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ُمقّدمةال  

 

 ؟ما هو إنجيل الملكوت

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

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

(. فملكوت هللا مبنيٌّ على أساس 12: 42ملكوت هللا هو ُحكم هللا الّسيادّي أو الملكّي من خالل يسوع المسيح )متّى 

(، واالستفادة من ذلك العمل في حياة المؤمنين من خالل 13: 4 الرسل )أعمالالمكتِمل  يعمل المسيح الخالص

(، وهو عامل في 41-42: 11(. ملكوت هللا يُرى ويُدَرك في قلوب المؤمنين )لوقا 11: 12 يةالّروح القدس )روم

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

(، وفي أعمال 11-12: 13(، وفي تأسيس المؤمنين وتنظيمهم في كنيسٍة واحدة على األرض )متّى 41-43: 12

(، وأخيًرا في الكون 22-12: 41المؤمنين الّصالحة وتأثيرهم الّصالح والحَسن في كّل جوانب المجتمع البشرّي )متّى 

كورنثوس 1دة، الذي سيُوِجده هللا في المجيء الثّاني للّرّب يسوع المسيح )المفدّي، أي الّسماء الجديدة واألرض الجدي

11 :42-41 .) 

 

 ؟متى يُكَرز بإنجيل ملكوت هللا

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

ق بملكوت هللا. وفي هذه األمثال، يعلّمنا يسوع المسيح عن طبيعة يسوع بأكثر من خمسين مثاًل، وكان معظمها يتعل  

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

(. وهكذا، بعد 12: 42" )متّى ببشارة الملكوت هذه في العالم كلّه، شهادة لي لدى األَُمم جميًعا، وبعد ذلك تأتي النّهاية

 تأسيس الكنيسة المسيحيّة على األرض، انطلق المسيحيّون المؤمنون يكرزون وينادون بإنجيل الملكوت )أعمال

(. الكرازة بملكوت هللا والعيش بحسب ما يُكرز ويُنادى به )متّى 11، 41: 42؛ 41-42: 42؛ 2: 11؛ 14: 2 الرسل

 المسيحيّين المؤمنين اليوم. ( هما مهّمة وواجب كلِّ 1: 41
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 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 دراستها  14ة اإلرشاديّة األربعة المتعلّقة بالكرازة بملكوت هللا على . يحتوي كّل واحٍد من األدلّ 1

 في ثالثة شهور. 

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

يقرأوا مقاطع الكتاب الُمقد س الُمشار إليها قبل . على قائد المجموعة أن يستفيد من األسئلة ويطلب من الطاّلّب أن 1

 النّقاش. 

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

 يةعمليّة لرسالة روم . يعلّم المساق التدريبّي هذا طرقًا عملية للكرازة بملكوت هللا والتّعليم عنه، كما يقود في دراسة1

 على مستوى فرديٍّ أو ضمن مجموعة صغيرة. 

 . 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 يتأل ف من اثني عشر درًسا، يمكن 1

ب الذين درسوا المساق أن يعلّموا هذا المساق التدريبّي لمجموعة صغيرة أخرى، فيحصلون على نسخٍة من هذا للطالّ 

 الدليل الُمخص ص لقادة المجموعات.

 

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

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

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

 

 تلمذة

 )الطبعة اإلنكليزية الثالثة( 4221
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 حقوق الطَّبع

. يُسمح بتصوير والنشر قانون المطبوعاتمحمي ة بموجب لقادة المجموعات حول بناء كنيسة المسيح الُكتب األربعة 

تعديالت عليها، أو ترجمتها إلى لغات أخرى أي لكن ال يُسمح ببيعها، أو إجراء وهذه الكتب ألغراض التدريب. 

 بدون إذن َخطِّي ُمسبق من المؤلِّف. 

 توصية

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

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

ا التلميذ فلن يستلم نُسخعلى نسخ من هذه الُكتب إال   من  تهقادة المجموعات المشاركين في هذا البرنامج التدريبي. أم 

درًسا؛ على أن يُبدي استعداده  21الذي يحتوي على  نهي الدرس أو كتاب التدريببعد أن يُ من الدليل إال  الدرس أو 

 لشخص آخر أو لمجموعة صغيرة. محتوى هذا الكتاب تعليم ل

 ُمالحظة

 اآليات الكتابي ة المستخدمة في هذا الكتاب ُمقتبسة من الترجمة التفسيري ة )كتاب الحياة(.

  



5 
 

 المحتويات 

 المجموعات لقادة العاشرالُكتيّب 

 الصفحة 

  مقّدمة وحقوق النشر

 البرنامج التّدريبيُّ األّول

أشخاص(. يبدأ كل  21-3جعل المجموعة صغيرة )إأشهر بواقع ساعتين في األسبوع.  3برنامج أسبوعي ُمد ته 

 برنامج بالصالة، وينتهي بصالة وواجب بيتي.

 

 ( 21، 21، 22، 3ملوك 2) مشاركة الخلوات الروحي ة 11الّدرس 

 (5: 1بطرس 2: "طبيعة الكنيسة")حفظ 
 (ملكوت هللاإلى  خولشرط الدّ ثل عن مَ )عليم ت

 وليمة العرسل ثَ مَ 

           12 

  (15، 21، 6، 5ملوك 1) مشاركة الخلوات الروحي ة 12الّدرس 
 (21: 1 الرسل أعمال: "أعمال الكنيسة وأنشطتها")حفظ 
 ( أ21-2: 2 رومية)كتاب الدرس 

  

           42 

 ( 16، 11، 21، 26أخبار األيّام 1) مشاركة الخلوات الروحي ة 11الّدرس 

 ( 23-21: 2أفسس : "خدمات الكنيسة")حفظ 

 (ملكوت هللا إلى المسؤوليّة عن الّدخولل عن امثأ)عليم ت

 ثل شجرة التّين غير المثمرةثل الولدان ومَ مَ 

           13 

 (36، 32، 33، 31أخبار األيام 1) الروحي ة مشاركة الخلوات 13الّدرس 
 (11: 11 الرسل أعمال: "ات قادة الكنيسةمهمّ ")حفظ 
  (15-ب21: 2 يةروم)كتاب الدرس 

 

           21 

 ( 1، 5، 1، 2ر ومزم) مشاركة الخلوات الروحي ة 11الّدرس 
 (12-11: 3أفسس : "المجد في الكنيسة")حفظ 

ب بالّضالّين موقف هللاعن  أمثال)عليم ت  (في ملكوت هللا الُمرحِّ

 ثل االبن الّضالّ ل الخروف الّضائع ومَ ثَ مَ 

           11 

 (25، 22، 22، 21ر ومزم) مشاركة الخلوات الروحي ة 12الّدرس 
 "(الكنيسة المسيحيّةالمتعلِّقة بـ" الحفظ )راجع آياتحفظ 

 (22-2: 5 يةروم)كتاب الدرس 

 

          11 

 23          ( 11، 21، 21، 26ر ومزم) مشاركة الخلوات الروحي ة 11الّدرس  
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 (5: 2 يةروم)حفظ 
 (في ملكوت هللا المتدفِّقة نحو اآلخرينالمحبّة ل عن مثَ )عليم ت

 الّسامرّي الّصالح
 (11، 15، 12، 13ر ومزم) مشاركة الخلوات الروحي ة 42الّدرس 

 (أ1-2: 5 يةروم)حفظ 
 (12-21: 5 يةروم)كتاب الدرس 

 

          11 

 ( 32، 33، 31، 32ر ومزم) مشاركة الخلوات الروحي ة 41الّدرس 

 (2-3: 5 يةروم)حفظ 
 (ملكوت هللافي  التّواضعأمثال عن )عليم ت

ثل الفريسي وجابي ة في الوليمة ومَ صثل األماكن الُمخص  مَ 

 الضرائب

         111 

 (21، 21، 31، 31ر ومزم) مشاركة الخلوات الروحي ة 44الّدرس 
 (23: 6 يةروم)حفظ 
 (22-2: 6 يةروم)كتاب الدرس 

 

         143 

 ( 61، 51، 52، 51ر ومزم) مشاركة الخلوات الروحي ة 41الّدرس 

 (13: 6 يةروم)حفظ 
 (ملكوت هللا في الغفرانعن  ثلمَ )عليم ت

 ثل العبد غير الّرحيممَ 

        111 

 (11، 11، 13، 12ر ومزم) لوات الروحي ةمشاركة الخ   42الّدرس 
 (يةرسالة رومآخر خمس آيات من  راجع)حفظ 

 (13-21: 6 يةروم)كتاب الدرس 

 

        112 

  مزيد من األمثال 
 134        ثل الوليمة العظيمةيق ومَ ثل الباب الضّ مَ   1الُملَحق 

قس ثل عالمات الطّ ومَ ثل األوالد الجالسون في الّساحات العاّمة مَ   4الُملَحق 

 ثل شبكة الّصيدومَ 

       111 

 112        ائعثل الّدرهم الضّ ثل الخروف الّضاّل )متّى( ومَ مَ  1الملحق 

 113        ثل المديونَينثل عودة الّروح النّجس ومَ مَ  2الملحق 

 412        ثل الخصممَ  1الملحق 

 طريقة تفسير األمثال:   مالحق

 . 1 ليل الدراسيّ في الدّ  1 انظر الُملَحق

ل ودراسة الكتاب الُمقد   الخلوات الروحيةطرق قضاء  س والتأمُّ

 والحفظ:

األّول لقادة  انظر المالحق الواردة في الّدليل اإلرشاديّ 

  المجموعات.
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 البرنامج التدريبي الثَّاني

ة في األسبوع ليوم كامل، أو على  م  6شكل مؤتمر تدريبي ُمكث ف ُمد ته برنامج ُمكث ف يمكن استخدامه َمر  أيام. قَسِّ

ب. حاول أن تجعل كل مجموعة تتأل ف من  المجموعة الكبيرة إلى مجموعات صغيرة يُشرف على ُكلٍّ منها قائد ُمدر 

 أفراد فقط.  3-21

 

 برنامج ُمقترح

 عبادة وتسبيح )جماعي( 11:31 - 11:11

 تعليم )جماعي( 22:11 - 11:31

 استراحة 

 درس كتاب ُمقد س )جماعي( 23:11 - 22:31

 استراحة 

وقت إضافي إلنهاء التعليم أو درس الكتاب، أو للرد على األسئلة، أو لمزيد من التعليم  21:11 - 26:11

 )جماعي(

 استراحة 

ل وحفظ )مجموعات ثُنائي ة( 21:25 - 21:31  تأمُّ

 حي ة )فردي(قراءة الكتاب المقد س في الخلوة الرو 21:31 - 21:25

 الخلوة الروحي ة )مجموعات ثُنائي ة( 21:11 - 21:31

 أشخاص( 21مشاركة وصالة )في مجموعات صغيرة ال تتجاوز  21:25 - 21:11
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   ( 31+  31اليوم األول )الّدرسان 

 صالة 

 ( ملكوت هللاإلى  خولشرط الدّ ثل عن مَ تعليم )

 ( أ11-1: 2 يةرومدرس الكتاب )

 ( 24: 4 الرسل أعمال+  1: 4س بطر1حفظ )

، 3، 1ملوك 4؛ 12، 11، 11، 1ملوك 1قراءة كتابيّة )

11 ،41) 

 (12ملوك 1)في مجموعاٍت من اثنين:  خلوة روحية

 الة صمشاركة و

 ( 02+  31اليوم الّرابع )الّدرسان 

 صالة 

 ( في ملكوت هللا ة المتدفِّقةالمحبّ مثل عن تعليم )

 ( 41-14: 1 يةرومدرس الكتاب )

 ( أ4-1: 1 ية+ روم 1: 2 يةرومحفظ )

، 41، 42، 41، 44، 11، 12، 13ر ومزمة )قراءة كتابيّ 

41) 

 (12مزمور )في مجموعاٍت من اثنين:  خلوة روحية

 الةصمشاركة و

 ( 31+  31اليوم الثّاني )الّدرسان 

 صالة 

 ( ملكوت هللا إلى ة الّدخولمسؤوليّ ثل عن مَ تعليم )

 ( 41-ب11: 2 يةرومدرس الكتاب )

 ( 42: 42أعمال +  11-14: 2أفسس حفظ )

، 11، 14، 43، 42، 12، 13أخبار األيّام 4قراءة كتابية )

12 ،13) 

 (42أخبار األيّام 4)في مجموعاٍت من اثنين:  خلوة روحية

 الةصمشاركة و

 ( 00+  03اليوم الخامس )الّدرسان 

 صالة 

 ( في ملكوت هللا التّواضععن أمثال تعليم )

 ( 11-1: 3 يةرومدرس الكتاب )

 ( 11: 3 ية+ روم 2-1: 1 يةرومالحفظ )

، 22، 12، 11، 12، 11، 14، 11ر ومزمة )قراءة كتابيّ 

21) 

 (12مزمور )في مجموعاٍت من اثنين:  خلوة روحية

 الةصمشاركة و

  (31+ 31اليوم الثّالّث )الّدرسان 

 صالة 

ب بالّضالّ ثل عن مَ تعليم ) في ملكوت  ينموقف هللا المرحِّ

 ( هللا

 ( 11-1: 1 يةرومدرس الكتاب )

+ مراجعة الّسلسلة المتعلقة 41-42: 1أفسس حفظ )

 (بملكوت هللا

 (11، 12، 11، 12، 2، 1، 4، 1ر وممزة )قراءة كتابيّ  

 (4مزمور )في مجموعاٍت من اثنين:  خلوة روحية

 الةصمشاركة و

 ( 01+  01اليوم الّسادس )الّدرسان 

 صالة 

 ( ملكوت هللافي  الغفرانأمثال عن م )تعلي

 ( 41-14: 3 يةرومدرس الكتاب )

ومراجعة آخر خمس آيات الحفظ  41: 3 يةرومالحفظ )

 ( يةرسالة رومالمأخوذة من 

، 12، 11، 11، 34، 12، 11، 12ر وممز)ة قراءة كتابيّ 

24) 

 (11مزمور )في مجموعاٍت من اثنين:  خلوة روحية

 الةصمشاركة و

 

 :ُمقتََرحةإضافية تعاليم 

 مزيد من األمثال

 أمثال عن الدخول إلى ملكوت هللا

 42-11: 12؛ لوقا 12-1: 44؛ متّى 12-11: 1متّى  خول إلى ملكوت هللاشرط الدّ 

 خول إلى ملكوت هللاة الدّ مسؤوليّ 

 

 

 موقف هللا تجاه الّضالّين في ملكوت هللا

 2-1: 13(؛ متّى 11-11: 1)لوقا  11-13: 11متّى 

؛ 1-1: 11؛ لوقا 14-42: 41(؛ متّى 13-12: 14)لوقا 

 12-21: 14متّى 

؛ 12-2: 11(؛ لوقا 12-14: 12)متّى  1-1: 11لوقا 

 14-11: 11لوقا 
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 حياة في ملكوت هللاالأمثال عن 

؛ 12-22: 1(؛ لوقا 43-42: 11)لوقا  21-21: 14متّى  في ملكوت هللا المحبّة المتدفّقة

 11-41: 12لوقا 

 12-1: 12؛ لوقا 12-1: 12لوقا  ضع في ملكوت هللاالتوا

 11-41: 12؛ متّى 43-41: 1متّى  الغفران في ملكوت هللا
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  31الّدرس 

 صالة 1
 

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

 دقيقة(  42)مشاركة   0

 ملوك3

 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 12، 11، 11، 1ملوك 1)ومن التّأمُّ

 .ابة مالحظاتاستمع للّشخص الذي يشارك، وتعامل مع كالمه بجدية واقبله. ال تناقش ما يشارك به. اكتِف بكت

 

 دقائق( 1)حفظ  1

 1: 0بطرس 3طبيعة الكنيسة: 

 

طبيعة الكنيسة، ". عناوين آيات الحفظ الخمسة هي:  الكنيسة المسيحيّةمن آيات الحفظ تتعلّق بـ" العاشرةالّسلسلة 

 .أعمال الكنيسة وأنشطتها، خدمات الكنيسة، مهّمات قادة الكنيسة، المجد في الكنيسة

  .1: 4بطرس 1طبيعة الكنيسة": . في مجموعاٍت مؤل فة من اثنين وا وراجعواتأّملوا واحفظ 
 

  دقيقة( 21)تعليم  1

 وليمة العرس

 

 يتعلّق بـ 12-1: 44" في متّى وليمة العرسل "مثَ 

 شرط الدخول إلى ملكوت هللا

 



11 
 

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

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

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

 (. 1، الُملَحق 1ة الّستّة في دراسة األمثال )انظر الّدليل اإلرشادي وسندرس هذا الَمثَل باستخدام النقاط اإلرشادي

 .12-1: 44متّى  اقرأ

 

 .ُمقدَّمة في المثَلافهم القّصة الطبيعيّة ال. 3

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

 ل وخلفيّتها الثّقافيّة / الحضارية وحقائقها التاريخية. ثَ المَ 

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية التي تتضّمنها قصة المثَل؟ شناق  

  .مالحظات

ة، كما يمكن النظر إلى أجزائه الثالثة كما لو كانت ثالثة أمثال مدمجة في يمتلئ هذا المثل بالمعاني والمغازي المهمّ 

 مثل واحد.

