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ُمقّدمةال  

 

 ؟ما هو إنجيل الملكوت

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

(.  بشكٍل خاّص 11: 121؛ 1: 42الملكّي على كّل إنسان  على كلِّ شيء، من األزل  إلى األبد )مزمور 

(. فملكوت 12: 42 كثر تحديًدا، ملكوت هللا هو ُحكم هللا الّسيادّأ    الملكّي من خالل يسوع المسيح )متّى 

(،  االستفادة من ذلك العمل 13: 4 الرسل ِمل ) عمالالمكت يهللا مبنيٌّ على  ساس عمل المسيح الخالص

(. ملكوت هللا يُرى  يُدَرك في قلوب المؤمنين 11: 12 يةفي حياة المؤمنين من خالل الّر ح القدس )ر م

(،  هو عامل في حياتهم. يظهر ملكوت هللا في  ربعة جوانب مرئيّة: في خالص 41-42: 11)لوقا 

(،  في تأسيس المؤمنين  تنظيمهم في كنيسةٍ 43-41: 12إلى النّهاية )مرقسالمؤمنين الكامل من البداية 

(،  في  عمال المؤمنين الّصالحة  تأثيرهم الّصالح  الحَسن في 11-12: 13 احدة على األرض )متّى 

(،   خيًرا في الكون المفدّأ،  أ الّسماء الجديدة  األرض 22-12: 41كّل جوانب المجتمع البشرّأ )متّى 

 (. 41-42: 11كورنثوس 1جديدة، الذأ سيُوِجده هللا في المجيء الثّاني للّرّب يسوع المسيح )ال

 

 ؟متى يُكَرز بإنجيل ملكوت هللا

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

علَّق بملكوت هللا.  في هذه األمثال، يعلّمنا يسوع  تكلّم يسوع بأكثر من خمسين مثاًل،  كان معظمها يت

المسيح عن طبيعة ملكوت هللا، خاّصة عن كيفيّة الّدخول إلى ملكوت هللا  كيفيّة العيش فيه.   خيًرا قال 

يسوع المسيح: "فسوف يُنادى ببشارة الملكوت هذه في العالم كلّه، شهادة لي لدى األَُمم جميًعا،  بعد ذلك 

(.  هكذا، بعد تأسيس الكنيسة المسيحيّة على األرض، انطلق المسيحيّون 12: 42اية" )متّى تأتي النّه

، 41: 42؛ 41-42: 42؛ 2: 11؛ 14: 2 الرسل المؤمنون يكرز ن  يناد ن بإنجيل الملكوت ) عمال

 ( هما مهّمة   اجب كلِّ 1: 41(. الكرازة بملكوت هللا  العيش بحسب ما يُكرز  يُنادى به )متّى 11

 المسيحيّين المؤمنين اليوم. 
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 هدف األدلّة اإلرشادية األربعة المتعلّة بالكرازة بملكوت هللا

يساعد هذا المساق في جعل الكرازة بملكوت هللا  التعليم عنه  مرين عمليّين من خالل منح قائد المجموعة 

    الواعظ    الكارز    المعلّم ما يلي: 

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

 دراستها في ثالثة شهور. 

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

 ن يقر  ا مقاطع الكتاب الُمقدَّس الُمشار  . على قائد المجموعة  ن يستفيد من األسئلة  يطلب من الطاّلّب1

 إليها قبل النّقاش. 

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

 المجموعة. 

راسة عمليّة . يعلّم المساق التدريبّي هذا طرقًا عملية للكرازة بملكوت هللا  التّعليم عنه، كما يقود في د1

 على مستوى فردأٍّ    ضمن مجموعة صغيرة.  يةلرسالة ر م

 . يشتمل كلُّ درس على  اجباٍت ينبغي عملها في البيت،  هي  اجبات يمكن إعطاؤها للطاّلّب. 3

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

للطالّب الذين درسوا المساق  ن يعلّموا هذا المساق التدريبّي لمجموعة صغيرة  خرى، فيحصلون يمكن 

 على نسخٍة من هذا الدليل الُمخصَّص لقادة المجموعات.

 

 نصلّي  ن يزيد الّرّب بسرعٍة عدَد قادة المجموعات  الوّعاظ  الكارزين  الُمعلّمين في منطقتك. 

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

 يةنصلّي  ن يتمّجد الّرّب في عملكم! "فإّن منه  به  له كّل شيء. له المجد إلى األبد! آمين!" )ر م

11 :13 .) 

 

 تلمذة

 )الطبعة ارإنكليزية الثالثة( 4221
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 حقوق الطَّبع

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

تعديالت عليها،    ترجمتها  أ لكن ال يُسمح ببيعها،    إجراء  بتصوير هذه الكتب ألغراض التدريب. 

 إلى لغات  خرى بد ن إذن َخطِّي ُمسبق من المؤلِّف. 

 

 توصية

ن إ   ن تكون بََركة لكثيرين. لكن حيث ،الهدف من هذه الُكتب هو  ن يتم استخدامها على نطاق  اسع

، فإننا  تأهيلهم مؤمنينالهو تدريب لقادة المجموعات حول بناء كنيسة المسيح الهدف من الكتب األربعة 

قادة المجموعات المشاركين في هذا البرنامج التدريبي. على نسخ من هذه الُكتب إالَّ توزيع نوصي بعدم 

ا التلميذ فلن يستلم نُسخ الذأ يحتوأ   ن يُنهي الدرس    كتاب التدريب بعدمن الدليل إالَّ من الدرس     ته مَّ

 لشخص آخر    لمجموعة صغيرة. محتوى هذا الكتاب تعليم درًسا؛ على  ن يُبدأ استعداده ل 14على 

 

 ُمالحظة

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

 عشر لقادة المجموعات الّدليل الثاني

 

 الصفحة

  مقّدمة  حقوق النشر

 البرنامج التّدريبيُّ األّول

 شخاص(.  12-1جعل المجموعة صغيرة )إ شهر بواقع ساعتين في األسبوع.  1برنامج  سبوعي ُمدَّته 

 يبد  كل برنامج بالصالة،  ينتهي بصالة   اجب بيتي.

 ( 11، 14، 21، 22 إشعياء) مشاركة الخلوات الر حيَّة 11الّدرس 

 (3-1: 11عبرانيّين : حضور هللاحفظ )

 ملكوت هللا(في  الوكالةثالن عن عليم )مَ ت

 الوكيل الماكر الخائن ثل مَ 

             9 

 ( 31، 11، 12، 11إشعياء ) مشاركة الخلوات الر حيَّة 12الّدرس 

 (121: 111: مزمور هللاكلمة حفظ )

 ( 11ية )ر مكتاب الدرس 

  

             32 

 ( 12، 2، 4، 1إرميا ) مشاركة الخلوات الر حيَّة 11الّدرس 

 ( 12: 21قوة هللا: إشعياء حفظ )

 في ملكوت هللا( الخدمةثل عن عليم )مَ ت

 العبد البطّالثل مَ 

             14 

 (41، 12، 11، 11إرميا ) مشاركة الخلوات الر حيَّة 22الّدرس 

 (1 :1حكمة هللا: يعقوب حفظ )

 ( 14 ية)ر مكتاب الدرس 

 

             41 

 ( 11، 12، 41، 41إرميا ) مشاركة الخلوات الر حيَّة 21الّدرس 

 (12: 1 األيام  خبار4شفاء هللا: حفظ )

 (ت في ملكوت هللاثل عن المكافآمَ عليم )ت

 العّمال في الكرمثل مَ 

             86 

 (11، 13، 11، 14رميا إ) مشاركة الخلوات الر حيَّة 24الّدرس 

 "(موارد هللاحفظ )راجع آيات الحفظ المتعلِّقة بـ"

 (11 ية)ر مكتاب الدرس 

 

             68 

 ( 12، 11، 12، 4حزقيال ) مشاركة الخلوات الر حيَّة 21الّدرس  

 (13: 14 يةحفظ )ر م

 في ملكوت هللا( المكافآتعليم )مثَل عن ت

 " الوزناتثل "مَ 

             68 

 (11، 12، 11، 13حزقيال ) مشاركة الخلوات الر حيَّة 22الّدرس 

 (11: 14 يةحفظ )ر م
           444 
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 (12 ية)ر مكتاب الدرس 

 

 ( 3، 2، 1، 4دانيال ) مشاركة الخلوات الر حيَّة 21الّدرس 

 (2: 11 يةحفظ )ر م

 في ملكوت هللا( اليقظة  الّسهرعليم ) مثال عن ت

 ىالعشر عذارثل مَ 

        421 

 (14، 1، 2، 1دانيال ) مشاركة الخلوات الر حيَّة 23الّدرس 

 (12: 11 يةحفظ )ر م

 (11 ية)ر مكتاب الدرس 

 

        412 

، 1، عاموس 4، يوئيل 4هوشع ) مشاركة الخلوات الر حيَّة 21الّدرس 

 ( 1يونان 

 (11: 13 يةحفظ )ر م

 في ملكوت هللا( القضاءثل عن عليم )مَ ت

 الغنم  الماعزثل مَ 

        441 

ي 1ميخا ) مشاركة الخلوات الر حيَّة   22الّدرس  ، 12، زكريا 4، حجَّ

 (1مالخي 

 (يةحفظ )راجع آخر خمس آيات من رسالة ر م

 (13 ية)ر مكتاب الدرس 

 

        412 

  مزيد من األمثال 
 466          العبيد األمناء  العبيد غير األمناء ثل مَ   1الُملَحق 
 468          العشر  زنات/ األَْمناءثل مَ   4الُملَحق 
    208          ثل العبيد المتيقظّين الّساهرينشجرة التّين الُمفِرخة  مَ ثل مَ  1الملحق 
 246          في الكتاب الُمقدَّس  الخدمة 2الملحق 
 طريقة تفسير األمثال:   مالحق

 .  1الدراسّي  في الّدليل 1انظر الُملَحق 
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 البرنامج التدريبي الثَّاني

ة في األسبوع ليوم كامل،    على شكل مؤتمر تدريبي ُمكثَّف ُمدَّته   3برنامج ُمكثَّف يمكن استخدامه َمرَّ

ب. حا ل  ن تجعل كل  م المجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة يُشرف على ُكلٍّ منها قائد ُمدرَّ  يام. قَسِّ

  فراد فقط.  12-1ألَّف من مجموعة تت

 

 برنامج ُمقترح

 عبادة  تسبيح )جماعي( 21:12 - 21:22

 تعليم )جماعي( 11:22 - 21:12

 استراحة 

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

 استراحة 

 قت إضافي رإنهاء التعليم    درس الكتاب،    للرد على األسئلة،    لمزيد من  11:22 - 13:22

 )جماعي(التعليم 

 استراحة 

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

 قراءة الكتاب المقدَّس في الخلوة الر حيَّة )فردأ( 12:12 - 11:21

 الخلوة الر حيَّة )مجموعات ثُنائيَّة( 11:22 - 12:12

  شخاص( 12مشاركة  صالة )في مجموعات صغيرة ال تتجا ز  11:21 - 11:22
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   ( 23+  23ول االّدراا  اليوم األ

 صالة 

 في ملكوت هللا(  الوكالةثل عن تعليم )مَ 

 ( 13-1: 11 يةدرس الكتاب )ر م

 ( 121: 111+ مزمور  3-1: 11عبرانيّين حفظ )

، 11، 11، 14، 21، 22إشعياء قراءة كتابيّة )

12 ،11 ،31) 

 إشعياء)في مجموعاٍت من اثنين:  خلوة ر حية

14 :11 - 11 :14) 

 الة صاركة  مش

 ( 33+  32اليوم الّرابع االّدراا  

 صالة 

 في ملكوت هللا(  المكافآتثل عن تعليم )مَ 

 ( 41-1: 12 يةدرس الكتاب )ر م

 ( 11: 14 ية+ ر م 13: 14 يةحفظ )ر م

، 11، 13، 12، 11، 12، 4حزقيال قراءة كتابيّة )

12 ،11) 

حزقيال )في مجموعاٍت من اثنين:  خلوة ر حية

12 :1-11) 

 الةصمشاركة  

 ( 34+  29اليوم الثّاني االّدراا  

 صالة 

 ملكوت هللا( في  الخدمةثل عن تعليم )مَ 

 ( 41-1: 14 يةدرس الكتاب )ر م

 ( 1: 1يعقوب +  12: 21إشعياء حفظ )

، 12، 11، 11، 12، 2، 4، 1إرميا قراءة كتابيّة )

41) 

 إرميا)في مجموعاٍت من اثنين:  خلوة ر حية

41 :1-22) 

 الةمشاركة  ص

 ( 34+  34اليوم الخامس االّدراا  

 صالة 

 في ملكوت هللا(  اليقظة  الّسهرعن  َمثلتعليم )

 ( 11-1: 11 يةدرس الكتاب )ر م

 ( 12: 11 ية+ ر م 2: 11 يةحفظ )ر م

 (14، 1، 2، 1، 3، 2، 1، 4دانيال قراءة كتابيّة )

 دانيال)في مجموعاٍت من اثنين:  خلوة ر حية

3 :1-42) 

 الةمشاركة  ص

 ( 33+34اليوم الثّالّث االّدراا  

 صالة 

 في ملكوت هللا(  المكافآتثل عن تعليم )مَ 

 ( 12-1: 11 يةدرس الكتاب )ر م

 (+ مراجعة الّسلسلة 12: 1 األيام  خبار4حفظ )

، 11، 14، 11، 12، 41، 41رميا إقراءة كتابيّة )

13، 11) 

 إرميا: )في مجموعاٍت من اثنين خلوة ر حية

41 :1-14) 

 الةصمشاركة  

 ( 33+  33اليوم الّسادس االّدراا  

 صالة 

 في ملكوت هللا(  القضاءتعليم ) مثال عن 

 ( 41-1: 13 يةدرس الكتاب )ر م

 مراجعة آخر خمس آيات  11: 13 يةحفظ )ر م

 ( يةالحفظ المأخوذة من رسالة ر م

، 1، عاموس 4، يوئيل 4هوشع قراءة كتابيّة )

ي 1، ميخا 1 يونان  (1، مالخي 12، زكريّا 4، حجَّ

 مالخي)في مجموعاٍت من اثنين:  خلوة ر حية

1 :1-12) 

 الةصمشاركة  

 

 :مقترحةتعاليم إضافيّة 

 مزيد من األمثال

 ثل العبيد األمناء  العبيد غير األمناء: مَ 1الُملَحق 

  لعشر  زنات ثل امَ : 4الملَحق 

 ثل العبيد المتيقّظين الّساهرينُمفِرخة  مَ ثل شجرة التّين المَ : 1الملَحق 

 في الكتاب الُمقدَّس  الخدمة: 2الُملَحق 
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 23الّدرس 

 صالة 4
 

س مجموعتك  هذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:  .بالكرازة  المناداة بملكوت هللا المتعلقَصلِّ  كرِّ

 دقيقة(  42)مشاركة   3

 إشعياء

 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذأ قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهحظاتكم( من مال اقرأوا)    شاركوا

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (.11، 14، 21، 22 إشعياء) الّرب  من التّأمُّ

استمع للّشخص الذأ يشارك،  تعامل مع كالمه بجدية  اقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة 

 .مالحظات

 دقائق( 1)حفظ  2

 4-4: 42حضور هللا: عبرانيّين 

 

حضور هللا". عنا ين آيات الحفظ الخمسة هي:  مواردعشرة من آيات الحفظ تد ر حول " الثانيةالّسلسلة 

 .  هللا، كلمة هللا، قّوة هللا، حكمة هللا، شفاء هللا

 . 3-1: 11 عبرانيين: حضور هللاتأّملوا  احفظوا  راجعوا في مجموعاٍت من اثنين: 

  دقيقة( 21)تعليم  3

 الوكيل الماكر الخائن

 

 يتعلق بـ 11-1: 13لوقا " في الخائن الماكر الوكيلثل "مَ 

 ملكوت هللافي  الوكالة

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

م حقيقة ر حيّة. استخدم يسوع المسيح األمور الّشائعة  األحداث اليومية الحياة الحقيقيّة الواقعيّة هدفها تعلي

 من  جل إعالن  سرار ملكوت هللا  إنارتها،  لمواجهة النّاس بحقيقة   ضاعهم    حاجتهم للتّجديد. 

الُملَحق ، 1 سندرس هذا الَمثَل باستخدام النقاط ارإرشادية الّستّة في دراسة األمثال )انظر الّدليل ارإرشادأ 

1.) 
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 .11-1: 13لوقا  اقرأ

 .ُمقدَّمة في المثَلافهم القّصة الطبيعيّة ال. 4

ثَل بلغة مجازيّة يكون معناه الّر حّي مبنيًا على هذه اللغة المجازيّة.  لذا، سندرس   اًل : يُحكى المَ ُمقّدمة

  ل  خلفيّتها الثّقافيّة / الحضارية  حقائقها التاريخية.ثَ كلمات قّصة المَ 

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية التي تتضّمنها قصة المثَل؟ شناق  

 .مالحظات

  .الّرجل الغنيّ  

 مالك  عقارات كثيرة  كبيرة.  علينا  ن نفترض  نّه كان ضيعة   الّراجح  ّن هذا الّرجل كان صاحب

 يف. ، فالقّصة تشير إلى  ّن  كيله، ال هو، َمن كان غير نزيه  غير شرانزيهً  رجاًل 

 

 .الوكيل 

ة للعائلة  األعمال كان هذا الرجل هو مدبِّر شؤ ن العائلة،     كيلها المفوَّض باالهتمام بالّشؤ ن الماليّ 

ة بَمن  ّجه له هذا الخاّصة بأمالكها  عقاراتها. اتُّهم هذا الوكيل بأنّه كان يبذِّر  مواَل سيِّده. ال تُ  خبِرنا القِصَّ

 امدافعً ألنّه لم يحتّج على قرار سيّده،  لم يرفع صوته  اموال سيّده. ال بدَّ  نّه كان ُمذنبً االتّهام    كيف بذَّر  

 عن براءته. 

 

  .المدينو  

استأجر ا قطع  راٍض من  مالك الّسيّد، حيث كانوا يدفعون  جرة استخدام  اربما كان هؤالء  شخاصً 

   اشتر ا بضائع  منتجات بالّدين  رض هؤالء مااًل  ربما اقتمن محصولهم الّسنوّأ.  اثابتً  ااألرض مقدارً 

.  مع هذا، كان كّل  احٍد من هؤالء يدين بمبلٍغ ليس بقليل للّسيّد صاحب تلك الّضيعة من ذلك الغنيّ 

  األمالك الكبيرة. 
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 .تقديم حساب الوكالة 

الكيفيّة التي بها  دار  عمال  ظِهر فيهطلب الّسيّد صاحب األمالك من  كيله  ن يقّدم له سّجل حسابه الذأ يُ 

ما بسوء ارإدارة. ربَّ  اهمً ،  لكْن من شبه المؤكَّد  نّه كان ُمتَّ ته. لم تكن تهمة الوكيل االختالسسيّده  ضيع

ة  في عنايته بأموال  يتّسم بالالمباالة في تعامالته التّجاريّ  اًل ما كان مهمكان يضيّع  مالك سيّده،    ربّ 

لّضيعة  المال  ن ينهي عمل  كيله،   عطاه فرصةً لتقديم سّجالته مرتَّبةً قبل  ن يترك  راد صاحب اسيّده. 

 عمله. 

 

 .ما عمله الوكيل 

بشأن ما عليه  ابذنبه. في البداية كان محتارً  منه ا يُعتبَر هذا اعترافً بعد طرده من عمله،  ابقي الوكيل صامتً 

عمال تتطلَّب قدرةً جسديّة،  كان يخجل  ن يعتمد على لطف بما يكفي ليعمل في   ا ن يفعله. فلم يكن قويًّ 

.  لكْن خطرت على باله فكرة المعة ساعدته على  ضع خطّة نافعة. فقد قّرر  ن يُحِسن  إحسانهم اآلخرين

لبعض المدينين، حتّى يرّد ا له ذلك ارإحسان في المستقبل.  هكذا،  نقص ذلك الوكيل من الّديون التي على 

 . االحقً  اده صاحب الّضيعة، حتى يساعد ه ماديًّ هؤالء لسيّ 

  

  .تغيير مقادير الّدين في صكوكهم 

كانت هذه "الّصكوك" اعترافاٍت مكتوبة بالّدين، حيث كان المدينون يوقّعون عليها. كانت بمثابة 

كان يكتب "كمبياالت" يوقّع عليها المدينون، ككمبياالت البنوك في  يّامنا. فحين كان الّشخص يقترض، 

 ايقّر بالتزامه بسداد الّدين. دعا الوكيل غير النّزيه مديني سيّده  احدً  اعلى  رقٍة قيمة دينه للمالك،  كان فيه

بها خر،  جعلهم يغيِّر ن ِصيَغ صكوكهم لمصلحتهم  لمضّرة سيّده. ال تخبِرنا القّصة بالكيفيّة التي اآلبعَد 

الي كان يسهل تغييرها.    ربّما  ُتلِفت لى  لواٍح من شمع،  بالتّ الّصكوك مكتوبةً عتّم هذا. ربّما كانت 

 يون بشكٍل كبير،  من ثّم  قّع المدينون عليها.  الّصكوك القديمة،  ُكتِبت صكوٌك جديدة قُلِّصت فيها مبالغ الدّ 

غير المواتية  المدينين لم يكونوا يعرفون  نّه كان غير نزيه بعمله هذا. فبسبب  حوال الطّقس الّراجح  نَّ 

غير اعتيادّأ  ن ينقِص صاحب الّضيعة     اعلى المحاصيل، لم يكن  مرً  ا،  التي يمكن  ن تؤثّر سلبً ا حيانً 

الوكيل كان ينفّذ  يون التي له على النّاس.  عال ةً على ذلك، ربما كان المدينون يظنّون  نَّ المال مقدار الدّ 

 تعليمات سيّده. 
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 .ل غير النّزيهامتداح الّسيّد للوكي 

ف " الوكيلَ  امتدح الّسيّدُ  ". تشير كلمة "الّسيّد" إلى صاحب بحكمةغير النّزيه  غير األمين، ألنّه تصرَّ

يحكي قّصة قال فيها المسيح . فقد كان يسوع المسيح (،  ال تشير إلى يسوع1  1الّضيعة  المال )اآليتّين 

 غير نزيه، بل ألنّه  ا كيله غير النّزيه، ال ألنّه كان ملتويً صاحب الّضيعة  المال، سيّد الوكيل، امتدح  إنَّ 

 األجل مستقبله. كان هذا  مرً  اخطّط مسبق  . فقد ببصيرةعمل "بحكمة"! فقد تصرَّف الوكيل غير النّزيه 

!  لم يكن باستطاعة المالك إعادة الّصكوك إلى ما كانت عليه في التدبُّر ،بس  بالّذكاء والحكمة وحُ يتّسم 

،  لم يِرد المالُك  ن مع المدينين له ا كريمً  االمالك كان لطيفً  في ذلك الوقت اعتقد الجميع  نَّ صل، ألنّه األ

 . يغيِّر هذه الّصورة عنه

 

  .ثَلياق المباشر، وحّدد عناصر المَ درس وامتحن السّ أ. 3

شير تثَل. يمكن  ن " المَ ل في الغالب من "الخلفية"  "شرح    تطبيقثَ : يتألّف سياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثَل المَ  خلفيَّةرد تثَل.  عادةً ما التي قيل فيها المَ  الظُّر فثل    يصف حكاية المَ  مناسبةثَل إلى " المَ خلفيَّة"

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

 ثَل؟لمَ  شرح    تطبيق هذا ا خلفيَّة قّصة  ي: ما هشف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 . لوقامن إنجيل  44و 44في الفصلين  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

، ثالثة  مثال، هي  مثال الخر ف الّضائع  الّدرهم الّضائع  االبن الّضالّ  المسيح ، حكى يسوع11في لوقا 

الذأ  على الموقف الّسلبيّ  االتي فيها علّم عن موقف هللا تجاه الّضالّين الهالكين في العالم.  قد كان هذا ردًّ 

 الخطاة. ففي هذه األمثال فضح الفّريسيّين  الكتبة )ُمعلّمي الّشريعة( تجاه جامعي الّضرائب  كان عند

 !الموقف الخاطئ تجاه هؤالء المنبوذينيسوع 

م االستخداالمسيح ثل الوكيل غير النّزيه فضح يسوع مثلَين. ففي مَ  المسيحُ  حكى يسوعُ ، 13 في لوقا 

 نّه ، ُ ّجه هذا المثَل لدائرة تالميذ يسوع األكبر، مع 13الخاطئ  األثيم لألمالك الماّديّة.  بحسب لوقا 

 13يتألف الفصل (. 12: 13)لوقا  االفّريسيّين سمعوه،  كان يقصد  ن يؤثِّر بهم  بمواقفهم  يضً   نّ  مؤكَّد

 من إنجيل لوقا من ثالثة  جزاء مترابطة: 
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 تكشف االستخدام األثيم لألمالك الماّديّة.  11-1اآليات  - 

 تكشف رياء ُمحبِّي المال.  12-12اآليات  - 

 نى،  بالتّالي تجمع كلَّ عامل السيّئ  الّشّرير مع النّاس  الغِ تعلّم عن نتيجة التّ  11-11اآليات  - 

 من إنجيل لوقا.  13  11مواضيع الفصلين 

  

 . أ3-4: 44لوقا في  واردةثَل ب. قصة المَ  

 

 . 42-ب3: 44لوقا في  واردثَل ج. شرح أو تطبيق المَ  

 

 (. 3: 44شرح التّعبيرين "أبناء هذا العالم" و"أبناء النور" الوقا  

هذان ُمصطلحان عبرانيّان يشيران إلى  ّن الّشخص    الّشيء الموصوف )الكلمة األ لى( له عالقة 

، " بناء . فمثاًل َشبَه   عالقة  ةُمل كيّ     انتماءقة عالقة بالّشيء    الّشخص الثّاني. قد تكون هذه العال

النور" هم النّاس الذين ينتمون لنور العالم،  يشابهون نور العالم، الذأ هو يسوع المسيح. ليس هؤالء 

لم تُعد تسود عليهم. فهؤالء يملكون نور  الخطية شخاًصا يرتبطون باللّيل    الظّلمة    ينتمون لهما، ألّن 

(. يقف هؤالء 1: 1تسالونيكي 1ب؛ 2: 13الحكمة  القداسة  الفرح  كلَّ  نواع األنوار األخرى )لوقا 

 (. 2: 13على الطّرف النّقيض بمقابل " بناء هذا العالم"، الذين هم العالميّون الذين ينتمون للعالم )لوقا 

فونيتَّصفون   ما ا هكذا، يقول يسوع إّن غير المؤمنين كثيرً  مّما  اببصيرة نحو المستقبل  فضل جدًّ  يتصرَّ

 . المؤمنونيتّصف به المسيحيّون 

 

  .(3: 44شرح تعبير "الوكيل الخائن" أو "الوكيل غير األمين" الوقا  

يسوع يدعو الوكيل )مدير األعمال( في  .  حقيقة  نَّ غير األمين وغير النّزيه عبير إلى الوكيليشير هذا التَّ 

ة! كما يسوع ال يمتدح عدم النّزاهة في استخدام الثّر ات العالميّ  النّزيه تؤّكد على  نَّ  قّصته بالخائن    غير

 يسوع ال يمتدح عدم النّزاهة.   نَّ  14-12تثبِت اآليات 
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  .(9: 44شرح التّعبير "مال الظلم" أو "مال اإلثم" الوقا  

ألمالك    المال. ال يقول يسوُع إّن الثّر ة ،  أ انى العالميّينلـلثّروة والغ   افي هذا التعبير تشخيصً  ىنر

في ذاته،  لكنّه قصد  ن يقول إنّه في تكويم  جمع الثّر ة  استخدام  اايّئ      اآثم   اشيئ  المال   األمالك 

فال يعلّم الكتاب الُمقدَّس في  ّأ (! 12-1: 3تسالونيكي 1األمالك  المال يحدث الكثير من ارإثم  الفساد )

ة فيه بأن األمالك الماّديّة    الثر ة  مٌر آثم    سيّئ في ذاته.  لذا، فإن هذا التعبير يُترَجم    آي إصحاح

نى العالميّ إلى " ا حيانً   الثّروة الماّديّة الّزمنيّة المؤقَّتة" رإظهار  نّه يشير إلى الثروة العالميّة"    "الغ 

 (. 11: 13)لوقا  الغنى الّسماوّي الحقيقيّ بمقابل 

 

 .(9: 44رح العبارة "تُقبَلو  اصيغة البسيط المشترك االحتمال( في المنازل األبديّة" الوقا ش 

تشير هذه العبارة إلى  ّن الذين انتفعوا من استثمارك المال على األرض سيستقبلونك  يرّحبون بك في 

، حيث يتحدَّث عن 2 (. تقابل هذه العبارة ما نراه في اآلية1: 1كورنثوس 4المستقبل في الّسماء )انظر 

الذين انتفعوا من غّش الوكيل غير النّزيه، الذين سيستقبلون  يرّحبون بهذا الوكيل في بيوتهم األرضيّة 

 . اعن العمل  معِوزً  حين يصير عاطاًل 

ماء قبل بعض النّاس ستُقام  تُحَمل إلى السّ   جسادتعلِّم هذه العبارة  ال هذا المقطع  ال يشيران إلى  ّن  ال

الذين استفاد ا من استثمارك الماَل على  نفوسآخرين ) هو ما يُدعى االختطاف(. فما تقوله هو  ّن 

األرض سيدركون قيمة  عمالك الحَسنة على األرض  يقّر ن بها  مام هللا في الّسماء.  في الّسياق نفسه، لم 

ب نفس لعازر بالغنّي بالطّريقة نفسها، ألّن ذلك الغنّي لم يستثم من غناه    ثر اته في حياة  ار شيئً ترحِّ

 (. 41-41: 13الفقير المسكين لعازر على األرض )لوقا 

 

 التّطبيق: ُكونوا حكماء مثل النّاس الذين في العالم.  

 هل جيلهم )اآلخرين من النّاس( من  بناء  نب: "فإّن  بناء هذا العالم  حكم م2: 13يقول يسوع في لوقا 

مدير  عماله غير النّزيه ألنّه عمل بحكمة. يتّفق يسوع مع الّسيّد على مديح ذلك امتدح السيّد النّور." 

. ال يمتدح يسوع انحراف الوكيل  اعوجاجه حكمته في التّخطيط للمستقبلالوكيل، ال عدم نزاهته، بل 

ول يسوع )عدم نزاهته(،  لكنّه يمتدح ذكاءه في العمل ألجل حاجته في المستقبل.  بالطّريقة نفسها، ال يق

لتالميذه بأن يكونوا غير صادقين  غير نزيهين، لكن بأْن يكونوا حكماء فيخطّطوا للمستقبل. يظِهر  بناء 
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ا يعمل  بناء هللا في األمور مَّ في التّعامل مع جيلهم  في التّعامل مع األمور الماليّة  كثر مِ  هذا العالم حكمةً 

 التي تؤثِّر بخالصهم األبدّأ. 

ة ،  أ بأن يكون لديهم تمييز  حكمة عمليّ مثل  بناء العالم حكماءيسوع تالميذه بأن يكونوا  هكذا، يعلّم 

اآلن بينما هم ما يزالون يحيون على األرض. فمثلما يُمتَدح  بناء هذا العالم على كونهم حكماء في التّخطيط 

على حكمتهم في التّخطيط  ،المؤمنينللمستقبل، هكذا يمتدح يسوع المسيح  بناء النور،  أ المسيحيّين 

بين  بناء هذا العالم   بناء النور،  هو  ّن  بناء هذا العالم يخطّطون بعدم  اللمستقبل.  لكن ثّمة فرٌق  يضً 

 نزاهة  عدم استقامة، بينما  بناء النّور يخطّطون للمستقبَل حسب معايير ملكوت هللا،  أ باستقامٍة  نزاهة. 

 

 العالمي لكسب األصدقاء.  نىالتّطبيق: ااتخدموا الغ   

: " اقول لكم: اكسبوا لكم  صدقاء بمال الظّلم، حتى إذا فني مالكم، تُقبَلون في 1: 13يقول يسوع في لوقا 

المنازل األبديّة." يعلّم يسوع تالميذه بأن ينظر ا إلى المستقبل، فيخطّطوا  يعملوا   مام عيونهم المستقبل. 

.  أ  نّهم يُنشئون شبكةً من أصدقاء  مالكهم الماّديّة العالميّة  بمالهم  يكسب  بناء هذا العالم بثر تهم

ما يبقى  صدقاؤهم  ااالستفادة    تحقيق النّجاح في هذا العالم.  لكْن كثيرً  ااالتّصال يستطيعون من خالله

طرٍق غير ما تجرأ  عمالهم بوسائل   ا(.  ألنّه كثيرً 2: 11 مثال لهم طالما كان معهم ماٌل ) أصدقاء

.  عال ةً على ذلك، انزيهة، مثل إعطاء الّرشا ى  الغّش  الخداع، فإنّهم يكسبون الكثير من األعداء  يضً 

فإّن لجهودهم قيمة زمنيّة مؤقَّتة فقط، ألّن عالقاتهم  نجاحهم  ما يحقّقونه من  رباح لن يبقى إلى ما بعَد 

  .يرّحب بهم  حٌد هناك موتهم. فلن يكون لهم مسكٌن  بدأٌّ في السماء،  لن

. فعليهم األصدقاء ن يستخدموا ثر اتهم   مالكهم   موالهم لكسب  المؤمنينلكن بالمقابل، على المسيحيّين 

م.  حين يموتون،  طالما كانوا يسكنون األرض  ن يستفيد ا من ثر تهم العالميّة في دفع ملكوت هللا للتقدُّ

 ان عطائهم الّسخّي النّابع من قلوبهم على األرض سيرّحبون بهم ترحيبً م ذين انتفعوا وااتفادواكلَّ الّ فإنَّ 

مستقبلهم األبدّأ،  ألجلِ  ا ن يخطّطوا مسبقً  المؤمنينحين يصلون إلى الّسماء! على المسيحيّين  ادافئً 

بأن ماثلة  مام عيون  ذهانهم!  هكذا، يعلّم يسوع تالميَذه  فيصرفون ما لديهم من مال  موارد  األبديّةُ 

يستخدموا  مالكهم   موالهم األرضيّة العالميّة لكسب النّاس إلى ملكوت هللا،  لبناء النّاس في ملكوت هللا، 

م ملكوت هللا  مجده  شيء ما يلزم   أَّ   لمساعدة المحتاجين في ملكوت هللا،  أ في عملهم كلَّ  يلزم لتقدُّ

عالمية بهذه الطّريقة هم في الحقيقة يستثمر ن ألجل على األرض! باستخدام المسيحيّين الحقيقيّين ثر تهم ال

 (. 11-11: 3تيموثا س 1؛ 41-11: 3؛ متّى 1: 11الّسماء )انظر جامعة 
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 ثقة اواء بالقليل أو بالكثير.  التّطبيق: ُكونوا محلَّ  

ك األرضيّة ،  أ في األمالالقليلعلى النّزاهة  االستقامة  الموثوقيّة في  14-12: 13يشدِّد يسوع في لوقا 

 ا ميٌن  يضً ) مر صغير    غير مهّم    غير مؤثِّر( يقول: "إّن األمين في القليل  12: 13 المال.  في لوقا 

 المهّمة  ة،"  أ في األمور الكبيرفي الكثير افي الكثير،  الخائن )غير األمين( في القليل خائٌن  يضً 

ة حين تُقاَرن يّ  المال  مور تُعتبَر بسيطة  تافهة  غير ذات  همّ   المؤثّرة. األمالك العالميّة الّزمنيّة المؤقّتة

قود إلى النّزاهة تباألمالك الّسما يّة األبديّة! النّزاهة  االستقامة  الموثوقيّة في األمور الّصغيرة 

من هللا أاست االستقامة  الموثوقيّة في األمور العظيمة.  االستخدام الحكيم  العملي لألمالك األرضيّة، التي 

قود هللا ألن يستأمن ذلك المسيحّي على  مالك سما يّة  عظم في ملكوت هللا. ي، سعليها المؤمنالمسيحّي 

له  فاعليّ  ته في مسؤ ليّة إدارة األمالك األرضيّة  المال، التي استأمنه هللا عليها،  مانة المسيحّي في تحمُّ

 رة  مالٍك سما يّة في ملكوت هللا. ستدفع هللا ألن يستأمنه على مسؤ ليّة  عظم في إدا

هو كما يلي: "مال الظلم" ) أ المال العالمّي( يُقابله "مال إنسان  14  11التّوازأ الّذأ يرد في اآليتَين 

أمننا ت، حتى لو كانت في  يدينا، إذ هو يسا المال، التي هي هلل دائمً  األمالك األرضيّةآخر"،  هو يشير إلى 

مة  بحسِّ المسؤ ليّة.  يُقابِل "مال الحّق" " مالكنا" )ال  مالك آخرين(،  هو يشير عليها لنستخدمها بحك

؛ عبر انيّين 12: 41لهم )متّى  ا، التي هي ملكوت هللا الذأ يعطيه هللا للمؤمنين ميراثً األمالك الّسماويّةإلى 

14 :42 .) 

األمالك األرضيّة  المال بحكمة  بحسِّ  نّه نزيه  محّل ثقة، بحيث يستخدم  المؤمنمسيحيٌّ الظِهر حين يُ 

منُذ  المؤمنين، الذأ  ُِعّد للمسيحيّين ملكوت هللا، الذأ هو نى الحقيقيّ الغ  هللا سيستأمنه على  المسؤ ليّة، فإنَّ 

ريقة التي بها ما بين الطّ خلق األرض،  لذا فهو لهم!  هكذا، يعلّم يسوع المسيح تالميَذه بأّن ثّمة عالقة 

استُؤمنوا عليه في األرض من جهة،  ما سيُستأَمنون عليه رإدارته في الّسماء الجديدة  األرض  يدير ن ما

(،  بالتالي فإّن 2-1: 1الجديدة. تبد   راثة ملكوت هللا بدرجٍة ُمعيَّنة بإيمان ارإنسان بالمسيح يسوع )يوحنا 

األرض على إدارة شؤ ن ملكوت هللا، هذه من  في النّزيه  محّل الثّقة سيُستأَمن هنا في هذا الزّ  المسيحيَّ 

يقع على  راثة هذا المثَل شديد تّ    قيادة المسيحيّين    األنشطة المسيحيّة في الكنيسة.  مع هذا، فإّن 

ملكوت هللا في مرحلته األخيرة، في الّسماء الجديدة  األرض الجديدة. القاعدة التي ينبغي للمسيحيّين  ن 

ّكز ا عيونهم ال على ما ير نه، بل على ما ال يُرى. فما يُرى زمنيٌّ مؤقَّت،   ّما يسير ا بحسبها هي  ن ير

 (. 1: 1؛ 12: 2كورنثوس 4ما ال يُرى فهو  بدّأ ال ينتهي )
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 التّطبيق: ال تستطيعوا أ  تخدموا هللا والمال.   

يعبد  يخدم  يحب هللا   نال يستطيع  المؤمنعلى  ّن على المسيحّي  11: 13يشّدد يسوُع المسيح في لوقا 

ه يستطيع التي تنشأ في نفس ارإنسان الذأ يتخيَّل  لو للحظة  نّ   العالم في الوقت نفسه. فحالة التوتُّر النفسيّ 

 يخدم  يعبد هللا  المال كسيّدين له تصبِح حالةً شديدة  ال يمكن احتمالها، حتى  ّن ذلك سيظهر   ن يحبَّ 

هم يكمن  الؤه الحقيقّي. يظّن بعض النّاس  نَّ  نالمه  سلوكه، التي ستُظِهر  يفي موقفه  ك    آجاًل  عاجاًل 

(. 1: 3تيموثا س 1هم يستطيعون  ن يعبد ا هللا ليصبحوا  غنياء )يستطيعون استخدام هللا لربح المال،  بأنَّ 

بما في ذلك من خالل  وا  يعبد ا  يخدموا هللا،عليهم  ن يختار ا  ن يحبُّ  لكّن يسوَع يعلِّم تالميذه بأنَّ 

  .م ملكوت هللا  رسالته في هذا العالماستخدام  مالكهم األرضيّة   موالهم في تقدُّ 

 

  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 2

ة في : لم يقصد يسوع  ن يكون هناك مغزى ر حي لكّل نقطة تُذَكر في المثل.  التّفاصيل ذات الّصلُمقّدمة

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

ا الرئيسّي    الّدرس الرئيسّي الذأ يُراد إيصاله من خالل المَ  ثل.  لذا، علينا  الّ نعطي مغزى ر حيًّا خاّصً

 ثَل.  مستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية في قّصة المَ 

ثَل  التي تُعتبَر  ساسيّة    ذات ِصلة  يُقَصد : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 منها إيصال معنى ما؟ 

 .مالحظات

.  في هذا المثل تفاصيل  عناصر عديدة ال ينبغي  يّة نقطة في المثَل لم يقّدم يسوع  يّة تفاصيل بشأن معنى

 د. إعطاؤها  أَّ معنى ُمحدّ 

 

 .اإلنسا  الغنيّ  

بحيث يمثِّل يسوع المسيح    المال     ّأ  اإلنسا  الغنيّ ة. ينبغي  ال يُفسَّر يّ هذا العنصر غير ذأ  همّ 

 إنساٍن    شيٍء آخر.  
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 .الوكيل/ مدير األعمال 

ألّن المسيحّي  ،المؤمنثل.  لكنّه ال يمثِّل المسيحّي ة في هذا المَ هذا عنصر مهّم،  هو يمثِّل  هّم شخصيّ 

ينبغي  لإلشارة إلى ما المؤمنينجوز  ن يكون غير نزيه. فالوكيل غير النّزيه يُقاَرن بالمسيحيّين ال ي المؤمن

فوا.   لهم  ن يعملوه  الكيفيّة التي ينبغي لهم بها  ن يتصرَّ

 

ف    حكمة. بامتدح الّسيّد الوكيل غير النّزيه ألنه تصرَّ

الحكمة التي تُرى فيه.  ه المتّسم بعدم النّزاهة، بل سمةهو الوكيل  سلوك هذا عنصر مهّم. ليس المهمّ 

ة في استخدامه لألمالك العالميّة  المال لضمان فبصيرته  قدرته الحاّدة على ارإدراك  الحكمة العمليّ 

 هّميّة. فكما  نّ سالته الّرئيسيّة،  بالتّالي فإّن هذا العنصر بالغ األرثل المركزيّة  مستقبله هي نقطة هذا المَ 

سيمتدح  بونا الّسما ّأ حكمة  اة على األرض، هكذا  يضً الّسيّد األرضي امتدح حكمة  كيله العمليّ 

م ملكوته على األرض.   المسيحيّين العمليّة على استثمارهم  مالكهم األرضيّة   موالهم من  جل تقدُّ

 

 .المدينو  وديونهم 

يقتصر يس للمدينين  مقادير دينهم لإلنسان الغنّي  ّأ معنى ُمحدَّد. ثل. فلفي المَ  اليس هذا العنصر مهمًّ 

 ل. تعزيز قّصة المثَ على هذا العنصر  هدف

 

  .ثَلحّدد الّراالة الّرئيسيّة للمَ . 3

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

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

ثَل هدف    درس رئيسّي  احد،  أ نقطة مركزية  احدة يشّدد عليها.  لذا، علينا  ال عادةً ما يكون للمَ 

سعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي نحا ل إيجاد حقٍّ ر حّي في كلِّ  احٍد من تفاصيل القّصة، بل علينا  ْن ن

 ثَل لتقديمه. الذأ يسعى المَ 

 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات
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 ."ملكوت هللا الوكالة فييعلّم عن " 11-1: 13لوقا في  الخائن الوكيل الماكرثَل مَ 

في كيفية ااتخدامهم  حكماء المؤمنو و  ينبغي أ  يكو  المسيحيّ رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

 اذكيًّ  المؤمنمعنى  ن يكون المسيحّي  "ة في كسب أصدقاء لهم في األبدية.وااتثمارهم أمالكهم األرضيّ 

  ،   ن تكون لديه بصيرة  قدرة ممتازة على التّمييز  الحكمة العمليّة. ا حكيمً  هو  ن يكون متعقِّاًل 

ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيقيّون يستخدمون  يستثمر ن  مالكهم  الوكالة سمةٌ  ساسيّة من سمات

م ملكوت هللا  في كسب النّفوس إلى األرضية   موالهم في هذه األرض  في هذا الزَّ  من في المساهمة بتقدُّ

الذين  كلُّ ة سيُكافَأ.  االستخدام الحكيم  المسؤ ل لألمالك األرضيّ  ملكوت هللا.  من المؤكَّد  اليقينّي  نّ 

من االستخدام الحكيم  المسؤ ل  امن ملكوت هللا    الذين انتفعوا ر حيًّ  اُربِحوا للمسيح فصار ا جزءً 

األرضيّة سيرحبّون بهؤالء المسيحيّين حين يصلون إلى الّسماء!  المؤمنينألمالك   موال المسيحيّين 

على إدارة شؤ ن ملكوت هللا    على العناية  ة لدرجٍة ُمعيّنة، يُستأَمن المسيحّي األمين في هذه الحيا

بالمؤمنين اآلخرين في الكنيسة.  مع هذا، فإّن التّشديد يقع على  راثة ملكوت هللا في مرحلته األخيرة،  أ 

مرحلة الّسماء الجديدة  األرض الجديدة. يثبِّت شعب هللا عيونهم ليس على ما يُرى، بل على ما ال يُرى. 

  ،   ّما ما ال يُرى فهو  بدّأ. فما يُرى  قتيٌّ

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقار  المَ . 4

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

في الكتاب الُمقدَّس. حا ل  ن الموجود في كّل األمثال له ما يوازيه    يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع  خرى 

تجد  هّم الشواهد المقابلة  المشابهة التي يمكنها  ن تساعدنا في تفسير المثَل. احرص دائًما على  ن تفّسر 

 ثاًل ما باالعتماد على التعليم الواضح  المباشر للكتاب الُمقدَّس.مَ 

 ثل؟ يّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المَ ما الذأ يعلّمه كلُّ  احٍد من هذه المقاطع الكتاب اكتشف وناقش:

 

 .33-49: 4متّى  

. ينبغي  ن يكون لديه بصيرة  قدرة اذكيّ   ن يكون  المؤمنبأّن على المسيحّي  "مثَل الوكيل الماكر"يعلّم 

 ة استخدامه لثر ته   مالكه  ماله.  يعلّم يسوع في متّىة في كيفيّ جيّدة على تمييز األمور  حكمة عمليّ 

، التي مع  نّها يرّكز بااتمرار على الحقيقة الّروحيّةمسؤ ليّةً شبيهةً. فالمسيحّي مسؤ ل بأن  11-42: 3

في الّسماء ال  ا(. فينبغي للمسيحّي  ن يكنز كنوزً 1: 1؛ 12: 2كورنثوس 4حقيقة غير مرئيّة، فإنّها  بديّة )
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 ن يفعل هذا بطريقةٍ  المؤمنسيحّي على الم اعلى األرض. ال يمكن لشيٍء  ن يفِسد كنزه في السماء. طبعً 

الطّريقة التي بها يتّم إكثار األمالك الحقيقيّة القيّمة هي التخلّي تتّسم بالّصدق  الحكمة  حّس المسؤ ليّة. 

 ة ألجل المسيح  ملكوته،  بتقديمها  استثمارها في قضايا صالحة  قيّمة. عن األشياء األرضيّ 

 

  .34-42: 43لوقا  

في ما يختّص بثر ته     مالكه     غير أنانيّ  ن يكون  المؤمنلغبّي الغنّي  ّن على المسيحّي ثل ايعلِّم مَ 

 ايعتمد على هللا  يلجأ إليه في كلِّ نواحي حياته. عليه  ن يكون  اعيً  ْن ماله. ينبغي  ال يعيش لذاته، بل 

 لحقيقة احتياجه لالعتماد على هللا.  اتمامً 

 

 .24-49: 44لوقا  

ل لعازر  ّن على المسيحّي  ُمِحبٌّ  مثَل الغنيُّ  يعلِّم في ما يتعلَّق  مسؤوال  ن يكون   المؤمنالمظاهر  المتسوِّ

ة استخدامه ثر ته     مالكه    ماله.  عواقب حّسه في العالم،  كيفيّ  ااس األقّل حظًّ بطريقة معاملته النّ 

ته على األرض قبل موته ال يمكن تغييرها بالمسؤ ليّة    ضعف هذا الحّس لديه في ما يختص بأسلوب حيا

  المحتقَرين في هذا العالم.  امسؤ ٌل  ن يصادق الّضالّين الهالكين  األقلَّ حظًّ  المؤمنبعد الموت! المسيحّي 

 

 .24-43: 34متّى  

القدرات  في استخدامه لألمالك    العالقات    ا ن يكون  مينً  المؤمنه يمكن للمسيحّي يعلّم مثَل الوزنات  نَّ 

    الفَُرص التي استأمنه هللا عليها، سواء  كانت كثيرة    قليلة. 

 

ص التعليم الّرئيسّي للمثَل. . 4  لخِّ

 نؤمن    نعرفه: ما التّعاليم    الّرسائل الّرئيسيّة التي يقّدمها المثَل؟ ما الذأ يريدنا يسوع المسيح  ن ناقش

 ؟ ملهنع   نكو  عليه به،  ما الّذأ يريدنا  ن 

 .مالحظات
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 ينبغي أ  يعرف النّاس َمن هو هللا وما هي طبيعته.   

 ضع هللا  مالكه على األرض في ُعْهدة النّاس حتى يكونوا  كالء  مدبّرين  مديرين صالحين على  

رض ن األأثل مع األمثال الّشبيهة  ذات الّصلة  ّن هللا كثير االهتمام بشاألرض  كّل ما فيها. يعلّم هذا المَ 

(.  من 42: 1 منخرطٌ فيها. ُخلِق العالم  كل ما فيه بيد هللا، الذأ   دعه بعناية   كالة ارإنسان )تكوين 

 . يهايدير ن  رَض هللا  كّل شيٍء علبها المؤكَّد  ّن هللا سيحاِسب كلَّ النّاس على الطّريقة التي 

 

 عليه. ينبغي أ  يعرف المسيحيّو  الحقيقيّو  ما ينبغي أ  يكونوا  

بأن يكونوا  مناء  محّل ثقة  الم يأمر هللا النّاس بأن يعيشوا حياة بعيدةً عن األنانيّة فحسب، بل  مرهم  يضً 

 ن  المؤمنينهللا يطلب من المسيحيّين  ثل  نَّ في ما يختّص باألمور التي استأمنهم عليها. كما يعلّم هذا المَ 

ور   ن تكون لهم حكمة عملية بشأن الكيفيّة التي بها تكون لهم بصيرة  قدرة ممتازة على تمييز األم

يستخدمون ثر تهم     مالكهم     موالهم، التي هي في الحقيقة ثر ات   موال هللا التي استأمنهم عليها من 

 جِل خدمة مقاصد هللا  ملكوت هللا في هذه األرض التي نسكن عليها. ال يمكن رإنساٍن  ن يّدعي  ّن ما 

له.  ينبغي لكّل إنسان  ن  احصريًّ  ا. فما يملكه إنّما  ُعطي له كوديعٍة من هللا  ليس ملكً احصرً يملكه هو له 

م حسابً  الموارد  هلل عن  كالته التي استأمنه هللا عليها.  ليس من  ّمٍة على األرض تستطيع  ن تّدعي  نَّ  ايقدِّ

 يالموارد الموجودة في  رٍض ُمعيَّنة ه الطّبيعيّة الموجودة في  راضيها تخّصها  حدها د ن غيرها. فكلّ 

م حسابً  هلل عن  كالتها  الوديعة التي استأمنها هللا عليها. ليس  ا ديعة من هللا،  سيكون على كلِّ  ّمة  ن تقدِّ

من حّق  يّة شركة  ن تتلِف الغابات المطريّة االستوائيّة،     ن تقتل سمك البحر    حيوانات البّر ألجِل 

م حسابً معطاة ّل ما على األرض هو  مانة كمنفعتها.  هلل عن  امن يد هللا. سيكون على كّل شركة  ن تقدِّ

اليوم األخير سيكون الجميع مسؤ لين  مام هللا فيُحاَسبون عن  قضاءالوكالة التي استأمنها هللا عليها.  في 

 الكيفيّة التي بها تعاملوا مع  مالك هللا على األرض في هذه الحياة! 

 دقائق( 2) صالة  4

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجا بكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

     اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة    ثالثيَّة  ارفعوا صلوات تعكس تجا بكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.
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 )دقيقتان( واجب بيتي 4

 القادمللّدرس 

 طلب منهم  ن يكتبوه في دفاترهم(.   عضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا،      عطِ  ائد المجموعة.ق)

  .  ن تكرز بالملكوت تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب  ببناء كنيسة المسيح: التعهُّد .1

ء الحكيم  البناء ثل "البنّا"  مَ "الوكيل الخائن الماكرمثَل ِعظ    علّم    ادرس التعليم المتعلِّق بـ .4

 مع شخص آخر    ضمن مجموعة.  الغبّي"

، 12، 11إشعياء  نم تمتَّع بخلوة ر حيَّة مع هللا باالستعانة بنصف  صحاح يوميًّا الخلوة الر حية: .1

ن مالحظاتك. . 31، 11 ل. َد ِّ  استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

 آيات كتابية حفظتَها.  ع يوميًا آخر خمسراجِ . 121: 111 مزمورهللا: كلمة  الحفظ: .2

استفد  .13-1: 11ر مية بحّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت،  المتعلّق  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 من منهجية الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص     مر ُمحّدد هذا األسبوع،  انظر ما  الّصالة: .3

ن  يًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأ قات الخلوة الشخصية  ن مالحظاتكَد ِّ  .1 حول بناء كنيسة المسيح. َد ِّ

 مع هللا،  آيات الحفظ،  التعليم،  التحضير.
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  23الّدرس 

 صالة 4
 

س مجموعتك  هذا البرنامج التدريبي قائد المجموعة:  . بالكرازة  المناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ  كرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  3

  إشعياء

 

ة بكل  احٍد منكمشاركوا بالتناُوب اأو اقرأوا  ما تعلَّمتموه  ثناء إحدى  (من دفاتر الخلوة الر حيَّة الخاصَّ

 (. 31، 11، 12، 11 إشعياء)خلواتكم الر حيَّة  تأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم 

. ،  تعاملوا مع ما يقوله بجديَّة،  اقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها صغوا إلى الشخص الذأ يُشارك

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 دقائق( 1) حفظ 2

 444: 449مزمور : كلمة هللا

 

 .121: 111 مزمور: كلمة هللا في مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 3

 24-4: 44رومية 

 

سرائيل إ ن يخلِّص كلَّ فرٍد في  ّمة   ّن هللا لم يقصد قطُّ  ر ميةلفصل التاسع من رسالة يعلِّم ا: ُمقّدمة

الذين اختارهم في   ن يخلِّص كلَّ  ا(. كان قصُد هللا دائمً 12-3: 1؛ انظر تثنية 3: 1 ر ميةة )بيعيّ الطّ 

تيموثا س 4؛ 22: 11 الرسل ؛ انظر  عمال11: 1 ر ميةالذين  توا إليه بارإيمان )  هُمإرادته الّسياديّة، 

1 :1-12 .) 

حا لوا  ن يخلصوا  اسبب فشل إسرائيل كأّمة. فاليهود عمومً  ر ميةح الفصل العاشر من رسالة  شرَ 

 ا يسوع المسيح. من نيل خالصهم بارإيمان بالمسيّ  بأعمال الّشريعة، بداًل 

بشكٍل كامل. يقينًا سرائيل  األمم سيتحقَّق في ما يختّص بإ هللا األزليَّ  قصدَ   يعلّم الفصل الحادأ عشر  نَّ 

 !اسيخلص مقداٌر كامل من إسرائيل  مقدار كامل من األَُمم  يضً  افيقينً 
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 .                                                          كلمة هللااقرأ: 4الخطوة 

  . 13-1: 11ر مية لنقر   اقرأ.

 ة  احدة إلى  ن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. لنقر  بالتنا ب بحيث يقر  كل شخص آي

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 3الخطوة 

ر. ما هو الحق الذأ تعتقد  نه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟    ما هو الحق الذأ لََمس عقلك    قلبك  َفكِّ

 في هذا المقطع الكتابي؟

ن  فكارك في دفترك.   .َدوِّ   اكتشف َحقًّا  احًدا    حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما  د ِّ

 )بعد  ن يقضي  عضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير  الكتابة، شاركوا  فكاركم بالتنا ب(.  شار ك.

 لنتنا ب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل  احٍد ِمنَّا.

 غيرة، سوف يُشارك  عضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.)تذكَّر  نه في كل مجموعة ص

 

 33-4: 44 رومية

 .ة هللا للخالص، هناك تفاعل رائع بين أّمة إارائيل واألَُمم اغير اليهود(خطّ في : 4االكتشاف 

 ة غير الكاملة لوضع أّمة إارائيل. ورة الحاليّ الصّ  44-4: 44 روميةأ. تصف  

 ّمة عاصية بعيدة عن الطّاعة صورة سرائيل في زمن الّرسول بولس هي صورة  ّمة إ: صورة غير كاملة

 عنيدة.  قد قاد هذا كثيرين من األمم لالستنتاج  ّن  ّمة إسرائيل قد ُرفِضت،   ّن األَُمم قد  خذ ا مكان  ّمة 

 فقط.  اجزئيًّ  ةٌ إسرائيل.  لهذا، يُظِهر الّرسول بولس  ّن الّصورة التي لدى األَُمم بشأن  ّمة إسرائيل صحيح

 

شعب . يشير التّعبير "شعبه" إلى يقول الّرسول بولس إّن هللا لم يرفض شعبه قطُّ : لم يرفض هللا شعبه

بولس نفسه كان من  بالّرّب  بمسيحه.   حد األدلّة على كون هللا لم يرفض شعبه هو  نَّ  إارائيل الذي آمن

يبقي لنفسه  اهللا كان دائمً  ريخ شعب إسرائيل،  هو  نَّ شعب إسرائيل.  ثّمة دليل آخر على هذا يأتي من تا

بقيّة    مجموعة من النّاس  سط شعب إسرائيل ال تكون قد  حنت ركبتها لأل ثان بل بقيت على  مانتها 

في زمن الّرسول  ا ثّمة دليل  خير يقّدمه هو  نّه في تاريخ  ّمة إسرائيل،  تحديدً (. 2-1: 11)انظر  للّربّ 

 ار هللا ثانيةً بقيّةً من بين  ّمة إسرائيل لتكون شعبه. بولس، اخت

(.  عبر المستقبل 3-1: 11 ر ميةجيل في تاريخ  ّمة إسرائيل اختارها هللا بنعمته ) كّل "بقيّة" في كلِّ 

حالي هر الالدّ  -.  في نهاية التّاريخ ابأّمة إسرائيل  بكل األمم غير اليهوديّة  يضً  ا مهتمًّ  سيبقى هللا مشغواًل 

 فقط، ستكون صورة خطّة خالص هللا كاملةً. 
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حقبة كتابة العهد الجديد  تى  لذأ لألَُمم غير اليهوديّة! فخاللهناك رجاء عظيم لخالص اليهود بالقدر ا

 ؛1، 1: 3؛ 12: 1؛ 2: 2؛ 21، 21: 4 الرسل كثير ن من اليهود إلى ارإيمان بيسوع المسيح ) عمال

، 3: 1؛ 2: 1؛ 11-12: 1؛ 14: 2؛ 12: 1؛ 13: 1 ر مية؛ انظر 14: 11؛ 1: 12؛ 24، 11، 11: 1

من  تيهود خلُصبقيّة من ال ة ثّمة(.  في كّل قرٍن عبر تاريخ البشريّ 13، 11-11، 1: 12؛ 41، 41، 42

 (. 41: 1 ر مية ّمة إسرائيل الطّبيعيّة )

 

 عبر تاريخ  ّمة إسرائيل هو  نَّ  اوح  يضً  لكن ثّمة  مٌر آخر يُرى بوض: له الم يختَر هللا كلَّ اليهوِد شعبً 

(! حصل هذا في 12-1: 11 ر ميةكثيرين من اليهود قّسوا قلوبهم تجاه هللا  رسالته.  لهذا قّساهم هللا )

(،  في  يّام يسوع المسيح )يوحنا 12-1: 3(،  في  يّام النّبي إشعياء )إشعياء 2-4: 41 يّام موسى )تثنية 

(،  قد استمّر في الحصول حتى إلى 11-11: 1 الرسل  يّام استفانوس ) عمال (،  في22-11: 1؛ 11: 1

ب(.  تؤكِّد 2: 11 ر ميةسول، حيث رفض كثير ن من اليهود يسوَع المسيَح  بّره )زمن بولس الرّ 

 ذين قّسوا  نفسهم  قلوبَهم تجاه هللا  رسالته. على العقاب الُمستَحّق للّ  12-1اآليتان 

بسيادته نعمة  حرمهمهللا ة هؤالء. فمن ناحية، تقسية هللا ألشخاٍص ُمعيَّنين تعني  ّن ال يسهل فهم تقسي

في الوقت نفسه عقاب منه تقسيته هي  (.  من ناحية  خرى، إنّها تعني  نّ 12: 1 ر مية) االختيار

ن (. فكثير ن م42، 41، 12: 1 ر مية)انظر  عدم إيمانهم وعدم طاعتهم هم المتمثّلة فيلتقسيتهم 

 اليهود كانوا قد قّسوا قلوبهم، ليس فقط خالل حقبة العهد القديم بعدم االستماع ألنبياء هللا )عبرانيّين

بعدم االستماع ليسوع المسيح  اخالل حقبة كتابة العهد الجديد  يضً  (،  لكن13-12: 41؛ متّى 1-11: 1

(.  هكذا، بدل  ن 11: 1 سلالر ؛  عمال11-11: 11؛ 42، 12، 12، 1، 4: 14 رسالة إنجيله )متّى 

هم الخاّص  تبرير  يتبّرر هؤالء اليهود بنعمة هللا بارإيمان بيسوع المسيح  رسالة إنجيله، سعوا لكسب برِّ

 (. 11-12: 1 ر مية نفسهم بمحاَ لة حفظ الّشريعة )

 

 التّفاعل الحاصل بين أّمة إارائيل واألَُمم غير اليهوديّة.  44-44: 44 روميةب. تصف  

ل ليسوع المسيح لم يكن سقطةً : تعثُّر  ّمة إسرائيل  سقوطها خالل المجيء األ ّ ابل جزئيًّ  امؤقّتً  ايس رفضً ل

،  بأنّه امؤقّت  سقوط  ّمة إسرائيل كان  (. ال يعني هذا الكالم  نّ 11: 11 ر ميةال قيام منها  ال إصالح لها )

 ليس كامال   أي) اجزئي ّ سقوط  ّمة إسرائيل كان  يعني  نّ  هفي المستقبل سيقيم هللا  ّمة إسرائيل ثانيةً.  لكنّ 

 (. بحيث ال إصالح له وال قيام منه
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من شعب إسرائيل  تقسية اآلخرين.  ةبقيّ ( موضوع اختيار 12-1: 11 ر ميةيعالج الّسياق الّسابق )

 ر ميةق الاّلحق ) الّسيالشعب إسرائيل!  جزئيّ بل برفٍض  مؤقّت هكذا، فإن هذا النّّص ال يتعلّق برفض 

إلى  صل شجرة الّزيتون. يبقى اليهود غير المؤمنين  اليهود المؤمنين فقط( يتعلّق بتطعيم 11-42: 11

 قبول جزئيّ ، بل عن قبوٍل كلّيّ مقطوعين عن  صل شجرة الّزيتون.  هكذا، فإّن الحديث هنا ليس عن 

 سقوط ! ابل جزئيّ   امؤقّت  ط  ّمة إسرائيل لشعب إسرائيل،  أ قبول الذين يؤمنون من اليهود! لم يكن سقو

 مصير  ّمة إسرائيل النّهائّي الذأ ال يمكن تغييره    إصالحه.  ليس هو ّمة إسرائيل الطّبيعيّة الجزئّي 

 

ة على فعٍل يشير إلى في اليونانيّ  11  14ال تحتوأ اآليتان : فض الجزئّي  القبول الجزئيّ المقابلة بين الرّ 

ياق يشير إلى الحاضر.  هكذا، تقابل هاتان اآليتان ما ة(.  لكن السِّ    المستقبل )في اليونانيّ من الحاضر الزّ 

تاٍل( من جهة،  قبولهم  في زمن بولس ) في كّل زمنٍ  ة ورفضهم الجزئيهزيمة إارائيل الجزئيّ بين 

ذا الّدهر من جهٍة في آخر ه ملئهم واكتمالهم النّهائيّينٍن تاٍل(  زمفي زمن بولس ) في كّل  الجزئيّ 

( 42-11: 11 ر مية(  الّسياق الاّلحق )12-1: 11 ر مية)الّسابق  مّرة  خرى نقول إّن الّسياق  خرى. 

أحداث تحصل في ،  لكن عن هرواحٍد في نهاية الدّ  ي  ال يتكلّم عن حدٍث مستقبلظِهران  ّن الّرسول بولس يُ 

ى المجيء الثّاني للمسيح انهاية بولس الّراول( وحتّ الحاضر، منُذ المجيء األّول ليسوع المسيح ازمن 

( 14: 11 ر ميةمن الُمخلَّصين من  ّمة إسرائيل الطّبيعيّة ) العدد الكامل والنّهائيّ مل تكحين سي الّزمن(،

بوضوح إلى  نّه سيتّم  43-41: 11 ر مية رسالة (.  تشير41: 11 ر مية من األَُمم غير اليهوديّة )

 د الكامل  النّهائي من الُمخلَّصين من كّل  َُمم العالم في الوقت نفسه.  الوصول إلى العد

 

، ر ميةفي خدمة بولس، رسول األمم، حتى  قت كتابته لرسالته إلى  هل  :إيمان األَُمم سيثير غيرة اليهود

الطّبيعّي(  ّجه الكثير من جهوده في الخدمة إلى األُمم من  جل إثارة غيرة  مشاعر اليهود )شعب إسرائيل 

(.  عبر التاريخ، من المجيء 44-11: 1كورنثوس 1؛ انظر 11: 11 ر ميةبغرض تخليص بعضهم )

 ر ميةاألّ ل ليسوع المسيح إلى مجيئه الثّاني، فإنه حيثما ال يبقى اليهود في عدم إيمانهم سيخلصون )

ة هم اآلن )من الطبيعيّ رائيل إسّن اليهود المنحدرين من  ّمة بولس بوضوح تاّم إ(. يقول الّرسول 41: 11

( ينالون رحمة هللا نتيجةً للّرحمة التي  غدقها على األُمميّين المنحدرين من ازمن الّرسول بولس فصاعدً 

 (. 11-12: 11 ر ميةاألُمم غير اليهوديّة )
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اليهود من  ال يخلصاألَُمم من دو  اليهود المؤمنين، وأ  ال يخلُص   ن هي ة هللا الخالصيّة الُمدِهشةخطّ 

إن كان رفضهم )يعني( مصالحة العالم، فماذا ": إلى 11: 11 ر مية تُترَجم! دو  األُمميّين المؤمنين

يكون قبولهم إال حياة من الموت؟"  ّدى رفض  ّمة إسرائيل الجزئّي إلى "مصالحة العالم". عصيان هؤالء 

 الرسل َمم في العالم، كما يُرى في  عمالاليهود قاَد مّرات تلو المّرات إلى إعالن بشارة ارإنجيل لألُ 

.  نتيجة لهذا،  تى كثير ن من األُمميّين في العالم إلى هللا، فتصالحوا 42-41: 42؛ 3: 12؛ 22-22: 11

؛ 44-11: 4معه من خالل إيمانهم بيسوع المسيح، كما تصالحوا مع المؤمنين من شعب إسرائيل ) فسس 

 ر ميةالمدهشتَين، سيثير خالص األُمميّين مّرة بعد  خرى غيرة اليهود )(.  في عناية  سيادة هللا 4-3: 1

(. فحين يرى 11: 11 ر ميةكثير ن من اليهود بيسوع المسيح  يخلصوا ) (، حتى يؤمن11-12: 11

هم سيغار ن منهم،  سيأتون نّ العظيم في المؤمنين من األَُمم، فإ التّغييرَ  ،قلوبهم الخطيةالذين قّست  ،اليهود

(،  الّرّب يسوع المسيح 12: 11؛ 41-41: 13يدعو النّبي حزقيال )حزقيال ارإيمان إلى يسوع المسيح. ب

 ،( هذا التّغيير العظيم في هؤالء اليهود12: 1؛ 1، 1: 4(،  الّرسول بولس ) فسس 14، 42: 11)لوقا 

هللا لكثيرين من اليهود قاد  رفض بـ"حياة من بين األموات"؟  هكذا، فإنّ  ،تقّسي قلوبهم الخطيةالذين كانت 

م األرض )  الدتهم ثانية(. لم يخلص األُمميّون من د ن كثيرين من األُمميّين في كّل  مَ  إلى ُمصالحة

اليهود المؤمنين،  قبول هللا لليهود يقود إلى  الدتهم ثانية  مصالحتهم مع هللا!  هكذا، فإّن اليهود ال 

  يخلصون من د ن المؤمنين من األَُمم!

 

لطا  خطّةَ الطّ  33-44: 44 روميةتصف ج.    ريقة التي بها يتّمم هللا صاحب الّسيادة والسُّ

 خالصه. 

يوّجه الّرسول بولس في هذه اآليات حديثه  مطارحته الفكرية إلى المسيحيّين من  صٍل  ُممّي )انظر اآلية 

سول بولس، عب الذأ ينحدر منه الرّ ة هللا الخالصيّة بشأن اليهود )الشّ حتى ال يخطئوا في فهم خطّ (، 11

هم نَّ قوب. فقال إنّه "سيكون إلههم"  "إ(. كان هللا قد قطع عهوده مع اآلباء إبراهيم  إسحاق  يع11: 11

 نسلهم سيكونون شعبه إلى األبد." تقسية شعب إسرائيل الجزئيّة لقلوبهم عبر العصور لم تبِطل    تعطِّل 

 يؤمنون من  ّمة إسرائيل الطّبيعيّة. آمنوا  الذين  اآلباء المؤمنين  كلِّ  عهد هللا مع شعب إسرائيل،  أ مع

 

 ر ميةس يجعل جميع المرتبطين به ُمقدَّسين )انظر الممثِّل الُمقدَّ : اُمقدَّسً  ممثِّاًل الباكورة بصفتها 

، ايكون ُمقدَّسً  : "إن كانت باكورة )العجين( ُمقدَّسة، فإنَّ كامل العجين13: 11 ر مية(. ترجمة 11-11: 1

الّصورتان (. تشرح هاتان 13: 11 ر مية، فإّن هذا يكون حال األغصان" )ا إن كان  صل الّشجرة ُمقدَّسً 

للّرّب  يقدِّمون منه االحقيقة نفسها. كان بنو إسرائيل يستخدمون باكورة دقيقهم لعمل عجين يِعّد ن منه خبزً 
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" هو ُمقدَّس. معنى الكلمة "بّ محصول الحنطة للرّ   بهذا كانوا يقدِّسون كامل(. 41-11: 11)عدد 

الُمقدَّس. بفصل بني إسرائيل باكورة  ينيّ  الُمقدَّم لالستخدام الدّ  المفر ز  المفصول عن االستخدام الطّبيعيّ 

سً  ا تكريسهتقديمها  محصولهم    نّهم كانوا للّرّب،  أ  ا ُمقدَّسً  اللّرّب، كانوا يعتبر ن كامل حصادهم مكرَّ

 عتباره هبة كريمة  سخيّة من يده. يعتبر نه 

 

األغصان المتّصلة باألصل تشترك في حياة الّشجرة. فإن كان   كذلك كلُّ  :اُمقدَّسً  األصل بصفته تمثياًل 

 صورةٌ هي  ا" التي تنتج ثمرً يتونة الجيّدةالزّ ، هكذا تكون األغصان المتّصلة به. "ا صل الّشجرة ُمقّدسً 

هذه  أغصا (.  تمثِّل 11-13: 11؛ إرميا 42: 11 ر ميةالقديم، شعب عهد هللا ) لشعب هللا في العهد

صورة تمثِّل اآلباء، الذين  أصل شجرة الّزيتو ضمن  ّمة إسرائيل.  فراًدا جرة المؤمنين بيسوع المسيح الشّ 

 ؤيا يوحنار(،  في  سمى  شكال هذه الّصورة تمثِّل يسوع المسيح )42: 11 ر ميةعمل هللا عهده معهم )

(! يسوع المسيح هو 13: 1(، الذأ هو "النّسل" الذأ يشّكل بذرة   صل هذا العهد )غالطية 13: 44

، التي والّزيتونة البّريّة(. 3: 2)عبرانيّين  وايط هذا العهد(،  هو 44: 1)عبرانّين  ضامن هذا العهد

هذه الشجرة المؤمنين  أغصا يعة.  تمثِّل صورة لألُمم غير اليهوديّة بالطّبهي تُعتبَر شجرةً ال قيمة لها، 

كّل األغصان المتّصلة باألصل الُمقّدس مؤمنون، قُدِّسوا من بين األُمم غير اليهودية.  ا فرادً بيسوع المسيح 

ي األصل من شجرة إن كانت هذه األغصان  تت ف اليس مهمًّ (. 12-1: 4بطرس 1 كّرسوا حياتهم هلل )

تون بّريّة. فاليهود  األُمميّون الذين يؤمنون بيسوع المسيح يُطّعمون في زيزيتوٍن جيّدة    من شجرة 

 كورنثوس1األصل الُمقدَّس نفسه. بارإيمان يُطعَّم هؤالء في يسوع المسيح  في شعب عهده )انظر 

 ر ميةفي األصل بالقدر نفسه ) ا(. إنّهم متّحد ن معً 44-11: 4؛ 11: 1؛  فسس 14-11: 14

يّون مم(.  اليهود  األُ 14-11: 1كولوسي ؛ 3-4: 1؛ 12-12: 4؛  فسس 42: 1 ؛ غالطية14-11: 12

 عن ارإيمان به يُقطَعون من شعب عهده )انظر متّى يبتعد نالذين ال يؤمنون بيسوع المسيح    

(. خالل فترة العهد القديم كان شعب عهد هللا يتألَّف في معظمه من مؤمنين من 22-24: 41؛ 11-14: 2

من مؤمنين من كلِّ  ّمٍة  شعٍب  يتألَّف شعب عهد هللا.  لكن خالل فترة العهد الجديد يل الطّبيعيّ شعب إسرائ

في المسكونة. في العهد الجديد يُعَرف شعب عهد هللا بـ"ملكوت هللا"  "جسد المسيح" )الكنيسة الواحدة 

 الجامعة(. 

 

لطّبيعيّة التي ال تحفظ مطالب  شر ط عهد هللا، كّل اليهود الذين ينتمون ألّمة إسرائيل ا :لطف هللا  شّدته

لن يخلصوا ال اآلن  ال في نهاية الّزمن. هذه هي شّدة  ،التي هي الثّقة به  إطاعته )ارإيمان بيسوع المسيح(

. ا بديًّ  اخالصً هللا.  كّل اليهود الذين ال يستمّر ن في عدم إيمانهم  عصيانهم من المؤكَّد  نّهم سيخلصون 
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( هما الّشدة 14-1: 12طف هللا. شّدة هللا  لطفه هذان تجاه  ّمة إسرائيل الطّبيعيّة )انظر إرميا هذا هو ل

هللا بد  عهده مع   اللطف نفسيهما تجاه األَُمم غير اليهوديّة. ينبغي  ال ينسى المؤمنون األُمميّون  نّ 

لكن من المجيء األّ ل ليسوع (.  3-1: 12؛ انظر متّى 13: 1 ر ميةالمؤمنين من  ّمة إسرائيل )انظر 

  ّسع مجال عهده ليشمل المؤمنين من كلِّ األَُمم غير اليهوديّة )انظر متّى  هللا المسيح، بشكٍل خاّص، بسط

(.  " صل الّزيتونة"، الذأ يمثِّل يسوع المسيح  اآلباء  بركات العهد الموعود بها لآلباء، تحمل 11: 42

. فالمبد  الُمطلَق الذأ يحّدد االنتماء إلى ابل  المؤمنين من األَُمم  يضً  اآلن ال المؤمنين من اليهود فقط،

م اليهود  األُمميّون شعب عهد هللا )ملكوت هللا، جسد المسيح( هو ارإيمان.  فقط بارإيمان بيسوع المسيح يُطعَّ

 في يسوع المسيح،  في عهده مع اآلباء،  في بركات هذا العهد. 

 

  23-34: 44 رومية

بحسب خطّة هللا للخالص، ايتّم الوصول إلى العدد الكامل من األُمميّن وإلى العدد الكامل : 3تشاف االك

 . من اليهود

 أ. الّسّر هو أّ  المؤمنين من األَُمم متساوو  في الميراث مع المؤمنين من اليهود.  

