأل يسوع في لوقا

قام كّل البُرص العشرة بواجبهم: عملوا  فأين التّسعة؟ ألم يوجد من يعود ويقّدم المجَد هلل سوى هذا األجنبي؟"

هللا  امنهم فقط عمل أكثر مّما أُِمر به، إذ عاد إلى يسوع مسبِّحً  ا. ولكّن واحدً ابكّل ما أمرهم يسوع بعمله تمامً 
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الخادم/ العبد الذي لم  هيسوَع بكّل تواضع على ما عمله يسوُع له! عمل عكس ما عمل ابصوت مرتفع شاكرً 

واجباته. عمل أكثر ِمّما طُلِب منه! عمل أكثر مّما يتطلّبه واجبه! فقد عاَد يدفعه قلبه لشكر يفعل ويؤدِّي إال يُكن 

ن يعمله ويتّصف به. فعليهم أن يعملوا أكثر مّما يطلبه يسوع هللا وتسبيحه! هذا ما ينبغي لشعب ملكوت هللا أ

 .بروح التّسبيح والّشكر والّشعور باالمتنان، وأن يعملوا ذلك ممنه

 

 

 .العبد/ الخادم المتواضع 

  .01: 00؛ 21: 10 لوقا اقرأ

 .مالحظات

يِعد  21: 10العبيد الّساهرين في لوقا ثل . ففي مَ المسيح نرى هنا مقارنة ما بين مثَل يسوع ومثال يُقدِّمه يسوع

: "طوبى ألولئك العبيد الذين يجدهم سيّدهم لدى عودته ساهرين. الحّق أقول لكم: إنّه يشدُّ وسطه يسوع قائاًل 

: "فمن هو أعظم: الذي يتّكئ المسيح يقول يسوع 01: 00بالِحزام ويجعلهم يتّكئون ويقوم يخدمهم." وفي لوقا 

نفسه المسيح ي أنا في وسطكم كالّذي يخدم." لم يحدث أن ناقض يسوع الذي يتّكئ؟ ولكنّ  أم الذي يخدم؟ أليس

، غسل 12في مثال حياته، إذ كان يمارس ويعمل ما ينادي به. كان ينادي بالخدمة، وكان يمارسها. وفي يوحنا 

 ا(. وهكذا أيضً 15: 12)يوحنا  لكي تعملوا مثَل ما عملُت أنا لكم" : "فقد قّدمُت لكم مثااًل أقدام تالميذه قائاًل 

 . لآلخرينفي حياتهم بروح التّواضع وتقديم مثاٍل على شعب ملكوت هللا أن يخدموا 

 

 

 .العبد/ الخادم الُمخل ص النّزيه 

 . 04-00: 2كولوسي  اقرأ

 .مالحظات
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يكتسبوا نعمة أمامهم حين ينبّه الّرسول بولس الخّدام والعبيد المسيحيّين إلى ضرورة أن يطيعوا سادتهم، حتى 

بروح اإلخالص والنّزاهة واالحترام والمهابة  يخدمواريقة. إنّه يحثّهم على أن يرونهم يتصّرفون بهذه الطّ 

بكّل قلوبهم كما لو أنّهم ، إذ عليهم أن يعملوا كلَّ شيٍء اأيضً  هللاشعب أن يتّصف به  ما ينبغي وهذاللّرّب. 

 . بروح اإلخالص والنّزاهة واالحترام والمهابة للّربّ وينبغي أن يعملوا كلَّ شيٍء . يعملونه للّربّ 

 

 

ص التعليم الّرئيسّي للمثَل. . 6  لخِّ

 التي تقدِّمها األمثال المتعلّقة بالخدمة في ملكوت هللا.لّخص التّعاليم أو الّدروس الّرئيسيّة 

العبد األمين "ثل ، ومَ 12-1: 11افع في لوقا غير النّ  "البطّالالعبد "ثل األمثال المتعلِّقة بالوكالة هي مَ اقرأ: 

 . 41-40: 10ولوقا  51-45: 04في متّى  "والعبد غير األمين

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

 ؟ نعملهأو نكون عليه وما الّذي يريدنا أن 

  .مالحظات

 طبيعة هللا ويسوع المسيح والكيفيّة التي يعمالن بها. ينبغي لكّل النّاس أن يعرفوا  

م  اكان يسوع المسيح نفسه خادمً   حياته فديةً ألجل الكثيرين )مرقسفي وسطنا. فلم يأِت ليُخَدم بل ليخدم وليقدِّ

على مهّماٍت ومسؤوليّات ُمعيَّنة عليه أن يخدم بتأديتها  مؤمن(. أوكل يسوع المسيح كلَّ مسيحيٍّ 45: 12

حسب مواقف قلوبهم الباردة أو حسب روح التكريس  ويقاضيهم سيحاسب النّاسوإتمامها. وفي مجيئه الثّاني 

 العميقة الحاّرة التي دفعتهم لعمل ما يتجاوز واجبهم. سيحكم هللا عليهم بحسب أمانتهم أو عدم أمانتهم. 