 ة برفض دعوات الملك. ل من القصّ ق الجزء األوّ يتعلَّ  

عرس ابنه. وقد أرسل ثالث مّرات يدعو فيها ضيوفه للمجيء إلى هذا االحتفال. في ب اًل احتفاط الملك لعمل وليمة خط  

إّن أرسل يقول لهم  اإلى وليمة العرس، ثم دعا المدعّوين للمجيء إلى وليمة العرس، وأخيرً  وّجه لهم دعوةالبداية، 

أن  غير اعتياديّ  ا(. لم يُكن وسط اليهود أمرً 2-1عليهم أن يأتوا إلى وليمة العرس )اآليتان  ن  إلذا فكل  شيٍء ُمَعّد، و

(. وفي تلك 12: 3؛ 2: 1، ومن ثّم يُدعى الذين ُدعوا في البداية للمجيء إلى الوليمة )أستير اًل تُرَسل دعوة عامة أو

. ولذا نسمع يسوع اشديدً  اعوة يُعاقَب عقابً غير مقبول، وكان رافض الدّ  ايُعتبَر أمرً  ام، كان رفض دعوة الملكاأليّ 

 (. 1: 44ب الملك وأرسل جيوَشه، فأهلَك أولئك القتَلة وأحرق مدينتَهم" )متّى يقول: "فغضِ 
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 ة بَملء قاعة االحتفال بالعرس. اني من القصّ الجزء الثّ  يتعلّق 

على أن يقيم  المزيد من االهتمام واالنشغال بهم. ولكنّه كان ُمصّممً صليّين غير مستحقّين اعتبر الملك المدعّوين األ

ليدعوا كل َمن يقابلوه.  فيه مكاٍن يمكن للنّاس أن يمّروا دة وكبيرة البنه. ولذا أرسل عبيَده إلى كلِّ وليمة عرس جيّ 

 خطة الملك، وال يمكن أن تفشل!أن تفشل  اًل فما كان مقبووهكذا امتألت قاعة االحتفال بالنّاس. 

 

  خص الذي لم يكن يلبس ثوب العرس.الث من القّصة بالشّ يتعلَّق الجزء الثّ  

ب بهم حين أتى الملك ليرى مدعّويه ة على أنّه العرس. ثّمة أدلّة تاريخيّ  حظ وجوَد رجٍل لم يكن يرتدي ثوب، الويرحِّ

 ااألدنى، كان الّشخص الذي يرغب بالمثول في محضر الملك ُملزمً  رقحتّى في أزمنة ما بعد الكتاب الُمقد س في الشّ 

جل الرّ  لدى مدعوٍّ ثوب العرس! لم يكن ، توق ع الملك أن يرتدي كلُّ ثلله إليه الملك. وفي هذا المَ يُرسِ  ابأن يلبس ثوبً 

، حيث الم الخارجيّ إلى الظّ  اجل خارجً عدم ارتدائه! ولذا، أمر الملك بطرد هذا الرّ ل يرتدي ثوب العرس عذًرا الالذي 

  البكاء وصرير األسنان!

 

  .ثَلياق المباشر، وحّدد عناصر المَ درس وامتحن السّ أ. 0

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

ثَل، بينما قّصة المَ  قبلثَل المَ  خلفي ةرد تثَل. وعادةً ما التي قيل فيها المَ  وفالظُّرثل أو يصف حكاية المَ  مناسبةإلى 

 ثَل. قّصة المَ  بعدثل يرد شرح أو تطبيق المَ 

 ثَل؟وشرح أو تطبيق هذا المَ وخلفي ة : ما هو قّصة شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 . 00و 03في متّى  واردةالَمثَل  خلفيَّةأ.  

على األرض قبل الّصلب. كان يسوع قد دخل أورشليم وخدمته حياة يسوع من األسبوع األخير  هي ثلالمَ  هذا خلفي ة

التّجار، الذين ربما كانوا  كل   اا/ المسيح المنتظر اآلتي. وكان قد طه ر الهيكل طاردً ورّحبت به الجموع بصفته المسيّ 

الهيكل! وفي الهيكل، كان قد شفى العمي والعرج،  اتوساح يدفعون المال للكهنة ليُسَمح لهم ببيع بضائعهم في منطقة

ا اآلتي. كان رؤساء الكهنة ومعلّمو الشريعة وشيوخ الشعب هم الوحيدين الذين لم علِنين أنّه المسيّ وهتف األوالد مُ 

المثمرة ين العقيمة غير ن يسوع لشجرة التّ ع  يرّحبوا بيسوع المسيح في أورشليم أو في الهيكل أو في قلوبهم. وبعد لَ 
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ومواجهته رؤساء الكهنة وشيوخ شعب إسرائيل في سؤالهم إيّاه عن سلطته، حكى يسوع ثالثة أمثال: مثَل االبنين، 

 ء األشرار، ومثل وليمة العرس. الومثل المزارعين الوك

م موقف قادة شعب إسرائيل وشيوخه الرديء تجاه يسوع ومعارضتهوهكذا، واضٌح أن سياق مثَل وليمة العرس هو 

أّن ا المنتظر اآلتي، واعتبروا يسوع المسيح، فلم يقبلوا كونه المسيّ وأتباُعهم رفض هؤالء القادة  ومقاومتهم له.

بقوة الشيطان، ورفضوا خدمته كمعلّم إلنجيل الملكوت وكارز به. وفي ذلك  معمولةٌ  فاء التي كان يجريهامعجزات الشّ 

 لقتله! وضعوا خطّطًا، األسبوع

  

 . 31 -0: 00في متّى  واردةثَل ب. قصة المَ  

 

 . 31: 00في متّى  واردثَل ج. شرح أو تطبيق المَ  

نقرأ في نهاية المثَل: "ألّن المدعّوين كثيرون، ولكّن المختارين قليلون." فمع أنّه يُكَرز ببشارة اإلنجيل في أماكن 

الرجل الذي يسمع ولكنّه ال يؤمن أو يطيع.  مثل ذلك ون، فتصل كثيرين من النّاس، فإن معظم النّاس سيكوناكثيرة جدً 

 13: 11. وبحسب يوحنا ةهبة من نعمة هللا السياديّ ، ولكنّها ابشريًّ  اوراثة ملكوت هللا إنجازً وفي النهاية، ليست 

 ، فإن هللا هو الذي يختار النّاس ويدعوهم إليه بسيادته. 12-11: 4تسالونيكي 4و

 

  .ثَلر ذات الّصلة الخاّصة بالمَ حّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغي. 1

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

ثل أو موضوع المثل الرئيسّي أو الّدرس ثل التي تعّزز النقطة المركزيّة في المَ تلك التّفاصيل الواردة في قّصة المَ 

ا ومستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية الذي يُراد إيصاله من خالل المَ  الرئيسيّ  ثل. ولذا، علينا أالّ نعطي مغزى روحيًّا خاّصً

 ثَل. في قّصة المَ 

ثَل والتي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها إيصال : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .مالحظات
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ياق باالعتماد على السّ  ساسيّةة واألالتفاصيل، فإنّه ينبغي تحديد التفاصيل المهمّ  يسوع لم يشرح أو يوّضح كل   ألنّ 

 والمقاطع الموازية في الكتاب الُمقد س. 

 .ملكوت السماوات 

ا حدث في الماضي خالل عمّ  اه يريد أن يعلّم شيئً ( فإنّ 4: 44ملكوت السماوات ..." )متّى  يُشبَّهحينما يقول يسوع: "

 االعهد القديم، وعما يحدث اآلن خالل فترة ُحكم هللا في فترة العهد الجديد، وعّما سيحدث يقينً  حقبةفترة ُحكم هللا في 

ينونة األخيرة، من ُملك وُحكم هللا في المجيء الثاني ليسوع المسيح. ففي الدّ  في المستقبل حين تبدأ المرحلة األخيرة 

ام مشمولون في األحداث الموصوفة في األمثال ستحصل. هذا يعني أن الذين يعيشون في هذه األيّ  أن كل   دمن المؤك  

 ل حكاه يسوع رسالة لَك ولي اليوم! ثَ مَ  في ُكلِّ فاألحداث الموصوفة في األمثال! 

 

 .كل  المَ  

طبيق . وبحسب التّ دعاهمرى لمن سبق أن ، الذي يدعو في البداية، ثم يوّجه دعوة أخهللا( 4: 44ك )متّى لِ يمثِّل المَ 

 . ثلفي المَ  مهمة يدعو فقط، بل ويختار. وهذه نقطة ه ال، فإنّ 12الوارد في اآلية 

 

 .االبن 

، ألنّه ابن هللا. ومع هذا، فإن هذا الرأي ( يمثّل يسوع المسيح اقتراح قويٌّ 4: 44ثل )متّى االقتراح بأن االبن في المَ 

أكثر أهمية في القصة لو أنّه كان يمثِّل  اع أن يلعب هذا االبن دورً نتوق   ونحنال يُذَكر ثانيةً،  بناال ، ألن  اليس أكيدً 

ل أكثر وال يُؤتَى على ذكرها ثانيةً، فإنّها ال تمثِّل نقطة  يسوع المسيح. ولذا، ألن    أساسيّةهذه النقطة ال تُشَرح أو تفص 

 ة. وليمة ملكيّ  -ة هذه وليمة مهمّ  شديد على حقيقة أنّ لتّ ى اإل. يهدف ِذكر الملك وابنه ةفي هذه القصّ 

 

 .وليمة العرس 

بملكوت هللا ثَل. ويمثِّل هذا الرمز البركات العظيمة الخاّصة في المَ  وأساسيّ  ( عنصر مهمّ 4: 44وليمة العرس )متّى 

مثّل هذه الوليمة فرح العيش (. ت1: 11 يوحنا في المجيء الثاني ليسوع المسيح )انظر رؤيا في مرحلته األخيرة

بالنّور والضياء. وفي هذا  وتفيض أمام موائد تزخر بالطعام في قاعة واسعة تمتلئ اكضيوٍف مدعّوين يجلسون معً 

 يسود تواُصل مليء بالفرح والسعادة بين المدعّوين ومع صاحب الوليمة. الجّو، 
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 2-4ع أو المفَرد، دون فرٍق بالمعنى )قارن اآليات الجمالتعبير "وليمة العرس" يرد في األصل اليوناني بصيغة 

االحتفاالت الخاّصة بالعرس كانت تدوم عّدة  (. وربما أتت صيغة الجمع "احتفاالت العرس" من حقيقة أنّ 2باآلية 

 عديدة. واحتفاالت ن والئم (، وأنّها كانت تتضمّ 11: 12أيّام )قضاة 

 

 ى من النّاس. الثة األولى للمجموعة األولالثّ ات عوالدّ  

هة للمجموعة األولى من المدعّوين )متّى الّدعوات الثّ  في المثَل،  أساسيٌّ  ( عنصرٌ 2ب، 1أ، 1: 44الث األولى الموج 

 عواتح. تُظِهر هذه الدّ ى المجيء األول ليسوع المسيإذ هي تمثّل دعوات هللا خالل فترة العهد القديم ألّمة إسرائيل حتّ 

ته وصبره في (. هذا يشابه محبّ 41: 12 ة إسرائيل )روميةاللذين أبداهما هللا ألمّ  بر الهائلة العظيمة والصَّ حبّ المُ 

 (. 1: 1بطرس 4الوقت الحاضر تجاه اليهود واألمم على الّسواء )

 

 عوة األولىالدّ 

اهيم وإسحق ويعقوب إلى دعوة إبربقّوة ة تشير عوة األصليّ الدّ  ثل. يبدو أنّ في المَ  وأساسيّ  عوة األولى عنصر مهمّ الدّ 

 (. لم يرفض أيٌّ 1نة إلى دعوة هللا لموسى )خروج (، وبدرجة معي  11-11: 42؛ 42: 43؛ 1-1: 14ونسلهم )تكوين 

 من هؤالء دعوة هللا. 

 انيةعوة الثّ الدّ 

جاه يسوع يل الرديء تثل تشير إلى موقف شعب إسرائثل. فسياق قّصة المَ في المَ وأساسّي  انية عنصر مهمّ عوة الثّ والدّ 

من خالل المجموعة األولى من "العبيد" تشير بشكٍل طبيعي إلى  المثَل فيانية عوة الثّ الدّ  . ولذا، فإنّ إياهومقاومتهم 

مخاطبة هللا لشعب إسرائيل بشكٍل متكّرر من خالل أنبياء العهد القديم صموئيل وإيليا وأليشع وإشعياء وإرميا 

 . (11-12: 41واألنبياء اآلخرين )متّى 

 الثةعوة الثّ الدّ 

الثة إلى مخاطبة هللا لشعب إسرائيل من الثّ الملك ثل. وتشير دعوة في المَ  اأيضً واساسّي  الثة عنصر مهمّ عوة الثّ والدّ 

من خالل استفانوس  ا(، والحقً 4-1: 12؛ 4-1: 1ا المعمدان ويسوع المسيح نفسه وتالميذ يسوع )لوقا خالل يوحنّ 

 (. 14-11: 11 الرسل ، وبولس )أعمال(32: 1-2: 3 الرسل )أعمال

هت كلّ   (. 13-14، 11-1: 2)تثنية  ألّمة إسرائيل الرسميةلشعب عهد هللا القديم،  الثعوات الثّ هذه الدّ  ُوجِّ
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 .استجابة النّاس لدعوات الملك 

م واليهود خالل (. بشكٍل عام، لم يصِغ شعب إسرائيل خالل فترة العهد القدي1-1: 44)متّى  مهمّ  اهذا العنصر أيضً 

ر موقف ل، يُصو  كما يليق. وفي سياق المثَ  ال ليسوع المسيح لدعوات الملك ولم يعيروها اهتمامً فترة المجيء األوّ 

لى ملكوت هللا. فقد كان شعب إسرائيل إودعوته المسيح  نحو يسوعالّشديدة ة شعب إسرائيل بالالمباالة والعدوانيّ 

 ة مثل الخالص )لوقاجارة أكثر من اهتمامهم باألمور الروحيّ راعة والتّ ة مثل الزّ يّ ة األرضيّ مهتّمين باألمور المادّ 

مه، ومع هذا لم يكونوا راغبين بأن يتوبوا ي(. فقد رأوا معجزات يسوع وسمعوا تعال12-43: 11؛ 12-42: 12

 (. 14-11: 41ويؤمنوا )متّى 

يئة لة السّ في المثل. فهي تمثِّل المعامَ  وأساسيّ  مهمٌّ  عنصرٌ هم أساءوا معاملة عبيد الملك وأهانوهم وقتلوهم وحقيقة أنّ 

ة هذا (. موقف الالمباالة والعدوانيّ 13-11: 41؛ 13-11: 41ى التي أبداها شعب إسرائيل ألنبياء العهد القديم )متّ 

المؤمنين في غير  بب وراء معاقَبة كلّ السّ  ا، سواء أكان من اليهود أم األمم، سيكون هو أيضً المسيح تجاه يسوع

 اني ليسوع المسيح. المجيء الثّ 

 

 .افضينمعاقبة الرّ  

(. استنتج الملك أن المدعّوين األصلّيين لم يكونوا يستحقّون شرف 1: 44)متّى  اثل أيضً في المَ  مهمٌّ  وهذا عنصرٌ 

ن هذه األحداث ة، ألشملهم في وليمة العرس. وإهالك هؤالء القتلة وإحراق مدينتهم على يد جنود الملك نقطة مهمّ 

فتح ميالدية،  12. ففي عام ثلحين حكى هذا المَ  ، وهي تشير إلى الذين كانوا في فكر يسوع المسيحاتحقّقت حرفيًّ 

 ( أورشليم، ودّمر هيكلها وأجزاء كثيرةVespasianus(، ابن اإلمبراطور الروماني فيسباسيانوس )Titusتيطس )

. ونتيجة هذا، لم تُعد أّمة إسرائيل موجودة ككيان سياسي يهوديّ أكثر من مليون قتل من أورشليم، و وكبيرة

(Josephus, History of the Jewish War, books 4-6 .) ّه بموت يسوع المسيح وقيامته لم تُعد ومع هذا، فإن

متّى  . قارن11: 41؛ 21-21: 41؛ 14-11: 2تتمتّع برضا هللا ولها حظوة عنده )متّى أّمة إسرائيل أمةً لها دولة 

(. فمن بين الذين 12-1: 11 ية)روم اتامًّ  ا(. هذا ال يعني أن هللا قد رفض اليهود رفضً 42-12: 42بمتّى  1-3: 12

 . اكانوا يهودً  مّمن كثيرون ا ودخلوا للمشاركة في وليمة العرسابوجاست
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 .انيةعوة األخيرة للمجموعة الثّ الدّ  

من يهتّم  يمثّل هذه العنصر دعوة هللا في الحاضر لكلِّ أ(. 12-2: 44)متّى  ثلفي المَ  اأيضً وأساسيٌّ  وهذا عنصر مهمّ 

(. هذا 4: 3كورنثوس 4اني ليسوع المسيح )بأن يستمع ويصغي! ستستمّر هذه الدعوة ُمقّدمة فقط حتّى المجيء الثّ 

اس انية من النّ المجموعة الثّ الملك في ما يختّص بتنفيذ قصده بإقامة وليمة العرس! تمثّل هذه  طول أناة وإمهالر ظهِ يُ 

قادة  عنداحتقار  ( الذين كانوا محلّ 11: 2واألمم )متّى  (،14-11: 41ارين( والخطاة )متّى رائب )العشّ جباة الضّ 

 وبة وغفران الخطايا يُنادي به خدامُ ل ليسوع المسيح وإنجيل التّ شعب إسرائيل الدينيّين والسياسيّين. منُذ المجيء األوّ 