 البستانّي(. الّسرّ  -يك "ملء األمم"  "ملء اليهود" )ترجمة فانداالعالقة بين  14-41: 11 ر ميةتشرح 

هو كشف خطّة هللا للخالص في العهدين القديم  الجديد.  في  41سول بولس في اآلية الذأ يتكلّم عنه الرّ 

بين اليهود المؤمنين  األُمميّين المؤمنين.  اة هللا للخالص، نشأت  تكّونت عالقة جديدة تمامً كشف خطّ 

الذأ  ير معر ٍف،  لكنّه في الحاضر ُكِشف   ُعلِن.  الّسرّ كان في الّسابق غ ا" تعني حقًّ الكلمة "سرّ 

يعرفه  لم. فما 3-4: 1مرتبط بالّسّر الذأ تتحدَّث عنها رسالة  فسس  41: 11 ر ميةتتحدَّث عنه رسالة 

 نبياء العهد القديم  علنه هللا لرسله في العهد الجديد. فقد  علن لهم  ّن خطّته للخالص ال تشمل المؤمنين من 

،  ذلك من خالل الكرازة  المناداة ببشارة ارإنجيل ا يضً ليهود فقط، بل  المؤمنين من األَُمم غير اليهوديّة ا

(. سيكون المؤمنون من األَُمم  رثة مع المؤمنين من اليهود. سيكونون 41-42: 12 الرسل )انظر  عمال

ؤالء بالتّسا أ في كّل الوعود  سيشارك هجسد يسوع المسيح.  - عضاء في الجسد الواحد نفسه  اجميعً 

قطيع  ا(. سيؤلِّفون جميعً 42: 1كورنثوس 4؛ انظر 3-4: 1المعطاة في يسوع المسيح  من خالله ) فسس 

 ) فسس اإلنسا  الجديد الواحد المخلوق في يسوع المسيح(، 13: 12)يوحنا  خراف يسوع المسيح

 -؛ ترجمة فاندايك 13: 3)غالطية  إارائيل هللا(،  13: 3كورنثوس 4) هيكل هللا (، 12-12: 4

 (. 12-1: 4بطرس 1) شعب هللا الواحدالبستاني(،  
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ب. الّسّر هو أنّه ايتّم الوصول إلى العدد الكامل من اليهود المؤمنين بالتّوازي مع الوصول إلى  

 د الكامل من األُمميّن المؤمنين. دَ العَ 

 ملء إارائيلاّص على الّسّر الكامن في حقيقة  ن بشكٍل خ 43-41: 11 ر ميةيشّدد الّرسول بولس في 

 اريخ. سيتحقّقان في الوقت نفسه في نهاية التّ  ملء األمم 

(    "اكتمال 43: 11 ر مية" )جميع إارائيلبـ" يُدَعون األُمميّين في هذا الفصلعلى عكس  ،اليهود

سيكون عليهم  ن ينتظر ا  نّي(البستا -؛  "ملء إسرائيل" في ترجمة فاندايك 14: 11 ر ميةإسرائيل" )

من شعب هللا  ا(، قبل  ن يُعلَنوا ثانيةً في  حدة جسد المسيح بصفتهم جزءً 41: 11 ر مية" )اكتمال األمم"

، حيث تُستخدم الكلمة "شعوب" في اللغة اليونانية،  أ بالجمع ال بالمفرد(. في 1: 41 رؤيا يوحنا)انظر 

عب إسرائيل غير  اضحة، ألّن إسرائيل شعٍب منقسم،   اضٌح الوقت الحاضر، الصورة التي يعكسها ش

هذه الّصورة جزئيّة  مؤقَّتة. فحين يحصل "اكتمال األمم" )ملؤهم(،   ّن هللا تركه.  الّرسول بولس يقول إنّ 

 من.  حينئذٍ سيُعلَن ملء  اكتمال إسرائيل! الّسّر هو  ن تقسيّة  ّمة إسرائيل الجزئيّة ستبقى حتى نهاية الزّ 

فقط ستُعلَن بشكٍل كامل إسرائيل الحقيقيّة، التي تتألف من العدد الكامل من المختارين من  ّمة إسرائيل 

ذأ يتألَّف من كامل (.  هذا سيحصل بشكٍل متزامن  بالتّوازأ مع ملء األَُمم، الّ 3: 1 ر ميةالطّبيعيّة )

هو "االعتماد المتباَدل ما بين خالص  ارإلهيّ  جوهر الّسرّ  المختارين من األَُمم غير اليهوديّة.  هكذا، فإنّ 

 المؤمنيناألمم  خالص اليهود". إنّه يشير إلى سلسلة األحداث الُمدِهشة التي تنتج عن خالص المسيحيّين 

من  المؤمنو يؤلِّف المسيحيّو  ، 11 ر ميةمن اليهود.  بحسب  المؤمنينمن األَُمم،  خالص المسيحيّين 

 الحقيقي الذي لم يرفضه هللا!أصل يهودّي إارائيل 

 

   توضيحات    .إاأل: 2الخطوة 

 : ما األسئلة التّي توّد  ن تطرحها على هذه المجموعة بشأن  أ  مٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

،   ن نطرح  سئلة عن  موٍر ما نزال ال 13-1: 11 ر ميةلنحا ل فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل 

 نفهمها. 

 ْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح،  بعد ذلك اكتبه في دفترك. : صُ دّو 

: )بعد  ن يقضي  عضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير  الكتابة، ليشارك كلُّ  احٍد بد ره بعض شارك

  فكاره التي دّ نها(. 

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

مثلة على  سئلة يمكن  ن يطرحها التاّلميذ،  بعض المالحظات على مناقشة هذه األ بعض ي ما يلي)ف

 األسئلة.( 
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 34: 44 رومية

 ؟ما معنى العبارة "جميع إارائيل": 4الّسؤال 

  .مالحظات

  .34و 34أ. العالقة بين اآليتَين  

ّسّر. فالّسّر يعلِن  ن العالقة المتبادلة ما بين لل نتيجةه في ذاته،  لكنَّ  ا"خالص جميع إسرائيل" ليست سرًّ 

يتحقّق خالص "جميع إسرائيل"  ريقة التي بهاهي الطّ ألّمة إسرائيل  خالص ملء األمم  فض الجزئيّ الرّ 

 )ملء إسرائيل(. 

 

 . عبر القرو  ب. ال يمكن توايع معنى عبارة "جميع إارائيل" بحيث تشمل كّل أّمة إارائيل 

المعنى لهذه العبارة، لعنى ذلك خالص كّل اليهود الذأ عرفتهم هذه األرض من د ن فلو  ُعطي هذا 

 أ حقيقة  نّه في العهدين القديم  الجديد، رفض هللا إسرائيل   دان غير المؤمنين استثناء. يتجاهَل هذا الرّ 

 ر مية(.  في 14: 2؛ متّى 4: 14ة في جهنَّم )دانيال عليهم بقضاء األبديّ  ا غير الطّائعين منهم، حاكمً 

 ، يستبعد بولس فكرة شمول الخالص لكّل اليهود. 41: 1

 

 ج. وال يمكن حصر عبارة "جميع إارائيل" بكل أّمة إارائيل في األيّام األخيرة.  

عبير بالعدد الكبير لليهود الذين سيكونون  حياء في نهاية الّزمن. فهذا سيستثني ال يمكن حصر هذا التّ 

من،  سينظر هذا إلى المؤمنين من كثيرة من اليهود الذأ عاشوا  سيعيشون قبل نهاية الزّ  يستبعد ماليين 

فقط من كّل  اهم ال ينتمون إلى "إسرائيل". فلو  ّن جزءً اليهود الذين سيعيشون قبل نهاية الّزمن كما لو  نّ 

 إسرائيل" يخلصون؟  "جميع من، فكيف يمكن القول إنّ  ّمة إسرائيل عبر القر ن سيخلصون في نهاية الزّ 

 

د. العبارة "جميع إارائيل" ال تشير إلى أّمة إارائيل الطّبيعيّة، أي إلى مفهوم أّمة إارائيل  

 القوميّة. 

جميع بني إسرائيل هم إسرائيل"،  أ  نّه ليس كّل من ينتمي ألّمة  ليس نّه " 3: 1 ر ميةتعلّم  

 ، يتحّدى بولس الرسول المفهوم القوميّ ر ميةالة ينتمي رإسرائيل الحقيقي.  في الفصل التاسع من رس
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حقيقيّين هلل" بالتوالُد الطّبيعّي  باالنتساب لعرق  ا"    "  الدً احقيقيًّ  سرائيل. فال يصير اليهود "إسرائياًل رإ

(، بل من خالل  عد هللا الّسيادّأ  اختياره  دعوته  محبّته  رحمته 41-42: 4 ر مية   شعب ُمعيَّن )

 (. 22: 3؛ 2-1: 1؛ يوحنا 12-3: 1 ميةر فقط )

 

هـ. عبارة "جميع إارائيل" تعني كامل عدد اليهود المختارين عبر حقبتي العهد القديم والعهد  

 الجديد. 

يشير هذا المقطع إلى مجموع "البقيّات األمينة" )األمناء( من شعب إسرائيل عبر القر ن، مثل البقيّة 

(، 2: 4؛ 1: 1اء (،  البقيّة األمينة خالل زمن إشعياء )إشعي12: 11 ملوك1زمن إيليا ) خالل األمينة

(، الذأ برغم هذه التّسمية كان يمثِّل 14: 14كان يتألَّف من تالميذ يسوع )لوقا   "القطيع الصغير" الذأ

(، 11: 1؛ 1: 3؛ 2: 2؛ 21، 21: 4 الرسل ؛  انظر  عمال12: 4"كثيرين في إسرائيل" )انظر لوقا 

،  "البقيّات األمينة" التي عرفتها األرض في كّل زمن 1: 11 ر ميةزمن بولس ) خالل التي كانت  البقية

 هذا الّرقم.  مع هذا، فإنّ    عظمة (. الّرسول بولس غير مهتّم هنا بمدى ِكبَر 41: 11 ر مية جيل تاٍل )

من اليهود  اا يشمل كثيرين جدً ،  من المؤّكد  ن هذكثير ال يُحصى" يتكلّم عن "جمعٍ  1: 1 رؤيا يوحنافر سِ 

 الذأ يؤمنون بيسوع المسيح. 

 

 34: 44 رومية

 ؟متى ايخلص جميع إارائيل: 3الّسؤال 

  .مالحظات

 ".االحق  وعن خالص جميع إارائيل  مؤقّتةم عن تقسية أ. ال يقصد هنا أ  يتكلّ  

إلى  ن يتّم دخول ملء األمم،  ةمؤقت: "إسرائيل اختبر ا تقسية 43  41ال يقول الّرسول بولس في اآليتَين 

سيخلص جميع إسرائيل." فال يشير الّرسول بولس إلى  نّه في المستقبل،  بعد  ن يدخل المؤمنون  ومن ثمّ 

من سيتوب فيه شعب إسرائيل. فليس من الزّ  فترة مؤقتة وفاصلةمن األَُمم إلى ملكوت هللا، ستكون هناك 

ة ما بين دخول المؤمنين من تقَّ إلى مثل هذه الفترة الفاصلة المؤ يلّمحيشير أو من مكاٍن في الكتاب الُمقدَّس 

  ُمميّين  ااألُمم إلى ملكوت هللا  نهاية العالم. فالنّهاية األخيرة ستأتي في الوقت نفسه على كلِّ النّاس، يهودً 

 (! 11-11: 42 رؤيا يوحنا؛ 11-1: 1بطرس 4؛ 11-11: 41؛ 11-41: 42؛ 21-11: 11)متّى 
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 اهكذا( التي بها يخلص جميع إارائيل".  ريقةهذه هي الطّ ، وةجزئيّ ب. إنّها تعني تقسية  

ة الُمستخدمة ال يمكن  ن تترَجم إال إلى "تقسية جزئية"،  ليس إلى "تقسية إلى حين". الكلمات اليونانيّ 

ّم". فما يقوله الّرسول "    "من ثا الكلمة اليونانيّة المترجمة "هكذا" تعني "بهذه الطريقة"  ليس "الحقً 

إلى حين الوصول إلى العدد الكامل من  ةجزئيّ تقسية في إسرائيل  ستمرّ هو: " 43-41بولس في اآليتَين 

ال يتكلّم بولس هنا عن فترة فاصلة مستقبليّة سيتوب سيخلص جميع إسرائيل."  بهذه الطّريقةالمؤمنين،  

في الحاضر  اآل بها  ونريقة التي سيخلصتكلم عن الطّ  يعود ن هلل في المسيح،  لكنّه ي االيهود خالله

 ايخلص قةوبهذه الطري عبر فترة العهد الجديد إلى المجيء الثاني لربّنا يسوع المسيح. فهو يقول: "

فض الجزئّي للّذين هم من  ّمة إسرائيل جميع إسرائيل." فما يقوله هو  ّن العالقة المتبادلة ما بين الرّ 

ينجز هللا خالص  ريقة التي بهاالطّ ة هي العدد الكامل من النّاس من األَُمم غير اليهوديّ الطّبيعيّة  خالص 

الذأ فيه سيصل العدد الكامل للذين سيخلصون من  والوقتالعدد الكامل )ملء( من  ّمة إسرائيل الطبيعيّة! 

! لن يحدث هذا اليهوديّة مع  قت الوصول إلى عدد المخلَّصين الكامل من األَُمم غير ايتزامن ّمة إسرائيل 

 !بعدهذلك     قبل

 

 ج. توبة وإيما  إارائيل عبر التاريخ.  

لم يكن توبة إسرائيل  رجوعها للّرّب في نهاية  12-11ما كان الّرسول بولس يفّكر به  يقصده في اآليات 

، زمننا الحاضر في. ينبغي  ن تُثار غيرة إسرائيل اآلن توبة إارائيل ورجوعها عبر التاريخمن، بل الزّ 

(.  هكذا، ما  من ينتمي إلى 11-12: 11 ر ميةبط في خدمته ) كان هذا ما عمله الّرسول بولس بالضّ 

لليهود.  اريخ من خالل الكرازة ببشارة اإلنجيليُجمع عبر القرو  والتّ "جميع إسرائيل" في نهاية الّزمن 

من" ّزمن "كامل  ّمة إسرائيل الموجودة في نهاية الزّ ال تتكلّم بتصريح نبوّأ مفاده  نّه في نهاية ال 41اآلية 

اليهود  من "كلُّ . كما  نّها ال تتكلّم بتصريح نبوّأ مفاده  نّه في نهاية الزّ الن تستمّر في عدم إيمانه

ا يقصده الّرسول بولس هنا هو المنحدرين من  ّمة إسرائيل عبر القر ن" لن يستمّر ا في عدم إيمانهم. فم

واء،  هو  نّه ال يمكن للنّاس  ن يخلصوا إال اريخ لليهود  األُمميّين على السّ التّ  على كلّ ينطبق  مبد 

هذا األمر بوضوح. ال يرى  11-12: 12 ر ميةبارإيمان بعد  ن يسمعوا الكرازة ببشارة ارإنجيل.  تعلِّم 

ارإنجيل في الحاضر الّرسول بولس طريقةً لحصول توبة إسرائيل  رجوعها إال من خالل الكرازة ببشارة 

نا يخ الخالص من المجيء األّ ل لربّ فتاراريخّي  في استجابتهم لشرط هللا الذأ هو ارإيمان الّشخصّي. التّ 

لليهود  األُمميّين. فطريق الخالص لليهود  األَُمم هو نفسه  ايسوع المسيح إلى مجيئه الثّاني هو نفسه تمامً 

؛ انظر 1: 14ع إسرائيل في العهد القديم كان يشمل األَُمم )تكوين (.  عهد هللا م11-14: 12 ر مية) اتمامً 

 ؛13: 1 ر مية(.  لكّن عهد هللا مع النّاس يتطلَّب من اليهود  األمم  ن يؤمنوا )2-1: 13إشعياء 
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األجيال  الذين ال يؤمنون من اليهود  األَُمم في كلِّ  (. فالكتاب الُمقدَّس يعلّم بوضوح تاّم  نّ 41: 11

(. اليهود المؤمنون 22-24: 41؛ 14-11: 2؛ متّى 1: 4 ر ميةر ن  العصور لن يخلصوا ) الق

 ر ميةيُرَمز له بشجرة زيتوٍن  احدة ) ا احدً  ا األُمميّون المؤمنون عبر القر ن  التّاريخ يشّكلون كيانً 

مختار (،  بشعب  احد 3: 1(،  بجسٍد  احد ) فسس 12-12: 4(،  بإنسان جديد ) فسس 11-42: 11

(.  الفرصة لنوال الخالص ستنتهي لليهود  األُمميّين عند مجيء ربنّا 12-1: 4بطرس 1من هللا  ُمقدَّس )

يسوع المسيح ثانيةً.  في ذلك الوقت، سيكون ملء عدد األُمميّين الُمخلَّصين  ملء عدد اليهود الُمخلَّصين 

 متزامن. بالتّوازأ  بشكٍل قد تحقّقا 

 

 33-34: 44 رومية

 ؟33-34: 44 روميةكيف ينبغي النّظر إلى النّبّوات الواردة في : 2لّسؤال ا

 .مالحظات

 .أ. النّبّوات 

تشير هذه النّبّوات الُمقتبَسة من العهد القديم إلى خالص شعب إسرائيل. ستكون مهّمة "الُمنقِذ"  ن يرفع 

من العهد القدديم،  لكنّه  حّددةآيّة مُ ب 43: 11 ر ميةيقتبس الّرسول بولس في  الخطايا شعب إسرائيل. 

 لمجموعة مقاطع  آيات في العهد القديم.  اتلخيص  يقّدم 

 إلى(.  سيأتي 3: 4؛ متّى 4: 1صهيون ) أ من يهوذا؛ ميخا  منل الفادأ في مجيئه األ ّ  -فسيخرج المسيّا

)    ألجلسيأتي (.    يمكن القول إنّه 2-1: 12؛ انظر متّى 42: 11شعياء العبرأ رإ صّ صهيون )النّ 

(. 42: 11يعقوب )النّص اليونانّي الّسبعينّي رإشعياء  من ) أ يخرجه  يبعده( ( صهيون  يرّد ارإثمبسبب

 (. 41: 11" )إشعياء معهم. "هذا عهدأ معهم ا سيعمل عهدً 

 

  .ب. تحقيق هذه النّبّوات 

ل ما  ُنبئ به في مقاطع العهد القديم هذه تحقّقت  . فقد ُ لِد في بيت لربّنا يسوع المسيحخالل المجيء األوَّ

خراف إسرائيل الّضالّة،  لكنّهم لم  إلى(.   تى 44: 2؛ يوحنا 3: 4إسرائيل )متّى  منلحم،  بالتالي خرج 

إسرائيل، ليُخلِّصهم  ينقِذهم من خطاياهم  ألجل(.  تى 11: 1؛ يوحنا 42: 11يقبلوه  يرّحبوا به )متّى 

؛ 12-11: 11إسرائيل )إرميا  مع ا(.  عمل عهدً 1-2: 2؛ غالطية 12: 11؛ لوقا 3: 12؛ 41: 1)متّى 

 (. 11-3: 2؛ عبرانيّين 42: 43متّى 
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من عد ٍّ  رضّي )مثل ضّد  ا   إنقاذً  اخالص إسرائيل    إنقاذها لن يكون خالصً  تُظِهر هذه النّبّوات  نَّ 

تهم! ففي هذه ن من شّرهم  إثمهم  خطي(،  لك11 :11 رؤيا يوحنافي ذكرهما المسيح  جيشه اللّذين يرد 

بما سيعمله في  يسوع المسيح في مجيئه األ ل،  ليس النّبّوات، كان  نبياء العهد القديم يفكِّر ن بما سيعمله

ماء" ع من صهيون"،  لكنّه سيأتي "من السّ لمجيئه الثّاني. ففي مجيء يسوع المسيح الثّاني، لن "يط

! لم يُكن بولس في اممكنً  غفرا  الخطايا(،  بعَد ذلك لن يكون 11: 11 ايوحنرؤيا ؛ 13: 2لونيكي تسا1)

برير بارإيمان ، الذأ هو "التّ ر ميةكالمه هنا ينحرف عن الموضوع الذأ يعالجه في رسالته إلى مؤمني 

رة. قديمة ال حديثة مبتك - تاريخيّةعقيدة التّبرير بارإيمان  سالة تُظِهر  نّ من الرّ  11-1فقط". فالفصول 

ر ن بارإيمان خالل حقبة العهد   نّه في تاريخ إسرائيل الخالصيّ  روميةتُظه ر راالة  كان اليهود يتبرَّ

(.  هم يتبّرر ن بارإيمان في زمن الّرسول بولس 12-13: 12؛ 2: 12 - 41: 1؛ 2-1: 2 ر ميةالقديم )

اني لربّنا ر حتّى  قت المجيء الثّ (،  لن يتبّرر ا إال بارإيمان عبر كّل القر ن  العصو11-1: 12 ر مية)

(. كما نضيف هنا بأنّه ليست لليهود طريقة للخالص إال بارإيمان 41-43، 41: 11 ر ميةيسوع المسيح )

 بالُمخلِّص الّرّب يسوع المسيح! 

 

 33: 44 رومية

 ؟ ظر إلى كو  شعب إارائيل أعداء ومحبوبينكيف يمكن النّ : 3الّسؤال 

 .مالحظات

 ر ميةن يشّكلون ملء إسرائيل )كامل عددهم( هم  عداء  محبوبون. فَيُظِهر الّسياق )النّاس الّذي

شعب إسرائيل  (  ن بولس ال يتكلم هنا عن " ّمة إسرائيل الطّبيعيّة العرقيّة"،  لكن عن "كلِّ 12-11: 11

األعداء مسيح. اليهود الذين يؤمنون بيسوع ال الذين يؤلِّفون اآلن إسرائيل"،  أ  نّه يتكلّم عن كلِّ 

ر في التّاريخ، كان هؤالء اليهود في البداية عب الواحد نفسهوالمحبوبو  هم الشّ  . فكما يحدث بشكٍل متكرِّ

بسبب رحمة هللا التي  ظهرها  قّدمها  مؤمنينهم آمنوا صائرين مسيحيّين  عداء للمسيح  رإنجيله،  لكنَّ 

)انظر  ا.  هذا ينطبق على األُمم  يضً محبوبيناء صار ا الذين كانوا في الّسابق  عد لألُمم.  هكذا، فإنَّ 

ُمحبوبين، ألّن هللا يتّمم  عده الذأ  هبه لآلباء في  ا عداء يُدعون الحقً  ا(. فالذين كانوا سابقً 11: 2 ر مية

 الرسل (. قارن ما بين حياة الّرسول بولس قبل إيمانه ) عمال12-11: 44)تكوين  ااألَُمم  يضً 

 (. 41-11: 43 الرسل ياته بعد إيمانه ) عمال(  ح1-11: 43
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 39: 44 رومية

اُجع عنها: 4الّسؤال   ؟كيف ينبغي النَّظر إلى كو  هبات هللا ودعوته غير قابلة للتّغيير والترَّ

 .مالحظات

يّة ة هللا ألّمة إسرائيل الطّبيععن هباته  دعوته" إلى محبّ  اال يمكن  ن تشير الكلمات "هللا ال يتراجع  بدً 

القلوب الُمتقّسيّة في صد ر كّل اليهود عبر مع  . ال يمكن  ن تشير إلى محبٍّة تتسامح   اًل االعرقيّة عمومً 

 من. قر ن التاريخ  عصوره،  من ثّم تخلِّصهم في نهاية الزّ 

 

 .أ. دعوة هللا غير القابلة للتّغيير أو التّراُجع 

لدى  ّمة إسرائيل الطّبيعيّة العرقيّة امتيازات معيّنة ال  ، فإن اختيار هللا ألن تكون1 ر ميةبحسب رسالة 

! فدعوة هللا ال تخضع طبيعة دعوة هللاللخالص. األمر غير القابل للتّغيير  التّراجع هو  ايعني اختيارً 

األزلّي . إنّها تشير إلى دعوة هللا الّداخليّة  الفاِعلة للخالص، المبنيّة على اختياره اللتّغيير  ال تُسَحب  بدً 

ال كّل  المختارين من بين شعب إارائيل(.  لذا، يمكن للّدعوة  ن تخّص فقط 11: 1؛ 12-42: 2 ر مية)

  ّمة إسرائيل الطّبيعيّة العرقيّة. 

 

 ب. هبات هللا غير القابلة للتّغيير أو التّراُجع.  

فإنّه ال يمكن للكلمة "هبات" هنا  ن   لذاغير قابلة للتّغيير  سحبها  التّراُجع عنها.  ا يضً  طبيعة هبات هللا 

(، ألّن هذه االمتيازات لم يكن المقصود 1-2: 1 ر ميةتشير إلى امتيازات خاّصة  ُعطيت ألّمة إسرائيل )

 ن تكون ثابتة  ال تتغيَّر،  قد انتهت في المجيء األّ ل لربّنا يسوع المسيح . ال بّد  ّن الهبات المذكورة هنا 

هللا الخاّصة، مثل ارإيمان  الّرجاء  المحبّة  الّسالم الذأ يفوق كّل قدرٍة على الفهم  تشير إلى ثمار نعمة

 - الحياة األبديّة،  غيرها من ثمار النّعمة. ال بّد  ّن هذه تشير إلى الهبات التي يمنحها هللا للمختارين 

يتمثَّل  غيُّر هبات هللا ودعوتهعدم تعلى  اإيضاحً  11-12اآليتَين  في للمختارين فقط.  يقّدم الّرسول بولس

 في توبة  رجوع األُمميّين المختارين  اليهود المختارين في التّاريخ. 
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 23: 44 رومية

 ؟كيف ينبغي النّظر إلى عصيا  الجميع ورحمة هللا للجميع: 4الّسؤال 

 .مالحظات

 14." تبد  اآلية ارحمهم جميعً في عدم الطّاعة لكي ي اهللا حبس الجميع معً  : "فإنّ 14: 11 ر ميةنقر  في 

صةً مقطع  ، الذأ يتعلَّق بكّل الذين يشّكلون "ملء األمم"  كل 14-41: 11 ر ميةبحرف "الفاء"، ُملخِّ

 كما  نّه ينبغي تفسير الكلمة "جميع" في ". إسرائيل"ملء  "جميع إسرائيل"، الذين هم الذين يشّكلون

 ر ميةهكذا ينبغي تفسير الكلمة "جميع" الواردة في  (،11: 1 ر ميةفي ضوء سياقها ) 12: 1 ر مية

.  هكذا، في هذا الّسياق، ال يتكلّم بولس عن 14-41: 11 ر مية، الذأ هو اضمن سياقها  يضً  14: 11

ذين ينتمون إلى  ّمة إسرائيل الطّبيعيّة العرقيّة. إنّه ال يتكلّم عن الّ  كّل الذين ينتمون لألمم غير اليهوديّة  كلّ 

جميع من بين األُمميّين )ملء األمم(،   جميع المختارينم عن كّل البشر على كوكبنا، بل يتكلّ  خالص

 اليهود محبوسون في سجن  في حالة عدم التّوبة، كّل األُمممن بين اليهود )جميع إسرائيل(. المختارين 

(. كّل البشر 12: 1 ر ميةبطبيعته ) ا(،  ليس من إنسان بارًّ 41: 1 ر ميةاعة. كلهم خطاة )عدم الطّ 

.  لكن من خالل الكرازة ببشارة ارإنجيل يُعلَن بّر هللا (12: 1 ر مية؛ هالكُمدانون )محكوم عليهم بال

؛ 42: 1 ر مية(،  يرحم هللا بنعمته  لطفه كّل المختارين بتبريرهم من خالل ارإيمان )11-13: 1 ر مية)

1 :11-12 .) 

 

 24-22: 44 رومية

 ؟قول الّراول بولس في تسبيحتهماذا ي: 3الّسؤال 

 .مالحظات

ل بخطّه هللا للخالص، اندفع بولس في بّ تسبيحة مرفوعة إلى الرّ  13-11: 11 ر ميةمقطع  . فبالتأمُّ

 تسبيحٍة تغنّى بها بحكمة  معرفة هللا العظيمتَين اللتين ال يمكن سبر غورهما    إدراك حقيقة كنههما. 
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 . 23-24و 34-34كٍل خاّص بما قاله في اآليات أ. الّراول بولس يفكِّر بش 

أثير المتبادل ما بين خالص المؤمنين من األَُمم  خالص المؤمنين من اليهود." تعلِن هذه اآليات حقيقة "التّ 

كما تعلِن هذه اآليات "حقيقة  ن هللا سيتمّجد من خالل ملء  اكتمال الُمخلَّصين من  ّمة إسرائيل الطّبيعيّة 

 ، حيُث يمثِّل هؤالء الُمخلَّصون  ُممهم التي ينتسبون إليها." يّةمن األُمم غير اليهود العرقيّة 

 

 خالصنا.  مصدرب. يدر ك الّراول بولس ويقّر بكو  هللا  

ز ضع هللا خطّته للخالص  اختار  ن نكون له. هللا هو  خالصنا.  بنعمته  بقّوته بّررنا، فصار ذلك  منج 

خالصنا. فقد ُخلِقنا  ُمنِحنا الخالص ألجل مجده )انظر  هدفا. كما  ن هللا هو من كيانن االخالص جزءً 

كلمة "آمين" يؤّكد بإجالل  مهابة  حماسة على  بولس (.  بقول الّرسول13: 1؛ كولوسي 1: 21إشعياء 

 " !"هلل المجد إلى األبد. آمين اما يقوله. حقًّ 

  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

  التّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي التّي يحتويها هذا المقطع : ما الحقائقفّكر

نها. 13-1: 11 ر مية: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّو   ،  ند ِّ

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

 لتّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك  ن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.: اكتب هذا ادّو 

)تذّكر  نّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه.  في ما 

 يلي قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 24:-4: 44 روميةمن  مقترحةأمثلة على تطبيقات  .4

هللا لم يرفض    يعدل عن خطّة الخالص التي  علنها في العهد القديم. فهو   درك  نّ  : 1: 11

ة،  من ثّم يضيف إليهم يخلِّص المؤمنين الذين ينتمون إلى  ّمة إسرائيل الطّبيعيّة العرقيّ 

لتشمل المؤمنين من  شعبهة.  هكذا، فإّن هللا يوّسع حد د المؤمنين من األَُمم غير اليهوديّ 

 ! مم األرض كلِّ 

في بلدك، لدى هللا شعٌب ال يحنون ركبهم لأل ثان  آمن  نّه حتّى في  كبر   قسى اضطهاد : 2 :11

     ية آلهة غير هللا الذأ  علن نفسه في الكتاب الُمقدَّس! 

تستبعد نعمة هللا كّل جهود النّاس في سعيهم لخالص  نفسهم من خالل حفظ الّشريعة  من  : 1-3: 11

 الّدينيّة الجيّدة. خالل عمل األعمال 
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 تبتعد عن هللا الذين  علن  اجزئيً  اتذكَّر  نّه حين تسقط مجموعةٌ ُمعيَّنة في بلدك سقوطً  : 11: 11

 ا يضً  انفسه في الكتاب الُمقدس، فإنّه يمكن هلل  ن يستخدم هذا الوضع ليخلِّص جزئيً 

 مجموعةً  خرى من النّاس في بلدك! 

باع المسيح اليهود    المسلمين    المسيحيّين ارإسميّين     يّة مجموعة  ن يكره  تمن  بداًل  : 12: 11

  يحيوا هذه األخبار بطريقة تجعل خرى من النّاس، عليهم  ن يعلِنوا بشارة ارإنجيل 

األعداء يغار ن من حياتهم المتغيّرة  الجّذابة، فيصير ن شديدأ االهتمام بالّسماع    

 عن يسوع المسيح  عمله. القراءة عن األخبار الّساّرة 

على المؤمنين بيسوع المسيح من األَُمم غير اليهوديّة  ال يفرحوا بما حصل مع اليهود  : 12: 11

هللا بد  عهده مع  الذين انفصلوا عن شعب هللا بسبب عدم إيمانهم. فعليهم  ن يتذكَّر ا  نَّ 

 إبراهيم  إسحاق  يعقوب، الذين مثّل نسلهم نواة شعبه. 

من شعب هللا هي ارإيمان  االطّريقة الوحيدة التي بها يستطيع ارإنسان  ن يصير جزءً  : 42-41: 11

ريقة الوحيدة لالنفصال عن هللا  شعبه هي عدم ارإيمان بيسوع بيسوع المسيح.  الطّ 

 المسيح  بما يختّص به. 

 ان  كثر استعدادً ر  ّن "شعب الكتاب"  قرب لإليمان بيسوع المسيّا،   نّهم يكونوتذكَّ  : 42: 11

 للّرجوع إلى يسوع المسيّا. 

 ن يعرفوا سّر هللا بأنّه استخدم اليهود رإيصال بشارة ارإنجيل  المؤمنينينبغي للمسيحيّين  : 41: 11

رإيصال بشارة ارإنجيل إلى اليهود.  في النّهاية، عدٌد  اإلى األمم،   نّه يستخدم األُمم  يضً 

 من كّل  مم العالم سيصير ن  تباع يسوع المسيح. عظيم ال يمكن حصره من النّاس 

ذين هم  عداؤك اليوم يمكن  ن يصبِحوا إخوة محبوبين   خوات محبوبات لك تذّكر  ّن الّ  : 42: 11

 قبل األ ان!  متعّجاًل  ا!  لذا، ال تحكم على  ّأ إنسان حكمً اغدً 

لن يغيّر دعوته  لن يتراجع عنها! ه دعاك هللا للخالص بيسوع المسيح فإنّ  ذإتذّكر  نّه  : 12: 11

  حين  عطاك هللا ارإيمان  المحبّة  الّرجاء فهي هبات ثابتة ال يتراجع عنها  ال يسحبها! 

بال رجاء!  لهذا ال تفتخر     ا هالكً  اتذّكر  ّن كّل إنسان يخلص كان في  قٍت ما عاصيً  : 11-13: 11

  ُمنجزه  هدفه! كبّر، بل سبّح هللا  ارفعه، فهو مصدر خالصك تت
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 :ةأمثلة على تطبيقاٍت شخصيّ . 3

 ريد  ن  ثبت   ستمّر في مسيرأ بارإيمان،  عندئٍذ لن  خشى  ن  نفصل عن هللا     ُقطَع من   . 

 .  شعبه

 ألنّه مصدر خالصي  ُمنِجزه  هدفه!  ا  يضً  ا ريد  ن  شكر هللا  يضً  ب. 

 التجاوب    .صلِّ : 4الخطوة 

ل في صالتك لما تعلّمته خال تجا ب. )13-1: 11 ر ميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  ببالتنا لنصلِّ 

على  ن تكون صالتك جملةً    جملتَين. تذكَّر  ن يصلّي  عضاء المجموعة  دراسة الكتاب الُمقدس. تدّرب

 بشأن مواضيع مختلفة.( 

 

 دقائق( 2) صالة  4

 صالة شفاعيَّة

 

وعات ثُنائيَّة    ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا  ألجل الناس في في مجم تابعوا الصالة

 .العالم

 )دقيقتان(  اجب بيتي 3

 للّدرس القادم

 

  عضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا،    اطلب منهم  ن يكتبوه في دفاترهم(.   عطِ  قائد المجموعة.)

 .   ن تكرز بالملكوت   ن تبني كنيسة المسيح: تعهَّد بأن تتلمذ  ناًسا للمسيح تعهَّد .1

 مع شخٍص آخر    مجموعة.  13-1: 11ر مية  ِعظ    علّم    ادرس .4

ا مع هللا تقر  فيه حوالى نصف  صحاح منالخلوة الر حية .1 ، 4 ،1 ِسفر إرميا : خّصص  قتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.  12، 2  يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

 ع يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. راجِ . 12: 21 قوة هللا: إشعياء :الحفظ .2

ر َمثَل  :التعليم .1 ثل "التينة غير المثمرة" الوارد ،  مَ 12-1: 11"العبد البطّال" الوارد في لوقا حضِّ

  ل.استفِد من الخطوات ارإرشاديّة الّستّة لتفسير األمثال الواردة في الّدرس األ .1-1: 11في لوقا 

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص     مر ُمحّدد هذا األسبوع،  انظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب  يًضا مالحظاتك بشأن  قتك الخاّص مع هللا،  د ِّ

  مالحظاتك بشأن آيات الحفظ،  مالحظات التّعليم  هذا التّحضير لألسبوع القادم. 
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  29رس الدّ 

 صالة 4
 

س مجموعتك  هذا البرنامج التدريبي قائد المجموعة:   .بالكرازة  المناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ  كرِّ

 
 دقيقة(  42)مشاركة   3

 إرميا

 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة الّرب  من ا  . (12، 2، 4، 1إرميا )لتّأمُّ

استمع للّشخص الذأ يشارك،  تعامل مع كالمه بجدية  اقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة 

 مالحظات. 

 
 دقائق( 1)حفظ  2

 44: 34إشعياء : قوة هللا

 

 .12: 21ياء "قوة هللا": إشع. في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين راجعوا

  دقيقة( 21)تعليم  3

 العبد البطّال

 

 يتعلق بـ 12-1: 11لوقا " في العبد البطّال"مثل 

 ملكوت هللاالخدمة في 

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

حيّة. استخدم يسوع المسيح األمور الّشائعة  األحداث اليومية الحياة الحقيقيّة الواقعيّة هدفها تعليم حقيقة ر 

 من  جل إعالن  سرار ملكوت هللا  إنارتها،  لمواجهة النّاس بحقيقة   ضاعهم    حاجتهم للتّجديد. 

، الُملَحق 1 سندرس هذا الَمثَل باستخدام النقاط ارإرشادية الّستّة في دراسة األمثال )انظر الّدليل ارإرشادأ 

1.) 
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 .12-1: 11لوقا  اقرأ

 .ُمقدَّمة في المثَلافهم القّصة الطبيعيّة ال. 4

ثَل بلغة مجازيّة يكون معناه الّر حّي مبنيًا على هذه اللغة المجازيّة.  لذا، سندرس   اًل : يُحكى المَ ُمقّدمة

 ل  خلفيّتها الثّقافيّة / الحضارية  حقائقها التاريخية. ثَ كلمات قّصة المَ 

 ا العناصر الحياتيّة الواقعية التي تتضّمنها قصة المثَل؟ : مشناق  

 .مالحظات

. تد ر القِّصة حول المسيح تصف القِّصة العالقة النّموذجيّة بين الخّدام    العبيد  سادتهم في زمن يسوع

ر هذا الخادم    العبد بأنّه يعمل م ا  ُِمر به. مالك مزرعٍة صغيرة له خادم    عبٌد  احد.  في القِّصة يُصوَّ

  ال نرى الّسيّد يمتدحه    يشكره على ما يعمل. 

.  كان الّسؤال األّ ل: " أُّ  احٍد منكم يكون عنده عبٌد طرحها سئلةهذه القِّصة من خالل عّدة   حكى يسوع

."    خادم يتقّدم  يخدم عبده هذا؟"  الجواب المتوقَّع هو: "ال، ال  حد. فلن يخدم  أٌّ منا عبده    خادمه

 كان الّسؤال الثّاني: " لن يأمره بأن يعمل هذا األمَر    ذاك؟"  الجواب المتوقّع هو: "بلى، سيأمره بعمل 

يِّد هذا    ذاك."  كان الّسؤال الثّالث: "فهل يشكر  ألنّه عمل ما  ُِمر به؟"  الجواب المتوقَّع هو:  العبدَ السَّ

 ، لن يشكره." "كاّل 

 

  .ثَللمباشر، وحّدد عناصر المَ ياق ادرس وامتحن السّ أ. 3

شير تثَل. يمكن  ن ل في الغالب من "الخلفية"  "شرح    تطبيق" المَ ثَ : يتألّف سياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثَل المَ  خلفيَّةرد تثَل.  عادةً ما التي قيل فيها المَ  الظُّر فثل    يصف حكاية المَ  مناسبةثَل إلى " المَ خلفيَّة"

 ثَل. قّصة المَ  بعدثل يرد ينما شرح    تطبيق المَ ثَل، بقّصة المَ  قبل

 ثَل؟ شرح    تطبيق هذا المَ  خلفيَّة قّصة  ي: ما هشف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 . 49-44، 4-4: 43لوقا في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

ة. كان يسوع ثل من ثالثة  جزاء: تحذير شديد،  تشجيع عظيم،  مثال فيه مقارنة  مقابليتألّف سياق المَ 

 ؛12، 1: 13يعلّم تالميذه، كما كان هناك آخر ن يستمعون إليه بينما كان يعلّم )مثل الفّريسيّين، لوقا 

 . افقط، بل  إلى غير المؤمنين  يضً  المؤمنين(. فالتحذير الّشديد ال يُوّجه للمسيحيّين 42: 11
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 . لخطيةابالتّسبب بوقوع إنساٍ  آخر في  يتعلَّق التّحذير الّشديد  

 )لوقا، كان يسوع قد حذَّر النّاس من الّذهاب إلى جحيم الها ية. الها ية مكان رهيب مرعب 13في لوقا 

 (،  حين يصل ارإنسان إلى ذلك المكان فإّن الخر ج من ذلك المكان  مٌر مستحيل )لوقا41-42: 13

في  اون كلماتهم   عمالهم سببً (!  لهذا، ينبغي  ن يكون النّاس محترسين  متيقّظين بأال تك43-11: 13

 الخطيةمن طبيعة  جارب محتومة المجيء، ألنّها جزءٌ (. التّ 1: 11لوقا ضالل  هالك اآلخرين إلى األبد )

للتّجربة فهو  مٌر فظيع!  مٌر فظيع  امقصودً  ا.  لكْن  ن يكون ارإنسان سببً الخطيةة انتشار  من عمليّ 

ة،  ذلك بوضعه  أ نوٍع من الفّخ تكب خطيميذ المسيح ير مرعب  ن يكون إنسان سبب جعل  صغر تال

 ة )"الويل"( على كلّ . يضع يسوع المسيح لعنة نبويّ الخطيةا يتسبّب بسقوطه في    العثرة في طريقه ممّ 

قوط في ض اآلخرين رِّ التي تعجارب الذين يتسبّبون عن قصٍد بالعثرات  التّ   ال يتوبون عن  الخطيةللسُّ

 الخطيةعن الذين يتسبّبون بإسقاط اآلخرين في  21: 11بما قاله يسوع في متّى  فّكرشّرهم ذاك. 

ة خطي الخطيةة إعثار اآلخرين  محا لة إسقاطهم في ون الّشر ر  اآلثام. تُعتبَر خطي)الُمفِسدين(  يرتكب

ن خالل (،  م3-1: 1إلى عالم البشر )تكوين  الخطية، ألنّه من خالل تجربٍة مقصودة دخلت اخطيرة جدًّ 

م مقاصد هللا األزليّة  ال 12-1: 3تيموثا س 1عالم )الفي االنتشار في  الخطيةالتّجربة تستمّر  (. ال تقدِّ

. إّن خطية إعثار اآلخرين الخطيةة التسبُّب بسقوط اآلخرين في الرتكاب خطي عذرٍ   أَّ  حقائق التّاريخ

 (. 41: 4 الرسل ؛  عمال44: 44)لوقا  فظيعة  بشعة

لئال يُظِهر ا بكلماتهم   عمالهم الطّائشة  غير الواعية متيقّظين  وا ن يكون المؤمنينعلى المسيحيّين كما  ن 

إنسان  (.  كلُّ 1: 12)متّى  الخطيةالذأ يسعى رإغراء   الد هللا  إيقاعهم في  للعالم الّشّرير نّهم ينتمون 

   يفعله عليه  ن يأخذ إجراءاٍت جذريّة  حاسمة من خالل ما يقوله  الخطيةيتسبّب بإيقاع  حٍد في  هيدِرك  نّ 

(.  مع  نّه يستحيل استئصال التّجارب الُمسقِطة في 1-2، 3: 12الستئصال هذا الّشّر من داخله )متّى 

، فإّن نعمة هللا تعطي ارإمكانيّة  القدرة لإلنسان بأن ال يكون من المجموعة التي تتسبّب بإسقاط الخطية

 (. 11: 12كورنثوس 1؛ 1: 1مزمور ) الخطيةاآلخرين في 

لئال يتسبّب بسقوط  افعليه  ن يكون متيقظًّ إلى حياته  يراقبها.  ا ن ينتبه دائمً  المؤمن لذا، على المسيحّي 

(،   ن 1: 11على المسيح )يوحنا  ا(. عليه  ن يحيا حياته معتمدً 1-1: 11)لوقا  الخطيةإنسان آخر في 

 ة في حياته يحتاج ألن يتوب عنها )يوحناّكته على  يّة خطي ن يب يطلب باستمرار من الّر ح القدس

(. على المسيحيّين 11: 12(،   ن يتواضع حين يشير اآلخر ن إلى  مر خاطئ في حياته )متّى 2: 13

ة فينبغي توبيخه،  إن تاب ياة بعض. فإن كان مؤمن يرتكب خطي ن يراقب بعضهم ح ا يضً  المؤمنين

(.  كما  نّه خطأ فظيع  ن يتسبّب إنساٌن عن قصٍد بسقوط آخر في 2-1: 11)لوقا  ينبغي مسامحته  قبوله

عملية توبيخ االستمرار بال توقُّف في  ال يُغفر للمخطئ الذأ يتوب. ينبغي  اخطأ كبير  يضً فإنّه ، الخطية

خاطئ  ممنوع  (. ببساطة، الحكم على اآلخرين  إدانتهم  مر2: 11 الغفران للخاطئ التّائب )لوقا  الخطية



44 
 

  ممد ح هو  مٌر مأمور به ا ضر ريًّ  احين يكون األمر الزمً  ا(،  لكّن توبيخ بعضنا بعضً 4-1: 1)متّى 

ته، فإّن َمن اقتُِرف بحقّه حين ينتصر الخاطئ بتوبته عن خطي (.11-1: 1كورنثوس 1؛ 1: 11)لوقا 

 (. 11-14: 4يعقوب ؛ 2-1: 11بأن يغفر للمخطئ  يرحمه )لوقا ينتصر عليه  ْن الخطأ 

 

ز مهاّم هللا.    التّشجيع العظيم يتعلَّق باإليما  الذي يُنج 

ائم لمنح الغفران  مران يتطلَّبان شجاعة  قّوة  االستعداد الدّ  الخطيةالبُْعد عن التّسبُّب بسقوط آخرين في 

هذه  بأنّ  المؤمنينيحيّين !  إيمان المساإليما ب  محبّة من هللا!  نوال شجاعة هللا  قّوته  محبّته يتطلّ 

 كبر من الذأ شعر تالميذ يسوع  االّشجاعة  القّوة  المحبة تُعطى لهم استجابة لصلواتهم  مٌر يتطلَّب إيمانً 

  يشّجعنا على  ال نضعف  على  ال تخور عزائمنا. (.  لكّن يسوع شّجعهم 1: 11المسيح بأنّه لديهم )لوقا 

بممارستنا له! ليس من مهّمة سيوِكلها هللا    يسوع المسيح لنا ستكون ، سينمو ا، مهما كان صغيرً اإليما 

بأنّه مع كّل  نؤمن(. ينبغي  ن 3: 11هللا )لوقا  طالما بقينا في عالقة ثقة اإيما ( معمستحيلةَ ارإتمام 

ز ما يأمرنا هللا ة لنكون قادرين على  ن ننجِ  صيٍّة يعطيها هللا لنا فإنّه يعطينا معها الّشجاعة  القّوة  المحبّ 

به. ليس مقدار إيماننا هو المهّم، بل المهّم هو  ن تكون لنا عالقة إيمان بيسوع المسيح. ارإيمان الحقيقّي، 

  استخدامه. إيّاه ، سينمو بممارستنا امهما كان صغيرً 

ر من  ن نقصد  ن نتسبّ في السّ  ب بتجربة  حد، ياق الحالي يوِكل يسوع المسيح المهّمات التالية لنا: التحرُّ

ه هذه المهّمات صعبة للغاية، فإنّ  مع  نَّ  بأن نكون على استعداد دائم ألن نغفر للذين يخطئون بحقّنا. 

بالّشجاعة  القّوة  المحبّة التي يمنحها هللا لنا نستطيع  ن ننجزها. هذا ما علينا  ن نؤمن به! استجاب 

هّمة التي  عطاها يسوع المسيح لهم،  شفاهم  هم بارإيمان للم 11-11: 11الُمصابون بالبرص في لوقا 

حتّى  نهم عملوا بحسب قوله مع  نّهم كانوا  اجدً  اذاهبون للقيام بتلك المهّمة. كان إيمانهم بيسوع المسيح قويًّ 

 (. 12-1: 1كالمهم مثمٌر  سيتحقّق )انظر لوقا  بال دليل على  نّ 

 

 رص الّسامرّي. ق بموقف األبمثال المقاَرنة والمقابلة يتعلّ  

عن  ال تتسبّب خدمتهم بإعثار  مسؤولو ة األ لى التي نظرنا إليها هي تحذير التاّلميذ من  نّهم القضيّ 

يتّممون  إيمانهمالتاّلميذ على  ن يجعلهم  تشجيعة الثّانية هي .  القضيّ الخطيةاآلخرين فيسقطون في 

ة الثّالثة التي هي: "ما الّر ح التي بها سينطلق قضيّ  ينِجز ن كلَّ مهمٍة يوكلها هللا إليهم.  لكن تبقى ال

تتّم ارإجابة عن هذا السؤال في مثل التاّلميذ في خدمة هللا في المهّمات المختلفة التي حّددها هللا لهم؟" 
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  في مثال المقارنة الذأ يرد بعد المثَل في لوقا 12-1: 11الخادم/ العبد البطّال الوارد في لوقا 

فقط  ايث يتحدَّث لوقا عن عشرة بُرص عملوا ما  مرهم يسوع به، فُشفوا،  لكّن  احدً ، ح11-11: 11

م  صفً  الّرّب.   يُسبِّح منهم عاد ليشكر لّر ح التي تُوَصف ل اكسً اعم الربّما ما يعمله هذا الحدث هو  ْن يقدِّ

 في مثل الخادم/ العبد البطّال. 

 

 . 9-3: 43لوقا في  واردةب. قصة المثَل  

 

 . 44: 43لوقا في  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

إنّما نحُن عبيٌد غير نافعين، قد ’، عندما تعملون كّل ما تُؤَمر ن به، قولوا: ايقول يسوع: "هكذا  نتم  يضً 

ال يتعلَّق الّشرح    التّطبيق بالّسيّد، بل بالخادم/ العبد.  الخادم في قّصة هذا ‘" علينا. اعملنا ما كان  اجبً 

ثل عمل ما قِيل له بأن يعمله.  بحسب الّشرح    التّطبيق، فإنّه حين يعمل التاّلميذ كلَّ ما قيل لهم بأن المَ 

 يعملوه، فإّن عليهم  ن يقولوا ألنفسهم إنّهم عبيٌد بطالون غير نافعين ألّن كّل ما عملوه هو  اجبهم. 

علينا".  بسبب عدم توفُّر  انا ما كان  اجبً الكلمات المفتاحيّة في الّشرح هي "عبيد غير نافعين"  "عمل

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

 يتعلَّقان بالموقف    الّر ح الذأ به يعمل الخادم  يؤّدأ مهّماته. 

 

د الّشرح األّول على حقيقة أنّه ينبغي لل    تّلميذ أ  يخدم بروح العبد/ الخادم. يشدِّ

. مع  نّه ليس من خطأ في طاعته،  لكّن ثّمة مشكلة في فقطفي قّصة المثَل، يعمل الخادم ما يُطلَب منه 

 اإال حين يُطلَب منه.  األ امر المستمّرة للخادم يمكن  ن تشير ضمنً  اموقفه في الخدمة! فهو ال يعمل شيئً 

 ااستولت عليه،  أ  نّه ال يعمل إال  اجبه، ال  قّل  طبعً  روح العبد  امر جديدة.  إلى  ن الخادم كان ينتظر

ال  كثر.  بعد  ن يتّمم مهّمته، ينتظر  ن يعطيه سيّده مهّمة جديدة. ال يبادر هذا العبد من نفسه ألن يخدم. 

هاد  االمتنان  الفرح في  بر ح العبوديّة يتّمم مهّماته   اجباته. ال تُرى ر ح التّكريس القلبّي  االجت

 .  ن يؤّديهخدمته.  لذا ال عجب  ن سيّده ال يشكره على عمله ما طُلِب إليه 

ثل هذا الخادم المتحفّظ مَ  المؤمنونخدم المسيحيّون  إ ثل سيكون كما يلي:  بهذا، فإّن تطبيق هذا المَ 

 ن يقولوا ألنفسهم  المؤمنونالمسيحيّين األنانّي الفاتر التّكريس، بعملهم ما يُطلَب منهم، فإّن على هؤالء 

ألنهم لم يعملوا إال  اجبهم. ينبغي  ن يعتبر ا خدمتهم غير مستحقّة للمديح     إنّهم ال يستحقّو  أّي شكر



46 
 

 المؤمنونمنهم عمله. حين يخدم المسيحيّون  االمكافأة من سيّدهم، ألنّهم لم يعملوا سوى ما كان متوقَّعً 

ر ح    موقف العبد من عليهم. فينبغي  ن تكون خدمتهم ُمقّدمة  معمولة بكّل القلب  ملكوت هللا عليهم خلع

كم على برِّ : "قائاًل  42: 1 باجتهاد  حماس فوق العاديّين. يعبِّر يسوع عن هذا األمر في متّى  إن لم يِزد برُّ

  (.22-21: 1" )انظر متّى االكتبة  الفريسيّين لن تدخلوا ملكوت الّسما ات  بدً 

 هكذا، يقابِل لوقا ما بين ر ح الخادم البطّال غير النّافع في المثل  ر ح األبرص الّسامرأ الذأ ُشفي. 

 )لوقا ما تجاوز الواجب(، بينما عمل الّسامرّأ 12-1: 11)لوقا  عمل واجبه فقطالعبد البطّال 

د الذأ عاد ليشكر هللا شفى عشرة بُرص، كان الّسامرّأ هو الوحيالمسيح (. فمع  ّن يسوع 11-11: 11

 يسبّحه على ما ناله من شفاء. عمل كّل البرص العشرة  اجبهم،  هو  ن يعملوا ما  مرهم يسوع بعمله. 

مّما مأل قلبه من مشاعر ليقّدم الّشكر  امنهم فقط عمل  كثر مّما  مره يسوع، فرجع مدفوعً  ا لكّن  احدً 

 ن  المؤمنينوقف النّاموسّي في الخدمة. فعلى المسيحيّين  التّسبيح هلل! يهاجم يسوُع في هذا المثَل الم

 يخدموا هللا بكلِّ قلوبهم  باجتهاد بعملهم ما يتجا ز  اجبهم. 

 

د الّشرح الثّاني على عمل الخدمة بروح التّواضع.    يشدِّ

ثّمة خطأ في  في قّصة المثَل يعمل الخادم/ العبد ما طُلِب منه عمله.  مع  نّه ليس من خطأ في طاعته، فإنّ 

كر  اشيئً  ارإشارة إلى  نّه كان ينتظر موقفه في الخدمة! فيبد   ن األسئلة التي تُقدَّم القِّصة بها تتضّمن من الشُّ

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

ر إلى  نّه كان يمكن للّسيّد  ن يكّرم الخادم  يشكره على العمل باجتهاد طيلة مقابل خدمته. فيبد   نّه يشي

هار.    ربّما كان يمكن احة  االسترخاء في نهاية النّ النّهار،  كان يمكنه  ن يدِرك  نّه بحاجة لبعض الرّ 

،   نّه اوز واجبهما يتجللّسيّد  ن يشكره على خدمته.  ربما كان هذا العبد/ الخادم يعتقد  نّه كان يعمل 

كانت لدى الخادم/ العبد مثل هذه  فإ مكافأةً!  ما كان يظّن  نه يستحقّ معاملةً  فضل، بل  ربّ  يستحقّ 

  لديه صورة  عظم مّما ينبغي لنفسه.  ار حيًّ  اه يكون متكبّرً األفكار، فإنّ 

هللا فإّن عليهم  ن يقولوا في  المؤمنون هكذا فإّن تطبيق هذا المثَل سيكون كما يلي: حين يطيع المسيحيّون 

على قيامهم بواجبهم. فعليهم  ن يعتبر ا  ال يستحقّو  أي مديح أو شكٍر أو مكافأة نفسهم  ألنفسهم إنّهم 

من التّقدير  الّشكر  امن  أ نوع. ال يستحّق المسيحيّون مزيدً  ايستحّق مديحً  ا، ال شيئً اخدمتهم امتيازً 

نعمله،  لكنّها جزٌء  ساسّي من إيماننا   اجبنا.  في  اإضافيًّ  اة ليست شيئً رإطاعتهم  خدمتهم هللا. فالطّاع

هذا المثل، ال ينظر يسوع إلى خدمتنا باعتبارها بال معنى    بال قيمة    منفعة،  ال هو يقصد  ن ال 

ر للّذات، كما يرفض الكبرياء الّر حيّ  ة. فعلى المسيحيّين مكافآٍت لنا،  لكنّه يهاجم التّقدير الّزائد غير المبرَّ

  ن يخدموا هللا بر ح التّواضع. 
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  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 2

: لم يقصد يسوع  ن يكون هناك مغزى ر حي لكّل نقطة تُذَكر في المثل.  التّفاصيل ذات الّصلة في ُمقّدمة

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

ا الرئيسّي    الّدرس الرئيسّي الذأ يُراد إيصاله من خالل المَ  ثل.  لذا، علينا  الّ نعطي مغزى ر حيًّا خاّصً

 ثَل.  مستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية في قّصة المَ 

 من تفاصيله.  ألأٍّ  اثل معنى خاصًّ ال يعطي يسوع في هذا المَ : علّم

 

  .ثَلحّدد الّراالة الّرئيسيّة للمَ . 3

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

. ثل    طبّقه نعرف كيف ينبغي تفسير األمثالنفسها.  بالنّظر إلى الطريقة التي بها شرح يسوع المسيح المَ 

ثَل هدف    درس رئيسّي  احد،  أ نقطة مركزية  احدة يشّدد عليها.  لذا، علينا  ال عادةً ما يكون للمَ 

نحا ل إيجاد حقٍّ ر حّي في كلِّ  احٍد من تفاصيل القّصة، بل علينا  ْن نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي 

 ثَل لتقديمه. الذأ يسعى المَ 

 ثَل؟ سيّة لهذا المَ : ما الّرسالة الّرئيشف وناق  اكتش  

 .مالحظات

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

نافعين غير  اأ  يسعوا أل  يكونوا خّدام   المؤمنينعلى المسيحيّين رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

خدموا ال بر ح العبد، فيعملوا ما يُقال لهم فقط، ينبغي للمسيحيّين  ن ي "بطّالين، فيعملو  أكثر من واجبهم.

(. 4: 1بطرس 1 بكّل سر ر  كثر مّما يُطلَب منهم عمله )بل يخدمون بر ح األحرار، فيعملون من قلوبهم 

 ية مكافأة    ترفيع    إكرام في  روح العبوديّة تنالإنّهم يخدمون بر ح المحبّة  الّشعور باالمتنان. ال 

  ملكوت هللا. 

أ  يعتبروا أنفسهم  المؤمنينينبغي للمسيحيّين ة للمثَل كما يلي: "  ربما يمكن تقديم الّرسالة الرئيسيّ  

." ينبغي للمسيحيّين  ال يخدموا بر ح الكبرياء، ظانّين بطّالين غير نافعين ال يعملو  اوى واجبهم اخّدام  

على عملهم ما قِيل لهم  ن يعملوه. فعليهم  ن  همنسبة الفضل ل نّهم يستحقّون المديح    الشكر    المكافأة    

معطًى لهم من د ن  ن يتوقّعوا  ن يتلقوا  أ شكٍر  إكرام على طاعتهم. فهم  ايعتبر ا الخدمة امتيازً 
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 ية مكافأة    ترفيع    إكرام في ملكوت هللا )انظر  روح العبوديّةيخدمون بر ح التواضع. ال تتلقّى 

 (. 3-1: 1بطرس 1

سمة  ساسيّة من سمات ملكوت هللا!  شعب ملكوت هللا الحقيقّي يخدم بمسّرة بعمله  كثر مما طُلِب  الخدمة

    مكافأة على ما قّدمه من خدمة.  له الفضلنسبة منه عمله،  يخدم من د ن توقٍُّع ألّأ مديح    شكر    

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقار  المَ . 4

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

الموجود في كّل األمثال له ما يوازيه    يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع  خرى في الكتاب الُمقدَّس. حا ل  ن 

ر المثَل. احرص دائًما على  ن تفّسر تجد  هّم الشواهد المقابلة  المشابهة التي يمكنها  ن تساعدنا في تفسي

 ثاًل ما باالعتماد على التعليم الواضح  المباشر للكتاب الُمقدَّس.مَ 

عن العبد  : ما الذأ يعلّمه كلُّ  احٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المثلاكتشف وناقش

 ؟ البطّال غير النّافع

 

 .البائس غير المستحقّ العبد/ الخادم البطّال والعبد  

 .12: 41متّى  اقرأ

 .مالحظات

كان . 12: 41غير النافع هي ذاتها الُمستخدمة في متّى  "العبد البطّال"الكلمة اليونانيّة الُمستخدمة في مثَل 

ت ألنّه لم يفعل  ّأ شيٍء بشأن المهّمة التي   ِكل ال نفع فيه وال قيمة له اعبدً  12: 41العبد/ الخادم في متّى 

فهو يوَصف  12: 11له.  ُلقي بهذا العبد/ الخادم البطّال إلى الجحيم.   ّما العبد/ الخادم المذكور في لوقا 

 ألنّه لم يعمل إال ما  ُِمر به.  لذا فإنّه لم يتلقَّ من سيده  أ مديح    اعتراف بفضله.  ال قيمةَ له وبائسبأن 
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 .االعتياديّ فوق العبد/ الخادم  

 . 22-22، 42-41، 42: 1 متّى اقرأ

 .مالحظات

كم على برِّ  يز د: "إن لم 42: 1ثل  العظة على الجبل. يقول يسوع في متّى نرى هنا مقارنة بين المَ  برُّ

يتّسم ملكوت هللا ال بما هو اعتيادّي بل بما هو غير ." االكتبة  الفّريسيّين لن تدخلوا ملكوت الّسما ات  بدً 

، . إنّهم يعملون ما يتجا ز  اجبهم. فمثاًل ا هو اعتيادأّ فشعب هللا يعمل  كثر ممّ  .وفوق اعتياديّ  اعتياديّ 

بَر الغضب، الذأ يُعتَ   كذلك عناألمر االعتيادّأ  الطّبيعّي هو االبتعاد عن القتل بل  22-41: 1في متّى 

مع كل َمن لديه موقف .  لكن األمر غير االعتيادّأ  فوق االعتيادّأ هو  ن تسعى ألن تتصالح ار حيًّ  قتاًل 

في إيقاع العقوبة العادلة على الخطاة،  لكّن  ا منصفً     شيٍء ضدك! األمر االعتيادّأ هو  ن تكون عاداًل 

مع األمَر غير االعتيادّأ  فوق االعتيادّأ هو  ن ال تقا م الّشّرير، بل تتعامل بر ح التّسامح  االحتمال 

  ن تحمل ِحمل جندّأ غريب حين يجبِرك على  ا احدً   ن تسير مياًل  معاملته الّسيّئة! األمر االعتيادّأ هو

عمل هذا.  لكّن األمَر غير االعتيادّأ  فوق االعتيادّأ هو  ْن تعمَل  كثَر مّما يطلب منك، فتسير معه ميلين 

ر من ميٍل  احد! األمر االعتيادّأ هو  ن تعطي ما يطلبه شخٌص منك مهما كان.  لكّن األمَر غي بداًل 

االعتيادّأ  فوق االعتيادّأ هو  ن تعطيه  كثر مّما يطلب! األمر االعتيادّأ هو  ن تحيّي إخوتك  تسلّم 

عليهم،   ن تحّب الذين يحبّونك،   ن تعمل الخير للّذين يعملون الخيَر لك.  لكّن يسوع رّد على هذا 

تفعلون؟  ما يفعل ذلك حتّى الوثنيّون؟" : "إن رّحبتم بإخوانكم فقط، فأأُّ شيٍء فائق للعادة الموقف سائاًل 

فاألمر غير االعتيادأ من اآلخرين؟"  الّشيء الذي تفعلونه أكثر(.  بكلمات  خرى: "ما 21: 1)متّى 

 الفائق لالعتيادأ هو  ن تحيّي الغرباء،   ن تحّب  عداءك،   ن تعمل الخير للّذين يكرهونك،   ن تبارك 

(. يتوقَّع يسوع 42-41: 3الذين يسيئون معاملتك    يضطهد نك )لوقا الذين يلعنونك،   ن تصلّي ألجل 

ا يعمله القادة  المعلّمون الّدينيّون )الفّريسيّون(    الوثنيّون من  ن يعملوا  كثر ممّ  المؤمنينمن المسيحيّين 

يعملون  اجميعً  من  اجبه.  هم ا، بعمله  كثر جدًّ األَُمم. يتّصف شعب ملكوت هللا بعمل ما هو فوق اعتيادأّ 

 . متدفِّق جزيلة وبسخاء بروح الحّريّة القلبيّة العميقة والتّامّ هذا 
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 .العبد/ الخادم الممتنّ  

 . 11-11: 11لوقا  اقرأ

 .مالحظات

: " ما طهر 12-11: 11نرى هنا مقارنة بين المثَل  الجزء الذأ يليه مباشرةً. سأل يسوع في لوقا 

قام كّل البُرص العشرة  يوجد من يعود  يقّدم المجَد هلل سوى هذا األجنبي؟"العشرة؟ فأين التّسعة؟  لم 

منهم فقط عمل  كثر مّما  ُِمر به، إذ عاد إلى  ا.  لكّن  احدً ابواجبهم: عملوا بكّل ما  مرهم يسوع بعمله تمامً 

 هعكس ما عمليسوَع بكّل تواضع على ما عمله يسوُع له! عمل  اهللا بصوت مرتفع شاكرً  ايسوع مسبِّحً 

 اجباته. عمل  كثر ِمّما طُلِب منه! عمل  كثر مّما يتطلّبه  اجبه! يفعل  يؤدِّأ إال الخادم/ العبد الذأ لم يُكن 

فقد عاَد يدفعه قلبه لشكر هللا  تسبيحه! هذا ما ينبغي لشعب ملكوت هللا  ن يعمله  يتّصف به. فعليهم  ن 

 .بروح التّسبيح والّشكر والّشعور باالمتنا يعملوا ذلك ،   ن ميعملوا  كثر مّما يطلبه يسوع منه

 

 .العبد/ الخادم المتواضع 

  .41: 44؛ 11: 14 لوقا اقرأ

 .مالحظات

 11: 14ثل العبيد الّساهرين في لوقا . ففي مَ المسيح نرى هنا مقارنة ما بين مثَل يسوع  مثال يُقدِّمه يسوع

ذين يجدهم سيّدهم لدى عودته ساهرين. الحّق  قول لكم: إنّه يشدُّ : "طوبى أل لئك العبيد اليِعد يسوع قائاًل 

: "فمن هو  عظم: المسيح يقول يسوع 41: 44 سطه بالِحزام  يجعلهم يتّكئون  يقوم يخدمهم."  في لوقا 

ي  نا في  سطكم كالّذأ يخدم." لم يحدث  ن ناقض يسوع الذأ يتّكئ  م الذأ يخدم؟  ليس الذأ يتّكئ؟  لكنّ 

نفسه في مثال حياته، إذ كان يمارس  يعمل ما ينادأ به. كان ينادأ بالخدمة،  كان يمارسها.  في يح المس

: 11لكي تعملوا مثَل ما عملُت  نا لكم" )يوحنا  : "فقد قّدمُت لكم مثااًل ، غسل  قدام تالميذه قائاًل 11يوحنا 

 . لآلخرينفي حياتهم وتقديم مثاٍل بروح التّواضع على شعب ملكوت هللا  ن يخدموا  ا(.  هكذا  يضً 11
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 .العبد/ الخادم الُمخل ص النّزيه 

 . 42-44: 1كولوسي  اقرأ

 .مالحظات

ينبّه الّرسول بولس الخّدام  العبيد المسيحيّين إلى ضر رة  ن يطيعوا سادتهم، حتى يكتسبوا نعمة  مامهم 

بر ح ارإخالص  النّزاهة  االحترام  دموايخريقة. إنّه يحثّهم على  ن حين ير نهم يتصّرفون بهذه الطّ 

بكّل قلوبهم كما ، إذ عليهم  ن يعملوا كلَّ شيٍء ا يضً  هللاشعب  ن يتّصف به  ما ينبغي  هذا المهابة للّرّب. 

 . بروح اإلخالص والنّزاهة واالحترام والمهابة للّربّ  ينبغي  ن يعملوا كلَّ شيٍء . لو أنّهم يعملونه للّربّ 

 

ص ا. 4  لتعليم الّرئيسّي للمثَل. لخِّ

 التي تقدِّمها األمثال المتعلّقة بالخدمة في ملكوت هللا.لّخص التّعاليم    الّدر س الّرئيسيّة 

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

 . 23-24: 14 لوقا  11-21 :42في متّى  " العبد غير األمين

 نؤمن    نعرفه: ما التّعاليم    الّرسائل الّرئيسيّة التي يقّدمها المثَل؟ ما الذأ يريدنا يسوع المسيح  ن ناقش

 ؟ نعمله   نكو  عليه به،  ما الّذأ يريدنا  ن 

  .مالحظات

 عمال  بها. طبيعة هللا ويسوع المسيح والكيفيّة التي يينبغي لكّل النّاس أ  يعرفوا  

م حياته فديةً ألجل الكثيرين  اكان يسوع المسيح نفسه خادمً  في  سطنا. فلم يأِت ليُخَدم بل ليخدم  ليقدِّ

على مهّماٍت  مسؤ ليّات ُمعيَّنة عليه  ن يخدم  مؤمن(.   كل يسوع المسيح كلَّ مسيحيٍّ 21: 12)مرقس 

حسب مواقف قلوبهم الباردة    حسب ر ح   يقاضيهم سيحاسب النّاسبتأديتها  إتمامها.  في مجيئه الثّاني 

التكريس العميقة الحاّرة التي دفعتهم لعمل ما يتجا ز  اجبهم. سيحكم هللا عليهم بحسب  مانتهم    عدم 

  مانتهم. 
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 أ  يعرفوا كيف ينبغي أ  يحيوا وبماذا ينبغي أ  يتّصفوا.  المؤمنينعلى المسيحيّين  

في تأدية  إتمام المهّمة التي   كله يسوع المسيح  ا اجب  ن يكون  مينً  مؤمن ُ ِضع على كلِّ مسيحيٍّ  

ن الذين  ُعطيت لهم مهّمة من الُمعلّمين المسيحيّين هم الوحيديعليها في األرض. ليس القادة المسيحيّين    

موها بأمانة  إخالص. المسيح يسوع، إذ عيّن لكّل المسيحيّين مهّمة  مسؤ ليّة يتوقّع منهم  ن يؤّد ها  يتمّ 

بالذين لديهم  عطيت، فإنّه يُتوقَّع من كلِّ مسيحيٍّ  ن يعمل إرادة الّسيّد   ن يهتمّ  بارإضافة إلى  ية مهّمة  ُ 

احتياج.  حين يعود ربّنا يسوع المسيح سيعطي كلَّ مسيحّي  مين مهّماٍت ُمعيَّنة في الّسماء الجديدة 

في ما  افعلَت  يُّها العبُد الّصالح. فألنَّك كنَت  مينً  ا. فسيقول: "حسنً (11، 11: 11 األرض الجديدة )لوقا 

ستكون كلُّ مهّمة منسجمة مع طبيعة  شخصيّة الخادم/ العبد  مع على عشر مدن."  اهو قليل، فُكن  اليً 

  مانته بينما كان على األرض. 

ء الوقت  استغالله،  ينبغي تحسين الفَُرص ينبغي  ن تُستخَدم الوزنات التي يعطيها هللا لشعبه. ينبغي افتدا

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

(! يقول الّرسول 11: 12كورنثوس 1(  ألجل هللا )44: 1كورنثوس 1لإلنسان  ن يحيا ألجل اآلخرين )

 يقول في منهم مهما كلّف األمُر."  اللجميع كلَّ شيء ألُنقِذ بعضً : "صرُت 44: 1كورنثوس 1بولس في 

 : "فإذا  كلتُم    شربتُم    مهما فعلتُم، فافعلوا كلِّ شيٍء لتمجيد هللا." 11: 12كورنثوس 1

(. يا له من امتياز  ن نعرف  ّن 1-1: 1كورنثوس 1"شركاء هللا في العمل" ) المؤمنونيُدعى المسيحيّون 

 من عبيد/ خّدام هللا قد  ُعطوا مهّمة ُمحّددة رإتمامها ضمن عمل هللا الكامل على األرض!  كّل  احدٍ 

عمله بر ح  فعليهم  ال يخدموا بر ح العبد، فيعملون ما طُلِب منه المؤمنون لكن حين يخدم المسيحيّون 

ن يخدموا بر ح لر ح العبد  أ تقدير في ملكوت هللا. فينبغي للمسيحيّين   منزعجة  على مضض. ليس

ة، فيعملون بطواعيٍة  رغبٍة عميقة بكّل القلب  بسعادة ال ما طُلِب منهم عمله فقط، حّرة، ال ر ح العبوديّ 

بل  كثر منه. المسيحيّون يخدمون بر ح المحبّة  التّسبيح  الّشعور باالمتنان. إنّهم يخدمون بر ح 

فأة.  هم كذلك يخدمون بر ح ارإخالص  النّزاهة التّواضع، غير ساعين لنوال المديح    الفضل    المكا

يتّصف ملكوت هللا ال بما هو  المهابة هلل. إنهم يخدمون النّاس على األرض كما لو كانوا يخدمون الّرّب. 

. شعب ملكوت هللا يعمل ما يتجا ز  اجبهم. إنّهم وفوق االعتياديّ  اعتيادي، بل بما هو غير اعتياديّ 

! إنّهم يعملون ما ال . يتّصف المسيحيّون بأنهم يعملون ما هو فوق االعتيادأّ عتيادأّ يعملون  كثر مّما هو ا

 يستطيع اآلخر ن عمله    ال يريد ن عمله،  مع هذا ينبغي  ن يُعَمل. 
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 دقائق( 2) صالة  4

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 ليوم. صلوات قصيرة تُظِهر تجا بكم مع ما تعلَّمتموه ا َصلُّوا بالتناُوب

     اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة    ثالثيَّة  ارفعوا صلوات تعكس تجا بكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 4

 القادمللّدرس 

 طلب منهم  ن يكتبوه في دفاترهم(.   عضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا،      عطِ  قائد المجموعة.)

  .  ن تكرز بالملكوت د بتدريب تالميذ ُجُدد للرب  ببناء كنيسة المسيحتعهَّ : التعهُّد .1

 مع شخص آخر    ضمن مجموعة. " "العبد البطالمثَل بعلّم    ادرس التعليم المتعلِّق ِعظ     .4

، 11 ِسفر إرميا نم تمتَّع بخلوة ر حيَّة مع هللا باالستعانة بنصف  صحاح يوميًّا الخلوة الر حية: .1

ن مالحظاتك. . 41، 12، 11 ل. َد ِّ  استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

 ع يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. راجِ . 1: 1 يعقوب: حكمة هللا الحفظ: .2

استفد  .41-1: 14ر مية بحّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت،  المتعلّق  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 الُمقدَّس. من منهجية الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب 

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص     مر ُمحّدد هذا األسبوع،  انظر ما  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ن  يًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأ قات الخلوة الشخصية  َد ِّ حول بناء كنيسة المسيح. َد ِّ

 مع هللا،  آيات الحفظ،  التعليم،  التحضير.
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  34الّدرس 

 ةصال 4
 

س مجموعتك  هذا البرنامج التدريبي قائد المجموعة:  . بالكرازة  المناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ  كرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  3

  إرميا

 

ة بكل  احٍد منكمشاركوا بالتناُوب اأو اقرأوا  ما تعلَّمتموه  ثناء إحدى  (من دفاتر الخلوة الر حيَّة الخاصَّ

 (. 41، 12، 11، 11 إرميا) تأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم  خلواتكم الر حيَّة

.  صغوا إلى الشخص الذأ يُشارك،  تعاملوا مع ما يقوله بجديَّة،  اقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 دقائق( 1) حفظ 2

 4: 4يعقوب : حكمة هللا

 

 .1: 1 حكمة هللا: يعقوب عات ثنائيّة:في مجمو راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 3

 34-4: 43رومية 

 

يمتلئ بتعليم العقيدة المسيحيّة  الممارسات  الحياة المسيحيّة، فإّن  ر ميةفر رسالة مع  ّن كامل سِ : ُمقّدمة

 . اراات والحياةالممترّكز على  13-14، بينما الفصول العقيدةمن الّرسالة ترّكز على  11-1الفصول 

. علّم الفصل الّسادس من الرسالة عن كون  ساس التّبرير قديسالتّ من الّرسالة هو  14موضوع الفصل  

 كورنثوس1؛ انظر 1-4: 3 ر ميةفي موته  قيامته ) االتّحاد الّروحّي مع يسوع المسيحقديس هو  التّ 

تقديسنا ال يمكن لنا  ن ننمو في  خالقيّةر القانونيّة وحالة القدااة األيحالة التّبر(. من د ن 12: 1

الّشخصّي!  من د ن التّقديس ال يمكننا  ن نكون على يقين بشأن تبريرنا!  لكون االتّحاد الّر حّي مع 

قديس عملية مستمّرة  ديناميكيّة حيّة في ، فإّن النّمّو في التّ ا ثابتً  ادائمً  االمسيح بموته  قيامته اتّحادً 

(. االتّحاد الّر حّي مع يسوع المسيح يعني  ّن ارإنسان دعا يسوع المسيح ألن 11-12: 3 ر ميةالمسيحّي )
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يحيا في قلبه  حياته. إنّه يعني  ّن الّر ح القدس يحيا في جسد المسيحّي الحقيقّي. ليس الّر ح القدس سوى 

رش العر ش، المسيح، ر ح الّرّب الذأ قام من الموت  صعد إلى  على الّسموات  تمّجد على ع ر ح

(. حياة المسيحّي الحقيقّي العمليّة  األخالقيّة مبنيّة على 12-1: 2 ر ميةالذأ يحكم اآلن في الّسماء )

 ساس صلب متين هو الفداء التي  نجزه   كمله يسوع المسيح.  النّمّو في التّقديس يحصل لكون المسيحّي 

 دة في المسيحّي من خالل عمل الّر ح القدس. ينتمي ليسوع المسيح،  المسيح يدعم  يعّزز الحياة الجدي

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 4الخطوة 

  . 41-1: 14ر مية لنقر   اقرأ.

 لنقر  بالتنا ب بحيث يقر  كل شخص آية  احدة إلى  ن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

 ُمالحظات                                                   .  اكتشف: 3الخطوة 

ر. ما هو الحق الذأ تعتقد  نه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟    ما هو الحق الذأ لََمس عقلك    قلبك  َفكِّ

 في هذا المقطع الكتابي؟

ن  فكا َدوِّ .  رك في دفترك. اكتشف َحقًّا  احًدا    حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما  د ِّ

 )بعد  ن يقضي  عضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير  الكتابة، شاركوا  فكاركم بالتنا ب(.  شار ك.

 لنتنا ب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل  احٍد ِمنَّا.

