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ُمقّدمةال  

 

 ؟ما هو إنجيل الملكوت

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

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

(. فملكوت هللا 12: 42أكثر تحديًدا، ملكوت هللا هو ُحكم هللا الّسيادّي أو الملكّي من خالل يسوع المسيح )متّى 

(، واالستفادة من ذلك العمل في حياة 13: 4 الرسل )أعمالالمكتِمل  يمبنيٌّ على أساس عمل المسيح الخالص

: 11(. ملكوت هللا يُرى ويُدَرك في قلوب المؤمنين )لوقا 11: 12 يةالمؤمنين من خالل الّروح القدس )روم

(، وهو عامل في حياتهم. يظهر ملكوت هللا في أربعة جوانب مرئيّة: في خالص المؤمنين الكامل من 42-41

(، وفي تأسيس المؤمنين وتنظيمهم في كنيسٍة واحدة على األرض 43-41: 12 النّهاية )مرقسالبداية إلى 

(، وفي أعمال المؤمنين الّصالحة وتأثيرهم الّصالح والحَسن في كّل جوانب المجتمع 11-12: 13)متّى 

دة، الذي سيُوِجده (، وأخيًرا في الكون المفدّي، أي الّسماء الجديدة واألرض الجدي22-12: 41البشرّي )متّى 

 (. 41-42: 11كورنثوس 1هللا في المجيء الثّاني للّرّب يسوع المسيح )

 

 ؟متى يُكَرز بإنجيل ملكوت هللا

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

يتعلَّق بملكوت هللا. وفي هذه األمثال، يعلّمنا يسوع المسيح وتكلّم يسوع بأكثر من خمسين مثاًل، وكان معظمها 

عن طبيعة ملكوت هللا، خاّصة عن كيفيّة الّدخول إلى ملكوت هللا وكيفيّة العيش فيه. وأخيًرا قال يسوع المسيح: 

هاية" )متّى "فسوف يُنادى ببشارة الملكوت هذه في العالم كلّه، شهادة لي لدى األَُمم جميًعا، وبعد ذلك تأتي النّ 

(. وهكذا، بعد تأسيس الكنيسة المسيحيّة على األرض، انطلق المسيحيّون المؤمنون يكرزون وينادون 12: 42

(. الكرازة بملكوت هللا والعيش 11، 41: 42؛ 41-42: 42؛ 2: 11؛ 14: 2 الرسل بإنجيل الملكوت )أعمال

 كلِّ المسيحيّين المؤمنين اليوم. ( هما مهّمة وواجب 1: 41بحسب ما يُكرز ويُنادى به )متّى 

 

 



 هدف األدلّة اإلرشادية األربعة المتعلّة بالكرازة بملكوت هللا

يساعد هذا المساق في جعل الكرازة بملكوت هللا والتعليم عنه أمرين عمليّين من خالل منح قائد المجموعة أو 

 الواعظ أو الكارز أو المعلّم ما يلي: 

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

 دراستها في ثالثة شهور. 

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

أن يقرأوا مقاطع الكتاب الُمقدَّس الُمشار  . على قائد المجموعة أن يستفيد من األسئلة ويطلب من الطاّلّب1

 إليها قبل النّقاش. 

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

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

 على مستوى فرديٍّ أو ضمن مجموعة صغيرة.  يةروم

 . يشتمل كلُّ درس على واجباٍت ينبغي عملها في البيت، وهي واجبات 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 أن يعلّموا هذا المساق التدريبّي لمجموعة صغيرة أخرى، فيحصلون على يمكن 

 نسخٍة من هذا الدليل الُمخصَّص لقادة المجموعات.

 

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

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

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

 تلمذة

 )الطبعة ارإنكليزية الثالثة( 4221



 حقوق الطَّبع

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

تعديالت عليها، أو ترجمتها إلى أي لكن ال يُسمح ببيعها، أو إجراء وبتصوير هذه الكتب ألغراض التدريب. 

 لغات أخرى بدون إذن َخطِّي ُمسبق من المؤلِّف. 

 توصية

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

، فإننا نوصي بعدم وتأهيلهم مؤمنينالهو تدريب لقادة المجموعات حول بناء كنيسة المسيح من الكتب األربعة 

ا التلميذ فلن على نسخ من هذه الُكتب إالَّ توزيع  قادة المجموعات المشاركين في هذا البرنامج التدريبي. أمَّ

درًسا؛  21الذي يحتوي على  بعد أن يُنهي الدرس أو كتاب التدريبمن الدليل إالَّ من الدرس أو  هتيستلم نُسخ

 لشخص آخر أو لمجموعة صغيرة. محتوى هذا الكتاب تعليم على أن يُبدي استعداده ل

 ُمالحظة

 ة(.اآليات الكتابيَّة المستخدمة في هذا الكتاب ُمقتبسة من الترجمة التفسيريَّة )كتاب الحيا

 