(. سيصبر الملك حتى تمتلئ قاعة االحتفال بالعرس 42-12: 42؛ 12: 42أمم المسكونة وشعوبها )متّى  لّ هللا وسط ك

م على أن ال تفشل خطته، ولن تفشل! يمثِّل هذا العنصر في المَ بالنّ  تصميم هللا ثل اس على بكرة أبيها! الملك ُمصمِّ

 (! 41، 42: 12)إشعياء   يمكن أن يفشال ولن يفشالفي العهد الجديد، إذ ال الُمعلنانته قصده وخطّ  على أن يتمّ 

 

 .َملء قاعة االحتفال بالعرس باألخيار واألردياء 

ل ليسوع المسيح وبشارة إنجيل الخالص ب(. منُذ المجيء األوّ 12: 44ثل )متّى في المَ  وأساسيّ  مهمٌّ  وهذا عنصرٌ 

. ومن ذلك اتهم أو جنسهم أو وضعهم االجتماعيّ و جنسيّ اس في العالم، بغّض النظر عن أعراقهم أيُكَرز بها لكّل النّ 

 42: 1أمام هللا، كما تعلّم رسالة غالطية أو مكانة خاّصة ، لم يُعد ألية أّمة أو عرق وضٌع خاّص االوقت فصاعدً 

ليس بوضوح تاّم. فكثيرون من اليهود واألمم )غير اليهود( يُؤتى بهم إلى ملكوت هللا، ولكن  11: 1ورسالة كولوسي 

 ثل شبكة الصيد )متّى( ومَ 12-42: 11ثل القمح والزوان )متّى ين. فمثلما يوّضح مَ هؤالء مؤمنين حقيقيّ  كلُّ 

الحون" و"األردياء" الحين واألردياء. قد يكون "الصّ ما يزال يصطاد النّاس، الصّ إنجيل الملكوت (، فإّن 21-12: 11

في  ءصالح أو ردي هاصطياد ما يتمّ  . أي أنّ ةاآلخرين بمعايير بشريّ  ة التي يرى بها النّاسُ الكيفيّ تصنيف يعتمد على 

وزواني وجامعي ضرائب وقتَلة  ااحترام، وقد يكونون لصوصً  محل   ااس في العالم، فقد يكونون أشخاصً عيون النّ 

النّاس، وذلك  ريقة التي بها يرى هللاعلى الطّ  امبنيً الحون واألردياء" قد يكون تصنيف "الصّ كما (. 11: 41)متّى 

ون، الذين يّدعون أو ون االسميّ والمسيحيّ ون الحقيقيّ ون المسيحيّ . على ارتداء ثوب العرس أو عدم ارتدائه ابناءً 

رون أنّ   ومرحلته في الملكوت في إظهاره ا(، يعيشون معً 41-41: 1في ملكوت هللا )متّى  الهم نصيبً  يتصو 

ينونة األخيرة، سيفصل من، أي عند الحصاد العظيم في الدّ ي نهاية الزّ وحتّى المجيء الثاني للمسيح. وف ينالحاضرَ 

 ين )متّىين الحقيقيّ ين عن المسيحيّ ين االسميّ أي المسيحيّ عن األبرار،  ه األشرارَ يسوع المسيح ومالئكتُ 

 (! 14: 41؛ 21: 11
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 .ارتداء ثوب العرس 

 خاصّ  ثل إلى تقديم ثوبٍ (. مع أنّه ال يُشار في قّصة المَ 11-11: 44ثل )متّى في المَ  اأيضً  وأساسيٌّ  مهمٌّ  هذا عنصرٌ 

كانت موجودة في تلك األيام.  هذه الممارسة أنّ إليه، فإّن هناك ما يكفي من األدلّة على  يوف الداخلينلعرس للضّ با

عراس، ولم األ مثل هذه في المجتمع لم يكن لديهم ثوٌب مالئم لحضور احظً  ن من الطبقات األقلّ يوف المدعّووفالضّ 

ثل يتوق ع أن لك في المَ لهم. وقد كان المَ  اأن يحصلوا على ثوٍب لحضورها إال بتقديم صاحب العرس أثوابً  ايُكن ممكنً 

جل الذي لم يُكن يرتدي ثوب العرس،  لم . والرّ الذي كان يقيمه ضيٍف مثل هذا الثوب في العرس الملكي يرتدي كلُّ 

م أّي عذعلى  اقادرً يكن  ة عن المعنى ٍر على عدم ارتدائه. ويحتوي الكتاب الُمقد س على بعض المقاطع المهمّ أن يقدِّ

 ؛ أفسس12: 11 يةالبسوا الّرّب يسوع المسيح" )رومياب، كما نرى في كلمات الرسول بولس: "المجازي للثّ 

. وهكذا، يُرى أن اشديدً  اب عقابً ثوب العرس بأن يُعاقَ  االذي لم يكن مرتديً  جلِ الرّ  بمعاقبة ، أمَر الملكا(. وأخيرً 42: 2

 . خول إلى ملكوتههللا للدّ  شرطَ في المثَل، إذ يمثِّل  نقطة ثوب العرس عنصر أساسيٌّ 

 

  .ثَلحّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمَ . 1

نفسها.  ثلثَل موجودة إّما في الّشرح أو التّطبيق، أو يمكن استخالصها من قّصة المَ : الّرسالة الّرئيسيّة للمَ ُمقّدمة

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

ثَل هدف أو درس رئيسّي واحد، أي نقطة مركزية واحدة يشّدد عليها. ولذا، علينا أال نحاول إيجاد حقٍّ روحّي في للمَ 

 ثَل لتقديمه. ينا أن  نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذي يسعى المَ كلِّ واحٍد من تفاصيل القّصة، بل عل

 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 ."خول إلى ملكوت هللاشرط الدّ يعلّم عن " 12-1: 44في متّى وليمة العرس ثَل مَ 

خول إلى ملكوته، وعليهم أن يدخلوا جاوبوا مع دعوة هللا للدّ اس أن يتينبغي للنّ الّرئيسيّة هي كما يلي: "المثَل سالة ر

رهم وشروطهم، بل بحسب شروط هللا!"إلى ملكوت هللا ال بحسب  ويَُحثُّ كلُّ إنسان على أن يقبل دعوة نعمة  تصوُّ

 خول إلى المجد بينما آخرون يدخلونه وينعمون به. هللا الكريمة، لئال يُحَرم من الدّ 
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 ته في ملكوت هللا األبديّ ة في العالم ال تضمن عضويّ ة الكنيسة المرئيّ ان أن يتذك ر أن عضويّ ولكن ينبغي لإلنس

، وهو ما أن يلبس يسوع المسيحها ال تضمن خالصه. وما يحتاج اإلنسان إليه ألجل الخالص هو ، أي أنّ والنهائيّ 

 . والتّغيير الكاملينجديد قديس، أي إلى التّ برير والتّ يؤّدي إلى التّ 

. شعب ملكوت هللا الحقيقيّون والمخلِصون ساسيّةخول إلى ملكوت هللا بشروط هللا هو أحد سمات ملكوت هللا األالدّ 

ة الُمزي فة، وخضعوا لشروط يّ ألعمال الصالحة أو الديانة الّذاتة الجيّدة أو اوا عن شروطهم الخاّصة، مثل الّشخصيّ تخلّ 

 . افي العيش فيه أيضً هللا ليس فقط في دخول ملكوت هللا، لكن 

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن المَ . 1

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

اب الُمقد س. حاول أن تجد أهّم الشواهد المقابلة األمثال له ما يوازيه أو يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع أخرى في الكت

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

 الواضح والمباشر للكتاب الُمقد س.

 ل وليمة العرسثَ شرار، ومَ المزارعين األالوكالء ل ثَ ، ومَ ثَل الولدانُمقارنة األمثال الثالثة: مَ 

  .12-1: 44؛ متّى 22-11: 41؛ متّى 14-42: 41متّى اقرأ 

ذروّي. يعلِّم مثَل تصاُعدّي من إنجيل متّى موضوعة بترتيب  44و 41الثة التي يحتويها األصحاحان األمثال الثّ 

رسوله يوحنا المعمدان لن  ورفضوا ة هللاأن الذين عصوا وصيّ  ،14-42: 41"االبنان" أو "الولدان"، الوارد في متّى 

 وبة. ومثَل "الوكالء المزارعين األشرار"، الوارد في متّىيدخلوا ملكوت هللا إن استمّروا في حالة عدم التّ 

الذين رفضوا أنبياء هللا وأهانوهم وأساؤوا معاملتهم بل وقتلوا ابنه سيصل بهم األمُر إلى نهاية  أنّ يعلِّم ، 11-22: 41

حَرمون كل  فرصهم وتُؤَخذ منهم امتيازاتهم وتُعطى آلخرين. ويعلّم مثَل "وليمة العرس" أّن الذين مخيفة، وسيُ 

سيأتون متدفّقين إلى الذين كانوا محّل احتقاٍر عند القادة الدينيّين اليهود اليهود واألمم  رفضوا دعوة هللا سيهلكون، وأنّ 

 ، أن يرتدوا ثياب العرس! اوأممً  االجميع، يهودً ملكوت هللا )الكنيسة(. ومع هذا، فاهلل يطلب من 
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 .ةيّ ة إسرائيل في عالقتها باألمم األخرى الوثنرأي هللا بأمّ 

 ؛ أعمال13-12: 12يوحنا  ا. اقرأ أيضً 42-12: 42بمتّى  3-1: 12؛ قارن متّى 22-21: 41؛ 14-11: 2مت ى اقرأ 

؛ 3-2: 1؛ أفسس 1: 2-41: 1؛ 1-2: 1؛ غالطية 42 :1كورنثوس 4؛ 11: 2 ية؛ روم21-24، 11-42: 12 الرسل

 . 12-1: 1 يوحنا ؛ رؤيا12-2: 4بطرس 1؛ 14-1: 1كولوسي 

األمم األخرى في  أكثر من كلِّ  تمتلك امتيازاٍت ُمعيَّنةواختار أن اختار هللا أّمة إسرائيل خالل فترة العهد القديم، 

ريعة كما لو كانت إسرائيل أّمة تحَت أسر وعبودية الشّ  بقيت(. ومع هذا، 14-11: 4؛ أفسس 1-2: 1 يةالعالم )روم

(. موت يسوع 4: 2-12: 1وقت المجيء األول للمسيح )غالطية  حتّى يخضع للوكالء واألوصياء اقاصرً  اًل طف

؛ كولوسي 44-11: 4ة أمم العالم )أفسس الحاجز الذي كان يفصل أمة إسرائيل عن بقيّ  حطّما وأزاالالمسيح وقيامته 

ة من األمم الوثنيّ  الحقيقيّون ونوحتّى المجيء الثاني ليسوع المسيح، والمسيحيّ  ا(. ومن ذلك الوقت فصاعدً 11-12: 4

أعضاء في  ا(. إنهم جميعً 3-4: 1)أفسس  ابحقوق ومكانة متساوية تمامً ة ة اليهوديّ ين من األمّ المسيحيّ  ورثة مع

المقطوعة لشعب  وعود هللا ساوي في كلّ إنهم مشتركون بالتّ . ، جسد المسيح، الذي هو الكنيسةالجسد الواحد نفسه

األمة التي (. "األمة" الوحيدة التي لها مكانة خاّصة أمام هللا هي 42: 1كورنثوس 4عهد القديم ولشعب عهده الجديد )

ن من المؤمنين المولودين ثانيةً في يسوع المسيح من غير اليهود؛ ) اأم أممً  ا، سواء أكانوا في أصولهم يهودً تتكوَّ

اآلتي في حقبة  عند هللا هم الذين آمنوا بالمسيّا (. "الشعب الوحيد" الذي لديه حظوة خاّصة12-2: 4بطرس 1انظر 

تهم أو العهد القديم، والذين يؤمنون بيسوع المسيح الذي أتى في حقبة العهد الجديد، بغض النظر عن عرقهم أو جنسيّ 

 ة! جنسهم أو مكانتهم االجتماعيّ 

عمة اس في العهدين القديم والجديد يخلصون بالنّ لدى هللا برنامجان للخالص، واحد لليهود وآخر لألمم. فالنّ ليس 

تبقى كلمات أنبياء العهد القديم (. 1-2: 4؛ أفسس 14: 2 الرسل ؛ أعمال3: 12؛ يوحنا 3: 11باإليمان )تكوين 

 هذه الكلمات ال تتّم وتصيُر حقيقةً  ل إعالن العهد الجديد. كما أنّ إال من خال أمام هللا ا، وال يمكن فهمها تمامً ة""مخفيّ 

" لـ"حقائق" العهد الجديد (. كالم العهد القديم "ظلّ 13-1: 1كورنثوس 4إال للذين يرجعون إلى يسوع المسيح )

، العهد الجديد "، الذي أُعلِن لرسل(. لم يعرف أنبياء العهد القديم "الّسرّ 1: 12؛ 1: 2؛ عبرانيين 11: 4)كولوسي 

ل فترة العهد الجديد مع سيرث المؤمنون بيسوع المسيح من كّل أمم العالم خالوهو أنّه من خالل الكرازة باإلنجيل 

؛ 43-41: 13 ية)روم اوبأنهم متساوون تمامً بالمسيح اآلتي من أّمة إسرائيل خالل فترة العهد القديم،  الذين آمنوا

ه ال يمكن تفسير نبّوات العهد القديم من دون إعالن (. ولذا، فإنّ 11: 1بطرس 4؛ 14-12: 1بطرس 1؛ 3-2: 1أفسس 

 العهد الجديد! 
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 .معنى ارتداء ثوب العرس 

س بأنّه كانت هناك أحداث الكتاب الُمقد  لدينا أدلّة تعود إلى فترة . 2-1: 11 يوحنا ؛ رؤيا44-12: 12ملوك 4 اقرأ

البعل  ةدعبَ خّدام ومن  اكبيرً  احين دعا الملك ياهو عددً ذهاب إلى وليمة ملكية. ارتداء ثياب العرس عند التتعلّق بعادة 

عبيد البعل ليرتدوها. وفي عرس الخروف بعد  أمر المشرف على المالبس بأن يحضر "مالبس" ويوّزعها على كلِّ 

 اين، وستُعطى ثيابً الحقيقيّ  ين المؤمنينالمسيحيّ  المجيء الثاني ليسوع المسيح، ستتحّضر "العروس"، التي تمثِّل كل  

اصع لتلبسها. معظم المدعّوين الذين حضروا وليمة العرس هذه أتوا من طبقات فقيرة في األبيض النّ  من الكتان

ضيٍف  (، ولم يكن لديهم مثل هذه الثياب الخاّصة. ومع هذا، توق ع الملك أن يرتدي كلُّ 41-41: 12المجتمع )لوقا 

كان قد رفض ارتداد ثوب ثوب العرس  اجل الذي لم يكن مرتديً الرّ  س. ولهذا، فإنّ حاضر الثوب الخاّص بالعر

 ! اشديدً  اوب، فعوقِب عقابً . ولذا، لم يكن لدى هذا الرجل عذٌر بأال يلبس هذا الثّ العرس الذي قّدمه له الملك

 

أو أعمالنا الصالحة  قيّ ال يمكن أن يرمز ثوب العرس إلى صالحنا األخال. 12-1: 1؛ كولوسي 3: 32إشعياء  اقرأ

؛ 3: 32في عيني هللا )انظر إشعياء  "اقذرً  ا"ثوبً ة تشبه نا البشريّ كمطلٍب ُمسبَق أو كشرٍط للخالص، ألن أعمال برّ 

، أي (11-1: 4 س )روميةالذي يُعلِنه الكتاب الُمقد   العمل "الصالح" الوحيد هو اإليمان بالحقّ (. 41، 13: 1غالطية 

 (. 41: 3لمسيح )يوحنا اإليمان بيسوع ا

 

 يوحنا ؛ رؤيا42: 2؛ أفسس 41: 1؛ غالطية 12: 11 ية؛ روم12: 31؛ 1: 11؛ إشعياء 12: 41أيّوب  اقرأ

يقة العظيمة، وقد غّسلوا ثيابهم الذين يرتدون ثوب العرس يرمزون إلى "الذين أتوا من الضّ  اجح أن  الرّ . 1-2: 11

هم "الذين ]لبسوا[ اإلنسان الجديد المخلوق على مثال هللا (. إنّ 12: 1 يوحنا ياوبيّضوها بدم الحمل" يسوع المسيح )رؤ

(. 41: 1؛ غالطية 12: 11 يةذين "]لبسوا[ الرب يسوع" )روم، أي الّ (42: 2" )أفسس والقداسة بالحقّ  في البرّ 

إنّه (. 41: 1رنثوس كو4؛ 11: 1كورنثوس 1وقداسةً وفداء" ) البس "المسيح يسوع ... برًّ ثوب العرس إلى  يرمز

البّر والّصالح. وباختصار، يرمز ثوب العرس إلى "التجديد  ، الذي يقود إلى حياةِ عمة باإليمانبرير بالنّ يرمز إلى التّ 

 والُمعطى )بالمعنى الحرفيّ  هللا المحسوب )المنسوب بالمعنى القانوني( يرمز ثوب العرس إلى "برّ الكامل"! 