 )تذكَّر  نه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك  عضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

 4: 43 رومية

 .تجاه جسده المؤمن واجب المسيحي: 4كتشاف اال

 ا. نقر  في اآلية األ لى: "لذلك  توسَّل إليكم  يُّها ارإخوة، نظرً قديسالجسد المسيحّي جزٌء مهمٌّ في التّ 

لمراحم هللا،  ن تقدِّموا له  جسادكم ذبيحة ُمقدَّسةً مقبولة عنده،  هي عبادتكم بعقل." ثّمة  ديان كثيرة في 

ر من الجسد  تأثيراته المهينة اقِّر الجسد  تعتبره شرًّ العالم تح .   سمى مثالياتهم األخالقية هي التحرُّ

ارإيمان المسيحّي  هّميّة  قيمة عظيمتَين للجسد. منُذ الخلق  جسد ارإنسان يُعطي  المحقِّرة. لكن بالمقابل، 

نهاية حياة ارإنسان يموت الجسد بسبب  (.  في41-41، 1: 4)تكوين ارإنسان  من كيان ا ساسيًّ  ايمثِّل جزءً 

 ؛ فيلبّي4: 14غير طبيعّي ألّن قصد هللا هو  ن يقيم كلَّ األجساد )دانيال  ا.  لكّن هذا يُعتبَر  مرً الخطية

س كلَّ  عضاء جسده هلل  د اٍت  المؤمن(.  ألّن جسد المسيحّي 42-41: 1 هيكل للّر ح القدس، فإنّه يكرِّ

البستاني( هلل،  أ  نّه  -" )ترجمة فاندايك ةحيّ (. يقّدم المسيحّي جسده ذبيحةً "11، 11: 3 ر مية)للبّر 

س جسده  م جسده ذبيحةً لخدمة هللا.  التي تجّددت داةً بيد طبيعته  بشكٍل دائم ومستمرّ يكرِّ هلل،  ُمقدَّاةإنّه يقدِّ

س جسده  يفصل جسده عن كّل ما ال يُبِعد  ه من الّشهوات الحّسيّة الّرديئة. إنّ  بداًل  للقدااة أ  نّه يكرِّ
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ال ،  أ  نّه مقبولةيرضي هللا،  يكّرس حياته لكّل ما يرضي هللا  يجلب له الّسر ر.  هو يقّدم جسده ذبيحةً 

س عبادة بعقل. تُدعى هذه الّذبيحة "يكو  لديه دافع اوى أ  يرضي ويمّجد هللا "،  أ  ّن المسيحّي يكرِّ

ة  األُمميّة التي مسيح، بمقابل طرق العبادة اليهوديّ يسوع الكريس حقيقّي لجسده بوعٍي  قصٍد  تفكير  ت

 ة. طقوس خارجيّة آليّ  هاكانت تتّصف بكون

 

 3: 43 رومية

 . تجاه عقله المؤمنواجب المسيحّي  :3االكتشاف 

ر ا بتجديد الّذهن، : " ال تتكيَّفوا مع هذا العالم، بل تغيَّ 4. فنقر  في اآلية العقل المسيحّي هو مفتاح التّغيير

الحياة المسيحيّة  المؤمنلتميّز ا ما هي إرادة هللا الّصالحة المقبولة الكاملة." فمن  جل  ن يعيش المسيحّي 

 ال يكون مقياسه العالم الخاطئ األثيم،  ينبغي كذلك  ، ينبغي  ن يكون لديه مقياس. ينبغي  ّ اًل اة حقً العمليّ 

 ّأ ديٍن في هذا العالم! ينبغي  ن يكون مقياسه هللا نفسه، هللا الذأ  علَن نفسه في      ال يكون  ّأ قائٍد دينيّ 

(،  إرادة هللا الكاملة. تتضّمن 4-1: 1حياة يسوع المسيح التي جّسدت المحبّة الكاملة الُمطلَقة )انظر  فسس 

 . ا  عدً  ا  مرً  انهيً  4اآلية 

 

 .أ. النّهي 

 تجنُّب  الخارجيّة في األمور الّشكليّة تجنُّب مشابهة األشراربولس هنا عن  " ال تتكيَّفوا!" يتكلّم الّرسول

 تأثيراتهم. "ال تسمحوا ألنفسهم بأن تتشّكلوا على شاكلة هذا الجيل الّشّرير." 

 ، يعلِّم الكتاب الُمقدَّس  ّن على المسيحيّين ن يتجنّبوها! فمثاًل  المؤمنين هكذا، ثّمة  موٌر ينبغي للمسيحيّين 

 ن يتجنّبوا استخدام اللغة الُمسيئة،  البُعد عن االستماع لألغاني البذيئة  ترديدها،  قراءة المجاّلت  الُكتُب 

الفراغ   قات  ،  ارتداء الثّياب الكاشفة،  االنخراط في  نشطةٍ االقذرة،  مشاهدة األفالم الّرديئة  خالقيًّ 

ات الّشّريرة لَمن يُدعون  صدقاء. فالّدليل األّ ل على عيش ،  الّسير في المسلكيّ االمشكوك بصّحتها  خالقيًّ 

بما يفرضه  (! ينبغي  ن ال تتحدَّد حياة المسيحيّ 1: 1تسالونيكي 1) الخطيةالحياة المسيحيّة هو البُعد عن 

تكون خططه  ْن (، بل 2، 3: 4كورنثوس 1؛ 11: 4يوحنا 1)هذا الّدهر المؤقَّت العابر الّشّرير 

 تأثير الّدهر اآلتي! عليه  ن ينّمي نمطَ حياٍة يثبت في هذا الدهر  يستمّر في الّدهر اآلتي!    طموحاته تحتَ 
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 .ب. األمر 

. "اسمحوا ألنفسهم بأن التّغيير الّداخلّي الذي يقود إلى التّغيير األبديّ "تغيّر ا!" يشير هذا األمر إلى 

 تتغيَّر ا من خالل تجديد ذهنكم." 

، على المسيحيّين  ن يسعوا ألن  ن يعملوها! فمثاًل  المؤمنين مور على المسيحيّين  هكذا، فإّن ثّمة 

يتغيّر ا،  يسعوا لمعرفة إرادة هللا في الكتاب الُمقدَّس،  يمأل ا  ذهانهم  عقولهم بكالم هللا،  يكونوا 

مائرهم  معتقداتهم مستعّدين ألن يستخدم الّر ح القدس كالم هللا لتغييرهم. عليهم  ن يعيد ا باستمرار ض

عليهم  ن يمتحنوا قناعاتهم لير ا إن الكتاب الُمقدس ليتلقّوا التّعليم من الّر ح القدس.  ة قناعاتهم إلى مدرس

ه بشكٍل مباشر ضّد الّركود  الكسل  كانت متوافقة  منسجمة مع تعليم الكتاب الُمقدَّس. هذا األمر موجَّ

ا. ما يعلّمه الّرسول ما يتَّصف المسيحيّون به اعن ارإنجاز  التي كثيرً  الّرضا عن الّذات  الكبرياء النّاتجة 

 ! امستمّر   اتجديد  ، بل ثانيةً     بركةً  الحظيًّ  اتغيُّرً  بولس هنا ليس

 

 .ج. الوعد 

ما هي إرادة هللا بشأن الكيفيّة التي ينبغي  اهذا، فإنّهم سيعرفون اختباريًّ  المؤمنونحين يعمل المسيحيّون 

رإرادة  اطبيعيًّ  اانعكاسً  ن يعيشوا حياتهم.  ستكون القداسة  العدل  الّصالح في حياة المسيحّي الحقيقيّ لهم  

 هللا. 

 

   توضيحات    .إاأل: 2الخطوة 

 : ما األسئلة التّي توّد  ن تطرحها على هذه المجموعة بشأن  أ  مٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

،   ن نطرح  سئلة عن  موٍر ما نزال ال 41-1: 14 ر ميةمها إنجيل لنحا ل فهم كلِّ الحقائق التّي يقدّ 

 نفهمها. 

 : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح،  بعد ذلك اكتبه في دفترك. دّو 

: )بعد  ن يقضي  عضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير  الكتابة، ليشارك كلُّ  احٍد بد ره بعض شارك

 (.  فكاره التي دّ نها

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

مثلة على  سئلة يمكن  ن يطرحها التاّلميذ،  بعض المالحظات على مناقشة هذه األ بعض )في ما يلي

 األسئلة.( 
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 2: 43 رومية

 ؟2ما معنى اآلية : 4الّسؤال 

   .مالحظات

في تفكيره،  يفوق حقّه، بل يكون متعقِّاًل  ا احٍد بينكم  ال يقدِّر نفسه تقديرً  : "  صي كلّ 1: 14 ر ميةتقول 

 بحسب مقدار ارإيمان الذأ قسمه هللا لكلٍّ منكم." 

سول بولس هنا عن الفوارق الموجودة بين المؤمنين في الكنيسة. فقد سمح هللا بوجود ثالثة فوارق يتكلّم الرّ 

،  ُعطي 2.  بحسب اآلية مقادير مختلفة من اإليما قد  عطى هللا ، ف1بحسب اآلية فبين المؤمنين. 

مواهب  المؤمنون،  ُعطي المسيحيّون 3.  بحسب اآلية مختلفة في الكنيسة أعماال   المؤمنونالمسيحيّون 

ذأ يسير ،  بالتّالي تحّدد االتّجاه التي تحّدد الفوارق بين المسيحيّين. إرادة هللا الّسياديّة هي الروحيّة مختلفة

 فيه تقديسهم  تكريسهم  خدمتهم. 

 

 ة.التّقدير المبالَغ به للّذات خطيأ.  

ته في يّ ة المبالغة في تقدير  همّ من خطي المؤمنر هللا المسيحّي "...  ال يقدِّر نفسه تقديرا يفوق حقّه." يحذّ 

ة ال يملكها ذلك ارإنسان. الكنيسة. يمكن للكبرياء  ن تظهر في اشتهاء    ممارسة موهبة ر حيّة في الكنيس

ُمعيّن في الكنيسة ال يخّصه  لم يوّكله هللا عليه. المسيحيّون  عملكما يمكن  ن تظهر في اشتهاء    ممارسة 

الُمعطى لهم من هللا في الكنيسة،  الذأ يتوافق مع  موهبة الّر حيّة    العمل الّر حيّ غير الّراضين بال

، خطية الكبرياء    التّقدير الّزائد  المبالَغ به للّذاتل نفسهم  عرِّضوني ،ممقدار ارإيمان الذأ  عطاه هللا له

 . بل  يوقعون  نفسهم بهما

 

 ة. ب. التّواُضع الكاذب خطي 

 اعلى  ن يفّكر بنفسه تفكيرً  المؤمنيحّث هللا المسيحّي في تفكيره."  "  صي كّل  احٍد ...  ن يكون متعقِّاًل 

 ال يرفض  ا، فإّن عليه  يضً لديه تليسالمواهب التي  كلتن ينتبه بأال يظّن  نّه يم. فمع  ن عليه  متعقِّاًل 

 ة. خطي اإدراك حقيقة الموهبة    المواهب التي نالها من هللا. فالتّواُضع الكاذب هو  يضً 
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 .ج. مقدار اإليما  

.  هكذا، قد تشير الكلمة إلى اُمعيَّنً  ا، حيث تُقاس كّميّة ُمعيّنة    نوعً نتيجة القياستشير الكلمة "مقدار" إلى 

ال كّميّته،  ارإيمان نوع، يبد   ّن التّشديد يقع على 1: 2ارإيمان الذأ قِيَس.  لكن بالنّظر إلى  فسس  كّميّة

. مؤمن أ على نوع الموهبة الّر حيّة    نوعية العمل الذأ قّرره هللا في سيادته   عطاه لكّل مسيحيٍّ 

أ   المؤمنينالطّرق المختلفة التي بها ينبغي للمسيحيّين تعني  لإليما  ير المختلفةالمقاد هكذا، فإّن 

،  ذلك حسب المواهب الر حية المختلفة    األعمال الُمختلفة الُمعطاة لهم في يظه روا إيمانهم ويماراوه

 الكنيسة. 

ع المواهب  األعمال المذ . فكّل 2-3كورة في اآليات  من األمثلة على ما قُِسم   عطي للمسيحيّين تنوُّ

الخاّص به،  أ الموهبة الّر حيّة  العمل الّر حي الذأ يعيّنه هللا في سيادته له في ما  المقدارمسيحّي ينال 

(.  على كلِّ مسيحيٍّ  ن يعبِّر عن إيمانه    11: 14كورنثوس 1يختّص بالخدمة في الكنيسة )انظر 

 له.  الُمعيَّن حيّة  العمل الّر حّي يمارسه من خالل خدمة هللا بالموهبة الرّ 

رإتمامنا  عمالنا  اضر رّأ  الزم  يضً  إْذ هونصير  عضاء في الكنيسة،  حتّىفقط  لإليما ال حاجة 

المختلفة  نحُن  عضاء في الكنيسة. ال يمكن ممارسة المواهب الّر حيّة  األعمال في الكنيسة بشكٍل 

(،  بمحبّتنا بعضنا لبعض 11: 2؛ فيلبّي 1: 14 ر ميةح )صحيح إال من خالل ارإيمان بيسوع المسي

( تعني 1: 2(.  حقيقة  ّن للمواهب الّر حيّة  األعمال في الكنيسة مقادير ) فسس 11-1: 11كورنثوس 1)

 في ما يتعلّق بنوعيّة العمل  النّاحية التي تتّم بها ممارسة تلك الموهبة.  ا ّن لكّل موهبة ر حيّة حد دً 

 

 3-3: 43 رومية

 ؟في الكنيسة المؤمنينما هو واجب المسيحيّين : 3الّسؤال 

 .مالحظات

  .أ. تعريف الموهبة الّروحيّة 

. يعيّنه لهأو عمل خاّص  المؤمنالموهبة الّروحيّة رغبة خاّصة أو قدرة خاّصة يضعها هللا في المسيحّي 

،  هي تظهر من خالل المسيحيّ حكمته    نعمته لقّوة هللا     إظهارهي  1-2: 14كورنثوس 1 بحسب 

 بأشكاٍل   نواٍع مختلفة من الخدمة. 
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 .ب. هدف المواهب الّروحيّة 

عيّنه هللا له. للجسد البشرّأ هو  ن يخدم هللا بالموهبة الّر حيّة    العمل الذأ  مؤمن اجب كّل مسيحّي 

مهّم مهما كان.  كذلك يشكِّل كّل عمل  هاٌء مختلفة،  لكّل عضٍو عمٌل مختلف في الجسد البشرّأ،  لكنَّ  عض

عضٌو في ذلك الجسد  له عمل ضر رّأ فيه. يقول  مؤمنجسد المسيح،  كلُّ مسيحيٍّ  االمسيحيّين معً 

(،  هذا 41: 2: "نحُن ... كلّنا  عضاء بعُضنا لبعض" )انظر  فسس 1: 14 ر ميةالّرسول بولس في 

بالموهبة الّر حيّة التي  خذ ها من هللا    العمل الذأ  اعلى المسيحيّين  ن يخدموا بعضهم بعضً  يعني  نَّ 

 (. 12: 2بطرس 1عيّنه هللا لهم )

 

 .ج. أنواع المواهب الّروحيّة 

 اثالث  األنبياء،  اثاني  سل، الرّ  أوال   هم ثالث مواهب     عمال ر حيّة هي:   نّ  42: 14كورنثوس 1تعلّم 

، 41-11: 11 ر مية)انظر  ر مية، ألنّه ليس من رسول في ّ اًل النّبوة   2-3: 14 ر مية تُوِردالُمعلّمون. 

، حيث يُشار إلى  ّن الّرسول بولس لم يكن يبني على  ساس رسول آخر(.  على كّل 42 خاّصة اآلية 

م تصنيفً  2-3: 14 ر ميةحال، ال تقصد  ، 14 ر مية تراتبيةً للمواهب    األعمال الّر حيّة. ففي  ا ن تقدِّ

المواهب  .  هذهبالمجال الذي فيه تُماَرس الموهبة الّروحيّة حيّة األربعة األ لى تتعلَّق المواهب الرّ 

بميل القلب عليم  الوعظ )التّشجيع(. المواهب الثاّلثة األخيرة هنا تتعلّق الّر حيّة هي: النّبوءة  الخدمة  التّ 

ة في احتياجات اآلخرين بسخاء  كرم.  ينبغي ينبغي  ن تتّم المساهم. م وتُعَمل الخدمةالذي به تُقدَّ واإلرادة 

  ن تتّم القيادة باجتهاد،   ن تقدَّم الّرحمة   عمالها بفرح  سر ر. 

 

 4: 43 رومية

 ؟ما ماهيّة موهبة النّبوءة المسيحيّة: 2الّسؤال 

 .مالحظات

إعالنات هللا من هللا  عيّنه هللا لهم هو إيصال الكلمة "نبوءة" تعني " ن ينطق". إنّها قدرة خاّصة    عماًل 

 (. 11-12: 41؛ 11-13: 4 الرسل ) عمال
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 .أ. النّبوءة في الكنيسة األولى  

في الكنيسة المسيحيّة األ لى، قبل  ن يكتمل العهد الجديد، كانت هناك حاجة حقيقيّة ألنبياء العهد الجديد. 

األنبياء ليعلِنوا حقّه لهم.  قد  علن األنبياء لدى المسيحيّين،  لذا استخدم هللا  افلم يكن العهد الجديد مكتوبً 

 ن يحيوا حياتهم في الّدهر الحاضر.  المؤمنينيريد للمسيحيّين  بها بشكٍل خاّص إرادة هللا بشأن الكيفيّة التي

ة  في بعض األحيان  علن هؤالء األنبياء ما سيحدث في مستقبل بعض المسيحيّين.  يُظِهر تاريخ المسيحيّ 

 العهد الجديد استمّر ا موجودين حتى اكتمال كتابة العهد الجديد.  نبياء   نّ 

كان على  نبياء العهد الجديد استخدام النّبوءة بحسب مقدار إيمانهم. معنى هذا هو  نّه كان عليهم  ن 

م  العمل اللذين عيَّنهما هللا لهم. فمن ناحية، تكلّ   المجالضمن حد د إيمانهم يماِرسوا موهبتهم الّر حيّة 

(.  من ناحيٍة  خرى، لم يكن 42: 42 الرسل  نبياء العهد الجديد بالحّق الذأ  رادهم  ن يتكلّموا به ) عمال

 (. 44-41: 41ألنبياء العهد الجديد  ن يتجا ز ا في كالمهم ما  عطاهم هللا ليتكلّموا به )إرميا  امسموحً 

 

  .ب. النّبوءة بعد اكتمال قانو  الكتاب الُمقدَّس 

، لم يعد  حٌد يتنبّأ مثلما كان  نبياء العهد القديم افرً سِ  33اكتمال قانون  سفار الكتاب الُمقدَّس المؤلَّف من بعد 

رؤيا )انظر  ايعملون.  ال يمكن إضافة نبوءات جديدة إلى قانون الكتاب الُمقدَّس ذأ الّستّة  ستّين سفرً 

النّبوءة  ن يتكلّموا بكلمة هللا كما  ُعلِنت في  (. على المسيحيّين الذين لديهم موهبة11-12: 44 يوحنا

الكتاب الُمقدس، سواء كانت متّصلةً بالماضي    الحاضر    المستقبل.  لكن عليهم  ال يتجا ز ا ما هو 

.  يمكن للمسيحيّين 3: 2كورنثوس 1مكتوب في الكتاب الُمقدس، كما يعلّم الّرسول بولس بوضوح في 

لّم به  صحاب موهبة النّبوءة،  ذلك باالعتماد على معيار الكتاب الُمقدس، كما اآلخرين  ن يفحصوا ما يتك

 بوضوح.  41: 12كورنثوس 1  11: 11 الرسل يعلّم سفر  عمال

 

 44: 43 رومية

 ؟اكيف يكر م المسيحيّو  بعُضهم بعض  : 3الّسؤال 

 .مالحظات

لمواهب الّر حيّة،   نوع مختلفة من مختلفة من ارإيمان،   نواع مختلفة من اثّمة مقادير  بسبب  جود

. فلدى كلِّ مسيحيٍّ ا جيّدً  امفيدً  ا ن يعمل  مرً  مؤمناألعمال في الكنيسة المسيحيّة، فإنّه يمكن لكّل مسيحّي 

يتمتّع بها بالقدرة     على األقل مساهمة يمكنه الُمشاركة بها. فسيكون لدى كلِّ مسيحيٍّ ناحية  احدة
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 فيه.  لكْن لن يكون لدى  أِّ مسيحيٍّ كّل نقاط القّوة  كّل القدرات. ليس من مسيحيٍّ ارإمكانيّة  ضعها هللا

هم يجيد العمل في كّل نواحي الخدمة. يحتاج المسيحيّون بعضهم لمواهب   عمال  خدمات بعض مؤمن

 ااحترامً  ا.  لذا، على المسيحيّين  ن يحترموا المواهب الّر حيّة  األعمال التى لدى اآلخرين  يضً اآلخر

.  على المسيحيّين  ن يكِرموا اآلخرين على قدراتهم الّر حيّة الفريدة األفضل مّما لديهم. كاماًل  متباداًل 

على المسيحيّين  ، على المسيحيّين  ن يعتبر ا اآلخرين  فضل من  نفسهم. هذا يعني  نَّ 2: 4فبحسب فيلبّي 

رٍ الخاّصة التي يقّدمونه  ن يقدِّر ا اآلخرين على نقاط قّوتهم  مساهمتهم  ا في الكنيسة. ليس من شيٍء مدمِّ

بما يعمله المسيحيّون اآلخر ن  احتقاره للكنيسة  في الكنيسة  كثر من انتقاد بعضنا لبعض    االستخفاف 

ع المسيحيّون   يقدِّر بعضهم نقاط  ابعُضهم بعضً  المؤمنون التقليل من قيمته في الكنيسة.  لكن حين يشجِّ

  قدرات بعضهم اآلخر، فإّن الكنيسة تنمو  تُبنى. قّوة 

 

 34-43: 43 رومية

 ؟ماذا يعلّم الكتاب الُمقدَّس عن االنتقام: 4الّسؤال 

 .مالحظات

 أ  ينتقموا.  المؤمنينأ. ال يجوز للمسيحيّين  

." مع  نّه ينبغي للحكومة  ن تعاقب  ا: "ال تردُّ ا ألحٍد شرًّ 11نقر  في اآلية   ر ميةالُمسيئين )مقابل شرٍّ

بأيديهم فيعاقبوا األشرار! فمع  ّن  (، فإّن على المسيحيّين  ال يسعوا لتنفيذ القانون الجزائيّ 2: 11

 تسالونيكي1؛ 11: 14 ر ميةالمسيحيّين يعانون من ارإساءة    الظّلم، فإنّه ال يجوز لهم  ن ينتقموا )

 نزيه في يحرصوا على  ن يعملوا ما هو صائب من ذلك، ينبغي لهم  ن  (.  بداًل 1: 1بطرس 1؛ 11: 1

 (.  عليهم  ال يكتفوا بعمل ما هو صائب في عيني هللا فقط )متّى41: 2 كورنثوس4عيون الجميع )

ما هو مناسب  صائب في عيون غير  ا(، بل   ن يضعوا في اعتبارهم  يضً 11-41: 3؛ لوقا 42-22: 1

 حين يتجاَ ز المسيحيّون هذه القواعد الّسلوكيّة، فإنّهم  (!1: 1تيموثا س 1؛ 4: 2كورنثوس 4المؤمنين )

 يجلبون العار السم المسيح! 

 

 أ  يحيوا بسالم مع الجميع.  المؤمنينعلى المسيحيّين ب.  

، فما دام األمُر يتعلَّق بكم، عيشوا في سالم مع جميع النّاس." العيش ا: "إن كان ممكنً 12نقر  في اآلية 

 ن إليك يعني ثالثة  مور: بسالم مع َمن يسيئو
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 ال يتشاجر مع النّاس،  المؤمنالمسيحّي  - 

  ن يعالج  يشفي العالقة المكسورة مع اآلخرين،  ايحا ل جاهدً  المؤمنالمسيحّي  - 

 يعمل الخير لآلخرين، حتّى المسيئين منهم.  المؤمنالمسيحّي  - 

يّئ المستمّر عند اآلخرين يمكن  ن يجعلهم غير . ففي بعض األحيان الموقف السادائمً  اال يكون هذا ممكنً 

وا بالسالم معك.  في بعض األحيان فإّن بعض االعتبارات الّسامية عندك، مثل "عدم قادرين على  ن يعيش

المشاركة في خطايا اآلخرين"، قد تجعل اآلخرين يرفضونك  يُبِغضونك.  مع  نّه على المسيحيّين  ن 

ة المسيحيّين اآلخرين،  مقا مة تعاليم هو توبيخ خطي ا اجبً  اعليهم  يضً  يعيشوا بسالم مع الجميع، فإنّ 

 الُمعلّمين الكذبة المنحِرفين. 

 

 أ  يتركوا أمر الُحكم والّدينونة هلل.  المؤمنينج. على المسيحيّين  

النّاس : "دعوا الغضب هلل." حّق الحكم على النّاس  معاقبهم حّق محصور في هللا  في 11نقر  في اآلية 

لطة لهم ض هللا الذين فوَّ  رإيقاع العقوبة.  بحسب الكتاب الُمقدَّس، فقد فوَّض هللا سلطة معاقبة  ا يضً السُّ

 الُمسيئين للجهات التّالية: 

 ر ميةذأ تدير شؤ نه )لدى حكومة الّد لة سلطة  عليها مسوؤليّة  ن تعاقِب كلَّ المسيئين في البلد الّ 

اضطهاد المسيحيّين  حكومة محد دة  ال يجوز  ن تتجا ز حد دها لتشمل مثاًل (.  لكن سلطة ال1-2: 11

 (. 41: 1؛ 42-11: 2 الرسل الذين يطيعون القوانين في بلدانهم ) عمال

بوا سلطة  عليهم مسوؤليّة  ن يعاقبوا الدى الوالدين  يضً  على    الدهم الّصغار غير النّاضجين  يؤدِّ

 ؛ عبرانيّين11، 11: 41؛ 12-11: 41؛ 11: 44؛ 12: 11؛ 42: 11؛ 14-11: 1) مثال   خطائهم

سبّبوا لهم بالمرارة في ت(.  لكّن سلطتهم محد دة. فال يجوز لآلباء  ن يغيظوا   الدهم  ي1-11: 14

 (. 41: 1؛ كولوسي 2: 3 عماقهم ) فسس 

بحّق  عضاء الكنيسة الذين سلطة  عليها مسؤ ليّة ممارسة التّأديب الكنسّي  الدى الكنيسة المحلّيّة  يضً 

(؛ 11-12، 3: 1تسالونيكي 4؛ 11-14: 1كورنثوس 1يخطئون  يستمّر ن في ارتكابهم الخطأ )

كورنثوس 1(،  مسؤ ليّة الفصل في قضايا الخالفات بين المؤمنين )12: 1؛ تيطس 42: 1تيموثا س 1

ٍف طْ لُ المسيحيّون على  يدأ اآلخرين ب كّل الظّلم الّشخصّي الّذأ يعانيهعلى (.  لكْن ينبغي الّرّد 1-2: 3

 ن يُتَرك االنتقام سول بولس المسيحيّين على (.  يحّث الرّ 21-12: 1رف اآلخر )متّى غير متوقَّع عند الطّ 

(. حين  ّجه النّاس شتائمهم ليسوع المسيح، 41-41: 4بطرس 1 الجزاء عند  قدام هللا الذأ يحكم بعدل )
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 ؛ انظر مزمور41: 4بطرس 1، "بل  سلم  مره هلل الذأ يحكم بالعدل" )دلم يكْن يرّد،  ال كان يهدّ 

11 :1-11 !) 

 

 أ  يغلبوا الّشّر بعمل الخير.  المؤمنيند. على المسيحيّين  

: "ال تدع الّشرَّ يغلبك، بل اغلب الّشرَّ بالخير." ينبغي  ال تخور عزائم المسيحيّين 41-42نقر  في اآليتَين 

الّشرَّ عليهم، بل بعملهم الخير عليهم  ن يكونوا  د اٍت بيِد هللا تطفئ نار العدا ة حين يكيل اآلخر ن 

على  مشتعال   ايجمعو  جمر   بهذا الطريقة  البغضاء،  توقف شر ر الذين يضطهد نهم  يسيئون إليهم. 

لمسيحّي . ما يمكن  ن يحدث نتيجة هذا هو إّما  ن يرّق هذا العدّ  بفعل لطف ارؤوس المسيئين إليهم

بحيث ال يمكن لشيء  ن يقنعه بأن يغيّر من موقفه   عماله،  اجدً  ا شرسً  ا،     نّه يكون متوحشً المؤمن

 فيشعر بإحساس حارٍق بالخزأ  العار  الندم بسبب اللطف الذأ يُبديه المسيحّي الحقيقّي بكثرة نحوه. 

  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

  التّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي ا هذا المقطع: ما الحقائق التّي يحتويهفّكر

نها. 41-1: 14 ر مية: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّو   ،  ند ِّ

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

 صي في دفترك. يمكنك  ن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.: اكتب هذا التّطبيق الّشخدّو 

)تذّكر  نّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه.  في ما 

 يلي قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 34:-4: 43 روميةمن  مقترحةأمثلة على تطبيقات  .4

س  عضاء جسِدك باس : 1: 14  دة في خدمة هللا. يأد اٍت لطبيعتك الجدكتمرار كرِّ

س جسدك لكّل ما  : 1: 14  بِعد جسَدك عن كلِّ شيٍء   أِّ شيٍء يُزعج هللا  ال يرضيه،  كرِّ

 يرضي هللا. 

تجنّب مشاكلة األشرار  االتّجاهات التي يحيون بها. ال تسمح لنفسك بأن تتشكَّل بحسب  : 4: 14

األغاني بذيئة الكلمات،   ترديدالّشّريرين. تجنَّب اللغة الُمسيئة، نموذج هذا الّدهر  العالم 

ياب الكاشفة  قراءة المجاّلت  الكتب القذرة،  مشاهدة األفالم الال خالقيّة،  ارتداء الثّ 

شر ر ُمن ،  اتّباع  صّحتها المثيرة،  االنخراط في  نشطة تسلية مشكوك بأخالقيّتها

 . الخطية عزيمة عن تصميٍم  يُدعون  صدقاء. ابتعد بقصٍد 
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س نفسك للتّغيير الّداخلّي الذأ يقود إلى التّغيير الخارجّي. اسَع باجتهاد  نشاط ألن  : 4: 14 كرِّ

نة في الكتاب الُمقدَّس،  امأل ذهنك بكالم هللا،  ُكن مستعدًّ   اتتغير  تعرف إرادة هللا الُمد َّ

غييِرك.  رِسل ضميرك  معتقداتك  قناعاتك بأن يستخدم الّر ح القدس كالم هللا لت ا راغبً 

باستمرار إلى مدرسة الكتاب الُمقدَّس،  تلقَّ التّعليم من الّر ح القدس. امتحن قناعاتك 

في نمّوك  ا راكدً  لترى إن كانت بحسب الكتاب الُمقدَّس. ارفض  ن تصبح خاماًل 

 عن الوضع الذأ  نَت فيه. الكسولة الّرضا مشاعر المسيحّي. حارب 

ال ترفض  ن تستخدم موهبتك الّر حيّة     زنتك الّر حيّة إن  عطاك الّرّب هذه الموهبة  : 1: 14

    الوزنة. تخلَّ عن التّقدير المبالغ به للّذات. 

ال ترفض  ن تستخدم موهبتك الّر حيّة     زنتك    عملك الذأ استودعه هللا فيك. تخّل  : 1: 14

 ف. عن التَواُضع الكاذب الُمزيَّ 

 تنمو  تحيا  تعمل  ا ثابتً  اك بحاجة للمسيحيّين اآلخرين حتى تبقى  اقفً  دِرك   قّر بأنّ  : 1: 14

 ااعتمادً بشكٍل صحيح  تخدم هللا كما ينبغي. تخلَّ عن استقالليّتك غير الّصّحيّة  نمِّ فيك 

 . اصّحيً  متباداًل 

في الكتاب الُمقدَّس في ما  لمة هللاإن كانت لديك موهبة النّبوة استخدمها في إعالن ك : 3: 14

 بالماضي  الحاضر  المستقبل.  يختصّ 

احتياجات اآلخرين، فأعِط بسخاء للقضايا ذات  سداد إن كانت لديك موهبة المساهَمة في : 2: 14

 التّأثير الحقيقّي على المحتاجين. 

 اشموليًّ  ااك  ن تكون قائدً إن كانت لديك موهبة القيادة، فقُْد بنشاط  اجتهاد،  لكْن إيّ  : 2: 14

 (. 42-41: 42)متّى  اديكتاتوريًّ 

  كِرم المسيحيّين اآلخرين  احتِرم المواهب  الوزنات  األعمال التي استأمنهم الّربّ  : 12: 14

 عليها. 

 ال تتوقَّف عن العمل بمهمتك بحماٍس   مانة.  : 11: 14

 في المستقبل.  األّن  عود هللا ستتّم يقينً  اُكْن فرحً  : 14: 14

 احتمل المشقّات  الّضيق ألّن من شأن هذا  ن يُظِهر محبّتك حتى في  سط  اُكْن صبورً  : 14: 14

 الظّر ف الّصعبة. 
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 الة، ألن من يطلب يجد،  من يسأل يُعطى،  من يقرع األبواب تُفتَح له. في الصّ  اُكْن  مينً  : 14: 14

 . احيّين اآلخرين الذين لديهم احتياج. ُكْن مضيافً  عِط مّما لديك بشكٍل خاّص للمسي : 11: 14

 (. 42-41: 3بارك الذين يضطهد نك  صلِّ ألجل الذين يسيئون إليك )لوقا  : 12: 14

 نمِّ فيك ارإحساس مع اآلخرين.  : 11: 14

   .ينبسيطَ الوضع االجتماعيّين ال  ةمكان صحاب ال -ألن تتعامل مع الوضيعين  اُكْن مستعدًّ  : 13: 14

 ال تغلب بالّشّر، بل اغلب الّشّر بالخير.  : 11-41: 14 

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية. 3

ال  ريد  ن  تبع األنماط  األشكال الخارجيّة الخاّصة بالعالم الّشّرير. ال  ريد  ن يشّكلني العالم الّشّرير في  . 

ر في ذهني  ضميرأ  سلوكي.  ريد  ن  سعى ،   ن  تغيَّ اخليّ ي الدّ لكنّني  ريد  ن  تغيَّر في كيان قالبه.

 لمعرفة إرادة هللا الكاملة لحياتي. 

في تقديرأ  نظرتي لنفسي.  ريد  ن  ال  ريد  ن يكون لدّأ تقديٌر مبالغ به للّذات، بل  ن  كون متعقِّاًل ب. 

ل منّي في جوانب  قدِّر نقاط قّوة المسيحيّين الحقيقيّين اآلخرين   ن  كرمهم،   ن  رى حقيقة  نهم  فض

 عديدة. 

 التجاوب    .صلِّ : 4الخطوة 

ل في صالتك لما تعلّمته خال تجا ب. )41-1: 14 ر ميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتنا بلنصلِّ 

على  ن تكون صالتك جملةً    جملتَين. تذكَّر  ن يصلّي  عضاء المجموعة  دراسة الكتاب الُمقدس. تدّرب

 مختلفة.( بشأن مواضيع 

 

 دقائق( 2) صالة  4

 صالة شفاعيَّة

 

في مجموعات ثُنائيَّة    ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا  ألجل الناس في  تابعوا الصالة

 .العالم
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 )دقيقتان(  اجب بيتي 3

 للّدرس القادم

 

 هم  ن يكتبوه في دفاترهم(.  عضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا،    اطلب من  عطِ  قائد المجموعة.)

 .   ن تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ  ناًسا للمسيح   ن تبني كنيسة المسيحتعهَّد .1

 مع شخٍص آخر    مجموعة.  41-1: 14ر مية  ِعظ    علّم    ادرس .4

ا مع هللا تقر  فيه حوالى نصف  صحاح منالخلوة الر حية .1 ، 21، 22إشعياء  : خّصص  قتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك. ي 11، 14  وميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

 ع يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. راجِ . 12: 1 خبار األيّام 4شفاء هللا:  الحفظ: .2

ر َمثَل  :التعليم .1 استفِد من الخطوات ارإرشاديّة  .13-1: 42" الوارد في متّى ال في الكرمالعمَّ "حضِّ

 مثال الواردة في الّدرس األ ل.الّستّة لتفسير األ

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص     مر ُمحّدد هذا األسبوع،  انظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب  يًضا مالحظاتك بشأن  قتك الخاّص مع هللا،  د ِّ

 حضير لألسبوع القادم.  مالحظاتك بشأن آيات الحفظ،  مالحظات التّعليم  هذا التّ 
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  34الّدرس 

 صالة 4
 

س مجموعتك  هذا البرنامج التدريبي قائد المجموعة:   .بالكرازة  المناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ  كرِّ

 
 دقيقة(  42)مشاركة   3

 إرميا

 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 11، 12، 41، 41 إرميا)الّرب  من التّأمُّ

استمع للّشخص الذأ يشارك،  تعامل مع كالمه بجدية  اقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة 

 مالحظات. 

 
 دقائق( 1)حفظ  2

 43: 3أخبار األيام 3: شفاء هللا

 

 .12: 1 خبار األيام 4: "شفاء هللا". جموعاٍت مؤلَّفة من اثنينفي م راجعوا

  دقيقة( 21)تعليم  3

 ّمال في الكرمالع

 

 يتعلق بـ 13-1: 42" في متّى العّمال في الكرم"مثل 

 ملكوت هللا المكافآت في

ؤيتها في قصة مستوحاة من الحياة األرضيّة اليومية ذات معنى سما أ. إنّها قّصة يمكن ر" هو لثَ "المَ 

الحياة الحقيقيّة الواقعيّة هدفها تعليم حقيقة ر حيّة. استخدم يسوع المسيح األمور الّشائعة  األحداث اليومية 

 من  جل إعالن  سرار ملكوت هللا  إنارتها،  لمواجهة النّاس بحقيقة   ضاعهم    حاجتهم للتّجديد. 

، الُملَحق 1ة في دراسة األمثال )انظر الّدليل ارإرشادأ  سندرس هذا الَمثَل باستخدام النقاط ارإرشادية الّستّ 

1.) 
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 .13-1: 42متّى  اقرأ

 .ُمقدَّمة في المثَلافهم القّصة الطبيعيّة ال. 4

ثَل بلغة مجازيّة يكون معناه الّر حّي مبنيًا على هذه اللغة المجازيّة.  لذا، سندرس   اًل : يُحكى المَ ُمقّدمة

 تها الثّقافيّة / الحضارية  حقائقها التاريخية. ل  خلفيّ ثَ كلمات قّصة المَ 

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية التي تتضّمنها قصة المثَل؟ شناق  

 .مالحظات

 .صاحب األرض 

ُجل كان رب بيت" األرضيُدعى صاحب  اجح  ّن هذا الرَّ "،  هي التّرجمة الحرفيّة للتّعبير اليونانّي. الرَّ

 زل  كرٍم كبير يحيط به. مالك ضيعة تتألَّف من من

 

 .أَجرو تسالعّمال المُ  

بيوم. كان العّمال يتجّمعون في الّسوق، حيث كان  اخالل موسم الحصاد، كان العّمال يُستأَجر ن للعمل يومً 

 صحاب العمل يأتون ألخذهم للعمل لديهم باألُجرة. كان يوم العمل الكامل يتألَّف من اثنتي عشرة ساعة 

 لّشمس  تنتهي بغر بها.  في نهاية كلِّ يوم عمل، كانْت  ُجرتهم تُدفَع لهم )ال يّينتبد  مع شر ق ا

11 :11 .) 

 

 .االتّفاق 

اًل  على ديناٍر  احٍد كأجرٍة لعملهم اليومي. كان الّدينار األجرة التي تُدفَع  اتّفق العّمال الّذين استُؤِجر ا   َّ

رين  ن يعقد ا مثل هذا االتّفاق  امكنً مقابل عمل يوٍم  احد في ذلك الوقت. لم يُكن م للعّمال الذين  توا متأخِّ

من النّهار ال كلَّ النهار.  لكّن صاحب األرض  عد بأن يعطيهم ما  امع صاحب األرض ألنّهم عملوا جزءً 

 يحّق لهم. 
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 .دفع األجور 

.  في هذه ا احدً  اقّون دينارً في نهاية يوم العمل الذأ استمّر اثنتي عشرة ساعة، عادةً ما كان العّمال يتل

ما تّم االتّفاق عليه بشأن  جرة العمل.  لكّن صاحب األرض عمل  القّصة،  خذ العّمال الذين استُؤِجر ا  ّ اًل 

،   عطاهم مقدار األجرة نفسها التي  عطاها لَمن اا توقَّعه العّمال. فقد بد  بالّدفع لَمن  تى آِخرً ممّ  ا كثر جدًّ 

 !  توا  ّ اًل 

 

  .ثَلياق المباشر، وحّدد عناصر المَ درس وامتحن السّ أ. 3

شير تثَل. يمكن  ن ل في الغالب من "الخلفية"  "شرح    تطبيق" المَ ثَ : يتألّف سياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثَل مَ ال خلفيَّةرد تثَل.  عادةً ما التي قيل فيها المَ  الظُّر فثل    يصف حكاية المَ  مناسبةثَل إلى " المَ خلفيَّة"

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

 ثَل؟ شرح    تطبيق هذا المَ  خلفيَّة قّصة  ي: ما هشف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 . 24-44: 49متّى في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

ثل، ف "ف"، في الكلمة "فإّن" في بداية المَ ظِهر الحري قِيل فيه هذا المثَل. يُ تال الخلفية يوضحانثّمة  مران 

ابق: " لكّن  ّ لون خاتمة المثَل هي ذات خاتمة المقطع السّ كما  نَّ  ن المثَل متّصل بالحديث الّسابق. 

 (. 13: 42؛ انظر 12: 11كثير ن يصير ن آخرين،  آِخر ن كثير ن يصير ن  ّ لين" )متّى 

 

 .خطر عدم الّدخول إلى ملكوت هللا 

،  لكنّه  درك  نّه لم يكن قد حصل على الحياة األبدية اجدً  اغنيًّ  اشابً  43-13: 11ف إنجيل متّى يصِ  

للحصول على الخالص،  لكّن بحثَه هذا تّم بالطّريقة الخاطئة. كان هذا  ا)الخالص(. كان يسعى باحثً 

 الّشريعة )متّى  صاياحفظ الّشاّب يفكِّر بأّن عليه الحصول على الخالص من خالل عمل  عمال  

اني من الوصايا العشر. لم يقتبس يسوع (.  في حديث يسوع معه، اقتبس  صايا اللوح الثّ 42، 13: 11

يوحنا 1عدم حفظ  صايا اللوح األّ ل ) ا صايا اللوح األّ ل ألّن عدم حفظ  صايا اللوح الثّاني يعني ضمنيً 

2 :42 .) 
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إذا ما نظرنا إلى تفسير يسوع  اجدً  اسطحيًّ  ااه الوصايا كان موقفً تُظِهر استجابة الّشاّب الغنّي  ّن موقفه تج

 : "إن  ردَت  ن تكون كاماًل (. فرّد عليه يسوع المسيح قائاًل 22-41: 1المسيح الّر حّي لهذه الوصايا )متّى 

 فاذهب  بِع كّل ما تملك،   زع على الفقراء، فيكون لَك كنٌز في الّسما ات،  تعال اتبعني" )متّى

يمتحن (. لم يطلب يسوع من الّشاّب الغنّي  ن يكتسب الخالص بعمل عمٍل صالح،  لكنّه كان 41: 11

قة الكاملة بيسوع المسيح، التي تظهر في تسليم الّذات  الطّاعة . فمن د ن الثّ ثقته الكاملة في إطاعته

ه. فقد عرف يسوُع  ّن قلبه كان  ن يذهب الّشاّب الغنّي ليبيع كلَّ ما كان لدي االكاملين، لم يُكن متوقَّعً 

فعليه  ن  اناضج      كامال  فلو  راد هذا الّشاّب الغنّي  ن يكون خلف قضبانها.  ابثر ته، بل مسجونً  امربوطً 

يثق ثقةً كاملةً بيسوع المسيح  يعمل ما قاله يسوع المسيح، فيذهب ليبيَع كلَّ  مالكه، التي كانت تعترض 

ليسوع المسيح يتبعه حيثُما سار   مر.  باتّباع يسوع المسيح  اصير تلميذً طريق ثقته بيسوع المسيح، في

سيتعلَّم المزيد عن نكران الّذات،  عن َحْمل الّصليب كلَّ يوم  عن الّشهادة للمسيح. من د ن ارإيمان    

 ال يمكن رإنسان  ن يخلص!  ،اعةالثّقة بيسوع المسيح، التي تظهَر في تسليم الذات  الطّ 

حن يسوع كلَّ من  راد ا  ن يصير ا مؤمنين به بامتحان بيع كلِّ ما لديهم! كما  نّه ال يمتحن كّل ال يمت

 احٍد من   الده بامتحاٍن  احد. فكان  يّوب  إبراهيم  يعقوب  يوسف في العهد القديم،  زّكا  يوسف 

 ن يذهبوا  يبيعوا  مالكهم  ما  الّرامي في العهد الجديد،  غنياء لهم ثر ات   مالك كثيرة،  لم يُطلَب منهم

رين(، ال  لديهم!  عال ةً على ذلك، كان إبراهيم  كّل األغنياء الذأ  ُتي على ِذكرهم  عاله ُمخلَّصين )مبرَّ

(! كما  نّهم  ظهر ا  ّن إيمانهَم 42: 1 ر مية؛ 3: 11بعمل األعمال الّصالحة، لكن بارإيمان فقط )تكوين 

 (. 41-41: 4؛ يعقوب 22-1: 11ل نوعيّة الحياة التي عاشوها )عبرانيّين من خال ا حيًّ  اكان حقيقيًّ 

 

 .صعوبة الّدخول إلى ملكوت هللا 

لم يثق هذا الّشاّب بيسوع اختار الّشابُّ الغنّي  ن يحتفظ بثر ته   مالكه  االبتعاد عن يسوع المسيح. 

إنه ألسهُل  ن يدخل الجَمُل في ثقب إبرة من المسيح،  لم يبد  في اتّباع يسوع المسيح.  عندئٍذ قال يسوع: "

للغنّي  ن  امستحيل تمام  (. عنى يسوُع ما قاله، فقد  علن  نّه 42: 11 ن يدخل الغنيُّ ملكوت هللا" )متّى 

خول إلى ملكوت هللا! فالثّر ة  األمالك  المال  األشياء التي ترافق ة طريق للدّ يعمل    يشّق طريقه بأيّ 

لطة  الشّ كل هذه، مثل النّ  بقلب  عقل  حياة البشر الطبيعيّين حتى تكاد  اهرة، تؤثِّر جدًّ جاح  القّوة  السُّ

ر ا  نفسهم منها! هذه األشياء تعمل في الغنيّ   صاحب النّفود  الّشهير  تمتلكهم د ن  ن يستطيعوا  ن يحرِّ

؛ 42: 3ملكوت هللا )متّى  عمَل الّسحر  تمنعهم من التمتُّع بالموقف الذأ يحتاجون إليه للّدخول إلى

حة مطلَقة  جازمة للتّأثير بتفكير تالميذه مفادها  نَّ (. تكلّم يسوع بكلماٍت  اض12-1: 3تيموثا س 1
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،  لكنّه هبةٌ سياديّة ممنوحة من يِد نعمة هللا الكريمة ابشريًّ  االخالص من البداية إلى النهاية ليس إنجازً 

 (. 1-2: 4؛  فسس 21-22: 3)يوحنا 

(. الّراجح  ّن 41: 11، من يقدر  ن يخلص؟" )متّى إذنْ ِدم تالميذ يسوع المسيح صدمة قويّة  سألوا: "صُ 

 ن يصبحوا  غنياء، فإنّهم لن يستطيعوا دخول ملكوت  االتالميذ فّكر ا بأنه لكون األغنياء يريد ن هم  يضً 

 ا عند هللا فكلُّ شيٍء مستطاع" )متّىاس،  مّ سيح عليهم: "هذا مستحيٌل عند النّ هللا.  لهذا رّد يسوع الم

، يعتمد بالكامل على هللا في خالصه. فارإنسان ال يستطيع من ذاته اكان  م فقيرً  ا(. ُكلُّ إنسان، غنيًّ 43: 11

، من خالل من فوق في ذاته  ن يعمل  أَّ شيٍء ليخلِّص نفسه! ال يخلص ارإنسان إال إن ُ لِد  الدةً ثانيةً 

 الرسل هللا هو َمن يعطيه حتّى ارإيمان الذأ يحتاجه ) عمال (. بل إنّ 2-1: 1س )يوحنا عمل الّر ح القد

(.  هكذا،  باختصار، يعلّم يسوع المسيح  ّن النّاس ال يخلصون بجهودهم، مهما 41: 1؛ فيلبّي 22: 11

 (. 12-1: 1تيموثا س 4كانت، لكنّهم يخلصون بمحبّة هللا  نعمته فقط )

 

 .ُمضّحيّة في ملكوت هللامكافأة الخدمة ال

إنّه  التاّلميَذ اآلخرين تركوا كلَّ شيٍء  تبعوا يسوع المسيح،  سأل يسوع عما  الرسول قال بطرس

سينالونه لموقفهم هذا. من ناحية، عمل بطرس  التاّلميذ اآلخر ن ما طلبه يسوع من الّشاّب الغنّي: فتركوا 

حية  خرى، قال يسوع إنّه ليس من شيٍء يستطيع النّاس  ن (.  من نا11: 1كلَّ شيٍء  تبعوا يسوع )لوقا 

 (. هللا هو الوحيد الذأ يمنح الخالص! 41-43: 12يعملوه من  جل  ن يخلصوا )مرقس 

جل يسوع المسيح فسينال . فكلُّ من يضّحي ألارّد يسوع على بطرس  تالميذه بجواب مطمئن  مشّجع جدً 

من االضطهادات  الّصعوبات التي كان عليهم  ن يواجهوها   ضعاف تضحيته في هذا الّزمن. فبالّرغم

بأمالٍك  عالقاٍت مع النّاس  كثر مّما لدى  األجل يسوع المسيح على األرض، فإنّهم سيتمتّعون  يضً 

األشرار.  في الّدهر اآلتي، حين يأتي الّربُّ يسوع المسيح في مجيئه الثّاني، حين يُجدَّد كلُّ شيء، سيكافئ 

ُسل  كّل   الِده اآلخرين. فسينالون ميراث ملكوت هللا في شكله النّهائّي الكامل، الّذأ سيتمثَّل هللا الرُّ 

 (. 12-41: 12بالّسماء الجديدة  األرض الجديدة )مرقس 

 

 .اآلخرينو األّولينتحذير بشأ  

بها اآلخر ن إليهم.  بالطّريقة التي ينظر  غيرها ال ينظر هللا إلى النّاس  نجاحهم  إنجازاتهم  ما لديهم

: "نظرة الّرّب تختلف عن نظرة ارإنسان، ألن ارإنسان ينظر إلى المظهر 1: 13صموئيل 1نقر  في 



73 
 

ذين بسبب ما لديهم هم الّ  األّولو (. 1: 2كورنثوس 1الخارجّي،   ّما الّرّب فإنّه ينظر إلى القلب" )انظر 

،  في ايكونون محطّ احتراٍم خاّص عند النّاس عمومً من ثر ة    تعليم    مركز    نجاح    إنجاز  مكانة 

ينظر إلى القلب فإّن كثيرين من هؤالء   لكْن ألّن هللا. ا يضً  المؤمنينبعض األحيان عند المسيحيّين 

اآلخرين في ملكوت هللا، بل إن بعضهم سيُبَعد ن  يُرفَضون من  كلِّ  مكانٍة بعد"األّ لين" سيُوَضعون في 

،  خدموه امسيحيّين آمنوا بيسوع المسيح منُذ كانوا صغارً  األّولو (. قد يكون 41-41: 1ى ملكوت هللا )متّ 

لهم، صار ا يعتبر نه فضيلة فيهم يكافئهم هللا  اعظيمً  امن  ن ير ا هذا امتيازً  طيلةَ حياتهم.  لكْن بداًل 

رو عليها. يمكن  ن يكون  ر في  اآلخ  حياتهم، مثل زّكا، رجل هم الذين آمنوا بالمسيح في  قٍت متأخِّ

 المجِرم الذأ ُصلِب مع يسوع )لوقا مثل ما(،    ربّ 12-1: 11األعمال  جابي الّضرائب القوّأ )لوقا 

رينة في الكنيسة سيكون يّ يُعتبَر ن بالغي األهمّ  الّذين(. كثير ن من 11-21: 41 ،  كثير ن من آخ 

ربما يكون من هؤالء األرملة الفقيرة . أّول ينن المجهولين  غير المعر فين بالمّرة في على األرض سيكو

لتاّلميذ (،    مريم التي من بيت عنيا، التي انتقدها ا22-21: 14التي  عطت كلَّ ما كان لديها )مرقس 

(،    األ الد الكثير ن في العالم الذين 2: 43ه مع يسوع )متّى تْ الذأ عمل على عمل ارإحسان  اللّطف

 ؛2-1: 12نما كان التاّلميذ يتشاجر ن بشأن َمن فيهم األهّم  األعظم )متّى يح بيمس ثقوا بيسوع ال

 ينبّههم لضر رة  ن ينتبهوا من  المؤمنين(.  لذا، يحذِّر يسوع تالميذه  كلَّ المسيحيّين 42-42: 42

 .أّولينالّرغبة بأن يكونوا 

آخرين،  اآلخرين الذين يصير ن  مثَل العاملين في الكرم صورة توضيحيّة لمبد  األّ لين الذين يصير ن

شبَّه بإنسان رّب بيت، إلخ" فقد قصد  ن   لين.  لذا، حين قال يسوع المسيح: "فإّن ملكوت الّسما ات يُ 

 يُخبِرنا بما سيحدث حين يُعلَن ُحكم هللا في مرحلته األخيرة في يوِم الّدينونة األخيرة. 

 

 . 44-4: 34في متّى  واردةثَل ب. قصة المَ  

 

 . 44: 34في متّى  واردثَل ج. شرح أو تطبيق المَ  

: "فهكذا يصير 12-13: 11ريقة التي ختم فيها الحديث في متّى يختم يسوع المسيح هذا المثَل بالطّ 

الذين  األّوليناآلِخر ن  ّ لين،  األّ لون آخرين." ينبّه يسوُع تالميذه  كلَّ المسيحيّين بأال يكونوا من 

 !آخرينسيصير ن 

 :أّولينكن قول ثالثة  مور عن النّاس الذين يعتبر ن  نفسهم  يم
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 يظنّو  أنّهم ينبغي أ  يُكافَأوا على ما أنجزوه من عمل! أّول ينالذين يُعتبَرو  

كان بطرس شديد الحماس  التّوق ليعرف ما سيناله هو  التالميُذ اآلخر ن ألنّهم تركوا كلَّ شيٍء  تبعوا 

كافأ ن مكافأة سخيّة على ثقتهم  طاعتهم،  لكنّه حذَّرهم بأن يتجنّبوا نّهم سيُ يسوع المسيح.  عد يسوع بأ

 في ما يختّص باألمور الّر حيّة. نال هؤالء خالصهم هبةً مجانيّة لروح العمل ألجل األجرةالوقوع فرائس 

ليست  حة من هللاالمكافآت الممنوسخيّة من يد هللا، ال لشيء عملوه    حقّقوه    كسبوه!  لذا، فإنّه حتّى 

فالمكافآت الممنوحة من هللا هي تعبيرات على نعمة هللا غير على األرض.  كالمكافآت التي تُمنَح من النّاس

 على عمٍل تّم إنجازه!  من التعويض    المجازاة االُمستََحقَّة  محبّته لشعبه. فال تكون هذه المكافآت نوعً 

 

 نبغي أ  يُكافَأوا بما يتنااب مع ما أنجزوه من عمل. يظنّو  أنّهم ي أّولينالذين يُعتَبَرو  

يفوت هؤالء  ن يدِركوا  ّن هللا متسيّد  بأنّه الوحيد الذأ له الحّق بأن يسبِغ نعمته  عطاياه  يعطي مكافآته 

حسب إرادته  مسّرته! فإن  راد  ن يمنح هللا إحسانه رإنسان آمن في يومه األخير، مثلما يفعل مع إنسان 

الحّق بأن يفعل هذا. ليس من إنسان يحّق له  ن ينتقد هللا، ألّن كّل إنسان  به، فلله كلُّ  اوَل حياته مؤمنً كان ط

إنّما يخلص بنعمة هللا ال بأعماله    تكريسه    تضحيته!  لذا، يعلِّم هذا المثَل  نه ليس من إنسان له الحّق 

ة هللا  سيادته يّ ثل على حرّ ّأ المكافآت. يؤّكد هذا المَ من هللا،  ال حتّى الخالص، فكم بالحر ابأن ينال شيئً 

 في  ن يمنح المكافآت كما يرغب من منطلق نعمته فقط. 

 

 أنّه ينبغي أال يُكافَأ اآلخرو  على ما عملوه.يظنّو   أّولينالذين يُعتبَرو  

 عظم  ام هللا إكرامً حتّى الّصغار غير المعر فين من النّاس، الذين يعطيه كثير ن ما يتّصف هؤالء بحسد

بأن  المؤمنين بجديّة هلل طوَل حياتهم!  بهذا، فإّن هذا المثَل يعلِّم المسيحيّين  امّما يعطي للذين يعملون كثيرً 

 يمتنعوا عن التكبُّر  التفاُخر بأعمالهم. 

 

  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 2

 ن يكون هناك مغزى ر حي لكّل نقطة تُذَكر في المثل.  التّفاصيل ذات الّصلة في  : لم يقصد يسوعُمقّدمة

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

ا ثل.  لذا، علينا  الّ الرئيسّي    الّدرس الرئيسّي الذأ يُراد إيصاله من خالل المَ  نعطي مغزى ر حيًّا خاّصً

 ثَل.  مستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية في قّصة المَ 
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ثَل  التي تُعتبَر  ساسيّة    ذات ِصلة  يُقَصد : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 منها إيصال معنى ما؟ 

 .مالحظات

 .أ. التّفسير المجازيّ  

للفهم الخاطئ بفعل التّفسير المجازّأ.  مع  نَّ بعض الُمفسِّرين كتبوا بعض ثل ما تعرَّض هذا المَ  اكثيرً 

له ال يمكن استنباطها من سياقه،  لذا ينبغي  ةً مجازيًّ  ينامينة  القيّمة لهذا المثل، فقد  عطوا معفاسير الثّ التّ 

 رفضها.  

،  العّمال الذأ استؤِجر ا هللاهذا المثَل كما يلي: صاحب البيت يمثِّل فّسر  م.( 422-112إيرينا س )

البشر الذين أتوا للوجود بعد ،  البشر الذين بدأت بهم الخليفةهار يمثِّلون للعمل في   قات مختلفة من النّ 

 . منعلى األرض في نهاية الزّ  و البشر الذين ايكون،  الخلق

 يشير عّمال النّوبة األ لى . هللايمثِّل صاحب البيت فّسر هذا المثل كما يلي:  م.( 412-121  ريجانوس )

أجيال البشر الممتّدة من انية من العّمال فتمثِّل .  ّما النّوبة الثّ أجيال البشر الممتّدة من الخليقة وحتى نوح

.  النّوبة أجيال البشر الممتّدة من إبراهيم إلى مواى النّوبة الثّالثة من العّمال تمثِّل . نوح إلى إبراهيم

.  النّوبة الخامسة من العمل تمثِّل ال البشر الممتّدة من مواى إلى يشوعيأجل تمثِّل الّرابعة من العّما

 . الخالصَ .  يمثِّل الدينار الُمعطى لهؤالء العّمال أجيال البشر الممتّدة من يشوع إلى يسوع

إلى  الكنيسة منذ زمن الخلقفّسر هذا المثل كما يلي: يمثِّل الكرم  م( 322-122غريغوريوس الكبير )

الُمعلّمو  الذي يعلّمو  المسيحيّين في .  العّمال هم هللا يمثِّل صاحب البيت . مجيء يسوع المسيح ثانية

من آدم إلى نوح،  من نوح إلى إبراهيم،  من إبراهيم إلى : الكنيسة في الحقبات المختلفة عبر الّزمن

اعة األ لى  الّساعة الثّالثة  التّاسعة يمثِّل العّمال الذين  توا في السّ موسى،  من موسى إلى المسيح. 

ذين ثابر ا  استمّر ا في العناية بالكرم من بدء الخليقة. ، الذين كانوا يكرمون هللا  يهابونه الّ العبرانيّين

 يمثِّل . الفترة الممتّدة من المجيء األول إلى المجيء الثّاني ليسوع المسيح تمثِّل الّساعة الحادية عشرة 

ُالاعة الحادية عشرة عّمال السّ  تمثِّل األ قات يمكن  ْن  . كما ر ى  نّهاألَُمم،  في تفسير آخر يمثِّلون الرُّ

 . الطّفولة، الحداثة، الّشباب، الّرجولة، الّشيخوخةالمختلفة مراحل مختلفة في حياة ارإنسان: 

البركات  إلى رمز الّدينار،  ييسوَع المسيحفّسر هذا المثَل كما يلي: يمثِّل الوكيل  (Lenskiلينسكي )

 .العاطلين عن العمل الذين ال عذر لهم ا يمثِّل العّمال الُمستأَجر ن آِخرً . الّزمنيّة

 تفاسير  خرى ينبغي رفضها:
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. فليس في الّسياق ما يقترح هذا األمم ا،  يمثِّل الذين ُدعوا آِخرً  اليهود اليهود  األمم: يمثِّل الذين ُدعوا  ّ اًل 

 يه.    يشير إل

عالقات صاحب العمل  الُمستخَدمين: "ينبغي ألصحاب العمل  ن يدفعوا للعاملين لديهم األجور نفسها، 

. فال التَّفسير مهما كان مقدار العمل الذأ يقوم به العامل    الُمستخَدم!" ليس في الّسياق ما يقترح هذا

. فلو طُبِّق هذا المبد  على عالم العمل امً يقصد يسوع  ن يعلّم  جوب تطبيق هذا المبد  على عالم العمل عمو

، ما ا(. فعلى العكس تمامً 12: 1تسالونيكي 4  جور العّمال ألّدى إلى كارثٍة، كما  نّه مبد  غير كتابّي )

لون آِخرين" يمثِّل تعاُمالت هللا مع البشر!  قصد يسوع  ن يعلّمه هو  ّن مبد  "يصير اآلِخر ن  ّ لين  األ َّ

 وقف الذي يسعى للتَّعاُمل مع هللا على أااس "األجر الكبير للعمل الكثير!"مفيسوع يدين 

 

 .فاصيل ذات األهّميّةب. تفسير التّ  

لمبد  "يصير ن اآلخر ن  ّ لين  األّ لون آخرين"! مؤّكد  ن  اباعتباره شرحً يفسِّر يسوع نفسه المثَل 

 نيسة! يقصد  ن يشير إلى المراحل المختلفة في تاريخ الك لميسوع 

 

 بأ  يستأجر من يشاء وبأ  يعمل بماله ما يشاء.  لصاحب البيت/ األرض الحقّ  

يسوع يشبّه ملكوت هللا بصاحب البيت/ األرض تُظِهر  نّه يريد  ن يلفت النّظر بشكٍل  ساسّي إلى  حقيقة  نّ 

قة الكاملة. حّق الُحكم  التّسيُّد كون هللا مالك كّل األشياء  كّل البشر،   نّه يقّرر مصائر النّاس بسيادته الُمطلَ 

(. هذه 1-2: 4عن  أ جهٍد بشرّأ ) فسس  ا. الخالص هو هبته المجانيّة،  ليس ناتجً ا مٌر يخّص هللا حصرً 

 مهّمة. في المثَل النّقطة 

 

 . كا  االتّفاق مع عّمال النّوبة األولى عادال   

.  حقيقة  نَّ صاحب البيت/ ا احدً  ازمن يسوع دينارً  كانت األجرة اليوميّة االعتياديّة للجنود  العّمال في

األرض اتّفق على  جرٍة مع عّمال النّوبة األ لى يُظِهر  ّن هؤالء العّمال كانوا يعملون ألجل الحصول على 

قطة في المثل ، ألنّهم اتّفقوا عليه. هذه النّ عادال   جرة.  قد اعتبر صاحب العمل  الُمستخَدمين هذا األمر 

 . في فهم المثل ةمهمّ 
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  .الّساعات الثّالثة والّساداة والتّااعة والحاديّة عشرة 

، التي كانت تُدعى الّساعة األ لى.  لذا، فإن الّساعات الثّالثة اكان النّهار يبد  في الّساعة الّسادسة صباحً 

، ا الثّالثة  الخامسة عصرً  ااسعة  الحادية عشرة تقابل الّساعات التّاسعة  الثّانية عشرة ظهرً ادسة  التّ  السّ 

 ن يتّم استئجار  اجدً  امستغربً  ابيعيّة يكون  مرً كما يظهر في ترجمة "كلمة الحياة". في ظر ف العمل الطّ 

 مؤّكد  ّن يسوع ال يقصد  ن يعطي هذه التّفاصيل  ّأ معنى عّمال قبل ساعٍة  احدة من انتهاء يوم العمل! 

ثل هو في هذا المَ  اثل. لكن ما يُرى  اضحً ية خاّصة في فهم معنى المَ ُمحّدد،  لذا فإنّها ليست ذات  همّ 

اهتمام صاحب البيت/ األرض ال بكرمه  بإتمام العمل الالزم فيه فحسب، بل  بالعّمال الذين لم يُستخَدموا. 

 التي عملوها، بل  نّهم حصلوا على عمل.  المّدةليس المهّم هو معرفة 

 

 .وبة األخيرةالوعد الُمعطى لعّمال النّ  

لم يدخل صاحب البيت/ األرض في اتّفاق مع العّمال الذين بد  ا العمل في  قٍت الحٍق من النّهار،  لكنّه 

صاحب البيت/ األرض يقول في  ، ألنّ  يًضا . هذه النُّقطة في المثل مهمةا عده بأن يدفع لهم ما يراه مناسبً 

الّرئيسيّة اله. كما يشير هذا إلى النّقطة المركزيّة    الّرسالة نهاية المثل إّن له الحّق بأن يعمل ما يشاء بم

 ن َمن يستخدم  كيف يكافئ. أفي المثَل،  هي  ّن هلل الحّق المطلق  الّسيادّأ بش

 

 .الكلمات "عندما حّل المساء" 

، حين سيدين ( يشير إلى نهاية تاريخ العالم42: 11 متّى. فالّسياق )في فهم الَمثَل لهذه الكلمات  هّميّة

ما سيحدث حين  التي تتعلّق بالمسيح كلَّ البشر. يشير هذا إلى النُّقطة المركزيّة    الّرسالة الّرئيسيّة للمثل، 

 يأتي ذلك اليوم. 

 

 .وكيل الكرم 

يرى بعض الُمفسِّرين في  مر صاحب البيت/ األرض لوكيله إشارة رمزيّة لحقيقة  ّن "اآلب ال يحاكم 

في  ايعمل شيئً  نا ال نرى هذا الوكيل(.  لكن ألنّ 44: 1االبَن سلطةَ القضاء كلها" )يوحنا  ، بل  عطىا حدً 

، فإّن التّفسير بأنَّ صاحب البيت/ األرض يمثِّل اآلب بينما الوكيل يمثِّل االبن تفسير غير 11-11اآليات 

ة د ن  ن يكون له شأن  كيد  مشكوك به. األفضل  ن يُنظَر إلى الوكيل باعتباره شخصيّة ضمن القِصّ 
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من ارإثارة  الحياة  ايقتصر د ر شخصيّة الوكيل على  ن يعطي شيئً بالّدرس الُمراد تعلُّمه من القّصة. 

 للقّصة. 

 

ر  من العّمال الذين ااتُ  اَدف ع األُجور بدء    روا آخ    .اؤج 

رتيب العّمال يُعطي هذا التّ  ّ لين."  ، ألن المسيح قال: "يصير اآلِخر نفي فهم الَمثَلهذه النُّقطة ذات  هّميّة 

 فرصةً لير ا ما سيفعله صاحب البيت/ األرض للذين  توا للعمل في نهاية اليوم.  الذأ  توا   اًل 

 

 ينال كلُّ واحٍد المكافأةَ نفسها.  

مّما تّم االتّفاق عليه بأن يأخذ ا  كثر  ، توقَّع العّمال الذين  توا  ّ اًل ادينارً  احين ُدفِع للعّمال الذين  توا آخرً 

 لذا مع صاحب البيت/ األرض.  لكّن عّمال  ّ ل النّهار  خذ ا المبلغ نفسه الذأ  خذه عّمال آِخر النّهار. 

 خذ ا يتذمَّر ن على صاحب البيت. لم يُكن هؤالء غير راضين عّما  خذ ه فحسب، بل  حسد ا الذين  توا 

ُجِعلوا  ّ لين،  ائيسي لعدم رضا هؤالء هو  ن آخرين  توا آِخرً على ما  خذ ه من  جرة. الّسبب الر اآِخرً 

اًل  ُجِعلوا آِخرين!  لكْن ال يجوز لهم  ن يلوموا إال  نفسهم على موقفهم الّسيّئ    نّه برغم  نّهم  توا   َّ

ر الخاطئ، ألنّهم في الحقيقة  خذ ا ما تّم االتّفاق عليه مع صاحب البيت/ األرض قبل  ن يبد  ا.  ظه

رهم  نّهم كانوا يتّصفون  ،  لم يدِركوا حقوق صاحب البيت/ األرض، كما بروح العمل ألجل األجرةتذمُّ

،  هي المؤمنينة كريمةً من هللا لكّل المسيحيّين  نّهم حسد ا اآلخرين. ثّمة مكافأة  احدة تُعطى هبةً مّجانيّ 

 المشاركة في ميراث ملكوت هللا! 

 

  .ثَلة للمَ حّدد الّراالة الّرئيسيّ . 3

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

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

 احد،  أ نقطة مركزية  احدة يشّدد عليها.  لذا، علينا  ال  ثَل هدف    درس رئيسيّ عادةً ما يكون للمَ 

نحا ل إيجاد حقٍّ ر حّي في كلِّ  احٍد من تفاصيل القّصة، بل علينا  ْن نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي 

 ثَل لتقديمه. الذأ يسعى المَ 

 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش  
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 .مالحظات

 ."ملكوت هللا المكافآت فييعلّم عن " 13-1: 42في متّى  "الكرمعّمال "مثَل 

هلل الحّق الكامل والّسيادّي والمطلَق في ما يتعلَّق بمن يريد أ  رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

يستخدم في ملكوته والكيفيّة التي يريد بها أ  يكافئهم في يوم القضاء األخير. ولذا من ضمن األمور 

رين. وهكذا، عليهم أ  يتجنّبوا الوقوع  التي على النّاس تجنّبها أ  يكونوا مع األّولين الذين يصيرو  آخ 

 المؤمنونينال المسيحيّون  !"باألمور الّروحيّة العمل مل ألجل األجرة حين يتعلَّق ذلكفريسة  لروح الع

  ّق الخالص!خالصهم هديةً مجانيّة من يد هللا  ليس بفعل  مور عملوها فاكتسبوا ح

الخدمة ارإيثاريّة غير األنانيّة هي إحدى الّسمات األساسيّة التي يتّصف بها ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا 

 لروح العمل ألجل األجرةةً ها. إنّهم يتجنَّبون الوقوَع فريسالحقيقّي يخدمون من د ن توقُّع للمكافآت    طلب

(. فالمسيحيّون ير ن  يدِركون 11، 4: 42؛ 41، 44، 13: 11في ما يختّص باألمور الّر حيّة )متّى 

(. 41، 11-12: 42حقيقة سيادة هللا،  أ حقّه بأن يوّزع عطاياه  هباته على كّل َمن يريد  كما يريد )متّى 

إنّهم يدِركون  ن هللا يدعو النّاس بسيادته،   نّه يعطي الذين يدعوهم المكافآت التي يراها هو مناسبةً، 

 ، يتجنَّب شعب ملكوت هللا  ن يحسد ا  ّأ إنسان ينال من هللا  كثر مّما توقّعوا   االُمطلَقة!   خيرً  بسيادته 

(. إنّهم يدِركون  نّه امتياٌز عظيم لهم  ن يعرفوا محبّة  42-42، 11: 42)متّى  عاداًل  لهم بدا  كثر مّما

 في ملكوت هللا!  -المسيح   ن يعملوا في كرم هللا 

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسمَ قار  ال. 4

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

الموجود في كّل األمثال له ما يوازيه    يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع  خرى في الكتاب الُمقدَّس. حا ل  ن 

لشواهد المقابلة  المشابهة التي يمكنها  ن تساعدنا في تفسير المثَل. احرص دائًما على  ن تفّسر تجد  هّم ا

 ثاًل ما باالعتماد على التعليم الواضح  المباشر للكتاب الُمقدَّس.مَ 

 ثل؟ : ما الذأ يعلّمه كلُّ  احٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المَ اكتشف وناقش
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  .44-4: 2كورنثوس 4؛ 23: 42مرقس 

هلل الحّق الُمطلَق بأن يستخدم َمن يريد في خدمته.   َكل الّرّب يسوع المسيح مسؤ ليّة بيته لخّدامه )الكنيسة 

المسيحيّة في العالم،    الملكوت في مرحلته الحاضرة(،  عيّن لكّل خادم مهّمة في كنيسته  ملكوته 

 ن يكتشف ما يريده الّرّب  ن يعمل في الكنيسة  في هذا  مؤمنمسيحيٍّ  (.  لذا، على كلِّ 12: 11)مرقس 

العالم الحاضر. لحياته معنى بالنّسبة للّرّب،  ينبغي عدم تجاهُل مساهمته    إهمالها    النّظر باستهانة 

س مهمة ة بذر بذ ر بشارة ارإنجيل في كورنثوس،  لخادمه  بولُّ ، ُعيِّنت لخادمه بولس مهمّ إليها. فمثاًل 

،  على الخّدام  ن ير ا الحقيقيَّ  سقاية النّباتات النّامية في كورنثوس. هللا هو الوحيد الذأ يعطي النّموَّ 

 (. 11-1: 1كورنثوس 1) لديه  نفسهم عاملين مع هللا 

 

 .33-44: 49؛ لوقا 33-33: 9كورنثوس 4؛ 3-4: 3تيموثاوس 3؛ 44-44: 2كورنثوس 4

ديه  معه طلق بأن يكافئ خّدامه بالطّريقة التي يريد. بعض خّدامه    العاملين للدى هللا حّق سيادّأ مُ 

على  ن ينِجز ا  يتّمموا مهّمتهم بالّشكل الّصحيح. عمل خّدام هللا سيُمتَحن بالنّار في يوم  ان جدً حريصو

ار، فنجا  لم . فإن نجح عملهم في امتحان النّ مالّدينونة األخير،  من شأن هذا  ن يُظِهر نوعيّة عمله

بالكيفيّة التي بها  11-12: 1كورنثوس 1خبِرنا في يحترق، فسيكافئهم هللا.  لكّن الّرسول بولس ال يُ 

 سيُكافَأ ن. 

 ن خادمه قد للّرّب.  في ذلك اليوم، سيُعلِن هللا  مٍ دإكليل البّر في يوم القضاء األخير كخا سينال كلُّ مسيحي

(.  سيُظِهر هللا بّر المؤمن 2-3: 2تيموثا س 4ص يسوع المسيح الكامل )تبّرر بالتّمام بإيمانه بعمل خال

 (! 41-42: 1كورنثوس 1على هيئة إكليٍل على ر سه، إكليل سيبقى إلى األبد ) ا مرئيًّ  اتامًّ  االكامل إظهارً 

بّر تعتمد على (  ّن مكافآت هللا بارإضافة إلى إكليل ال4، انظر الملحق 41-11: 11ثل الوزنات )لوقا يعلّم مَ 

!  الخادم اختالف درجة األمانة واالجتهاد. فالمكافآت مختلفة بحسب درجات األمانة واالجتهاد المختلفة

 عظم سيُعطى مسؤ ليّةً  عظم في ملكوت هللا في مرحلته األخيرة على األرض  االذأ يبدأ  مانةً  اجتهادً 

 (. 11-12: 1كورنثوس 1الجديدة )انظر 

 

 .44-3: 43لوقا 

. يمكن 11 ن يتجنّبوا الوقوع فرائس لر ح العمل ألجل األجرة. انظر الدرس  المؤمنينينبغي للمسيحيّين 

أمناء يعملو  ما  اينبغي للمسيحيّين أ  يجتهدوا أل  يكونوا خّدام  : "لّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثل ن تكون ا
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يعملون ُمرَغمين ما قِيل لهم  ن يعملوه. ينبغي ." ينبغي للمسيحيّين  ال يخدموا بر ح العبد، فيتجاوز واجبهم

 نمّما قِيل لهم. إنّهم يخدمو اعاملين بمسّرٍة  كثر جدًّ   ن يخدموا بر ٍح حّرة،  بكّل رغبة  استعداد قلبيّ 

 ال مكافأة لها في ملكوت هللا.  فروح العبوديّةة  االمتنان. بر ح المحبّ 

غير مستحقّين  اينبغي أ  يعتبر المسيحيّو  أنفسهم خّدام  مثل: " يمكن  ن تكون الّرسالة الرئيسيّة لهذا ال

ون المديح    ينبغي للمسيحيّين  ال يخدموا بر ح الكبرياء، ظانّين  نهم يستحقّ ." يتّممو  واجباتهم فقط

ن ، ماعليهم  ن يعتبر ا الخدمة امتيازً قدير على عملهم ما قِيل لهم  ن يعملوه. المكافأة    االعتراف  التّ 

. واضعد ن توقُّع الحصول على إكرام  اعتراف خاّصين بسبِب طاعتهم. عليهم  ن يخدموا بر ح التّ 

 (. 3-1: 1بطرس 1في ملكوت هللا )انظر  ا تقديرً  اال تنال إكرامً  وح المتكبِّرةفالرّ 

 

ص التعليم الّرئيسّي للمثَل. . 4  لخِّ

 نؤمن    نعرفهّدمها المثَل؟ ما الذأ يريدنا يسوع المسيح  ن : ما التّعاليم    الّرسائل الّرئيسيّة التي يقناقش

 ؟ نعمله   نكو  عليه به،  ما الّذأ يريدنا  ن 

  .مالحظات

 على الجميع أ  يعرفوا هللا وطبيعته.    