 

 أن يعرفوا كيف ينبغي أن يحيوا وبماذا ينبغي أن يتّصفوا.  المؤمنينعلى المسيحيّين  

في تأدية وإتمام المهّمة التي أوكله يسوع المسيح عليها  اواجب أن يكون أمينً  مؤمنُوِضع على كلِّ مسيحيٍّ  

أُعطيت لهم مهّمة من المسيح ن الذين الُمعلّمين المسيحيّين هم الوحيديفي األرض. ليس القادة المسيحيّين أو 
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يسوع، إذ عيّن لكّل المسيحيّين مهّمة ومسؤوليّة يتوقّع منهم أن يؤّدوها ويتّمموها بأمانة وإخالص. وباإلضافة 

بالذين لديهم احتياج. وحين  عطيت، فإنّه يُتوقَّع من كلِّ مسيحيٍّ أن يعمل إرادة الّسيّد وأن يهتمّ إلى أية مهّمة أُ 

 اء الجديدة واألرض الجديدة )لوقاع المسيح سيعطي كلَّ مسيحّي أمين مهّماٍت ُمعيَّنة في الّسميعود ربّنا يسو

على  افي ما هو قليل، فُكن واليً  افعلَت أيُّها العبُد الّصالح. فألنَّك كنَت أمينً  ا(. فسيقول: "حسنً 19، 11: 19

 ستكون كلُّ مهّمة منسجمة مع طبيعة وشخصيّة الخادم/ العبد ومع أمانته بينما كان على األرض. عشر مدن." 

ينبغي أن تُستخَدم الوزنات التي يعطيها هللا لشعبه. ينبغي افتداء الوقت واستغالله، وينبغي تحسين الفَُرص 

بأن يعيش ألجل نفسه فقط. ينبغي . ليس ألحٍد الحّق ليس ألحٍد الحّق بأن يكون كسواًل الستخدام الوزنات. 

(! يقول الّرسول 21: 12كورنثوس 1( وألجل هللا )00: 9كورنثوس 1لإلنسان أن يحيا ألجل اآلخرين )

ويقول في منهم مهما كلّف األمُر."  ا: "صرُت للجميع كلَّ شيء ألُنقِذ بعضً 00: 9كورنثوس 1بولس في 

 هما فعلتُم، فافعلوا كلِّ شيٍء لتمجيد هللا." : "فإذا أكلتُم أو شربتُم أو م21: 12كورنثوس 1

(. يا له من امتياز أن نعرف أّن كّل 9-5: 2كورنثوس 1"شركاء هللا في العمل" ) المؤمنونيُدعى المسيحيّون 

 واحٍد من عبيد/ خّدام هللا قد أُعطوا مهّمة ُمحّددة إلتمامها ضمن عمل هللا الكامل على األرض! 

عمله بروح  فعليهم أال يخدموا بروح العبد، فيعملون ما طُلِب منه المؤمنونولكن حين يخدم المسيحيّون 

لروح العبد أي تقدير في ملكوت هللا. فينبغي للمسيحيّين أن يخدموا بروح حّرة،  منزعجة وعلى مضض. ليس

ة، فيعملون بطواعيٍة ورغبٍة عميقة بكّل القلب وبسعادة ال ما طُلِب منهم عمله فقط، بل أكثر ال روح العبوديّ 

منه. المسيحيّون يخدمون بروح المحبّة والتّسبيح والّشعور باالمتنان. إنّهم يخدمون بروح التّواضع، غير 

النّزاهة والمهابة هلل. إنهم ساعين لنوال المديح أو الفضل أو المكافأة. وهم كذلك يخدمون بروح اإلخالص و

يتّصف ملكوت هللا ال بما هو اعتيادي، بل بما هو يخدمون النّاس على األرض كما لو كانوا يخدمون الّرّب. 

. شعب ملكوت هللا يعمل ما يتجاوز واجبهم. إنّهم يعملون أكثر مّما هو وفوق االعتياديّ  غير اعتياديّ 

! إنّهم يعملون ما ال يستطيع اآلخرون عمله لون ما هو فوق االعتياديّ . يتّصف المسيحيّون بأنهم يعماعتياديّ 

 أو ال يريدون عمله، ومع هذا ينبغي أن يُعَمل. 
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 دقائق( 5) صالة  5

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

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

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

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

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

 مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. " "العبد البطالمثَل بعلّم أو ادرس التعليم المتعلِّق ِعظ أو  .0

، 11، 15 ِسفر إرميا نم تمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يوميًّا الخلوة الروحية: .2

ن مالحظاتك. . 02، 15 ل. َدوِّ  استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

 ع يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. راجِ . 5: 1 يعقوب: حكمة هللا الحفظ: .4

استفد من  .01-1: 10رومية بحّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق  درس الكتاب الُمقدَّس: .5

 منهجية الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 2: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .1

ن مالحظاتك .1 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأوقات الخلوة الشخصية مع  َدوِّ حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 الحفظ، والتعليم، والتحضير. هللا، وآيات

 

 