كأبرار، حتّى نحيا حياةً باّرة ويعاملنا  ا، حتى يعتبرنا أبرارً ّره هوهللا يعطينا بيقة أن "(": أي أنّه يرمز لحقالعمليّ 

 وصالحة"! 
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ص التعليم الّرئيسّي للمَ . 1   .ثَللخِّ

به، وما  نؤمنأو  نعرفهثَل؟ ما الذي يريدنا يسوع المسيح أن : ما التّعاليم أو الّرسائل الرئيسيّة التي يقّدمها المَ شناق  

 ؟ نعملهأو  نكون عليهيريدنا أن   الذي

  .مالحظات

  خول إلى هللا أمٌر يحّدده الملك فقط. شرط الدّ  

خول إلى ملكوته. إنه يحّث النّاس بكل صببر ومثبابرة علبى أن اس للدّ الملك، الذي يرمز ويشير إلى هللا نفسه، يدعو النّ 

ويسبتجيبوا لهبا إن أرادوا أن يبدخلوا إلبى ملكوتبه. فبإن لبم  ينبغي للنّاس أن يتجاوبوا مع دعوة هللاويدخلوا إلى ملكوته. 

علبيهم أن  خول إلبى ملكبوت هللا، فبإنّ فبإنهم سبيهلكون إلبى األببد. وحبين يريبدون البدّ لهبا ولبم يسبتجيبوا  معهبا يتجاوبوا

وط بشبرية ة بل بشروط هللا! في كل ديانات العالم يحاول النّاس أن يخلّصوا أنفسهم بشريدخلوه ال بشروطهم الشخصيّ 

ة التبي ة الجيّبدة، أو بحفبظ الشبعائر الدينيّبالحة أو الحيباة األخالقيّبأو قواعد ومبباد  يضبعها البشبر، مثبل األعمبال الّصب

خول إلى ملكوته هي أنّه ينبغي لكّل شخٍص مدعّو أن يرتدي "ثبوب العبرس"، ط هللا للدّ أو قائد دينّي. شر يفرضها نبيٌّ 

 . لببيس مببن طريببق آخببر للخببالص )يوحنبباذين يؤمنررون بيسرروع المسرريح ويعطيرره للّررالبررّر الررذي يحسرربه هللاالببذي يمثّببل 

 (!14: 2 الرسل ؛ أعمال3: 12

 

الثة كما لو كانت ثالثة أمثال لكلِّ واحٍد ظر إلى أجزائه الثّ زي، كما يمكن النّ اثل بالمعاني والمغيمتلئ هذا المَ  

  رسالة ذات مغزى: 

 رفض دعوات الملك. ل من القّصة بيتعل ق الجزء األوّ 

 )متّى ا، خاّصة مع أشرار العالم. ولكّن لصبر هللا وإمهاله حدًّ اهللا صبور جدً  ة في هذا الجزء هي أنّ سالة المهمّ الرّ 

 (. 22-21: 41؛ 11-14: 2

 اني من القّصة بَملء قاعدة االحتفال بالعرس. يتعلّق الجزء الثّ 

(. 41، 42: 12 وخططه ال يمكن أن تفشل ولن تفشل )انظر إشعياء قصد هللا ة في هذا الجزء هي أنّ سالة المهمّ الرّ 

ين المؤمنين من كّل ته، فإّن هللا سيستخدم المسيحيّ فشل اليهود كأّمة في أن يكونوا أداة هللا في تحقيق قصده وخطّ  فإن  

 بطرس1؛ 21-22 :42؛ لوقا 11: 42ين )متّى ين األبديّ ته ومقصده األزليّ أّمة في هذه المسكونة لتنفيذ خطّ 

4 :1-12 .) 
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 خص الذي ال يرتدي ثوب العرس. بالشّ الث من القّصة يتعل ق الجزء الثّ 

خصية، بل بشروط هللا. ة في هذا الجزء هي أّن النّاس لن يدخلوا إلى ملكوت هللا ببنودهم وشروطهم الشّ سالة المهمّ الرّ 

ة ثل على مسؤوليّ (. يشّدد هذا الجزء من المَ 3: 12يوحنا ب إال به )ريق، وال يأتي أحٌد إلى اآليسوع المسيح هو الطّ 

 ثوب العرس.  وارتداء خطأ عدم أخذ عنثوب العرس، ومسؤوليته وارتداء ة في أخذ خصيّ اإلنسان الشّ 

 دقائق( 2) صالة  1

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

  صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعل متموه اليوم. َصلُّوا بالتناُوب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائي ة أو ثالثي ة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعل متموه اليوم.

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 القادمللّدرس 

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

  .وأن تكرز بالملكوت ريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيحتعه د بتد: التعهُّد .1

 مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. " مثَل وليمة العرس"ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم المتعلِّق بـ .4

. 41، 11، 3، 1ملوك 4 نم تمت ع بخلوة روحي ة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يوميًّا الخلوة الروحية: .1

ن مالحظاتك. استخدم طري ل. َدوِّ  قة الَحّق الُمفض 

ع راجِ  .24: 4أعمال الكنيسة وأنشطتها: أعمال الرسل  :لكتاب الُمقد س الجديدة واحفظهاتأّمل بآية ا الحفظ: .2

 يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. 

استفد من منهجية  .13-1: 2رومية بحّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق  درس الكتاب الُمقد س: .1

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقد س. 

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .3

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

 يات الحفظ، والتعليم، والتحضير.وآ
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 31الّدرس 

 صالة 1
 

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

 دقيقة(  42) مشاركة  0

  ملوك0

 

ة بكل واحدٍ شاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعل متموه أثناء إحدى خلواتكم  (منكم من دفاتر الخلوة الروحي ة الخاص 

 (. 15، 21، 6، 5 ملوك1)الروحي ة وتأمالتكم في المقاطع الكتابي ة الُمعي نة لُكم 

 وااكتف. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجدي ة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 1) حفظ 1

 10: 0 الرسل : أعمال"أعمال الكنيسة وأنشطتها"

 

 .21: 1أعمال الكنيسة وأنشطتها: أعمال الرسل  في مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 

 دقيقة(  21) درس كتاب 1

 أ31-3: 1رومية 

 

برير هي نسان التّ ريقة التي ينال بها اإلالطّ  إنّ  يةالث من رسالة رومسول بولس في األصحاح الثّ : قال الرّ ُمقّدمة

التي بها الوحيدة الّصحيحة ريقة الطّ  ابرير باإليمان كان دائمً التّ  على أنّ  سول بولسالرّ  يبرهن 2 اإليمان. وفي رومية

 خالل حقبة العهد القديم.  الخالصَ الناُس ريقة التي بها نال الطّ  فهوالي ينال اإلنسان الخالص في الكتاب الُمقد س، وبالتّ 
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 .                                                          كلمة هللااقرأ :1الخطوة 

  . أ11-1: 2رومية لنقرأ  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

 ُمالحظات.                                                     اكتشف: 2الخطوة 

ر. ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا  َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ  اكتشف َحقًّا واحًدا أو حق ين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

 ض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(. )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بع شار ك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمن ا.

 )تذك ر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

 1-3: 1 يةروم

ريقة الوحيدة التي بها ينال الطّ  اباإليمان كان دائمً برير تان تبرهنان على أن التّ لدى بولس حجّ : 3االكتشاف 

 .سقدَّ بحسب تعليم الكتاب المُ  اإلنسان الخالص

 تان على اقتباسين من العهد القديم. تاه مبنيّ وحجّ 

ا.1-3: 1 يةته األولى ترد في رومأ. حجّ   ب إيمان إبراهيم له بّرً  : ُحس 

ة حّجة افتراضيّ  يقّدم بولس هنام أبينا حسب الجسد؟ ماذا وجد؟" سول: "واآلن، ما قولنا في إبراهييسأل بولس الرّ 

" كما يعتقد بعض اليهود والمسلمون تبّرر على أساس األعمال، إذ يقول إنّه "لو كان إبراهيم قد ايدحضها فورً 

أمام هللا. ولذا والمسيحيون، "لكان من حقه أن يفتخر" أمام الناس، ولكن من المؤك د أنّه لم يكن لديه شيء ليفتخر به 

 . برير باألعمال ال ينطبق على إبراهيمالتّ  يختم الرسول بولس كالمه باإلشارة إلى أنّ 

 س، حيث يقتبس نصّ جوع إلى الكتاب الُمقدّ الرّ وذلك بإبراهيم لم يتبّرر بأعماله  سول بولس على أنّ ويبرهن الرّ 

فقد ، فإنّه آمن باهلل. لفترٍة طويلٍة هذه الوعود تتحق ق لم يرَ  من هللا. ومع أّن إبراهيمإبراهيم الوعود أخذ . 3: 11تكوين 

ا" هو اآمن أن هللا سيتّممها في وقته. وقد حسب هللا إيمان إبراهيم هذا برً   نفسه لـ معنىال. ومعنى "حسبان اإليمان بّرً

 "التبرير باإليمان فقط". 
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بين العامل  ير باإليمان". ليست المقابلة هنابرعمال" و"التّ ما بين "التبرير باأل 1و 4باين الوارد في اآليتين التّ  يقع

وإبراهيم تبّرر، ولكن  ال باألعمال بل ، والشخص الذي ال يعمل لكنه يؤمن! وغير العامل، ولكنّها بين العامل

 باإليمان! 

خص بة غير الُمستََحقّة( للشّ عمة" )الههي بين "األجرة" )المكافأة الُمستَحقّة( للعامل و"النّ  1و 2المقابلة في اآليتين 

انية جرة أو مكافأة له من هللا على أعماله، ولكن بهبة هللا المجّ على سبيل األالذي ال يعمل لكن يؤمن. تبّرر إبراهيم ال 

 اآلتية من نعمته نتيجة إيمانه. 

ّرر إبراهيم ال بنوٍع خاّص وعالوةً على ذلك، فقد تب التبرير باإليمان هو في الوقت نفسه تبرير بالنعمة! وهكذا فإنّ 

 من اإليمان بأي إله، بل بإيماٍن ُمحد د باهلل الذي يبّرر األثيم بيسوع المسيح. 

 

 : لم تُحَسب أعمال داود الشّريرة ضّده.1-1: 1 يةته الثّانية ترد في رومب. حجّ  

د يشير الرّ  يقول  4-1: 14براهيم. ففي مزمور ما قاله عن إعلى سول بولس إلى مثال آخر من الكتاب الُمقد س ليؤكِّ

يفّسره بولس الرسول  بعدم حسبان الخطاياوما يدعوه داود  ".لإلنسان الذي ال يحسب هللا خطاياه ضّده اهنيئً "داود: 

"غفران اآلثام" هو نفسه  ، فإنّ عر العبريّ ة في الشّ وازي األدبيّ . وبحسب ظاهرة التّ حسبان البرّ بكونه  بمعنى إيجابيّ 

 وضده. عدم تقييدها لحسابه  يأ ،لإلنسان" ةخطي  طايا"، وكال هذين األمرين هما "عدم حسبان ال"ستر الخ

برير أوسع من الغفران ويتضّمن عناصر أخرى. فهو التّ  برير، فإنّ من التّ  اولكن برغم كون "غفران الخطايا" جزءً 

 هللا.  ةمحبّ  محلَّ  كون اإلنسانفي عائلة هللا، و القبولالخطايا، و غفرانيشمل 

، أمكن بولس أن يستخدمه ليبرهن على أّن النّاس في واآلثام م عن عدم حسبان الخطاياهذا المقطع يتكلّ  ولكن  ألنّ 

ال يطّوب وال يهنّئ هذا المقطع اإلنسان على أعماله فيتبّررون باإليمان ال باألعمال!  احقبة العهد القديم كانوا هم أيضً 

به ويهنّئه على أنّ االّصالحة، بل على العكس تمامً  أعماله الّشّريرة األثيمة قد ُغفِرت! ال يُهن أ اإلنسان لحسبان  ، إذ يطوِّ

ال تُحَسب عليه، أي ال تُقي د لحسابه! وهكذا، فإّن هللا لن يعاقبه في يوم  هالحة له، ولكن ألن آثامه وخطاياأعماله الصّ 

، المكافأة المستَحقّة على األعمالطويب ليس هنئة والتّ للتّ  احقيقيًّ  اة وسببً ينونة! ما يعتبره الكتاب الُمقد س بركة حقيقيّ الدّ 

 !عمة غير الُمستَحقّة من خالل اإليمانالنّ  بل منح
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  31-1: 1 يةروم

ريقة الوحيدة التي بها ينال الطّ  اباإليمان كان دائمً لدى بولس حّجتان أخريان تبرهنان على أّن التّبرير : 0االكتشاف 

 . ان الخالص في الكتاب الُمقدَّساإلنس

المقابلة بين التّبرير باإليمان ومحاولة وعلى الحق،  سابق والختان كأمرٍ  تان على المقابلة بين اإليمان كأمرٍ حجتاه مبنيّ 

ر بأعمال الشّ   ريعة. التبرُّ

ر إبراهيم ال بالختان بل باإليمان.30-1: 1 يةترد في روم ته الثّالثةج. حجّ    : تبرَّ

هنئة( ألهل الختان وحدهم، أم ألهل عدم الختان )غير وبى )البركة والتّ ؤال: "فهل هذه الطّ سول بولس السّ أل الرّ يس

سنة  12 قبله لم يكن قد ُختِن بعُد. آمن إبراهيم وتبّرر ؟" فهو يسأل هل تبّرر إبراهيم حين اختُتِن أم أنّ االيهود( أيضً 

ولم يُكن برير للحصول على التّ  اضروريًّ  االختان لم يكن شرطً  رهن على أنّ من اختتانه، وهذه الحقيقة تب على األقلّ 

باإليمان،  الطّريقة التي بها يُحَصل على البّر. فلم يُساهم الختان بشيٍء في ممارسة إبراهيم إليمانه أو في تبريره

 الختان لم يكن قد ُوِجد بعُد وسط شعب هللا.  بب ببساطة هو أنّ والسّ 

لها، وال كان عالمة  ِرض الختان، كانت له عالقة باإليمان. فالختان لم يكن مجّرد شعيرة ال معنى دينيّ ولكن  حين فُ 

مع إبراهيم وكّل نسله  لعهد نعمتهكعالمٍة وكختم وقيمة دينيّة. فقد فرض هللا الختان  ة، بل كان له مغزى دينيّ عرقيّ 

كان يشير إلى وجود اإليمان )إيمان إبراهيم( الذي  عالمةكف. انبرير باإليمالتّ  وختمَ  كان الختان عالمةَ (. 11)تكوين 

اإليمان الذي كان وسيلة التبرير هو إيمان حقيقي.  كان ضمانة على أنّ  كختمبرير. وكان وراء الحصول على التّ 

 عالمةً  اضً كان أي عهد النعمة وختمَ  كان عالمةَ الذي ذكور عائلته وبيته(  الختان )ختان إبراهيم وكلّ فإّن وهكذا، 

 عمة بال معنى. ، الذي من دونه يكون عهد النّ برير باإليمانعلى التّ  اوختمً  عالمةً ، وعلى وجود اإليمان اوختمً 

. االمؤمنين المختونين أيضً  أخذ إبراهيم الختان كعالمٍة وختٍم، فصار ال أبا كل المؤمنين غير المختونين فقط، بل وكلّ 

 حقيقة أن إبراهيم قد تبّرر باإليمان قبل أن يُختَن تضمن حقيقة أنّ  ختونين، فإنّ وفي ما يختّص بالمؤمنين غير الم

بالمؤمنين المختونين، فليس ختانهم بل  . وفي ما يختصّ ابالمسيح سيبّررهم يقينً  إيمان المؤمنين غير المختونين

 إلى تبريرهم.  مسيحإيمان المؤمنين المختونين بالأن يقود سيرهم في خطوات إيمان إبراهيم هو ما يضمن 
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ى ضللعالم ال بالعيش بمقت ا: نال إبراهيم وعد هللا بأنّه سيكون وارثً 31: 1 يةابعة ترد في رومته الرّ د. حجّ  

ر باإليمان.الشّ   ريعة بل بالتبرُّ

د هنا قابلة التي تُعقَ الممئة بالمئة في عيني هللا.  اعاَمل باعتباره بارًّ هو أن يُعتبَر ويُعلَن ويُ  أن "يتبّرر" اإلنسانمعنى 

. المقابلة التي تُرى هنا هي بين من جهة أخرى باإليمان ااإلنسان بارً  كينونةأعمال الشريعة من جهة و عملهي بين 

في عيني هللا بعيشه باإليمان بوعد هللا. ليس  اتمامً  اكون اإلنسان بارًّ ريعة، وبالعيش بمقتضى الشّ  محاولة كسب البرّ 

سنة( من وعد  212ريعة أُعطيت بعد سنين كثيرة )أكثر من شّ هذه الة" هنا شريعة موسى، ألن المقصود بـ"الشريع

كامل إعالن العهد القديم،  تريعة" ليس(. كما أن "الشّ 44-11: 1هللا إلبراهيم، ولم تبِطل أو تلِغ وعد هللا له )غالطية 

هو  11: 2 يةريعة" في رومالمقصود بـ"الشّ (. 41: 1 يةبرير باإليمان )روميشهد لحقيقة التّ  األن العهد القديم أيضً 

، أي األعمال ريعة، ويشير هذا المصطلح هنا إلى أعمال الشّ الوصايا التي تطالب بطاعتهاريعة التي تتأل ف من الشّ 

، االمئة تمامً إنها مطلب هللا الُمقد س والبار بأن يحيا كلُّ النّاس حياة باّرة مئة ب. التي تنّص الّشريعة على وجوب عملها

حين يتّم التعّدي عليها وتجاوزها.  ااعة، ولكنّها تُنشئ غضبً وبأن يُعاقَب غير األبرار مئة بالمئة. تأمر الشريعة بالطّ 