في الّدينونة األخيرة.  لكّن هذه المكافآت جميعها معطاة ال ألّن  ئ هللا بنعمته  سخائه كّل مسيحيسيكاف

، 12: 4ة هللا  نعمته.  بحسب  فسس ونها    كسبوها، بل ألنَّ كلَّ شيٍء يعتمد على محبّ يّين يستحقّ المسيح

 فإنّه حتّى األعمال التي يعملها المسيحيّون مبنيّة على نعمة هللا!  

 

 على المسيحيّين أ  يعرفوا ما عليهم أ  يكونوا عليه.  

 ونيتجنّب  جّديّة  جدٍّ  اجتهاد: شعب ملكوت هللا الحقيقيُّ  الُمهّم  ن نخدم هللا بموقف  ر ح سليم بأمانة 

حّق هللا  يدركونمن ذلك  باألمور الّر حيّة،  بداًل في ما يختّص  لروح العمل ألجل األجرةالوقوع فرائس 

 بأن يكافئ النّاس الذين دعاهم بالمكافأة التي يراها مناسبةً.  الُمطلَق  الّسيادأّ 
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 دقائق( 2) صالة  4

 كلمة هللامع  متجاوبةالةٌ ص

 صلوات قصيرة تُظِهر تجا بكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

     اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة    ثالثيَّة  ارفعوا صلوات تعكس تجا بكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 )دقيقتان( واجب بيتي 4

 القادمللّدرس 

 طلب منهم  ن يكتبوه في دفاترهم(.   عضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا،      عطِ  قائد المجموعة.)

  .  ن تكرز بالملكوت تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب  ببناء كنيسة المسيح: التعهُّد .1

ال الكرممثَل ِعظ    علّم    ادرس التعليم المتعلِّق ب .4  مع شخص آخر    ضمن مجموعة. " "عمَّ

، 11، 14إرميا  نم تمتَّع بخلوة ر حيَّة مع هللا باالستعانة بنصف  صحاح يوميًّا ة:الخلوة الر حي .1

ن مالحظاتك. . 11، 13 ل. َد ِّ  استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

  ".1-1راجع يوميًّا سلسلة آيات الحفظ "موارد هللا  الحفظ: .2

استفد  .12-1: 11بر مية ق حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت،  المتعلّ  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 من منهجية الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص     مر ُمحّدد هذا األسبوع،  انظر ما  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ن  يًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأ قات الخلوة الش َد ِّ خصية حول بناء كنيسة المسيح. َد ِّ

 مع هللا،  آيات الحفظ،  التعليم،  التحضير.
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  33الّدرس 

 صالة 4
 

س مجموعتك  هذا البرنامج التدريبي قائد المجموعة:  . بالكرازة  المناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ  كرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  3

  إرميا

 

ة بكل  احٍد منكممن دفاتر الخلوة الر حيَّة شاركوا بالتناُوب اأو اقرأوا  ما تعلَّمتموه  ثناء إحدى  (الخاصَّ

 (. 11، 13، 14، 14 إرميا)خلواتكم الر حيَّة  تأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم 

.  صغوا إلى الشخص الذأ يُشارك،  تعاملوا مع ما يقوله بجديَّة،  اقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 المالحظات.  بكتابة وااكتف

 دقائق( 1) حفظ 2

 راجع السلة آيات الحفظ المتعلقة بموارد هللا

 

 .موارد هللاالمتعلقة ب ياتاآل في مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 3

 43-4: 42رومية 

 

ااة القد، فتعالج موضوع المماراات والحياةعلى  ر ميةمن رسالة  13-14ترّكز األصحاحات : ُمقّدمة

تجاه جسده  عقله  المؤمنعن  اجب المسيحّي  14 ر ميةيعلّمنا الّرسول بولس في . قديسالتّ     ةالعمليّ 

لطات الحاكمة  القريب  11 ر ميةشتّى  نواع العالقات.  يعلّمنا في   َعنْ  عن  اجب المسيحّي تجاه السُّ

  عالََمي الظُّلمة  النّور. 

 كلمة هللا                                        .                  اقرأ: 4الخطوة 

  . 12-1: 11ر مية لنقر   اقرأ.

 لنقر  بالتنا ب بحيث يقر  كل شخص آية  احدة إلى  ن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 
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 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 3الخطوة 

ر. حق الذأ تعتقد  نه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟    ما هو الحق الذأ لََمس عقلك    قلبك ما هو ال َفكِّ

 في هذا المقطع الكتابي؟

ن  فكارك في دفترك.  َدوِّ .  اكتشف َحقًّا  احًدا    حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما  د ِّ

 بة، شاركوا  فكاركم بالتنا ب(. )بعد  ن يقضي  عضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير  الكتا شار ك.

 لنتنا ب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل  احٍد ِمنَّا.

 )تذكَّر  نه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك  عضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

 3-4: 42 رومية

لطات الحاكمة المؤمنواجب المسيحّي : 4االكتشاف   .تجاه السُّ

لطات المدن   .يّةأ. السُّ

لطات المدنيّة،  يحتوأ الكتاب الُمقدَّس على تعاليم عن حكومات العالم.  الّرسول بولس يتكلّم هنا عن السُّ

كما يُرى في كالمه عن "حمل الّسيف"  "دفع الّضرائب". هذا التّعليم بالغ األهمية ألّن كّل المسيحيّين في 

 ا، ألّن عددً ر ميةة خاّصة في رسالة يّ ضوع  همّ العالم يعيشون تحَت سلطة حكومات ُمعيَّنة.  لهذا المو

زمن بولس كانوا مسيحيّين من  صٍل يهودّأ.  كثير ن من اليهود في  ر ميةمن  عضاء كنيسة  اكبيرً 

يعود ا ألن  ا. كانوا يتوقون جدًّ ر ميةْرصة التي فيها ينفضون عنهم نير الخضوع لكانوا يتطلّعون إلى الفُ 

 راد ا  ن يكون لهم ملكهم الخاّص بهم  سلطاتهم الحاكمة الخاّصة بهم . ياسيّ إلى حالة االستقالل السّ 

(.  قد شهد النِّصف الثّاني من القرن الميالدأ 11-13: 1؛ 3: 1 الرسل ؛  عمال11: 2؛ 11: 3)يوحنا 

(، عن Suetonius،  هو سوتونيوس ).  كتب  حد الُكتّابر ميةاأل ل اضطرابات سياسيّة في مدينة 

م، بسبب حالة الثّورة المستمّرة لديهم  21عام  ر ميةرإمبراطور كلوديوس كلَّ اليهود من مدينة طرد ا

(.  حين توقَّف سريان مفعول 4: 12 الرسل ( )انظر  عمالChrestosبقيادة رجٍل يُدعى "خَريستوس" )

 ن يخضع  لهذا، كتب الّرسول بولس عن ضر رة . ر ميةهذا المرسوم رجع كثير ن من اليهود إلى 

لطات الحاكمة في  لطات الحاكمة هو  ّن هللا ر ميةالمسيحيّون للسُّ .  سبب  جوب خضوع المسيحيّين للسُّ

 هو من  قام كلَّ الّسلطات الحاكمة. 

 

 .ب. الّسلطات الحاكمة الّسبعة 

لطة رتّب هللا سبعة   (: 4-1: 11 ر ميةفي األرض )الخضوع  -من عالقات السُّ
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؛ كولوسي 41-42: 1؛  فسس 1: 11كورنثوس 1ُسلطة على كّل البشر  كّل األشياء ) ( هلل في المسيح1)

1 :12 .) 

 ؛42: 1( لإلنسان سلطة على خليقة هللا: على األرض  الّشجر  النّباتات  الحيوانات )تكوين 4)

 (. 2-2: 2؛ مزمور 11-13: 4

جل سلطة على المر ة في عالقة الّز اج )تكوين 1) ؛ 12: 1؛ كولوسي 42-44: 1سس ؛  ف13: 1( للرَّ

؛ 11-11: 12؛ 1: 11كورنثوس 1(،  في االجتماعات الّرسميّة الخاّصة بالكنيسة )3-1: 1بطرس 1

 (. 1-4: 1؛ 12-11: 4تيموثا س 1

 ) فسس المساَءلة القانونيّة للوالَدين سلطة على   الدهم الذين ما يزالون تحَت سّن المسؤ ليّة ( 2)

 (. 42: 1؛ كولوسي 1-1: 3

 (. 11-11: 4بطرس 1؛ 1-1: 11 ر ميةلحكومة البلد ُسلطة على مواطنيها )( 1)

؛ 1: 2 - 44: 1؛ كولوسي 1-1: 3( لصاحب العمل سلطة على ُمستخَدميه  العاملين لديه ) فسس 3)

 (. 41-12: 4بطرس 1

؛ عبرانيّين 14: 1تسالونيكي 1؛ 42: 42 الرسل ( لشيوخ الكنيسة سلطة على  عضاء الكنيسة ) عمال1)

11 :11 .) 

لطة  لطة الخضوع الّسبعة هذه،  ال يجوز لإلنسان  ن يغيِّرها.  -رتّب هللا عالقات السُّ  -كلُّ عالقات السُّ

 سلطة محد دة تنطوأ علىالخضوع، باستثناء العالقة األ لى، تتعلَّق بها  اجبات ُمحدَّدة  لكن محد دة،  

 .ا يضً 

 

  43-3: 42 رومية

 . تجاه قريبه المؤمنواجب المسيحّي  :3االكتشاف 

بشكٍل رئيسّي بعيش حياة المحبّة  ، تتَّصف   التّقديس ،بأنَّ القداسة العمليّة 12-2: 11 ر ميةتعلِّم رسالة 

م نفسك كلَّ يوٍم قرباَن رائحة سر ر  ذبيحةً   بعيش الحياة في النّور. معنى  ن تعيش حياة المحبّة هو  ن تقدِّ

معنى عيش الحياة في النّور هو  ن تبحث  تجد ما يرضي الّرّب  يجلب له الّسر ر (. 4-1: 1هلل ) فسس 

مع فضح  عمال الظّلمة العقيمة  غير المثمرة،  عيش حياة تتّصف بالّشفافية  ارإثمار المتمثِّل بالّصالح 
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يحيّين يقترب (. لكون  قت نهاية التاريخ البشريّة  اكتمال خالص المس12-2: 1 البّر  الحّق ) فسس 

 !ا يضً  ا، فإّن التّقديس  مٌر ضر رّأ جدًّ اجدًّ 

   توضيحات    .إاأل: 2الخطوة 

 : ما األسئلة التّي توّد  ن تطرحها على هذه المجموعة بشأن  أ  مٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

ٍر ما نزال ال ،   ن نطرح  سئلة عن  مو12-1: 11 ر ميةلنحا ل فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل 

 نفهمها. 

 : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح،  بعد ذلك اكتبه في دفترك. دّو 

: )بعد  ن يقضي  عضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير  الكتابة، ليشارك كلُّ  احٍد بد ره بعض شارك

  فكاره التي دّ نها(. 

 نها بمناقشتها في مجموعتك.( : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عناقش

مثلة على  سئلة يمكن  ن يطرحها التاّلميذ،  بعض المالحظات على مناقشة هذه األ بعض )في ما يلي

 األسئلة.( 

 

 4-4: 42 رومية

 ؟تجاه الّسلطات الحاكمة المؤمنما هو واجب المسيحّي : 4الّسؤال 

   .مالحظات

 ة التّقديس. أ. الخضوع للّسلطات الحاكمة جزٌء من عمليّ  

لطات الحاكمة جزًء من "إرادة هللا الّصالحة المقبولة الكاملة" التي تعلّم   عنها.  4: 14 ر ميةالخضوع للسُّ

؛ 11-13: 44نيّة )متّى ار مالحكومة ال بحقوقنقر  في العهد الجديد عن طرح اليهود ألسئلٍة تتعلّق 

(.  قد 11: 2باستقاللهم )يوحنا  يتفاخرواألن  (. كان لدى اليهود ميلٌ 44-41: 42؛ لوقا 12: 14مرقس 

د  الثّورة  ُ ِجدت  سط اليهود حركات تميل رإثارة الفتنة  القالقل  (. 11-13: 1 الرسل ) عمال التمرُّ

 في . نيّةاالحكومة الر م ثّمة دليل في كتب التّاريخ غير الدينيّة بشأن انزعاج اليهود من كونهم تحَت نير 

بسبب معارضتهم للحكم  ر ميةكلوديوس طرد اليهود من  نيّ ار مارإمبراطور ال ح  نّ الحقيقة، الّراج

د ) عمال عمال  إثارتهم القالقل   لطات ال4: 12 الرسل تمرُّ ة، كانت المسيحيّة نيّ ار م(.  في ذهن السُّ

به.  ّدى هذا  ايّون  يضً عند اليهود سيُتّهَم المسيح ميل للفتنة وإثارة القالقل أ  مرتبطة باليهوديّة،  لذا فإنّ 

فيه على المسيحيّين  ن يتجنّبوا  يّة طموحات ثوريّة     عمال ثوريّة،  كذلك  ن  اإلى  ضع صار  جوبً 

للوالة  الحّكام الّذين كانوا يمارسون سلطتهم الّشرعيّة. كما تعلِّم الّرسالة إلى  عدم خضوعيتجنّبوا  ّأ 

، خاّصة في ضوء حقيقة  ّن كلَّ  سط المسيحيّين يّةمفهوم خاطئ ومنحرف للحرّ ضد  ّأ  ر مية

علَّم الّرسول  . في ضوء هذه الحقائق الّسياسيّةالمسيحيّين كانوا يؤمنون بُملك  ربوبيّة  سيادة يسوع المسيح

 بولس  ّن عالقة المسيحّي بالّسلطات الحاكمة جزٌء من عمليّة التّقديس الذأ يختبرها في حياته! 
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 في االعتبار.  األمورأخذ بعض لطات الحاكمة ليس من دو  ب. الخضوع للسُّ  

لطات الحاكمة. فتعلِّم  المؤمنينمن ناحية، يعلِّم العهد الجديد عن  اجبات المسيحيّين  تيموثا س 1تجاه السُّ

على   نّ  1: 1 ّن على المسيحيّين  ن يصلُّوا ألجل جميع َمن هم في الّسلطة.  تعلِّم رسالة تيطس  1: 4

لطات   ن يعيشوا بالّسالم منالمس  ارإساءة إلى  حد بالكالم    بغيره.  د ن يحيّين  ن يخضعوا للحّكام  السُّ

لطات الحاكمة المسيحيّين ألنّهم كانوا يكرز ن ببشارة ارإنجيل،  ا من ناحية  خرى، كثيرً  ما اضطهدت السُّ

يفصل بين  اس خطًّ رسم الكتاب الُمقدَّ  كانوا يساعد ن الفقراء  الضعفاء  العاجزين  المظلومين.  لذا، 

لطات الحاكمة،  هو  لطات الحاكمة،  هو ما يتطلَّبه الوالء ليسوع المسيح،  إطاعة السُّ عدم إطاعة السُّ

، بينما 41: 1  42-11: 2 الرسل  مٌر يتطلَّبه الوالء ليسوع المسيح. يُرى عدم الطّاعة في  عمال ا يضً 

! القاعدة العاّمة هي  نّه على جميع المسيحيّين  ن يطيعوا الّسلطات 1-1: 11 ر ميةتُرى الطّاعة في 

لطات الحاكمة  الحاكمة في كلّ  شيٍء ال يتعاَرض مع تعاليم الكتاب الُمقدَّس.  لكْن حين تتجا ز السُّ

،    تمنع المسيحيّين من عمل  موٍر يأمر صالحيتها  سلطاتها  تطالب المسيحيّين بعمل  مور يمنعها هللا

لطات الحاكمة حينما ف. في هذا األمر هللا بها، فعلى المسيحيّين  ن يرفضوا بكلِّ لطٍف  هد ء إطاعة السُّ

يكون هناك نزاع ما بين ما يطلبه البشر  ما يأمر هللا به، فإنّه ينبغي لكلمات الّرسول بطرس الواردة في 

 النّاس!"   ن تُسَمع بانتباه: "ينبغي  ن يُطاع هللا ال 41: 1 الرسل  عمال

 

 3-4: 42 رومية

 ؟في ما يتعلَّق بدفع الّضرائب المؤمنما هو واجب المسيحّي : 3الّسؤال 

  .مالحظات

 أ  يدفعوا الّضرائب للحكومة.  المؤمنينأ. على المسيحيّين  

س كلَّ  قتها لتأدية مهاّمها، فإنّها تحتاج للحصول على دعٍم مالّي. كما لطات الحاكمة تكرِّ  نّه ينبغي  ألّن السُّ

لطات الحكوميّة تعمل الخير للنّاس في  للعاملين في الحكومة  ن يحصلوا على دخٍل يعتاشون منه.  السُّ

تعليم األ الد  األحداث  الشباب،  من خالل الحفاظ على العدل في  نظام المجتمع من خالل تطوير

ها  حدائقها،  غيرها من األمور. كما عالمحاكم،  من خالل تنمية القُرى  البلدات  المدن باالهتمام بشوار

لطات الحاكمة محاربة الجريمة  الفساد،  معاقبة المسيئين  األشرار في المجتمع،  المحافظة  ينبغي للسُّ

لطات الحاكمة تحتاج للمال لعمل كّل هذه األمور الّصالحة.  لهذا على القانون  النّظام في المجتمع.  السُّ

لطات الحاكمة. ثّمة يأمر هللا جميع النّاس، بمَ  ن فيهم المسيحيّين، بأن يدفعوا الّضرائب المفر ضة عليهم للسُّ
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(.  ثّمة 41-44: 42على دخول األشخاص  على األمالك التي يتّم شراؤها )لوقا ضرائب تُفَرض 

ب ليس دفع الّضرائجاريّة. ضرائب تُفَرض على البضائع الُمستوردة  الُمصدَّرة،  أ على العمليّات التّ 

 امن الحكومة على النّاس، بل هو مشاركة ضر ريّة   اجبة  مناسبة تمامً  ااستبداديًّ  ابشتّى  نواعها فرضً 

 من طرف مواطني الّد لة لدعم الحكومة. 

 

 أ  يبدوا االحترام الواجب للحكومة.  المؤمنينب. على المسيحيّين  

ا للحكومة فحسب، بل  بأن يقّدموا للعاملين لدى المسيحيّين  اجب ال بأن يدفعوا الّضرائب بشتّى  نواعه

لكلِّ َمن هم في  اعلى المسيحيّين  ن يبد ا االحترام لكّل النّاس،  طبعً االحترام  ارإكرام الواجبين.  فيها كلَّ 

لطات الحاكمة حين يتّممون  اجباتهم بطريقة صحيحة.  لكّن  سلطة. ينبغي للمسيحيّين  ن يكِرموا السُّ

لطات  المواطنين ليسوا الوحيدين الذين عليهم  اجب تقديم الّدعم المالي  ارإكرام  االحترام، إذ على السُّ

لطات الحكوميّة  اكمة  يضً االح  اجب  ن تؤّدأ مهّماتها بحسب شرائع  قوانين  معايير هللا. ال تملك السُّ

لطة  العاملين  ، فإنَّ ُمطلَقة، ألنّها  خذت مهّماتها  سلطتها من هللا.  لذا اسلطة ُمطلَقة    حقوقً   صحاب السُّ

عن الطّريقة التي بها  ّد ا  اجباتهم.  في يوم الّدينونة األخير،  افي الّسلطات الحاكمة سيقّدمون هلل حسابً 

عن دفعهم للّضرائب    عدم دفعهم لها،  عن إبدائهم    عدم  اسيكون على جميع النّاس  ن يقّدموا هلل حسابً 

لطات الحاكمة. إبدائهم االحترام  ارإ  كرام للسُّ

 

 3-4: 42 رومية

 ؟روميةما معنى الكلمة "قانو " أو "شريعة" بحسب راالة : 2الّسؤال 

 .مالحظات

 .أ. تقسيم الّشريعة 

علّم الّرسول بولس الكثير عن الّشريعة.  ينبغي  ن ننتبه لحقيقة  ّن الّرسول بولس يستخدم الكلمة "شريعة" 

 ة.  لكن بشكٍل عاّم، يمكن تقسيم شريعة هللا إلى ثالثة  قسام: بمعاٍن  طرٍق مختلفة عديد

يتم التّعبير عن متطلّبات هللا الخاّصة بالحياة في  صايا هللا األخالقيّة. تتألَّف هذه : ةالّشريعة األخالقيّ 

ي حقبة المتطلَّبات من الوصايا العشرة  كل الّشرائع األخالقيّة األخرى.  ما تزال هذه الّشريعة سارية ف

 العهد الجديد. 
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خالل فترة العهد القديم، ُعبِّر عن متطلَّبات االقتراب إلى هللا  المجيء إليه  عبادته في : الّشريعة الطّقسيّة

شرائع هللا الطّقسيّة )الّشعائر الّدينيّة(. كانت هذه الّشرائع تتألَّف من القوانين المتعلِّقة باألشخاص الُمقدَّسين 

سين هلل )الكهنة  الال يّين(،  األماكن الُمقدَّسة )خيمة االجتماع  الهيكل(،  المواسم  مفر زينال  الُمكرَّ

الُمقدَّسة )يوم الّسبت  األعياد الّدينيّة(،  األعمال الُمقدَّسة )تقديم الّذبائح،  الختان،  التّعامل مع األطعمة 

؛ 11: 1لطّقسيّة  توقَّفت عن الّسريان )متّى الطّاهرة،  بواكير الحصاد،  العشور، إلخ(. تحقّقت الّشرائع ا

 (،  ال يجوز إعادة العمل بها في الكنيسة. 11: 4 فسس 

خالل حقبة العهد القديم، كانت متطلَّبات حكم  ّمة إسرائيل الثّيوقراطّي تظهر في الّشرائع : الّشريعة المدنيّة

رائع  القوانين المتعلِّقة بالملوك  القضاة  الحر ب ة. كانت هذه الّشريعة تتألَّف من الشّ المدنيّ  -االجتماعيّة 

 األمالك  العقوبات، إلخ.  ألن ملكوت هللا في كّل  ّمة على  جه األرض حّل محّل  ّمة إسرائيل 

الثّيوقراطيّة، فإّن القوانين  الّشرائع المدنيّة الخاّصة بأّمة إسرائيل لم تعد سارية المفعول،  حلَّت محلها 

 من إنجيل متّى  في كّل  مثاله.  1-1هللا التي يعلِّمها الّرّب يسوُع المسيح في الفصول مبادئ ملكوت 

 

 المختلفة للكلمة "شريعة". . المعانيب 

الّشريعة هي متطلَّب هللا  شرطه الُمطلَقين للحصول : الّشريعة هي شرط هللا الُمطلَق للحصول على التّبرير

، فإنّه يطلب  ن يحيا كلُّ النّاس القداسة قديس. فألّن هللا كلّّي البّر  كلّيّ على التّبرير )الخالص(  اختبار التّ 

 . كاماًل  احياة البّر الكامل  القداسة الكاملة،  هو يطالب بالحكم على كّل التّعديّات  معاقبتها عقابً 

أ على هذه الّشرائع التعدّ   ُعلِنت شريعة هللا لكل النّاس في العالم، في قلوبهم  ضمائرهم،  هم يعرفون  نَّ 

(. سيُحَكم على كلِّ النّاس بأعمالهم في ضوء ما 14: 1؛ 11-12: 4 ر مية تجا زها يعني الموت )

(. كّل إنسان يحيا في المجال  العالم الذأ تعمل فيه شريعة هللا، 14: 4 ر ميةشريعة هللا ) منيعرفونه 

على كلِّ البشر بالمذنوبيّة،  تُصِمت كّل  (. تحكم الّشريعة42-11: 1 ر ميةحيث لها تأثير حقيقّي )

    تخلِّصه.  احججهم،  توقفهم مسؤ لين  محاَسبين  مام هللا،  ال تستطيع  ن تبّرر  حدً 

الّشريعة هي كتاب العهد القديم، ألنّها تحتوأ على إعالن هللا الخاّص، : الّشريعة هي  سفار العهد القديم

 إرادته  متطلَّباته. في الّسابق، تلقّى اليهود د ن األَُمم  هذا ارإعالن  الذأ يعلِن هللا فيه كالمه   عماله

(.  قد  علنت الّشريعة، كتب العهد القديم،  ّن البّر يُنال ال باألعمال بل 14: 4 ر ميةالخاّص من هللا )

ليهود  األمم (.  اليوم، العهدان القديم  الجديد متوفِّران في  يدأ ا2-1: 2؛ 44-41: 1 ر ميةبارإيمان )

 على الّسواء. 



91 
 

لإلشارة للّشريعة األخالقيّة     ا يضً  شريعةتُستخَدم الكلمة : الّشريعة هي شرط هللا الُمطلَق الختبار التّقديس

في  الخطيةالوصايا العشرة،  هكذا فإّن لها  ظيفتَين. الوظيفة األ لى للّشريعة األخالقيّة هي  نّها تنشِّط 

الّساكنة في طبيعة  الخطية(. فمن د ن الّشريعة األخالقيّة تكون 1-2: 1 ر ميةة )طبيعة ارإنسان الخاطئ

 لكن حين يدِرك ارإنسان الّشريعة األخالقيّة    الوصايا العشرة  نسان الخاطئة ميتةً    غير فاعلة.ارإ

 الخطيةتحيا  يضعها في اعتباره، فإّن هذه الّشريعة تُعلِن ما هو صائب  ما هو خاطئ في عينَي هللا، ف

، يحصل هذا قبل  ن يتوب ارإنسان     ثناء االّساكنة في طبيعة ارإنسان الخاطئة،  تصير نشيطة. عمومً 

 خذه خطوات التّوبة  الّرجوع هلل،    بعد ذلك.  الوظيفة الثّانية للّشريعة األخالقيّة  الوصايا العشرة هو 

 (. 12-2: 11 ر ميةة )ضي هللا،  أ كيف يحيا حياة المحبّ كيف ينبغي  ن يحيا حياةً تر نّها تعلِّم المسيحّي 

 

 44-3: 42 رومية

 : ما هو واجب المسيحّي في ما يختّص بقريبه؟3الّسؤال 

 .مالحظات

، فإّن من يحبُّ غيَره ا: "ال تكون في ديٍن ألحٍد إال بأن يحبَّ بعُضكم بعضً 2: 11 ر ميةتقول لنا رسالة 

بأن يحبَّ  ة،  لكْن على التزام كلِّ مسيحيّ شّدد هذا المقطع على الّديون الماليّ يكون قد تّمم الّشريعة." ال ي

 قريبَه. يعلِّم هذا المقطع بأّن محبّة ارإنسان لقريبه جزٌء من التّقديس. 

 

 . المؤمنينة القريب التزام مستمّر وباٍق على المسيحيّين أ. محبّ  

،  ال هي ديٌن ال يمكن سداده بحيث ال يمكن  ن سّدده المسيحيّونلم ي انً يْ باعتبارها دَ  المحبّةال يُنظَر إلى 

ال ينتهي  ال  التزام دائمة المحبّ  . فما يفعله الّرسول بولس هنا هو  نّه يذكِّر المسيحيّين بأنّ بشكٍل كامليُسدَّد 

 يتوقَّف. 

 

 ب. محبّة القريب تتميم للّشريعة.  

" شريعةيستخدم الّرسول بولس في هذا المقطع الكلمة "عة." غيره يكون قد تّمم الّشري "فإّن َمن يحبُّ 

بمعنى شريعة هللا األخالقيّة، التي تُلخَّص بالوصايا العشرة. يقتبس الّرسول بولس في هذا المقطع  ربعةً من 

شرة الوصايا العشرة. هذا يعني  ّن للوصايا العشرة ديمومة   نّها تبقى ملِزمة للمسيحيّين. تعبِّر الوصايا الع
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ة. فالوصايا العشرة تعلّم المسيحّي كيف يحيا حياةً تُرضي هللا،  أ كيف يحيا حياة عن ماهيّة المحبّة الحقيقيّ 

 يعني  نّه من د ن المحبّة ال تتّم الّشريعة!  تتميم الّشريعةة. المحبّ 

ن للمسيحيّين  ن ال يمكن  ن تتّم الّشريعة  تكتمل  تتحقّق من د ن المحبّة!  من خالل المحبّة فقط يمك

 يتّمموا متطلّبات هللا الُمعلَنة في  صاياه. 

 

 ج. محبة القريب تعني أال يخطئ اإلنسا  بحّق قريبه.  

." "ال امعظم الوصايا العشرة ترد بصيغة النّهي: "ال": "ال تزِن." "ال تقتل." "ال تسرق." "ال تشهد ز رً 

ة للمحبّ  لغة األمر ارإيجابيّة: " حبب قريبك كنفسك."  هكذا فإنّ تشتِه."  ّما شريعة المحبّة فيتم التعبير عنها ب

 اُمعيَّنة،  تحّب حين تعمل  مورً  ا إيجابّي: فأنَت تحّب  تعبِّر عن محبّتك حين ال تعمل  مورً  ن: سلبيٍّ يجانبَ 

الجديد يشّدد على ُمعيَّنة.  في حين شّدد العهد القديم على األمور التي على المؤمنين  ال يعملوها، فإّن العهد 

 األمور التي على المؤمنين  ن يعملوها! 

 الخطية   تغمض العين عنها! فال يستطيع المسيحّي  ن يستمّر في اقتراف  الخطيةالمحبّة ال تغفل حقيقة 

نَّب  ّن المحبّة المسيحيّة الحقيقيّة تتج 44: 1رنا رسالة تسالونيكي األ لى خبِ تُ في المحبّة.  ستمرٌّ ّدعي  نّه م ي

للقريب." المحبّة الحقيقيّة ال  ا: "المحبة ال تعمل سوءً 12: 11 ر مية"كلَّ ما فيه شبهة شّر."  تقول لنا 

فِسد  ال تؤذأ  ّأ جانب من تدفع نحو توريط القريب في  ّأ عمل جنسّي ال  خالقّي. المحبّة الحقيقيّة ال تُ 

. الخطيةالنّهي الّسلبيّة ألنّها لم تتجاهل قط حقيقة  حياة القريب.  هكذا، فإّن الوصايا العشرة ترد في هيئة

 ال  الخطيةلغة النّهي الّسلبيّة ألنها ال تتجاهل حقيقة ب 3-2: 11كورنثوس 1في  المحبةكما يتم التّعبير عن 

 تغّض النّظر عنها! 

 

 تجاه القريب.  اعملي ّ إيجابيّ ا  اب. محبّة القريب تعني أ  يأخذ اإلنسا  موقف   

ة ال تتجنّب األمور الّسلبيّة . المحبّ قريبك كنفِسك"  صية يتّم التّعبير عنها بلغة األمر ارإيجابيّة " ِحبّ 

ل الوصية سلبيّة اللغة في االتّجاه المعاكس  يضً  ، من  جل تتميم ما هو إيجابي! فمثاًل  افحسب، بل  تحوِّ

ج في حماية القريب من كّل  نواع   شكال ا االمحبّة تعمل إيجابيًّ  لفساد األخالقّي الجنسّي.  المحبّة تر ِّ

 حّي في حياة القريب.  المحبّة تحترم بإيجابيّة للخير الجسدّأ  العاطفّي  االجتماعّي  العقلّي الفكرّأ  الرّ 

 فاعليّة  مالك القريب  تحميها.  المحبّة تقدِّر بشكٍل إيجابّي  فاعل ما يفعله القريب،  هي تسعد بكل ما 
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قه القريب.  ال تتوقَّف المحبّة عند عدم إيذاء القريب، بل تتجا ز ذلك إلى عمل كّل  شكاِل ينجزه  يحقّ 

   نواع الخير للقريب. 

 

 43-42: 42 رومية

 ؟مي الظّلمة والنّورما واجب المسيحّي في ما يختّص بعالَ : 4الّسؤال 

 .مالحظات

 فيه. من الذي يحيو  واجب معرفة الزّ  المؤمنينأ. على المسيحيّين  

" في وقتالكلمة "." الوقتهي: "اعرفوا هذا  11: 11 ر ميةالتّرجمة الحرفيّة للجملة األ لى في 

. إنّها النّظر إلى الزمن الحاضر، مع الوقت الحاضر في ضوء أحداث نهاية الّزمناستخدامها هنا تشير إلى 

لّدينونة األخيرة،  تجديد كّل شيٍء ه يسير بسرعٍة نحو المجيء الثّاني ليسوع المسيح،  امعرفة  إدراك  نّ 

" الّذأ النهار: "كاد اللّيل  ن ينتهي  النهار  ن يطلع." "14: 11 ر ميةعلى األرض. فتقول لنا رسالة 

 يكاد  ن يطلع إشارة إلى يوم القضاء العظيم. 

 

 نّور. واجب خلع كل ما يرتبط بالظُّلمة، وارتداء كل ما يرتبط بال المؤمنينب. على المسيحيّين  

" الذأ يبد  الّدهر اآلتي"، الذأ يسبق "الزمن الحالي"    "الّدهر الحاليبحسب الكتاب الُمقدَّس، فإّن "

بمجيء يسوع المسيح، هو زمن شّرير.  لذا، على المسيحيّين  ن ينظر ا إلى الّزمن الحالي في ضوء 

: "فلنطرح  عماَل الظاّلم، 14: 11 ر ميةي الدهر اآلتي،   ن يحيوا حياةً ُمقدَّسة. يقول لنا الّرسول بولس ف

بب  راء رغبتهم بأن يحيوا في  نلبس سالح النّور." االعتقاد المسيحّي بمجيء يسوع المسيح ثانيةً هو السّ 

: "البسوا الّرّب يسوع المسيح،"  هذا عين ما يقوله في 12: 11 ر ميةالقداسة. يقول لنا الّرسول في 

عالقتنا بارإباحيّة  نقطع.  هكذا، علينا نحُن المسيحيّين  ْن "  الجديدل بس اإلنساعن  42: 2 فسس 

حياة التعقُّل  البّر  التقوى، فيما ننتظر تحقيق رجائنا  العصر الحاضرة،   ن نحيا في  الّشهوات العالميّ 

 (. 11-14: 4الّسعيد، ثّم الظّهور العلنّي لمجد إلهنا  مخلِّصنا العظيم يسوع المسيح" )تيطس 
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  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

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

نها. 12-1: 11 ر مية: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّو   ،  ند ِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟: ما التّطبيقات الممكنة التّي يريد هللافّكر    ن يحوِّ

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك  ن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.دّو 

)تذّكر  نّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه.  في ما 

 يلي قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 43:-4: 42 روميةمن  مقترحةبيقات أمثلة على تط .4

  الخضوع الّسبعة التي يعلّم الكتاب الُمقدَّس عنها.  -اخضع في كّل عالقات الّسلطة  : 1: 11

ثّمة قوى  سلطات شّريرة ليس هللا  راءها،  لذا على المسيحيّين  ال يخضعوا لها. يسمح  : 1-4: 11

لطات بأن تمارسهللا رها  يالشيها في سلطتها على   لمثل هذه السُّ بعض النّاس إلى  ن يدمِّ

العالم الّشّرير،  أ العالم الذأ يُبِغض  يقا م هللا  ، رإبليس سلطة على كلِّ النهاية. فمثاًل 

من األمثلة األخرى (.  13-12: 11؛ 11: 14؛ يوحنا 11: 1يوحنا 1 المسيح  شعبه )

ل حكومات ضد المسيح على هذه الّسلطات الوحشان. فالوحش الخارج من البحر يمثِّ 

ة المسيح الّشيطانيّ  فات ضدّ خارج من األرض يمثِّل  ديان  فلسالّشيطانيّة،  الوحش ال

 (. 42-11: 11؛ 11 رؤيا يوحنا)

ر من الخوف، فعليك  ن تعمل ما  : 1: 11 لطة.  إْن  ردَت  ن تتحرَّ ال تخف من الذين هم في السُّ

 ي الحكومة  هللا. هو صائب في عينَ 

ر ف يكون للحكومة الحّق بأن تستخدم الّسيف،  أ بأن توقع عقوبة الموت، في بعض الظّ   :2: 11

   بأن تدافع عن البلد الذأ تحكمه في الحرب.  مع هذا، فإنّه ال يجوز الستخدام الّسيف 

 كلمة هللا. ،  ينبغي  ال يتجا ز ا ن يكون اعتباطيًّ 

للحكومة. قّدم االحترام  ارإكرام للذين هم في مراكز  ادفع الّضرائب المختلفة الُمستَحقّة : 3-1: 11

لطة الحكوميّة  في  أِّ   مركٍز ذأ سلطة.  السُّ

في كّل ظر ف حياتك  نَت ملَزم بأن تحّب قريبك،  أ بأن تحّب ارإنسان الذأ يضعه هللا  : 2: 11

 في حياتك. 

سّي،  دافع  ادعم خيره في النّواحي  شكال الفساد األخالقّي الجن من كلِّ  ااحِم قريبَك دائمً  : 1: 11

 الجسديّة  العاطفيّة  االجتماعيّة  العقليّة الفكريّة  الّر حيّة. 
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  مالك قريبك،  احترمها  احترم إنجازاته،  عبّر عن ذلك.  ااحِم دائمً  : 1: 11

 له.  اطف دائمً الح  اللُّ ال تؤِذ قريبك، بل افعل الخيَر  الصّ  : 12: 11

 . اكلَّ يوم، ألّن المجيء الثّاني ليسوع المسيح قريب، إذ سيأتي سريعً  ايقظً ُكْن  : 11: 11

كر  الفساد األخالقّي الجنسي  الفحشاء  : 14-11: 11 توقّف عن العربدة  حفالت الخالعة  السُّ

  ارإباحيّة  االنقسام  النّزاع  الحسد. 

بأن ترضي  تشبِع  اسبهما لك. ال تفكِّر  بدً حقّقهما  اكتالبس المسيح  البّر  القداسة اللّذين  : 12: 11

 من رغبات طبيعتك الخاطئة القديمة.  ا يًّ 

 

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية. 4

ال يتعارض مع تعاليم الكتاب الُمقدَّس  ، سأخضع للّسلطات الحاكمة في كّل  مرٍ مؤمنألنّي مسيحّي  . 

   رائب  احترم قادة الحكومة. الواضحة. كما  ّن هذا يعني  نني ملتزم بأن  دفع الضّ 

لي، إذ بها  عرف كيف يريدني هللا  ن  عيش محبّتي لقريبي من النّاحية  االوصايا العشرة مهّمة جدًّ ب. 

، بل   ريد  ن  عمل ما هو  فضل  لخير فحسب قريبي بحقّ  الخطيةالعمليّة. ال  ريد  ن  تجنّب عمل 

بحّق قريبي  عدم ارإساءة إليه، كما تعني  ن  الخطيةم اقتراف ة تعني عدقريبي.  ريد  ن  تذكَّر  ن المحبّ 

   عمل بإيجابيّة  نشاط كلَّ ما هو خيٌر له. 

 التجاوب    .صلِّ : 4الخطوة 

ل في صالتك لما تعلّمته خال تجا ب. )12-1: 11 ر ميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتنا بلنصلِّ 

ى  ن تكون صالتك جملةً    جملتَين. تذكَّر  ن يصلّي  عضاء المجموعة عل دراسة الكتاب الُمقدس. تدّرب

 بشأن مواضيع مختلفة.( 

 

 دقائق( 2) صالة  4

 صالة شفاعيَّة

 

في مجموعات ثُنائيَّة    ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا  ألجل الناس في  تابعوا الصالة

 .العالم
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 )دقيقتان(  اجب بيتي 3

 القادمللّدرس 

 

  عضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا،    اطلب منهم  ن يكتبوه في دفاترهم(.   عطِ  قائد المجموعة.)

 .   ن تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ  ناًسا للمسيح   ن تبني كنيسة المسيحتعهَّد .1

 مع شخٍص آخر    مجموعة.  12-1: 11ر مية  ِعظ    علّم    ادرس .4

ا مع هللا تقر  فيه حوالى نصف  صحاح منيةالخلوة الر ح .1 ، 12، 4حزقيال  : خّصص  قتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.  12، 11  يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

 ع يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. راجِ . 13: 14 ر مية الحفظ: .2

ر َمثَل  :التعليم .1 استفِد من الخطوات ارإرشاديّة الّستّة  .12-12: 41" الوارد في متّى الوزنات"حضِّ

 لتفسير األمثال الواردة في الّدرس األ ل.

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص     مر ُمحّدد هذا األسبوع،  انظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب  يًضا مالحظاتك بشأن  قتك الخاّص مع هللا،  د ِّ

 اتك بشأن آيات الحفظ،  مالحظات التّعليم  هذا التّحضير لألسبوع القادم.  مالحظ
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  32الّدرس 

 صالة 4
 

س مجموعتك  هذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:  .بالكرازة  المناداة بملكوت هللا المتعلقَصلِّ  كرِّ

 دقيقة(  42)مشاركة   3

 حزقيال

 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذأ قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دوره من مالحظاتكم( اقرأوا)    شاركوا

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (.12، 11، 12، 4 حزقيال) الّرب  من التّأمُّ

استمع للّشخص الذأ يشارك،  تعامل مع كالمه بجدية  اقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة 

 .مالحظات

 دقائق( 1)حفظ  2

 44: 43رومية 

 

 . 13: 14ر مية راجعوا في مجموعاٍت من اثنين: 

  دقيقة( 21)تعليم  3

 الوزنات

 

 يد ر حول 12-12: 41" في متّى الوزنات"مثل 

 ملكوت هللا المكافآت في

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

لحقيقيّة الواقعيّة هدفها تعليم حقيقة ر حيّة. استخدم يسوع المسيح األمور الّشائعة  األحداث اليومية الحياة ا

 من  جل إعالن  سرار ملكوت هللا  إنارتها،  لمواجهة النّاس بحقيقة   ضاعهم    حاجتهم للتّجديد. 

، الُملَحق 1ال )انظر الّدليل ارإرشادأ  سندرس هذا الَمثَل باستخدام النقاط ارإرشادية الّستّة في دراسة األمث

1.) 
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 .12-12: 41متّى  اقرأ

 .ُمقدَّمة في المثَلافهم القّصة الطبيعيّة ال. 4

ثَل بلغة مجازيّة يكون معناه الّر حّي مبنيًا على هذه اللغة المجازيّة.  لذا، سندرس   اًل : يُحكى المَ ُمقّدمة

 / الحضارية  حقائقها التاريخية.  ل  خلفيّتها الثّقافيّةثَ كلمات قّصة المَ 

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية التي تتضّمنها قصة المثَل؟ شناق  

 .مالحظات

 رجٌل ااتودع أمالكه بيد عبيده/ خّدامه.  

" مقياس  زن،  لكنّها الوزنةمن الوزنات. " اُمعيَّنً  ا عطى هذا الّرُجُل لكلِّ  احٍد من عبيده/ خّدامه مقدارً 

الوزنة زمن يسوع، كانت  ففيباختالف الفترات  الحقبات الّزمنيّة.  اختلفت قيمتها اة  يضً ماليّ  حدة 

ة المقبولة للجندّأ    الواحد هو األجرة اليوميّ  ينارالدّ تبلغ ما ال يقّل عن ستّة آالف دينار،  كان  ةاإلغريقيّ 

عشرين سنة ليكسب  زنةً  احدة! كان  ىالكان يحتاج ألن يعمل حو العامل. هذا يعني  ّن العامل االعتيادأّ 

جل رجَل  عماٍل ثريًّ   ،   راد  ن يزداد ماله بل يتضاَعف في فترِة غيابه. اجدًّ  اهذا الرَّ

 

ُجل كلَّ عبٍد/ خادٍم من عبيده حسب قدرته.    أعطى الرَّ

ُجل حكيمً  الم األعمال  االستثمار، المهارات نفسها في ع ألنّه عرف  ّن خّدامه ال يملكون اجدً  اكان هذا الرَّ

 ا لذا  عطى ألحدهم خمس  زنات،  آلخر  زنتَين،  لثالث  زنة  احدة.  تذكَّر  ّن الوزنة لم تكن مبلغً 

 ، إذ كانت تمثِّل  جرة عشرين سنة! قلياًل 

 

 عبدا / خادما  ااتثمرا المال.  

. ال تخبِرنا القّصة بالكيفيّة التي بها همقدار،  ضاعفا من مال استثمر العامالن األّ ل  الثّاني ما  ُعطيَاه

  القِّصة تشير إلى اتّباع  سيلة شريفة لتحقيق ذلك الغرض!  عمال هذا.  لكْن يبد   نّ 

 

 

 



98 
 

ه.   العبد/ الخادم الثّالث أخفى ماَل ايّد 

خول إليه  همل العبد الثّالث المهّمة الموَكلة إليه.  ألنّه كان يسهل عمل ثغٍر في البيت    كسر بابه للدّ 

؛ 11: 3طَمر في مكاٍن ما في األرض حول البيت )متّى ما كانت الكنوز تُدفَن  تُ  ا سرقة ما فيه، فإنّه كثيرً 

(. لم يهِمل هذا العبد/ الخادم المهّمة الموَكلة إليه ألنّه شعر بأنّه عوِمل بد نيّة مقارنة بالعبدين 22: 11

ر لديه تجاه سيّده  ألنّه كان اآلخرين اللذين  ُعطيا مبالغ  كبر الستثماره ا، لكنّه  هملها بسبب ريٍب غير مبرَّ

 . كسواًل 

 

 .لتسوية الحساباتثّمة وقٌت  

 عند عودة الّسيّد من سفره، دعا عبيده ليسّوأ معهم حساباتهم. 

 

  .ثَلياق المباشر، وحّدد عناصر المَ درس وامتحن السّ أ. 3

شير تثَل. يمكن  ن غالب من "الخلفية"  "شرح    تطبيق" المَ ل في الثَ : يتألّف سياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثَل المَ  خلفيَّةرد تثَل.  عادةً ما التي قيل فيها المَ  الظُّر فثل    يصف حكاية المَ  مناسبةثَل إلى " المَ خلفيَّة"

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

 ثَل؟ شرح    تطبيق هذا المَ  خلفيَّة ّصة ق ي: ما هشف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 . 42: 34 - 4: 33متّى في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

عن عالمات مجيئه الثّاني  نهاية هذا الّدهر. ال  حد يعرف متّى سيأتي ذلك اليوم  42علّم يسوع في متّى 

  ن يعيش  اتمامً  ان يسهر   ن يكون مستعدًّ   مؤمن(.  لذا على كلِّ مسيحيٍّ 13: 42 تلك الّساعة )متّى 

هذا هو سياق (. 23-21، 24: 42بتعقٍُّل كما لو  ّن يسوع المسيح يمكن  ن يأتي في  يّة لحظة )متّى 

 ثل الوزنات. ثل العشر عذارى،  مَ ثل العبيد األمناء  العبيد غير األمناء،  مَ األمثال الثالثة: مَ 

ه يقصد  ن يعلّم ما سيحدث خالل حكم هللا اآلن على لّسما ات ..." فإنّ ملكوت ا يشبهحينما يقول يسوع: "

حين سيُعلَن حكم هللا في مرحلته األخيرة  النّهائيّة الكاملة في مجيء يسوع  ااألرض  ما سيحدث يقينً 

ن األخير ستحصل األحداث الموصوفة في األمثال. هذا يعني  ّن الذين يعيشو القضاءالمسيح ثانيةً. في يوم 

اليوم على  رضنا سيُشَملون في األحداث الموصوفة في األمثال! لكلِّ  احٍد من  مثال يسوع رسالة لك  لي 
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ُجل  عبيده/ خّدامه في مثَل الوزنات صورة توضيحية لما يحدث بين يسوع اليوم !!! فما حدث مع هذا الرَّ

لِّ  احٍد من العبيد/ الخّدام عند رجوعه، المسيح  كّل النّاس في التّاريخ.  كما سّوى الّسيّد حساباته مع ك

 هكذا سيسّوأ يسوع المسيح حساباته مع كلِّ إنسان عرفه  جه التّاريخ حين يعود إلى  رضنا ثانيةً. 

  

 . 24-43: 34في متّى  واردةب. قصة المثَل  

 

 ضمن القّصة نفسها.  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

ألرض في زمننا،  بشكٍل خاّص بما سيحدث في مجيء يسوع المسيح ثانيةً. ثل بملكوت هللا على ايتعلَّق المَ 

. فحين يعود الّرّب يسوع المسيح في مجيئه 12-42: 41يُرى شرح    تطبيق المثَل بشكٍل خاّص في متّى 

 النّاس.  جميعالثّاني سيسّوأ الحساب مع 

 

  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 2

: لم يقصد يسوع  ن يكون هناك مغزى ر حي لكّل نقطة تُذَكر في المثل.  التّفاصيل ذات الّصلة في ُمقّدمة

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

ا ل المَ الرئيسّي    الّدرس الرئيسّي الذأ يُراد إيصاله من خال ثل.  لذا، علينا  الّ نعطي مغزى ر حيًّا خاّصً

 ثَل.  مستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية في قّصة المَ 

ثَل  التي تُعتبَر  ساسيّة    ذات ِصلة  يُقَصد : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 منها إيصال معنى ما؟ 

 .مالحظات

  .(43 ،4: 34ملكوت هللا امتّى  

 ليسوع انتمائهمجسد المسيح    جماعة المسيحيّين الذأ يعترفون ب أ ملكوت هللا يتجا ز الكنيسة المرئيّة، 

 المسيح في كّل العالم. 
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 تعريف ملكوت هللا

ملكوت هللا يتجا ز حد د الكنيسة المرئيّة،  أ جسد المسيح    جماعة المسيحيّين الذأ يعترفون بانتمائهم 

 في كّل العالم.  يحليسوع المس

ماء على كّل النّاس  كّل في السّ  ُملك هللا    ُحكمه الّسيادأّ : بشكٍل عاّم، ملكوت هللا هو 1: 42مزمور  -

 (. 13: 3تيموثا س 1؛ 12: 12؛ إرميا 12: 123؛ 11: 121شيٍء من األزل إلى األبد )مزمور 

على األرض من خالل يسوع  حكمه الّسيادأّ بشكٍل خاّص، ملكوت هللا هو ُملك هللا    : 12: 42متّى  -

؛ 1: 1 رؤيا يوحنا؛ 42-11: 1؛ كولوسي 11-1: 4؛ فيلبّي 44-42: 1؛  فسس 1: 11المسيح )يوحنا 

 (. 13: 11؛ 12: 11

على عمل خالص يسوع المسيح الكامل الذأ  تّمه خالل مجيئه  مبنيّ : ملكوت هللا 3-1: 1 رؤيا يوحنا -

(،  تطبيق  تفعيل ذلك العمل في 13: 4 الرسل ؛  عمال12: 42؛ 21-24، 11: 41األّ ل )متّى 

 (. 11: 12 ر ميةالمؤمنين من خالل الّر ح القدس )

في قلوب  يُدَرك ويُقبَل: ملكوت هللا هو حكم  ُمْلك يسوع المسيح الّسيادّأ الذأ 41-42: 11لوقا  -

 (. 22-12: 41؛ 11، 12: 3في حياتهم )متّى  وفاعال   مال  اعالمؤمنين، الذأ يُرى 

  

 نواٍح مرئيّة:  ربعملكوت هللا يظهر في 

المؤمن من البداية إلى النّهاية: اختياره في األزل  خالصُمْلك هللا في  يظَهر: 43-41: 12مرقس  -

كورنثوس 1ه )(،  في التغيُّر الحادث في حيات2-1: 1من )يوحنا (،   الدته الثّانية في الزّ 1-2: 1) فسس 

(. يشمل هذا 43-42: 11كورنثوس 1جسده عند مجيء يسوع المسيح ثانيةً ) (،  في قيامة1-11: 3

الخالص الذأ يمنحه هللا كلَّ البركات الّر حيّة  الماّديّة للنَّفس  الجسد، التي يختبرها ارإنسان حين يدِرك 

 (. 1: 1ُملك هللا الّسيادّأ  يطيعه ) فسس 

  احدةً على األرض ) فسس كنيسةً جمع كّل المؤمنين ليشّكلوا  ملك هللا في يظهر: 11-12: 13متّى  -

 (. الكنيسة هي الجماعة التي تدِرك في قلبها ُملك هللا الّسيادأّ 12-1، 1-2: 4بطرس 1؛ 42-41: 1

  تطيعه في حياتها. 

)تأثيرهم البشرّأ  المجتمعك هللا في  عمال المؤمنين الّصالحة في كّل نواحي لْ مُ  يظهر: 22-12: 41متّى  -

ة؛ في النّواحي العقليّة الفكريّة  الجسديّة  العاطفيّة  االجتماعيّة  الّر حيّة، مثل الّرحمة  العدل  المحبّ 

 (. 11: 12 ر مية
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المفدّأ، الذأ سيكون الّسماء الجديدة  األرض  كونهُملك هللا في  يظهر، ا  خيرً : 43-42: 1كورنثوس 1 -

بطرس 4؛ 12: 41، حين اكتمال عمل خالص هللا في الذين دعاهم )متّى الجديدة بكّل مجدها في المستقبل

 (. 11: 11 رؤيا يوحنا؛ 11: 1

 

 :لملكوت هللا خمس سمات

 (. 21: 41للّرّب يسوع المسيح )متّى  المجيء األّ ل: تأّسس ملكوت هللا بشكٍل خاّص في 42: 14متّى  -

 (. 41: 11)لوقا  ليس من العالم الحاضر،  لكنّه رفي العالم الحاض: ملكوت هللا قائم 13: 12يوحنّا  -

 لغير المؤمنين في الوقت نفِسه.  سرٌّ للمؤمنين،  إعالن: ملكوت هللا هو 11-11: 11متّى  -

 في األرض الجديدة.  شكل مستقبليّ على األرض   شكٌل حاليّ : لملكوت هللا 21-13، 43-42: 11متّى  -

 )دانيال يمأل في النّهاية كّل شيءٍ بحيث ،  ينمو ليكبر اصغيرً  يبد : ملكوت هللا 11-11: 11متّى  -

4 :12-11 ،22-21 .) 

 

 .رحلة الرجل

لكون شرح  تطبيق هذا المثل يتعلَّق بشكٍل خاّص بملكوت هللا في نهاية الّزمن، حين سيعود يسوع المسيح 

تي تسبق المجيء الثّاني ليسوع جل تمثِّل الفترة الالنّاس، فإّن رحلة هذا الرّ  ليسّوأ الحسابات مع كلّ 

المسيح. فحتّى المجيء الثّاني ليسوع المسيح على النّاس  ن يعملوا في ما استودع هللا في  يديهم. كان قصد 

إلى   رشليم ليقيم د لةً مزدهرة  ايسوع من حكاية هذا المثل  ن يُظِهر بطالن اعتقاد التالميذ بأنّه كان ذاهبً 

(. هدم هذا المثل  ملهم بمملكٍة  رضيّة في الحاضر مثل ممالك العالم 3: 1 سلالر قويّة لليهود ) عمال

(،  هو يشّجعهم على  ن ينتظر ا  يعملوا بكّل مثابرة  صبر  عيونهم على 13: 12األخرى )يوحنا 

ن الملكوت المستقبلّي في الّسماء الجديدة  األرض الجديدة. في هذا المثَل، يحذِّر يسوع المسيح المسيحيّي

على  ن يكونوا متحّمسين  جاّدين ألنّهم يعرفون  ّن  عهمالحقيقيّين من  ن يكونوا كسالى    متراخين،  يشجِّ 

 (. 12: 11كورنثوس 1بل سيكون له ثمٌر عظيم ) عملهم في الّرّب لن يكون باطاًل 
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 .الوزنات والوكالء عليهاصاحب 

دام  كالء فقط استُؤمنوا على هذه الوزنات ليستخدموها للّسيّد،  كان العبيد/ الخّ  اكانت هذه الوزنات ملكً 

منهم  ن يضاعفوها. هذه نقطة مهّمة في المثَل. الّسيّد هو الوحيد الذأ يملك  ا يستثمر ها،  كان مطلوبً 

ن  مام سيّدهم، الذأ سيحاسبهم عن يسوا سوى  كالء عليها،  هم مسؤ لوالوزنات،  العبيد/ الخّدام ل

  كالتهم! 

 

جل كلَّ واحٍد حسب طاقته وقدرته.أعطى ا  لرَّ

إلى قدرة طبيعيّة    موهبة ر حيّة، ألّن الّسيّد يعطي كلَّ  احٍد من عبيده/ خّدامة  الوزنةال يمكن  ن تشير 

رإتمام عمل )مهّمة  فرصة  (!  لذا، ال بُّد  ّن الوزنة تمثّل 11: 41 زناٍت "على قدر طاقته"  قدرته )متّى 

هذه المقادير المختلفة من الفَُرص رإتمام عمل الّرّب )مهّمة  ّرّب.  لكن من المؤكَّد  نَّ ُمعيّنة، خدمة( لل

بيعيّة  المواهب الر حيّة المختلفة، التي تُعطى يعيّنها    خدمة يرغب بإنجازها( مرتبطة بالمهارات الطّ 

مختلفة للعمل  ان. يعطي هللا فَُرصً لكلِّ إنسان. هذه نقطة مهّمة في قّصة المثَل  يُقَصد منها إيصال معنى ُمعيَّ 

! فهي تمثِّل مجموع ضئياًل  اليست مقدارً  الوزنة الواحدةة ُمحدَّدة    خدمة ُمعيّنة( لكّل إنسان.  حتّى )مهمّ 

 جور عشرين سنة من العمل الجاّد! فحتّى ما استودعه هللا لألصغر  األقل بين النّاس هو  مٌر يراه هللا 

 ! اعظيمً 

 

 مرا المال الذي أود ع بأيديهما.عبدا  ااتث

ليس المهّم هو عدد الوزنات، بل المهّم هو ما عمله العبيد/ الخّدام بما  خذ ه! هذه نقطة مهّمة في قّصة 

عدد الفَُرص التي  ُعطيت لكلِّ إنسان هو األمر المهّم، إذ المهّم في يوم القضاء األخير، لن يكون  المثَل. 

  احٍد في استخدام  استثمار ما استؤِمن عليه   ُ ِدع في يديه!  هو مدى  مانة  اجتهاد كلِّ 

 

 العبد الثّالث طمر مال ايّده ليخفيه ويخبّئه.

 همل العبد/ الخادم الثّالث الفَُرص التي منحها الّسيّد رإتمام المهّمة التي عيّنها له )خدمة، عمل(! اقترف هذا 

للخطايا ر به. هذه نقطة مهّمة في قّصة المثَل. لن يكون العقاب العبد خطية ارإهمال،  أ  نّه لم يعمل ما  ُمِ 

األمور التي  مر بعملها!  خطايا عدم عمل ا مور منعها هللا فحسب، بل  سيشمل  يضً  المتمثِّلة في اقتراف

 (. 11: 2؛ يعقوب 21-21: 42)متّى 
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 .تسوية الحسابات

ر في األمثال. يرد هذا الموضوع في مثَل العبد تسوية الّسيّد للحسابات مع عبيده/ خّدامه موضوع متكرِّ 

(، 11: 41(،  مثَل الوزنات )متّى 12: 41(،  مثَل الوكالء األشرار )متّى 41: 12غير الّرحيم )متّى 

ره دائمً  ا(.  لذا، فإّن ثّمة  اجبً 11: 11العشرة )لوقا  / األمناء مثَل الوزنات  هو  الكّل عبٍد/ خادم عليه تذكُّ

 .  في فهم مقصد الَمثَل يّده سيكون هناك حساب! هذه نقطة مهّمة في قّصة المثَل نّه عند س

 

  .ات المستؤمنة المختلفةلمهمّ المكافآت نفسها ل

هللا  اا عليها، جعلهمفي األمور القليلة التي استُؤِمن ثل. فألّن العبدين كانا  مينينهذه نقطة مهّمة في قّصة المَ 

فرح  إلى دخولال. المكافأة نفسهاكالهما ما استؤمنا عليه،  لذا ناال  عفضامسؤ لين عن  موٍر كثيرة. 

 الّرّب يمثِّل االحتفال البهيج في الّسماء. 

 

 .عقاب لإلهمال والتُجاُهل

.  طرحه إلى الظّلمة الخارجيّة، اشديدً  اهذه نقطة مهّمة في قِّصة المثَل. عوقِب العبد الّشّرير الكسول عقابً 

 ء  صرير األسنان، يمثِّل آالم  عذاب الجحيم. حيث سيكون البكا

 

 .العقابالمتّبعفي منح المكافأة وإيقاع  المبدأ

ثّمة مبد  مهّم في ملكوت هللا هو: "كّل َمن عنده يُعطى المزيد فيفيض،  َمن ليس عنده فحتّى الذأ عنده 

 . اضً (.  هذه النّقطة مهّمة  ي43: 11؛ 12: 2؛ لوقا 41: 41يُنتَزع منه" )متّى 

 

نغتني  كثر فقط من خالل استغالل  تطوير . ، يِعد هذا المبد  بأّن يكون لألمانة  ارإهمال مكافأتهما ّ اًل 

الفَُرص التي يمنحها هللا لنا لعمل مهّماتنا الموَكلة إلينا )العمل، الخدمة( ألجل هللا  ألجل ملكوته  ألجل 

(.  هذا األمر ينطبق بشكٍل 11: 1تسالونيكي 1؛ 12: 3؛ غالطية 11-41: 12اآلخرين من النّاس )لوقا 

يقينيٍّ   كيد على األمور الّر حيّة. فالوقوف د ن عمل شيٍء في ما يتعلَّق باألمور الّر حيّة  مٌر مستحيل! 

فإّما  ن يتقدَّم ارإنسان    يتراجع، إما  ن يكسب    يخسر، إما  ن يزيد    ينقص! كلُّ بركٍة يمنحها هللا هي 
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(! حين يعمل ارإنسان 13: 1ن البركات )انظر يوحنا مِ مزيٍد نواِل  مجيء  خرى  دليٌل ملموس ل ضمانة

 في ما استُؤِمن عليه   ُ ِدع في يديه، فإّن فَرصه ال تتوقَّف، بل تزيد  تتضاعف  تزداد قّوةً في تأثيرها. 

ل المزيد  كثر فأكثر من بركاته! ، كلُّ َمن يقر  كلمة هللا )الكتاب الُمقدَّس( سينا41-42: 2بحسب مرقس 

ثالثون  -، فإّن كلَّ َمن يفتح قلبه  يقبل كلمة هللا، سيكون له ثمٌر 11: 2 مرقس  14-11: 11 بحسب متّى 

 بل  مئة ضعٍف لما  خذه.  ا ستون ضعفً  اضعفً 

كّل َمن ، 1-4: 2، فإّن كلَّ َمن يصلّي سيحظى باستجاباٍت لصلواته،  بحسب يعقوب 2-1: 1 بحسب متّى 

 ال يصلّي ال ينال. 

، كل َمن يعطي سيُعطى  كثر،  كّل من يمسك يديه  يبخل عن 23: 3 لوقا  42: 11 بحسب  مثال 

 العطاء يفقد حتّى ما لديه. 

، ا، كّل من يستخدم  يستثمر الفَُرص التي منحه هللا إيّاها سيحظى بفَُرٍص كثيرة جدً 41: 41 بحسب متّى 

 هَمل تُؤَخذ من ُمهِملها.  لكّن الفَُرص التي تُ 

 

يعني  نّك  مؤمنًا ا. كونك مسيحيًّ ، هذه المبد  يحذِّر من  ّن عدم األمانة  ارإهمال سيكون لهما عقاباثانيً 

 مفصواًل  اال لبناء نفسك  تعزيزها، بل لخدمة الّسيّد  ملكوت الّسيّد. المسيحّي ليس عضوً  ا ُعطيت فَُرصً 

لعضو الذأ يساهم في نمّو الجسد ينمو مع الجسد،  لكن العضو الذأ ال في جسِد المسيح )الكنيسة(. فا

 يساهم في ذلك يموت! 

؛ 14: 2؛ متّى 3: 2استُؤِمن عليه، فإنَّ الفَُرص التي يُمنَحها تُؤَخذ منه )هوشع  حين يهِمل ارإنسان عماًل 

41 :24-21 !) 

 

  .ثَلحّدد الّراالة الّرئيسيّة للمَ . 3

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

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

د عليها.  لذا، علينا  ال ثَل هدف    درس رئيسّي  احد،  أ نقطة مركزية  احدة يشدّ عادةً ما يكون للمَ 

نحا ل إيجاد حقٍّ ر حّي في كلِّ  احٍد من تفاصيل القّصة، بل علينا  ْن نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي 

 ثَل لتقديمه. الذأ يسعى المَ 
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 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 ."ملكوت هللا المكافآت فييعلّم عن " 12-12: 41في متّى  "الوزنات"مثَل 

على النّاس أ  يكونوا أمناء في الفَُرص التي يمنحهم هللا إيّاها رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

بيعيّة ومواهبهم الّروحيّة. ايكافئ هللا األمانة واالجتهاد، وايعاقب عدم بحسب مواهبهم ومهاراتهم الطّ 

  "األمانة واإلهمال.

سيّة من سمات ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيقّي  مناء  مجتهد ن في ما يختّص األمانة سمة  سا

بالفَُرص التي استأمنهم هللا عليها.  كّل من يتّمم المهّمة المنوطة بحياته  المسؤ ليّات الُمعيّنة له، سواء 

لفَُرص  بمسؤ ليّاتٍ  كانت عظيمة    صغيرة، فسيختبر زيادة  ُمضاَعفة للفَُرص،  سيُكافَأ بمزيٍد من ا

لتلك  ا عظم.  كل َمن يتجاهل المهّمة الُموَكلة إليه،  ال يستغّل الفَُرص التي يُعطاها، فسيختبر تراجعً 

 الفَُرص،  سيفقد في النّهاية حتّى ما استُؤِمن عليه. 

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقار  المَ . 4

عض األمثال في ما بينها،  يمكن مقارنة بعضها ببعض في بعض األحيان. فالحّق تتشابه ب ُمقّدمة:

الموجود في كّل األمثال له ما يوازيه    يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع  خرى في الكتاب الُمقدَّس. حا ل  ن 

ًما على  ن تفّسر تجد  هّم الشواهد المقابلة  المشابهة التي يمكنها  ن تساعدنا في تفسير المثَل. احرص دائ

 ثاًل ما باالعتماد على التعليم الواضح  المباشر للكتاب الُمقدَّس.مَ 

 ثل؟ : ما الذأ يعلّمه كلُّ  احٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المَ اكتشف وناقش

 الوكالة على أمالكنا في الّزمن/ الّدهر الحاضر.  

 . 12: 2بطرس 1؛ 42-11: 1كورنثوس 4؛ 1، 4-1: 2كورنثوس 1؛ 4: 13؛ لوقا 3-4: 11تكوين  اقرأ

: " أُّ شيٍء مّما لَك لم تكن قد  خذته هبةً؟  ما دمَت قد  خذَت، فلماذا تتباهى 1: 2كورنثوس 1نقر  في 

وى  كالء هو ُمْلك هللا،  بأّن هللا استأمننا عليه. لسنا س م الكتاب الُمقدس  ّن كّل ما لديناكأنَّك لم تأخذ؟" يعلّ 

م حسابً  عن كلِّ شيٍء   ِدع في  يدينا  استؤِمنّا  اعلى  مالك هللا.  في المجيء الثّاني ليسوع المسيح سنقدِّ

 عليه. 
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 الوكالة ممكنة فقط قبل المجيء الثّاني.  

 ،1-1: 42 رؤيا يوحنا؛ 1-2: 1بطرس 4؛ 1-4: 4تسالونيكي 4؛ 11، 1: 41؛ 12-1: 42متّى  اقرأ

1-11 . 

مرُّ من الوقت قبل  ن يعود يسوع المسيح في مجيئه الثّاني؟ عرف يسوع المسيح من البداية  نّه ستمرُّ كم سي

فترةٌ طويلة قبل  ن يعود في مجيئه الثّاني.  ثّمة  حداٌث تاريخيّة كثيرة، خاّصة الكرازة ببشارة ارإنجيل لكّل 

لرجوعه.  هكذا  طوياًل  اغرق العريس  قتً  ّمة في المسكونة، ينبغي  ن تحصل قبل المجيء الثّاني. سيست

( قبل عودة الّسيّد نقطة ُمهّمة ليس في هذا المثَل فحسب، بل في 11: 41" )متّى المّدة الطويلةنرى  ّن "

 كلِّ الكتاب الُمقدَّس. 

 

 .محاابة وكالتنا في يوم القضاء األخير

؛ 12: 1كورنثوس 4؛ 13: 4 يةر م؛ 22-21: 14؛ لوقا 21-11، 11: 41؛ متّى 12: 14جامعة  اقرأ

 . 11: 42 رؤيا يوحنا

عن كّل ما فكَّر به  اماذا سيحدث لكّل إنسان في يوم القضاء األخير؟ سيكون على كلِّ إنسان  ن يقدِّم حسابً 

عن ما  همل التّفكير به  قاله  عمله! سيكون حكم هللا  احسابً  ا ما قاله  ما عمله في حياته! بل  سيقّدم  يضً 

(: ماذا عملنا بما استؤمنّا عليه. سيحكم 12: 1كورنثوس 4؛ 3: 4 ر مية) ناّي األخير حسب  عمالالقضائ

(،  بحسب 12: 1كورنثوس 4؛ 3: 4 ر ميةبحسب المعرفة التي لدينا عن إرادته ) ناهللا على  عمال

 (. 12-12: 41)متّى  لنا الفَُرص التي منحنا إيّاها

 

 ايحصد هللا ما زرعه هو. 

 . 11: 41؛ متّى 11: 14ملوك 1؛ 1-1: 1 ج خر اقرأ

 لكْن ما سبب كون ! اما قاله العبد الّشّرير  الكسول عن هللا،  هو  ن هللا يحصد ما لم يزرعه، ليس صحيحً 

 ؟ اخاطئً  يزعه قواًل  لمالقول إن هللا يحصد ما 

شيران إلى  شخاٍص  شرار. ثّمة مقطعان كتابيّان يعالجان مسألة الحصاد حيُث لم يُزَرع،  كال المقطعين ي

، ا، حا ل فرعون  ن يحصد ما لم يزرعه. فمن د ن  ن يعطي بني إسرائيل قشً 1-1: 1بحسب خر ج 
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، 11: 14ملوك 1.  بحسب اطلب منهم  ن يصنعوا المقدار نفسه من اللِّبن الذأ كانوا يصنعونه ُمسبَقً 

 بي  دَّبكم بالّسياط،   نا  ؤّدبكم بالعقارب." حا ل رحبعام  ن يحصد ما لم يزرعه. فقد قال لشعب مملكته: " 

 ايزرعه!  لكنّه يقينً  لميحصد ما  ال لكن هللا ليس مثل فرعون الّشّرير  ال الملك رحبعام الّردأء. فاهلل 

، فإّن هللا 11: 41سيحصد حيث زرع! فسيحاسبنا هللا على األمور التي   دعها في  يدينا.  بحسب متّى 

( لكلِّ إنساٍن على قدر طاقته  استطاعته!  حين يعيّن اثل، حيُث يعطي  زناٍت )فَُرصً ذا المَ يشبه الّسيّد في ه

 على المهّمات  األعمال، فهو يفعل هذا حسب شخصيّة ارإنسان الذأ يُعطيه  طبيعته  طاقته )قدرته(. 

بأن يحصد  يجمع  يبذر البذ ر!  لذا فإّن له كلَّ الحقّ  -بتوزيعه الوزنات، هو يزرع  كل حال، فإنّه

 الحصاد! 

 

  .األعذار البشريّة الُمقدَّمة لرفض اإلنسا  أ  يكو  وكيال  

 . 42-12: 12؛ 41-43: 11؛ لوقا 21-22، 41، 41: 41؛ 1: 44؛ 41-11: 1متّى  اقرأ

 شتّى من األعذار هلل.  اما يعطي النّاس  نواعً  اما األعذار التي يعطيها األشرار  الُكسالى؟ كثيرً 

، لم يهِمل العبد/ الخادم الّشّرير إتمام مهّمته ألنّه شعر بِصَغر النَّفس مقارنة 41-42: 41متّى  بحسب

.  غير منطقيّ  اباآلخَرين،  لكّن بسبب الّريب الذأ كان يمأل قلبه! الم هذا العبد سيّده على كونه قاسيً 

 تهم. ما يلوم النّاس  يصاَ هللا على خطاياهم  على إهمالهم  اجبا ا كثيرً 

 ّن لهم ِصلة بيسوع المسيح على األرض، فقد  كلوا  ا، سيّدعي بعض النّاس كذبً 41-43: 11بحسب لوقا 

 معه  استمعوا لتعليمه.  لكن يسوع المسيح يقول لهم إنّه ال يعرفهم.  يتكلّم الّرّب يسوع المسيح في متّى

 األنبياء  الُمعلّمين الكذبين المنتسبين ، المؤمنينعن العالقة بين التاّلميذ،  أ المسيحيّين  11-42: 1

الّشّرير، بحيث ال يعود يمكن  ح تأثير هؤالء المسيحيّين الكذبةللمسيحيّة في  سطهم.  في النّهاية، سيُفضَ 

 المسيحيّين االسميّين الذين في  المؤمنينعن العالقة بين التاّلميذ المسيحيّين  41: 1إخفاؤه! يتكلّم متّى 

يعملون  المؤمنينالمسيحيّين االسميّين يعترفون بيسوع المسيح بشفاههم، فإّن المسيحيّين   سطهم. فمع  نّ 

 المؤمنينعن العالقة بين التاّلميذ المسيحيّين  41-44: 1.  يتكلّم متّى ال بالكالم فقط إرادة هللا في الحقيقة

اد ن بيسوع المسيح،  قادر ن هؤالء ين كونهم مسيحيّين. فمع  نّ  ا صانعي المعجزات الذين يّدعون كذبً 

هم.  الّراجح  ن هؤالء لّصعلى عمل معجزات، فإّن المسيح لم يدُعهم،  بالتّالي فإنّه لم يبّررهم  لم يخ

 يمارسون ديانتهم باالعتماد على الّشيطان  قوى شيطانيّة. 
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أليّة مساعدة  سيقول بعض النّاس إنّهم لم يحدث  ن ر  ا يسوع المسيح بحاجةٍ  ،21-22: 41بحسب متّى 

اآلخرين فهم  المؤمنينحين كانوا على األرض،  لكّن يسوع المسيح سيقول لهم إّن ما يعملونه للمسيحيّين 

 يعملونه له. 

 ا، سيقول بعض النّاس إنّهم لم يكن لديهم  قت ألمور هللا،  إنّهم كانوا مشغولين جدً 1: 44 بحسب متّى 

، سيقّدم النّاس شتّى  نواع األعذار لعدم 42-12: 12قا بأعمالهم  شؤ نهم على األرض.  بحسب لو

لتّوه  لذا عليه الّذهاب ليراه،  االستجابة لدعوة يسوع المسيح للخالص: فسيقول  حدهم إنّه اشترى حقاًل 

،  لذا ا سيقول آخر إنّه اشترى خمسة فدادين بقر،  عليه الّذهاب ليمتحنها.  سيقول آخر إنّه تزّ ج حديثً 

 يستطيع المجيء. فإنّه ال 

 يقّدم األشرار  الُكسالى شتّى  نواع األعذار لعدم اتّباعهم يسوع المسيح    عبادته    خدمته.  ،هكذا 

 

 .الوكالة لألمانة في المكافآت المعطاة

 . 2: 2تيموثا س 4؛ 41، 41: 41متّى  اقرأ

ي يتّممونها بأمانة  نشاط  اجتهاد على ، التةكيف سيُكافَأ الخّدام األمناء  المجتِهدين؟ مسؤ ليّاتهم الحاضر

ة في الّسماء الجديدة  األرض الجديدة.  بارإضافة إلى هذا، يّ في األهمّ  ااألرض، ستكبر  تزداد جدً 

 اآلخرين في الحياة األخرى!  المؤمنينسيشترك هؤالء بفرح هللا  بفرح المسيحيّين 

 

ص التعليم الّرئيسّي للمثَل. . 4  لخِّ

 نؤمن    نعرفه: ما التّعاليم    الّرسائل الّرئيسيّة التي يقّدمها المثَل؟ ما الذأ يريدنا يسوع المسيح  ن ناقش

 ؟ نعمله   نكو  عليه به،  ما الّذأ يريدنا  ن 

  .مالحظات

 على الجميع أ  يعرفوا هللا وطبيعته.   

 ير. في يوِم القضاء األخ مؤمن فئ هللا بكرٍم  سخاء كلَّ مسيحيّ سيكا

هم اكتسبوها بجهدهم،  لكن ألّن كلَّ نَّ ألألّن المسيحيّين يستحقّونها     هذه المكافآت ال تُعطى كلَّ   لكنَّ 

، فإنّه حتّى األعمال التي يعملها المسيحيّون 12: 4ة هلل  نعمته.  بحسب  فسس على محبّ  شيٍء مبنيٌّ 

 ته! مبنيّة على نعمة هللا  معمولة بنعمة هللا  قوّ  المؤمنون
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 أ  يعرفوا كيف ينبغي أ  يحيوا.  المؤمنينعلى المسيحيّين  

 المهّم  ن يخدم المسيحّي هللا بأمانٍة  اجتهاد: 

شعب ملكوت هللا الحقيقّي  مناء  مجتهد ن في ما يتعلَّق بالقدرات  الفَُرص التي يمنحهم هللا إيّاها. ال يكافئ 

 ثل الوزنات". : "مَ 4ة  االجتهاد. انظر الُملَحق هللا النّجاح    نتائجه،  لكنّه يكافئ األمان

 

 .مبدأ مهمّ  

ثّمة مبد  هاّم في ملكوت هللا هو: "كلُّ َمن عنده يُعطى المزيد فيفيض،  من ليس عنده فحتّى الذأ عنده 

ا عليه إهمالنا الستخدام  استثمار ما استأمننا هللا عليه سيُفقِدنا كل ما استأمنن(. 41: 41يُنتَزع منه" )متّى 

 ! .  لكن باستخدامنا  استثمارنا ما استأمننا هللا عليه فإنّنا ننمو  نزداد في غنانا الّر حيّ امسبَقً 

 دقائق( 2) صالة  4

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجا بكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  ة    ثالثيَّة  ارفعوا صلوات تعكس تجا بكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.   اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّ 

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 4

 القادمللّدرس 

 طلب منهم  ن يكتبوه في دفاترهم(.   عضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا،      عطِ  قائد المجموعة.)

  .  ن تكرز بالملكوت مسيحتعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب  ببناء كنيسة ال: التعهُّد .1

 مع شخص آخر    ضمن مجموعة.  الوزنات"مثَل "ِعظ    علّم    ادرس التعليم المتعلِّق ب .4

، 13حزقيال من  تمتَّع بخلوة ر حيَّة مع هللا باالستعانة بنصف  صحاح يوميًّا الخلوة الر حية: .1

ن مالحظاتك. . 11، 12، 11 ل. َد ِّ  استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

 ع يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. راجِ  الحفظ: .2

استفد  .41-1: 12ر مية بحّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت،  المتعلّق  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 من منهجية الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 
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 (. 1: 1هللا )مزمور عله سيفصلِّ ألجل شخٍص     مر ُمحّدد هذا األسبوع،  انظر ما  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ن  يًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأ قات الخلوة الشخصية  َد ِّ حول بناء كنيسة المسيح. َد ِّ

 مع هللا،  آيات الحفظ،  التعليم،  التحضير.
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  33الّدرس 

 صالة 4
 

س مجموعتك  هذا البرنامج التدريبي قائد المجموعة:  . زة  المناداة بملكوت هللابالكرا المتعلق َصلِّ  كرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  3

  حزقيال

 

ة بكل  احٍد منكمشاركوا بالتناُوب اأو اقرأوا  ما تعلَّمتموه  ثناء إحدى  (من دفاتر الخلوة الر حيَّة الخاصَّ

 (. 11، 12، 11، 13 حزقيال)خلواتكم الر حيَّة  تأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم 

. صغوا إلى الشخص الذأ يُشارك،  تعاملوا مع ما يقوله بجديَّة،  اقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها 

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 دقائق( 1) حفظ 2

 43: 43 رومية

 

 .11: 14 ر مية في مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 3

 32-4: 43رومية 

 

صاحب ارإيمان الّضعيف  المؤمنعن  اجب المسيحّي  3: 11 - 1: 12 ر ميةالة تعلّم رس: ُمقّدمة

 صاحب ارإيمان القوّأ.  في هذا الّسياق ليس المقصود بارإيمان إيمانهم الّشخصّي بيسوع المسيح في ما 

! فإيمانهم الّشخصّي إيمانهم المختّص بما يجوز وما ال يجوز للمسيحيّين عملهيختّص بالخالص، بل 

 لّذاتّي يحّدد آراءهم  قناعاتهم  معتقداتهم الّشخصيّة في ما يتعلَّق بالقضايا محّل الخالف.  ا

صاحب "ارإيمان القوّأ" في ما يختّص باألمور محّل الخالف  الجدل  المؤمن لكن الحظ  ّن المسيحّي 

معرفة  يمكن  ن يكون في الوقت نفسه صاحب "إيمان ضعيف" في قضايا  شؤ ن ر حيّة  خرى، مثل

، صاحب االة    األمانة    الحماس  الحرارة في الخدمة المسيحيّة.  هكذا  يضً الحقائق المسيحيّة    الصّ 
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ارإيمان الّضعيف في األمور محّل الخالف يمكن  ن يكون في الوقت نفسه صاحب إيمان قوّأ في قضايا 

  شؤ ن ر حيّة  خرى. 

 كلمة هللا                                .                          اقرأ: 4الخطوة 

  . 41-1: 12ر مية لنقر   اقرأ.

 لنقر  بالتنا ب بحيث يقر  كل شخص آية  احدة إلى  ن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 3الخطوة 

ر. تعتقد  نه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟    ما هو الحق الذأ لََمس عقلك    قلبك  ما هو الحق الذأ َفكِّ

 في هذا المقطع الكتابي؟

ن  فكارك في دفترك.  َدوِّ .  اكتشف َحقًّا  احًدا    حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما  د ِّ

 كوا  فكاركم بالتنا ب(. )بعد  ن يقضي  عضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير  الكتابة، شار شار ك.

 لنتنا ب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل  احٍد ِمنَّا.

 )تذكَّر  نه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك  عضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

 3-4: 43 رومية

 .المؤمنينالقضايا محّل الخالف بين المسيحيّين : 4االكتشاف 

 .أ. القضايا غير الخالفيّة 

 : يكتب الّرسول بولس في رسائله إلى مسيحيّين في   ضاٍع  ظر ٍف مختلفة. فمثاًل 

في رسالته األ لى إلى  هل كورنثوس، يعالج مشاكل    ضاع عند المسيحيّين مثل مقاضاة بعضهم لبعض 

 قضايا مع المسيحيّين العصاة المتمّردين في  سطهم،  المؤمنينتسامح المسيحيّين في المحاكم المدنيّة،  

 تتعلّق بالّز اج  الطاّلق،  غيرها من القضايا  المشاكل. 

مثل عدم إمكانيّة اليهود  ها في رسالته إلى الغالطيّين يعالج قضية التّعاليم الخاطئة التي كان ينشر

 لمسيحيّين  ن يخلصوا إال بحفظهم  عمال الّشريعة. ا

ر ين الخاطئ الذأ  في رسالته إلى  هل كولوسي يعالج قضية تعليم الغنوسيّ  ينادأ بضر رة  ن تتحرَّ

 الّر ح البشريّة من الجسد البشرّأ، خاّصة من خالل ممارسة درجة شديدة من التقشُّف  الّزهد. 

 خالف! قضايا محلّ  ليست. فهذه ا اضحً  ا في ما يختّص بهذه القضايا جميعها، يقّدم الكتاب الُمقدَّس تعليمً 
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 .ب. القضايا محّل الخالف 

يعالج الّرسول بولس بعض  ر ميةكن ثّمة قضايا محّل خالف  سط المسيحيّين.  في الّرسالة إلى مؤمني  ل

القضايا محل الخالف هي قضايا ال يعلّم الكتاب المقدَّس عنها    يوجد القليل هذه القضايا محّل الخالف. 

عن بعض هذه القضايا الخالفيّة، فإّن  ال يتكلّم بشيء المقّدس فقط من التعليم عنها.  بالّرغم من  ّن الكتاب

هناك مسيحيّين يعتنقون آراء  قناعات  معتقدات  اضحة  قوية  ثابتة بشأنها.  من شأن هذا  ن يؤّدأ إلى 

( بشأن هذه األمور  القضايا. dialogisomai -ظهور خالفات  جداالت )في اليونانية "ديالوغيسوماأ" 

مختلفة،  لذا كانت لديهم آراء مختلفة بشأن بعض األمور  يعود ن إلى خلفياتٍ  ر ميةمؤمنو  كان

 على آراء اآلخرين.  ا القضايا. كما كانوا يتجاَدلون في ما بينهم بشأن هذه األمور،   صدر ا  حكامً 

ح معتنقوها صحتها، بينما  اآلراء  لكن في . عند صاحبها معتقدات ثابتة  راسخة القناعات فكاٌر يرجِّ

ض ينظر ن إلى آرائهم باعتبارها قناعات،  كانوا يعتبر ن قناعاتهم معتقداٍت ُمطلَقة! ، كان البعر مية

زمن بولس، كان المسيحيّون يعتنقون آراء مختلفة عن الطّعام  األعياد  االحتفاالت الّدينيّة.  ر مية في 

ل البقول/ الخضار فقط فكان يتجاَدلون في ما بينهم بشأن إن كان للمسيحّي الحّق بأن يأكل كلَّ شيء    يأك

 ن ينظر إلى كلِّ  المؤمنإن كان يمكن للمسيحّي  ما (. كما كانوا يختلفون في ما بينهم بشأن4: 12 ر مية)

 (. 1: 12 ر مية قدَس من يوٍم آخر ) ااأليّام بالنّظرة نفسها،     ن يعتبر يومً 

طّقسيّة في العهد القديم، التي كان الّراجح  ن خلفيّة هذه الجداالت  الخالفات تعود إلى الّشريعة ال

ة    تهّود ا قبل  ن يصير ا مسيحيّين( على معرفٍة جيّدة بها. كانت المسيحيّون )الذين  توا من خلفيّة يهوديّ 

ريقة التي يأتي النّاس بها إليه  يتعاملون معه بالطّ  الّشريعة الطّقسيّة تعلِن متطلّبات هللا في ما يختصّ 

سين للخدمة )الكهنة   يعبد نه. كانت هذه الّشريعة تتضّمن  نظمة  قواعد بشأن األشخاص المكرَّ

بت  األعياد  الال يّين(،  األماكن الُمقدَّسة )خيمة االجتماع  الهيكل(،  األيّام  المواسم الُمقدَّسة ) يّام السّ 

مة الطّاهرة  الغسالت  األبكار الّدينيّة(،  األعمال  الممارسات الّدينيّة الُمقدَّسة )الّذبائح  الختان  األطع

شريعة ُمستنبطة  ضعية إلى  311ثمار األرض  العشور،  غيرها(.  قد  ضاف معلِّمو اليهود   بواكير

 شرائع الّشريعة الطّقسيّة في الكتاب الُمقدس،  كانوا يعتبر ن شرائعهم تلك ُملِزمة لكلِّ اليهود. 

مسيحيّين، بقوا  اهللا  المتهّود ن(، الذين صار ا الحقً  ة )خائفو الذين اعتنقوا اليهوديّ   هكذا، فإّن اليهود

يسوع المسيح  بل  إلزاميّة. لم يكن هؤالء قد فهموا بعد  نَّ  اة جدًّ ينظر ن إلى هذه الّشرائع باعتبارها مهمّ 

ئع (،   ن يسوع رفض كّل الّشرا12: 4؛ كولوسي 11: 4تّمم    قف شريعة العهد القديم الطّقسيّة ) فسس 

(!  من ناحيٍة  خرى، فإّن 11-1: 1ُمعلِّمو الّشريعة اليهود )مرقس  االوضعيّة التي  ضعها  فرضه

األُمميّين غير اليهود الذين صار ا مسيحيّين لم يعتبر ا هذه الّشرائع ذات  هّميّة على ارإطالق.  لذا، كانت 

 حول هذه القضايا.  ر ميةهناك جداالت بين المسيحيّين في 
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حين بد  المسيحيّون من الخلفيَّتَين يعتبر ن آراءهم الّشخصيّة  ءرااآلقدت قضية االختالفات بشأن  قد تع

 اخاطئً منحًى  اتّخذفي ذاته،  لكنّه  اقناعاٍت ُمطلَقة! لم يُكن  جود آراء مختلفة بشأن القضايا الخالفيّة خطً 

 اخاطئً  ااتخذت األمور مسارً فسها. كما الذين ال يشاركونهم اآلراء ن يدينو حين بد   صحاب هذه اآلراء 

 حين لم يعد  صحاب اآلراء المختلفة يحترمون من يعتنقون اآلراء األخرى.  ا يضً 

 

  .ج. قضايا محّل خالف بين المسيحيّين اليوم 

 في  يّامنا هذه، قد يعتبر المسيحيّون بعض القضايا  األمور التالية قضايا محّل خالف: 

 ين  ن يحتفلوا بكّل األعياد المسيحيّة الُمعيَّنة عند البعض خالل الّسنة،  م ببعضها؟ هل ينبغي للمسيحيّ  -

 هل ينبغي  ن يعّمد المسيحيّون بطريقة  احدة  محدَّدة؟  -

 مختلفة؟  اتبتكراركل شهر  م هل ينبغي  ن يحتفل المسيحيّون بالعشاء الّربّاني كلَّ  سبوع  م  -

في كلِّ مساء في األسبوع،  م مّرتين في يوم الّرّب،  م  ون إلى اجتماٍع كنسيّ يذهب المسيحيّ   ن هل ينبغي -

 غير ذلك؟ 

 اهل ينبغي  ن يرنّم المسيحيّون كلمات المزامير الواردة في الكتاب الُمقدَّس  م يمكنهم  ن يرنّموا  نواعً  -

 ؟ ا خرى من األغاني  التّرانيم الّر حيّة  يضً 

؟  إن كان الجواب بارإيجاب، الِعبادةن يستخدموا اآلالت الموسيقيّة في خدمات هل ينبغي للمسيحيّين   -

فهل ينبغي  ن تكون آلةً ُمعيَّنة،  م يمكن للمسيحيّين  ن يرنّموا  يعزفوا بطرٍق مختلفة؟ هل يجوز 

 للمسيحيّين  ن يصفِّقوا بأيديهم خالل التّرنيم  م ال؟ 

 عاديّة؟  ادينيّة  م ثيابً  اهل على قادة الكنيسة  ن يرتد ا ثيابً  -

 اعتياديّة؟  يهم ارتداء ثيابٍ لُمعيّنة تميّزهم عن اآلخرين،  م ع اهل على المسيحيّين  ن يرتد ا ثيابً  -

؟ هل ينبغي للنّساء المسيحيّات  ن اهل ينبغي  ن يكون شعر رؤ س  لحى الّرجال المسيحيّين قصيرً  -

 يرتدين غطاًء لرؤ سهّن؟ 

يحيّين  ن يرتد ا الجواهر    يشربوا الكحول    يرقصوا    يلعبوا  لعاب الحظّ باستثناء هل يجوز للمس -

 ، إلخ؟ الّسينمائيّة القِمار    يشاهد ا التّلفاز  يشاهد ا األفالم
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 ان يكون لديهم آراء  قناعاٍت شخصيّة بشأن هذه األمور!  لكن عليهم  يضً أل المؤمنون يحتاج المسيحيّون

 الذين لديهم آراء  قناعات مختلفة بشأن هذه األمور!  يف يتعاملون مع المسيحيّين ن يعرفوا ك

 

  3-2: 43 رومية

 . ينبغي أ  تكو  مواقف المسيحيّين مصحوبة  باالحترام في ما يتعلَّق بالقضايا محّل الخالف: 3االكتشاف 

يُقَصد بارإيمان هنا إيمانهم  . ضمن هذا الّسياق، الاضعيف  إيمان بعض المسيحيّين بكونه  1تصف اآلية 

! إيمانهم بشأ  ما يمكن أو ال يمكن للمسيحيّين أ  يعملوهبيسوع المسيح في يختّص بالخالص، بل 

محّل يحّدد آراءهم    قناعاتهم    معتقداتهم الّشخصيّة في ما يتعلَّق بالقضايا  فإيمانهم الّشخصّي الّذاتيّ 

يسمح لهم من  كل بعض األطعمة،  ثّمة مسيحيّون  م الّشخصيّ يمنعهم إيمانه. فثّمة مسيحيّون الخالف

"  أ نوٍع من التّحقير    قوي"  "ضعيف ال يُقَصد من الوصف "بأن يأكلوا كلَّ شيء.  إيمانهم الّشخصيّ 

ق فقط. فبولس يدعو ارإيمان الذأ يمنع النّاس من عمل بعض رْ  صف يُقَصد به إبراز الفَ  فهوالتّفضيل، 

إيمان معرَّض للتعثُّر  التأّذأ بفعل سلوك مسيحيّين آخرين يسمح إيمانهم بأن  ه"، ألنَّ اضعيف   ان  إيمااألمور "

 يعملوا تلك األمور. 

 

 أ. ال يجوز للمسيحيّين ذوي اإليما  القوّي أ  يحكموا على ذوي اإليما  الّضعيف.   

 ن  ن تحاكموه على آرائه )في ما في ارإيمان فاقبلوه بينكم د ا: " من كان ضعيفً 1: 12 ر ميةنقر  في 

 يختّص باألمور محّل الخالف(." هذا جزٌء من  صيّة بولس الّرسول للمسيحيّين ذ أ ارإيمان القوّأ. 

   آراء المسيحيّين ضعفاء ارإيمان.  أفكاربشأن  ايُصدروا أحكام  ال يجوز للمسيحيّين  قوياء ارإيمان  ن 

ريحاٍت سلبيّة عن معتقداتهم في ما يختّص بأمور األكل  الشُّرب، ، ال يجوز لهم  ن يتكلّموا بتصفمثاًل 

 حفظ    عدم حفظ بعض األيّام الخاّصة.  ال يجوز لهم انتقاد آراء    قناعات    معتقدات المسيحيّين 

 محّل الّشّك عنداآلخرين في ما يختّص بهذه األمور محّل الخالف.  ال يجوز لهم  ن يخضعوا األمور 

 ر ميةن كان يأكل كلَّ شيء عليه  ال يحتقر من ال يأكل" )حليل  الجدل. "فمَ لالمتحان  التّ  مانارإيضعفاء 

إن  يعاملوهم بااتخفافالمسيحيّين اآلخرين     أ  يحتقرواللمسيحيّين  قوياء ارإيمان  يجوز ال(. 1: 12

 يؤمنون بأنّه ال يجوز  كل بعض األشياء    عمل بعض األمور. كانوا 
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 يجوز للمسيحيّين ذوي اإليما  الّضعيف أ  يدينوا ذوي اإليما  القوّي.  ب. ال 

ه 1: 12 ر ميةتقول  : "َمن كان ال يأكل، عليه  ال يدين من يأكل." هذا الجزء من تعليم الّرسول بولس موجَّ

 للمسيحيّين ذ أ ارإيمان الّضعيف. 

 فال يجوز لهم أ  يدينوايمان القوّأ. على هؤالء  ن ينتبهوا إلى مواقفهم تجاه المسيحيّين ذ أ ارإ

،    للبسهم بطريقٍة مختلفة من  طعمةالمسيحيّين ذ أ ارإيمان القوّأ ألكلهم  طعمةً مختلفةً عما يأكلونه 

للمسيحيّين  ال يجوزعنهم،    لترنيمهم بطريقٍة مختلفة عنهم. فاهلل قبل المسيحيّين ذ أ ارإيمان القوأ،  لذا 

رفضوهم معتبرين إيّاهم غير مسيحيّين أو يدينوهم باعتبارهم مسيحيّين من طبقة أ  يضعفاء ارإيمان 

ال يجوز فاهلل قبِل المسيحّي القوّأ، الذأ يأكل كّل  نواع األطعمة.  ثانية أو مسيحيّين أقّل طاعة!

ذلك   عملنا بعكس. للمسيحيّين أ  يدينوا ما وافق هللا عليه، وال يجوز لهم أ  يرفضوا َمن قبله هللا

 . انا هللا كاذبً لِ عْ تحريف لكلمة هللا  هو بمثابة جَ 

: "فمن  نَت لتدين خادم غيرك؟ إنّه في نظر سيّده يثبت    يسقط.  لسوف يثبت ألّن 2: 2 ر ميةنقر  في 

 يَُحثُّ المسيحيّون الضعفاء هنا على  ال يتدّخلوا في القضايا الّداخليّة للمسيحيّينالّرّب قادٌر  ن يثبّته." 

حياتهم المتّسم بدرجٍة  كبر من الحّريّة. كان المسيحيّون ضعفاء  ن هللا قبِل هؤالء  قبِل  سلوباألقوياء، أل

عن  اتراجع      اارتداد      ة  عالميّ ون  قوياء ارإيمان ارإيمان يميلون العتبار الحّريّة التي يمارسها المسيحيّ 

يعتقد ن  ّن  سلوب حياة المسيحيّين  قوياء ارإيمان كان كان المسيحيّون ضفعاء ارإيمان . التّكريس للمسيح

إنّه ال يجوز الحكم على عبٍد ما بمعاييرنا بل ينبغي أ  بولس الّرسول يقول  عند المسيح.  لكنَّ  غير مقبولٍ 

يوبِّح الّرسول بولس موقف الّدينونة القاسية من المسيحيّين ضعفاء ارإيمان. ! حَكم عليه بمعايير ايّدهيُ 

على ثباتهم  اوك المسيحيّين  قوياء ارإيمان، الذأ ينال استحسان يسوع المسيح، ينبغي  ال يشكلِّ خطرً  سل

 كمسيحيّين  في حياتهم مع المسيح. 

 

   توضيحات    .إاأل: 2الخطوة 

 : ما األسئلة التّي توّد  ن تطرحها على هذه المجموعة بشأن  أ  مٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

،   ن نطرح  سئلة عن  موٍر ما نزال ال 41-1: 12 ر ميةكلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل لنحا ل فهم 

 نفهمها. 

 : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح،  بعد ذلك اكتبه في دفترك. دّو 

بعض : )بعد  ن يقضي  عضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير  الكتابة، ليشارك كلُّ  احٍد بد ره شارك

  فكاره التي دّ نها(. 

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

مثلة على  سئلة يمكن  ن يطرحها التاّلميذ،  بعض المالحظات على مناقشة هذه األ بعض )في ما يلي

 األسئلة.( 
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 9-4: 43 رومية

ينظروا إلى آرائهم أو قناعاتهم الّشخصيّة بشأ  أ   المؤمنينكيف ينبغي للمسيحيّين : 4الّسؤال 

 ؟المواضيع محل الخالف

  .مالحظات

 روميةالخالف ا بشأ  القضايا محلّ  اتمام   مقتنعينأ  يكونوا  المؤمنينأ. على المسيحيّين  

43 :4 .) 

 ثّمة موقفان متطرفان،  ينبغي رفض كليهما. 

)المشاكلة  التّطابق( في األمور محّل الخالف، الذأ التّماثُل . لما يُطلَب االتّفاق  التّماثُ  امن ناحية، كثيرً 

ما يُفَرض على المسيحيّين من كنائس    من معلِّم ُمعيَّن في الكنيسة، يضاّد  يخالف هدف هللا  اكثيرً 

ع مطلب المحبّة! يحّث الّرسول بولس المسيحيّين على  في الكنيسة،  على قبول بعضهم لبعض  قبول التنوُّ

ع األفكار    اآلراء    القناعات بشأن بعض القضايا محلّ اآل غم من تنوُّ  الخالف في الكنيسة.  خر بالرَّ

 

. يقول الّرسول بولس إنّه ينبغي  ن  من ناحيٍة  خرى، في بعض األحيان ال تكون هناك قناعة شخصية

ألّن هذه المختلفة،  الخالف محلّ في عقله بشأن القضايا  ة وكاملةقناعة خاصّ يكون لدى كّل مسيحّي حقيقّي 

. لكلِّ مسيحّي بوعٍي وقصدٍ  ألجل الّربّ  عملهاهي الطّريقة الوحيدة التي بها يمكنه عمل هذه األمور    عدم 

 بأن يكون لديه ر ٌأ شخصيٌّ    قناعة شخصيّة بشأن هذه األمور  القضايا، إذ يطلبفقط  ليس الحقّ  مؤمن

حقيقّي صورة  اضحة بشأن قناعاته في ما يختّص بهذه األمور،   ن تكون لدى كّل مسيحيّ  ا يضً  هللا

  يعيش بحسب قناعاته. 

 

أ  يسمحوا بأ  يتشّكل ويتحدَّد الوكهم بعمل كلِّ شيٍء كما للّرّب  المؤمنينب. على المسيحيّين  

 (. 4: 43 روميةا

يّة. فما يعمله المسيحّي    ليس قضيّة غير دينيّة    غير ر ح المؤمنسلوك المسيحّي  ،في مجال الحّريّة

فال ينبغي  ن يكون بال إدراك بأنّه إنّما يخدم الّرّب )انظر . ألجل الّربّ يمتنع عن عمله فهو يعمل هذا 

الموقف الّداخلّي الذأ به تُماَرس قناعةٌ ُمعيَّنة    يُمتنع عن (. 41، 11: 1؛ كولوسي 11: 12كورنثوس 1

ليل على  ّن القناعات الّشخصيّة التي تظهر في سلوك المسيحيّين .  الدّ ممارستها هو األمر الُمهّم عند هللا

األقوياء  المسيحيين الضعفاء مقبولة  مام هللا هو  ّن كلتا المجموعتين، المسيحيّين األقوياء  المسيحيّين 
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كلَّ ما خلقه  الضعفاء، يقّدمون الشُّكر هلل، سواء  كانوا يعملون األمور بشكٍل محد د    غير محد دة. "فإنّ 

بكلمة هللا  الّصالة"  اه يصير ُمقدَّسً ، ألنّ اهللا جيٌِّد،  ال شيٍء منه يُرفَض إذا تنا له ارإنسان شاكرً 

س (! األشياء المخلوقة مقبولةٌ عند هللا حين تُستخَدم بالتّوافق مع تعليم الكتاب الُمقدِّ 1-2: 2تيموثا س 1)

 الرسل ؛  عمال13: 11 يقّدمون الشُّكر هلل عليها )انظر متّى  الواضح،  حين يصلّي المسيحيّون بشأنها

شعورهم بالمديونيّة هلل  تكريسهم (. بشكر المسيحيّين للّرّب يُظِهر ن 12: 12كورنثوس 1؛ 11: 41

 للمسيح. 

 

 روميةأ  يدافعوا عن قناعاتهم الّشخصيّة لكن بشكٍل بنّاء ا المؤمنينج. يجوز للمسيحيّين  

43 :44 .) 

ضوا صالحكم لكالم الّسوء." ما يعتبره المسيحّي القوّأ "إ هو حّريّته في ما يتعلَّق بما  اصالح  ذن، ال تعرِّ

يشعر ال يحتاج المسيحّي ألن . يأكله  يشربه،  في ما يتعلَّق بالطّريقة التي ينظر بها إلى  عياد العهد القديم

مسيحيٍّ ضعيف ارإيمان ألنّه يشكر هللا على حّريّته  حّريّته في  مٍر محّل خالف محكوٌم عليه من ضميرِ  بأنِّ 

من ذلك، على المسيحّي القوّأ  ن يعمل ما يعمله  على المسيحّي  (.  بداًل 12-41: 12كورنثوس 1)

(. 11: 12كورنثوس 1 مٍر ال يستحسنه،  كالهما يعمالن هذا لمجد هللا ) الّضعيف  ن يمتنع عن عمِل  أِّ 

كر.  هكذا، على المسيحّي القوّأ  ال للمسيحّي القوّأ الحّريّ  ة بأن يستمتع بما خلقه هللا ليُؤَخذ  يؤَكل بالشُّ

عفاء.  حين تتعرَّض قناعات  يشعر بالّذنب    الّرفض ألّن لديه قناعات ُمعيَّنة يرفضها المسيحيّون الضُّ

بأن يدافع عن قناعاته  المسيحّي القوّأ للهجوم    الّرفض من المسيحيّين ضعفاء ارإيمان، فإّن له الحقّ 

 بطريقة بنّاءة  ُمِحبَّة. 

 

 روميةبينهم وبين هللا ا اخاّص   اأ  تكو  قناعاتهم الّشخصيّة أمر   المؤمنيند. على المسيحيّين  

43 :33 .) 

حقوقهم  حريّاتهم  يعرضوا" لَك اقتناٌع ما؟ فليكن لَك ذلك بنفسك  ماَم هللا." ال يجوز للمسيحيّين األقوياء  ن 

بطريقة تؤّدأ إلى إيذاء المسيحّي الّضعيف  إعاقته في حياته المسيحيّة!  لكن للمسيحيّين  ينادوا بها 

ذا األقوياء الحّق بأن يعتنقوا مثل تلك القناعات،  بأال يتخلّوا عنها! فإْن تخلُّوا عن قناعاتهم فإنّهم يفعلون ه

 (. 41: 12 ر ميةة )من د ن إيمان،  هذا العمل خطي
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 43-44: 43 ةرومي

أ  ينظروا إلى آراء أو قناعات اآلخرين الّشخصيّة بشأ   المؤمنينكيف ينبغي للمسيحيّين : 3الّسؤال 

 ؟الخالف القضايا واألمور محلّ 

   .مالحظات

أ. ينبغي للمسيحيّين أال يحكموا على آراء أو قناعات أو معتقدات اآلخرين الّشخصيّة في ما  

 (. 43-44: 43 روميةالف ايتعلَّق بالقضايا محّل الخ

عن حياتهم. لن يقّدم  اما  مام عرش قضاء هللا  يقّدمون له حسابً  ايومً  المؤمنينسيقف كلُّ المسيحيّين 

 لكن سيكون عليهم  ن  الطّريقة التي بها عاش مسيحيّو  آخرو  حياتهم،هلل عن  االمسيحيّون حسابً 

.  لذا، على المسيحيّين  ال يحكموا على قناعات حياتهمالطّريقة التي عاشوا هم بها عن  ايقّدموا حسابً 

الخالف،  ال ينجّر ا ألن  المسيحيّين اآلخرين الّشخصيّة    سلوكهم في ما يختّص باألمور  القضايا محلّ 

منع هللا المسيحيّين من الحكم على الذين هم ينظر ا نظرة احتقاٍر إليهم بسبب هذه القناعات  الّسلوكيّات. 

كورنثوس 1؛ 4-1: 1حقٌّ حصرأٌّ هلل  يبقى كذلك )متّى الُحكم على هؤالِء نيسة المسيحيّة، إْذ خارج الك

(. كما منع هللا المسيحيّين من  ن يحكموا على المسيحيّين اآلخرين إال في حالة  جود خطية 14-11: 1

موا عليه هو (. فما ينبغي للمسيحيّين  ن يحك42: 1تيموثا س 1؛ 11-1: 1كورنثوس 1 اضحة )انظر 

مواقفهم االنتقاديّة  سلوكهم غير الُمِحّب،   ن يحكموا على  نفسهم إن كانوا يحيون بحسب قناعاتهم  إن 

 كانوا يمتنعون عن إدانة اآلخرين بسبب قناعاتهم المختلفة! 

 

، وما يعتبره بعض اأ  يميّزوا ما بين ما هو صحيٌح موضوعيّ   المؤمنينب. على المسيحيّين  

 (. 43: 43 روميةعلى المستوى الّشخصّي ا ايّين صحيح  المسيح

ه )مهما كان آراء النّاس بشأنه(. لكن ما يُعتقَد بأنّ  اصحيح موضوعيّ  ما يعلّمه الكتاب الُمقدَّس بوضوح هو 

صحيح على المستوى الّشخصّي صحيح، مع  نّه ليس من تعليم  اضح في الكتاب الُمقدَّس بشأنه، فهو 

 . الّذاتيّ 

(. كما علّم الّرسول بولس  ّن كّل ما 11، 11: 1، علّم يسوُع بوضوح  ّن كّل األطعمة طاهرة )مرقس فمثاًل 

كر )  ر مية؛ انظر 1-2: 2تيموثا س 1خلقه هللا صالح،  ينبغي عدم رفض شيٍء إْن تنا له ارإنسان بالشُّ

ن  كلها،  يعتقد بأن هذا حقٌّ (. يعتقد بولس بحقٍّ مفاده  ّن كّل  نواع الطّعام طاهرة  يمك42، 12: 12

 موضوعّي يعلّمه الكتاب الُمقدس، كما  نّه حّق شخصّي ذاتّي يعتقد به على المستوى الّشخصّي. 
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، فإّن هذا ال يعني  ن ا على كّل حال، مع  ن التّعليم الموضوعي في الكتاب الُمقدَّس يعتبر كلَّ شيٍء طاهرً 

 ا. فقد يعرف مسيحيٌّ ضعيٌف حقًّ اؤمن هي اعتبار كلَّ شيٍء طاهرً عند كّل م القناعة الّذاتيّة الّشخصيّة

، في الكتاب الُمقدَّس،  مع هذا ال يكون لديه إيمان بأن يقبل ذلك الحّق     ن يعيش بحسبه. فمثاًل  اموضوعيًّ 

ه  ن ،  لكنّه مع هذا يجد  نّه يستحيل علياقد يعرف  ن يسوع المسيح  علن  ّن كّل األطعمة طاهرة طقسيًّ 

عفاء، على المسيحيّين األقوياء  ال يضعوا في  يأكل بعض األطعمة.  لذا، في ما يتعلَّق بالمسيحيّين الضُّ

يضعوا في اعتبارهم القناعات قدَّس فقط، بل عليهم  ْن اعتبارهم الحّق الموضوعّي الذأ يعلّمه الكتاب المُ 

 ! االّشخصيّة الّذاتيّة عند المسيحيّين الّضعفاء  يضً 

الوثن  يعتقد مسيحيّون كثير ن  نَّ (. 1، 2: 2كورنثوس 1لوضع شبيه في ما يختّص باأل ثان )انظر  ا

.  مع هذا، فليس هذا هو ما يعرفه كّل أنّه ال يوجد اوى إلٍه واحد ، اوليس إله   احقيقيّ   اليس شيئ  

نام  األ ثان، حتّى إنّهم المسيحيّين    يعتقد ن به. فبعض المسيحيّين ما يزالون معتادين على  جود األص

يعتبر ن الطّعام الُمقدَّم لألصنام غير طاهٍر!  هنا نرى الفرق بين التّعليم الكتابي  القناعة الّشخصيّة،  هذا 

"! ينبغي للمسيحيّين اوشخصيّ   اذاتيّ   اما يُعتقَد بكونه صحيح  "  "اما هو صحيح موضوعيّ  الفرق هو بين "

 ن يضعوا في اعتبارهم مشاعرهم  االخالف،  لكْن عليهم  يضً  بشأن األمور محلّ   ن يعرفوا التّعليم الكتابيّ 

 آراءهم الّذاتيّة الّشخصيّة،  كذلك مشاعر المسيحيّين اآلخرين  آراءهم الّشخصيّة بشأن هذه األمور. ال 

ي جوٍّ تسوده في ما يتعلّق باآلراء  القناعات الّشخصيّة إال ف ايستطيع المسيحيّون  ن يبنوا بعضهم بعضً 

 المحبّة  القبول  االحترام المتباَدل. 

 

 أ 34-44: 43 رومية

 ؟أ  يحيوا في ما يتعلَّق باألمور محّل الخالف المؤمنينكيف ينبغي للمسيحيّين : 2الّسؤال 

 .مالحظات

 ال يُقَصد بالوصفين "ضعيف"  "قوّأ"  أ احتقار    ازدراء، بل مجّرد التّفريق. فبولس يدعو ارإيمان

، ألّن ذلك ارإيمان  كثر ُعرضةً للتعثُّر  التأّذأ اضعيف   اإيمان  من عمل بعض األمور  ارإنسانالذأ يمنع 

 بسبب سلوك المسيحيّين الذين يسمح إيمانهم لهم بعمل األمور نفسها. 
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حدِّد الوكهم، إذ ما يُ أال يسمحوا بأ  تكو  حقوقهم وحريّاتهم هي  المؤمنينأ. على المسيحيّين  

 (. 44، 42: 43 روميةفي ذلك ا ينبغي أ  تكو  المحبّة هي العامل األااايّ 

للمسيحيّين األقوياء الحّق  الحّريّة بأن يعتنقوا آراء    قناعاٍت ُمعيَّنة في ما يتعلَّق بالقضايا  األمور محّل 

الحّريّة   ن يمارسونهما الخالف،  لكن ليس لهم الحّق  ال يملكون الحّريّة ألن يعبِّر ا عن ذلك الحّق  تلك 

شريعة الحقوق بكثير من   همّ  فشريعة المحبّةحين يؤّدأ ذلك إلى تعثُّر مسيحيٍّ ضعيف في إيمانه. 

ف حين يؤّدأ ذلك عن ر يه    قناعته بشأن  مٍر محّل خال ا! ال يجوز للمسيحّي القوّأ  ن يعبِّر علنً والحّريّة

طئ المسيحيّون األقوياء في ممارستهم لحقّهم  حّريّتهم فإنّهم ضعيف في إيمانه.  حين يخ لتعثُّر مسيحيّ 

ضعيف، على المسيحّي القوّأ  ن يمتنع عن ممارسته  لّضعيف.  لذا، حين يتواجد مسيحيّ يؤذ ن  خاهم ا

األمر العظيم والمهّم . ا، مهما كان ما يعتبره ذلك المسيحّي الّضعيف خاطئً لحقّه  حّريّته    التّعبير عنهما

الّشخصيّة بل مماراة وعيش المحبة مع المسيحيّين والحّريّات ل األخّوة المسيحيّة ليس الحقوق داخ

 . أصحاب اآلراء أو القناعات المختلفة في ما يتعلَّق بالقضايا واألمور محّل الخالف

 

أ  يسمحوا بأ  يتحدَّد الوكهم بالّرغبة ببناء إيما  اآلخرين  المؤمنينب. ينبغي للمسيحيّين  

 (. 44، 42: 43 روميةا

ر بعضهم بعضً  (. ال يجوز لهم  ن يدّمر ا عمل هللا 11: 12 ر مية) اال يجوز للمسيحيّين  ن يؤذأ  يدمِّ

ر" ) في اليونانية " بولومي" 42: 12 ر ميةفي مسيحيٍّ آخر ) ( كلمة قويّة apollumi -(. الكلمة "يدمِّ

الهالك ،  ال تشير إلى االرتداد عن اإليما  المسيحيّ لى (.  لكنّها ال تشير هنا إ11: 2كورنثوس 1) اجدًّ 

 . األبديّ 

رة.  حين يمارس المسيحّي القوّأ حقَّ  ن ته في ما يختّص بأمٍر محلِّ خالف من د ن  يّ ه  حرّ كّل خطية مدمِّ

ف بطريقة هّدامة،  أ  نّه يضع في اعتباره ر أ    قناعة    خطئ ي اعتقاد المسيحّي الّضعيف، فإنّه يتصرَّ

ة المسيحّي القوّأ هي تجا زه لمطالب المحبّة  عدم احترامه بخير  خيه بحّق األخ  بحّق هللا. خطي

 مصلحته الّر حيّة. سلوكه البعيد عن المحبّة هو سبب تعثُّر المسيحّي الّضعيف في إيمانه في ما يتعلَّق 

 ة المؤمن الّضعيف بشأن  مٍر    قضيّةٍ أ  تدمير ر أ    قناعباألمور  القضايا محّل الخالف. إنّه سبب تأذّ 

 محّل خالف. ما 

يسمح المسيحّي الّضعيف لقناعته الّدينيّة بأن تتأّذى  تُدمَّر بفعل سلوك المسيحّي القوّأ، فإنّه  حين 

ف بأسلوٍب هّدام تجاه نفسه،  أ  نّ  ة المسيحّي الّضعيف هي  نّه ه يخطئ إلى نفسه  إلى هللا. فخطييتصرَّ

يخالف قناعته الّدينيّة الّشخصيّة  ضميره.  إن استمّر المسيحّي الضعيف في العمل بما يخالف يعمل بما 
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. تدميرهرإيمانه   مانته، فقد يؤّدأ هذا إلى  ه هذاقناعاته الّشخصيّة  ضميره،  إن لم يتّم إصالح تجاُ ز

 (. 2: 12 ر ميةته ) مع هذا، فحتى في حالة هذا المسيحّي الّضعيف، الّربُّ قادٌر على  ن يثبِّ 

ينبغي للمسيحّي القوّأ  ن يضع في اعتباره ما يمكن لقناعاته  سلوكه  ن يتركاه من تأثير على المسيحّي 

 الثّبات  المؤمنيتّخذ من عقائد ضمان   نالّضعيف. ال يجوز للمسيحّي القوّأ  ال للمسيحّي الّضعيف 

عفاء عمل هللا ) فسس يحتمي به  يتذّرع به  أً للمسيحيّين ملجً  النّهائيّ  : 4في  سلوب حياته. فالمسيحيّون الضُّ

(،  ما يزال هللا يبني بهم.  لذا، ال يجوز للمسيحيّين األقوياء  ن يؤذ هم  يدّمر هم بممارستهم حقوقهم 12

 تهم ممارسة بعيدة عن المحبّة. ا حّريّ 

 

بل بأ  يعّززوا ويبنوا ملكوت  لدى المسيحيّين المسؤوليّة ال بأ  يعّززوا حقوقهم وحّريّتهم،ج.  

 (. 49-43: 43 روميةهللا ا

حين تصبِح حقوق  حّريّة المسيحّي القوّأ سبَب إيذاء  تدمير المسيحّي الّضعيف، فإّن حقوقه  حّريّته 

تكتسب سمعةً سيّئة. ففي ملكوت هللا، ليس المهّم هو التمسُّك بآراء    قناعاٍت قويّة بشأن األمور محّل 

ل تعزيز البّر  الّسالم  الفرح في الّر ح القدس. ملكوت هللا هو العالم الذأ ينتمي إليه كلُّ الخالف، ب

 يُقَرُّ به،  الذأ تكون إرادة هللا فيه هي  المسيحيّين الحقيقيّين. إنّه المجال الذأ فيه يُدَرك حكم هللا الّسيادأّ 

مدى بُعد  ااهتمامنا الّرئيسّي، فإنّه يصير  اضحً العليا!  حين تصير المسائل المتعلِّقة بالطّعام  الّشراب 

 انحراف  فكارنا  سلوكنا عن اهتمامات ملكوت هللا. المسؤ ليّات المسيحيّة في ملكوت هللا هي عمل ما هو 

ي اآلخرين فقط،  ذلك نصواب في عينَي هللا،  نشر الّسالم  تعزيزه في العالقات الّشخصيّة،  عمل ما يب

لجميع الفرح. بعمل هذه األمور فقط يخدم المسيحيّون الحقيقيّون المسيَح،  يكونون من  جل  ن يختبر ا

(. لسلوك 11-12: 12 ر ميةحظوةً عند اآلخرين، خاّصة غير المسيحيّين )  مرضيّين هلل،  ينالون قبواًل 

مهم. ينبغي المسيحيّين الذين ال يضع اآلخرين في حسابه تأثيراته  نتائجه في تقدير غير المسيحيّين  حك

فرصةً ليتكلّم بالّسوء عن الكنيسة المسيحيّة.  عمل ما هو صواب    الخصَم للمسيحيّين  ال يعطوا العد َّ 

في عيني هللا  االنسجام في العالقات هما األمران اللذان ينبغي  ن يحكما موقف  سلوك المسيحيّين 

 في شركة الكنيسة.  المؤمنين
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  32-ب34: 43 رومية

 ؟الخالف ما العالقة بين إيما  اإلنسا  وقناعاته في ما يتعلَّق باألمور والقضايا محلّ : 3ل الّسؤا

 .مالحظات

لدى المسيحيّين األقوياء  الّضعفاء آراء    قناعات    معتقدات بشأن  موٍر محّل خالف.  لكّن آراءهم    

 قناعاتهم    معتقداتهم الّشخصيّة تختلف من شخٍص آلخر. 

 

 بخالف قناعاتهم الّشخصيّة.  اأال يعملوا شيئ   المؤمنيني للمسيحيّين أ. ينبغ 

ب هي كما يلي: "خطأٌ لإلنسان  ن يأكل من خالل العثرة." في الغالب 42: 12 ر ميةالتّرجمة الحرفيّة ل

تتكلّم بوضوح عن  41 ّن "ارإنسان الذأ يأكل من خالل العثرة" هو المسيحّي الّضعيف، ألّن اآلية 

يخالف قناعاته الشخصية،  أ  اّي الّضعيف الذأ يتعثَّر. يتعثَّر المسيحّي الّضعيف حين يأكل شيئً المسيح

(.  لذا، يَُحّث المسيحيُّ 41، 12: 12 ر ميةد ن راحِة ضميره بشأنه  من د ن إيمان ) احين يأكل شيئً 

عيف، حيث يقول: "فمن يمكن  ن يسبّب تعثُّر المسيحّي الض اعلى  ال يعمل شيئً  41القوّأ في اآلية 

يتعثَّر فيه  خوك." كانت قضايا  كل اللحم  ُشْرب  ا،  ال تفعل شيئً ا ال تشرب خمرً  االّصواب  ال تأكل لحمً 

عفاء. م االخمر جزءً   ن األمور التي يرتاب بشأنها المسيحيّون الضُّ

 

أي حسب مانهم الّشخصي، أ  يعملوا كلَّ شيٍء حسب إي المؤمنينب. ينبغي للمسيحيّين  

 الّشخصيّة. قناعاتهم 

األقوياء الحّق بأن تكون لديهم آراء  قناعات ثابتة  قوية بشأن حّريّاتهم،  كذلك بأن يمارسون للمسيحيّين 

(.  لكّن ال يجوز لهم  ن يتخلّوا عن 44: 12 ر ميةالخالف ) حّريّاتهم في ما يختّص باألمور محلّ 

(. كما ال يجوز  ن 41: 12 ر ميةمن إيمانهم ) ايكون نابعً قناعاتهم الّشخصيّة، ألّن عملهم هذا ال 

عفاء. فما  بطريقةٍ يستعرضوا حقوقهم  حّريّاتهم  يدافعوا عنها  قد يمثِّل سبب إعاقة    عثرة للمسيحيّين الضُّ

 (. 44: 12 ر ميةهم  بين هللا )نَ عليهم عمله هو  ن تكون آراؤهم  قناعاتهم بشأن األمور محّل الخالف بي

لمسيحيّين الّضعفاء الحّق بأن يعتنقوا آراء    قناعات مختلفة عن آراء األقوياء  قناعاتهم في ما يختّص  ل

(. 44: 12 ر ميةون األقوياء )باألمور  القضايا محّل الخالف،   ن يمتنعوا عن عمل ما يعمله المسيحيّ 

ألنّهم إْن فعلوا فإّن موقفهم هذا ال يكون  ال يجوز لهم  ن يتخلّوا عن قناعاتهم الّشخصيّة، اهؤالء  يضً   لكنَّ 

لديهم شكوٌك بشأنه  ال تكون في  افال يجوز لهم  ن يعملوا شيئً (. 41: 12 ر ميةمن إيمانهم ) انابعً 
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عفاء يمكن  ن يتعرَّضوا للتّجربة بفعل مثال المسيحيّين  ضمائرهم راحة تجاهه.  مع  ّن المسيحيّين الضُّ

 ر ميةا ما يخالف قناعاتهم، فإنّهم يبقون مسؤ لين عن  عمالهم. نقر  في األقوياء،  ذلك بأن يعملو

، فإذا  كل يُحَكم عليه، ألّن ذلك ليس عن إيمان،  كلّ 41: 12 ما ال يصدر عن ارإيمان  : "  ّما َمن يشكُّ

من  هو غير مقتنع بأن يعمله، فإنّه يعمل افحين يتجا ز المؤمن الّضعيف ضميره فيعمل  مرً ة." فهو خطي

. لهذا ينبغي للمسيحيّين األقوياء  الّضعفاء  ن يعملوا فقط  عمل  أُّ  مٍر من د ن إيمان خطيةد ن إيمان، 

 يثبتون بارإيمان.  المؤمنونبأنّها صائبة. المسيحيّون  اشخصيًّ  ااألمور التي يؤمنون إيمانً 

 

  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

  التّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي المقطع: ما الحقائق التّي يحتويها هذا فّكر

نها. 41-1: 12 ر مية: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّو   ،  ند ِّ

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

 دفترك. يمكنك  ن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.: اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دّو 

)تذّكر  نّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه.  في ما 

 يلي قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 32:-4: 43 روميةمن  مقترحةأمثلة على تطبيقات  .4

قبل شكوك    آراء    قناعات المسيحّي الّضعيف في ما يختّص على المسيحّي القوّأ  ن ي : 1، 1: 12

الخالف من د ن  ن يحكم عليها،  من د ن  ن يحتقر المسيحّي الّضعيف     باألمور محلّ 

 يزدرأ به بسبب شكوكه  عدم يقينه بشأن هذه األمور. 

   قناعات      ال يدين المسيحّي القوّأ على اعتناقه آراء ينبغي للمسيحّي الّضعيف : 1: 12

 الخالف.  بشأن األمور محلّ معتقدات مختلفة 

 ابشأن ما يؤمنون ذاتيًّ  اينبغي للمسيحيّين األقوياء  الّضعفاء  ن يكونوا مقتنعين تمامً  : 41، 1: 12

بأنّه صحيح  مناسب  صحيٌح لهم، في ما يتعلَّق باألمور  القضايا محل  ا شخصيًّ 

ما يعملونه  فقط حين يكون لديهم إيمانهم بأنَّ  ناحيةٍ  . فعليهم  ن يعملوا في  أّ الخالف

 صحيح  مناسب لهم. 

الخالف ينبغي  ن يعمله ألجل  في ما يتعلَّق باألمور محلّ  المؤمنكلُّ ما يعمله المسيحّي  : 3-1: 12

 الّرّب  بشكٍر يقّدمه للّرب. 
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لحقيقة  نهم  ان تمامً مدركو ن يحيوا بطريقة تُظِهر  نهم  المؤمنينعلى المسيحيّين  : 12-14: 12

 عن حياتهم الّشخصيّة حين يقفون  مام عرش قضاء هللا.  اسيقّدمون حسابً 

ينبغي للمسيحيّين  ن يصّمموا على  ال يتسبّبوا بإعثار المسيحّي الّضعيف     ن يضعوا  : 42، 11: 12

ر ا عمل هللا فيهم.    مامه  ّأ إعاقة، كي ال يدمِّ

األطعمة طاهرة في ذاتها، فعلى المسيحّي الّضعيف  ال يأكل إال ما يؤمن بأنّه مع  ّن كّل  : 12: 12

 طاهر له. 

على المسيحّي القوّأ  ن يمتنع عن  كل اللحم    ُشْرب الخمر حين يتسبّب هذا بضيق     : 41، 11: 12

 حين يفعل هذا.  ايكون موجودً  عثرة ألّأ مسيحيّ 

 ته هلل  لقريبه  لنفسه. قوّأ بحقوقه  حّريّاته بل بمحبّ ال يتحّدد سلوك المسيحّي ال : 11: 12

ون الّضعفاء بالّسوء عن األمور ينبغي  ال يسمح المسيحيّون األقوياء بأن يتكلّم المسيحيّ  : 44، 13: 12

عليهم  ال يدينوا  نفسهم العتنقاهم  . كما  نّ امحّل الخالف حين يعتبر ن ذلك األمر صالحً 

 ت    المعتقدات. هذه اآلراء    القناعا

عمل ما هو صائب في  مبُملك هللا الذأ يطلب منه المؤمنونيتحدَّد سلوك المسيحيّون  : 11، 11: 12

عيني هللا،  بأن يعيشوا بالسالم مع النّاس الذأ يخالفونهم في الّر أ،  بأن يبنوا بعضهم 

 . ابعضً 

عفاء  ن يحتفظوا  : 44: 12 بآرائهم  قناعاتهم الّشخصيّة بشأن ينبغي للمسيحيّين األقوياء  الضُّ

 األمور محل الخالف في ما بينهم  بين هللا. 

  

 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .3

 ال  نتقد     حكم     دين     حتقر آراء المسيحيّين اآلخرين في على  ا حرصً  ا ريد  ن  كون  كثر حذرً  . 

 .  ما يختّص بالقضايا  األمور محّل الخالف

آخر في  يمكن  ن يتسبّب بإعثار مسيحيّ  اعلى  ال  قوَل     عمل شيئً  ا حرصً  اكون  كثر حذرً  ريد  ن  ب. 

 . إيمانه المسيحيّ 
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 التجاوب    .صلِّ : 4الخطوة 

ل في صالتك لما تعلّمته خال تجا ب. )41-1: 12 ر ميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتنا بلنصلِّ 

على  ن تكون صالتك جملةً    جملتَين. تذكَّر  ن يصلّي  عضاء المجموعة  بدراسة الكتاب الُمقدس. تدرّ 

 بشأن مواضيع مختلفة.( 

 

 دقائق( 2) صالة  4

 صالة شفاعيَّة

 

في مجموعات ثُنائيَّة    ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا  ألجل الناس في  تابعوا الصالة

 .العالم

 )دقيقتان(  اجب بيتي 3

 رس القادمللدّ 

 

  عضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا،    اطلب منهم  ن يكتبوه في دفاترهم(.   عطِ  قائد المجموعة.)

 .   ن تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ  ناًسا للمسيح   ن تبني كنيسة المسيحتعهَّد .1

 مع شخٍص آخر    مجموعة.  41-1: 12ر مية  ِعظ    علّم    ادرس .4

ا مع هللا تقر  فيه حوالى نصف  صحاح منر حيةالخلوة ال .1 ، 2، 1، 4دانيال  : خّصص  قتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.  3  يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

 ع يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. راجِ . 2: 11 ر مية الحفظ: .2

ر َمثَل  :التعليم .1 استفِد من الخطوات ارإرشاديّة  .11-1: 41العشر عذارى" الوارد في متّى "حضِّ

 الّستّة لتفسير األمثال الواردة في الّدرس األ ل.

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص     مر ُمحّدد هذا األسبوع،  انظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب  يًضا مالحظاتك بشأن  قتك الخاّص مع هللا،  د ِّ

 حظاتك بشأن آيات الحفظ،  مالحظات التّعليم  هذا التّحضير لألسبوع القادم.  مال
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  34الّدرس 

 صالة 4
 

س مجموعتك  هذا البرنامج التدريبي قائد المجموعة:   .بالكرازة  المناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ  كرِّ

 
 دقيقة(  42)مشاركة   3

 دانيال

 

باختصار عّما تعلّمتوه في الوقت الذأ قضيتموه مع  كلُّ واحٍد في دورهم( من مالحظاتك اقرأوا)    شاركوا

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 3، 2، 1، 4دانيال )الّرب  من التّأمُّ

استمع للّشخص الذأ يشارك،  تعامل مع كالمه بجدية  اقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة 

 مالحظات. 

 
 (دقائق 1)حفظ  2

 3: 42رومية 

 

 .2: 11ر مية  .في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين راجعوا

  دقيقة( 21)تعليم  3

 العشر عذارى

 

 يتعلق بـ 11-1: 41" في متّى العشر عذارى"مثل 

 ملكوت هللااليقظة والّسهر في 

تها في الحياة ثل" قصة مستوحاة من الحياة األرضية اليومية ذات معنى سما أ. إنّها قّصة يُمكن رؤي"المَ 

الحقيقيّة الواقعيّة هدفها تعليم حقيقة ر حيّة. استخدم يسوع المسيح األمور الشائعة  األحداث اليومية من 

  جل إعالن  سرار ملكوت هللا  إنارتها  توضيحها،  لمواجهة النّاس بحقيقة   ضاعهم    حاجتهم للتّجديد. 

، الُملَحق 1ة الستّة في دراسة األمثال )انظر الّدليل ارإرشادأ ثل باستخدام النّقاط ارإرشاديّ  سندرس هذا المَ 

1 .) 
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، مثَل 11-1: 41في متّى  "العشر عذارى"ثمة ثالثة  مثال عن اليقظة  الّسهر في ملكوت هللا: مثَل 

 . 22-11: 14في لوقا  "العبيد األمناء الّساهرين" ،  مثَل11-14: 42في متّى  "شجرة التّين الُمفِرخة"

  

 . مثَل العشر عذارىأ

 . 3-1: 52مّتى  اقرأ

 .ثَلالطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ  افهم القّصة. 4

ثل مبنيٌّ على هذه اللغة.  لذا، ثل بلغة مجازية،  المعنى الّر حي المقصود من المَ : يُحكى المَ ُمقّدمة

 تاريخيّة. سندرس   اًل كلمات قّصة المثَل  خلفيتها الثّقافيّة/ الحضاريّة  حقائقها ال

 ثَل؟: ما هي العناصر الحياتيّة التي تتضّمنها قِّصة المَ شناق  

 .مالحظات

 .صورة حفل العرس اليهوديّ  

العرس .  عال ةً على ذلك، فقد كان ادينيّ    ااجتماعيّ   في الكتاب الُمقدَّس، كانت مراسم الّزفاف احتفااًل 

 اعامًّ  احدثً  ا، إذ كان دائمً اسّريًّ  اى  ّن الّز اج ال يكون  مرً . ففي الكتاب الُمقدَّس نراوعلنيّ   اعاّم   احتفااًل 

 !ا علنيًّ 

الحياة  .  كان يشمل اختيار شريكيخّص العائلة كلَّها اشأن  في األزمنة البعيدة، كان "التعهُّد بالّز اج" 

العر س  ة لعائلة العر س كنوٍع من التّعويض عن  خذ(،  في بعض األحيان إعطاء هديّ 41: 41)تكوين 

 ملوك1؛ 31، 11: 42(،  إعطاء هدايا للعر س  العريس )تكوين 14: 12؛ 12: 41)المهر؛ تكوين 

1 :13 .) 

،  كان يشتمل على بعض العناصر التّالية: كان العريس  العر س اوعلنيّ   اعاّم   ا كان احتفال الّزفاف حدثً 

ارإشبينات(   صدقاء قات العر س )(.  كانت صدي12-11: 21للعرس )مزمور  اخاصًّ  ايرتديان ثيابً 

(، 12-1: 41(.  كان هناك موكب للعرس )متّى 41: 1؛ يوحنا 12: 21بصحبتهما )مزمور  العريس

 ؛ قضاة12-1: 4؛ يوحنا 12-1: 44  ليمة كانت في بعض األحيان تد م مّدة  سبوٍع كامل )متّى 

عليه  االّز اج، الذأ كان هللا شاهدً  كان  سمى   جّل جزٍء من احتفال العرس هو قطع عهد (. 11: 12

(!  عبر التّاريخ،  قام المسيحيّون احتفاالِت  عراسهم 2: 13؛ حزقيال 11: 4؛  مثال 12: 4)مالخي 

 عالنيّةً  مام هللا  بحضور عائالتهم   صدقائهم  إخوتهم   خواتهم المسيحيّين. 
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؛ تثنية 41-41: 41افّة مراسم العرس )تكوين  لم يكن الّز اج يكتمل بالعالقة الحميمة إال بعد انتهاء ك

 (. 2: 11؛ عبرانيّين 11-41: 44

 

 .العذارى 

س؟  ين  رفيقات العر س )ارإشبينات(  م بنات  صدقاء  جيران العر َمن كانت تلك العذارى؟ هل ُكنَّ 

حصلت احتفاالت العرس؟ هل حصلت في بيت العر س  م في بيت العريس؟  ين كانت العذارى حين 

نَّ في مكاٍن ما في الخارج،  م في الطّريق،  م في داخل رتفعت الّصرخة بأن يخرجن للقاء العريس؟ هل كُ ا

؟ هل ذهبن زل؟ امن حد ال هل ُكنَّ في بيت العر س  م ُكنَّ قد  صلن إلى بيت العريس؟ ماذا كان د رهنَّ

ن إلى بيت العريس في موكب دْ س ألخذها،  من ثّم عُ  للقاء العريس   صدقائه حين  توا إلى بيت العر

 عظيم  مهيب؟  م ُكنَّ في بيت العريس مع العر س  كّل الضيوف المدعّوين ينتظر ن  صول العريس؟ 

على  أ شيٍء يشير إلى  جود العر س مع العريس في  اليونانيّةال تحتوأ  فضل مخطوطات العهد الجديد 

 كثر افتراض  ن  المقطع.  لذا، من المنطقيّ  الموكب الذأ  صل. بل إّن العر س ليست مذكورة في هذا

العر س كانت موجودة في المكان الذأ ُعقِد فيه االحتفال. كانت إّما في بيت عائلتها    في بيت العريس. 

  حيث  ّن االحتمال الثّاني هو األمر االعتيادّأ  كثر، فإنّنا سنفترض  ّن هذا ما حدث. 

تيات العشرة مجتمعين في بيت العريس، الذأ إّما كان بيته الجديد  هكذا، كانت العر س  المدعّو ن  الف

 بانتظار  صول العريس، الذأ لم يكن قد  تى بعُد!  ا   بيته  الديه. كان كلُّ شيٍء ُمَعدَّ 

 

 .انطلقن لمالقاة العريس 

صً  م اآلية األ لى ُملخَّ .  مع  نّه 12 في اآلية إال فعاًل  ة العريساللقّصة، إذ لم تخرج تلك الفتيات لمالق اتقدِّ

كانت لدى الفتيات العشرة النّيّة من األساس بأن يخرجن للقاء العريس، فإّن الخمس فتيات الحكيمات هُّن 

للقاء العريس، ألّن زيت مصابيح الفتيات الجاهالت كان قد فرغ،  لذا ذهبن لشراء  اللواتي خرجن فعاًل 

 بعض الّزيت. 
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 .المصابيح 

ابيح في ذلك الوقت مصنوعة من الفّخار. كان المصباح يتكّون من  عاء    خّزان للّزيت عادة كانت المص

يعلوه ثالثة ثقوب: ثُقب لسكب الّزيت في خزان المصباح،  ثُقب ليمّكن من خر ج الهواء،  ثُقب للفتيلة. 

عصيٍّ بها بربطإلى  على مثل المشاعل،  ذلك  حين كانت هذه المصابيح تُستخدم في المواكب كانت تُرفَع

 خشبيّة.  ُشِعلت المصابيح   ّل مّرة حين سمعت الفتيات صرخةً بأّن العريس آٍت. 

 

 .احتفال ووليمة الُعرس 

حين كان كامل موكب العرس يصل إلى البيت، كان كلُّ المدعّوين يدخلون  الباب يُغلَق.  هنا، تصير 

ة. فحين  صلت العذارى الجاهالت ُكّن قد االعتياديّ مما هو ضمن الظّر ف  اقّصة المثل  كثر جّديّة  تأثيرً 

. في  الئم األعراس االعتياديّة، لم يكن مثل هؤالء يُمنَعون من الدّ اتأّخرَن جدًّ  خول ،  لذا ُرفِض إدخالهنَّ

إلى قاعة العرس،  لكّن هذا المثَل حكاه يسوع  قصد منه إيصال رسالة قويّة  حازمة.  لذا، في قّصة 

 ٍة لفتحه!  رفض العريس االعتراف بأنّه يعرف تلك الفتيات! الباب من د ن إمكانيّ يسوع  ُغلِق 

 

  .ثَلمَ ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر ال. 3

المثَل  خلفيَّةشير تثل    تطبيقه". قد : يمكن لسياق "قصة" المثل  ن يتألف من "الخلفيّة"  "شرح المَ ُمقّدمة

ثل، قصة المَ  قبلثل المَ  خلفيَّةرد تثَل. عادةً ما التي قيل فيها المَ  الظر فصف تل،    ثحكاية المَ  مناسبةإلى 

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد بينما شرح    تطبيق المَ 

 ثل  قّصته  شرحه    تطبيقه؟هذا المَ  خلفيَّة يما هش: ف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 . 32-4: 33 في متّى واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

: مثل شجرة التّين الُمفِرخة،  مثل العبد األمين  العبد غير اهذا المثَل هو جّو المثلين السابقين  يضً  جوّ 

 األمين. 

 

 . 43-4: 34في متّى  واردةب. قصة المثَل   
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 . 42: 34في متّى  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

ستمرار.  لكن لماذا؟ ألنّه ال  حد يعرف اليوم رسالة المثَل الّرئيسيّة هي البقاء في حالة االنتباه  اليقظة با

(! فسيأتي فجأةً  بشكٍل  في 12، 22-24، 13: 42   الّساعة التي فيها يأتي يسوع المسيح ثانيةً )متّى 

 (. 2-1: 1تسالونيكي 1، مثل اللِّص الذأ يأتي في اللّيل )ين قٍت غير متوقَّع

 

  .ثَلة الخاّصة بالمَ حّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصل. 2

ثل.  التّفاصيل ذات الّصلة في لم يقصد يسوع  ن يكون هناك مغزى ر حي لكّل نقطة تُذَكر في المَ  :ُمقّدمة

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

ا الرئيسّي    الّدرس الرئيسّي الذأ يُ  راد إيصاله من خالل الَمثل.  لذا، علينا  الّ نعطي مغزى ر حيًّا خاّصً

  مستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية في قّصة المثَل. 

ثَل  التي تُعتبَر  ساسيّة    ذات ِصلة  يُقَصد : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 منها إيصال معنى ما؟ 

 مالحظات.

 .اثَل مجازيّ  مَ الر أ. تفسي 

، ا. فمع  ّن بعض الُمفسِّرين كتبوا تعاليم قيّمة جدًّ امجازيًّ  اثل بتفسيره تفسيرً هذا المَ معاَملة  ما  ُسيئَت اكثيرً 

 ثل،  لذا ينبغي رفض هذهن سياق المَ م اثل ال يمكن الوصول إليهلهذا المَ  ةً مجازيّ  اتٍ فقد  عطوا تفسير

 : الخاطئة ه التّفاسيرذسير.  من األمثلة على هاالتف

الكائنة في الجسد، ألّن  خمسة النّفسفّسر هذا المثل كما يلي: يمثّل العدد  م( 212-112 ُغسطينوس )

واصل هي من خالل الحواّس الخمسة. رإدراك  التّ التي بها يتّم ا النّفس تستخدم الحواّس الخمسة،  الطّريقة

ق كلُّ من يمتنع عن النّظر غير المشرو هكذا،  ع والّسمع غير المشروع والشّم غير المشروع والتّذوُّ

يُعطى االسم "عذراء".  لكْن ال يكفي  ن يكون ارإنسان "عذراء"،  غير المشروع واللّمس غير المشروع

.  مع  نّه كان لدى العذارى الحكيمات األعمال الّصالحةة ،  هو عالما يضً  مصباحإذ ينبغي  ن يكون لديه 

ت مصابيح، فالعذارى الحكيمات ُكنَّ الوحيدات اللواتي يمثِّلن المحبّة، التي هي الطّريق  العذارى الجاهال

 . 11كورنثوس 1الفضلى، حسبما يعلّم الّرسول بولس في 
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فّسر هذا المثل كما يلي: ُرفِضت العذارى الخمس الجاهالت ال ألنّهّن لم  (1123-1221مارتن لوثر )

. كانت تلك العذارى يخدمن بما لديهنَّ من نعمة هللا،  هو ما يمثِّل زيت يخدمن، بل ألنّهّن خدمن من د ن

 مجد هللا. جل مجدهّن ال أل لتحقيقكانت تلك العذارى تسعين موارد،  ليس بفضل  بعمل نعمة هللا. 

 

كلَّ ما هو خارجي في الحياة  المصباحيمثّل  ثل كما يلي:فّسر هذا المَ  (1223-1221ريتشارد س. ترنش )

أعمال  ر ميةفي رسالة  المصباحكلَّ ما هو داخلّي  ر حّي.  لذا، يمثِّل  الّزيتمسيحيّة، بينما يمثِّل ال

ر الّزيت، بينما يمثِّل الّشريعة المصباح .  لكن في رسالة يعقوب، يمثِّل اإليما  الذي يخلِّص أو يبرِّ

 .من اإليما  الحقيقيّ  الزيت األعمال التي تنتج، فيما يمثِّل االعتراف الخارجّي لإليما 

 لكْن، ينبغي رفض كّل هذه التّفاسير المجازيّة. 

 

  .بالمعنى والتّفاصيل غير المؤثِّرة بالمعنى ةب. التّفاصيل المهّمة المؤثّر 

 .العشر عذارى 

 لمؤمنيناهذه النُّقطة مهّمة  مؤثّرة بالمعنى ألّن يسوع يّشبه ملكوت هللا بهّن! تمثِّل هذه العذارى المسيحيّين 

. فبينما المسيحيّون االسميّون غير ساهرين ا المسيحيّين االسميّين، الذين يختلطون في العالم الحاضر معً 

ساهر ن  متيقّظون  مستعّد ن لمجيء يسوع  المؤمنون غير متيقّظين  غير مستعّدين، المسيحيّون 

م عشرةالمسيح الثّاني! العدد  فإنّه ال يمكن إثبات  ّن القصد  اله شرحً  عدد كامل،  لكْن لكون يسوع ال يقدِّ

  ن يشير إلى عدد المسيحيّين الكامل الذين عاشوا على األرض.  هو منه

 

 .المصابيح 

يت  فتائل. ال يعطي يسوع  ّأ معنى خاّص للمصابيح. كانت المصابيح  د اٍت تحتوأ على خّزان للزّ 

 باستخداِم عصيٍّ خشبيّة.  المشاعلل مث  على خالل الموكب، كانت هذه المصابيح تُرفَع إلى 
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 .الّزيت 

. ا.  لذا، علينا  ال ندخل في عملية تخمين لمعناه    نعطيه معنى مجازيًّ امعنى رمزيًّ  يتللزّ ال يعطي يسوع 

 تليينها. كان الّزيت يُستخَدم لمسح الملك الجديد، كما كان يُستخَدم لدهن الجر ح  القر ح ل

ته ذأ بقوّ  ح القدس، الّ سيشير إلى المسح بالرّ  1: 31مزّأ، فإنّه بحسب إشعياء يت معنى ركان للزّ  وإ 

س مستعّدين  مهيَّئين الستقبال العريس، يسوع المسيح. سيكون المسيحيّون االمغيِّرة  الممّكنة يصير النّ 

سيحيّون االسميّون الملن يكوَن )المولود ن ثانيةً( مستعّدين للمجيء الثّاني ليسوع المسيح، بينما  المؤمنون

؛ 1، 1: 1؛ يوحنا 3-1: 2)غير المولودين ثانيةً( لن يكونوا قد هيّأُ ا  نفسهم لعودة المسيح )زكريا 

 (. 11: 4تسالونيكي 4

 

 .الفتيات الخمس الجاهالت والفتيات الخمس الحكيمات 

مجيء العريس قبل  ن يبزغ  هذه نقطة بالغة األهّميّة في فهم رسالة المثَل. توقّعت الفتيات العشرة جميعهنّ 

نور النّهار التّالي،  لكْن لم تعرف  أٌّ منهنَّ الّساعة التي كان سيأتي فيها. كان لدى جميعهّن مصابيح،  كّن 

.  لكنّهم نعسن اينتظرن داخل البيت، الذأ كان ُمضاءً  ايتطلّعَن للمشاركة باحتفاالت الُعرس. كّن جميعً 

 تتهيّأ. حكيماتئيسّي بين هاتين المجموعتين هو  ّن خمسة فقط منهّن ُكّن  نمن.  لكّن الفرق الرّ  اجميعً 

.  ّما العذارى الخمسة األخريات فكّن  المجيء العريس، فأخذن زيتً الحكيمات  غير ألنَّهن ُكّن  جاهالتمعهنَّ

ّن ال مباليات، مصابيح،  لكّن لم يكّن قد  خذن زيتا معهّن. كُ  للقاء العريس! كان لديهنّ  امستعّدات مطلق  

غير منطقّي. ُكّن قصيرات النّظر  ال عذر له،  ُكّن مهمالٍت إهمااًل  ا.  ذنبن ذنبً األمام ليس لديهّن نظرة إلى 

 . بما سيحدث فعاًل  ا لم يفّكرن مسبقً 

 

 .النّعس والنّوم 

، في الطّريق في البيت الذأ  تين إليه. لم ينمن في مكاٍن ما في الخارج  اضٌح  ّن العشرة عذارى نمنَ 

. خرجت الخمس عذارى الحكيمات مثاًل  ، ألّن القّصة تقول إنّهّن خرجن حين دّ ت الّصرخة التي  يقظتهنَّ

 . اللقاء العريس، بينما خرجت الخمس عذارى الجاهالت ليبتعن زيتً 

النّوم يمثل ضعف  ، فيقول إنّ امجازيًّ  ايبد   ّن الدارس يمكن  ن يتعرَّض لتجربة  ن يفّسر هذه النّقطة تفسيرً 

ة.  لكن يسوع ال يعطي لهذه النّقطة  ّأ معنى ُمحدَّد.  عال ةً على ذلك، فإّن شرحه    الكنيسة المسيحيّ 

ة، بل إلى و ال يشير إلى ضعف الكنيسة المسيحيّ مثل يشير في االتّجاه المعاكس: فهتطبيقه في نهاية ال
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هالت. لكّن الحكيمات هّن الوحيدات الالتي نمن بال . نامت العذارى الحكيمات  الجاااتعداد المسيحيّين

خوف، ألنّهّن ُكّن مستعّدات! يعيش الجهالء في شعور كاذب باألمان، إذ يظنّون  ّن لديهم ما يكفي ألجل 

ل ارإلهيّ   قٌت كاٍف  اسيكون هناك دائمً   نّه،    يظنّون الن تأتي سريعً  نفوسهم،    يظنّون  ّن ساعة التّدخُّ

  استرداد فَُرصهم الّضائعة في الحياة. يا لجهلهم  حماقتهم!  للتّغيير

 

 وفي منتصف اللّيل، دّوى الهتاف: "ها هو العريس آتي، فانطلقن لمالقاته!" 

رفع صرخة الهتاف تلك.  عمَّنهّزت الّصرخة الجميع موقظةً الجميع من نومهم. ال يخبِرنا يسوع في المثَل 

،    ربّما يكون  حد الشباب اانوا ينتظر ن مجيء العريس  بقي مستيقظً ما كان  حد الّضيوف الذين كربّ 

الذين رافقوا العريس.  مع هذا، يبد   ّن العريس كان على بُْعِد مسافٍة ال بأس بها من البيت، ألنّه كان على 

،  إشعالها،  من ثّم يسرَن مسافةً في الظاّلم للقاء بالعريس. هذه نقطة  الفتيات إصالح فتائل مصابيحهنَّ

من تفاصيل قّصة المثَل، حيث المجيء الثّاني ليسوع المسيح سيحدث بعَد  قٍت طويل من ارإعالن ضمهّمة 

 . اتمامً . كما  نّها نُقطة مهّمة إذ تشير إلى  نَّ المجيء الثّاني سيحدث بشكٍل غير متوقَّع عن مجيئه فعاًل 

 

.مصابيح الجاهال أشعلت  العذارى مصابيحهّن، ولكنَّ    ت انطفأت 

ال يشرح يسوُع المسيح هذه النُّقطة،  لكنّها تعّزز النُّقطة الّرئيسيّة    الّدرس الّرئيسي للمثَل،  ال  هو 

االستعداد. فعند صرخة نصف الليل، استيقظت العشرة عذارى،   صلحن فتائل مصابيحهّن  مألنها 

،  لكن من د ن الّزيت في اقويًّ  ايعطي نورً  اراقً يمكن  ن تحترق للحظات احت ابالّزيت. الفتيلة الجافّة تمامً 

الُمصباح سيترجرج ضوء الفتيلة، لتنطفئ في النّهاية.  عند هذه اللحظة اكتشفت العذارى الجاهالت  خّزان

إضافّي. عند هذه اللحظة  دركن  نّهنَّ ُكنَّ غير مستعّدات بالمّرة!  بألٍم توّسلن   نّهُ لم يكن لديهم  أُّ زيتٍ 

.  العذارى الحكيمات بأن يعطيِهنَّ شيئً إلى ا  من زيتِهنَّ

 

 من زيتهّن.  كيمات أ  يعطين العذارى الجاهالترفضت العذارى الح 

    اال تُشرح هذه النُّقطة،  لكنّها تعّزز النّقطة المركزيّة    الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل:  ن يكون ارإنسان حكيمً 

من زيتهّن للفتيات الجاهالت ليس ألنّهن ُكنَّ بال مشاعر  ايعطين بعضً  . رفضت الفتيات الحكيمات  نجاهاًل 

. فقد كانت مواكب األعراس تسير ببطء   بال إحساس، بل ألنّهّن ُكّن يحتجن لكّل الّزيت الذأ كان لديهنَّ

كان  شديد،  كانت المسافة التي تسيرها المواكب طويلةً،  كان الوقت منتصف الليل، حيث الظّلمة الحالكة.
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على الفتيات  ن يخرجن للقاء بالعريس،  من ثّم يرافقن موكبه إلى البيت  مصابيحهّن مشتعلة كلَّ الوقت. 

. رفض  ا لذا لم يكن رفض العذارى الحكيمات  ن يعطين العذارى الجاهالت من زيتهنَّ  مرً  غير منطقيٍّ

الموَكلة هّن استعددن  تهيأنَّ ألجل المهّمة العذارى الحكيمات هذا  ظهر  نّهّن ُكّن يفكِّرن بما سيحدث،   نّ 

كان على الفتيات الجاهالت  ن يعرفن  حدهّن بأّن محا لة شراء الّزيت في منتصف هللا من الّسوق   .لهنَّ 

ر جدً امحا لةً صعبة  لن تكون مجدية مطلَقً   لتستعّد الفتيات الجاهالت!  ا. كان الوقت قد تأخَّ

 

 أُغل ق الباب.  

ما كان ليمنع تلك الفتيات من المشاركة  العريس األرضيَّ  طة تخالف ما كان يحصل في الواقع، ألنَّ هذه النُّق

 ا"،  أ  نّه قّصة لها رسالة )سما يّة( خاّصة،  لذا فإّن إغالق الباب كان  مرً ثَلمَ في العرس.  لكّن هذا "

 ! اتامًّ  املكوت هللا إغالقً يُغلَق فيه باب  هذه نقطة مهّمة ألنّه سيأتي  قتٌ  .اتمامً  احقيقيًّ 

(، فما يزال هذا 1-1: 12)انظر يوحنا  االمجيء الثّاني ليسوع المسيح الباب مفتوح  يبقى مفتوحً  قبل

 ؛11: 1الوقت  قت النّعمة. ما يزال النّاس في العالم يُدعون لالستعداد للقاء بالعريس )مرقس 

تّوبة  ارإيمان بيسوع المسيح. بهذه الطّريقة يمأل (،  أ لل4-1: 3كورنثوس 4؛ 1-1: 11؛ 11-12: 2لوقا 

(. هللا 41: 1؛ 11: 1تسالونيكي 1؛ 12-11: 1؛  فسس 13: 1رنثوس وك1النّاس حياتهم بالّر ح القدس )

 ر مية؛ 41-41: 12)يوحنا  بنعمته الّسياديّة اختارهم من األزل  عرفهم  اعترف بأنّهم خاّصته

 (. 4-1: 1بطرس 1؛ 2-1: 11؛ 42-12: 2

   4: 31 لكن بعد المجيء الثّاني للّرّب يسوع المسيح لن تكون هناك فرصة للتّوبة    الخالص )إشعياء 

ب(!  في يوم القضاء األخير سيرفض يسوع المسيح كلَّ َمن لم يتب.  سيقول لهؤالء: "إنّي ال  عرفكم" 

؛ 1: 2كورنثوس 1ّصتي!" )كم ضمن الذين  َُسرُّ بأن  دعوهم خا(،  أ "ال  رى  نّ 14: 41)متّى 

 (. 11: 4تيموثا س 4

 

  .حّدد الّراالة الّرئيسيّة للمثَل. 3

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

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

األمثال. عادةً ما يكون للمثَل هدف    درس رئيسّي  احد،  أ نقطة مركزية  احدة يشّدد عليها.  لذا، علينا 

 ال نحا ل إيجاد حقٍّ ر حّي في كل  احٍد من تفاصيل القصة، بل نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذأ 

 يسعى المثَل لتقديمه. 
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 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش   

 .مالحظات

 ."ملكوت هللااليقظة والّسهر في يعلّم عن " 11-1: 41في متّى  "العشر العذارى"ثَل مَ 

ا، وأ  يكونوا أ  يتحّضروا ويستعّدو المؤمنينمسيحيّين ينبغي للرسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

لمجيء الثّاني ليسوع المسيح. ايأتي يسوع المسيح فجأة وبشكٍل ووقتٍ ن بااتمرار لمتيقّظين ومستعّدي

 غير متوقَّعين. ايحصل الحدث المتوقَّع في لحظة غير متوقَّعة بالمّرة!" 