وعد هللا الذي ، وبين زهاالتعّدي عليها وتجاوُ  ريعة التي ال تعرف أية نعمة أو رحمة حين يتمّ الشّ المقابلة هنا هي بين 

 . يُعطى بالنعمة

 

  31-31: 1 يةروم

 . ال يمكن نوال وعد هللا إال باإليمان، ال بأعمال الشريعة: 1االكتشاف 

ون أو المسلمون عن "اإليمان باهلل". فاليهود أو المسيحيّ  اريعة" مفصولة تمامً "أعمال الشّ  برير، فإنّ في ما يتعلّق بالتّ 

ريعة ال . ولكّن الشّ هاوحفظ ريعةأعمال الشّ  هللا بعمل يتبّرروا أمام يحاولون في الحقيقة أنريعة الذين يعيشون بالشّ 

 يةريعة ويتجاوزونها باستمرار! وفي رومالنّاس يتعّدون الشّ  ريعة تقود إلى غضب هللا، ألنّ برير، إذ الشّ تفضي إلى التّ 

 ووجوب ةخطي  ال ريعة" إلى "المطالب الباّرة والّصالحة" التي يطلبها هللا، التي هي وجوب معاقَبة، تشير "الشّ 11: 2

ّن هناك المخالفة" ال يُقَصد منه أ تسول بولس "لوال الّشريعة لما ظهرأن يحيا كّل النّاس حياةً باّرة بالكامل! وقول الرّ 

كّل . فألّن ايات ألنّهم لم تُكن لديهم شريعة مكتوبة. فما يشّدد عليه هو العكس تمامً لم يرتكبوا أية تجاوزات وتعدّ  ابشرً 

يتعّدون  اجميعً (، فإنهم 11: 4ريعة مكتوبة في قلوبهم )روما الشّ  طالبا شريعة مكتوبة أو ملديهم إمّ  العالمالنّاس في 

ريعة تقود إلى تحَت غضب هللا. فالشّ  اجميعً هم ريعة ويتعّدون مطالبها، فإن  يخالفون الشّ  اريعة! ولكونهم جميعً الشّ 

ه حينما يحاول لتي هي أساس وعد هللا وإيمان اإلنسان. وهكذا، فإنّ غضب هللا، ألنها ال تستطيع أن تعطي نعمة هللا، ا

، عندهم ، ال تعود لإليمان قيمةريعةاليهود أو المسيحيّون أو المسلمون أن يتبّرروا بحفظ أعمال ومتطل بات الشّ 
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أن يحصال هللا ووعد  وراثة وامتالك نعمة هللال ال يمكن، 13: 2 يةلهذا، فإنّه بحسب رومصبِح وعد هللا بال قيمة! وويُ 

ال يمكنهم أن  ،أم مسيحيّين أم مسلِمين اريعة، سواء أكانوا يهودً بالشّ الذين يحيون كّل  من خالل أعمال هللا. ولذا، فإنّ 

 يكونوا ورثة وعد هللا! 

 

  أ31-ب31: 1 يةروم

 . وعد هللا: متلقّي الوعد ومحتوى الوعد: 1االكتشاف 

 يم.أ. أُعطي وعد هللا لنسل إبراه 

(! ولكن في سياق 11-13: 1في أسمى أشكاله هو يسوع المسيح نفسه )غالطية  ،أو "ساللته" ،"نسل" إبراهيم

(. 11-13: 2 ية)روم لكل نسل إبراهيم. فقد أُعطي وعد هللا المتحّدرين من إبراهيم ، نسل إبراهيم هم كلّ 2 يةروم

الذين يحيون باإليمان بوعد هللا بشأن  لكلّ  اُمعطى أيضً هو  بلة فقط، ريعة الموسويّ فهو ليس ُمعطى للذين يحيون بالشّ 

(، سواء أكانت لديهم شريعة يحيون بمقتضى متطلّباتها 12-11: 44؛ 3-1: 11؛ 1: 14ا اآلتي )انظر تكوين المسي  

قط للمؤمنين (. أي أّن وعد هللا ُمعطًى ف11: 2(، أو كانوا من "أهل اإليمان الذي كان إلبراهيم" )روما 14: 2 ية)روم

، أي اليهود فليس إبراهيم أبا مجموعتين من النّاسين غير يهود. أو أمميّ  ابالمسيح، سواء أكانوا بالطبيعة يهودً 

المختونين الذين ال يؤمنون بيسوع المسيح واألمم )غير اليهود( غير المختونين الذين يؤمنون بيسوع المسيح. 

مختونين  االمؤمنين بيسوع بالمسيح، سواء أكانوا في األصل يهودً  هي كلّ من النّاس  مجموعة واحدةفإبراهيم هو أبو 

 ة. ريعة الموسويّ الشّ  همغير مختونين وليست لدي اة أو كانوا أممً يعيشون تحَت الّشريعة الموسويّ 

 

 للعالم. اب. محتوى وعد هللا هو أّن إبراهيم سيكون وارثً  

عشائر وستتبارك كّل قبائل ه بـ"نسل" إبراهيم )يسوع المسيح(، بأنّ  1: 14المتكّرر في تكوين الوعد هذه إشارة إلى 

. فليس وعد هللا إلبراهيم سوى أن يسوع المسيح وكل المؤمنين به سيملكون على العالم. وسيتحقّق وعائالت األرض

المؤمنين  كلُّ سيرث هو وحين سيرّد ويصلِح كّل شيٍء، و اني ليسوع المسيح،هذا الوعد بأكمل صوره في المجيء الثّ 

 جديدةً!  ابه سماًء جديدة وأرضً 
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   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 : ما األسئلة التّي توّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

 نفهمها.  ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال الأ11-1: 2 روميةلنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل 

 : ُصغ  سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك. دّون

: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض أفكاره التي شارك

 دّونها(. 

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

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها التاّلميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي

 

 1-1: 1 يةروم

ب": 3الّسؤال   ؟ما معنى الكلمة "ُحس 

 .مالحظات

. إيمان هذا وثقته باهلليضع إيمانه ، ولكن عن اإلنسان الذي اشيئً  يعملعن اإلنسان الذي  1-1: 2 يةال تتكلّم روم

، وهي تعني "أن يةة خاّصة في رسالة روم. الكلمة "ُحِسب" أو "يُحَسب" كلمة ذات أهميّ ااإلنسان "يُحَسب" له برًّ 

بحسب طبيعة ما ". إنها تعني "اعتبار ومعاملة" إنسان ينسب" أو "يقيِّد لحساب إنسان ما" أو "يحسب لصالح أو ضدّ 

جل الذي ال يحسب له الّرّب خطيئةً." : "طوبى للرّ 4: 14ذلك يرد في كلمات مزمور  الشيء المحسوب. ومثال على

غير خاطئ ويعامله  ايعتبر هذا اإلنسان إنسانً  بّ تعني أن الرّ  2: 2والكلمات "ال يحسب له الرب خطيئة" في رومية 

في عينيه  اتمامً  اتبر هذا اإلنسان بارًّ ( تعني أن هللا يع3-1: 2 ية" )روماعلى هذا األساس. والكلمات "يحسب له هللا برً 

 ويعامله بحسب هذه النظرة. 

ريعة قد تغي رت حتّى قبل أن اإلنسان باهلل ومتطلّبات هللا بمقتضى الشّ  عالقةمعناه أن  ُمصطلح قانونيّ الكلمة "يحسب" 

حسبان شيٍء لإلنسان هو في الحقيقة عن س م الكتاب الُمقد  يتكلّ لهذا اإلنسان.  ةبيعة األخالقيّ الطّ يتغي ر أيُّ شيٍء في 

ته(. )إثمه وخطي   عدم حسبان شيٍء لإلنسان هو الحقيقة يخّصهكما يتكلم الكتاب الُمقد س عن المسيح(.  )برّ  ليس له

، "البّر الذين ال يخّص األثيم" )إذ هو يخّص المسيح فقط، وقد استحقّه بالنيابة عن المؤمنين؛ 3-1: 2 يةوفي روم

، 2: 2 يةألثيم الذي يؤمن بيسوع المسيح! وفي رومهذا ل برغم(، يُحَسب 41: 1كورنثوس 4؛ 12: 1س كورنثو1

 المعنى الحقيقيّ ة التي اقترفها الخاطئ وهي تخّصه ال تُحَسب في الحقيقة للخاطئ الذي يؤمن بيسوع المسيح! الخطي  

ر باإليمان فقط". لـ ا" هو "التبرُّ  "حسبان اإليمان بّرً

 



31 
 

 1: 1 يةروم

ا: 0الّسؤال  ب إلبراهيم بّرً  ؟ما الذي ُحس 

 .مالحظات

في  3: 11في تكوين  ا" ترد أيضً ابرًّ  ذلكلحساب شخص. الجملة "ُحِسب له  د شيءٌ قي  يُ معنى الكلمة "يحسب" هو أن  

ا، كلمات هذه الجمل هي نفسه في الحديث عن فينحاس. ولكن، مع أن   11: 123الحديث عن إبراهيم، وفي مزمور 

 ن. اياقين مختلففإّن السّ 

 

 .فينحاس رّ أ. ب   

، إذ عبدوا األوثان هم سقطوا في زنى روحّي وأخالقيّ عن وبأ ضرب شعب إسرائيل ألنّ  1-1: 41عدد ِسفر نقرأ في 

ل في هذا الوضع األثيم الّشّرير  ،في هذه الظروفة. واقترفوا خطايا جنسيّ  نهض فينحاس، ابن رئيس الكهنة، وتدخ 

ابع من والئه عمله، النّ نحو هللا في قلبه، وقد ُحِسب  وغيرةً  اجل تكريسً بة بعض المخطئين. أثمر إيمان هذا الرّ بمعاق

ا. هذا يعني أّن وتكريسه هلل  الدينيّ  بالمعنى األخالقيّ  اأو صالحً  ابارًّ  اًل ابع من والئه وغيرته اعتُب را عمعمله النّ ، بّرً

 . لم يخلص فينحاس بعمله النّابع من والئه وتكريسه. فالدينيّ  ال بالمعنى القانونيّ 

 

 .إبراهيم رّ ب. ب   

ا للّربّ  ابع من والئه وتكريسهعمل فينحاس النّ بينما ُحِسب  . في ما يتعلّق بفينحاس، اله برًّ  إيمان إبراهيم ، ُحِسببّرً

ا وصالحً  اًل عم بّ للرّ  هابع من والئه وتكريساعتُبِر عمله النّ  قديس أو يتعلّق بالتّ  أنّهيني، أي والدّ  ألخالقيّ بالمعنى ا اباّرً

برير أو ، أي في ناحية التّ القانونيّ  الّسلوك األخالقي. أّما إبراهيم فُحِسب إيمانه بوعد هللا استجابة باّرة بالمعنى الدينيّ 

في عيني  ا(، بل تبريرً القيّ يُحَسب إيمان إبراهيم عمل بّر أو صالح )بالمعنى األخ لمة. رعيّ ة الشّ متطلّبات هللا القانونيّ 

 .(القانونيّ  هللا )بالمعنى الشرعيّ 

 يةمن رسالة روم 2ة التي يقّدمها األصحاح كان "اإليمان" هو "اليد الفارغة" التي بها نال إبراهيم وعد هللا. الحجّ 

ينحاس بدل استخدام مثال فلو استخدم بولس مثال فبين "التّبرير باإليمان" و"التبرير باألعمال". ة على التقابُل مبنيّ 

، ولذا ال بّد أن اياقين مختلفان تمامً . فموضوعا هذين السّ 2 يةإبراهيم، لكان خالف كامل حجته التي يعرضها في روم
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وأظهر  افعاش مؤمنً ، أّما فينحاس اتبّرر باإليمان، وهكذا صار مؤمنً . فإبراهيم نفسه اأيضً  ان تمامً ياالستنتاجان مختلف

 .اصالحً  اًل بعمله عم ارً رّ حقيقة كونه مب

ككثرة نجوم  اه كثيرً ُمعيّنة إلبراهيم: فسيكون له ابٌن من ُصلبه، وسيكون نسلُ  ا، أعطى هللا وعودً 3: 11بحسب تكوين 

ها. تلقّى إبراهيم قهللا سيحفظ وعوده ويحقِّ  إياها، آمن إبراهيم بأن   هذه الوعود لم تتحقّق عندما أُعِطي السماء. ومع أن  

ا. هللا  وعود من العمل، وال قُيِّد  الم يُعتبَر إيمان إبراهيم نوعً باإليمان ال بعدم اإليمان، وباإليمان اعتُبِر إيمانه باهلل بّرً

التي بها قُيِّد برُّ هللا  ةَ ه الوسيلكان إيمانُ التي بّررته أمام هللا. ةَ ه كان االستجابإيمانَ لحسابه كعمل صالح باّر، ولكّن 

(. اعتبر 11: 1 يةالتي بها تلقّى هبة البّر المجانيّة غير الُمستََحق ة من هللا )انظر روم الفارغة اليدَ ه إيمانُ كان لحسابه. 

قد فتجاه وعد نعمة هللا.  الوحيدةَ  الصحيحةَ  الوحيدة وعامله باعتباره االستجابةَ  الصحيحةَ  إبراهيم االستجابةَ  هللا إيمانَ 

ا تمامً تجاوب هللا مع إيمان إبراهيم با  في عينيه، وقد تعاَمل معه على هذا األساس.  اعتباره باّرً

 

 31: 1 يةروم

 ؟للعالم اما معنى أن هللا وعد إبراهيم بأنّه سيكون وارثً : 1الّسؤال 

 .مالحظات

: 44و 1-1: 11. وبحسب تكوين لكّل العالمين وعده أنّهم مع يسوع سيكونون ورثة وحيّ ه الرّ أعطى هللا إبراهيم وأوالدَ 

حتّى ال  اجدًّ  ايكون نسل إبراهيم كثيرً  أن  على الوعد ب ملتفقط، ويش أرض كنعانينحصر في هللا  وعدَ  ، فإن  11-12

يمكن إحصاؤه، وضمان أن يكون نسله سبب بركة لكل أمم األرض. تحقّق الوعدان األّوالن بفتح يشوع ألرض 

حقُّق إال الث من وعد هللا لم يبدأ بالتّ الثّ  الجزءَ  ن  (. ولك13-12: 41ن مع يشوع ؛ قارِ 21-21: 41كنعان )يشوع 

 ليسوع المسيح! بالمجيء األّول 

إبراهيم آمن ه بنسله سيبارك كّل األمم على األرض! عنى هذا أن ق بأنّ آمن إبراهيم بوعد هللا، خاّصة الجزء المتعلّ 

براهيم بالمخلِّص اآلتي يسوع المسيح (. كان إيمان إ13: 1)غالطية  بالمخلِّص المستقبلي اآلتي يسوع المسيح

التي بها بّرر هللا إبراهيم. وقد آمن اليهود أنهم الوحيدون الذين سيرثون األرض الموعودة، ألنهم كانوا  ةَ الوسيل

وعد هللا قد أُعطي لكل  ، فإن  13و 11: 2 يةالختان. ولكن بحسب رومشعيرة يظنّون أنهم حفظوا الّشريعة، خاّصة 

وعدهم هللا بأن  فقد المؤمنين بيسوع المسيح من وسط اليهود واألمم )غير اليهود(. "، أي لكلّ وحيّ م الرّ "نسل إبراهي

سيتحقّق هذا ، بل العالم كله! سهم يسوع المسيح، لكن ليس في نوال قطعٍة صغيرة من األرضأيكونوا ورثته مع ر

ويؤّسس ملكوته بشكله النهائي المجيد على األرض في  حين سيعود يسوع المسيح في مجيئه الثاني اًل كام االوعد تحقُّقً 
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أطراف  كل   ، فإن  41: 1وبحسب دانيال الشرق وفي الشرق األوسط وفي الغرب وفي الشمال وفي الجنوب! وحينئٍذ، 

  العلّي. هللا ييسة األرض، وستُعطى ممالك العالم لقدّ يانة الحقيقيّ ستمأل الدّ  ليسوع المسيح. وحينئذٍ  اون ُمل كً األرض ستك

  

  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

 والتّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق التّي يحتويها هذا المقطعفّكر

نها. أ11-1: 2 رومية: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون  ، وندوِّ

لها إلى تطبيق شخصي؟: ما التّطبيقات الممكنة افّكر  لتّي يريد هللا أن يحوِّ

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.دّون

)تذّكر أنّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. وفي ما يلي قائمة 

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 :أ31-3: 1 يةروممن  مقترحة. أمثلة على تطبيقات 3

فاخر بطاعتهم إلرادة هللا أو ين ما يفتخرون به أمام هللا. فال يستطيعون التّ ليس لدى المسيحيّين الحقيقيّ  : 4-1: 2

 الحة. بأعمالهم الصّ 

 ص الحّق. س هي األساس األسمى للحّق وهي االمتحان الذي به يُفحَ تعاليم الكتاب الُمقد    : 1: 2

 إن لم تُكن خطاياك قد ُغفِرت بعُد، فآمن بيسوع المسيح. حين تؤمن باهلل الذي يبّرر بيسوع المسيح : 1-2: 2

مئة  اولن تعود خطاياك تُقي د لحسابك، بل سيعتبرك بارًّ  ك، فإنّه سيغفر كل خطايااألثََمة األشرار

 بالمئة وسيعاِملك على هذا األساس! 