ليس تشديد المثَل على الّشخص الذأ يأتي إلى يسوع المسيح خالل حياته، بل على حدث مجيء يسوع 

ل ارإلهي األخير في . بتاتًا في  قٍت غير متوقَّعين  المسيح الثّاني. سيحصل هذا الحدث بشكلٍ  فلحظة التَّدخُّ

 رؤيا يوحنا(،  الحصاد األخير )13: 2تسالونيكي 1؛ 11: 42التاريخ: صرخة الهتاف األخيرة )متّى 

( ستحصل في  قٍت ال يمكن توقُّعه على 11-12: 12 رؤيا يوحنا(،  الّدينونة األخيرة )11-13: 12

ين يحيون حياتهم في تكريٍس ليسوع المسيح هم الوحيد ن الذين سيدخلون معه إلى ملكوت هللا الذارإطالق! 

في شكله األخير األسمى: في الّسماء الجديدة  األرض الجديدة!  غير المستعّدين،  أ الذين لم يسلّموا 

 فلن يُسَمح لهم بالّدخول.  ،حياتهم  قلوبهم ليسوع المسيح

ة التي يتّصف بها ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيقّي ن من الّسمات الرئيسيّ اليقظة  االستعداد سمتا

يرضون عن  ضعهم فيسترخون. إنّهم ال مستعّد ن كلَّ االستعداد للمجيء الثّاني ليسوع المسيح. إنّهم ال 

 الّرّب. يتباطؤ ن في االستعداد.  الخطوة األ لى في االستعداد هي قبول يسوع المسيح بصفته المخلِّص 

يقظين  مستعّدين باستمرار للقاء بيسوع المسيح في  المؤمنونيكون المسيحيّون  ا من تلك اللحظة فصاعدً 

! امجيئه الثّاني. يعرف شعب ملكوت هللا  نّه حين يعود يسوع المسيح سيُغلَق باب النّعمة  لن يفتَح ثانيةً  بدً 

م الستقبال يسوع المسيح حين سيظهر فجأة  بغير توقُّع. حين يتّصف موقفك باالستعداد الّدائ اتكون مستعدًّ 

 حين ال تشعر بالخجل بأن تقف  مامه في مجيئه الثّاني،    حين ال تقف  مامه بأيٍد فارغٍة.  اتكون مستعدًّ 

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقار  المَ . 4

نها،  يمكن مقارنة بعضها ببعض في بعض األحيان. فالحّق تتشابه بعض األمثال في ما بي ُمقّدمة:

الموجود في كّل األمثال له ما يوازيه    يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع  خرى في الكتاب الُمقدَّس. حا ل  ن 

تجد  هّم الشواهد المقابلة  المشابهة التي يمكنها  ن تساعدنا في تفسير المثَل. احرص دائًما على  ن تفّسر 

 اًل ما باالعتماد على التعليم الواضح  المباشر للكتاب الُمقدَّس. مث
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 : ما الذأ يعلّمه كلُّ  احٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المثل؟ اكتشف وناقش

 .24-33: 42لوقا  

عوا بجّديّة  حماس، . عليهم  ن يسايحثُّ يسوع المسيح كّل النّاس على  ن يتركوا شر رهم  يقبلوه ُمخلِّصً 

عليهم  ن يحاربوا طبيعتهم الخاطئة  ميولهم العالميّة بكّل قوتهم للّدخول إلى ملكوت هللا.  يجاهد ا  أ  ن

كل َمن ضد الّرضا عن  نفسهم  ضد المماطلة  التّأجيل  ارإهمال.  يطان، كما عليهم  ن يجاهد ا الشّ 

عن الجهد البشرّأ، بل  ا!  لكّن الخالص ليس ناتجً اينً يسعى  يجاهد طاعةً لوصيّة يسوع المسيح سيدخل يق

 (. 11-14: 4؛ فيلبّي 1-2: 4ينتج عن إعطاء هللا نعمته للنّاس ليعملوا مشيئته ) فسس 

 

 .49: 3تيموثاوس 3؛ 43-44: 3؛ 32-34: 3متّى 

طة المسيحيّة ال النّاس من  ّن المشاركة  االنخراط في الكنيسة المسيحيّة    األنش المسيح يحذِّر يسوعُ 

المسيح فيه. المهّم هو  يسوع الّدخول إلى ملكوت هللا. فالمهّم هو  ن يُولَد ارإنسان  الدةً ثانيةً بعمل انيضمن

 له.  ا،   نّه يعرف ذلك ارإنسان  يعترف به ابنً ادعا ارإنسان ألن يكون تلميذً قد المسيح  يكون يسوع  ن

 

 ب. مثَل شجرة التّين الُمفر خة

 . 1. انظر الُملَحق 11-14: 42تّى م اقرأ

 

 ج. مثَل العبيد األمناء الّساهرين

 . 1. انظر الُملَحق 22-11: 14لوقا  اقرأ
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ص للّراائل أو الّدروس أو التّعاليم الّرئيسيّة التي تقّدمها   د. ُملخَّ

 األمثال المتعلّقة بالّسهر واليقظة في ملكوت هللا

 

 نؤمن    نعرفهائل الّرئيسيّة التي يقّدمها المثَل؟ ما الذأ يريدنا يسوع المسيح  ن : ما التّعاليم    الّرسناقش

 ؟ نعمله   نكو  عليه به،  ما الّذأ يريدنا  ن 

  .مالحظات

 ينبغي لكّل النّاس أ  يعرفوا َمن هو هللا أو يسوع المسيح وما هي طبيعته وإرادته وما يعمله.  

 في  قٍت غير متوقَّع. نبّوات يسوع المسيح عن األمور التي  امفاجئً  سيكون مجيء يسوع المسيح الثّاني 

.  ينبغي لهذه الحقيقة  ن تدفع  تحفِّز استحدث خالل الفترة ما بين مجيئه األّ ل  مجيئه الثّاني ستتّم يقينً 

 المسيحيّين الحقيقيّين ألن يكونوا متيقّظين  مستعّدين لمجيء يسوع المسيح الثّاني. 

 

 للمسيحيّين أ  يعرفوا ما ينبغي أ  يكونوا عليه وكيف ينبغي أ  يتصّرفوا. ينبغي  

 باستمرار لمجيء يسوع المسيح الثّاني. فهو سيأتي فجأة  امستعّدين دائمً  واينبغي للمسيحيّين  ن يكون

ون  بشكٍل  بوقٍت غير متوقّعين. الذين يحيون حياتهم بتكريٍس ليسوع المسيح هم الوحيد ن الذين سيدخل

في الّسماء الجديدة  األرض الجديدة!  غير  -معه إلى ملكوت هللا في إظهاره  مرحلته األخيرة 

 ذين لم يسلّموا قلوبهم  حياتهم ليسوع المسيح، لن يُقبَلوا في ملكوته! المستعّدين،  أ الّ 

 

 والمسيحيّين االاميّين.  المؤمنينة وجوه شبه ووجوه اختالف بين المسيحيّين ثمّ  

بأنهم يؤمنون بيسوع المسيح يتشابهون في نواٍح عديدة. جميعهم في طريقهم نحو اللقاء  يعترفو الذين  كلّ 

 بالعريس يسوع المسيح. 

. ترك هؤالء حياتهم القديمة،   ّجهوا المؤمنون لكّن بعض المسيحيّين حكماء،  هؤالء هم المسيحيّون 

. هؤالء مقتنعون بأنّهم بحاجة لالستعداد للمجيء الثّاني ابًّ  ر احياتهم نحو يسوع المسيح  ارإيمان به ُمخلِّصً 

 بعيشهم حياة الثّقة  الطّاعة لتعاليم يسوع المسيح. 
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لكّن ثّمة مسيحيّون جهالء  حمقى. يُدعى هؤالء "مسيحيّين"،  لكنّهم ليسوا مسيحيّين حقيقيّين.  مع  نّهم 

اب الجتماعات الكنيسة  قراءة الكتاب الُمقدَّس يشتركون بمختلف  نواع األنشطة المسيحيّة، مثل الّذه

هذا يمكن  ن يكونوا   التّرنيم  الّصالة  ارإقرار بإيمانهم بل  بالمناداة باسم يسوع، فإنّهم برغم كلِّ 

ي من دخول ملكوت هللا.  لكْن لماذا؟ سبب ذلك هو  ّن يسوع المسيح سيقول لهم: "إنّ   ُمستبَعدين ُمستثنَيين

ليس مشاركتك في كّل هذه األنشطة المسيحيّة، بل  ْن يكون   لذا، فإّن األمر المهّم فعاًل ال  عرفهكم!" 

 )انظر يوحنا ا(   ْن يعرفك شخصيًّ 34-11: 1له )انظر لوقا  ايسوع قد دعاك ألن تكون تلميذً 

ذين لم الّ  ة،  أفي المجيء الثّاني، سيطرد يسوع المسيح كلَّ الذين لم يتوبوا توبةً حقيقيّ (! 41-42: 12

لن يعترف يسوع بأنّهم ضمن الذين ُسرَّ (. 13، 12، 13، 1، 1: 1؛ 11-14: 1يُولَد ا  الدةً ثانية )يوحنا 

؛ 41-41: 1بأن يدعوهم خاّصته. لهؤالء مظهر التّقوى،  لكنهم ينكر ن قّوة التّقوى الحقيقيّة )متّى 

 تقبل للّقاء بقاضيهم. (.  إذ هّم غير مستعديّن يسافر ن إلى المس1: 1تيموثا س 4

 

 اتكو  هناك فترة زمنيّة طويلة ممتّدة ما بين المجيء األّول والمجيء الثّاني ليسوع المسيح.  

ليسوع المسيح، فقد قال يسوع المسيح نفسه إّن  ا شيكً  امع  ّن بعض المسيحيّين عبر القر ن توقّعوا مجيئً 

ويلة، سيُكَرز ببشارة ارإنجيل في كلِّ  ّمة في ل هذه الفترة الطّ من.  خالمجيئه الثّاني سيتّم بعَد فترٍة من الزّ 

(، 11، 13: 41(،  سيكون على المسيحيّين  ن يشّغلوا  يستثمر ا  زناتهم )متّى 12: 42المسكونة )متّى 

 (. 1: 42)متّى  في هذه الفترة لمسيحيّينا ضدّ   ستشتعل االضطهادات

 

 . اومسموع   اوبغير توقُّع ومرئيّ   ايكو  مجيء يسوع المسيح الثّاني فجأة   

اني في نهاية الّضيقة العظيمة(. ل في ما يُدعى باختطاف المؤمنين  الثّ )األ ّ ثانيّا  لن يكون هناك مجيئان 

 وبوقٍت غير متوقَّع افجائي ّ ! فمع  ّن مجيء يسوع المسيح الثّاني سيكون اريّ فلن يكون هناك مجيٌء ثاٍن 

 ا(، فإنّه سيكون مجيئً 11: 13؛ 1: 1 رؤيا يوحنا؛ 12: 1بطرس 4؛ 2-1: 1كي تسالوني1؛ 22: 14)لوقا 

 رؤيا يوحنا؛ 13: 2تسالونيكي 1؛ 32: 43؛ 3: 41؛ 11-12: 42لكّل النّاس )متّى  اومسموع   امرئيّ  

1 :1 !) 

 

 

 



141 
 

 شخصّي.  إذ هو أمرٌ  االاتعداد أمٌر ال يمكن نقله من إنساٍ  آلخر 

حكماء  ن ينقلوا استعدادهم للمسيحيّين الجهالء. فكلُّ إنسان مسؤ ٌل عن خطيته ال يستطيع المسيحيّون ال

عن  ن يتوّب  يأتي  ا(. كلُّ إنسان مسؤ ٌل شخصيًّ 12؛ حزقيال 12-41: 11)إرميا  عواقبها يتحمَّل 

(.  باختصار، هذا يعني  ّن كّل 1-1: 11؛ لوقا 11: 1ليسوع المسيح  يؤمن ببشارة ارإنجيل )مرقس 

؛  مثال 1: 21؛ مزمور 1-1: 41عن االستعداد لمجيء يسوع المسيح الثّاني )متّى  اسان مسؤ ٌل شخصيًّ إن

1 :14 .) 

 

 لن تكو  هناك فرصة ثانية  لغير المستعّدين.  

لغير المستعّدين،  أ الذين لم ينالوا الخالص قبل موتهم  كذلك الذين لم يكونوا قد نالوا الخالص عند 

؛ 11-14: 12؛ 14-12: 41ح الثاني، لن تكون هناك فرّصة ثانية للخالص )متّى مجيء يسوع المسي

 (. 1-2: 1تسالونيكي 4؛ 2-1: 3؛ غالطية 12-1: 1كورنثوس 4؛ 23-12: 41؛ 11-24: 42

 

 . المؤمنين اليقظة واالاتعداد أمرا  مطلوبا  من كّل المسيحيّين 

 ن يكونوا  المؤمنين ، فإّن على كّل المسيحيّينالقً ألّن  قت مجيء يسوع المسيح الثّاني غير معر فة مط

 بطرس4؛ 4: 3كورنثوس 4؛ 1: 41؛  مثال 11: 41 باستمرار )متّى  اساهرين  مستعّدين دائمً 

1 :1-11 .) 

 

 دقائق( 2) صالة  4

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

.    اقسم المجموعة إلى مجموعات صلوات قصيرة تُظِهر تجا بكم مع ما تعلَّمتموه اليوم َصلُّوا بالتناُوب

  ثنائيَّة    ثالثيَّة  ارفعوا صلوات تعكس تجا بكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.
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 )دقيقتان( واجب بيتي 4

 القادمللّدرس 

 طلب منهم  ن يكتبوه في دفاترهم(.   عضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا،      عطِ  قائد المجموعة.)

 أن تتلمذ  ناًسا للمسيح   ن تبني كنيسة المسيح   ن تكرز بالملكوت. : التزم بااللتزام .1

 مع شخص آخر    ضمن مجموعة.  ""العشر عذارىمثَل تعليم ِعظ    علّم    ادرس  .4

، 1، 2، 1 دانيال نم تمتَّع بخلوة ر حيَّة مع هللا باالستعانة بنصف  صحاح يوميًّا: الخلوة الر حية .1

ل. اكتب مالحظاتك. يوميًا. استفد من منهجيّ  14  ة الَحّق الُمفصَّ

 . راجع يوميًا آخر خمس آيات كتابيّة حفظتَها. 12: 11 يةر م الحفظ: .2

. استفِد 11-1: 11 يةر مبحّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت،  المتعلّق  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 من منهجيّة الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 1: 1لِّ ألجل شخٍص     مر ُمحّدد هذا األسبوع،  انظر ما سيعمله هللا )مزمور ص الّصالة: .3

بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب  يًضا مالحظاتك بشأن  قتك الخاّص مع  حدِّث دفتر مالحظاتك .1

هللا،  مالحظاتك بشأن آيات الحفظ،  مالحظات التّعليم الذأ ستقّدمه  هذا التّحضير لألسبوع 

 القادم.
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  34الّدرس 

 صالة 4
 

س مجموعتك  هذا البرنامج التدريبي قائد المجموعة:  . بالكرازة  المناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ  كرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  3

  دانيال

 

ة بكل  احٍد منكمشاركوا بالتناُوب اأو اقرأوا   ما تعلَّمتموه  ثناء إحدى (من دفاتر الخلوة الر حيَّة الخاصَّ

 (. 14، 1، 2، 1 دانيال)خلواتكم الر حيَّة  تأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم 

.  صغوا إلى الشخص الذأ يُشارك،  تعاملوا مع ما يقوله بجديَّة،  اقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 بكتابة المالحظات.  وااكتف

 دقائق( 1) حفظ 2

 43: 42 رومية

 

 .12: 11ر مية  في مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 3

 22-4: 44رومية 

 

تجاه المسيحيّين ضعاف ارإيمان  المؤمنفي التعليم عن  اجب المسيحّي  3-1: 11 ر ميةتستمر : ُمقّدمة

ة األخرى.  تصف بشأن المجموعات العرقيّ ّي عن  اجب المسيح 11-1: 11 ر مية    قويائه.  تعلّم 

 مستقبليّة له.  اخدمة بولس  سياسته في التّعامل مع األمور  خططً  11-12: 11  ميةر

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 4الخطوة 

  . 11-1: 11ر مية لنقر   اقرأ.

 لمقطع بأكمله. لنقر  بالتنا ب بحيث يقر  كل شخص آية  احدة إلى  ن ننتهي من قراءة ا
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 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 3الخطوة 

ر. ما هو الحق الذأ تعتقد  نه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟    ما هو الحق الذأ لََمس عقلك    قلبك  َفكِّ

 في هذا المقطع الكتابي؟

ن  فكارك في دفترك. اكتشف َحقًّا  احًدا    حقَّي َدوِّ .  ن تفهمهما. فَكِّر فيهما  د ِّ

 )بعد  ن يقضي  عضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير  الكتابة، شاركوا  فكاركم بالتنا ب(.  شار ك.

 لنتنا ب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل  احٍد ِمنَّا.

 ُمشاركات ُمختلفة(.)تذكَّر  نه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك  عضاء المجموعة 

 

 4-4: 44 رومية

عفاء: 4االكتشاف   .ينبغي للمسيحيّين األقوياء أ  يحتملوا ضعف الضُّ

عف    بالقّوة.  في هذا الّسياق، ال فيستمّر الّرسول بولس  ي الحديث عن إيمان المسيحيّين الذأ يتّسم بالضَّ

إيمانهم بشأ  ما يمكنهم أو ال الص، بل يقصد الّرسول بولس إيمانهم بيسوع المسيح في ما يختّص بالخ

ر آراءهم  قناعاتهم  معتقداتهم الّشخصيّة  إيمانهم الّذاتيّ ! يمكنهم عمله كمسيحيّين الّشخصّي هو ما يقرِّ

عفاء شكوك  ارتيابات بشأن بعض األمور التي  بشأن األمور محلِّ الخالف.  حقيقة  ّن لدى المسيحيّين الضُّ

ياء بها  يعملونها يمكن  ن تخلق حالةً من التّوتُّر  االحتكاك في العالقات.  لذا، يؤمن المسيحيّون األقو

عفاء بطريقة سلبيّة، يحّث الّرسول ب ولس المسيحيّين األقوياء على  ال يتجا بوا مع شكوك المسيحيّين الضُّ

 بل  ن يحتملوا ضعفاتهم تلك. 

 

 ئهم لخيرهم، أي لبنائهم. أ  يسعوا إلرضاء أقربا المؤمنينأ. على المسيحيّين  

عفاء عمله،   ن اإلرضاءمعنى " " هو  ن يتحلّوا باللُّطف  االستعداد لعمل ما يستحسن المسيحيّون الضُّ

عفاء.  لكن ينبغي  ال يُفسَّر هذا بأنّه يعني  ّن على المسيحيّين األقوياء  ن يذ نوا عيمتنعوا عن ما ال يقبله الضُّ

عفاء! ألهواء   منيات  رغبات المس عفاء،  بالتالي يسير ن بطريٍق يُرضي المسيحيّين الضُّ يحيّين الضُّ

ال يجوز للمسيحيّين  ،12: 1في الحياة المسيحيّة، ألنّه بحسب غالطية  اُمطلَقً   ً إرضاء شخٍص آخر ليس مبد

الوضع  للمسيح! ينبغي حصر مسؤ ليّة إرضاء اآلخر في  تباٍع هم كخّدام ءَ  ن يرضوا البشر بما يعوق  ال

كورنثوس 1الذأ تتّم معالجته،  أ في ما يختّص بقضية األكل  الّشرب  األمور محّل الخالف األخرى )

الكتاب الُمقدَّس  يقدِّم(. ال يجوز  ن تمتّد مسؤ ليّة ارإرضاء بحيث تشمل كل القضايا التي 11، 11: 12

عفاء بشأنها!  تياألمور الّ ، إذ ينبغي  ن تكون محصورة في بشأنِها ا اضحً  اتعليمً  ال يرتاب المسيحيون الضُّ

عفاء بمخالفة التّعاليم الواضحة  المباشرة في الكتاب الُمقدَّس، لكنّهم يُبنون حين  يُبنى المسيحيّون الضُّ
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سلوَكهم في ما يتعلَّق باألمور محّل الخالف.  رغبٍة يضبط المسيحيّون األقوياء بلطٍف  سخاٍء  استعداٍد 

عفاء من الحفاظ على سالم ضميرهم. سيالطّريقة بهذه   تمكَّن المسيحيّون الضُّ

 

 أ  يتبعوا مثال يسوع في المحبّة اإليثاريّة البعيدة عن األنانيّة.  المؤمنينب. على المسيحيّين  

؛ متّى 42: 12ذين رفضوا هللا )انظر يوحنا حين  تى يسوع المسيح إلى األرض، تحّمل تعيير  عدا ة الّ 

ضعفات إخوتهم  والفي خطواته  يحتمِ   ا ن يسير المؤمنينلذا، على المسيحيّين (.  42-41: 12

 المسيحيّين الّضعفاء   فكارهم الُمضطربة المرتابة في ما يختّص باألمور محّل الخالف. 

رإرضاء   لكن ثّمة فرق بين ما عمله المسيح  ما يَُحثُّ المسيحيّون األقوياء على عمله. فالمسيح لم يسعَ 

ضه لتعيير  عدا ة نفسه تجاه هللا. فالمسيحيّون األقوياء يَُحثُّون  غير المسيحيّين،  قد عمل هذا لدرجة تعرُّ

من شكوك  ضعفات،  ليس شكوك غير المسيحيّين. فإْن  إخوتهم المسيحيّينعلى  ن يحتملوا فقط ما لدى 

 ؟ اشبيهً  ا ن يعملوا شيئً اء األعظم،  فال ينبغي للمسيحيّين األقوياألمَر كان يسوع المسيح قد عمل 

(.  هكذا، "إنما حدثت هذه األمور 1: 31مثال يسوع المسيح هذا سبق  ن  ُنبئ به في العهد القديم )مزمور 

(. يتكلّم الّرسول بولس هنا عن األمور الُمدّ نة في الكتاب الُمقدَّس 3: 12كورنثوس 1لنا" ) لتكون مثااًل 

 كورنثوس1) يحّذرناإن القصد الواضح للكتاب الُمقدَّس هو  ن   ليس في  يّة كتب  خرى. فهو يقول

يبني فينا (،   ْن 11-13: 1تيموثا س 4) وأ  يعلّمنا ويوبّخنا ويصّوبنا ويدّربنا ويؤّهلنا(، 11، 3: 12

، الّشجاعة والتّعزيةكما يقصد الكتاب الُمقدس  ن يعطينا حتّى نثبت  نستمّر.  الّصبر واالحتمال والمثابرة

(.  يقول الّرسول بولس إن هللا نفسه هو من يعطي 2: 11 ر ميةتّى يكون لدينا رجاء  توقُّع حقيقيّان )ح

الكتاب الُمقدَّس!  -(. الحظ االرتباط الوثيق بين هللا نفسه  كلمته 1: 11 ر مية"الّصبر  التّعزية" )

 يعّزيهم من خالل النَّاَس . يشّجع هللا الحيّة س هو كلمة هللا الباقية،  بالتّالي فإنّها كلمة هللافالكتاب الُمقدَّ 

 الكتاب الُمقدَّس. 

 

  42-3: 44 رومية

، ألّ  يسوع المسيح أتى ليخلِّص اليهود اينبغي لليهود واألَُمم أ  يقبلوا بعُضهم بعض  : 3االكتشاف 

 . واألَُمم

قبلنا لمجِد هللا. ... إن المسيح  ا، كما  ّن المسيح  يضً ا: "لذلك اقبلوا بعُضكم بعضً 1-1: 11 ر ميةنقر  في 

د ن هللا على  الصدق هللا  توطيدً  اصار خادم  هل الختان )اليهود( إظهارً  لوعوده لآلباء،  إّن األَُمم يمجِّ
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هو  ّن يسوع المسيح  االّسبب األساسّي الذأ يوِجب على اليهود  األَُمم  ن يقبلوا بعُضهم بعضً الّرحمة." 

مجد هللا على األرض  مٌر بالغ  )غير اليهود(!  كذلك ألنَّ  اليهود واألمميخلِّص  اضح هو  ن  تى بهدف 

 األَُمم كانوا المسيحيّين  الّضعفاءاليهود كانوا المسيحيّين  ة! التّفريق بين اليهود  األَُمم ال يعني  نَّ يّ األهمّ 

تَين: من اليهود، لمجموعتَين العرقيَّ ن كلتا هاتين اكانت مجموعتا المسيحيّين األقوياء  الّضعفاء م. األقوياء

فريق يؤكِّد على ضر رة  ن يقبل اليهود  من المتهوّدين  من األمم الذين  توا من الوثنيّة.  لكّن هذا التّ 

 . ر ميةفي كنيسة  ابعضً  األَُمم بعضهم 

 

 أ. أتى يسوع المسيح ألجل اليهود.  

للمختونين من  ا"،  أ  نّه صار خادمً للختا  اخادم  هي  ّن يسوع صار " 2: 11 ر ميةالتّرجمة الحرفية ل

"،  أ ِعرق     ّمة إسرائيل. فقد صار إارائيل حسب الجسد(. هذه إشارة إلى "14: 2 ر ميةالنّاس )

لليهود ألجل الحّق  لتأكيد صدق الوعود التي  ُعطيت لآلباء.  بالتّالي،  تى يسوع من  جل  ايسوع خادمً 

أ قطعه هللا مع إبراهيم  إسحاق  يعقوب، العهد الذأ  ّكده هللا بقَسمه )انظر ترسيخ  تحقيق العهد الذ

 حد  بناء إبراهيم  ُمم األرض من خالل   كان  عُد هذا العهد هو  ن يبارك هللا كلَّ (. 12-13: 3عبرانيّين 

بة العهد حق ل(.  كانت عالقة  ختم العهد خال13: 1ذأ هو يسوع المسيح )غالطية (، الّ 12: 44)تكوين 

 (.  هكذا، فإّن الّسبب لمجيء يسوع المسيح  ّ اًل 11: 2 ر مية؛ 41-1: 11القديم هي الختان )تكوين 

لليهود هو  ن يتّمم  عد عهد هللا الذأ قطعه مع اآلباء!  تى يسوع ليشهد لحّق  مصداقيّة  عد هللا الذأ  ّكده 

نّه ال يمكن ألمانة هللا  ن تفشل  ال تثبت،  تى يسوع هللا بقسم. فقد كان هللا قد تعهّد بأن يتّمم  عده.  أل

.  بعَد أوال  (.  ألجل هذا،  تى يسوع لليهود 12: 43المسيح رإثبات  مانة هللا  إظهارها  تجسيدها )متّى 

في  يّة( إلى كّل األَُمم غير اليهود44: 2؛ يوحنا 42: 11ذلك انطلقت المناداة بالخالص من اليهود )متّى 

 (.  1-4: 4؛ انظر إشعياء 11: 42؛ 12: 42تّى العالم )م

 

 ب. أتى يسوع المسيح ألجل األَُمم.  

(. 3: 21؛ 3: 24)انظر إشعياء  الليهود فقط بل  لألَُمم  يضً ليَس  تى يسوع المسيح ألجل اليهود،  لكن 

ما عتماد المتبادل تعلّم عن اال 11 ر ميةر ينا  ن خدمة يسوع المسيح لليهود تقود إلى بسط رحمته لألَُمم. 

لتحقيق  عد العهد المقطوع ألّمة إسرائيل،  من ثّم  اًل بين األمم  اليهود في قصد هللا. فقد  تى يسوع   ّ 

د األَُمم غير اليهوديّة هللا على رحمته.  باقتباس  ربعة  لألَُمم غير اليهوديّة في العالم. عمل يسوُع هذا لتمجِّ

 صالّرسول بولس على  ّن  حد  هداف مجيء يسوع المسيح لليهود هو خالمقاطع من العهد القديم، يؤكِّد 
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على األَُمم غير أ إشعياء النّبي بأن المسيّا، يسوع المسيح، سيحكم كثيرين من  َُمم العالم! فقد سبق  ن تنبّ 

 يرجون ،  بأّن هؤالء األَُمم سيضعون رجاءهم فيه،  أ  نّهم سيبد  ن بارإيمان بيسوع المسيح، يّةاليهود

 (. 1: 11؛ عبرانّين 11-14: 11 ر ميةبتوقُّع  يقين تحقيق كّل  عود هللا في الكتاب الُمقدس )

   توضيحات    .إاأل: 2الخطوة 

 : ما األسئلة التّي توّد  ن تطرحها على هذه المجموعة بشأن  أ  مٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

،   ن نطرح  سئلة عن  موٍر ما نزال ال 11-1: 11  ميةرلنحا ل فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل 

 نفهمها. 

 : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح،  بعد ذلك اكتبه في دفترك. دّو 

: )بعد  ن يقضي  عضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير  الكتابة، ليشارك كلُّ  احٍد بد ره بعض شارك

  فكاره التي دّ نها(. 

 عد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيب عنها بمناقشتها في مجموعتك.( : )بناقش

مثلة على  سئلة يمكن  ن يطرحها التاّلميذ،  بعض المالحظات على مناقشة هذه األ بعض )في ما يلي

 األسئلة.( 

 

 ب49-43: 44 رومية

 ؟ما بعض الّسمات واألمور التي اتّصفت بها خدمة بولس الّراول: 4الّسؤال 

   .اتمالحظ

 من بين األمور العديدة التي اتّصفت بها خدمة الّرسول بولس الّشجاعة  التّذكير  التّواضع. 

 

ع ا   .(43: 44 روميةأ. بولس الُمشجِّ

يتّصف بنقاط قّوة كثيرة،  قد ر ى نقاط القّوة  القدرة في المسيحيّين  االّرسول بولس نفسه كان شخصً 

 ر ميةضعفهم  فشلهم شّجعهم بارإشارة إلى نقاط قّوتهم  إنجازاتهم!  في من انتقاده لنقاط  اآلخرين. فبداًل 

بقوله إنّهم "مشحونون  12: 11 ر ميةكان قد امتدحهم على إيمانهم.  اآلن يشّجعهم في  14، 2: 1

 ." اعلى نُصح ]بعضهم[ بعضً  ا،  ممتلئون بكلِّ معرفة،  قادر ن  يضً اصالحً 

 شّرير. إنّه يشمل استقامة القلب  لطفه  عَمل ن كّل ما هو دنيء فضيلة تقف على النّقيض م الّصالح

اجتهاد  نشاط. الّصالح هو الّصفة التي تضبط المسيحّي القوّأ لالمتناع عن  ّأ  مٍر يمكن الخير للنّاس ب

  ن يؤذأ ضمير المسيحيّين الّضعفاء. 

قدرة على تعليم ارإيمان المسيحّي لآلخرين. هي الفضيلة التي تفهم ارإيمان المسيحّي. إنّها ترتبط بال المعرفة

ة التي بها تحقّقت ظالل العهد القديم في حقائق إلى الكيفيّ تشير المعرفة  في هذه اآلية بالّذات بشكٍل خاّص 
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(.  هكذا، فإّن المعرفة هي 1: 12؛ عبرانيّين 11: 4العهد الجديد من خالل يسوع المسيح )كولوسي 

ب ضعف ا رإيمان في ما يختّص باألمور محّل الخالف  سط المسيحيّين الحقيقيّين في الّصفة التي تصوِّ

 - 1: 12 ر مية.  بهذا يُرى  ّن الفوارق في اآلراء    القناعات    المعتقدات، الُمشار إليها في ر مية

 ق. حول هذه الفوار ايتطلّب تعليمً  ر ميةلم تكن افتراضيّة. فال بدَّ  نّه كان هناك  ضٌع في  11: 11

شعب الكنيسة. معنى "التعليم" هو   سطفضيلة لها تأثير عظيم  عميق في  االقدرة على تعليم بعضهم بعضً 

 ينبّهوا ويحذِّرواالقدرة على  ن  ر ميةفي  المؤمنين". كان لدى المسيحيّين أ  تضع في عقل شخٍص آخر"

تلفة بشأن األمور محّل الخالف. بأال يدين    يحكم بعضهم على بعض العتناقهم قناعات مخ ابعضهم بعضً 

ألن يُحبَّ  الحاجة بعضهم اآلخرفي  ذهان بعضهم  خوايؤّكدوا ويراِّ كما كانت لديهم القدرة على  ن 

  ألن يبني بعضهم إيمان بعض.  ابعُضهم بعضً 

 

ر ا    .(44-44: 44 روميةب. بولس الُمذكِّ

 خادم المسيح يسوع، الُمرَسل إلى األَُمم، حاماًل ] نا[ " قائاًل: ر ميةذّكر الّرسول بولس المسيحيّين في 

ي  قوم بخدمة كهنوتيّة، بقصد  ن تُرفَع هلل من بين األَُمم تقدمةٌ تكون مقبولة  ُمقدَّسة بالّر ح إنجيل هللا،  كأنّ 

من العهد القديم لوصف مهّمته  عمله. إنّه يعتبر كرازته  االقدس." يستخدم الّرسول بولس هنا ُصورً 

ارإنجيل،  خاّصة لألَُمم، خدمةَ عبادٍة ُمقدَّسة،  يشبّهها بكاهن يضع قرابين على المذبح. في هذه  ببشارة

 ، تقدمةً مقبولةً هلل. مؤمنينالّصورة، يُعتبَر األَُمم، الذين آمنوا بالمسيح  صار ا مسيحيّين 

من  ةهللا سيرسل بقيّ  د تنبّأ بأنَّ قبل  كثر من سبع مئة سنة من زمن كتابة بولس لرسالته، كان النّبّي إشعياء ق

 عن اسم هللا  عمله،  لم ير ا مجَده )إشعياءالذين لم يسمعوا  يَّةسرائيل إلى األَُمم غير اليهودإ

هؤالء اليهود مجَد هللا لألُمم غير اليهوديّة،  هؤالء األمم بد رهم سيأتون بيهوٍد (. سيُعلِن 11-41: 33

في المجيء  ا ّن النّبي إشعياء ر ى  ّن اليهود  األَُمم سيساعد بعضهم بعضً  آخرين تقدةً للرب!  بهذا يتَّضح

 . 11 ر ميةإلى هللا الحّي، كما  علن الّرسول بولس في 

لتكون التّقدمة مقبولة هلل ينبغي  ن تكون طاهرة  ُمقدَّسة.  الّرسول بولس يقول إّن الّر ح القدس هو من 

َمم الُمقدَّسين بعمل الّر ح القدس هم التّقدمات  القرابين الوحيدة المقبولة يخلق حالة القداسة هذه. اليهود  األُ 

 هلل. 
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  .(49-43: 44 روميةج. بولس الخادم المتواضع ا 

من بقيّة إسرائيل،  قد  رسله هللا رإعالن اسم هللا  مجده لألَُمم غير  ااعتبر الّرسول بولس نفسه  احدً 

، قال فَقَدْ  النّبّي. مع  ّن الّرسول بولس قاد كثيرين من اليهود  األَُمم إلى المسيح اليهوديّة، مثلما تنبّأ إشعياء

اعة بالقول : "فما كنُت ألتجاسر بشيء إال على ما عمله المسيح على يدأ لهداية األُمم إلى الطّ 12في اآلية 

لم يُكن األمُر المهّم يح. ،  قد تخلّى عن كّل مجد إنجازات خدمته ليسوع المسا الفعل." كان بولس متواضعً 

! فالكرازة ببشارة المسيح من خالل بولسيسوع ما أنجزه بولس من خالل المسيح، لكن ما أنجزه 

 المسيح كانتا عمل المسيح ال عمل بولس! يسوع ارإنجيل  قيادة كثيرين إلى 

 سلطان يسوع  ل المسيح من خالل بولس كان "بالقول  الفعل". فوراء كالم   عمال بولس كان عملعمَ 

يح.  قد ظهر سلطان يسوع المسيح بشكٍل خاّص في اآليات  المعجزات التي عملها بيد بولس. يصف مسال

" )عالمات( من ناحية  خرى. فالمعجزة آيات" من ناحية،  "عجائبالّرسول بولس "المعجزات" بكونها "

(، إذ 2: 4؛ عبرانيّين 1: 1طية ؛ غال14: 14كورنثوس 4) ا الفتً  امدهشً  ا" فقط،  أ حدثً عجيبةليست "

اآليات التي الذأ به تّم العمل  يشهد على إلهيّة المعجزة.   ر ارإلهيّ ،  أ عالمة تشير إلى الدّ آية اهي  يضً 

الذأ جعل هذا األمر  ، إْذ هوالعامل الحقيقيّ  هِ عملها الّرسول بولس كانت تشير إلى يسوع المسيح بصفتِ 

له )انظر  المعجزات تشهد لحقيقة  ّن يسوع المسيح  رسل بولس رسواًل  .  بالتّالي، كانت هذهاممكنً 

 (! 14: 14كورنثوس 4

كان بولس يتّصف بإشارته إلى الّر ح قال الّرسول بولس إنّه عمل هذه المعجزات بقّوة الّر ح القدس. 

صل في هذا األمر ما بين القدس حينما يتكلَّم عن تأثيرات ارإنجيل الُمخلِّصة. كما  ّن  سلوبه يتّصف بعدم الف

م  يصوغ(. 12-11: 1كورنثوس 4؛ 11-1: 2 ر ميةعمل الّر ح القدس  عمل يسوع المسيح )  يقدِّ

 قانيم الّذات ارإلهيّة الثاّلثة  حول العالقات الخاّصة  الفريدة بأقانيم الّذات  الّرسول بولس تعليمه حول عمل

 (. 3-1: 2؛  فسس 12: 11 ر ميةلَّ التأثُّر بعقيدة الثّالوث )ك اكان فِكر بولس متأثِّرً ارإلهيّة الثاّلثة. 
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 34-ب49: 44 رومية

 ؟ماذا كانت ايااة الّراول بولس في الخدمة اإلرااليّة: 3الّسؤال 

   .مالحظات

ص الرّ    اول بولس ما كا  قد أنجزه. أ. يلخِّ

مقاطعة إليريكون". بكلماته هذه يصف  نادى الّرسول بولس ببشارة ارإنجيل "من   رشليم  ما حولها حتّى

(.  يقول: "قد  كملت 12: 2تيموثا س 4الحد د الّشرقيّة  الغربيّة لخدمته في الكرازة بارإنجيل )انظر 

بكلمة " كملت"  نّه علّمهم كّل ما هم بحاجة لمعرفته، كما  بولس التّبشير بإنجيل المسيح." ال يقصد الّرسول

ة الكرازة ببشارة ارإنجيل في كامل (،  لكنّه يقصد  نّه  تّم مهمّ 41، 42: 42 الرسل عمل في  فسس ) عمال

 كورنثوس1هذه المنطقة. كان قصد الّرسول  ن يضع  ساساٍت لكنائس مسيحيّة في كّل هذه المنطقة )

 هذا األمر  نجزه.  (. 12، 1: 1

 

   .خاّصة في الخدمة اإلرااليّةالّراول بولس ايااته الب. يشرح  

على التّبشير حيث لم يكن قد ُعِرف اسُم المسيح، لكي ال  بني على  االّرسول بولس: " كنُت حريصً  يقول

 ساٍس  ضعه غيرأ." كانت سياسة بولس التي قادت   ّجهت خدمته  مجالها  حد دها هي  ن يضع 

ٍت شخصيّة من  قٍت آلخر من خالل زياراما سبق  ن عمله   يشدِّدة،   ن يعّزز  ساسات لكنائس مسيحيّ 

 من خالل رسائل شخصيّة،  بإرسال شركائه للخدمة.  لكن في المدن التي سبق  ن  ضع آخر ن 

ة هناك. فقد كان عمله الّرسولّي ينتهج سياسة عدم بذل جهود كرازيّة إرساليّ  اكان دائمً  فيها  ساساٍت للكنيسة

نحو بناء الكنائس  اهً موجَّ  ا كان  يضً نحو تأسيس كنائس جديدة في مناطق ليس فيها كنائس بعُد،  اهً موجَّ 

نحو بناء الكنائس التي  ّسسها خّدام مسيحيّون آخر ن.  اهً قد  ّسسها. لم يكن عمله الّرسولّي موجَّ  التي كانَ 

ا بعد تواضعه على مستوى المسيّ  د،  هي نبّوة عن تأثيرات تمجي11: 14 يقتبس الرسول بولس إشعياء 

لم يُخبَر ا  ا. سترى األُمم غير اليهوديّة  ملوكها  سيسمعون  يفهمون  مورً (12: 14كّل العالم )إشعياء 

سول بولس إلى  نّه يرى  ن.  باقتباس هذه اآلية، بها قباًل  ه الكرازّأ ارإرسالّي  سط األمم لَ عمَ  يشير الرَّ

  مع هذا، فإنَّ د   اضح. مع خطّة هللا،  بالتّالي هو  مٌر يأمر الكتاب الُمقدَّس به بشكٍل محدَّ  امنسجٌم تمامً 

 الُمتّبعة ِمنبولس ال يطلب  ن تكون سياسته الّشخصيّة في الخدمة الكرازيّة ارإرساليّة الّسياسةَ ارإرساليّة 

 كلِّ الُمرَسلين اآلخرين. 
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 33-33: 44 رومية

 ؟ماذا كانت خطط بولس في ما يختّص برحالته في المستقبل: 2الّسؤال 

 .مالحظات

َل كلِّ شيٍء إلى البالد  المدن التي لم يُكرز به كانت الّسبب الذأ كان حقيقة  ّن الرّ  سول بولس ذهب   َّ

العالم، خطّط للقيام بزيارة ِمَن .  لكن اآلن، بعد  ن اكتمل عمله في هذا الجزء ر ميةيعيق ذهابه إلى  ادائمً 

بانيا  كيدة.  مع  ّن الكتاب  هو في طريقه إلى الغرب. كانت خطّة الّرسول بولس لزيارة إس ر ميةإلى 

 ب الكنيسة  هافإّن "الّرسالة إلى الكورنثيّين" التي كتبالّرسول بولس زار إسبانيا،  الُمقدَّس ال يخبِرنا بأنّ 

. كان  ثيقة قديمة  خرى تُدعى "القصاصة الموراتوريّة" يقوالن إن بولس سافر إلى إسبانيا فعاًل  كليمندس 

  ن  ر مية. فقد كان يأمل بأن يخدم في ابينما هو ذاهب إلى إسبانيً  ر مية الّرسول بولس يخطط لزيارة

يتلقّى بعض المساعدة في رحلته إلى إسبانيا. ثّمة  دلّة في الكتاب الُمقدَّس على  ّن كنائس  خرى كانت تدعم 

 (. 13-11: 2؛ فيلبّي 22: 11؛ 43: 12؛ 2-1: 11 الرسل الّرسول بولس في رحالته الكرازيّة ) عمال

 

 39-34: 44 رومية

 ؟ماذا كانت خدمة الّراول بولس التي وّجهها للفقراء في أورشليم: 3الّسؤال 

  .مالحظات

معه تقدماٍت  حاماًل   إسبانيا، خطّط ألن يسافر إلى   رشليم  ّ اًل  ر ميةقبل  ن يسافر الّرسول بولس إلى 

للفقراء من المسيحيّين في   رشليم  اليهوديّة. كان ها الكنائس المسيحيّة في مقد نيّة   خائيّة ة قدمتماليّ 

من تلك  المساهمة الماليّةسول بولس ارإرسالّي الذأ يشمل كلَّ العالم. من عمل الرّ  اعمل الّرحمة هذا جزءً 

عالمة على الّشركة (. كانت هذه koinonia -ة "كوينونيا" " )في اليونانيّ شركة" االكنائس تُدعى حرفيً 

و اليهوديّة كانوا قد شاركوا ببشارة شتى بالد الّدنيا. فمسيحيّ  يف المؤمنينالمسيحيّين ين ما ب الموجودة

المسيحيّين في هذه البلدان األُممية  نرىارإنجيل مع النّاس في البلدان األُمميّة غير اليهوديّة.  اآلن، 

مقدار المساهمات  .  مع  نَّ  مالكهم الماليّة مع فقراء المسيحيّين في   رشليم  اليهوديّةفي يتشاركون 

 المؤمنينلكّل المسيحيّين  املزمً  اة كانت  مرً مشاركة هذا النّوع من المحبّ  فإنَّ ، ا طوعيًّ  االماليّة كان اختياريًّ 

بالبركات الّر حيّة  البركات  ا(. فعلى المسيحيّين في كّل العالم  ن يتشاركوا معً 41: 11 ر ميةفي العالم )

ارإنجيل خرج من  ه المرحلة، كان األُمميّون يدينون لليهود بأن يتشاركوا معهم بأموالهم ألنَّ الماّديّة. في هذ
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(.  هكذا، علّم الّرسول بولس 44: 2؛ يوحنا 1: 32؛ 1: 24؛ 1: 11ب؛ 1: 4عند اليهود )انظر إشعياء 

 ا. ينبغي  ن يكون حقيقيًّا  عمليًّ   األَُمماالعتماد المتبادل في ما بين اليهود   نَّ 

مر ة،  ختمي هذا الثّ همّ هو: "بعد انتهائي من هذه المَ  42: 11 ر ميةفي  اما يقوله الّرسول بولس حرفيًّ 

" صعبة مر لهممي هذا الثّ ت  خَ ." العبارة "افي الطّريق إلى إسباني ر ميةلليهود، سأذهب إلى إسبانيا   ز ر 

للكنائس المسيحيّة من  صل  ي تّم جمعها(  ستكون دلياًل المساهمة المالية )الت ها تعني  نّ الفهم،  الّراجح  نَّ 

 لهم.  الكنائس المسيحيّة من  صٍل  ُمميّ  محبّةيهودّأ على 

 

 22-24: 44 رومية

 ؟لماذا طلب الّراول بولس الّصالة ألجله: 4الّسؤال 

 .مالحظات

الّصلوات إلى هللا من : "فأتوسَّل إليكم ...  ن تجاهد ا معي في 12: 11 ر ميةيقول الّرسول بولس في 

"، مصارعة"، "اجهاد مع  الة "كان يطلب من النّاس  ن يصلّوا ألجله. الصّ  ه جلي." كان بولس يتّصف بأنَّ 

،  كذلك بسبب طبيعة التي تحيط بالمسيحيّينبسبب الُمقا مة التي يبذلها العالم الّشّرير  األر اح الّشّريرة 

 ايستطيعون  ن يدعم بعضهم بعضً  المؤمنيند، فإّن المسيحيّين المسيحيّين الخاطئة.  ألّن الّصالة جها

. يطلب الّرسول بولس بشكٍل خاّص صالة ألجل رحلته الوشيكة إلى   رشليم، فيطلب منهم  ن ابالّصالة معً 

يصلّوا ألجل نجاته من غير المسيحيّين في اليهوديّة،  هم اليهود الذين قا موا بولس بكل شّدة  ينما ذهب، 

ا يحا لون إعادة المسيحيّين إلى اليهوديّة.  يطلب منهم  ن يصلّوا ألجل خدمته للمسيحيّين من  صٍل  كانو

بأْن تكون مقبولة لهم. لم يكن بولس الّرسول يشتهي االستشهاد،  لكْن كانت لديه الكثير من األدلّة  يهودأّ 

مع عن األخبار الكاذبة التي كان يتّم تدا لها اجح  نّه سعلى المواقف الّسلبية تجاه خدمته مع األُمميّين.  الرَّ 

في   رشليم عنه  التي تزعهم  نّه كان يعلّم اليهود الذين يعيشون  سط األُمميّين بأن يتركوا شريعة موسى 

 سباب جعلته  (.  هكذا، كانت هناك41-42: 41 الرسل   ن ال يعيشوا حسب العادات اليهوديّة ) عمال

ة.  لكن مقد نيّة   خائيّة في اليهوديَّ مساهمة الماليّة التي تّم جمعها من كنائس لايخشى من  ن ال تُقبَل 

كّل ارإدراك لحقيقة سيادة هللا.  لهذا  ابالّرغم من كّل المقا مة التي  اجهها الّرسول بولس، فقد كان مدركً 

(. فقد كان 11-11: 2؛ يعقوب 11: 43؛ انظر متّى 14: 11 ر ميةقال: "سأفعل هذا  ذاك بمشيئة هللا" )

يؤمن  نّه لن يحدث شيٌء د ن سماٍح من هللا القدير!  ضع الّرسول بولس نفسه   حداث حياته بيد إرادة 

  حكمة هللا الّساميتَين الّسياديتَين. 
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  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

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

نها. 11-1: 11 ر مية: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّو   ،  ند ِّ

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

 .: اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك  ن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصيدّو 

)تذّكر  نّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه.  في ما 

 يلي قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 22:-4: 44 روميةمن  مقترحةأمثلة على تطبيقات  .4

ل  فكارهم المرتابة رإرضاء نفسك، بل اسعَ  ال تسعَ  : 1-4: 11 بشأن األمور  رإرضاء اآلخرين بتحمُّ

  القضايا محل الخالف  ببنائهم. 

كّل ما في العهد القديم ُكتِب لتعليم المسيحيّين الحقيقيّين  اقر   ادرس العهد القديم ألنَّ  : 2: 11

عهم   المثابرةَ   االحتمالَ  برَ الصَّ   بما قاله  عمله هللا في الماضي.  الثّبات. إنّه يشجِّ

 ال تكون  حدة في كنيسة  احدة،  لكن بين الكنائس.  ةمسيحيّ الوحدة ال  نَّ  كْ  درِ  : 1: 11

القبول ال يعني التّسامح مع األخطاء. المعيار المسيحّي للقبول ليس  قّل من القبول  : 1: 11

 نا يسوع المسيح بها. لَ بِ ريقة التي قَ بالطّ 

وا كفاءتكم في الكنيسة من  جل  ن يعلِّم بعضكم بعضً  : 12: 11  (. 13: 1ولوسي )انظر ك انمُّ

 ن ال يعود لك تأثير على إخوتك المسيحيّين اآلخرين. شّجعهم من خالل كلمات  احذْر ِمن : 12-11: 11

 مديٍح حقيقيّة،  ذّكر باستمرار بنعمة هللا. 

ما  نجزتَه الحديث عن من  مّجد هللا بالتكلُّم عن ما  نجزه يسوع المسيح من خاللك، بداًل  : 12: 11

 وع المسيح.  نَت ألجل يس

اسمح لسياسة الّرسول بولس الّشخصيّة بأن تتحّداك رإعالن بشارة ارإنجيل حيُث لم يعلِنها  : 11-42: 11

  حٌد من قبل. 

 (. 1: 13ّخطط لما تريد  ن تفعله في المستقبل،  لكّن سلّم دائًما خططك هلل ) مثال  : 42: 11

إخوتك المسيحيّين،  خاّصة الذين لديهم احتياٌج  تشارك ببركاتك الّر حيّة  الماّديّة مع : 41: 11

 شديد في هذا العالم. 

 الّصالة إلى هللا ألجلهم.  من خالل انضم إلى بعض المسيحيّين في جهادهم    خدمتهم  : 12: 11
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 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .3

عفاء في كنيستنا  .   .   ريد  ن  حتمل ضعف المسيحيّين الضُّ

  إلى خّدام الكنيسة في جهادهم في الّصالة. ريد  ن  نضّم  ب. 

 التجاوب    .صلِّ : 4الخطوة 

ل في صالتك لما تعلّمته خال تجا ب. )11-1: 11 ر ميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتنا بلنصلِّ 

موعة على  ن تكون صالتك جملةً    جملتَين. تذكَّر  ن يصلّي  عضاء المج دراسة الكتاب الُمقدس. تدّرب

 بشأن مواضيع مختلفة.( 

 

 دقائق( 2) صالة  4

 صالة شفاعيَّة

 

في مجموعات ثُنائيَّة    ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا  ألجل الناس في  تابعوا الصالة

 .العالم

 )دقيقتان(  اجب بيتي 3

 للّدرس القادم

 

 وبًا،    اطلب منهم  ن يكتبوه في دفاترهم(.  عضاء مجموعتك الواجب التالي مكت  عطِ  قائد المجموعة.)

 .   ن تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ  ناًسا للمسيح   ن تبني كنيسة المسيحتعهَّد .1

 مع شخٍص آخر    مجموعة.  11-1: 11ر مية  ِعظ    علّم    ادرس .4

ا مع هللا تقر  فيه حوالى نصف  صحاح منالخلوة الر حية .1 ، يوئيل 4ع هوش : خّصص  قتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك. 1،  يونان 1، عاموس 4  يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفضَّ

 ع يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. راجِ . 11: 13ر مية  الحفظ: .2

ر َمثَل "التعليم .1 استفِد من الخطوات ارإرشاديّة . 23-11: 41الوارد في متّى " ماعز ال الغنم: حضِّ

 ير األمثال الواردة في الّدرس األ ل.الّستّة لتفس

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص     مر ُمحّدد هذا األسبوع،  انظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب  يًضا مالحظاتك بشأن  قتك الخاّص مع هللا،  د ِّ

 ا التّحضير لألسبوع القادم.  مالحظاتك بشأن آيات الحفظ،  مالحظات التّعليم  هذ
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  33الّدرس 

 صالة 4
 

س مجموعتك  هذا البرنامج التدريبي قائد المجموعة:   .بالكرازة  المناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ  كرِّ

 
 دقيقة(  42)مشاركة   3

 األنبياء الصغار 

 

علّمتوه في الوقت الذأ قضيتموه مع باختصار عّما ت كلُّ واحٍد في دورهمن مالحظاتكم(  اقرأوا)    شاركوا

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 1، يونان 1، عاموس 4، يوئيل 4)هوشع الّرب  من التّأمُّ

استمع للّشخص الذأ يشارك،  تعامل مع كالمه بجدية  اقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكتابة 

 مالحظات. 

 
 دقائق( 1)حفظ  2

 43: 44 رومية

 

 .11: 13 ر مية :في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين عواراج

 

  دقيقة( 21)تعليم  3

 الغنم والماعز

 تعلق بـي 23-11: 41" في متّى الغنم  الماعز"مثل 

 ملكوت هللاالقضاء في 

ثل" قصة مستوحاة من الحياة األرضية اليومية ذات معنى سما أ. إنّها قّصة يمكن رؤيتها في الحياة "المَ 

ة الواقعيّة هدفها تعليم حقيقة ر حيّة. استخدم يسوع المسيح األمور الشائعة  األحداث اليومية من الحقيقيّ 

  جل إعالن  سرار ملكوت هللا  إنارتها  توضيحها،  لمواجهة النّاس بحقيقة   ضاعهم    حاجتهم للتّجديد. 

، الُملَحق 1مثال )انظر الّدليل ارإرشادأ ثل باستخدام النّقاط ارإرشاديّة الّستّة في دراسة األ سندرس هذا المَ 

1 .) 
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 .23-11: 41متّى  اقرأ

 .ُمقدَّمة في المثَلافهم القّصة الطبيعيّة ال. 4

ثَل بلغة مجازيّة يكون معناه الّر حّي مبنيًا على هذه اللغة المجازيّة.  لذا، سندرس   اًل : يُحكى المَ ُمقّدمة

 ة / الحضارية  حقائقها التاريخية. ل  خلفيّتها الثّقافيّ ثَ كلمات قّصة المَ 

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية التي تتضّمنها قصة المثَل؟ شناق  

  .مالحظات

ما تكون  ا، الغنم  الماعز كثيرً . فمثاًل عناصر المثلبالمعنى الحقيقّي،  لكنّه يحتوأ بعض  مثال  ليس هذا 

تسمع لمساء، حين يدعو الّراعي غنمه ال يستجيب الماعز! مختلطةً  ثناء النّهار بينما ترعى.  لكن في ا امعً 

بشيٍء من الُجْهد.  ا(.   ّما الماعز فينبغي جمعها جمعً 3-1: 12الغنم صوت راعيها  تجتمع حوله )يوحنّا 

َور.  باستخدام صٌف دراماتيكّي ليوم القضاء األخير  23-11: 41 متّى   هذه الّرموز  الصُّ

 

  .ثَلالمباشر، وحّدد عناصر المَ  ياقدرس وامتحن السّ أ. 3

شير تثَل. يمكن  ن ل في الغالب من "الخلفية"  "شرح    تطبيق" المَ ثَ : يتألّف سياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثَل المَ  خلفيَّةرد تثَل.  عادةً ما التي قيل فيها المَ  الظُّر فثل    يصف حكاية المَ  مناسبةثَل إلى " المَ خلفيَّة"

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

 ثَل؟ شرح    تطبيق هذا المَ  خلفيَّة قّصة  ي: ما هشف وناق  اكتش  

  .مالحظات

  من إنجيل متّى. 34و 33في الفصلين  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

. ألمور األخيرةايصف سياق المثَل يوم القضاء األخير. يد ر هذان الفصالن حول تعليم يسوع عن 

 الّرسالة التي يراد إيصالها من هذين الفصلين هي  نّه ينبغي  ن يكون المسيحيّون متيقّظين في ضوء عودة 

النّبوات الواردة في هذه تشير يسوع المسيح حين سيأتي ليصدر حكمه  قضاءه  يعطي المكافأة  الجزاء.  

 اٍث ستحصل في نهاية الّزمن. األصحاحات إلى  حداٍث حصلت في المستقبل القريب   حد

، يتداَخل الحديث عن الّدينونة القريبة اآلتية على   رشليم  الحديث عن يوم القضاء األخير 42في متّى 

. تمثِّل الكارثة الوشيكة األمور األخيرةعن  ا احدً  اعظيمً  اتعليمً  الهذا العالم في المجيء الثّاني، ليؤلِّفا معً 

 يقة التي ستحصل في نهاية الّزمن. يوّضح ما سيحدث في الضّ     مثااًل  اج  نموذاآلتية على   رشليم 
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 ستعداد في كلِّ يوم لكلِّ مسيحيّ ثل العذارى العشرة عن ضر رة الّسهر  اليقظة  اال، يعلّم مَ 41 في متّى 

 حقيقي، ألّن  قت مجيء يسوع المسيح غير معر ف.  يعلِّم مثَل الوزنات عن األمانة  االجتهاد في

 موز. ة تمألها الرّ بلغة دراماتيكيّ  ذلَك استخدام  استثمار القدرات  الفرص التي يمنحها هللا 

  

 . في شكل  وصٍف ليوم القضاء األخير واردةب. قصة المثَل  

 

 . يرد شرح أو تطبيق المثَل بالّشكل نفسهج.  

 

  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 2

: لم يقصد يسوع  ن يكون هناك مغزى ر حي لكّل نقطة تُذَكر في المثل.  التّفاصيل ذات الّصلة في ُمقّدمة

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

ا الرئيسّي    الّدرس الرئيسّي الذأ يُراد إيصاله من خالل المَ  ثل.  لذا، علينا  الّ نعطي مغزى ر حيًّا خاّصً

 ثَل.  مستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية في قّصة المَ 

ثَل  التي تُعتبَر  ساسيّة    ذات ِصلة  يُقَصد : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 منها إيصال معنى ما؟ 

 .مالحظات

 .عرش القضاء 

ثل، ألنّه يرتبط بشكٍل مباشر بيوم القضاء األخير في المجيء الثّاني ليسوع في فهم المَ هذا العنصر مهمٌّ 

 المسيح. 

، يرى بعض المسيحيّين  ّن 2: 12على األرض  م في الّسماء؟ باالعتماد على زكريا  عرش القضاءهل 

 ألخيرةاألمور ايصف  هوال يتكلّم عن عرش! ف 1-1: 12عرش القضاء على األرض.  لكّن زكريا 

الحاصلة في "يوم الرب" بأسلوب العهد القديم،  أ بلغة األحداث التي تحصل لشعب إسرائيل في  رض 

، عرش هللا  الخر ف، يسوع المسيح، قائم رؤيا يوحنافر (.  في سِ 1-2: 42 رؤيا يوحناإسرائيل )انظر 

 .(11: 41؛ 41-42: 11ر متّى ؛ انظ14-11: 42؛ 3: 1؛ 4-1: 2 رؤيا يوحنا) مكانفي  سمى 
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تسالونيكي 1بفرح للقاء بيسوع المسيح ) المؤمنونحيث سيُحَمل المسيحيّون إلى  الّراجح  نّه في الهواء، 

2 :11-11 .) 

ق بعض المسيحيّين ما بين ثالثة عر ش للقضاء في مناسباٍت    قات من د ن توفُّر  ّأ دليل كتابيّ  ، يفرِّ

 مختلفة: 

ما يُدعى حد ث هو للقضاء الخاّص بالمؤمنين عند  (12: 1كورنثوس 4"عرش المسيح" ) يعتقد ن  نَّ  -

 "االختطاف"    المجيء الثّاني "األّ ل" للمسيح.  هم يفترضون  ّن كرسّي قضاء المسيح قائم في الّسماء. 

( هو رإصدار الحكم على كّل األُمم باستثناء  ّمة 11: 41"عرش مجد المسيح" )متّى   يعتقد ن  نَّ  -

ما يُدعى "االستعالن"    المجيء الثّاني "الثّاني" ليسوع المسيح، بعد المجيء الثّاني  عند حد ثيل إسرائ

 ونما يُدعى بالملكوت األلفّي.  هم يفترض"األّ ل" بثالث سنوات  نصف    سبع سنوات،  قبل تأسيس 

 (. 2: 12 ن عرش مجد المسيح يقوم على األرض )زكريّا 

( هو فقط للحكم على غير المؤمنين في 11: 42 رؤيا يوحناالعظيم األبيض" ) يعتقد ن  ّن "العرش  -

العرش العظيم  ، بعد  لِف سنة من القضاء الثّاني.  هم يفترضون  نّ نهاية ما يُدعى بُملك المسيح األلفيّ 

 األبيض قائم في الّسماء. 

يح األخير في مجيئه الثّاني الواحد  لكّن الحقيقة هي  ّن كلَّ هذه األسماء تشير إلى عرش قضاء يسوع المس

  الوحيد! 

 

 .القاضي 

 مهّم ألنّه مرتبط بيوم القضاء األخير في المجيء الثّاني ليسوع المسيح.  اهذا العنصر  يضً 

 هو هللا اآلب  م هللا االبن؟ القاضيهل 

انيم الثّالوث األقدس )هللا األعمال التي يقوم هللا بها، مثل الخلق  العناية  الفداء  القضاء يشترك كّل  قفي 

شرف القضاء ممنوح ليسوع المسيح بصفته  الُمثلَّث األقانيم(.  مع هذا،  اضح في النّّص الذأ  مامنا  نّ 

 ؛41: 13؛ 21: 11؛ متّى 12-11: 1الوسيط،  ذلك مكافأةً له على إنجازه عمله كالوسيط )دانيال 

 " )يوحنااملك  (. يُدعى يسوع "12-1: 4 ؛ فيلبّي41-41، 41-44: 1؛ يوحنا 12: 42؛ 32: 43

 ؛41: 11ماء  على األرض )متّى (،  هو مسربَل بكّل سلطة في السّ 13: 11 رؤيا يوحنا؛ 13: 12

 رؤيا يوحنا(. الجالس على العرش األبيض العظيم في 44: 1؛  فسس 1: 11؛ 11: 1؛ يوحنا 12: 42

ذأ سيأتي ليتّمم الحصاد األخير  النّهائّي (، الّ 3: 1 رؤيا يوحنا؛ 42: 11هو يسوع المسيح )متّى  11: 42
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من  مامه  الّذأ ها من مواضعها"، (،  الذأ  مامه "تزحزحت الجباُل  الجزُر كلُّ 12: 12 رؤيا يوحنا)

(. هذا ال يعني  ّن الكون سيفنى في القضاء 11: 42؛ 12: 3 رؤيا يوحنا"هربت الّسماء  األرض" )

 (. 41: 2 ر مية؛ 41: 1 الرسل ؛  عمال12: 1بطرس 4الكامل )األخير،  لكنّه سيتجدَّد ب

 

 .المالئكة 

المالئكة عنصر مهّم في المثل، ألنّهم مرتبطون بشكٍل مباشر بيوم القضاء األخير في مجيء يسوع المسيح 

 ثانيةً. 

 ما هي  عمال المالئكة؟ 

الثّاني سيشكِّل هؤالء الموكب المجيد  . ففي المجيءنهاية الّزمنيسوع المسيح في بإنّها مرتبطة في عملها 

تان ُمهّمتان رإنجازهما:   الذأ سيأتي به يسوع المسيح،  ستكون لديهم َمهمَّ

(،  تغيُّر الذأ سيكونون  حياء على األرض في 21-24: 11كورنثوس 1بعد القيامة من الموت )،   اًل 

 المختار من كّل بقعة على األرض. المالئكة شعب هللا اتجمع(، 14-12: 11كورنثوس 1المجيء الثّاني )

في فترة العهد  المؤمنينشعب هللا المختار،  أ كّل المؤمنين في فترة العهد القديم  كّل المسيحيّين   كلُّ 

ُحب للق ونالجديد، سيُخطَف  تسالونيكي1 ؛ 21 ، 22، 11: 42بيسوع المسيح في الهواء )متّى  اءبالسُّ

به،  لتمجيده  للفرح به  ليكون موضع العجب  االندهاش من الجميع ( الستقباله  التّرحيب 11-11: 2

 (. 12: 1تسالونيكي 4)

(. ففي  قٍت 21: 11)متّى  اَمن يعمل شرًّ   كلَّ  الخطيةالمالئكة من ملكوت هللا كلَّ ما يسبّب  اتنزع، اثانيً 

ف  مام العرش في الهواء. الحٍق في يوم الّدينونة األخير نفسه، سيقود ن كلَّ األشرار )الماعز( للوقو

عا ن مع المالئكة عن يساره لسماع  تنفيذ حكم القضاء األخير عليهم  هناك، سيضعهم يسوع المسيح بالتّ 

(.  بعد إعالن القضاء األخير، سيُلقي المالئكة كّل 11-12: 1؛ يهوذا 11-11: 41؛ 21: 11)متّى 

 رؤيا يوحنا؛ 1-1: 1تسالونيكي 4؛ 12، 24: 11)متّى هؤالء، بنفوسهم   جسادهم إلى جهنّم 

12 :11-42 .) 

 

 .واألَُمم الّشعوب 

الّشعوب  األُمم التي تُجَمع  مام عرش القضاء عنصر مهّم في المثَل، إذ يرتبط هذا العنصر بشكٍل مباشر 

  التي تجتمع  مام عرش القضاء؟ الّشعوببيوم القضاء األخير في المجيء الثّاني ليسوع المسيح. فمن هذه 
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مختلفة عن الّدينونة الموصوفة في  23-11: 41يؤمن بعض المسيحيّين بأّن الّدينونة الموصوفة في متّى 

فقط  ذلك على الطّريقة  يّةيصف محاكمة األُمم غير اليهود 41. فيقولون إّن متّى 11-11: 42 رؤيا يوحنا

آخر بعد  لف سنة،  هو القضاء  قضاءً يصف  42 رؤيا يوحنا بها عاملوا األُّمة اليهوديّة،  بأنّ  يتالّ 

 فريق! الخاّص بالخطاة غير التّائبين )كّل األَُمم(.  لكْن، ليس من دليل كتابّي على هذا التّ 

 

،  الذأ سيتم في يوم 42 رؤيا يوحناهو ذاته القضاء الموصوف في  41وف في متّى صالقضاء المو

رؤيا مثل القضاء الموصوف في  ّي ونهائيّ كون 23-11: 41القضاء األخير. القضاء الموصوف في متّى 

رؤيا يقول متّى "الّشعوب"،  هو ال يذكر األّمة اليهوديّة بشكٍل منفصل.  نقر  في ! 11-11: 42 يوحنا

البحر من فيه من األموات،  سلّم الموت  ها ية الموتى األموات الّذين فيهما،"  "األموات  سلّم: "يوحنا

من هذه القيامة العاّمة  الّدينونة  ا"، عرش القضاء. ال يستثني  حدً العرش  اقفين قّدام ا صغارً  اكبارً 

بشكٍل خاّص عن كون األُّمة اليهودية سيُحكم  42: 11ة!  عال ةً على ذلك، يتكلّم يسوع في متّى راألخي

 لعليها "عندما يجلس ابُن ارإنسان على عرش مجده في زمن التّجديد،"  هو الوقت نفسه.  يعلّم دانيا

األبرار  األشرار على األرض سيقومون  بأّن كلَّ  11: 42 الرسل   عمال 41-42: 1 يوحنا  4: 14

في اليوم األخير من تاريخ الجنس البشرّأ على هذه األرض الحاضرة. يعلّم الكتاب  ا،  سيُحاَكمون معً امعً 

اس الّذين عاشوا على هذه النّ  لكلِّ  واحدمن الموت،  عن يوم دينونٍة  خيرة  واحدةالُمقدس عن قيامة 

 فإّ  األَُمم التي تجتمع أمام العرش هي كّل البشر الذين عاشوا على هذه األرض بغضِّ  هكذا، األرض! 

 !النّظر عن األّمة التي ينتسبو  لها

 

 .الغنم والماعز 

 سوع المسيح. هذا عنصٌر مهّم، ألنّه مرتبط بشكٍل مباشر بيوم القضاء األخير في المجيء الثّاني للّرّب ي

إلى الذين يؤمنون    يثقون بيسوع المسيح  يرمز الغنمرمزان يُستقيان من العهد القديم.  الماعز الغنم 

(.  ّما الماعز فيرمز للذين 41، 2-1: 12؛ يوحنا 11: 11مزمور  يتبعونه. إنّهم حليمون  مطيعون )

(.  في يوم 41، 1، 1: 2؛ دانيال 11-11: 12يتّصفون بالعدا نيّة  عدم االنضباط  ارإفساد )حزقيال 

إن كان ما يُظِهر كلُّ إنسان " حد إخوة يسوع األصاغر" عاَمل القضاء األخير، ستكون الطّريقة التي بها 

هي بين الّذين يخلصون بارإيمان  41المقارنة المعقودة في متّى  من الغنم  م من الماعز.  هكذا، نرى  نَّ 

 عدم إيمانهم  عصيانهم )الماعز(. )الغنم(  الذين يهلكون بسبب 
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 يسوع المسيح؟ إخوةمن هم  

، المؤمنون، هم المسيحيّون 12: 42  12: 14. بحسب متّى )المتعلِّقة بالمقاطع الموازية( 1انظر النُقطة 

 أ تالميذ يسوع المسيح الذين يعملون إرادة هللا.  "إخوة يسوع األصاغر" عبارة تشير إلى المسيحيّين 

م بحاجة للمساعدة، مثل المسيحيّين الجوعى،  المسيحيّين المتر كين الذين يشعر ن بالوحدة، الذين ه

 المسيحيّين الفقراء،  المسيحيّين المسجونين )الُمضطهَدين(.  باختصار، هم المسيحيّون الذين لديهم 

 احتياج. 

 

  . "ايُدعى الغنم "أبرار   

في المجيء  القضاء األخيريعلِن هذه الحقيقة بشأنها في ا شخصيًّ ة ألّن يسوع المسيح هذه النّقطة مهمّ 

 (؟11: 41" )متّى اأبرار  الثّاني. فلماذا يُدعى الغنم "

هللا يعتبرهم  يعاملهم كأبرار بسبب إيمانهم بيسوع المسيح فقط، بل ألنّهم  ، ال ألنَّ "اأبرار  يُدعى الغنم "

ة صالحة كذلك.  هؤالء المسيحيّون ُمبّرر ن بارإيمان )البّر  .وممنوحمحسوب  برٌّ نّه إيحيون حياةً بارَّ

رة  ُمقدَّسة بارإيمان )البرّ  ب يسوع  الممنوح  العملّي(! المحسوب(  يحيون حياةً ُمبرَّ الكلمات التي بها يرحِّ

لجميع، طف لحمة  اللُّ ة  الرّ ة بأمانة، ُمبدين  ُمقّدمين المحبّ باألبرار تُظِهر  نهم كانوا يحيون حياتهم اليوميّ 

لم يثبِت هؤالء  نّهم تالميذ ليسوع المسيح من خالل . المؤمنين سط المسيحيّين  بمن في ذلك األقلّ 

(،  لكن من خالل األمور االعتياديّة  الصغيرة في 41-41: 1معجزاٍت مدهشة  إنجازاٍت عظيمة )متّى 

ؤالء، الذين يكرمون يسوع (.  تباع يسوع المسيح الُمخلِصون ه13-11: 41؛ 24-22: 12الحياة )متّى 

بون  مباَركون المسيح في  مور الحياة العاديّة، يُعلَن . قّدم هؤالء خدمتهم بعفويّة  مسّرة  امتنان  نّهم مطوَّ

 ! ا تواضع،  بعد ذلك نسوا ما عملوه تمامً 

 

 .اأشرار  يُدعى الماعز  

خير في مجيئه الثّاني. فلماذا يُدعى ة ألنّها إعالن مباشر من يسوع المسيح في القضاء األهذه نقطة مهمّ 

 (؟ 21: 41" )متّى مالعين"    "اأشرار  الماعز "

"    "مالعين"، ال ألن هللا يعتبرهم  يعاملهم كأشرار بسبب عدم إيمانهم فقط،  لكن ايُدعى الماعز " شرارً 

األشرار تظِهر  نّهم ُمدانون . الكلمات التي بها يدين يسوع األنّهم لم يحيوا حياة تتّسم بالبّر  الّصالح  يضً 

! فال يُذَكر  أ عمٍل شّرير ارتكبوه، مثل عبادة األصنام    القتل    الزنى خطايا إهمالبشكٍل خاّص بسبب 
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   الّسرقة، إلخ،  لكن بسبب خطايا ارإهمال. فقد  هملوا إبداء  تقديم المحبّة  الّرحمة  اللُّطف لآلخرين، 

ضهم للرَّ قل بين المسيحيّينلأل ةً  خاصّ  انخداعهم الّذاتي التّاّم    فض يعود إلى .  تعبيرهم عن تفاجؤهم لتعرُّ

 عدم إيمانهم. 

 

 .أااس الخالص 

هذه نقطة بالغة األهّميّة ألن يسوع يعلِّم بشكٍل  اضح  مباشر عن ارتباط  ساس الخالص بيوم القضاء 

 األخير في مجيئه الثّاني.

برار، يشّدد يسوع على  ساس خالصهم.  من هذا يُرى  ّن  ساس كّل ،  قبل ِذْكر  عمال األ41في متّى 

دَّ لهم منُذ األزل عمالهم الّصالحة هو  نَّ  (.  ال فرق 12: 41)متّى  هللا اختارهم ليرثوا ملكوت هللا الذي أُع 

(، إْذ 12 :41إنشاء العالم" )متّى  منذُ (،    "2: 1تأسيس العالم" ) فسس  قبلفي كونهم اختير ا من هللا "

ساس خالصهم  عمال البّر الّصالحة،  لكن رحمة هللا  نعمته الّسياديّتَين. فأعمالهم  النّتيجة نفسها! فليس 

    صلها!  هكذا، ينبغي إعطاء كّل المجد هلل فقط!  يمكن للّشجرة  ن  جذرهاالنّعمة ال  ثمرالّصالحة هي 

ن  األعمال الّصالحة. فجذرها يمثِّل نعمة هللا،  ساقها تكون صورةً توضيحيّة للعالقة بين النّعمة  ارإيما

 (. 12-2: 4يمثِّل إيمانهم،  ثمرها يمثِّل  عمالهم الّصالحة )انظر  فسس 

 

 .ع في القضاءبَ المعيار الُمتَّ  

إلى المعيار.  يُرى المقصود بشكٍل  12يسوع يشير بشكٍل مباشر في اآلية  ة، ألنّ مهمّ  اهذه النُّقطة  يضً 

: "َمن 13: 1. يقول إنجيل يوحنّا 12-11: 4تسالونيكي 4  13: 1عند مقارنة هذه اآلية بيوحنّا    ضح

، بل يستقرُّ عليه غضب هللا." لن يرى الحياة ن يؤمن باالبن،  يرفضيؤمن باالبن فله الحياة األبديّة،  من 

م كبتقديس الّر ح لكم  إيمان : "... ألّن هللا اختاركم من البدء للخالص12-11: 4تسالونيكي 4 نقر  في 

بالحّق. فإلى هذا األمر قد دعاكم ببشارتنا لكم لنوال مجد ربِّنا يسوع المسيح." فماذا سيكون المعيار الُمتَّبَع 

 في القضاء؟ 

النّاس إّما حسب إيمانهم  م كلُّ بيسوع المسيح. فسيُحاكَ  اإليما سيكون المعيار الُمتَّبع في القضاء األخير 

بها ارإيمان الحقيقّي    عدم ارإيمان يظهر في الطّريقة التي  دليللمسيح    حسب عدم إيمانهم.  بيسوع ا

يعاملون "إخوة يسوع األصاغر"،  أ في الطّريقة التي يعاملون بها المسيحيّين اآلخرين.  عمال المؤمنين 

.  خطايا ارإهمال التي "يرتكبها" الّصالحة، سواء كانت كثيرة  م قليلة، ستكون الّدليل على إيمانهم الحقيقيّ 
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ليل على عدم إيمانهم.  في يوم القضاء غير المؤمنين، سواء  كانت كثيرة    قليلة متقطّعة، ستكون الدّ 

على إيمانهم(    خطايا ارإهمال التي يرتكبها غير   عمال المؤمنين الّصالحة )بصفتها دلياًل  اتُعلَناألخير، 

  عماله. ،  ليس ه   عدم إيمانارإنسان يار الُمتّبع في القضاء األخير إيمان المؤمنين.  هكذا، سيكون المع

 

 مقياس هللا العادل في القضاء األخير/ الّدينونة األخيرة.  أو "النّاموس" "الّشريعة" 

في ما يختّص بالخالص، فإّن كّل ما تستطيع الّشريعة  ن تعمله هو  ن تحكم على كلِّ إنسان بأنّه ُمذنِب  

الك.  لكن في ما يختّص بالقضاء األخير، تكون الّشريعة هي المقياس    المعيار الذأ به يُكافأ  ه

المؤمنون،  الذأ به يُعاقَب غير المؤمنين  األشرار. قضيّة الخالص  مر يتحدَّد في حياة ارإنسان قبل 

م على كّل إنسان بحسب  عماله القضاء األخير  مٌر يتحّدد في نهاية التّاريخ.  عندئٍذ سيُحكَ  موته،  لكنَّ 

 (. 2: 3؛  فسس 12: 1كورنثوس 4؛ 12: 14الّصالحة    الّشّريرة )جامعة 

بون على  ساس  عمالهم النّاقصة  بحسب  عمالهم غير الّصالحة  غير سيُعاقَ فغير األبرار سيُدانون فقط. 

 اشّريرة.  سيُعاقَبون عقابً  عملوا  عمااًل يح،  ألنّهم مسالُمقدَّسة. سيُدان األشرار ألنّهم لم يؤمنوا بيسوع ال

 حسب ما تستحقّه  عمالهم الّشّريرة.  عاداًل 

في دعوتهم  تبريرهم بارإيمان  تقديس  ااختيارهم،  هو ما يُرى  اضحً  أااسسيخلص األبرار على 

 الحياة )األعمال الّصالحة(. 

 

 . األشرار ايذهبو  إلى عقاٍب أبديّ  

 وع يعلّمها بشكٍل مباشر. ماذا سيكون عقاب األشرار؟ هذه نُقطة مهمة ألّن يس

،  أ األشرار، إلى جهنّم. سيكون هؤالء منفصلين عن محضر هللا المملوء بالمحبّة الماعزسيُطَرح 

 ا(. سيعاني هؤالء عذابً 1-2: 1تسالونيكي 4؛ 23: 41؛ متّى 4: 14مام  العناية إلى األبد )دانيال ت االه

 (. 41-41: 12؛ 11: 12 رؤيا يوحنا؛ 22: 1؛ مرقس 42: 33عياء ال ينتهي )إش ا بديًّ 
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 األبرار ايذهبو  إلى الحياة األبديّة.  

 ألّن يسوع يعلّمها. ماذا سيكون ميراث األبرار؟  اهذه نقطة مهّمة  يضً 

إنشاء العالم.  ،  أ األبرار، الذين يخلصون بالنّعمة من خالل ارإيمان، سيرثون الملكوت الُمَعدَّ لهم منذُ الغنم

 األسمى،  أ في مرحلته  شكله النهائيّين،  " في هذا الّسياق هو ملكوت هللا في إظهاره النّهائيّ الملكوت"

 ا ذلك في الّسماء الجديدة  األرض الجديدة. ال يحتاج األبرار ألن يكسبوا ملكوت هللا    يرثوه ببذلهم جهدً 

 ر مية؛ 1: 1 هبةً مجانيّة من هللا بسيادته  نعمته )يوحنا فهم ينالون ملكوت هللا   بعملهم  أَّ شيء. 

(. 42: 14)عبرانيّين  ال يتزعزع اباقيّ   اميراث  (. سينال هؤالء الملكوت 11: 1؛ كولوسي 11: 2

 ؛ يوحنا11، 12، 1: 1)متّى  بالحّق الممنوح لهم، الذين هم  رثة ملكوت هللا المؤمنونالمسيحيّون 

(! كّل الوعود المتعلّقة بالخالص الكامل 12: 41)متّى  بالحقيقةملكوت هللا سيصير ن  رثة  ،(1: 1

للنَّفس  الّر ح،  في ما يتعلَّق بتجديد الخليقة، ستتحقّق فيهم طيلة األبديّة  بشكٍل متزايد  متناٍم بال نهاية! 

لّسماء الجديدة  األرض األكمل، المتمثِّل في ا سيرثون الحياة األبديّة في ملكوت هللا في شكله النّهائيّ 

،  لن يكون الحزن    ا(. لن يذ قوا الموت  بدً 13: 1 رؤيا يوحنا) االجديدة. لن يعطشوا    يجوعوا  بدً 

من  اقعهم، ألّن النّظام العتيق الخاّص باألرض الحاليّة سيز ل  ينتهي. في الّسماء  االبكاء    األلم جزءً 

 (. 1-1: 41 رؤيا يوحنا) اشيٍء جديدً  الجديدة  األرض الجديدة سيجعل هللا كلَّ 

 

  .ثَلحّدد الّراالة الّرئيسيّة للمَ . 3

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

يف ينبغي تفسير األمثال. ثل    طبّقه نعرف كنفسها.  بالنّظر إلى الطريقة التي بها شرح يسوع المسيح المَ 

ثَل هدف    درس رئيسّي  احد،  أ نقطة مركزية  احدة يشّدد عليها.  لذا، علينا  ال عادةً ما يكون للمَ 

نحا ل إيجاد حقٍّ ر حّي في كلِّ  احٍد من تفاصيل القّصة، بل علينا  ْن نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي 

 ثَل لتقديمه. الذأ يسعى المَ 

 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات
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 ."ملكوت هللا القضاء فييعلّم عن " 23-11: 41في متّى  "الغنم  الماعز"مثَل 

أمام للقضاء والحساب وغير المؤمنين  المؤمنو المسيحيّو  ايقف رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

ي مجيئه الثّاني على أااس عالقتهم بيسوع المسيح والوكهم يسوع المسيح في يوم القضاء األخير ف

  "في ما يختّص بيسوع المسيح وأتباعه الحقيقيّين.

التي يتّصف بها ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيقّي يوم القضاء األخير  حد الّسمات  العناصر األساسيّة 

بها عاملوا الّتي نهم بالمسيح من خالل الطّريقة القضاء األخير،  يُظِهر ن  صالة إيما وم)الغنم( يؤمنون بي

 تباع يسوع المسيح على األرض قبل يوم القضاء األخير. مؤكَّد  ّن هؤالء سيرثون ملكوت هللا بشكله 

 المتمثِّل في الّسماء الجديدة  األرض الجديدة.  األخير  النّهائيّ 

 هذا القضاء األخير  النّهائي ضر رأٌّ ألربعة  سباب: 

حين يأتي يسوع المسيح في مجيئه الثّاني سيكون  النّاس الذين ايكونو  أحياء على األرض،   اًل 

 (. 11-11: 2تسالونيكي 1الحكم بشأنهم، بحيث يُعيَّنون للّذهاب إلى الّسماء    إلى جهنّم ) اضر ريًّ 

الذأ  افأة أو العقاببدرجة المكذين عاشوا على األرض ينبغي الحكم عليهم في ما يختّص الّ  ، كلُّ اثانيً 

سيناله كلُّ  احٍد في نفسه  جسده خالل األبديّة. حتى لحظة الّدينونة األخيرة، كّل الذين ماتوا انتقلت 

 كورنثوس4د ن  ن تنتقل  جسادهم إلى  حد هذين المكانَين ) اإلى الّسماء    الها ية، طبعً  نفواهم

1 :12 .) 

د بيسوع المسيح ) م كّل البشرينبغي أ  يُعلَن ب رُّ هللا أما، اثالثً   ؛42-41: 1 ر مية الخليقة حتى يتمجَّ

 (. 12: 1تسالونيكي 4؛ 13: 11

ينبغي إظهار . فينبغي أ  يتم إظهار بّر يسوع المسيح وإكرام شعبه أمام البشريّة والخليقة كلّها، ارابعً 

نّاس الذأ صلبوه. ينبغي  ن ير ه جميع ال كمجِرم،  ينبغي  ن يراهالنّاس  ّن يسوع المسيح  ُدين خطأ حكم 

 (. 12-1: 4؛ فيلبّي 1: 1 رؤيا يوحنافي مجده مع شعبه )

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقار  المَ . 4

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

مثال له ما يوازيه    يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع  خرى في الكتاب الُمقدَّس. حا ل  ن الموجود في كّل األ

تجد  هّم الشواهد المقابلة  المشابهة التي يمكنها  ن تساعدنا في تفسير المثَل. احرص دائًما على  ن تفّسر 

 ثاًل ما باالعتماد على التعليم الواضح  المباشر للكتاب الُمقدَّس.مَ 
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 ما الذأ يعلّمه كلُّ  احٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المثل؟  وناقش: اكتشف

 .يوم القضاء األخير

 رؤيا يوحنا؛ 12-1: 1تسالونيكي 4؛ 11: 42؛ 11: 1 الرسل ؛  عمال41-41: 1يوحنا  اقرأ

42 :11-11 . 

 : كم قضاء  خير سيحصل؟ اكتشف وناقش

  .مالحظات

 كتابّي. هو التّعليم ال، فيما الّر أ الثّاني اشأن هذا األمر، الّر أ األّ ل ليس كتابيًّ ثّمة ر يان ب

 الّر أ غير الكتابّي بشأن الّدينونة( 1)

لمسيح يسوع ادينونات  خيرة،  يتوافق هذا مع ر يهم بأنّه سيكون ل عدةيعلّم البعض بأنّه ستكون هناك 

ث سنوات  نصف    سبع سنوات(،  قيامتان منفصلتان من مجيآن ثانيان منفصالن )يفصل بينهما ثال

 الموت )يفصل بينهما  لف سنة(. 

للمؤمنين فقط سيتزامن  قضاء أخير أّوليعلِّمون بأنّه سيكون هناك  ،12: 1كورنثوس 4باالعتماد على  

في مع المجيء الثّاني "األّ ل" ليسوع المسيح ) هو ما يُدعى "االختطاف"    "مجيء المسيح"،  

 هو ارإيمان بيسوع المسيح. في هذا القضاء سيكون المعيار  (. parousia -اليونانيّة "بار سيا" 

قضاء أخير ، يعلّمون عن 23-11: 41 متّى  14، 4: 1باالعتماد على مقاطع في العهد القديم، مثل يوئيل 

و ما يُدعى "استعالن المسيح"؛ ة يتزامن مع المجيء الثّاني "الثاني" للمسيح ) هلألُمم غير اليهوديّ  ثا ٍ 

يعتقد ن  ّن هذا القضاء سيحصل بعد سبع  ا(.  عمومً apokalupsis - في اليونانيّة " بوكالوبسيس" 

سنوات    ثالث سنوات  نصف من المجيء الثّاني األّ ل. لن يكون اليهود مشمولين ضمن هذا القضاء، 

اليهود، الذأ  عامل األُممُ بها تي لمسيح،  لكن الطّريقة الّ  معيار هذا القضاء لن يكون إيمان األَُمم بيسوع ا

 يعتبرهم هؤالء "إخوة" يسوع. 

لليهود فقط في بداية ما يُدعى  قضاء أخير ثالث، يعلّمون بأنّه سيكون هناك 42: 11 باالعتماد على متّى 

 (. 43: 11 ر ميةبُمْلك المسيح األلفي.  كثير ن يعتقد ن  ّن كلَّ اليهود سيخلصون )

فقط لغير المؤمنين  قضاء أخير رابع، يعلّمون بأنّه سيكون هناك 11-11: 42 رؤيا يوحنا باالعتماد على 

 هذا الر أ  ن هؤالء األَُمم سيُحَكم عليهم بالهالك.  يمن األَُمم بعد الُمْلك األلفي. يؤمن معظم معتنق

 ! اكتابيًّ  ليسهذا الّر أ 
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 ونة األخيرةالّر أ الكتابّي بشأن الّدين( 4)

الثّاني الواحد  الوحيد )في  المجيء، يوم القضاء الواحد  األخير سيحصل في 1-2: 1تسالونيكي 4بحسب 

تسالونيكي 4في  parousia -؛  "بار سيا" 12: 1تسالونيكي 4في  erchomai -اليونانيّة "إيرخوماأ" 

 تسالونيكي4في  apokalupsis -" )في اليونانيّة " بوكالوبسيس" ااتعال (،    "ظهور"    "1: 4

، حيث يتكلّم الّرّب عن "الّرجوع"    "المجيء" )في 21-11: 42متّى  ا( يسوع المسيح. انظر  يضً 1: 1

هور" )في اليونانيّة "الظّ م عن ، حيث يتكلَّ 11-12: 11اليونانية "بار سيا"(،  قارنه مع لوقا 

عن  ابهالك  بدّأ بعيدً  غير المؤمنينيُعاقَب س(. في ذلك اليوم، apokaluptomai -" بوكالوبتوماأ" 

فسيتعّجبون  يندهشون  يمألهم الفرح بمجيئه  المؤمنو ا (،   مّ 1-2: 1تسالونيكي 4محضر هللا )

د نه )  (. 12: 1تسالونيكي 4 يمجِّ

، 11: 1 الرسل ) عمال  احٍد فقط، بل عن مجيء ثاٍن يحسال يعلِّم الكتاب الُمقدَّس عن مجيئين ليسوع الم

  كل  مثال يسوع المسيح(! 

في يوم   احدة فقط لف سنة،  لكْن عن قيامة  بينَهُما يفصل ال يعلّم الكتاب الُمقدَّس عن قيامتَين من الموت

 (!  11: 42 الرسل ؛  عمال41-42: 1المجيء الثّاني )يوحنا 

ير إلى نفوس المؤمنين ،  هي تشعن حدٍث حرفيّ  تعبير مجازأّ  1: 42 رؤيا يوحنا"القيامة األ لى" في 

ر يسوع المسيح )انظر ضذين انتقلوا إلى الّسماء حيث محالذأ رقد ا، الذين "عاد ا إلى الحياة"،  أ الّ 

( خالل الفترة الممتّدة ما بين المجيء األّ ل  المجيء الثّاني ليسوع 41: 1؛ فيلبّي 1: 1كورنثوس 4

( إلى قيامة جسديّة ezesan -ليونانيّة "إيزيسان" المسيح. "ال تشير عبارة "عاد ا إلى الحياة" )في ا

عبير إلى في مجٍد سما ّأ بعد الموت الجسدّأ. يشير هذا التّ ة، بل إلى المجيء إلى الحياة الّر حيّة حرفيّ 

 ؛ يوحنا12-11: 42هذا هو المعنى الذأ نراه في مقاطع كتابيّة مثل لوقا الحياة الُمجدَّدة في الّسماء. 

 . 12: 1تسالونيكي 1ب؛ 11: 2 ميةر ؛ 41-43: 11

عن حدٍث حرفّي،  هو يشير إلى نفوس  اتعبير مجازّأ  يضً  3: 42 رؤيا يوحنا "الموت" الثّاني في 

 ( في يوم القضاء األخير. 1: 41 رؤيا يوحنا  جساد غير المؤمنين التي تُطَرح إلى جهنَّم )

" هو الموت الجسدّأ )الحرفّي( الذأ يذ قه كّل "الموت األّ ل إلى  نّ  اضمنً  3-2: 42 رؤيا يوحناتشير 

ماء، بينما "القيامة الثّانية" النّاس،  "القيامة األ لى" هي االنتقال )الحرفّي( لنفوس المؤمنين فقط إلى السّ 

هي القيامة الجسديّة )الحرفيّة( لكّل الناس،  "الموت الثّاني" هو االنتقال )الحرفّي( لنفوس   جساد غير 

 فقط إلى جحيم جهنَّم.  المؤمنين
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ة للمؤمنين فقط عن القيامة الجسديّ  41-42: 1. يتكلّم إنجيل يوحنا 41-42: 1قارن هذه األفكار مع يوحنّا 

حصل هذا من خالل (. 2، 1: 4.  ُحييت  ر اح المؤمنين "الميتة" ) فسس امنُذ مجيئه األّ ل فصاعدً 

يتكلّم عن القيامة الجسديّة لكّل المرتبطين  41-42: 1 (.  لكّن يوحنّا2-1: 1 الدتهم الثّانية )يوحنا 

 بالقضاء األخير  النّهائي في المجيء الثّاني ليسوع المسيح. كال الحدثين حرفيّان  حقيقيّان! 

يحصل بعد المجيء الثّاني   احد فقط، بل عن قضاء  خير ال يعلّم الكتابي عن عدة قضاءات  خيرة مختلفة

 بطرس4؛ 11-11: 41شرة في يوم المجيء الثّاني ليسوع المسيح )متّى  القيامة من الموت مبا

 (! 11-11: 42 رؤيا يوحنا؛ 1-11: 1

بحسب المقاطع الواردة في إنجيل متّى، في يوم المجيء الثّاني للّرّب يسوع المسيح تُقام  جساد المسيحيّين 

تتغيَّر  جساد  ، (12: 2تسالونيكي 1لمسيح )الّراقدة في التّراب  تتّحد ثانيةً مع  ر احها اآلتية مع يسوع ا

قاء بالّرّب يسوع المسيح في  بعد ذلك يُحَملون في الّسحاب للّ (. 11-24: 11كورنثوس 1األحياء منهم )

(، 11: 41)متّى  غنم الّربّ  (. يُدعى هؤالء 21 ، 22، 11: 42؛ متّى 11-13: 2تسالونيكي 1الهواء )

 (. 21-13: 11)متّى  األبرار  أبناء الملكوت  لجيّدةالبذور ا(،  14: 1)متّى  القمح 

 (! 23: 41الّر أ الكتابّي الّصحيح هو  ّن هناك يوم قضاء  خير  احد فقط للجميع )انظر متّى 

 

 .معيار القضاء 

 . 2: 41؛ 11-11: 42؛ 2-1: 11 رؤيا يوحنا؛ 42: 12لوقا  اقرأ

 قضاء؟ : ماذا سيكون المعيار الُمتّبع في الاكتشف وناقش

  ت.مالحظا

( كّل الذين 14: 42 رؤيا يوحنا، في يوم القضاء األخير الواحد  الوحيد )11-11: 42 رؤيا يوحنابحسب 

عالم  قفوا للمحاَكمة: "سلَّم البحر من فيه من األموات،  سلَّم الموت )حالة الموت( ماتوا عبر تاريخ ال

 بال استنثاء سيُقامون  ا أ  نّهم جميعً ات الذين فيهما،"  ها ية الموتى )مكان األجساد الميتة، القبر( األمو

(. ستكون هذه نهاية حالة الموت  القبور، ألّن 41-42: 1؛ انظر يوحنا 11: 42 رؤيا يوحنا) اجسديًّ 

 (. 12: 42 رؤيا يوحنابادان في بحيرة النّار )الموت  الها ية سيُ 

موجودة في السماء  حسب سجل الحياة. سيُقاضى الجميع، مؤمنين  غير مؤمنين، حسب الكتب ال

 سيُقاضى الجميع بحسب كّل ما عمله، بما في ذلك األمور المخفيّة سواء الّصالحة    الّرديئة )جامعة

نة في كتٍب في السّ (. 12: 1كورنثوس 4؛ 12: 14 ارإنسان سيُدان  ماء.  هكذا، فإنّ كل هذه األمور ُمد َّ
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(.  سيُقاضى بحسب 11: 4تيموثا س 4؛ 41-44: 1رفه )متّى بمعيار إن كان يسوع المسيح دعاه  يع

الطّريقة التي عاش بها حياته: هل عاش حياته بانسجاٍم مع تعاليم يسوع المسيح   صاياه  مثاله،   هم 

إلى بحيرة  غير المؤمنين(. سيُلقى كلُّ 42: 1 ر مية؛ 41: 3الكّل إن كان نال التّبرير بارإيمان )يوحنا 

سيرثون الّسماء  المؤمنين لكّن كلَّ (. 11: 42 رؤيا يوحنااسمهم غير مكتوب في سفر الحياة )النّار ألّن 

 الجديدة  األرض الجديدة، ألّن  سماءهم ُ ِجدت مكتوبةً في سجّل الحياة. 

 

 .الغنم والماعز 

 . 12-2: 1؛ 11-1: 1يوحنا 1 اقرأ

 : َمن هم الغنم  الماعز؟ اكتشف وناقش

  ت.مالحظا

، ثّمة فرق  اضح بين "  الد إبليس"  "  الد هللا". يتّصف   الد 12-2: 1  11-1: 1وحنا ي1بحسب 

،  بأنّهم يتجاهلون  يهملون عمل الخطيةإبليس بأنّهم غير مولودين من هللا،  بأنّهم يستمّر ن في العيش في 

ح المقطع  ّن   الغنمإبليس، بينما يرمز يرمز أل الد  الماعزما هو صائب  محبّة إخوتهم المسيحيّين. يوضِّ

هلل بارإيمان بيسوع المسيح هو ابٌن رإبليس.  كلُّ ابٍن حقيقيٍّ هلل يحبُّ يسوع  اكلُّ من هو ليس ابنً أل الد هللا. 

ذلك   الد  (! يمكن  ن يّدعي البعض  نّهم ينحدر ن من نسل إبراهيم،  لكنّهم برغم24: 2المسيح )يوحنا 

  (. 21-11: 2سوع المسيح    بما قاله يسوع المسيح )يوحنا إبليس إن كانوا ال يؤمنون بي

 

 .إخوة المسيح

، 11-11: 4؛ عبرانيّين 41: 2 ر مية؛ 11: 42؛ يوحنا 11: 1؛ مرقس 12: 42؛ 12: 14متّى  اقرأ

 . 24-22، 13-12: 12؛ متّى 12-13: 1يوحنا 1؛ 11-11: 4يعقوب ؛ 11

 يسوع المسيح؟ إخوة: َمن هم اكتشف وناقش

  .حظاتمال

،  لكنّه يدعو َمن يعمل إرادة هللا ، ال يدعو يسوع اليهود "إخوته"11: 1 مرقس  12 :14بحسب متّى 

 ّن يسوع يدعو تالميذه "إخوة".  بحسب  11: 42 يوحنا  12: 42 يعلِّم متّى " خي   ختي   ّمي." 

د ن من هللا، يُدعون الي هم مدعّو ن  مُ ذين اختارهم هللا،  بالتّ ، فإّن كّل الّ 12-41: 2 ر مية ر ن  ممجَّ برَّ
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الذين تقدَّسوا، الذين هم   الد هللا، هم "إخوة"  ، كلُّ 11، 11-11: 4"إخوة" يسوع.  بحسب عبرانيّين 

سون له الذين  إخوة، "22: 41 هكذا، فإنه بحسب متّى يسوع  جزٌء من عائلته.  يسوع" هم الُمكرَّ

المؤمنين  المؤمنين  غيرُ    عرقهم     صلهم، إلخ. اليهود غيرُ النّظر عن جنسيتهم   يخلصون بنعمته بغضّ 

 إخوة يسوع المسيح،  هذا  مٌر يقينّي! ليسوااآلخرين 

" في "إخوتي هؤالء الّصغار" إلى المسيحيّين الذين هم بحاجة للمساعدة، مثل صغار تشير الكلمة "

المرضى  ينيّين الفقراء  المسيحيّ المسيحيّين الجوعى  المسيحيّين الذين يشعر ن بالوحدة  المسيح

(.  باختصار، 1: 11؛ 12-14: 12 المسيحيّين المسجونين  المسيحيّين الُمضطهَدين )انظر عبرانيّين 

إنّهم المسيحيّون الذين لديهم احتياجات. هذا الوصف الّرمزأ لمساعدة المسيحيّين ذ أ االحتياج يُرى في 

سل  ، حيث لدى المسيحيّين مسؤ ليّة مساعدة 42-13: 1يوحنا 1  43-1: 4 يعقوب  4-1: 3 عمال الرُّ

 المسيحيّين اآلخرين ذ أ االحتياج، فيُظِهر ن بذلك إخالص إيمانهم  محبّتهم! 

 يسوع تالميَذهعن إرسال سياق هذا المقطع . يتكلّم 24-22: 12ما يشابهه في متّى  ا لهذا التّعليم  يضً 

، فإنّه حين ال يُقبَلون    يُستَمع لرسالتهم ينبغي 13-12: 12متّى رإعالن بشارة ارإنجيل.  بحسب  رساًل 

لهم  ن ينفضوا غبار  رجلهم  يتركوا هؤالء  مدينتهم،  في يوم القضاء األخير ستكون حالة سد م 

ح يقبل يسوع المسي راوال  من حالة تلك المدينة.  لكْن َمن يقبل   عّمورة الّشّريرتَين الفاسدتَين  كثر احتمااًل 

من يسوع المسيح  له يقبل  ابصفتهم ممثِّلين ُمفوَّضين تمامً  هللا اآلب الذأ  رسله. كلُّ َمن يقبل هؤالء 

م من حقيقة  نّه قد يتعرَّض لالحتقار  ربما لالضطهداد من جيرانه   قربائه غْ يسوع المسيح نفسه.  بالرَّ 

نة في   انبيّ  (. كل من يقبل 22: 12العهد الجديد )متّى يستمّر في قبول تالميذ يسوع المسيح  رسالتهم المد َّ

ق التّأدُّب عالن حّق هللا، ليس فقط من منطلَ له الحّق بإ األنه نبّي سينال مكافأة النّبي.  كل من يقبل إنسانً 

سه لكلمة هللا، فسينال المكافأة نفسها كما لو كان هو نف احقيقيًّ  ا اللباقة  لكن ألنّه يعتبر هذا الُمرَسل كارزً 

 يقبله فسينال مكافأة إنساٍن باّر.  كل من يرحّب بإنسان له عالقة سليمة  بار  .  كل من يرّحب بإنسان انبيًّ 

، ليس العتباراٍت إنسانيٍّة فقط، بل ألنّه يرى مؤمنباهلل  يعمل ما هو صواب في عيني هللا،  أ  نّه مسيحّي 

فإنّه سينال المكأفاة نفسها التي تُعطى لإلنسان الباّر. ذلك المسيحّي يمارس  يقّدم الّديانة الّصحيحة،   نّ 

تي الذين يقّدمون المسكن  المأكل  المساعدة أل الد هللا المسافرين يُوَعد ن بنوال المكافأة الّ   هكذا، فإنّ 

ألحد هؤالء الّصغار ألنّه تلميذ ليسوع (. كل من يعطي  لو كأَس ماء باٍر 21: 12ذين يساعد نهم )متّى للّ 

غير مهّم على  الن تضيع مكافأته. ربما يُعتبَر هذا التّلميُذ في عينَي العالم ال شيء،    يكون إنسانً  لمسيحا

م مساعدةً،  إن بدت بسيطة  ارإطالق    غير معر ف،  لكنّه في عينَي يسوع المسيح تلميذه. كل من يقدِّ

 . اليه، فلن تضيع مكافأته  بدً   قل من يثقون بيسوع المسيح  يعترفون باتّكالهم ع، ألصغر اجدً 

 النّجاح  االزدهار من يده ،  أ خير هللا المالسّ فما هي المكافأة التي ينالها؟ يِعُد الكتاب الُمقدَّس  نّه سينال 

(. إنّه يِعد بأن يسوع 11: 12 الُحّريّة من الخوف  المشاعر الُمزِعجة  الّصراعات األخالقيّة )متّى 
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(.  هو يِعُد بإعطاء مكافأة 13-12: 41نيةً حين يعود في مجيئه الثّاني )متّى المسيح سيعترف بهم عال

 المؤمنينتتألَّف من كّل البركات الممنوحة للمسيحيّين ( 12-14: 1كورنثوس 1؛ 41: 13ألعمالهم )متّى 

  (. 24: 12في يوم القضاء األخير )متّى 

 

ص التعليم الّرئيسّي للمثَل. . 4  لخِّ

 نؤمن    نعرفهاليم    الّرسائل الّرئيسيّة التي يقّدمها المثَل؟ ما الذأ يريدنا يسوع المسيح  ن : ما التّعناقش

 ؟ نعمله   نكو  عليه به،  ما الّذأ يريدنا  ن 

 .مالحظات

 ينبغي لكّل النّاس أ  يعرفوا طبيعة هللا ويسوع المسيح والكيفيّة التي يعمال  بها.  

لثّاني ليقاضي كّل النّاس الذين عاشوا على هذه األرض! لن ينجو  حٌد من سيأتي يسوع المسيح في مجيئه ا

 عن حياتهم ليسوع المسيح.  اهذا القضاء! سيقّدم الجميع حسابً 

 

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

ه بيسوع المسيح  موقفه  سلوكه تجاه المسيح ى على  ساس عالقتكل َمن عاش على هذه األرض سيُقاضَ  

ما قّدمه من دليل على إيمانه . فسيُقاضى بحسب    مكانتهم  المسيحيّين، مهما كان قدر هؤالء المسيحيّين

 بيسوع المسيح.  احقيقيًّ إيمانًا ،  أ إن كان عاش حياة المؤمن بيسوع المسيح أثناء حياته األرضيّة

 دقائق( 2) صالة  4

 كلمة هللامع  تجاوبةمصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجا بكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

     اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة    ثالثيَّة  ارفعوا صلوات تعكس تجا بكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.
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 )دقيقتان( واجب بيتي 4

 القادمللّدرس 

 طلب منهم  ن يكتبوه في دفاترهم(.  ضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا،     ع  عطِ  قائد المجموعة.)

  .  ن تكرز بالملكوت تعهَّد بتدريب تالميذ ُجُدد للرب  ببناء كنيسة المسيح: التعهُّد .1

 .مثَل "الغنم  الماعز" ِعظ    علّم    ادرس التعليم المتعلِّق ب .4

، حجَّي 1ميخا  هللا باالستعانة بنصف  صحاح يوميًّا منتمتَّع بخلوة ر حيَّة مع  الخلوة الر حية: .1

ن مالحظاتك. . 1، مالخي 12، زكريا 4 ل. َد ِّ  استخدم طريقة الَحّق الُمفضَّ

 ع يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. راجِ  الحفظ: .2

استفد  .41-1: 13ر مية بحّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت،  المتعلّق  درس الكتاب الُمقدَّس: .1

 من منهجية الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص     مر ُمحّدد هذا األسبوع،  انظر ما  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ن  يًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة بأ قات الخلوة الشخصية  َد ِّ حول بناء كنيسة المسيح. َد ِّ

 الحفظ،  التعليم،  التحضير. مع هللا،  آيات
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  33الّدرس 

 صالة 4
 

س مجموعتك  هذا البرنامج التدريبي قائد المجموعة:  . بالكرازة  المناداة بملكوت هللا المتعلق َصلِّ  كرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  3

  األنبياء الصغار

 

ة بشاركوا بالتناُوب اأو اقرأوا  ما تعلَّمتموه  ثناء إحدى  (كل  احٍد منكممن دفاتر الخلوة الر حيَّة الخاصَّ

ي 1)ميخا خلواتكم الر حيَّة  تأمالتكم في المقاطع الكتابيَّة الُمعيَّنة لُكم   (. 1، مالخي 12، زكريا 4، حجَّ

.  صغوا إلى الشخص الذأ يُشارك،  تعاملوا مع ما يقوله بجديَّة،  اقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 تابة المالحظات. بك وااكتف

 دقائق( 1) حفظ 2

 راجع آيات الحفظ المأخوذة من راالة رومية

 

 راجع آيات الحفظ المأخوذة من رسالة ر مية. في مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 3

 33-4: 44رومية 

 

 . ر ميةفي كنيسة  هشركاء الّرسول بولس في الخدمة  الذين كانوا يعرفون 13 ر ميةتِصف : ُمقّدمة

 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 4الخطوة 

  . 41-1: 13ر مية لنقر   اقرأ.

 لنقر  بالتنا ب بحيث يقر  كل شخص آية  احدة إلى  ن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 
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 ُمالحظات                            .                         اكتشف: 3الخطوة 

ر. ما هو الحق الذأ تعتقد  نه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟    ما هو الحق الذأ لََمس عقلك    قلبك  َفكِّ

 في هذا المقطع الكتابي؟

ن  فكارك في دفترك.  َدوِّ .  اكتشف َحقًّا  احًدا    حقَّين تفهمهما. فَكِّر فيهما  د ِّ

 عد  ن يقضي  عضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير  الكتابة، شاركوا  فكاركم بالتنا ب(. )ب شار ك.

 لنتنا ب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل  احٍد ِمنَّا.

 )تذكَّر  نه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك  عضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

 3-4: 44 رومية

وجود النّساء في مراكز قياديّة في ينبغي للمسيحيّين أ  ينظروا لمسألة  ي بهاالكيفية الت: 4االكتشاف 

 .الكنيسة

". كانت رسائل التّوصيّة ضر ريّة حين يسافر مسيحيٌّ من كنيسة ُمشّعة"  "المعةمعنى االسم "فيبي" "

ح فيبي بصفتها فيها للمسيحيّين اآلخرين.  ألّن الّرسول بولس يمتد اة إلى  خرى ال يكون معر فً مسيحيّ 

. كانت ر ميةمةً لكنيسة كنخريا، فالّراجح  نّها كانت من حملت رسالة الّرسول بولس إلى كنيسة دخا

في هذه  خادمة  كنخريا إحدى موانئ مدينة كورنثوس. كانت هناك كنيسة في هذه المنطقة،  كانت فيبي 

 الكنيسة. 

 

 أ. كانت فيبي خادمة  في الكنيسة ال شّمااة.  

ة الُمترجمة إلى "خادمة" هي ذاتها التي تُترَجم إلى "شّماس" )في اليونانية الكلمة اليونانيّ مع  ن 

(، فإنّه ليس من حاجة    دليل 11-2: 1تيموثا س 1؛ 1: 1؛ انظر فيلبّي diakonos -"دياكونوس" 

 لمنصب. في الكنيسة    تمارس صالحيّات مثل هذا ا اقياديًّ  افيبي كانت تشغل منصبً  الفتراض  نّ 

في الكنيسة المحلّيّة.  قد  خدمةبأنّه ينبغي  ن يكون لكّل الّرجال  النّساء  12: 2تعلّم رسالة بطرس األ لى 

خدمة رحمة للفقراء  المرضى  مالتي تؤّديها فيبي شبيهة بخدمة الّشمامسة: فخدمته الخدمةكانت 

.  يصفها الّرسول الّضيافة أ خدمة  ،بخدمة رحمة للمسافرين المحر مين،  كانت خدمة فيلبي تتعلَّق 

م  حامية ومعينة وراعية ومساعدةبولس بأنها كانت  له  لكثيرين، مما يشير في الغالب إلى  نّها كانت تقدِّ

للمسافر من الغرب إلى الّشرق المعونة الالزمة في الموانئ،  ال  هي الّضيافة. كما كانت سيّدةً ميسورة 

المساعدة. ينبغي مقارنتها بالنّساء المذكورات في   حبِّ  دفَّق باللّطفِ الحال ذات ذهٍن حاضر  قلب يت

 لكّن حقيقة  ّن فيبي ، اللواتي ُكنَّ يقدِّمن خدماٍت شبيهة. 11: 13 الرسل   عمال 12-1: 1تيموثا س 1

كتاب الّشّماس في الكنيسة. فليس في ال وظيفة أو مركزكانت تقّدم خدمةً معينة ال يعني  نّها كانت تشغل 
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 لكن كانت لبعض النّساء الّشيخ    الّشّماس.  وظيفة    مركزالُمقدَّس  أُّ دليل على  ّن النّساء ُكّن يشغلن 

 موهبة الخدمة،  ينبغي لكّل النّساء  ن يخدمن! 

 

 .ب. الفرق بين الخّدام والشمامسة 

 ّن لكّل عضٍو  2-1: 14 ر ميةرسالة تعني "خادم". تعلّم  (اليونانيّة)الكلمة الُمستخدمة في اللغة األصليّة 

 المؤمنينخادم،  لكّن بعض المسيحيّين  مؤمن(. كلُّ مسيحّي 1: 14كورنثوس 1في جسد المسيح خدمة )

 ّن المواهب الّر حيّة المختلفة،  11-12: 2فقط هم من يتّم تعيينهم شمامسةً.  تعلم رسالة بطرس األ لى 

فإّن بعض المواهب الّر حيّة هي  14-11: 2دمة.  بحسب  فسس التي يمنحها هللا للمسيحيّين، هي للخ

ة موهبة ر حيّة تدعى موهبة ، ثمّ 1: 14 ر مية تأهيلهم  بناء الكنيسة.  في  المؤمنينرإعداد المسيحيّين 

(. كلتا هاتين الموهبتَين 42: 14كورنثوس 1بموهبة ر حيّة  خرى هي ارإعانة )الخدمة،  هي مرتبطة 

 ح القدس غبة التي يضعها الرّ ة، بل إلى القدرة  الرّ  تشير إلى مركٍز كنسّي     ظيفة كنسيّ الّر حيّتَين ال

 في ارإنسان للخدمة في ناحيٍة ُمعيَّنة. 

. في الكنيسة المسيحيّة افي الكنيسة المسيحيّة  ن تكون لديه رغبة بأن يكون خادمً  مؤمنينبغي لكّل مسيحّي 

ما  اّ حيّة،  لكن مركز     ظيفة الشّماس الكنسيّة ليست إجباريّة،  كثيرً قد ينال البعض موهبة الخدمة الر

ميالدية، ظهرت حاجة خاّصة  ُمحدَّدة في كنيسة  14  12تكون غير ضر ريّة. في الفترة ما بين العامين 

ضن لإلهمال ة يتعرَّ خدمة إعانة األرامل الفقيرات، كانت  رامل المتكلّمين باليونانيّ  ي  رشليم المحلّيّة. فف

ليهتّموا بهذه المشكلة الُمحّددة  رجالاختارت الكنيسة في   رشليم  عيّنت سبع لسبٍب غير معر ف.  لذا، 

، كان هؤالء الّرجال يؤّد ن تلك الخدمة 1-1: 3 الرسل  ليسدُّ ا هذه الحاجة الُمحّددة.  بحسب  عمال

في  افيلبُّس،  هو  حد هؤالء السبعة، يخدم شّماسً سداد الحاجة.  بعد فترٍة قصيرة، لم يعُد  من  جلالالزمة 

ميالديّة، ال يرد ذكر مركز الّشّماس  31-32 في الفترة   رشليم، بل صار يخدم في الكرازة في الّسامرة. 

؛ 1: 1س،  هما كنيستا فيلبّي   فسس )فيلبّي سوى في كنيستَين محليّتَين  خريين في كّل الكتاب الُمقدَّ 

ة. ليتّم اختيار (.  اضح  ّن  ظيفة الّشمامسة كانت تختلف عن  ظيفة الّشيخ الكنسيّ 11-2: 1 تيموثا س1

حة، االّشخص شّماسً  ، كان ينبغي  ن تتوفَّر فيه مؤهَّالت ُمعيّنة  ُمحدَّدة.  مع  نّه لم تكن مهّماتهم موضَّ

 لّشيوخ. فمؤكَّد  نّهم لم يكونوا قادة الكنيسة المسيحيّة،  ال كانوا يؤّد ن مهّمات ا
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 شّمااات في الكنيسة المسيحيّة؟ أيَّة ج. هل كانت هناك  

صيغة الُمذكَّر "دياكونوس".  يرغب بعض المسيحيّين  ن يترجموا هذه  1: 13 ر ميةتستخدم رسالة 

الكلمة لتفيد معنى  ظيفة    مركز "الّشّماسة".  لكّن الكتاب الُمقدس ال يشير في  ّأ مكاٍن فيه إلى  جود 

نّساء في هذا المركز الكنسّي. لم تُكن النّساء يشغلن مركز     ظيفة الّشيخ،  لم يكّن يشغلن مركز ال

، ال يمكن للكلمة "النّساء" )   "مثل هؤالء النّساء"،  في اليونانيّة 11: 1تيموثا س 1الّشّماس.  في 

الّشمامسة، إذ لو كان     ظيفة إلى مركز   ن تشير (gunaikas hosautos -"غونايكاس هوسا توس" 

 tas de -هذا المقصود النبغى  ن يُستخدم التعبير "شّماسة" )في اليونانية "تاس دى دياكونوس" 

diakonous ّن هذه الكلمة ال تشير إلى "ز جات الّشمامسة". فلو كان القصد هو ز جات (. كما 

،    "غونايكاس gunaikas autou - تو" الّشمامسة، الستخِدمت تعابير  خرى )مثل "غونايكاس  َ 

في  1تيموثا س 1(.  لذا، ينبغي  ن نستنتج  ن النّساء المذكورات في gunaikas echontes -إخونتيس" 

خدمة ، بل ُكن نساًء يؤّدين امركز  ة خاّصة من النّساء اللواتي ُكّن يشغلن مجموعة مستقلّ  ليستالغالب 

 بوضوح.  13-1: 1تيموثا س 1في كنيسة  فسس، مثلما تشير  ُمعيّنة

 

 د. االاتنتاج في ما يتعلَّق بخدمة النّساء في الكنيسة المسيحيّة.  

 من خالل يسوع المسيح، فإنَّ  هلل بالقدر نفسه أوالدٌ تعلّم بأّن الّذكر  األنثى  42: 1رسالة غالطية  مع  نَّ  

بطرس 1  4 تيطس  2  1  4تيموثا س 1  1 كولسي  1  فسس  12  11كورنثوس 1  1-1تكوين 

وتنظيمه ألدوار الذَّكر واألنثى بعد الخلق وبعد إعادة الخلق في يسوع  هة هللا وترتيبخطّ تعلّم بأّن  1

جل  المر ة القيمة ذاتها في عيني هللا، فقد عيّن هللا  ظائف   د ارً  فمع  نّ . االمسيح مختلفة يقين    اللرَّ

 قات الكنسيّة. مختلفة للذَّكر  األنثى في عالقة الّز اج  في العال

ف المتمثِّل برسا فَين: عليهم  ن يتجنّبوا الموقف المتطرِّ ة النّساء مينبغي للمسيحيّين  ن يتجنّبوا ر يين متطرِّ

ة في الكنيسة، حيث ال إشارة  ال دليل لصّحة هذه الممارسة في الكتاب الُمقدَّس!  تعيينهم في مراكز قياديّ 

فً م ايهم  ن يتجنّبوا موقفً لكما  ّن ع آخر هو تجاهل الخدمات المهّمة  القيّمة التي تستطيع النّساء  اتطرِّ

سات  المتيقّظ  تقديمها في الكنيسة  لها.  اتالقادرات  المكرَّ
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  4: 44 رومية

  .اتجتمع مع   روميةة التي بها كانت الكنيسة في الكيفيّ : 3االكتشاف 

تجتمع في  ر مية. كانت الكنيسة المسيحيّة في البيتيّة الكنائسإلى  13 ر ميةاألّدلة الواردة في  تشير كلُّ 

؛ 11: 13كورنثوس 1، كانت في بيت بريسكال   كيال كنيسة )1: 13 ر مية بحسب عدة كنائس بيتيّة. 

 هل البيت العائلة    ينبغي عدم فهم  ن هذه الكنيسة البيتيّة تقتصر على (. 4؛ فليمون 11: 2كولوسي 

 ؛2: 1تيموثا س 1؛ 13: 1كورنثوس 1؛ 2: 12؛ 11، 11: 13؛ 12: 11؛ 4: 12 الرسل ) عمال

قيام بأنشطة لل اها كانت تتألّف من عّدة عائالت كانت تجتمع معً (،  لكن ال بدَّ  نَّ 13: 1تيموثا س 4؛ 11: 1

لم تكن ر الكنيسة التي في بيتهما بشكٍل خاّص تُظِهر  نّها ي بيت بريسكال   كيال.  حقيقة ِذكْ مختلفة ف كنسيّة

: "سلّموا ... على ارإخوة 12: 13 ر مية.  عال ةً على ذلك، تقول ر ميةتشكِّل كّل الكنيسة المسيحيّة في 

: "سلّموا ... على جميع القّديسيّن الذين معهم."  الّراجح  ن هذه 11: 13 ر ميةالذين معهم."  تقول 

هذه الكنائس البيتيّة ترتبط باألشخاص الذين  . كانتر ميةإشارة إلى  عضاء كنيستَين بيتَيتَين  ُخريين في 

 . ر ميةيُذَكر ن في هذه اآليات.  من هنا نستنتج  نّه كانت هناك عدة كنائس بيتيّة في 

   توضيحات    .إاأل: 2الخطوة 

 : ما األسئلة التّي توّد  ن تطرحها على هذه المجموعة بشأن  أ  مٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

،   ن نطرح  سئلة عن  موٍر ما نزال ال 41-1: 13 ر ميةالحقائق التّي يقّدمها إنجيل  لنحا ل فهم كلِّ 

 نفهمها. 

 : ُصْغ سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح،  بعد ذلك اكتبه في دفترك. دّو 

: )بعد  ن يقضي  عضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير  الكتابة، ليشارك كلُّ  احٍد بد ره بعض شارك

  فكاره التي دّ نها(. 

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

مثلة على  سئلة يمكن  ن يطرحها التاّلميذ،  بعض المالحظات على مناقشة هذه األ بعض )في ما يلي

 األسئلة.( 

 

 3: 44 رومية

 ؟هل كا  أندرونيكوس ويونياس راولَين: 4الّسؤال 

 .حظاتمال

  .أ. بصفتهما قريبَين 

(،  كذلك من 43: 12؛ يوحنا 13: 1ربما كان  ندر نيكوس  يونياس قريبَين للّرسول بولس )انظر لوقا 

(. ليس من سبب للتّفكير بأّن نهاية اسم "يونياس" في اليونانيّة 41، 11، 1: 13؛ 1: 1 ر مية) موطنه
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، لالسَمين إيليا  إرميا 12: 13(. ففي متّى 11: 13 ةر ميتشير بالّضر رة إلى امر ة )انظر "جوليا"؛ 

 النّهاية نفسها.  قد كان  ندر نيكوس  يونياس رفيقَين لبولس في الّسجن في إحدى المّرات التي ُسِجن فيها. 

 

  .ب. بصفتهما راولَين 

ُسل". قد تعني هذه العبارة  نّ ريُدعى هذان الرجالن "مشهو ة عظيمة  سط كانت لهما مكان هان بين الرُّ

سل". الكلمة "رسول" تعني  سل، كما قد تعني  نّهما كانا ينتميان لمجموعة تُدعى "الرُّ  ُمرَاال   إنسان االرُّ

بإحدى طريقتَين: مشهوران  سط رسل  1: 13 ر مية.  يمكن فهم التّعبير الُمستخَدم في براالة أو مهّمة

 المسيح    مشهوران  سط رسل الكنائس. 

 

يق تشير فقط ض(. الكلمة "رسول" بالمعنى األ1: 1كورنثوس 1؛ 11-12: 1مرقس ) رسل المسيح

صارا مسيحيّين قبل الّرسول بولس نفسه، فإنّه  لكونهماسول بولس.  هكذا، فإنّه لتالميذ يسوع المسيح  الرّ 

سل.  1: 13 ر ميةبحسب   سل بطرس  يوحنا  غيرهما من الرُّ  كانت لهما مكانة خاّصة عن الرُّ

(. الكلمة "رسول" بالمعنى األ سع تشير إلى رسوٍل 41: 4؛ فيلبّي 12: 12 الرسل  عمال) ل الكنائسرسُ 

ُمفوَّض    مرَسل. إنّها تشير إلى مجموعة   سع من النّاس، مثل برنابا   بفر دتس   بلُّوس  سلوانس 

من الكنائس.  ُمرَالو  أشخاص  هم  تيموثا س، الذين كانوا يكرز ن ببشارة ارإنجيل،  يمكن  صفهم بأنَّ 

شخصين  ندر نيكوس  يونياس كانا   نّ  ا".  من المحتَمل جدً مرَالي الكنائس يمكننا اليوم  ن ندعوهم "

واط ُمرَالي ومبعوثي تشير إلى  نّه  1: 13 ر ميةمن الكنيسة،  بالتّالي فإّن العبارة الواردة في  ُمرَالين

 ة  احترام خاص. ، ألندر نيكوس  يونياس مكانة خاصّ الكنائس

 

 44: 44 رومية

 ؟" أو "ُمزّكى" من هللاماذ معنى أ  يكو  اإلنسا  "ممتحن ا: 3الّسؤال 

  .مالحظات

  .الّصعوباتناحية أ. ُمزكَّى في  

 ر ميةمتَحن  يتزّكى في ناحية الّصعوبات في الحياة. يوَصف  بلِّس في يُ  ألنْ  المؤمنيحتاج المسيحّي 

برهن على نجاحه  اجتيازه االمتحان. متّى يُمتَحن المسيحّي  -في المسيح  وتزّكىن حِ بأنّه امتُ  12: 13
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 يتزكَّى؟ يستخدم هللا بشكٍل خاّص الّصعوبات  الِمَحن  التّجارب  اآلالم المتحان المسيحيّين  المؤمن

حّي (.  حين يبقى المسي2-4: 1؛ يعقوب 2-1: 1 ر مية تطوير حياتهم  شخصيّاتهم المسيحيّة )انظر 

يكون كأنّه قد امتُِحن من  للمسيح  ارإيمان المسيحيّ  اجارب  اآلالم  مينً  سط هذه الّصعوبات  الِمَحن  التّ 

هللا مسر ٌر به  لمعرفته  نَّ  ايكون مسر رً هللا.  هذا المسيحّي   ناَل التّزكية منهللا،  اجتاز االمتحان 

الّصعوبات التي يمرُّ بها في حياته،  عندئٍذ فقط ينال  هلل  سط كلّ  ا. ينبغي  ن يبقى المسيحّي  مينً  يمتدحه

 تزكية هللا! 

 

 .ُمزكَّى في ناحية الّسلوك ب. 

في االجتماعات المسيحيّة. يقول يّة ناحية الّسلوكالألن يُمتَحن  يُزكَّى ِمن هللا في  المؤمنيحتاج المسيحّي 

 جود المذاهب )الفوارق  االختالفات( : "ألنّه ال بدَّ من 44-11: 11كورنثوس 1الّرسول بولس في 

في مكاٍن  احٍد، ال تجتمعون ألكل  از الفاضلون )الُمزكُّون من هللا( فيكم. فحين تجتمعون معً ربينكم، حتّى يب

، حيث كان المسيحيّون في الكنيسة وليمة محبّةعشاء الّرب." كان يُحتفَل بالعشاء الّربّانّي بمصاحبة 

حِضر ن معهم طعامهم  يأكلونه من د ن ، إذ كانوا يُ ان بعُض المسيحيّين  نانيّين. كايتنا لون العشاء معً 

ف، حتّى اانتظار اآلخرين    من د ن  ن يشاركوا به آخرين لم يُحِضر ا طعامً  .  آخر ن  ساء ا التّصرُّ

االعتياديّة يمتحُن هللا المسيحيّين بسلوكهم في االجتماعات المسيحيّة  سلوكهم في الحياة إنّهم سكر ا. 

 اليوميّة. ينبغي للمسيحّي الحقيقّي  ن يسلك كمسيحّي في كّل الظّر ف،  عندئٍذ فقط سينال تزكيّة هللا! 

 

 .ُمزكَّى في ناحية التّدريب واالنضباط الروحيّين ج. 

خدم ألن يُمتَحن  يُزكَّى من هللا في ناحية التّدريب  االنضباط الّر حيّين. يست المؤمنيحتاج المسيحّي 

ها من عالم الّرياضة لحّث المسيحيّين على ييستق اصورً  41-42: 1كورنثوس 1الّرسول بولس في 

يقول الّرسول في الحياة.  حإخضاع  نفسهم لتدريب جّدّأ  صارم  على  ن يجاهد ا مملوءين بهدف  اض

ل للمجازاة بعدما دعوُت ، مخافةَ  ن يتبيَّن  نّي غير مؤهَّ االلّكمات إلى جسدأ   سوقه  سيرً  سدِّدبولس: " 

 ن يُمتَحن المسيحّي  يُزكَّى المسيحّي من هللا هو عكس  ن يعتبره هللا غير مؤهَّل لنوال اآلخرين إليها!" 

المجازاة.  حتى ال يعتبر هللا المسيحّي غير مؤهَّل عليه  ن يُخِضع نفسه لتدريب ر حيٍّ صارم  انضباطيّة 

 يسعى للوصول إليه. عندئٍذ فقط ينال تزكية هللا!  عالية   ن يحيا حياته بهدٍف  اضح
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  .د. ُمزكَّى في ناحية تفسير الكتاب الُمقدَّس 

 تيموثا س4ألن يُمتَحن  يُزكَّى من هللا في ناحية تفسير الكتاب الُمقدَّس. في  المؤمنيحتاج المسيحّي 

سول بولس تيموثا س قائاًل 11: 4 م نفس: "، يحثُّ الرَّ ليس  في االمتحان، عاماًل  اك هلل فائزً اجتهد  ن تقدِّ

اًل  اًل  عليه ما يدعو للخجل، مفصِّ الحّق كلمة  كلمة الحّق باستقامة." التّرجمة الحرفيّة للعبارة "مفصِّ

على كّل قائٍد في الكنيسة  ." امستقيمً  اكلمة هللا قطعً  اباستقامة" بحسب النّّص اليونانّي األصلي هي: "قاطعً 

تيموثا س به:  ن يبذل  فضل جهٍد في معاملة حّق الكتاب الُمقدَّس بشكٍل صحيح. ال  ن يعمل ما  ُ صي 

 ّن عليه  ال يخطئ في تفسير الكتاب الُمقدَّس. هذه مسؤ ليّة  بمعنىيجوز له  ن يقطع كلمة هللا بخطٍّ معوّج، 

يمة في تدريب عظ اقادة  معلّمي الكنيسة. لهذا تبذل كنائس كثيرة جهودً   كتافعظيمة موضوعة على 

الكتاب الُمقدَّس بشكٍل صحيح  دقيق. على المسيحيّين  ن يفسِّر ا الكتاب على تفسير قادتها  معلّميها 

 عندئٍذ فقط ينالون تزكية هللا!  . االُمقدَّس باستقامة  تدقيق دائمً 

 

 .هـ. ُمزكَّى في ناحية الخدمة المسيحيّة 

كورنثوس 4ى من هللا في ناحية خدمته. يقول الّرسول بولس في ألْن يُمتَحن  يُزكَّ  المؤمنيحتاج المسيحّي 

: "فإنّنا ال نجرؤ  ن ... نقارن  نفسنا بمادحي  نفسهم. ...  ّما نحُن فلن نفتخر بما يتعدَّى الحدَّ، 14-12: 12

ه، بل من هو َمن يمدح نفس الفاضل االُمزّكى(بما يتعدَّى الحدَّ في  تعاب غيرنا. ... فليس  ر... لسنا نفتخ

ببشارة ارإنجيل في مدينة كورنثوس،   ّسس الكنيسة  يمدحه هللا." كان الّرسول بولس قد كرز  ّ اًل 

،  حا لوا التّأثير المسيحيّة فيها.  بعد ذلك،  تى بعض الُمعلِّمين الكذبة  بعض َمن يُدَعون ُرُساًل 

هؤالء بكنيسة كورنثوس كما لو كانت  بالمسيحيّين لجعلهم ينضّمون إليهم  يتركون الّرسول بولس. افتخر

قد تأّسست بخدمتهم  جهودهم،  امتدحوا  نفسهم للمسيحيّين الموجودين في كورنثوس، حيث حا لوا 

بولس بل   كثر.  كان رّد الّرسول بولس ببساطة قوله إّن هللا  هّميّة التّر يج لفكرة  نّهم رسل مهّمون بقدر 

ُسل الكذب ُسلُ سيمتحن خدمة هؤالء الرُّ هم، فهذا ال  نفسَ  الكذبةُ  ة،  لن يزّكيهم.  حتّى لو امتدح هؤالء الرُّ

!" على القادة  يعني  نَّ  هللا يمتدحهم! "فليس الفاضل )المزكَّى( هو َمن يمدح نفسهن بل من يمدحه الّربُّ

ره إيّاهم غير مؤهَّلين  ّن امتحان هللا خدمتَهم  مٌر يقينّي،  ستكون النّتيجة إّما اعتباالمسيحيّين  ن يدِركوا 

لنوال المجازاة  المكافأة،    ُمزّكين. على القادة المسيحيّين  ن يتّمموا خدماتهم ال بحسب  فكارهم، بل 

بحسب تعليم كامل الكتاب الُمقدَّس،  ليس باستقالليّة عن هللا، بل باتّكال  اعتماٍد كاملين عليه.  عندئٍذ فقط 

 ينالون التزكية من هللا! 
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 44: 44 يةروم

ر قُ : 2الّسؤال   ؟بلة المسيحيّين الُمقدَّاةكيف ينبغي أ  نفسِّ

 .مالحظات

: "سلّموا بعُضكم على بعض بقُبلٍة ُمقدَّسة". العبارة "بقبلة ُمقدَّسة" ترجمة للكلمتين 13: 13 ر ميةتقول لنا 

ه كانت لدى المسيحيّين عادة  ن . يُظِهر العهد الجديد  نّ (philemati hagiōاليونانيّتَين "فيليماتي هاغيو" )

 لة. بْ بقُ  ايحيّوا بعضهم بعضً 

 

 المحبّة. العاطفة ومن تعابير  اتعبير  بلة أ. كانت القُ  

(، حين دعا سمعان الفّريسّي يسوع لتنا ل الطّعام في بيته لم يقبِّل يسوع 21)اآلية  12-13: 1بحسب لوقا 

إلى حيُث كان يتنا ل الطّعام،  لم تتوقَّف عن  تْ الخاطئة  تَ المسيح بحسب عادة تلك األيّام.  لكّن المر ة 

،  ذلك بعالمٍة ُمعيَّنة تُظِهر تلك عبير عن العاطفةينبغي التّ تقبيل قَدَمي يسوع! يُظِهر هذا المقطع  نّه 

في العاطفة.  في زمن يسوع، كانت القُبلة عالمةَ العاطفة  المحبّة. في  يّامنا هذه، المسيحيّون موجود ن 

بالٍد كثيرة  ثقافات متنّوعة في العالم،  عليهم  ن يقّرر ا العالمات المناسبة للتّعبير عن محبّتهم  عاطفتهم 

عاطفتهم بعضهم تجاه بعض بالد العالم  ن يعبِّر ا عن  في ثقافاتهم  بالدهم. ينبغي للمسيحيّين في كلِّ 

 لمسيحيّون عن محبتّهم بعضهم لبعض بمعانقة. ، في بعض البالد، يعبّر الرجال ابطريقٍة مناسبة. فمثاًل 

 

 عن العاطفة والمحبّة.  اصادق   ابلة تعبير  ب. ينبغي أ  تكو  القُ  

كانت قبلة يهوذا غير صادقة،  على إيّاه ألعدائه بقُبلة.  اخان يهوذا يسوَع مسلّمً  22-21: 44بحسب لوقا 

ظِهر هذا المقطع  ّن القُبلة،     أ طريقة  خرى لتعبير المسيحّي  ال يقبل مثل قُبلة يهوذا الخائنة الغادرة. يُ 

 المسيحّي عن عاطفته  محبّته، ينبغي  ن تكون صادقة  حقيقيّة. 

 

 عن العاطفة والمحبّة.  اُمقدَّا   ابلة تعبير  ج. ينبغي أ  تكو  القُ  

وا بعضهم ، حّث الّرسول بولس المسيحيّين على  ن يسلّم14: 11كورنثوس 4  13: 13 ر ميةبحسب 

 لذا، فإّن القُبلة ". مكرَّس هلل"  "منفصل عن الّشرّ " تعني "ُمقدَّس. الكلمة "بقُبلٍة ُمقدَّاةعلى بعض 

ذين يقبِّل  حدهما اآلخر  هللا الذأ يرى ن اللّ يلى ثالثة  طراٍف مرتبطين بها: الّشخصإالُمقدَّسة تشير 
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ل ببر ٍد  المباالة  ال معنى.  من ناحية  خرى،  يعرف كلَّ شيء! من ناحية، ال يجوز  ن يكون التّقبي

ينبغي  ال يكون التّقبيل بد افع غير ُمقدَّسة    د افع خاطئة. يُظِهر هذا المقطع  نّه ينبغي  ن يكون للقُبلة 

 امعنى، بحيث ترمز إلى  ّن محبّة المسيح لهم هي للطّرفين، بحيث ترمز إلى اهتمام الواحد باآلخر اهتمامً 

. إنّه تعبيٌر عن المحبّة المسيحيّة، كما  نّها تعبير عن االلتزام بأن يساعد  احدهما اآلخر في  متباَداًل  احقيقيًّ 

س هلل.   االنفصال عن الّشّر  التكرُّ

 

 عن العاطفة والمحبة.  اعاّم   ابلة تعبير  د. ينبغي أ  تكو  القُ  

  فراد عائلة الكنيسة المسيحيّة. فينبغي ، ينبغي  ن تكون القُبلة لكّل  عضاء 43: 1تسالونيكي 1بحسب 

للمسيحيّين  ال يمتنعوا عن إظهار المحبّة  العاطفة تجاه األفراد الذين ال يستلطفونهم لسبٍب ما! ينبغي  ن 

تُعطى القُّبلة الُمقدَّسة لكل مسيحّي بد ن تحيُّز    محاباة    تمييز. يُظِهر هذا المقطع  ّن القُبلة تحافظ على 

 م  السالم بين ارإخوة  األخوات المسيحيّين  المسيحيّات. االنسجا

 

 ة.عن العاطفة والمحبّ  احبّيّ   ابلة تعبير  هـ. ينبغي أ  تكو  القُ  

. يُظِهر هذا المقطع بقُبلة المحبّة، ينبغي للمسيحيّين  ن يسلّموا بعضهم على بعض 12: 1بطرس 1بحسب 

محبّة مسيحيّة. فالقُبلة هي بمثابة  ابأن يحّب بعضهم بعضً  لمؤمنينا ن القُبلة تعبيٌر عن مسؤ ليّة المسيحيّين 

(،  بأن يحبّوا 11-12: 11كما  حبَّهم يسوع المسيح )يوحنا  االتزام بأن يحبَّ المسيحيّون بعضهم بعضً 

 . 2-2: 11كورنثوس 1بالطّريقة التي تعلّمها  ابعضهم بعضً 

 

  .ةبلة المسيحيّ و. تاريخ القُ  

القرن الثّالث عشر. ما تزال استمّرت حتّى في الكنيسة الغربيّة  ّن ممارسة القُبلة الُمقّدسة  ثّمة دليل على

هذه الممارسة موجودة في الكنائس المسيحيّة الّشرقيّة! في بعض الثّقافات، االتّصال بين الجنسين يتّم ضمن 

لّصحيح للقُبلة المسيحيّة ينبغي قوانين  كثر صرامة مّما في ثقافاٍت  خرى.  هكذا، فإنّه في التّطبيق ا

بلٍد  ثقافٍة في العالم  ن يقّرر ا الطّريقة المناسبة للتّعبير عن عاطفتهم  محبّتهم  للمسيحيّين في كلّ 

 المسيحيّتَين بعضهم لبعض. 
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 43-43: 44 رومية

 ؟علّمين الكذبةمع المُ  المؤمنتعاَمل المسيحّي كيف ينبغي أ  ي: 3الّسؤال 

 .مالحظات

: " لكْن  توسَّل إليكم،  يّها ارإخوة،  ن تنتبهوا إلى مثيرأ 12-11: 13 ر ميةالّرسول بولس في  يقول

للتّعليم الذأ تعلّمتم،   ن تبتعد ا عنهم. فإّن  مثال هؤالء ال يخدمون ربَّنا  ااالنقسامات  العثرات، خالفً 

 سولة يضلِّلون قلوَب البسطاء." يسوع المسيح بل يخدمون بطونهم،  بكلماتهم الطّيّبة   قوالهم المع

 

 .أ. الُمعلّمو  الكذبة وطُُرقهم 

، ألّن الّرسول بولس يمتدح طاعة ر ميةمكاٍن إلى  ّن هؤالء كانوا  عضاء في كنيسة  ال يُشار في  أِّ  

(.  لذا، فإّن الّراجح  نّهم  شخاٌص من خارج الكنيسة، 1: 13 ر مية) ر ميةالمسيحيّين ليسوع المسيح في 

يرّ جون ألفكارهم جائلين بين الكنائس المختلفة. ربّما كان بعضهم  صحاب فكٍر ينادأ  وامعلّمون كذبة كانُ 

،  علّموا  نّه يمكن للنّاس  ن يخطئوا قدر ما يريد ن. كان هؤالء ابالحّريّة، حيث رفضوا شريعة هللا تمامً 

المسيح. كانوا يسوع يخدمون  نفسهم ال  الُمعلِّمون الكذبة يخدمون شهواتهم  بطونهم،  أ  نّهم كانوا

منتفخين بنظرٍة مبالغ بها ألنفسهم،  كانوا يحبّون سماع  نفسهم يتكلّمون! كان هؤالء يخدعون النّاس 

عسول  بتملُّقهم  مديحهم غير الّصادق. ما تزال هذه سمة شائعة في الُمعلّمين الكذبة مبكالمهم الطّيّب  ال

يتّصف هؤالء بمقا متهم للتّعاليم التي تلقّاها المسيحيّون   بساطة ارإنجيل. اليوم، حيث يفِسد ن نقا ة 

 الحقيقيّون من ُرُسل المسيح. 

 

 .الُمعلّمين الكذبة وناشري التّعاليم الخاطئة المؤمنو ب. كيف ينبغي أ  يعامل المسيحيّو   

، ألنّهم يمكن  ن يكونوا  قوى من هؤالء الُمعلّمين الكذبة يقاومواال يقول بولس إّن على المسيحيّين  ن 

يالحظوا الوقت،  أ  ن  كلَّ  ينتبهوا إليهمة  عضاء الكنيسة المسيحيّة العاديّين،  لذا يقول لهم  ن إمكانيّ 

 ايأمر الّرسول بولس المسيحيّين بأن يبتعد ا عن هؤالء.  هكذا  يضً ! ويعرفو  َمن هم حتى يتجنّبوهم

بأال يستقبلوا الُمعلّمين الكذبة في بيوتهم   ال يرّحبوا بهم ألّن كلَّ من يرّحب  ا المسيحيّينيأمر الّرسول يوحنّ 

 (. 11-12يوحنا 4بمعلِّم كاذب في بيته يشارك في  عمال ذلك الُمعلِّم الكاذب الّشّريرة )

 



183 
 

 34-34: 44 رومية

 ؟ما هو الّسرّ : 4الّسؤال 

 .مالحظات

 .أ. الّسّر المكتوم 

، فإّن هذا ارإنسان ا(. فإْن كان الّسّر إنسانً 3-4: 1 ف لوال  ّن هللا  علنه ) فسس الّسر حّق يبقى غير معر

ما  ا(.  جوهر هذا الّسّر في فترة العهد القديم هي  نّه يومً 41-41: 1إْن لم يعلِنه هللا )كولوسي  ايبقى سرًّ 

، بل (12: 42؛ 14: 11لن يدخل المؤمنون من األُمم إلى ملكوت هللا بأعداد كبيرة فحسب )انظر متّى 

سيشاركون اليهود المؤمنين في جسد ف ، سيكونون كذلك شركاء في الميراث مع المؤمنين من اليهود

بالتّسا أ! لم يعد المؤمنون من اليهود شعب هللا الخاّص الوحيد  اشركاء معً  ونالمسيح الواحد،  سيكون

 بطرس1؛ 42: 1شعب هللا الخاّص )غالطية (، فالمؤمنون من كّل األُُمم يشّكلون اآلن 12-3: 1)تثنية 

4 :1-12 .) 

 

 .ب. إعال  الّسرّ  

 امكتومً  ا(، فقد بقّي سرًّ 43: 13؛ 4: 1 ر ميةفي  سفار العهد القديم النّبويّة ) امع  ّن هذا الّسّر ُ ِعد به قديمً 

للخالص كانت تشمل  (. فمع  ّن خطّة هللا األزليّة41: 13 ر ميةويل )طيلةَ  زمنة الماضي الطّ  ا مخفيًّ 

(، فإّن فترة تحقيق هذه الخطّة لم 12: 44؛ 1: 14عظيمة من النّاس من كلِّ  ّمة في العالم )تكوين  ا عدادً 

تأِت إال اآلن،  أ في المجيء األّ ل ليسوع المسيح. بمجيئه األّ ل بد ت حقبة العهد الجديد.  النّاس من كّل 

 (. 14: 2(،  يتدفَّقون إلى ملكوت هللا )متّى 43: 13 ر ميةنه )يح  يطيعومس مم األرض يؤمنون بيسوع ال

ه رسالة  إلى كنيسة كانت تتكّون من يهوٍد مؤمنين   ُمميّين مؤمنين كانوا يخدمون  ر مية كذلك،  لم تُوجَّ

حكيم  رجاء العالم لمجد هللا ال ،  ما يزال يحدث اآلن في كلِّ ر مية؟ كّل هذا كان يحدث في اهللا بوحدٍة معً 

 (! 41: 13 ر ميةالوحيد الذين  علن نفسه من خالل يسوع المسيح )
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  تطبيقات   . طبِّق: 3الخطوة 

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

نها. 41-1: 13 ميةر : لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّو   ،  ند ِّ

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

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك  ن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.دّو 

لفة للحّق نفسه.  في ما )تذّكر  نّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مخت

 يلي قائمة بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 33:-4: 44 روميةمن  مقترحةأمثلة على تطبيقات  .4

  رِسل رسالة توصية مع شخٍص يمثِّل كنيستك.  : 1: 13

 سفرهم. إليها في  قّدم للمسيحيّين المسافرين بعض المساعدة التي يحتاجون : 4: 13

عن   منفصاًل  ين في الخدمة  العمل بدل  ن تكون مستقاّلً لمسيحيّين آخر اُكن شريكً  : 1: 13

 اآلخرين. 

 ألن يصير كنيسة بيتيّة.  ااجعل بيتك متاحً  : 1: 13

 (. 1: 14 الرسل (  صلِّ ألجلهم ) عمال1: 11تذكَّر المسيحيّين المسجونين )عبرانيّين  : 1: 13

 اقبل حقيقة  ن هللا يمتحنك بالّصعوبات ليزّكيك.  : 12: 13

مناسبة  اقً رْ ابحث عن طرٍق تُظِهر بها محبّتك  عاطفتك المسيحيّتَين، بحيث تكون طُ  : 13: 13

  مقبولة في ثقافتك. 

 انتبه  اعرف َمن هم المعلِّمون الكذبة،  ال تستقبلهم في بيتك.  : 11: 13

لّشّريرة على التلفاز، في ما هو شّر.  لذا، ال تشاهد البرامج    األفالم ا ا بسيطً  اُكْن بريئً  : 11: 13

 ال تقر  الكتب  المجاّلت الّرديئة،   بِعد عينيك   ذنيك عن كل ما يسلب منك بساطتك 

 في ما يتعلَّق بما هو شّر. 

(، فإنّه ما تزال لديه قّوة كثيرة 11: 14؛ يوحنا 41-42: 14مع  ّن الّشيطان هُِزم )متّى  : 42: 13

؛ 1: 1بطرس 1)  بال توقُّف  لذا، قا موا باستمرار(. 2: 1بطرس 1ليسبِّب الّشّر )انظر 

إلى  ، سيُطَرح الّشيطان بشكٍل نهائيّ المسيح(.  في المجيء الثّاني ليسوع 1: 2يعقوب 

 (. 12: 42 رؤيا يوحنا؛ 2: 4تسالونيكي 4جهنم النّار )
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 :أمثلة على تطبيقاٍت شخصية .3

 .  منينالمؤالجتماع المسيحيّين  ا .  ريد  ن  جعل بيتي متاحً 

  ريد  ن  تعلَّم إظهار العاطفة  المحبّة الصحيحتَين رإخوتي   خواتي بشكٍل مناسب  صحيح.ب. 

 التجاوب    .صلِّ : 4الخطوة 

ل في صالتك لما تعلّمته خال تجا ب. )41-1: 13 ر ميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتنا بلنصلِّ 

كون صالتك جملةً    جملتَين. تذكَّر  ن يصلّي  عضاء المجموعة على  ن ت دراسة الكتاب الُمقدس. تدّرب

 بشأن مواضيع مختلفة.( 

 

 دقائق( 2) صالة  4

 صالة شفاعيَّة

 

في مجموعات ثُنائيَّة    ثاُلثيَّة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا  ألجل الناس في  تابعوا الصالة

 .العالم

 )دقيقتان(  اجب بيتي 3

 للّدرس القادم

 

  عضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا،    اطلب منهم  ن يكتبوه في دفاترهم(.   عطِ  قائد المجموعة.)

 .   ن تكرز بالملكوت : تعهَّد بأن تتلمذ  ناًسا للمسيح   ن تبني كنيسة المسيحتعهَّد .1

 مع شخٍص آخر    مجموعة.  41-1: 13ر مية  ِعظ    علّم    ادرس .4

ن مالحظاتك .1 . اكتب  يًضا مالحظاتك بشأن  قتك الخاّص مع هللا،  مالحظاتك ملكوت هللا بشأن د ِّ

 . بشأن هذا الواجببشأن آيات الحفظ،  مالحظات 
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 ااتمّر في النموّ 

 

 .وقت الخلوة. 4

 استمّر بانتظام في قضاء  قت شركٍة شخصيّة مع يسوع المسيح ) قت الخلوة(. استخدم منهجيّة "الحقّ 

ل" )انظر (. إحدى الطّرق الجيّدة التّباعها هي استخدام برنامج 1ل، الُملَحق األ ّ  ليل ارإرشادأّ الدَّ  الُمفضَّ

(. استمّر في كتابة المالحظات في  قت 4ل، الُملَحق األ ّ  لقراءة الكتاب الُمقدَّس )انظر الّدليل ارإرشادأّ 

 خلوتك. 

 

 .حفظ اآليات الكتابيّة. 3

س للحفظ تأخذها من قراءاتك  دراستك في الكتاب الُمقدس. الكتاب الُمقدَّ في اختيار آيات جديدة من  استمرّ 

(.  استمّر في مراجعة آخر 1ة بشكٍل منتظم )انظر الّدليل ارإرشادأ األّ ل، الملَحق احفظ آيات كتابيّة مهمّ 

 خمسة آيات كتابيّة في كلِّ يوم. 

 

 .درااة الكتاب الُمقّدس. 2

ا،  اعتمد على منهجيّة الخطوات الخمسة في دراسة دَّس. اختر سفًرا كتابيًّ استمّر في دراسة الكتاب الُمق

، يُنَصح الذأ اخترتَه. حين تقوم بأّ ل دراسة لسفر كتابيّ  الكتاب الُمقدَّس  ذلك في دراستك للّسفر الكتابيّ 

ير العهد القديم في  ن تختار سفًرا من العهد الجديد قبل  ن تختار بعض  سفار العهد القديم، ألنّه ينبغي تفس

 ضوء إعالن العهد الجديد. 

 

 .الّصالة. 3

 (. 1: 1هللا )مزمور  هاستمّر بالّصالة ألجل شخٍص ما    شيٍء ما كلَّ  سبوع لترى ما يعمل
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 .ةركة المسيحيّ الشّ . 4

اِع كنيسة ة    في اجتماستمّر في االجتماع مع مؤمنين آخرين في الكنيسة )إّما في مجموعٍة    كنيسة بيتيّ 

 كبيرة(. 

 

 .اإلثمار. 4

؛ 14: 12(. اشهد ليسوع المسيح )انظر متّى 13، 2، 1: 11استمّر في المجيء بثمٍر كثير يد م )يوحنا 

(. انشر بشارة ارإنجيل بطرٍق مختلفة  منّوعة. ليُكن لديك تصميم على  ْن تؤثّر 13-11: 1بطرس 1

 يسوع المسيح. بًا من رْ بالنّاس الذين حولك ليصير ا  كثر قُ 

 

 .لمذةالتّ . 3

 (. 41-42: 1استمّر في اتّباع يسوع المسيح،  تعلّم منه   ِطع كالَمه )انظر متّى 
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 أنشئ مجموعاٍت جديدة

 

 حين تكِمل تدريب مجموعٍة من المؤمنين، قُم بعمل  مرين: 

 ع اآلخرين يبدأو  مجموعات جديدة.دَ . 4

ُدد الذين م/ مجموعتهم من المؤمنين الجُ هى  ن يبد  ا مجموعتشّجع مجموعة المؤمنين التي دّربتها عل

 ا. دعهم يستخدمون هذا المساق بالكامل    جزًءا منه لتدريب المؤمنين الُجُدد. يريد ن  ن ينموا ر حيًّ 

 

ا مجموعة جديدة.. 3  ابدأ أنَت أيض 

هذا المساق الكامل    جزًءا  اختر بر ح الّصالة مجموعةً جديدة من المؤمنين الّشباب لتدريبهم. استخدم

 منه لتدريب تلك المجموعة. يتألّف هذا المساق من األجزاء الثالثة التالية: 

 الخاّصة بالتّلمذة 2-1ة ة ارإرشاديّ درًسا في األدلّ  22   اذهب  تلمذ

 الخاّصة ببناء الكنيسة  2-1ة درًسا في األدلّة ارإرشاديّ  22  ة المسيحبني كنيساذهب  ا

 الخاّصة بامتداد الملكوت 14-1ة درًسا في األدلّة ارإرشاديّ  22  كرز بملكوت هللااذهب  ا
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 4الُملحق 

 العبيد األمناء والعبيد غير األمناء

 

 يتعلق بـ 22-24: 14 لوقا  11-21: 42العبيد األمناء  العبيد غير األمناء" في متّى "ثل مَ 

 الخدمة في ملكوت هللا

 . 22-24: 14 لوقا  11-21: 42متّى  اقرأ

 ثَل.افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ . 4

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية التي تتضّمنها قصة المثَل؟ ناقش

  .مالحظات

 .مديٌر للعبيد والخّدام 

الّسيّد كان سيُّد مجموعٍة من العبيد    الّخدام يوشك  ن يذهب في رحلٍة بعيدة  طويلة.  قبل  ن يغادر هذا 

عن العبيد  الخّدام اآلخرين.  في هذا المركز الجديد على  عيّن خادمه الذأ يثق به  كثَر الكّل مسؤ اًل 

ال  ن يشرف على عمل الخّدام  العبيد اآلخرين فحسب، بل   ن يهتّم كذلك  االخادم المدير الُمعيَّن حديثً 

يس    مدير ليشرف على الخّدام  العبيد يكون . فحين ال يكون هناك رئاحتياجاتهميّسّد بشكٍل خاّص بأن 

 عليهم  ن يؤّد ا عملهم بأمانٍة  إجادة.  اصعبً 

 

 .عودة الّسيّد 

تحدث عودة الّسيّد في  قٍت  طريقة غير متوقّعين على ارإطالق. لن يكون اليوم هو الّشيء غير المعر ف 

ر العبد الموكَّل على العبيد   الخّدام بأنّه  مين    غير  مين.  سيكون لعودة فقط، بل  الّساعة كذلك!  يُصوَّ

 عّما هو على العبد غير األمين.  االّسيّد تأثير على العبد األمين مختلٌف تمامً 
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 .امتداح العبد األمين 

سً  اإن كان هذا العبد  مينً  لعمل إرادة سيّده، فإّن السيّد عند عودته  افي إدارته   كالته   دائه لمهّمته  متحمِّ

يقيمه على كّل ممتلكاته. فقد كان هذا العبد يفعل إرادة سيّده حتى  قت رجوعه،  اهتّم بأمانة بعبيد  خّدام س

 سيّده اآلخرين. 