كابن له بالروح، ليست فقط لإلنسان  ، التي هي الغفران الكامل والقبول الكامل من هللابركة هللا : 1-14: 2

لغير المختونين في العالم  االذين يؤمنون بيسوع المسيح، بل أيضً  والُمسلمين للمختونين من اليهود

 هم يؤمنون بيسوع المسيح. ولكنّ 

إلى أعظم  ا، بل تمتّد أيضً ةوحية العظيماقب الرّ ال تنحصر نتائج اإليمان بيسوع المسيح في العو : 11: 2

 لكلّ  اميراثً  كّل بلد في كّل العالمة ممكنة. فبركة هللا المستقبلية هي أن يصير ة وماديّ بركات جسديّ 

 المؤمنين بيسوع المسيح. 
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عمة ن العيش بالنّ من وعود هللا! ولك االعيش بمقتضى الّشريعة يضمن أن ال يبّررك هللا وأن ال ترث أيًّ  : 12-13: 2

وعود هللا، بما في ذلك أن  باإليمان بعمل خالص المسيح الكامل يضمن تبرير هللا لك ونوالك كلّ 

 ! كلّه لعالمل اتصير وراثً 

  

 :. أمثلة على تطبيقاٍت شخصية0

ر أنا  .ان اإليمان باهلل الذي يبّرر األثيم الّشّرير بيسوع المسيح يُحَسب برًّ أ 1: 2 يةروم تُخبِرنا أ.  أدِرك أنّني مبر 

هللا بنعمته وكرمه ورحمته  هللا يجازيني أو يكافئني على عمل عملته، بل ألنِّ  عمٍل عملته، وال ألنِّ  ال بأيِّ 

رً يعتبرني   اًل وبد على ما عمله يسوع ألجلي. تبريري مبنيٌّ بالكامل أمامه ويعاملني على هذا األساس امبر 

  حقيقةً حين أقبله باإليمان. هذا التبرير منّي، حيث يصيُر 

أّن ليس المختونون بل المؤمنون بيسوع الميسح هم من يتبّررون، حتى إن كانوا قد  14: 2 يةتُخبِرنا روم  ب. 

أو شعيرة دينية، مثل الختان أو المعمودية، يمكنه أن  اختُتنوا في الماضي. وأنا أدِرك أنه ليس من طقٍس دينيّ 

 الشرطيعمله الناس أو الكنيسة يستطيع أن يبّررني. لم يكن الختان في العهد القديم  ال شيء يمكن أنيبّررني. 

وهذا ينطبق على العهد الجديد، إذ . وختمهالتبرير باإليمان  عالمةبرير، بل كان التي بها يُنال التّ  الوسيلةأو 

؛ 14-11: 4باإليمان )كولوسي برير بل هي عالمة وختم التّ  وسيلته،برير أو نوال التّ  شرط المعموديةُ  ليست  

 (. 41-42: 4 يةروم

 التجاوب    .صلِّ : 1الخطوة 

ل دراسة الكتاب في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )أ11-1: 2 روميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتناوبلنصلِّ 

 المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.( على أن تكون صالتك جملةً أو جملتَين. تذك ر أن يصلّي أعضاء  الُمقدس. تدّرب

 

 دقائق( 2) صالة  1

 صالة شفاعيَّة

 

 .في مجموعات ثُنائي ة أو ثاُلثي ة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا وألجل الناس في العالم تابعوا الصالة

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 3
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 للّدرس القادم

 

 ي مكتوبًا، أو اطلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أعضاء مجموعتك الواجب التال أعطِ  قائد المجموعة.)

 . وأن تكرز بالملكوت : تعه د بأن تتلمذ أناًسا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيحتعه د .1

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  13-1: 2رومية  ِعظ أو علّم أو ادرس .4

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح منالخلوة الروحية .1 ، 42، 12، 13أخبار األيّام 4 : خّصص وقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.   43  يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفض 

ع يوميًا راجِ . 11-14: 2 أفسسز ببشارة الملكوت: اكرِ  تأّمل بآية الكتاب الُمقد س الجديدة واحفظها. الحفظ: .2

 آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. 

ر َمثَل "الولدين" الوا :التعليم .1  ، ومثل "التّينة غير المثمرة" الوارد في لوقا14-42: 41رد في متّى حضِّ

 . استفِد من الخطوات اإلرشاديّة الّستّة لتفسير األمثال الواردة في الّدرس األول.1-1: 11

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 بناء كنيسة المسيح. اكتب أيًضا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، ومالحظاتك  بشأن دوِّ

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم. 
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 31الّدرس 

 صالة 1
 

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

 
 دقيقة(  42)مشاركة   0

 أخبار األيام0

 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 43، 42، 12، 13أخبار األيام 4)ومن التّأمُّ

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

 
 دقائق( 1)حفظ  1

 31-30: 1خدمات الكنيسة: أفسس 

 

 .11-14: 2: أفسس "خدمات الكنيسة". في مجموعاٍت مؤل فة من اثنين راجعوا

 

  دقيقة( 21)تعليم  1

 الولدان وشجرة التّين غير المثمرة

 

  14-42: 41" في متّى الولدانل "مثَ 

 بـ متعلقانمثالن  1-1: 11و"مثَل"شجرة التّين غير المثمرة" في لوقا 

 مسؤولية الدخول إلى ملكوت هللا
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ثل" قصة مستوحاة من الحياة األرضية اليومية ذات معنى سماوي. إنّها قّصة يمكن رؤيتها في الحياة الحقيقيّة "المَ 

ة. استخدم يسوع المسيح األمور الشائعة واألحداث اليومية من أجل إعالن أسرار الواقعيّة هدفها تعليم حقيقة روحيّ 

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

 (. 1لَحق ، المُ 1ثل باستخدام النّقاط اإلرشاديّة الّستّة في دراسة األمثال )انظر الّدليل اإلرشادي وسندرس هذا المَ 

 

 الولدانأ. مثَل 

 .14-42: 41متّى  اقرأ

 .ثَلالطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ  افهم القّصة. 3

: يُروى هذا المثَل بلغة مجازية ويحمل معنى روحي يعتمد على تلك اللغة الُمستخَدمة. ولذا، سندرس أواًل ُمقّدمة

 لتاريخية. ثل وخلفيتها الثقافية/ الحضارية وحقائقها اكلمات قصة المَ 

 .مالحظات

 ونثمة خبرة سلبية محزنة لدى معظم العائالت التي لديها أوالٌد بطور النّمّو هي أّن هؤالء األوالد في مرحلٍة ما يعبِّر

ما يتوب األوالد عن سلوكهم  اه غالبً ة الُمفِرحة هي أنّ عن عدم رغبتهم بإطاعة رغبات والديهم. ولكّن خبرتهم اإليجابيّ 

 هم منهم. ولب والدويعملون ما ط

 

 . ثَلادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المَ . 0

ثَل إلى المَ  خلفي ةشير ت"الخلفيّة" و"شرح المثل أو تطبيقه". قد ثل أن يتألف من : يمكن لسياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثل، بينما شرح أو قصة المَ  قبلثل المَ  ةخلفي  رد تالتي قيل فيها المثَل. عادةً ما  الظروفصف تثل، أو حكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 

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

 .مالحظات

 . 01-01: 03متّى في  ةثَل موجودالمَ  خلفيَّةأ.  
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ير الهيكل، وسألوه بشكٍل خاّص عن سأل رؤساء الكهنة وشيوخ شعب إسرائيل عن سلطة يسوع المسيح على تطه

استقى يوحنّا منه  سلطته على أن يعلّم ويشفي في ساحات الهيكل. وفي رّد يسوع عليهم، سألهم عن المصدر الذي

اس؟ ولكن عدم استعدادهم على أن يكشفوا أنفسهم بإخبارهم ماء أم من النّ المعمدان سلطته ليعّمد. فهل استقاها من السّ 

هم ال يعرفون، بينما الحقيقة هي أنّهم كانوا قد يؤمنون به أظهر أنّهم كانوا مرائين، حيث تظاهروا بأنّ  اًل بما كانوا فع

 رفضوا يوحنّا المعمدان. 

  

 . 12-01: 03في متّى  واردةب. قصة المثَل  

 

 . 10-13: 03في متّى  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

 

  .ثَلّصلة الخاّصة بالمَ حّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات ال. 1

ثَل مغزى روحي ُمعي ن. التفاصيل المهّمة وذات : لم يقصد يسوع أن يكون لكلِّ نقطٍة تفصيليّة في قّصة المَ ُمقّدمة

ثَل المركزيّة أو موضوعه الّرئيسّي أو الّدرس ثل التي تعّزز نقطة المَ الّصلة هي تلك التفاصيل الواردة في قّصة المَ 

 ثَل.  ثل. ولذا، علينا أال نعطي مغزى روحي خاّص لكّل نقطٍة تفصيليّة في قّصة المَ اله من خالل المَ الذي يُراد إيص

ثل والتي تعتَبر أساسيّة أو ذات صلة ويُقَصد منها إيصال : ما هي التفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟

 .مالحظات

  .مر  الكَ  

ه ينبغي عدم تفسيره باعتباره كرَم هللا، أي أّمة إسرائيل. وينبغي عدم م هللا"، فإنّ ر  م "كَ ر  ن الكَ ثَل ال يقول إألن المَ 

 . عطاء هذا العنصر أي معنى ُمحد دإ

 .االبن األول 

 . هذا عنصر مهّم في المثَل. ايمثّل هذا االبن أّي إنسان تاب وآمن بعد أن كان غير مؤمٍن وعاصيً 
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 .االبن الثاني 

 عنصر مهمّ  ا. وهذه النُّقطة أيضً ولكنه في الحقيقة غير مؤمن وعاصي اعة،هذا االبن أي  شخٍص يتظاهر بالطّ يمثّل 

 في المثَل. 

 

  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 1

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

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

ثَل هدف أو درس رئيسّي واحد، أي نقطة مركزية واحدة يشّدد عليها. ولذا، علينا أال نحاول إيجاد حقٍّ روحّي في للمَ 

 ثَل لتقديمه. ا أن  نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذي يسعى المَ كلِّ واحٍد من تفاصيل القّصة، بل علين

 سالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ : ما الرشف وناق  اكتش   

 .مالحظات

 ."خول إلى ملكوت هللاة الدّ مسؤوليّ يعلّم عن " 14-42: 41في متّى  الولدينمثَل 

جابَي ضرائب، أو  اان، سواء أكان غير مؤمٍن أو عّشارً مهما كان ماضي اإلنسثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "رسالة المَ 

خول إلى ملكوت هللا. إنّه مسؤول شخصيًّا عن التوبة عن حياته ، فإنَّ كلَّ إنسان مسؤوٌل شخصيًّا عن الدّ ازانيً 

  "الّسابقة في العصيان، وعن أن يذهب ويعمل إرادة هللا.

ياء صرف. من يتظاهر بهذا يشبه البذور التي سقطت على الّصخور ، هو راًل التّظاهر بعمل إرادة هللا، دون عملها فع

، أو مثل إنسان ال يرتدي ثوب العرس في وليمة العرس، فأُلقي به اولكنّها جف ت سريعً  اًل واألماكن الُمجحرة، فنمت قلي

 إلى الظالم الخارجي. 

شعب ، شعب هللا الحقيقي لنظر عن ماضيلملكوت هللا. فبغّض ا ساسيّةمات األة هي إحدى السّ ة الشخصيّ المسؤوليّ 

 همسواء أكانوا غير مؤمنين أو عصاةً أو شّكاكين أو كثيري االنتقاد أو ارتكبوا خطايا صغيرة أو كبيرة، فإن  ملكوته، 

 !تابوا وهم اآلن يعملون إرادة هللاأشخاٌص 
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 . قارن المَثل بالمقاطع الموازية والمقاِبلة في الكتاب الُمقدَّس. 5

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن المَ . 1

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

أهّم الشواهد المقابلة  األمثال له ما يوازيه أو يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع أخرى في الكتاب الُمقد س. حاول أن تجد

والمشابهة التي يمكنها أن تساعدنا في تفسير المثَل. احرص دائًما على أن تفّسر مثاًل ما باالعتماد على التعليم 

 الواضح والمباشر للكتاب الُمقد س. 

 هذا المثَل؟ يقدِّمهذي الّ  الحق   التاليةُ  م المقاطعُ كيف تعلِّ  :اكتشف وناقش

  .مالحظات

 01-00: 31ل صموئي3 

ة هللا فقط. فقد قضى على األعداء، ولكنّه لم يقِض على مالهم وأمالكهم، كما أوصاه هللا، بل أطاع شاول نصف وصيّ 

ثار على الغنيمة، وأبقى على حياة ملك عماليق الّشّرير. ورّد صموئيل النبي على عمله هذا بقولِه إّن إطاعة هللا خير 

ة، والعناد والعجرفة فحر والعراشرٌّ كشّر ممارسة السّ  همّرد على هللا وعدم إطاعة أمرِ بائح له، ألن التمن تقديم الذّ 

للّذين  موّجه بشكل خاصٍّ عبادة األوثان. فألّن الملك شاول رفض كلمة هللا، رفضه هللا. هذا تحذير شديد  ةخطي  كشّر 

 هم في مواقع القيادة. 

 

 1-3: 01؛ 01-03: 1متّى  

هم يعملون أشياء يعتقدون أنّها ترضي هللا. ولكنّهم ال يعملون هم يؤمنون باهلل وأنّ كالم أفواههم أنّ يّدعي بعض النّاس ب

بمتقضى إرادة هللا الواضحة والُمعلَنة. إنهم يسمعون ويعرفون إرادة هللا، ولكنهم ال يطيعونها. هذا تحذير بالغ األهّميّة 

 ويعلّمه الكتاب الُمقد س. خاّصة لَمن لديهم الكثير من المعرفة بما يحتويه 
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 01: 1 الرسل أعمال ؛31: 31يوحنّا  

رجة األولى وح القدس. فإرادة هللا هي بالدّ ذين يعملون بما يقوله الرب يسوع المسيح يُدعون أحبّاءه وينالون الرّ الّ  كلّ 

 (. 41: 3؛ 13 ،13: 1)انظر يوحنا  اوربًّ  اأن يؤمن اإلنسان بيسوع المسيح ويقبله ويعترف به مخلِّصً 

 

ص التعليم الّرئيسّي للمَ . 1   .ثَللخِّ

به، وما  نؤمنأو  نعرفهثَل؟ ما الذي يريدنا يسوع المسيح أن ما التّعاليم أو الّرسائل الرئيسيّة التي يقّدمها المَ  .شناق  

 ؟نعملهأو  نكون عليهالذي يريدنا أن  

  .مالحظات

 .عمل إرادة هللا هو األمر الضروريّ   

لعّشارون جباةُ الّضرائب محّل احتقار عند الّشعب اليهودي، خاّصة عند قادتهم الدينيّين والسياسيّين، ألنّهم كانوا كان ا

ولة طّماعين وكانوا يمارسون التّهديد واالبتزاز للحصول على المال، كما أنهم كانوا يتعاونون مع العدّو، أي الدّ 

م. كان جامعو الّضرائب والّزواني يمثِّلون أسوأ الخطاة في إسرائيل. وال ومانية التي كانت تحتّل بالدهم وتضايقهالرّ 

كورنثوس 1غير مؤه لين لدخول ملكوت هللا ) ونسيكونفشّك أنّهم إن استمّروا بحياتهم الّشّريرة بشكٍل واضح وفاضح 

أو أمل بأن يدخلوا ملكوت (. من الناحية البشريّة، لم يكن هؤالء يملكون أي رجاء 41، 2: 41 يوحنا ؛ رؤيا1-12: 3

فقد أثّر بهم "طريق البّر" الذي رأوه في يوحنا. تأثّروا بسلوك هللا. ولكنّهم حين رأوا وسمعوا يوحنّا المعمدان تابوا. 

(. فقد 12-2: 1تعليمه وكرازته بأن يعيشوا حياةً باّرة وصالحة )انظر لوقا في يوحنا الباّر الممزوج بمطالبته النّاس 

نّاس أن يتوبوا عن خطاياهم ويقبلوا غفران هللا. وقد تاب جباة الّضرائب والّزواني عن خطاياهم وآمنوا طلب من ال

(. وقد جلبت توبة وإيمان جباة الّضرائب والّزواني مسّرة عظيمة 11: 3كورنثوس 1بيسوع المسيح بأعداد كبيرة )

 (. 12: 11؛ 11-12: 1لقلب الّرّب )لوقا 

 

 رياء.ة هللا التَّظاهر بعمل إراد 

فون كما لو أنّهم كانوا دائمً بدا قادة اليهود على معرفٍة جيّدة بشريعة هللا و يرغبون بعمل إرادة هللا. ولكنّهم  اكانوا يتصر 

رسول هللا، يوحنّا المعمدان، وهم اآلن يرفضون يسوع  واكانوا فقط يتظاهرون بإطاعة هللا. فقد رفض يقةفي الحق

 انوا يخطّطون لقتله. المسيح ورسالته، بل وك
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 ثَل الرئيسيّة.التّوبة بعد عدم اإليمان والعصيان هي رسالة هذا المَ  

اقترفَت الكثير من الفظائع، تُب  وارجع إلى يسوع المسيح وآمن به، وستنال غفران كل  اشّريرً  احتّى لو كنَت خاطئً 

 (! 21-22: 41لوقا  ؛11-12: 1؛ ميخا 1: 11؛ 12: 1خطاياك وستخلص بعمله ألجلك )إشعياء 

 

رة  ب. مثَل شجرة التّين غير الُمثم 

 .1-1: 11 لوقا اقرأ

 افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.. 3

 ة المثَل؟ : ما العناصر الحياتيّة الواقعية التي تتضّمنها قصّ ناقش

  .مالحظات

أن تثِمر. وشجرة التّين هذه ُزِرعت في أرض  بعد زراعتها قبلبشكٍل عاّم، تحتاج شجرة التّين مّدة ليست قصيرة 

هذه الشجرة ستنال أفضل عناية. وحين أتى الوقت،  غير اعتيادّي، ألن هذا معناه أنّ  ام. لم يكن هذا أمرً ر  مالك هذا الكَ 

 . عبر مّدة ثالثاجرة، ذهب صاحب الكرم إلى الشجرة يطلب ثمرً توقُّع الحصول على ثمٍر من هذه الشّ  اوصار منطقيً 

جرة على هذه الشّجرة، ولذا أمر بقطعها، إذ لم يِرد أن تأخذ هذه الشّ  اسنوات متتالية، لم يجد صاحب الكرم ثمرً 

الكرم اقترح على  ظَ حافِ و المزارعَ  ولكن  إليها كرمات العنب.  الموجودة في األرض والتي تحتاج طوبة والمعادنالرّ 

لشجرة، حيث سينقب ويفّكك التربة حولها، ويضيف إلى تربتها صاحب الكرم أن يعطيه سنّة أخرى للعناية بهذه ا

د يسوع أال يُخبِرنا هل أثمرت شجرة التّين هذه أم ال. الّسماد الطبيعيّ  ثل فالجواب متروك لسامعي المَ . وقد تقص 

 واحٍد درس هذه القّصة على نفسه.  وقّرائه. فقد أراد يسوع أن يطبِّق كلُّ 

 

 . ثَلالمباشر، وحّدد عناصر المَ ادرس وامتحن الّسياق . 0

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

 .مالحظات
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 . 1-3: 31لوقا في  ةموجودالَمثَل  خلفيَّةأ.  

ل يسوع !" فيقواآلنرسالة هذا المثل الّرئيسيّة هي "توبوا  النص هي" توبوا!"، فإنّ  خلفيةبينما الّرسالة الّرئيسيّة في 

: "أتظنّون أّن هؤالِء الجليليّين كانوا خاطئين أكثر من أهل الجليل الباقين حتّى القوا هذا المصير؟ 1-4: 11في لوقا 

 لم تتوبوا أنتم فجميعهكم كذلك تهلكون!"  اقول لكم: ال، ولكن  إن  

  

 . 1-1: 31لوقا في  واردةثَل ة المَ ب. قصّ  

 

 ثَل، ولكنّه ُمتضمَّن في سياقه. في نّص المَ  ال يردثَل ج. شرح أو تطبيق المَ  

 

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

ثَل مغزى روحي ُمعي ن. التفاصيل المهّمة وذات : لم يقصد يسوع أن يكون لكلِّ نقطٍة تفصيليّة في قّصة المَ ُمقّدمة

ثَل المركزيّة أو موضوعه الّرئيسّي أو الّدرس ثل التي تعّزز نقطة المَ المَ الّصلة هي تلك التفاصيل الواردة في قّصة 

 ثَل.  ثل. ولذا، علينا أال نعطي مغزى روحي خاّص لكّل نقطٍة تفصيليّة في قّصة المَ الذي يُراد إيصاله من خالل المَ 

سيّة أو ذات صلة ويُقَصد منها إيصال ثل والتي تعتَبر أسا: ما هي التفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟

 .مالحظات

 .42-42: 41؛ 13-11: 42؛ لوقا 22-24، 44-12: 41متّى  اقرأ

 .ثل كقّصة مجازيّةعاُمل مع هذا المَ التّ  

بالتّفسير . يُدعى هذا اثل معنًى ُمحد دً يريد النّاس في بعض األحيان أن يعطوا كل  نقطٍة وعنصر في قّصة المَ 

، فّسر اًل نقاطها وعناصرها. فمث في كلِّ  اأي مجازً  ،كما لو كان "قّصة مجازيّة" معاملة المثَلجازّي، أي الم

مّدة ثالث سنوات.  ام الذي أتى يطلب ثمرً ثل كما يلي: هللا هو مالك الكر  م( هذا المَ  322-122غريغوريوس الكبير )

ل إعطاء الّشريعة المكتوبة. فحينئٍذ أعطى النّاس قدرة على أن  كانت قب االمّرة األولى التي أتى فيها هللا يطلب ثمرً 

بيعي. وكانت المّرة الثّانية مع أقربائهم وجيرانهم من خالل نور المنطق الطّ  وايقّرروا كيف ينبغي أن يعيشوا ويتعامل
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عمة، التي أتى هللا بها هي بالنّ  علّم البشَر وصاياه. وكانت المّرة الثالثةالتي أتى هللا بها وقت كتابة الّشريعة. فحينئٍذ 

جرة قب" حول الشّ حيث قّدم رحمته للبشر. ويمثِّل المزارع حافظ الكرم أولئك الذين يديرون شؤون الكنيسة. أّما "النّ 

 "الكفّارة" أوفالذين يرفضون ممارسة ة. بيعي( ذكرى الخطي  ماد" )الطّ فيمثِّل توبيخ النّفوس التي ال تُثِمر. ويمثِّل "السّ 

 "الحلّة" في ما يتعل ق بخطاياهم هم في خطر القطع. 

 ثل، ولذا ينبغي رفضه. ال يمكن الوصول إلى هذا التّفسير المجازّي باالعتماد على سياق المَ 

 

 .شجرة التين 

لكن في ضوء "شجرة التين المزروعة في الكرم" ترمز لـ"أورشليم الموجودة في إسرائيل."  قال أحد الُمفسِّرين إنّ 

ن يسوع المسيح لشجرة التّ ل أّمة م تشير في الغالب إلى ين" المزروعة في الكر  "شجرة التّ  ، فإنّ 41ين في متّى ع 

فيعلِّم يسوع أن إسرائيل كأّمة لم تتب وتُعد إليه. ونتيجة هذا انتهى كيانهم . إسرائيل ذات االمتيازات العظيمة في العالم

(، وُدمِّرت أورشليم 21-21: 41لخاّصة! فقد أُِخذ منهم ملكوت هللا )انظر متّى تهم ومكانتهم اوديانتهم وأهميّ  السياسيّ 

يتألّف من كّل  هذا ال يعني أن هللا رفض كل  اليهود، فشعب هللا الحاليّ  بهيكلها، ولم تُعد إسرائيل أّمة لها كيان. ولكن  

 (. 12-1: 4بطرس 1غير اليهوديّة )انظر  المسيحيّين الذين تعود أصولهم إلى أّمة إسرائيل وإلى األمم الوثنيّة

 

 .فترة السنوات الثالث 

ذه الفترة "كامل فترة تاريخ شعب إسرائيل." وبحسب تمثّل هتُفس ر هذه الفترة بطرٍق مختلفة. فبحسب أحِد الُمفسِّرين، 

نوات "الفترة التي بدأت وبحسب آخر تمثِّل هذه السّ ُمفسِّر آخر، تمثّل هذه الفترة فترة "خدمة يسوع لثالث سنوات". 

الث" نوات الثّ بخدمة يوحنا المعمدان." ولكن ليس من دليل في الكتاب الُمقد س على أنّه ينبغي لنا أن نعطي هذه "السّ 

 ثل. ة في المَ ة مهمّ . ولذا، فإّن هذه النّقطة ليست نقطةً تفصيليّ ارمزيًّ  معنىً 

ة هللا نة األولى يشير إلى محبّ بعد السّ  االتين غير المثمرة فورً  حقيقة أن صاحب الكرم لم يقطع شجرة ومع هذا، فإنّ 

 ياق تجاه أّمة إسرائيل بشكٍل خاّص. العظيمة وصبره الكبير تجاه الناس، وفي هذا السّ 
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 .همم الشَّ ُمزار ع الكر   

ا في المثل. فهو يمثِّل بوضوح "هللا الذي يتعامل مع شعب اة عنصرً خصيّ تمثِّل هذه الشّ  إسرائيل بكّل صبر." وما  مهّمً

 . (1: 1بطرس 4؛ 41-12: 2 لوقا قارناليوم تجاه اليهود واألمم ) ايزال صبر هللا العظيم قائمً 

 

  .ثَلحّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمَ . 1

 سالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ : ما الرشف وناق  اكتش   

 .مالحظات

 ."إلى ملكوت هللا خولالدّ ة مسؤوليّ يعلّم عن " 1-1: 11لوقا في  شجرة التّين غير الُمثِمرةمثَل 

أو  لى يسوع المسيح بال تأخيرإويعود  الكّل إنسان أن يتوب فورً ينبغي رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

 ألن يهلك إلى األبد."  ا، وإال فإنّه يكون معرَّضً مماطلة

روا في أخذ في ملكوت هللا. فش أساسيّةة سمةٌ ة الّشخصيّ المسؤوليّ  عب ملكوت هللا الصادقون ال يماطلوا وال يتأخ 

ض للهالك إلى األبد. االقرارات المهمة، بل يتوبون ويعودون إلى يسوع فورً   ، ألنهم ال يريدون المخاطرة بالتعرُّ

 

 قارن المثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّس. . 1

  .4: 3كورنثوس 4؛ 1: 41؛ أمثال 1-3: 11إشعياء اقرأ 

 الية الحّق الذي يقدِّمه هذا المثَل؟: كيف تعلّم المقاطع التّ شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

، ادعوه وهو قريب. ليترك الّشّرير طريقَه واألثيم ا: "التمسوا الّرّب ما دام موجودً 1-3: 11بّي في إشعياء يقول النّ 

ما دام  بّ مسؤول عن تجاُوبه مع يسوع المسيح. إنّه مسؤول عن طلبه الرّ أفكاره، وليتب إلى الّرّب فيرحمه." اإلنسان 

ر الوقت فال  يماطله مسؤول عن أن يعمل اآلن، اليوم، فال ! إنّ اهللا موجودً  في أخذ أهم قرار في حياته بحيث يتأخ 

يوم الخالص."  اليومهو وقت القبول.  اآلن: "4: 3كورنثوس 4يقول لنا الكتاب في تعود هناك إمكانية للتّغيير! 

 هو يوم الخالص! اليومهو وقت قبول هللا ونعمته، و اآلن، ألن اخص مسؤول عن االستجابة ليسوع فورً الشّ 
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ص التعليم الّرئيسّي للمَ . 1   .ثَللخِّ

به، وما  مننؤأو  نعرفهثَل؟ ما الذي يريدنا يسوع المسيح أن ما التّعاليم أو الّرسائل الرئيسيّة التي يقّدمها المَ  .شناق  

 ؟نعملهأو  نكون عليهالذي يريدنا أن  

  .مالحظات

الّدرس األساسّي هو المجيء إلى يسوع المسيح بال تأخير أو مماطلة. فمع أن هللا صبور ومتمهِّل في تعامالته مع 

سَحب الفرصة ما، وهللا هو الوحيد الذي يعرف متى سيأتي ذلك اليوم، ستُ  اشعبه، فإّن صبره ال يدوم إلى األبد. فيومً 

؛ الجبناء وغير 2: 41 يوحنا لنوال الخالص. وحينئٍذ، سيموت المماِطل في خطاياه ويهلك إلى األبد )انظر رؤيا

ل! اقبل يسوع المسيح مخلِّصً  ر وال تؤجِّ  !اليوملك  اشخصيًّ  اوربًّ  االمؤمنين(. ولذا، ال تؤخِّ

  

ص التّعاليم أو الّدروس األ  مها هذان المثالنالتي يقدّ  ساسيّةج. ُملخَّ

 خول إلى ملكوت هللاة الدّ بشأن مسؤوليّ 

 علِّم.

ل هذه المسؤوليّة نيابةً عن  مسؤوليّة الّدخول إلى ملكوت هللا مسؤوليّة كلّ  شخٍص في هذا العالم. فال يستطيع أحٌد تحمُّ

خر. وال يستطيع أحد أن بأن يتوب ويؤمن بيسوع المسيح نيابةً عن شخٍص آ اآخرين. وال أحد يستطيع أن يأخذ قرارً 

ل كل  إنسان المسؤوليّة عن قراراته وعواقب قراراته. ولذا  فإن هذين يلوم آخرين على عواقب قراره. فاهلل سيحمِّ

 . المسؤوليّة العظيمة الُملقاة على كتفي كل إنسان تجاه الّدخول إلى ملكوت هللاالمثلَين يعلّمان 

 

 .(31-31: 33تّى الجالسين في السوق )م األوالدثَل مَ  

ف من دون ثبات وبال حسٍّ بالمسؤوليّة.  كلُّ إنسان مسؤول عن عدم تجاوبه مع تعاُمالت هللا. ومن الطفولة الت صرُّ

 عن كالمه وأفعاله.  اًل فولي ويصير مسؤولوك الطّ ينبغي لكّل إنسان أن يتوقّف عن السّ 
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 .(1-3: 31ثَل عالمات الطقس )متّى مَ  

ظر إلى عالمات الطّقس قليلة من النّ  اًل من. فبدعن عدم تجاوبه مع عالمات وآيات هللا بشأن الزّ  كّل إنسان مسؤول

األهّميّة في الحقيقة، على كّل إنسان أن ينظر إلى العالمات واآليات الخاّصة التي تشير إلى بداية حقبة جديدة في 

ة وعظيمة ينبغي أن وته وقيامته، عالمات مهمّ تاريخ خالص هللا. واألحداث العظيمة التي أحاطت بيسوع، خاّصة م

 يتجاوب النّاس معها. 

 

 (10-01: 03ثل الولدان )متّى مَ  

أن يمكنه  ه، فإنّ اإنسان مسؤول عن عدم تجاوبه مع إرادة هللا. فحتّى لو كان اإلنسان في البداية غيَر مؤمٍن وعاصيً  كلُّ 

خلِّص والّرّب. هذه هي إرادة هللا، وعمل إرادة هللا هي األمر ويأتي إلى يسوع المسيح، ويؤمن بأنّه المُ بل  ،يتوب

 الوحيد الُمِهّم والّضرورّي. 

 

 (1-3: 31مثَل شجرة التّين غير الُمثمرة )لوقا  

إن  لم يستجب لسنوات كثيرة، فعليه أن يرجع إلى وكلُّ إنسان مسؤول عن عدم تجاوبه مع عمل صبر هللا في حياته. 

أن على  اقادرً اإلنسان  يعودحين ال هللا وإمهالَه لن يدوما إلى األبد. فسيأتي وقت صبر مماطَلة، ألّن هللا بال تأخير أو 

 (. 11-14: 3يتوب فيخلص )رؤيا 

 

 (12-11: 31مثَل شبكة الّصيد )متّى  

تكون هذه الحقيقة  بال رجعة فيها. ينبغي أن وحاسمةٌ  انسان مسؤول عن معرفة أن دينونة هللا األخيرة أكيدةٌ تمامً إكلُّ 

 وبة وقبول ملكوت هللا. ولذا، فإّن اإلنسان مسؤول عن أن يتوب ويقبل ملكوت هللا! لكلِّ إنساٍن نحو التّ  ادافعً 
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1

  

 دقائق( 2)صالة 

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعل متموه اليوم.  َصلُّوا بالتناُوب

  عة إلى مجموعات ثنائي ة أو ثالثي ة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعل متموه اليوم.أو اقسم المجمو

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 القادمللّدرس 

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

  .وأن تكرز بالملكوت للرب وببناء كنيسة المسيح تعه د بتدريب تالميذ ُجُدد: التعهُّد .1

شخص آخر أو  مع"مثَل الولدان" و"مثل شجرة التّين غير الُمثِمرة"  المتعلِّق بـِعظ أو علّم أو ادرس التعليم  .4

 ضمن مجموعة. 

، 11، 14 األيام أخبار4تمت ع بخلوة روحي ة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يوميًّا ِمن  الخلوة الروحية: .1

ن مالحظاتك.. 13، 12 ل. َدوِّ   استخدم طريقة الَحّق الُمفض 

ع راجِ  .42: 42 الرسل : أعمال"مهّمات قادة الكنيسة"تأّمل بآية الكتاب الُمقد س الجديدة واحفظها.  الحفظ: .2

 يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها. 

استفد من منهجية  .41-12: 2 يةرومبت، والمتعلّق حّضر لدرس الكتاب التّالي في البي درس الكتاب الُمقد س: .1

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقد س. 

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .3

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

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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 31الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:   لكرازة بملكوت هللا.لَصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  0

  أخبار األيام0

 

ة بكل واحٍد منكممن دفاتر الخلوة الروحي ة الخا شاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا ما تعل متموه أثناء إحدى خلواتكم  (ص 

 (. 36، 32، 33، 31أخبار األيام 1)الروحي ة وتأمالتكم في المقاطع الكتابي ة الُمعي نة لُكم 

 وااكتف. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجدي ة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 تابة المالحظات. بك

 دقائق( 1) حفظ 1

 01: 02 الرسل : أعمال"مهّمات قادة الكنيسة"

 

 .11: 11 الرسل "مهّمات قادة الكنيسة": أعمال :في مجموعات ثنائيّة راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 1

 01-ب31: 1رومية 

 

الطريقة التي بها يُنال الخالص في  ان دائمً برير باإليمان كاالتّ  أ أنّ 11-1: 2 يةبرهن بولس الرسول في روم: ُمقّدمة

طبيعة إيمان إبراهيم بغيةَ إظهار طبيعة اإليمان بولس الّرسول يُظِهر  44-ب11: 2 يةالكتاب الُمقد س. وفي روم

إبراهيم وبضرورة الذي كان في إليمان ليعلّم عن إمكانية امتالك المؤمنين اليوم  41-41: 2 يةالحقيقي. وفي روم

 م له. امتالكه
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 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

   .41-ب11: 2رومية لنقرأ  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

 ُمالحظات                   .                                  اكتشف: 2الخطوة 

ر. ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا  َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ  اكتشف َحقًّا واحًدا أو حق ين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

 ي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(. )بعد أن يقض شار ك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمن ا.