 

 .إدانة العبد غير األمين 

 لكن، إن كان هذا العبد غير  مين في إدارته   كالته   دائه لمهّمته، فإنّه سيُدان. فقد فّكر هذا العبد في 

 ابالمسؤ ليّة  بأن يعمل ما يريد. فقد فّكر بأنّه ألّن سيّده سيستغرق  قتً  بغير حسّ  اصرَّف قصدً ذهنه بأن يت

 في لهوٍ قبل  ن يعود، فإنّه سيقضي الوقت في المرح  اللهو، ال المرح  اللهو البريئَين فقط، بل  طوياًل 

  خذ يضربهم ليجعلهم اآلخرين .  قد تسلَّط بقسوة   حشيّة على العبيد  الخّدام ا يضً  عربيدأٍّ  طائشٍ 

كر.  يرضخون له  يطيعونه في كلِّ  ْرب  السُّ  ما يريد. مأل  قته باالحتفاالت  األكل  الشُّ

كان الّسادة يعاملون عبيدهم بها ريقة التي ،  هذا تذكيٌر للطّ اعند عودة الّسيّد إلى بيته، قطّع هذا العبد إَربً 

ليس فيه  امكانً  -مع غير المؤمينن  اأمانة. عيّن الّسيد لهذا العبد نصيبً الذين عيّنوهم في مهّمات لم يؤّد ها ب

يسوده األلم الّشديد الُمعذِّب. فألنّه خان األمانة التي  ُسنِدت إليه  لم يكن يُعتَمد عليه  اتعزية للباكين، مكانً 

 . (23: 41؛ متّى 2: 41 رؤيا يوحنابالمّرة، طرحه الّسيّد إلى جهنّم النّار )انظر 

 

  .ياق المباشر، وحّدد عناصر المثَلادرس وامتحن السّ . 3

 ثل  قّصته  شرحه    تطبيقه؟هذا المَ  خلفيَّة يما هش: ف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 . 34-24: 43لوقا في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

"يا رب،  لنا تضرب هذا  ذلك، سأل بطرس: دَ عْ بَ كان يسوع قد حكى لتّوه مثَل العبيد الّساهرين المتيقّظين.  

المثَل  م للجميع على السواء؟" كان الفضول يتملّك بطرس.  لكّن يسوع لم يعِطه إجابةً مباشرة.  قد حصل 

م بسبب كهو: "ال تهتّموا باألسئلة التي تُثار لدييبد   ّن ما يقوله يسوُع . 42-41: 11هذا ثانيّة في لوقا 

 مناء  حكماء، فتؤدُّ ن  ا عبيدً  اخّدامً  واتسعوا جاهدين ألن تكون الفضول الّصرف. فما عليكم عمله هو  ن
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المهّمات التي ُعيِّنتم رإتمامها."  لتوضيح ما قصده، حكى يسوع مثل العبد األمين  العبد غير األمين في 

 تأديته مهّمته كمديٍر موكَّل على العبيد  الخّدام اآلخرين. 

  

 . 34-33: 43لوقا في  واردةب. قصة المثَل  

 

 . 33-33: 43لوقا في  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

يقول الّرّب: "  ّما ذلك العبد الذأ يعلم إرادة سيّده،  لكنّه ال يُِعدُّ نفسه  ال يعمل بإرادة سيّده، فإنّه 

 ُعطَي . فكلُّ من هما  يعمل ما يستوجب الّضرب، فإنّه سيُضَرب قلياًل م.  لكنَّ الذأ ال يعلاسيُضَرب كثيرً 

ب عبيده  خّدامه    الذين حاسِ حين يعود الّسيّد سيُ يُطالَب بأكثر."  ا، يُطلَب منه كثيٌر،  من  ُ ِدع كثيرً اكثيرً 

لوا على مهّماٍت ُمعينة،  يحكم عليهم حكمً  (، 11، 11: 11. سيكافئ العبيد األمناء )لوقا اتمامً  عاداًل  اُ كِّ

هم لم ، ألنّه مع  نَّ اخفيفً  ا(. بعض العبيد سيُعاقَبون عقابً 22-21: 14ا  لكنّه سيعاقب العبيد غير األمناء )لوق

 اشديدً  ا.  عبيٌد آخر ن سيُعاقَبون عقابً تستحّق العقاب اعملوا أمور  يكونوا يعرفون إرادة سيّدهم، فقد 

 ألنّهم بالّرغم من معرفة إرادة سيّدهم تحدُّ ه  عملوا  شياء تستحّق العقاب.  ا قاسيً 

 

  .ثَلد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ حدّ . 2

  معنى ألأٍّ من تفاصيل قّصة المثَل.  لم يعِط يسوع  أَّ : علّم

 

  .حّدد الّراالة الّرئيسيّة للمثَل. 3

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ شف وناق  اكتش  

 . مالحظات
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 الخدمة في" يعلّمان عن 23-24: 14 لوقا  11-21: 42في متّى  "ينالعبد األمين  العبد غير األم"مثَل 

 ."ملكوت هللا

فوا  المؤمنينينبغي للمسيحيّين رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: " الة وبال بالمبا عن عمدٍ أال يتصرَّ

فوا بحّس المسؤول حسّ  يّة، بالمسؤوليّة، بحيُث يعملو  ما يريدو  في حياتهم. فعليهم أ  يتصرَّ

أل  يكونوا حكماء وأمناء في إدارة   مع المهّمات التي عيَّنها هللا لهم بشكٍل جّدّي، ويسعو  فيتعاملو

االنّاس واألنشطة والوقت والفَُرص، وغيرها  مَّ خادٍم  سيحاسب هللا كلَّ  أوكلهم وااتأمنهم هللا عليها." م 

 مسيحيٍّ عن  دائه المهّمات التي استُؤِمن عليها. 

يخدمون من خالل  داء  تتميم  سمةٌ  ساسيّة من سمات ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيقيّ  الخدمة

 المهّمات التي يعيِّنها هللا لهم بأمانة. 

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقار  المَ . 4

 ثل؟ ة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المَ : ما الذأ يعلّمه كلُّ  احٍد من هذه المقاطع الكتابيّ اكتشف وناقش

 .العبد/ الخادم ومهّمته الُمعيَّنة له 

: "األمر  شبه بإنسان مسافر ترك بيته، 12: 11. يقول يسوع المسيح في مرقس يُعطى ُكلُّ عبد مهّمة ُمعيّنة

لطة معيِّنً   لكّل  احٍد عمله."  ا  عطى عبيده السُّ

: "فلينظر إلينا 4-1: 2كورنثوس 1. يقول لنا الّرسول بولس في انً مطلوٌب من كلِّ عبد  خادم  ن يكون  مي

للمسيح   كالء على  سرار هللا.  المطلوب من الوكالء، قبل كلِّ شيء،  ن يوَجد كلُّ  االنّاس باعتبارنا خّدامً 

 ." ا احٍد منهم  مينً 

ّب يسوع المسيح في مرقس ال يعرف  أ عبٍد    خادم متى سيعود سيّده ليفحص خدمته  يقيّمها. يقول الرّ 

: "إّن الّسماء  األرض تز الن،  لكّن كالمي ال يز ل.   ّما ذلك اليوم  تلك الّساعة فال 11-11: 11

يعرفها  حٌد، ال المالئكة الّذين في الّسماء،  ال االبُن )في طبيعته البشريّة(، إال اآلب. فانتبهوا  اسهر ا 

. إذْن اسهر ا، ألنّكم ال تعرفون متى يعوُد ربُّ البيت:  مساًء،  م في ألنّكم ال تعرفون متى يحين الوقت! ..

 ." امنتصف اللّيل،  م عند صياح الّديك،  م صباحً 
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 .العبد/ الخادم والمسؤوليّة 

تختلف مسؤ ليّة العبد بحسب اختالف ما يتّم استئمانه عليه.  المسؤ ليّة تتناسب مع مقدار المعرفة التي 

 له بالفَُرص التي ُمنِحها. لديه  مع ما عم

 

 : الطّاعة  العصيان 23-1: 43ال يّين  اقرأ

 سيكافئ هللا الطّاعة  يعاقب العصيان. 

 

د : العصيان غير المقصود  عصيان التحّدأ المُ 11-14: 11؛ مزمور 11-44: 11عدد  اقرأ  تعمَّ

ستكون نتيجته العقاب  مد  تحدٍ دة،  لكّن عمل الخطايا بعينبغي التّكفير عن خطايا الّسهو غير المقصو

. يمكنهم  ن يصلُّوا ألجل غفران الّشديد. ينبغي  ن يصلّي المسيحيّون بأن يحفظهم هللا من الخطايا المتعّمدة

 خطاياهم  زاّلتهم  سهواتهم الخفيّة التي يجهلونها في بعض األحيان. 

 

: الجهل    المعرفة 11: 1تيموثا س 1؛ 11: 1 الرسل ؛  عمال12: 41؛ 22-21: 14لوقا  اقرأ

  العصيان

يُطلَب  ايُعاقَب عصيان العبد/ الخادم حسب مقدار ما يعرفه عن إرادة هللا.  باختصار، "ُكلُّ من  ُعطي كثيرً 

 ب(. 22: 14يُطالَب بأكثر" )لوقا  امنه كثيٌر؛  من  ُ ِدع كثيرً 

 

 عن المسؤ ليّة البشريّة.  ر ارإلهيّ : ال يجوز فصل االختيا42-42: 11؛ 11: 12؛ متّى 4: 1عاموس  اقرأ

على  اإسرائيل، الّشعب الّذأ اختاره هللا من بين كّل عشائر األرض ليكون شعبه الخاّص، سيُعاقَب  يضً 

 شّد من  اخطاياه.  المدن التي زارها يسوع المسيح  كرز  عمل معجزاٍت فيها لكنّها لم تتُب ستُعاقَب عقابً 

 لم تحظَ بفرصة اختبار تلك االمتيازات. عقاب المدن الّشّريرة التي 
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 .العبد/ الخادم والعصيا  

 لماذا ينبغي معاقبة العبد/ الخادم الذأ ال يعرف إرادة سيّده؟ كيف يُعاقَب  هو يجهلها؟ 

 

! فال يستطيع  حٌد  ن يّدعي  نّه ال يملك امطلَقً  . الجهل ليس جهاًل 13-12: 4؛ 41-12: 1 ر مية اقرأ

ته في خليقته،   علن إرادته األدبيّة األخالقيّة )ما     عن إرادته بالمّرة.  علن هللا  جوده  قوّ معرفةً عن هللا

هو صالح  ما هو شّرير( في قلوب  ضمائر مخلوقاته البشريّة. سيقاضي هللا النّاس بعدٍل تامٍّ حسب 

 معرفتهم  سلوكهم. 

 

؛ 11-12: 4؛ يعقوب 12: 14؛ جامعة 12: 1كورنثوس 1، 1: 2 ر مية؛ 13، 12-13: 1يوحنا  اقرأ

 : المعيار الُمتّبع في القضاء هو ارإيمان. 1يوحنا 1؛ 11-1: 13عدد 

ر ن ال بحفظ  المؤمنونالنّاس بحسب إيمانهم    عدم إيمانهم به  برسالته. المسيحيّون  سيقاضي هللا كلَّ  يُبرَّ

بواجباتهم الّدينيّة(،  لكن بإيمانهم بيسوع المسيح الّشريعة،  ال بأعمالهم الّصالحة،  ال بالتّديُّن )قيامهم 

. سيُكافَأ المسيحيّون  االستقامة  لكّن حياة إيمانهم تظهر بالطّريقة التي يعيشون بها حياتهم في البرّ فقط. 

 .  يعيشونها حسب  عمال البّر التي يعملونها

 سط شعب هللا  كالء غير  اكان دائمً يظِهر ن بحياتهم  نّهم ال يعيشون في البّر.  ا غير المؤمنين  يضً 

، ذأ كان يحّب  ن يكون  ّ اًل  مناء، مثل قادة الال يين داثان  زمالئه،    مثل قائد الكنيسة ديوتريفس، الّ 

سل  عصاهم  قا م خّدام هللا اآلخرين. لن ينجو هؤالء من قضاء  دينونة  الّذأ  راد  ال يكون بصلٍة مع الرُّ

 هللا. 

 

 .م والمجيء الثّانيالعبد/ الخاد 

 كيف ينبغي  ن يكون موقف  سلوك الخّدام المسيحيّين في ما يختّص بمجيء سيّدهم؟ 

 

 غير متوقَّع. لن يكون  أُّ إنسان  ا. سيكون مجيء يسوع المسيح الثّاني فجائيًّ 1-1: 1تسالونيكي 1 اقرأ

 على النّجاة    ارإفالت من مواجهة ذلك الحدث العظيم!  اقادرً 
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. ينبغي للمسيحيّين  ال ينتظر ا مجيء يسوع المسيح الثّاني بحالةٍ 14-3: 1؛ 4-1: 4تسالونيكي 4 اقرأ

 تتّصف بالتوتُّر مثلما فعل شعب كنيسة تسالونيكي. 

 

. ينبغي للمسيحيّين  ال ينتظر ا مجيء يسوع المسيح الثّاني بحالٍة من الفتور، 44-12: 1 رؤيا يوحنا اقرأ

 ال دكية. مثلما عمل شعب كنيسة 

 

. ينبغي للمسيحيّين  ن ينتظر ا مجيء يسوع المسيح الثّاني  هم يعيشون بأمانة 11-2: 4 رؤيا يوحنا اقرأ

ريقة الوحيدة التي بها ينتظر المسيحّي  يعملون بنشاط  حماس، مثلما فعل شعب كنيسة سميرنا. الطّ 

 يسوع المسيح بأمانٍة! خدمةالمجيء الثّاني هي باالستمرار في 

 

 . الكتاب الُمقدَّس عن الخدمةص تعليم لخَّ م. 4

 .2انظر الملحق 
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 3الُملحق 

 العشر وزنات

 

 يتعلق بـ 41-11: 11"مثل العشر  زنات" في لوقا 

 في ملكوت هللا المكافآت

 . 41-11: 11لوقا  اقرأ

 ثَل.افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ . 4

يّة،  يكون معناه الّر حّي مبنيًا على هذه اللغة المجازيّة.  لذا، سندرس   اًل : يُحكى المثَل بلغة مجازُمقّدمة

 كلمات قّصة المثل  خلفيّتها الثّقافيّة / الحضاريّة  الحقائق التاريخيّة المتعلّقة  المحيطة بها. 

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية التي تتضّمنها قصة المثَل؟ ناقش

  .مالحظات

  .ابيل الذي ذهب ليتسلَّم ُمل ك  اإلنسا  النّ  

.  بحسب القّصة املكيًّ  اليتسلَّم حكمً  ر ميةفي زمن يسوع  ن يذهَب إنساٌن ما إلى  غير اعتيادأّ  الم يكن  مرً 

تحَت  قبل ذهابه، إذ تشير القّصة إلى  نّه كان له عبيد  رعايا اساميًّ  االتي  مامنا، كان لهذا الرُجل مركزً 

 . سلطتِهِ 

 

 . العشرة وزنة  لكّل واحٍد من عبيده أعطى 

ة(،  هي مختلف عن الكلمة )في اليونانيّ  "مناهي " 11الكلمة اليونانية الُمترجمة إلى " زنة" في اآلية 

ة الُمستخدمة هناك هي ، حيث الكلمة اليونانيّ 12-12: 41الُمستخدمة في مثل العبيد الثاّلثة في متّى 

اللّتَين تشيران إلى تَين  يُرى التّفريق بين هاتَين الكلمتين اليونانيّ . ايمة تمامً "تاالنتون"،  هما مختلفتان بالق

" في هذا المثل منا) لذا، ستُستخَدم الكلمة "البستاني بوضوح.  -ختلفتَين في ترجمة فاندايك قيمتَين مُ 

 لتسهيل التّفريق بين القيَمتَين.( 

ة تسا أ مئة دراخما، قطعة نقديّة يونانيّ  ،"نام  ال" أ  ،وزنة" راد هذا النّبيل  ن يستثمر عبيُده مالَه. "ال

 في متّىالعبيد الثالثة  لِ لعامل عادّأ.  بخالف مثَ  احد األُجرة المقبولة ليوم عمل  راخماالدّ  كانت 
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الذين لم يُعطوا القدر نفسه من الوزنات، فإّن الّرُجل النّبيل في هذا المثل  عطى كّل  احٍد ، 12-12: 41

 عبيده القدر نفسه من المال.  من

 

 .الَمهّمة 

ُجل النَّبيل عبيده قائاًل   صغر بكثير من  ا" مقدارً منا مع  ّن "ال: "تاجر ا )بالمال( إلى  ن  عود."  مر الرَّ

(، فإّن هذه القّصة ال تشّدد على قضية مقدار المال الُمعطى، بل على ما يُعمل 41"التاالنتون" )في متى 

ُجل النّبيل  قد صار الملك!  بالمال. ينبغي   ن يُستثَمر المال إلى  ن يجيء الرَّ

 

ُجل النّبيل ويرفضونه.    بعض أهل البلد كانوا يكرهو  الرَّ

. فقد كان بعض النّاس يرغبون بالحصول المسيح في زمن يسوع لم يكن غير اعتيادأّ  ا هذا األمر  يضً 

لطة،  لذا كانوا يسافر ن إلى  ي محا لٍة الكتساب مركٍز ذأ نفوذ  سلطة.  لكّن بعض ف ر ميةعلى السُّ

 اما كان مثل هؤالء يبعثون  فودً  االنّاس في هذا البلد كانوا يخشون استبداد هؤالء إن حكموا.  لذا، كثيرً 

اني ثّ عليهم. حدث هذا مع يوحنا هيركانوس ال ارإحباط جهود ذلك الرجل في  ن يصير ملكً  ر ميةلى إ

 افة إلى  رخيال س في التّاريخ قبل مجيء يسوع المسيح األ ل بقليل.   رستوبولس، بارإض

 

  .عند عودة الملك كافأ العبيد األمناء 

جل النّبيل الذين صار ملكً  .  تى العبد الّذأ  ُعطي لهمعّما عملوا بالمنا  ا مر عبيده بأن يقّدموا حسابً  االرَّ

  خبر الملك بأن ِمناه ربح  اء!  جاء العبد الثّاني  يضً األ ل   خبر الملك بتواضع بأن مناه ربح عشرة  منا

 هكذا، اء. امتدح الملك عبديه األمينَين  عيّن لهما مهّمات تتوافق  تتناسب مع الّربح الّذأ حقّقاه. نخمسة  م

  ُعطيا مهّمة  ن يحكما عشر مدن لأل ل،  خمس مدٍن للثّاني. 

 

 .أهل البلد المعارضين لحكمهغير األمين و عند عودة الملك عاقب العبدَ  

 (، العبد الذين لم يستثمر ِمناه كان كسواًل 12-12: 41)متّى  "الوزنات"ثل ل العبد الكسول في مَ ثْ مِ 

كلمات عبده  اأنّه إنساٌن قاٍس  ظالم.  قد استخدم هذا الّسيّد  يضً سيّده ب ا.  قد اتّهم هذا العبد  يضً ا شّريرً 

 ا جاهدً  ابشأن سيّده، لكان عليه  ن يخشى سيّده  لعمل جادًّ  فعال  عتقده العبد للحكم عليه. فلو كان هذا ما ي
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هذا إال  ّن العبد لم يُكن جاة من العقاب المتوقَّع المحتوم.  لكنّه في الحقيقة لم يكن يعتقد بما قاله. ال يثبِت للنّ 

 ه. على إهماله  كسلاللوم يقول الحقيقة، إذ كل ما قصده هو  ن يوّجه لسيّده 

 

  .ياق المباشر، وحّدد عناصر المثَلادرس وامتحن السّ . 3

ثَل المَ  خلفيَّةشير تتألف من "الخلفية"  "شرح المثل    تطبيقه". قد تثل  ن : يمكن لسياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثل، صة المَ ق قبلثل المَ  خلفيَّةرد تثَل. عادةً ما التي قيل فيها المَ  الظر فصف تثل،    حكاية المَ  مناسبةإلى 

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد بينما شرح    تطبيق المَ 

 ثل  قّصته  شرحه    تطبيقه؟هذا المَ  خلفيَّة يما هش: ف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 . 44-4: 49لوقا في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

وا ينتقد ن يسوع حكى يسوع مثل األمناء العشرة للنّاس في بيت زّكا  حوله. بعض النّاس الحاضرين كان

(، بينما كان آخر ن مسر رين 1: 11، رئيس جباة ضرائب فاسد )لوقا خاطئعلى إنسان  األنّه حّل ضيفً 

(. حكى يسوع هذا المثل 12: 11" )لوقا لسماعهم يسوع يقول إنّه "قد جاء ليبحث عن الهالكين  يخلِّصهم

(. كان اليهود في زمن يسوع 11: 11)لوقا   يظهرالنّاس اعتقد ا  ن ملكوت هللا يوشك  ن يُعلَن  ألنَّ 

ة مملكة أرضيّ (. كانوا يتوقَّعون  ن يكون ملكوت هللا 11: 3ون باستمرار رإعالن ملكوت هللا )يوحنا عيتطلّ 

.  حتّى ا،  كانوا يتوقَّعون  نّه سيظهر سريعً مركزّي واألهّم فيهاال همعاصمتها أورشليم ولليهود دور

 (. 3: 1 الرسل ؛  عمال21-11: 12ثل هذه التوقُّعات )مرقس تالميذ يسوع كان لديهم م

  

 . 33-43: 49لوقا في  واردةب. قصة المثَل  

 

 . ضمن قّصة المثل نفسها واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

إلى  يتعلَّق المثَل بملكوت هللا،  بشكٍل خاّص بما سيحدث في مجيء ليسوع المسيح الثّاني. يشير جّو المثَل

 (. 11: 11)لوقا  هذا المثَل قِيل في ضوء توقّع مشترك عند بعض النّاس بأن ملكوت هللا سيُعلَن حااًل   نَّ 

كا  هدف يسوع من حكايته هذا المثل أ  يواجه ويصّوب اآلراء الخاطئة والمؤذية حول مجيء ملكوت 

 هللا: 
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في  ّمِة إسرائيل،  امحصورً ، لم يكن ملكوت هللا الذين  علنه يسوع 22-24: 41  14-11: 2بحسب متّى 

بل كان يشمل كّل  مم العالم. ليس في هذا المثل  يّة إشارة إلى تحقيق الحّريّة  االستقالل الّسياسيّين ألّمة 

 إسرائيل! 

سيحصل في المستقبل  اليس  مرً  في مرحلته النّهائيّة، ارإظهار الخارجّي لملكوت هللا 11بحسب لوقا  

من قبل  ن يعود الملك بمجٍد عظيم.  خالل هذه الفترة، على العبيد  ن يلةٌ من الزّ القريب. فستمّر فترةٌ طو

 استودعه سيّدهم في  يديهم.  ما كلَّ يستثمر ا 

في  دائه للواجبات الُمعيّنة له من هللا.  ا مجتهدً  ا، ينبغي  ن يكون كلُّ عبٍد  مينً 11 لوقا  41بحسب متّى 

في الّسماء الجديدة  األرض الجديدة، ستُكافأ  في شكله النّهائيّ   في القضاء األخير  تأسيس ملكوت هللا

 األمانة  االجتهاد، بينما سيُعاقَب عدم األمانة  ارإهمال. 

. ففي المجيء الثّاني، سيسّوأ يسوُع 43: 11الّشرح    التّطبيق الّرئيسّي لهذا المثل موجوٌد في لوقا 

، فإّن التّطبيق هو تعليم 41ثلما يُرى في مثل الوزنات في متّى المسيح حساباته مع كل خّدامه  عبيده.  م

مبدإٍ بالغ األهّميّة: "إّن كّل َمن عنده يُعطى المزيد،   ّما َمن ليس عنده، فحتّى الذأ عنده يُنتَزع منه." 

ة.  لكّن استثمارنا إهمالُنا استخداَم  استثمار ما استأمننا هللا عليه سيؤّدأ إلى فقداننا كل ما  ُعطيناه في البداي

 ما استأمننا هللا عليه سيقود إلى نمّونا في الغنى الّر حّي! 

ب يسوع . في المجيء الثّاني، سيحاسِ 41: 11الّشرح    التّطبيق الثّانوّأ لهذا المثَل موجوٌد في لوقا 

تّصل بُمْلك يسوع ض كل ما يفْ يسوع المسيح،  بالتّالي رَ  ضُ فْ المسيح الجميَع حين يقفون للقضاء  مامه. رَ 

، فإّن رفض بشارة 12-1: 1تسالونيكي 4  13، 12: 1.  بحسب يوحنا اشديدً  االمسيح، سيُعاقَب عقابً 

ارإنجيل )األخبار الّساّرة عن يسوع المسيح( بشكٍل خاّص سيكون له عقاب شديد خاّص.  موقف البُغض 

فض عند  هل البلد سيكون مستحقًّ  ، فإنَّ كلَّ من 24-22: 11.  بحسب متّى ألعظم عقاٍب من الملك ا الرَّ

 جهنّم.  - يعمل الّشّر سيُنَزع من ملكوته  يُلقى به إلى  تون النّار  الخطيةيتسبّب ب

 

  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 2

.  التّفاصيل ذات الّصلة في ثل: لم يقصد يسوع  ن يكون هناك مغزى ر حي لكّل نقطة تُذَكر في المَ ُمقّدمة

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

ا  الرئيسّي    الّدرس الرئيسّي الذأ يراد إيصاله من خالل الَمثل.  لذا، علينا  الّ نعطي مغزى ر حيًّا خاّصً

 ثَل. لية في قّصة المَ  مستقاّلً لكّل نقطة تفصي
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ثَل  التي تُعتبَر  ساسيّة    ذات ِصلة  يُقَصد : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 منها إيصال معنى ما؟ 

 .حظاتمال

  .اتسلُّم الّرُجل النّبيل ُمل ك   

ستخدم لغة المثَل الّرمزيّة ليعلِن  نّه يح. كان يسوع يمسهذه نقطة مهّمة في الَمثَل، ألنّها تشير إلى يسوع ال

على كّل الكون  الخليقة! سيتسلَّم هذا  ابعد موته  قيامته سيصعد إلى هللا اآلب في السماء، حيث سيتسلَّم ُمْلكً 

(.  بصفة يسوع 12-1: 1 رؤيا يوحنا؛ 11-1: 4مكافأةً له على عمل الخالص الّذأ  نجزه )فيلبّي  الُمْلكُ 

ماء،  سيحكم كامل الكون لمصلحة  خير الكنيسة لوك فإنّه سيجلس في يمين هللا في السّ الم المسيح ملكَ 

 (. 41-42: 1) فسس 

 

ن     من عبيده العشرة.  لكلِّ واحدٍ  اواحد   اأعطى م 

 ا،  أ ِمنً المقدار نفسهحقيقة  نَّ كلَّ عبٍد  خذ  بل الُمِهمُّ المهّم مقدار ما  خذه كلُّ  احٍد من العبيد، ليس 

نا! ال يشرح يسوع ما يقصده ااحدً   ما ااتودعه يسوع المسيح في أيدي . لكْن مؤكَّد  نّه يشير إلى بـالم 

، فإّن الملك هنا 41ما بين مجيئه األّ ل  مجيئه الثّاني.  على خالف مثَل الوزنات في متّى  عبيده وخّدامه

عطينا االنطباع بأن العبيد هم هؤالء الذين يكافئ عبيده األمناء بحسب مقدار الّربح الذأ تّم تحقيقه. هذا ي

 شيءٍ استُؤمنوا على مهّمٍة ُمعيَّنة،  هي المهّمة نفسها لكلِّ  احٍد من العبيد/ الخّدام. مؤكَّد  ّن الِمنا يرمز إلى 

: "فإّن المسيح  عطاه يسوع لكلِّ  احٍد من عبيده  خّدامه في العالم.  في ضوء الّسياق الذأ فيه قال يسوع

(، فإنّه يمكن  ن يكون الِمنا إشارة إلى 12: 11ارإنسان قد جاء ليبحث عن الهالكين  يخلِّصهم" )لوقا  ابنَ 

 مع هذا، فإنّه لكون يسوع المسيح ال يشرح معنى مهّمة إعالن بشارة ارإنجيل للّضالّين الهالكين في العالم. 

نا نا ا ن نفترَض معنًى ُمعيَّنً  أً ، فإنّه سيكون خطالم   عطاه الملك  ما هكذا يُرى  ّن التّشديد ال يقع على  .للم 

 التي بها استثمر ا  تعاملوا مع ما استُؤمنوا عليه.  ريقةالطّ لعبيده، بل على 

 

 .هّمةالمَ  

ُجل النّبيل عبيده قائاًل همّ هذه النّقطة مُ  : ة ألنّها تشير إلى الّرسالة الّرئيسيّة  المركزيّة للمثل. فقد  مر الرَّ

إذا ما قورن بالوزنة المذكورة في  ا)استثمر ا المال( إلى  ن  عود." مع  ّن الِمنا مبلٌغ صغير جدً  "تاجر ا

، فإّن تشديد هذه القّصة ال يقع على مقدار المال بل على ما يُعَمل بالمال. فينبغي استثمار المال 41متّى 



211 
 

ُجل النّبيل ملكً  ار ما مهوا كلَّ جهودهم الستخدام  استث! على شعب ملكوت هللا  ن يوجّ احتى  قت رجوع الرَّ

استأمنهم يسوع المسيح عليه. عليهم  ال يتركوا ما استُؤمنوا عليه د ن استخدام  استثمار. عليهم  ن يتّمموا 

نا، إن كان مهّمتهم باجتهاد. فمثاًل  ة هي الطّاعة المتمثِّلة بإعالن مثِّل إعالن بشارة ارإنجيل، فإّن المهمّ ي الم 

نانجيل للّضالّين الهالكين في العالم.  إن كان بشارة ارإ يرمز لمهمة خدمة هللا في عمٍل ُمعيَّن في  الم 

 (، فإنّه ينبغي تتميم هذه المهّمة الموَكلة بأمانٍة  اجتهاد. امحلٍّ    طبيبً   ن يكون صاحبَ المجتمع )مثل 

 

جل النّبيل ويرفضونه، ولكنّه ب   رغم ذلك صار الملك. بعض أهل البلد كانوا يبغضو  الرَّ

 ا( يتكلم  يضً 11فقط، فيما مثل األمناء )لوقا  العبيديتكلّم يسوع المسيح عن  41في مثل الوزنات في متّى 

ة ألن يسوع المسيح كان يشير من خاللها إلى محا الت همّ رعايا المملكة. هذه النُّقطة مُ  - أهل البلدعن 

ن من ر ميةلملوك. خطّط اليهود لصلب يسوع المسيح،  كان القادة اليهود  األُمم لتعطيل صير رته ملك ا

ك فشلت، و(.  لكّن محا التهم  ن يحولوا د ن صير رته ملك المل41: 4 الرسل ) عمال صلبوه فعاًل 

ضه البناةُ ف(. فيسوع نفسه كان "الحجر الذأ ر42: 4 الرسل  تسلّم يسوُع الملك على كّل الخليقة ) عمال

 (. 24: 41؛ متّى 41-44: 112ر حجر الّزا ية األساسّي" )مزمور هو نفسه صا]الّذأ[ 

 

 عند العودة، كافأ الملك أو عاقب عبيده وأهل البلد.  

ُجل النّبيلترمز عودة  ، إلى عودة يسوع المسيح المجيدة في مجيئه الثّاني.  في عودته ا، الذأ صار ملكً الرَّ

مناء بما يتوافق مع  مانتهم، حيث سيُعطون فرصةً ألن يقّدموا  قضائه النّهائّي، سيكافئ العبيد  الخّدام األ

 خدمةً  عظم في الّسماء الجديدة  األرض الجديدة. 

بحسب إيمانهم  سيُحاَسبون سيحَكم على كّل النّاس في العالم ) هل البلد(  ا في القضاء األخير النّهائّي  يضً 

يظهر في خدمتهم األمينة المجتهدة    عدم إيمانهم     عدم إيمانهم. فُسيقاضون إما بحسب إيمانهم الّذأ

على كل إنسا  الذأ يظهر في حياة عدم ارإيمان  ارإهمال  الكسل. المعنى الحقيقّي  األسمى للمثل هو  ّن 

، سواء  كان ما ااتأمنه يسوع المسيح عليه بأفضل صورةوااتثمار الاتخدام  افي العالم أ  يبذل جهد  

م ال.  في ضوء سياق المثَل، على النّاس  ن يبذلوا كلَّ جهٍد الزم من  جل االستفادة يؤمن بيسوع المسيح  

 من إنجيل الخالص الذأ  ُعلِن لهم. 
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  .(33الواقفو  هناك ااآلية  

كانوا يستمعون للقّصة. كما  ّن الّشخص المتكلِّم في  اهؤالء األشخاص جزٌء من القِّصة  ليسوا  شخاصً 

يشير إلى ما في فكر لهم  مع هذا، فإّن ما يُقال هنا الملك ال الّرّب يسوع المسيح.  هو 41-43اآليتَين 

 يسوع المسيح. 

 

  .حّدد الّراالة الّرئيسيّة للمثَل. 3

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

لطريقة التي بها شرح يسوع المسيح المثَل    طبَّقه نعرف كيف ينبغي تفسير األمثال. نفسها.  بالنّظر إلى ا

عادةً ما يكون للمثَل هدف    درس رئيسّي  احد،  أ نقطة مركزية  احدة يشّدد عليها.  لذا، علينا  ال 

ّدرس الّرئيسي نحا ل إيجاد حقٍّ ر حّي في كلِّ  احٍد من تفاصيل القّصة، بل علينا  ن نسعى الكتشاف ال

 الذأ يسعى المثَل لتقديمه. 

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ شف وناق  اكتش   

 . مالحظات

 ."ملكوت هللا المكافآت فييعلّم عن " 41-11: 11لوقا في  "الوزنات العشرة"مثَل 

أفضل ااتخدام على النّاس أ  يبذلوا أفضل جهودهم من أجل رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

وااتثمار لما أعطاهم يسوع المسيح وااتودعهم عليه. ايكافئ هللا األمانة واالجتهاد، وايعاقب عدم 

 "األمانة واإلهمال والكسل.

يسوع المسيح  بشارة  في ضوء سياق هذا المثَل، تشمل األمانة الطّريقة التي بها يتجا ب ارإنسان مع

، على كلِّ إنسان  ن يستجيب ليسوع اتخليصه جابي ضرائب كان فاسدً  من انتقاد يسوع على داًل ارإنجيل. فب

 المسيح الذأ  تى ليبحث عن كّل الهالكين  يخلِّصهم. 

يخدمون ال باالحتفاظ  الخدمة غير األنانيّة سمةً  ساسيّة من سمات ملكوت هللا.  شعب ملكوت هللا الحقيقيّ 

يستخدمونه  يستثمر نه،  يبذلون كلَّ جهٍد ممكن لزيادة  إذْ  ألَنفُِسهم بكّل ما استودعهم يسوع المسيح عليه،

مهّمة إعالن بشارة ارإنجيل، فعليه  ن يسير في  إنساٌن ما على  مضاَعفة ما استُؤِمنوا عليه. فإن استُؤمن

آخر،  انة  مرً أمَ  إن كانت المهّمة الُمستَ عن الّضالّين الهالكين لتخليصهم.  اخطوات يسوع، فيخرج باحثً 

 ة ثمار إنجازاته. فكّل جهٍد ممكنه للتّأثير في مجتمعه  مضاع لى ارإنسان  ن يخرج باذاًل فع
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بالعموم، يِعُد يسوع ارإنسان الذأ يقبل تعاليم الكتاب الُمقدَّس  عطاياه هللا الّسخيّة بأن يصير  كثر غنى! 

 ايصير فقيرً  ه سوفهللا الّسخيّة بأنَّ س  عطايا  لكنّه في الوقت نفسه يحذِّر الذأ يرفض تعاليم الكتاب الُمقدَّ 

 ! لديه . فبإهمال ارإنسان  اجبَه سيخسر في النّهاية كلَّ شيءٍ ار حيًّ 

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقار  المَ . 4

حّق تتشابه بعض األمثال في ما بينها،  يمكن مقارنة بعضها ببعض في بعض األحيان. فال ُمقّدمة:

الموجود في كّل األمثال له ما يوازيه    يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع  خرى في الكتاب الُمقدَّس. حا ل  ن 

تجد  هّم الشواهد المقابلة  المشابهة التي يمكنها  ن تساعدنا في تفسير المثَل. احرص دائًما على  ن تفّسر 

 تاب الُمقدَّس. مثاًل ما باالعتماد على التعليم الواضح  المباشر للك

ترتبط  "األمناء العشرة"(،  مثل 41)متّى  "الوزنات" مثل  "في الكرم العّمال"الّرسالة الّرئيسيّة لمثل 

رين لمجيء  المؤمنينبمجيء يسوع المسيح الثّاني. ينبغي لكّل المسيحيّين   ن يكونوا مستعّدين  متحضِّ

 ما   كلهم  استأمنهم هللا عليه. عن كّل  ايسوع المسيح الثّاني، حين سيقّدمون حسابً 

 : ا يضً  ا لكن مختلفً  امهمًّ  ا مع هذا، فإّن كلَّ  احٍد من هذه األمثال يعلّم حقًّ 

 

 ".العاملين في الكرم"ثَل مَ  

في   قاٍت مختلفة من النّهار،  لكن في  . في هذا المثَل، استأجر صاحب الكرم عّمااًل 13-1: 42متّى  اقرأ

 افقد نالوا جميعً  بذلوا مقادير مختلفة من العمل،ى الجميع المكافأة نفسها. فمع  ّن العّمال نهاية النّهار  عط

 . اتمامً  المكافأة نفسهافي النّهاية 

التي قضاها  الُمّدةالذأ فيه يدعو هللا ارإنسان،     الوقتت هللا ال تعتمد على آيعلّم هذا المثل عن كون مكاف

ة لكلِّ َمن يأتي إليه، سواء في  قٍت مبكِّر من  يعطي بنعمته الحياة األبديّ  هو في ارإيمان المسيحي. فاهلل

ر فيها. يعطي هللا بنعمته الخالص نفسه لكلِّ َمن يؤمن، بغّض النّظر عن مرحلة حياته  الحياة     قٍت متأخِّ

مكافأة نفسها التي نالها (! العمال الذين استُؤِجر ا في نهاية النّهار نالوا ال21-22: 41التي تاب فيها )لوقا 

عملوا بأمانة  اجتهاد  جّديّة في الفترة التي استُؤِجر ا للعمل  االذين استُؤِجر ا في بداية النّهار، ألنّهم جميعً 

 فيها. 
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 ".الوزنات"ثّل مَ  

امه لكلِّ  احٍد من عبيده/ خدّ  مقادير مختلفة من المال. في هذا المثل،  عطى الّسيّد 12-12: 41متّى  اقرأ

المبلغ  ضاعفاحين اكتشف  ّن كليهما  بالمكافأة نفسها لكْن حين عاد، كافأ عمل العبدين األمينَين الثالثة، 

 الذأ استُؤمنا عليه. 

التي يحقّقها الخدام،  ذلك  درجات النّجاح المختلفة أو النّتائجال تعتمد على هللا يعلّم هذا المثل  ّن مكافآت 

لكنّها تعتمد على  مانة  اجتهاد الخّدام، بغّض النّظر عن مقدار ما استُؤمنوا بحسب قدراتهم المختلفة،  

عليه من قدرات  فَُرص! يكافئ هللا بنعمته  سخائه األمانة  االجتهاد. فالخادم صاحب المواهب األكثر 

كليهما كانا   النّتائج األعظم لن ينال مكافأةً  عظم من الخادم صاحب المواهب األقّل  النّتائج األضعف ألنّ 

  مينَين بالقدر نفسه. 

  

  ".العشرة "الوزناتثل مَ  

لكّل  احٍد من خّدامه  المقدار نفسه من المال. في هذا المثل،  عطى الّرُجل النّبيل 41-11: 11لوقا  اقرأ

 كثر من آخرين.  احين اكتشف  ن بعضهم حقّق ربحً  بمكافآٍت مختلفةالعشرة،  لكن عند عودته كافأهم 

حين تكون لديهم القدرات  درجات أمانة واجتهاد الخّدام المختلفةم هذا المثل  ن مكافآت هللا مبنية على يعلّ 

! للّدرجات المختلفة من األمانة واالجتهاد الفُرص نفسها. ستكون هناك مكافآت مختلفة المقدار  الّدرجة 

 كورنثوس1سؤ ليّة  عظم )انظر م ا عظم سيُعطى  يضً  االعبد/ الخادم الذأ سيبدأ  مانةً  اجتهادً 

1: 14-11 .) 

 

ص التعليم الّرئيسّي للمثَل. . 4  لخِّ

 نؤمن    نعرفه: ما التّعاليم    الّرسائل الّرئيسيّة التي يقّدمها المثَل؟ ما الذأ يريدنا يسوع المسيح  ن ناقش

 ؟ نعمله   نكو  عليه به،  ما الّذأ يريدنا  ن 

   .مالحظات

 اس أ  يعرفوا طبيعة هللا ويسوع المسيح والكيفيّة التي يعمال  بها. ينبغي لكّل النّ  

 هللا بنعمته  سخائه كّل مسيحّي حقيقي في القضاء األخير. سيكافئ 
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 لكّن كّل هذه المكافآت تُعطى ال ألّن المسيحيّين الحقيقيّين يستحقّونها    كسبوها بجهِدهم، بل ألنَّ كلَّ شيٍء 

تعتمد  المؤمنون، حتى األعمال التي يعملها المسيحيّون 12: 4 نعمته. بحسب  فسس ة هللا يعتمد على محبّ 

 على نعمة هللا! 

 

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

 المهّم هو خدمة هللا بموقٍف سليم  ر ٍح سليمة،  خدمته بأمانة  جّديّة  اجتهاد: 

ع فرائس لر ح العمل ألجل األجرة في ما يتعلَّق باألمور ويتجنّبون الوق وت هللا الحقيقيّ شعب ملك

 بأن يكافئ الذين يدعوهم بالمكافأة التي يراها مناسبة.  من ذلك يدِركون حّق هللا الّسيادأّ  بداًل الّر حيّة،  

 

التي منحهم هللا إيّاها. ال يكافئ  شعب ملكوت هللا الحقيقّي  مين  مجتهٌد في ما يختّص بالقدرات  الفَُرص

 هللا النّجاح    النّتائج لذاتها،  لكنّه يكافئ األمانة  االجتهاد. 

 

شعب ملكوت هللا الحقيقّي يبذلون كل جهٍد ممكن الستثمار ما استُؤمنوا عليه  فضل استثمار،  أ  نّهم يُبد ن 

 ت مختلفة لدرجات األمانة  االجتهاد المختلفة.  كبر درجٍة ممكنة من األمانة  االجتهاد. يعطي هللا مكافآ

 

 .مبدأ مهّم في ملكوت هللا 

(. 41: 41عطى المزيد فيفيض؛  من ليس عنده، فحتّى الذأ عنده يُنتَزع منه" )متّى "فإّن كلَّ َمْن عنده يُ 

تخدامنا ما استأمننا بإهمالنا استخدام ما استأمننا هللا عليه سنخسر كّل ما استُؤمنّا عليه في األصل.  لكن باس

 هللا عليه سننمو  كثر فأكثر في غنانا الّر حّي! 
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 2الُملحق 

 شجرة التّين الُمفر خة والعبيد المتيقّظو  الّساهرو  

 

 11-14: 42شجرة التّين المفرخة" في متّى "مثل 

 يتعلقان بـ 22-11: 14العبيد المتيقّظين الّساهرين" في لوقا "مثل  

 هر واالنتظار في ملكوت هللااليقظة والسّ 

 

 أ. شجرة التّين الُمفرخة

 . 11-14: 42متّى  اقرأ

 افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.. 4

 ثل؟: ما هي العناصر الحياتية التي تتضّمنها قّصة المَ شق  نا

 .مالحظات

 ة. باستخدام قصّ  ا كثر من كونه توضيحً  تشبيه توضيحيّ هذا المثل في الحقيقة 

 

 .الشَّجر 

ما قاله يسوع المسيح عن شجرة التّين يمكن  ن يُقال عن  شجاٍر  خرى باستثناء األشجار دائمة الُخضرة 

 (. 41: 41)لوقا 

 

 األوراق الجديدة.

 شجرةٌ بإخراج براعم    راٍق جديدة، فإّن الجميَع يعرفون  ّن الّصيف يقترب.   حين تبد
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  .شر، وحّدد عناصر المثَلياق المباادرس وامتحن السّ . 3

 ثل  قّصته  شرحه    تطبيقه؟هذا المَ  خلفيَّة يما هش: ف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 . 24-4: 33 في متّى واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

من تعليم يسوع عن األمور األخيرة. رسالة هذين الفصلين هي  ّن على المسيحيّين  41  42يتألَّف متّى 

 يكافئ. النّبوات   يحاسب ا ساهرين  منتظرين رجوع يسوع المسيح الذأ سيقاضي ن يكونو المؤمنين

الواردة في هذين الفصلَين تشير إلى  حداٍث في المستقبل القريب  إلى  حداٍث في نهاية الّزمن. الّدينونة 

 ا احدً  ان لتشكِّال تعليمً اآلتية على   رشليم  الّدينونة النّهائيّة األخيرة لكّل العالم في المجيء الثّاني تتداخال

يقدِّم صورةً توضيحيّة عن  ،  أ مثااًل انموذج  عن األمور األخيرة. تمثِّل كارثة   رشليم القريبة  اعظيمً 

 الّضيقة العظيمة في نهاية الّزمن. 

 

 .: المناابة2-4: 33متّى  

الهيكل؟ ماذا ستكون عالمة مجيء  ذان طرحهما التاّلميذ: متى سيُدمَّرالّسؤاالن اللّ مناسبة هذا التّعليم هو 

 المسيح في نهاية الّزمن؟ 

 

ل آالم المخاض: 43-3: 33متّى     .أوَّ

كّل  نواع الّضيقات، مثل الحر ب  المجاعات  الّزالزل، ستكون مصاحبةً للكرازة ببشارة ارإنجيل لكّل  

 النّهاية. مجيء  مم األرض. ينبغي  ن يحصل هذا قبل 

 

 .لها لّضيقة العظيمة التي تمثِّل ضيقات أورشليم ظالال  : ا33-44: 33متّى  

ستقف "رجاسة الخراب" في المكان الُمقدَّس.  قد تّم هذا حين قال يسوع إّن ضيقات   رشليم ستحصل 

ُصَور تمثال إمبراطورها،  دمَّر ا الهيكل في الهيكل حاملين التي  قف جنودها  ار محين تقّدمت جيوش 

 (. 42: 41ميالديّة )لوقا  12 مدينة   رشليم عام 



218 
 

 لكّن يسوع قال إّن تدمير   رشليم لن يكون نهاية الّزمن. فستكون فترة الّضيقة العظيمة  قَت ضيٍق عظيم 

 ن يحرصوا على  ال يُضلَّهم المسحاء  المؤمنينغير مسبوق طيلةَ التّاريخ البشرّأ. ينبغي للمسيحيّين 

 الخاطئة الُمضلّلة  عملهم المعجزات.  همالكذبة    األنبياء الكذبة بتعاليم

 

 .: ظهور يسوع المسيح24-39: 33متّى  

يشبه البرق الذأ يُرى من  قصى األُْفق إلى   في كّل مكانٍ  ا مرئيًّ  امجيء يسوع المسيح الثّاني سيكن فجائيًّ 

مسيح كلَّ في كلِّ مكان بسبب صوت البوق العظيم.  ستجمع مالئكة ال ا قصاه اآلخر،  سيكون مسموعً 

 ، من كّل مكان. المؤمنينمختاريه،  أ كّل المسيحيّين 

 

 .: مثَل شجرة التّين الُمفر خة24-23: 33متّى  

حين سيرى التاّلميذ سلسلة األحداث التي ذر تها ظهور "رجاسة الخراب ... قائمةً في المكان الُمقدَّس،" 

هذا الجيل     ، فإنّ اتّص بوجود اليهود عمومً سيعرفون  ّن دمار   رشليم  الهيكل قريب.  لكن في ما يخ

 هذا النّوع من النّاس لن يز ل إلى  ن تحصل األحداث الممتّدة حتى مجيء يسوع المسيح الثّاني. 

 

 .: ضرورة اليقظة والّسهر واالاتعداد كلَّ الوقت33-24: 33متّى  

كذلك  غير  اسوع المسيح الثّاني فجائيًّ .  سيكون مجيء يا غير متوقَّعً  اكان الطّوفان في زمن نوح فجائيًّ 

. ال  حد يعرف متى سيحدث.  عند عودة يسوع المسيح فإنّه لن يرّحب امتوقَّع  ال يمكن التنبُّؤ بوقته مطلقً 

 تسالونيكي1بالجميع في الّشركة األبديّة معه. فستأخذ المالئكة معها المؤمنين للتّرحيب بيسوع المسيح )

(.  لكّن غير 12: 1تسالونيكي 4الندهاش  ارإعجاب به في مجيئه الثّاني )(،  التعبير عن ا11: 2

من احتفال التّرحيب المجيد البهيج في  ا. لن يكون غير المؤمنين جزءً الن يُؤَخذ  -المؤمنين سيُتَركون 

اء المجيء الثّاني، بل في  قٍت الحٍق من ذلك اليوم، ستأتي المالئكة بهؤالء األشرار إلى  مام عرش قض

 (. 11-11: 41يسوع المسيح )متّى 

 

  .: مثَل العبيد/ الخّدام األمناء والعبيد/ الخّدام غير األمناء44-34: 33متّى  

 اليقظة  الّسهر  االستعداد تعني الخدمة األمينة  المجتهدة في ملكوت هللا. 
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 .: مثل العشر عذارى42-4: 34متّى  

مطلوب من كلِّ مسيحيٍّ ألّن  قت مجيء يسوع المسيح الثّاني اليقظة  االستعداد خالل طوَل اليوم  مٌر 

 غير معر ف. 

 

 .: مثل الوزنات24-43: 34متّى  

ء الثّاني  يوم القضاء األمانة  االجتهاد في استخدام  استثمار القدرات  الفَُرص المعطاة من هللا قبل المجي

 . ماهيُظِهريعيشهما   ن  مؤمنينبغي لكلِّ مسيحّي  األخير  مينٌ 

 

 : مثل الغنم والماعز 34-24: 34متّى  

 غير المسيحيّين  مام عرش يسوع  المؤمنونيصف هذا المثَل القضاء األخير الذأ فيه سيمثُل المسيحيّون 

 المسيح في مجيئه الثّاني. 

 

 . 23: 33في متّى  واردةب. قصة المثَل  

: " تنحلُّ كلُّ 2: 12لتي يقّدمها تعودان إلى إشعياء الّراجح  ّن لغة مثَل شجرة التّين الُمفِرخة  الّصورة ا

كواكب الّسماء،  تُطَوى الّسما ات كَدْرٍج،  تتساقط كلُّ نجومها كتساقُط   راق الكرمة    حبّات التّين 

دة(." تُشبَّه االضطرا نة )الُمجعَّ ات التي تحدث في عالم الطّبيعة بتساقط   راق الكرمة  حبات بالمتغضِّ

، مثل تزعُزع قّوات الّسما ات. الثّاني ئهقبل مجي اكان يسوع قد تكلّم عن  حداث عظيمة  خطيرة جدً التّين. 

عمليًّا من مثٍَل  ادرسً  طُ ستنبِ  هنا يَ . عاصفةٍ هّزها ريح تيمكن  ن يُرَمز إلى هذه األحداث بشجرة التّين التي 

 يتعلَّق بالّشجرة نفسها. 

 

 . 24-22: 33متّى في  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

عن تدمير   رشليم بما في ذلك هيكلها. سأله تالميذه  1: 42 - 11: 41تكلّم يسوع المسيح في متّى 

: كان سؤالهم األ ل: "متى يحدث هذا؟"  سؤالهم الثّاني: "ما هي عالمة رجوعك  انتهاء نيسؤالَ 

ذين الّسؤالَين: الجزء األ ل من شرح بشكٍل مباشر به التّين الُمفِرحة مرتبطالّزمان؟"  شرح مثَل شجرة 
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ؤال األ ل،  الجزء الثّاني من الّشرح )متّى 11: 42المثَل )متّى  ( مرتبط 11-12: 42( يتعلَّق بالسُّ

 بالّسؤال الثّاني. 

 

 اؤال التاّلميذ األّول هو: "متى يحدث هذا؟"  

بل على  -فاعلموا  نّه قريب جواب يسوع عن هذا الّسؤال هو: "حين تر ن هذه األمور جميعها تحدث، 

 األبواب!" 

)كالم موّجه للتاّلميذ( هذه  ترو كان يسوع المسيح هنا يتكلّم إلى تالميذه،  لذا ال بّد  ّن كلماته "حين 

والتي ايشهد األمور جميعها" تشير إلى تحقيق التنبُّؤات المختلفة التي نطق بها يسوع في هذا السياق، 

ه لن يتُرك حجٌر من بوءة يسوع هي  ّن   رشليم، بما فيها هيكلها، ستُدمَّر.   نبأ بأنّ ! كانت نتالميذه تحقيقها

. سير ن  سيسمعون عن قيام مسحاء كذبة  حر ب كاماًل  امباني الهيكل على حجر. فسيُهَدم الهيكل هدمً 

خاض" بار حر ب  مجاعات  زالزل،  غيرها.  قد دعا يسوع كلَّ هذه األحداث " ّ ل ]آالم[ الم  خ

 (. 2-2: 42)متّى 

م.  حتى نبوءة يسوع عن "رجسة  12سقوطها عام  وصاحبتسقوط   رشليم  قبلث داحصلت هذه األح

( تحقّقت في  يّامهم. فهي تشير إلى الجيوش 42-11: 42الخراب ... ]الـ[قائمة في المكان الُمقدَّس" )متّى 

 قفوا في الهيكل  دّمر ه مع  نعالمها، حيالتي كانت تحمل صورة تمثال إمبراطورها على   انيةر مال

تالميذ بمعنى  ّن  11: 42(.  لذا، طبيعيٌّ  ن يُفسِّر كالم الّرب في متّى 42: 41م )لوقا  12  رشليم عام 

" قريٌب هاكّل هذه األمور تحدث،  بعد ذلك سيعرفون  ّن "سقوط   رشليم  هيكل يسوع المسيح ايرو 

 . اجدً 

 

 اني هو: "ما هي عالمة رجوعك وانتهاء الّزما ؟" اؤال التاّلميذ الثّ  

 ، حتى تحدث هذه األمور كلُّها." اال يز ل هذا الجيل  بدً كان جواب يسوع عن هذا السؤال هو: "

بل إلى نفسها التي ستحصل في عالم الخليقة، التي ال تشير الخليقة  األحداث" هنا تشير إلى عالمةالكلمة "

يذ عن األحداث التي ستحصل في التاريخ  التي تشير إلى مجيء يسوع المسيح عالم الفداء. سأل التاّلم

كلمات يسوع عن تدمير   رشليم،  عن تدمير الهيكل   االثّاني  فدائه األخير لشعبه؟ كان التاّلميذ قد فّسر

ادهم بهذا باعتق ابشكٍل خاّص، بأنّها تشير إلى "انتهاء الّزمان"  "انتهاء العالم". كانوا مخطئين جزئيًّ 

الّر أ، حيث قال يسوع المسيح إّن فترةً طويلةً من الّزمن ستمّر ما بين سقوط   رشليم  هيكلها من ناحية 
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 قد   ضح يسوع المسيح  نّه خالل هذه  .من في مجيء يسوع المسيح الثّاني من ناحيٍة  خرى نهاية الزّ 

طهَد المسيحيّون  يُقتَلون  يكونون ُمبَغضين من كّل ويلة ما بين مجيئه األّ ل  مجيئه الثّاني سيُضالفترة الطّ 

كثير ن من المسيحيّين األَُمم بسبب يسوع المسيح.   نبياء كذبة كثير ن سيقومون  يخدعون كثيرين. 

. ًضايسلِّم بعضهم بع  ااالسميّين سيرتّد ن عن ارإيمان،  يتركون الكنيسة، بل  سيخون بعضهم بعضً 

 بّة.  لكْن قبل  ن تأتي النّهاية، سيُكَرز ببشارة الملكوت في كّل  ّمٍة في العالم! سيزيد الّشّر  ستبرد المح

 اضح  ن هذه األحداث التي تمتّد حتّى المجيء الثّاني ال يمكن  ن تكون قد ُشوِهدت من مجموعة تالميذ 

يست ذات الكلمات " لحين ترو  اأيّها االثنا عشر( هذه األمور جميعهايسوع المسيح الّصغيرة. فالكلمات "

تشير إلى  11: 42 هكذا، مع  ن الكلمات "هذه األمور جميعها" في متّى ." حتّى تحدث هذه األمور كلُّها"

 12: 42، فإّن "هذه األمور كلها" الواردة في متّى أ  يروهالتالميذ يسوع المسيح  اكا  ممكن  األمور التي 

 ! ء يسوع المسيح الثّانياتحصل عبر القرو  حتى مجيتشير إلى األمور التي 

إلى  ا يضً  23: 41 - 23: 42إلى نهاية الّسماء  األرض الحاليتَين.  يشير متّى  11: 42يشير متّى 

"هذه األمور كلّها" الواردة في متّى  األحداث المحيطة بمجيء يسوع المسيح الثّاني.  لذا، يُظِهر الّسياق  نَّ 

العصور ما بين مجيء يسوع المسيح األّ ل  مجيئه الثّاني تشير إلى ما سيحدث عبر القر ن   12: 42

 بارإضافة إلى المجيء الثّاني نفسه! 

 

لألحداث، ال في زمن يسوع  مجموعة المعاصرين ن تُحَصر عبارة "هذا الجيل" في  اليس ضر ريً 

هذا النّوع من يمكن  ن تشير إلى معنى يتجا ز ناحية الّزمن، بحيث يعني "ف. الحاضر المسيح  ال في زمننا

؛ 1: 14؛ مزمور 42، 1: 14يمكن  ن تشير إلى "اليهود في  ّأ زماٍن    عصر" )تثنية  النّاس". فمثاًل 

: 42الكلمة "جيل" في متّى  (.  لذا، فإنّ 12: 1؛ عبرانيّين 11: 4؛ فيلبّي 22: 4 الرسل ؛  عمال2: 12

 ن تحصل هذه  ىلّشعب اليهودّأ لن ينتهي إل ن تحتمل هذا المعنى. فقد  علَن يسوع  ّن ا ايمكن  يضً  12

(! فبالّرغم من االمتيازات العظيمة التي حظي بها شعب 13: 11األمور حتى  قت المجيء الثّاني )إرميا 

 ْن يُزالوا عن  جه األرض كأّمٍة.  اطبيعيً  اعب مسيّاهم  صلبوه.  لذا، ربما بدا  مرً إسرائيل، رفض هذا الشّ 

 اليهود سيستمّر ن موجودين كأّمة حتّى المجيء الثّاني.  بأ بأنَّ  لكّن يسوع المسيح  ن

ص كما  نبأ الّرسول بولس بأنّه في كلِّ زمٍن  عصر، ستخلص بقيّة مختارة من األّمة اليهوديّة، مثلما سيخلُ 

ه هذ كلَّ  يرواتالميذ يسوع لن  (.  مع  نَّ 43-41، 4-1: 11 ر ميةالمختار ن من األَُمم غير اليهودية )

ز الن، فإنَّ كالَم يسوع المسيح لن يز ل! ت!  مع  ّن الّسماء  األرض الحاليتَين ايقينً  اتحدثاألمور، فإنّها 

 كالم يسوع المسيح هو األساس الذأ عليه يبني   الد هللا إيمانهم! 
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به هو جوا 12: 42 ،  متّى 1: 42هو جواب يسوع عن سؤال تالميذه في متّى  11: 42: متّى االاتنتاج

 ب. 1: 42عن سؤال تالميذه في متّى 

 

هناك فرق في الّشرح أو التّطبيق الُمقدَّم في متّى ومرقس من ناحية، والّشرح أو التّطبيق الُمقدَّم  

 في لوقا من ناحيٍة أخرى. 

ق لوقا مالسقوط كامل العالم في نهاية الزّ  اقوط أورشليم كنموذجٍ في حين يتكلّم متّى  مرقس عن   من، يفرِّ

(.  مع  ّن 42-41: 41(  سقوط العالم في نهاية الّزمن )لوقا 42-42: 41بين سقوط   رشليم )لوقا 

( معنى مزد ج، 42 ،11: 11؛ مرقس 41، 41: 42متّى ى  مرقس )يقة العظيمة" في متّ لعبارة "الضِّ 

قبل  سيحدث(  لما 12-12: 11؛ مرقس 42-11: 42متّى قوط   رشليم )ي سحيث تشير لِما سيحدث ف

لما (، فإنّها تشير في لوقا 41-11: 11؛ مرقس 11-41: 42متّى مجيء يسوع المسيح الثّاني مباشرةً )

(.  لذا، فإّن الكلمات "عندما تر ن هذه األمور حادثةً،" 41: 41سيحدث في سقوط   رشليم فقط )لوقا 

ثّاني، الُمسّجلة في لوقا إلى  موٍر ستحصل ضمن  حداث المجيء الفقط ، تشير 11: 41الواردة في لوقا 

ع األحياء في فترة المجيء الثّاني رؤيتها.  لذا، فإنّه بحسب لوقا، حين ي،  التي سيستط41-42: 41

ستحصل كلُّ هذه األمور سيستطيع المسيحيّون الحقيقيّون في ذلك الوقت  ن يعرفوا  ن "ملكوت هللا باَت 

ظهاره النّهائّي، في الّسماء  الجديدة  األرض الجديدة، (،  أ  ّن ملكوت هللا في إ11: 41" )لوقا اقريبً 

، بل على األبواب.  مع هذا، فإّن األناجيل الثالثة تقول "هذا الجيل"،  أ  ّن "الشعب اليهودّأ اسيكون قريبً 

 كأّمة" لن يتوقَّف عن الوجود إلى  ن تحصل كلُّ هذه األمور.  

 

  .ثَللة الخاّصة بالمَ حّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الصّ . 2

ثَل  التي تُعتبَر  ساسيّة    ذات ِصلة  يُقَصد : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 منها إيصال معنى ما؟ 

 .حظاتمال

هذا المثَل هو في الحقيقة تشبيه تمثيلّي  توضيحّي  كثر من كونه قّصةً توضيحيةً تكون فيها بعض 

 معنى مقصود.  من د ن الجزئيّات  التّفاصيل
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  .حّدد الّراالة الّرئيسيّة للمثَل. 3

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ شف وناق  اكتش  

 . مالحظات

 ."ملكوت هللااليقظة والّسهر في يعلّم عن " 11-14: 42في متّى  شجرة التّين الُمفِرخةمثَل 

 نبوءات يسوع المسيح عن األمور التي اتحصل في الفترة الممتّدةرسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

أ  تدفع المسيحيّين وتحثُّهم لهذه الحقيقة ، وينبغي ابين مجيئه األّول ومجيئه الثّاني اتحصل يقين  ما 

  على أ  يكونوا ااهرين ومتيقّظين ومستعّدين لمجيء يسوع المسيح الثّاني.

ت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيقّي يؤمن بأّن نبوءات يسوع المسيح في اليقظة سمة  ساسيّة من سمات ملكو

 ما يختّص بمجيئه الثّاني ستتحقّق،  لذا ينبغي لهم  ن يكونوا ساهرين  متيقّظين  مستعّدين لمجيئه الثّاني. 

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقار  المَ . 4

 . 21انظر الدرس 

 

 ص التعليم الّرئيسّي للمثَل. لخِّ . 4

 . 21انظر الدرس 

 

  و  الّساهروالمتيقّظاألمناء ب. العبيد 

 . 22-11: 14لوقا  اقرأ

 افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.. 4

 العناصر الحياتيّة التي تتضّمنها قّصة المثَل؟ هي : ما ناقش

  .مالحظات

 للخدمة.   اُكن  مستعّد   

، بما اة الحرفيّة للكلمات األ لى في المثل هي: "لتكن  حقاؤكم مشد دة باألحزمة." كان النّاس عمومً التّرجم

فضفاضة  طويلة.  لذا، حين كانوا يركضون، كانوا يربطون ثيابهم  افي ذلك الخّدام  العبيد، يرتد ن  ثوابً 
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رة رمزيّة يقصد بها الّربُّ  ن (. هذه صو12: 1 الرسل حتى ال تعوقهم ثيابهم في الّركض ) عمال بحزام

 يقول: "كونوا مستعّدين للخدمة." 

 

 . أبق  مصباحك مشتعال   

بينما كان سيّد هؤالء العبيد يشارك في  ليمة عرٍس، لم يكن هؤالء العبيد يعرفون متى سيعود. كانت  الئم 

(.  في هذه 11: 12اة األعراس تستغرق عدة  يّام في بعض األحيان،  قد تستمّر مّدة  سبوٍع كامل )قض

القِّصة، توقّع العبيد  ن يعود سيّدهم في  قٍت ما من تلك اللّيلة.  لذا، بقوا ساهرين ليكونوا مستعّدين لخدمة 

 سيّدهم عند عودته.  قد  شار إبقاء مصابيحهم مشتعلةً إلى ضر رة  ن يكونوا مستعّدين. 

 

بع الثّاني أو الثّالث من اللّيل   .الرُّ

يقّسمون اللّيل إلى  ربعة  قسام  انر م(.  كان ال11: 1يقّسمون اللّيل إلى ثالثة  قسام )قضاة  كان اليهود

ني للّيل ) ربعة  رباع(، ألنّه ار مالتّقسيم الهُنا (. الّراجح  ن لوقا اتّبع 11: 11؛ مرقس 41: 12)متّى 

 (. 12: 14يتبع إنجيلَي مرقس  متّى )لوقا  اعمومً 

 

 َده وخّدامه. ايخدم الّسيّد عبي 

! ففي الحياة العاديّة، ال يخدم الّسيّد عبيده  خّدامه، بل على العبيد  الخّدام  ن اهذا  مٌر غير اعتيادّأ تمامً 

 يشير إلى موقف الّرّب ارإيجابيّ  12-11: 14في لوقا الوقت. تطويب الّرّب لهم مّرتَين  لَّ يخدموا سيّدهم كُ 

 ف االستعداد! سبب موقبمن هؤالء. سيكون لهم خيٌر 

 

 .ربُّ البيت واللّصّ  

ليس من ربِّ بيت يسمح للصٍّ بأْن يدهم بيته إن كان يعرف  ّن اللَّّص سيأتي.  صحاب البيوت غير 

رين لمجيء اللُّصوص هم الذين يتفاجأ ن فال يتمّكنون من عمل شيء.   المستعّدين  غير المتحضِّ
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 صر المثَل. ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عنا. 3

 هذا المثَل  قّصته  شرُحهُ    تطبيقُهُ؟ خلفية هي: ما اكتشف وناقش

  .مالحظات

 . 23-42: 43لوقا في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

مثله هذا بتنبيٍه بضر رة عدم القلق بشأن االحتياجات الماّدية  عَ تبَ كان يسوع قد حكى مثل الغبّي الغنّي.  قد  َ 

بشعبه على األرض،  قد ُسرَّ  ن يعطيهم ملكوته!  لذا، حثَّهم يسوع على  ن  هللا اآلب يهتمّ في الحياة، ألّن 

يّة في المساهمة بامتداد ملكوت هللا على األرض،  على  ن يرّكز ا ال يستخدموا  يستثمر ا  مالكهم المادّ 

ضيّة بحيث ال يبقى منها على األمالك األرضيّة، بل على الكنوز الّسما يّة. يمكن استهالك الكنوز األر

ال يمكن  ن يُستهَلك    ينفذ    يُسَرق  الكنز الّسما أّ  شيٌء،    يمكن  ن تتعرَّض للخسارة    التّلف،  لكنّ 

 (! 12: 14   يتلف!  قد علّم يسوع: "حيث يكون كنزكم، يكون قلبكم  يًضا" )لوقا 

لصورة مثَل الغبّي الغنّي.  اّدم صورة معاكسة تمامً  هنا، تكلّم يسوع بمثَل العبيد الّساهرين. هذا المثَل يق

م فالغبّي الغنّي جعل قلبه   فكاره على كنوز األرض الفانية، بينما العبيد الّساهر ن جعلوا قلوبهم   ذهانه

 ة! اء الباقية  األبديّ معلى كنوز السّ 

  

 . 23-24: 43لوقا في  واردةب. قصة المثَل  

 

 . 34-29: 43في لوقا  اردورح أو تطبيق المثَل ج. ش 

مثٌل ضمن مثَل    جزٌء من الّشرح. فمع  ّن رّب البيت ال يعرف متى سيأتي اللّّص، فإّن عليه  ن  11اآلية 

مستعّدين  الحمايته بيته   مالكه.  هكذا، على تالميذ يسوع المسيح  ن يكونوا دائمً االستعداد  يكون دائمَ 

 يح في  قٍت ال يتوقَّعه  حٌد فيه! مسسوع اللمجيء يسوع المسيح الثّاني! سيأتي ي

 

  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 2

ثَل  التي تُعتبَر  ساسيّة    ذات ِصلة  يُقَصد : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 منها إيصال معنى ما؟ 
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 .مالحظات

  من تفاصيل المثل. معنى ألأّ  ال يعطي يسوع  أّ 

 

 لتُكن أوااطكم مشدودة  باألحزمة ومصابيحكم ُمضاءة.  

تشير إلى الّرسالة المركزيّة  الّرئيسيّة للمثل:  ن  حيثهذه النّقطة مهَمة  يُقَصد منها إيصال معنى ُمحّدد، 

  باستمرار لمجيء يسوع المسيح الثّاني.  انكون مستعّدين دائمً 

 

بع ا   .لثّاني أو الثّالث من اللّيلالرُّ

ل من اللّيل، معنى. فألّن احتفاالت العرس ستكون مستمّرة في الّربع األ َّ  ال يعطي يسوع هذه الجزئيّة  أَّ 

فقد توقَّع العبيد  ن يعود سيّدهم بعد ذلك،  لكْن لم يعرف  حٌد متى سيعود بالّضبط. هذه الجزئيّة مهّمة من 

  حد على األرض يعرف الوقت الذأ فيه سيعود يسوع المسيح إلى هذه األرض ال ناحية إشارتها إلى  نَّ 

 (. 1-1: 1تسالونيكي 1؛ 1: 1 الرسل ؛  عمال13: 42)متّى  اليقاضي  يحاسب البشر جميعً 

 

 .ايخدم الّسيّد عبيَده وخّدامه 

عبيده  خّدامه، فإّن يسوع هذه الجزئية مهّمة  ذات مغزى. فمع  نّه في الحياة االعتياديّة ال يخدم الّسيّد 

(، بل 11-1: 11؛ يوحنا 41: 44المسيح لم يفعل هذا في مجيئه األّ ل على األرض فحسب )لوقا 

في مجيئه الثّاني إلى األرض! فبطريقة تتوافق  تنسجم مع مجد يسوع المسيح  جالله  ا سيعمله  يضً 

بتغيير  ر احهم  جعلها  مؤمن اة كّل مسيحيّ ، سيكِمل عمل الخالص في حيسيخدم الّذين كانوا  مناء. فمثاًل 

ل  جسادهم الوضيعة لتصير كشبه جسد قيامته 2: 1بطرس 4؛ انظر 4: 1يوحنا 1تشبه ر حه ) (،  يحوِّ

(.  سيقودهم إلى الّسماء الجديدة  األرض الجديدة، حيث سيحيون في محضره إلى 41: 1المجيد )فيلبّي 

 (! 1-1: 41 رؤيا يوحنا بد اآلباد )

 

 ايستعّد ربُّ البيت لمجيء اللِّص.  

 لى تطبيق هذا المثَل. إهذه النُّقطة مهّمة ألنّها تشير بشكٍل مباشر 
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  .حّدد الّراالة الّرئيسيّة للمثَل. 3

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ شف وناق  اكتش  

 . مالحظات

 ."ملكوت هللااليقظة والّسهر في ن "يعلّم ع 22-11: 14لوقا في  العبيد األمناء الّساهرين مثَل 

 اينبغي للمسيحيّين الحقيقيّين أ  يكونوا دائم  : "هي رسالة مثل العشر عذارى نفسهارسالة المثَل الّرئيسيّة 

 ."وبااتمرار متيقّظين وااهرين ومستعّدين لمجيء يسوع المسيح الثّاني

 دائم االستعدادعب ملكوت هللا الحقيقّي الّسهر  االستعداد سمتان  ساسيّتان من سمات ملكوت هللا. ش

 سيّدهم يسوع المسيح  التّرحيب به  خدمته. الستقبال 

 

 قار  المثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّس. . 4

 . 21انظر الدرس 

 

ص التعليم الّرئيسّي للمثَل. . 4  لخِّ

 . 21انظر الدرس 
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 3الُملحق 

 مقدَّسالخدمة في الكتاب ال

 

 : مذا يعلِّم الكتاب الُمقدَّس عن الخدمة؟ اكتشف وناقش

  أ  يخدموا؟ المؤمنينلماذا ينبغي للمسيحيّين . 4

 . 43: 14؛ يوحنا 11-12: 2بطرس 1؛ 41-11: 1كورنثوس 1؛ 1-1: 4؛ فيلبّي 42-41: 42متّى  اقرأ

  .مالحظات

  ن نكون مثل يسوع ي(. الخدمة ه42-41: 42ى الخدمة هي المقياس الحقيقّي للعظمة في ملكوت هللا )متّ 

(. الخدمة هي الطّريقة الوحيدة لربح النّاس ليسوع 1-1: 4. إنّها اتّباع مثال يسوع المسيح )فيلبّي المسيح

(. 11-12: 2بطرس 1(. الخدمة هي الطّريقة التي بها نمّجد هللا )41-11: 1كورنثوس 1المسيح )

 (. 43: 14نا )يوح ا، للخدمة مكافأتها  خيرً 

 

  أ  يخدموا؟ المؤمنينَمن ينبغي للمسيحيّين . 3

؛  فسس 1: 2كورنثوس 4؛ 12: 1؛ غالطية 11: 13؛ لوقا 12: 3؛ عبرانيّين 4-1: 2كورنثوس 1 اقرأ

 . 12-11: 12 ر مية؛ 1-2: 3

  .مالحظات

ن يخدموا اآلخرين (،  عليهم  4-1: 2كورنثوس 1 ن يخدموا يسوع المسيح ) المؤمنينينبغي للمسيحيّين 

(. عليهم  ن يخدموا يسوع المسيح من خالل خدمتهم النّاس بحسب إرشادات  توجيهات 12: 3)عبرانيّين 

 نّه يستحيل على ارإنسان  ن يخدم سيّدين مختلفين في الوقت نفسه.  11: 13يسوع المسيح. يعلِّم إنجيل لوقا 

 )غالطية فعاًل  يحتاجو  إليه، بل بحسب ما دونهيرييخدم المسيحيّون الحقيقيّون النّاس ال بحسب ما 

(. 1: 2كورنثوس 4(. يخدم المسيحيّون النّاس ال ألجل  نفسهم بل ألجل يسوع المسيح  مجده )12: 1

(. يخدم 2-1: 3 يخدم المسيحيّون النّاس من خالل الخضوع للّذين هم في مركز سلطة عليهم ) فسس 

 (. 12-11: 12 ر ميةيعة بل بحسب إرشاد الّر ح القدس  قّوته )المسيحيّون النّاس ال بحسب حرف الّشر
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  أ  يخدموا فيها؟ المؤمنينما النّواحي والمجاالت التي على المسيحيّين . 2

؛ متّى 11-12: 1؛ لوقا 2-1: 3 الرسل ؛  عمال41-12: 1؛ 2-1: 2كورنثوس 4؛ 11-21: 42متّى  اقرأ

 . 11-12: 2بطرس 1؛ 12-12: 41

  .مالحظات

(. يخدم 11-21: 42بتقديم الطّعام لعائالتهم في الوقت المناسب )متّى  المؤمنونيخدم المسيحيّون 

(. يخدم 2-1: 2كورنثوس 4المسيحيّون بأن يعطوا بسخاء المسيحيّين في كّل مكاٍن ما يحتاجون إليه )

(. 41-12: 1كورنثوس 4) المسيحيّون الحقيقيّون بالمناداة ببشارة ارإنجيل لغير المسيحيّين في كّل مكانٍ 

 الرسل مسيحيّين آخرين بتعليمهم كلمة هللا ) عمال من خالل بناءيخدم المسيحيّون 

 حياتهم )لوقا يَّام  طيلةَ  سة  برّ ادته بال خوف  بقدابعب ا(. يخدم المسيحيّون الّرّب ر حيًّ 1-2: 3

هي القدرات  الفُرص التي (. يخدم المسيحيّون باستخدامهم  استثمارهم  زناتهم، التي 12-11: 1

استخدام من خالل (. يخدم المسيحيّون 12-12: 41من الوزنات )متّى  ااستأمنهم هللا عليهم، فيكسبون مزيدً 

 (. 11-12: 2بطرس 1المواهب الّر حيّة التي نالوها من الّرّب في بناء الكنيسة )

 

  ؟اخّدام   المؤمنو كيف يصير المسيحيّو  . 3

؛ 12: 1تيموثا س 1؛ 11-12 :13؛ لوقا 12: 11؛ مرقس 1: 14 ر مية؛ 43: 14يوحنّا  اقرأ

 الرسل ؛  عمال12-1: 3كورنثوس 4؛ 12-14: 12؛ 12: 3؛ عبرانيّين 42-41: 11كورنثوس 4

42 :11 . 

  .مالحظات

بتسليمه  اخادمً  الّشخص(. يصير 43: 14له )يوحنا  تلميذٍ كباتّباعه يسوع المسيح  اخادمً  الّشخصيصير 

بمعرفته  تحديده المهّمة  اخادمً الّشخص (. يصير 1: 14 ر ميةما يشاء )  من خالله ه للّرّب ليعمل بهنفس

عليها بأمانة   ُ ِكلحين يتّمم المهّمة التي  اخادمً الّشخص (. يصير 12: 11التي عيّنها يسوع له )مرقس 

بعد  ن يتّم امتحانه في حياته  في مركز قيادٍة إال ا ال يصير خادمً  للّشخص(. ينبغي 11-12 :13)لوقا 

حين يعمل بجّديّة  اخادمً  الّشخص(. يكون 12: 1تيموثا س 1اليومية  بعد نجاحه في مهّماٍت  صغر )

 ايوميًّ  األن يتألّم  يعاني ألجل يسوع المسيح،  ألْن يواجه ضغطً  ا اجتهاد ليسوع المسيح،  يكون مستعدًّ 

حين يساعد المسيحيّين الذين  اخادمً  الّشخص(. يكون 42-41: 11كورنثوس 4في اهتمامه بالكنيسة )

حين يثبت  اخادمً الّشخص (. يكون 12-14: 12؛ 12: 3 عبرانيينيتألّمون  يعانونه  يقف بجانبهم )
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حين يكون  اخادمً الّشخص (. يكون 12-1: 3كورنثوس 4 يثابر  سط كّل الّضيقات  الّصعوبات )

 (. 11 :42 الرسل في نجاحه ) عمال امتواضعً 

 

 

 

 

   

 
 