 )تذك ر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

 00-ب31: 1 يةروم

 .ع سماتإليمان إبراهيم أرب: 3االكتشاف 

 إيمان إبراهيم هو هللا الحي.  موضوع: كان 31: 1 يةأ. ترد سمة إيمانه األولى في روم 

دً  الم يُكن إيمان إبراهيم إيمانً  آمن فقد آمن باهلل الحي وبما قاله هللا ووعده به. . محدَّدين وبشيء بشخصٍ ، بل آمن امجر 

 عن تحقيقه.  اوعد هللا بذاته ال يقّل يقينً  هللا أمين، وأنّ  أنّ  بأن هللا قدير ويستطيع أن يعطي حياة للموتى. كما آمن

 

 جاء. إيمان إبراهيم مباشرة بالرّ  هدف: ارتبط 31: 1 يةانية في رومب. ترد سمة إيمانه الثّ  

 اتيقُّنً  هجاء الذي كان يعمر قلبه. كان إيمانه يتمث ل في يقينه بنوال ما كان يرجوه. كان إيمانعمل إيمان إبراهيم مع الرّ 

من النّاحية البشريّة،  اًل مستحي اظروفه كانت تجعل أبّوته البن أمرً  بأّن هللا سيتّمم وعده. فمع أّن إبراهيم كان يعرف أنّ 

ة الكاملة ورجا بال تزعُزٍع تحقيَق وعِد هللا. فلم يكن هدف هللا أن يصبِح إبراهيم أبا أمم كثيرة الكلّيّ فقد آمن بقّوة هللا 

يريد أن يكون هدف إبراهيم الواعي والمقصود هو أن يكون أبا أمٍم كثيرة  ا(، بل كان أيضً 11: 2 يةفحسب )روم

لئال ة تحقيق ما كان يرجوه، جعل إبراهيم هدف هللا هدفَه! فقد آمن إبراهيم بيقينيّ  اًل وبوعي وقصد فع(. 12: 2 ية)روم

 يخيب الوعد الذي تلقاه بأن يصير أبا أمٍم كثيرة. 
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نظرته واعتقاده بشأن هو إيمان إبراهيم  ةقوّ : كان مصدر 03-31: 1 يةسمة إيمانه الثالثة في روم ج. ترد 

 هللا.  طبيعة

به عشائر األرض كلها. ولكن  اهللا سيستخدم ذلك االبن مباركً  ه سيصير له ولزوجته ابٌن، وبأنّ وعد هللا إبراهيم بأنّ 

لم ة بدا هذا الوعد مستحيل التّحقيق. ومع هذا، ة والعلميّ فإنّه من النّاحية البشريّ  بالّسّن، األنّه وزوجتَه كانا متُقّدَمين جدًّ 

ب إلى قلبه لم يسمح للشّ  افألنّه رأى هللا كلّي  القدرة وأمينً . يسمح إبراهيم لظروفه بأن تحّد إيمانه وتحّدده كوك بالت سرُّ

هلل، أي في كّل مّرة مّجد هللا  انُه في كلِّ مّرة أعطى فيها مجدً تقّوى إيماوعقله. وقد تقّوى إيمانه بتكرار وعود هللا له. 

على كونِه كلّّي القدرة واألمانة. تمّسك بالقناعة الثابتة التي كانت لديه بأّن لدى هللا كّل القدرة على عمل ما وعد ويعد 

 به. 

 

ا. إيمان إبراهيم أنّ  نتيجة: كانت 00: 1 يةفي رومابعة د. ترد سمة إيمانه الرّ   ب له بّرً  ه ُحس 

 إبراهيم إيمانَ  كان إيمانُ نوال المعجزات. ل الزمَ الّ  فقط، بل كان اإليمانَ  افكريًّ  اعقليً  الم يكن إيمان إبراهيم إيمانً 

ا اآلتي، الذي نحو وعد هللا بالمسي   ا. كان إيمان إبراهيم موّجهً اإليمان الذي به يُنال الخالص أو التّبريرالخالص، أي 

ّر هللا بالمسيح ه ثقةً بكالم هللا واعتمد بالكامل على بِ عشائر وعائالت األرض. كان إيمانُ  وقيامته سيبارك كل  بموته 

 ألجل الخالص، دون االعتماد على أّي نوٍع من األعمال. 

 

  01-01: 1 يةروم

  .إيمان إبراهيم مثاٌل للمؤمنين اليوم في النواحي التالية: 0االكتشاف 

، اًل األمور التي حصلت في شعب إسرائيل وله "حثت لهم لتكون مثا إنّ  11: 12كورنثوس 1بولس في سول يقول الرّ 

إّن ما ُكتِب  42-41: 2 يةسول بولس في روميقول الرّ لنا، نحُن الذين تناهت إلينا أواخر األزمنة."  اوقد ُكتِبت إنذارً 

، فاإليمان يُحَسب لكل احَسب اإليمان إلبراهيم فقط برًّ . لم يُ الم يُكتَب ألجله فقط، بل وألجلنا أيضً بشأن إبراهيم 

 . االمؤمنين برًّ 

اإليمان  شابه بين إيمان إبراهيم وإيماننا يُظِهر أنّ التّ  ظروف إيمان إبراهيم تختلف عن ظروف إيماننا، فإنّ  ومع أنّ 

  في العهد القديم كان في أساسه وجوهره مثل اإليمان في العهد الجديد.
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 يةبين إيمان إبراهيم وإيماننا هي أّن موضوع إيمان إبراهيم كان هللا نفسه )روم شابه األولىلتّ نقطة اأ.  

(. فإبراهيم ونحُن نؤمن باهلل، وهللا هو الذي يحسب 42: 2 يةهو هللا نفسه )روم ا(، وموضوع إيماننا نحُن أيضً 1: 2

 .(12-41: 1 ية)قارن مع روم ااإليماَن برًّ 

هً  هي أنّ  انيةالثّ شابه نقطة التّ ب.    ميةبصفته من يعطي الحياة للموتى )رونحو هللا  اإيمان إبراهيم كان ُموج 

ه نحو الذي أقام يسوع المسيح ربّنا من الموت )روم ا(. وإيماننا نحُن أيضً 11: 2  (. 42: 2 يةموج 

(. 41: 2 ية)روم سيتحقّق ايقينيً  اأمرً باعتباره هي أن إيمان إبراهيم امتلك وعد هللا  الثةشابه الثّ نقطة التّ ج.  

 (. 41: 2 يةفي موت يسوع المسيح وقيامته )روم قد تحقّقيمتلك وعد هللا باعتباره  اوإيماننا أيضً 

 

الفرق الّرئيسي بين وضع إبراهيم ووضعنا هو ولكن  ينبغي أال يغيب عن عيوننا إعالن هللا التدريجي لتاريخ خالصه. 

على أّن وعَد هللا سيتحقّق،  افقد كان إيمان إبراهيم مركِّزً ! نحُن أخذنا تحقيق ذلك الوعد بينما اأخذ وعدً أن إبراهيم 

كورنثوس 1من خالل يسوع المسيح. لهذا أمكن بولس أن يكتب في الذي تحق ق هللا خالص بينما إيماننا مرك ز على 

يسوع المسيح  إنّ  43: 1ين ين في عبرانيّ انيّ إنه "]إلينا[ تناهت ... أواخر األزمنة." ولهذا كتب كاتب العبر 11: 12

، بداية األزمنةة وقّوتها بذبيحة نفسه. عاش إبراهيم في ند انتهاء األزمنة" ليبِطل الخطي  ظهر مّرة واحدة وإلى األبد "ع

 . اكتمالهاأواخر األزمنة أو بينما نعيش نحُن في 

   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 وّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟: ما األسئلة التّي تفّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 41-ب11: 2رسالة رومية قّدمها تلنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي 

 : ُصغ  سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك. دّون

قضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض أفكاره التي : )بعد أن يشارك

 دّونها(. 

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

 ة هذه األسئلة.( مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها التاّلميذ، وبعض المالحظات على مناقشاأل بعض )في ما يلي
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 31: 1 يةروم

 ؟الموتى ويستدعي إلى الوجود ما كان غير موجود" يهللا "يحي ما المقصود بالقول إنّ : 3الّسؤال 

  .مالحظات

 أ. آمن إبراهيم باهلل "الذي يحيي الموتى."  

ر. فقد آمن إبراهيم التي كانت موضوع إيمان إبراهيم حين آمن باهلل فتبهللا  صفات وكماالت 11: 2 يةتصف روم ر 

الذين  باهلل الكلّّي القدرة الذي يملك القدرة على إعطاء الحياة ليعيد الموتى إلى الحياة. هذا يميّز هللا الحي  عن كلِّ 

من  من يقيم الموتى ويحكم على كلِّ  اكل شيٍء فحسب، إذ هو أيضً  وحافظَ  إنه ليس خالقَ يُدعون "آلهة" في العالم. 

، اًل كام ا(. وألنه يملك قوة الحياة إلقامة الموتى موتً 42-11: 1؛ أفسس 41-42: 1ا مسكونة )يوحنّ عاش في هذه ال

، مع اًل ة الحياة إلقامة أنصاف الموتى. آمن إبراهيم بأن هللا يستطيع أن يمّكنه هو وسارة من أن ينجبا طفه يملك قوّ فإنّ 

 . اأّن جسديهما كانا قد شاخا وضعفا جدًّ 

 

 هيم باهلل كلّّي القدرة الذي "يستدعي إلى الوجود ما كان غير موجود."ب. آمن إبرا 

من  اجديدً  اهللا ما يزال يخلق واقعً  هللا يدعو إلى الوجود األشياء غير الموجودة، كما لو أنّ  ال يقول بولس الرسول إنّ 

فاألشياء غير الموجودة هي  ها موجودة!كأنّ  األشياء غير الموجودة اآلنات موجودة. فهو يقول إنّه يدعو إمكانيّ 

هذه األشياء غير موجودة بعُد، . األمور التي قّرر هللا أن تأتي إلى الوجود في المستقبل، ولكنّها لم تأِت ولم تتحقّق بعدُ 

هللا وعد  . هذه األشياء ليست موجودة، ولكن ألنّ موجودةه يدعوها كما لو كانت ، فإنّ ولكن لكون هللا قّررها وحتمها

الي قّررها وحتمها، فإنها ينبغي أن تحصل وتأتي إلى الوجود. فتحقُّق وحصول هذه األشياء في المستقبل التّ بها، وب

فـ"األشياء غير الموجودة" ال  !الوعد بقيمة تحقيقه دون نقص ت قيمةوهكذا، بالنسبة إلبراهيم كانأمٌر يقينّي وأكيد. 

ستحصل  اكان هللا قد حتم حصول هذه األمور، ولذا فإنّه"! كيدواأل اليقينيّ "، بل ضمن فئة "الممكناتتقع ضمن فئة "

ما نرجوه ال بُد  أن يتحقّق، واالقتناع بأّن ما  : "أّما اإليمان فهو الثقة بأنّ ا: أيضً 1: 11! هذا هو ما تقوله عبرانيّين ايقينً 

 بأّن وعَد هللا سيتحقّق!   اكنّه كان يقينً لم يكن إيمان إبراهيم أمنيةً بأن يتحقّق وعد هللا، ول ."اال نراه موجوٌد حقًّ 
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 31: 1 يةروم

 ؟ماذا كانت طبيعة رجاء إبراهيم: 0الّسؤال 

 .مالحظات

جاء". تشير الكلمات "رغم و"رغم انقطاع الرّ  جاء بخالف كل رجاءق الرّ إبراهيم آمن بتحقُّ  أنّ  12: 2 يةتُخبِرنا روم

عيف القريب من . فلو نظر إلى ظروفه، أي إلى جسده الضّ 11ية جاء" إلى ظروفه الموصوفة في اآلانقطاع الرّ 

رجاء لديه. فلو نظر إبراهيم فقط إلى الموارد البشريّة، لكان  الموت وإلى رحم ساّرة الميت، فإن ظروفه ستدّمر كلّ 

 أن يُولَد له ولسارة ابن.  اًل مستحي

تويات ما يرجوه. فموضوع إيمان إبراهيم لم يكن الكمات "بالرجاء آمن" ال تعني أن إبراهيم كان لديه إيمان بمح

 اشيئً  ال يتزعزع بأنّ  اه كان "توقّعً "الرجاء" بل هللا نفسه! لم يكن رجاء إبراهيم "أمنيةً بأن يحدث شيٌء ما،" ولكنّ 

 اجاؤه مبنيًّ على طبيعة هللا، وكان ر افكان إيمان إبراهيم مبنيًّ . ا. كان إيمان ورجاء إبراهيم يعمالن معً "ايقينً سيحدث 

 ق ما وعد هللا به. . كان إيمانه باهلل كلّّي القدرة واألمانة، وكان رجاؤه ينظر إلى تحقُّ على وعد هللا

 

 03-31: 1 يةروم

 ؟اما الذي جعل إيمان إبراهيم قويًّ : 1الّسؤال 

 .مالحظات

 نظرة إبراهيم إلى هللا حدَّدت طبيعة إيمانه.  أ. 

." ارحم زوجته سارة قد مات أيضً  أن جسده قد مات، ... وأنّ  أدركفي اإليمان حين  : "ولم يضعف11نقرأ في اآلية 

أن جسَده وجسد  اوكان يعي تمامً  ،وإصرارواجه ظروفه بعزيمة ى ظروفه، نسمن أن يحاول إبراهيم أن ي اًل بدف

: 12؛ 11: 11)تكوين  اينجبا أوالدً عن أن  نّ في السّ  اة، كان كالهما متقّدمين جدًّ احية البشريّ زوجته كانا ميتين. من النّ 

بب وراء عدم ضعف إيمان إبراهيم غم من إدراك إبراهيم لحقيقة ظروفه، لم يضعف في إيمانه. والسّ (. ولكن بالرّ 11

سبب عدم ضعف  42وتوّضح اآلية هو أنّه ثبّت عينيه وتركيزه على وعود هللا، وألّن إيمانَه لم يضعف أو يتزعزع. 

لم يعِط  .هللا إبراهيم لم يضعف أو يتزعزع إيمانه بفعل أفكاِر شّك تمأل عقله بشأن وعد تشير إلى أنّ  إيمان إبراهيم، إذ

 بشأن وعود هللا، ألنّه آمن بأمانة هللا وقدرته الكلية.  اإبراهيم الشكوك مكانً 
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ا كان قد وعد به. كانت هذه نقطة بأّن لدى هللا القدرة على أن يعمل م اتمامً  اإبراهيم كان مقتنعً  أنّ  41وتخبِرنا اآلية  

فألنّه كان يعتقد أن هللا أمين وكلّّي القدرة، كان إيمانه باهلل . فنظرته هلل حّددت طبيعة إيمانه باهللقوة إيمان إبراهيم. 

 ال يهتّز.  اقويًّ 

 

 .اب. وعود هللا المتكّررة جعلت إيمان إبراهيم قويًّ   

مصدر كان  أي أّن إيمانه -الكلمات أن إيمانه قّواه اإليمان قوة." ومعنى هذه  إن إبراهيم "وجد في 42كما تقول اآلية 

"ماذا" بشأن ما قّوى إيمانه؟ نرى أنّه تقّوى بوعود هللا المتكّررة له. فاهلل جّدد وعده مّرات كثيرة  :. وحين نسألتهتقوي

 . د هللا المتكّررة قّواهيمانه بوعو(. فإ41-1: 11؛ 41-12، 3-2: 11؛ 1-1: 14ومتكّررة له )تكوين 

 

 إعطاء المجد هلل قّوى إيمان إبراهيم أكثر فأكثر.ج.  

بأّن ما وعده هللا به هو  اهلل. وإذ اقتنع تمامً  إبراهيم "وجد في اإليمان قوة، فأعطى المجدَ  أنّ  41-42تُخبِرنا اآليتان 

 قةالثِّ . هللا سيقول ما يقول إنه سيفعله وبأن   هللا االتّكال على حقيقة َمن هوإعطاء المجد هلل هو فقط. قادٌر أن يفعله 

ة ة على شيٍء في شخصيّ باهلل هو إهانة هلل. لم تكن قّوة إيمان إبراهيم مبنيّ  كّ الشّ باهلل هي إعطاء المجد هلل، كما أن 

 يم يعطي المجد هلل. لهذا استمّر إبراهإبراهيم أو شيٍء عمله إبراهيم، بل فقط على طبيعة هللا وعلى ما كان قد وعد به! 

 

 00: 1 يةروم

ب له ]إيمانه[ برًّ  ما هو المعنى الحقيقيّ : 1الّسؤال   ؟"اللكلمات "حس 

 .مالحظات

 كعمل بارّ من العمل، وأنّه قُيِّد لحسابه  اُحِسب نوعً  إيمان إبراهيم نفسه. هذا ال يعني أن اقُيِّد إيمان لحساب إبراهيم برًّ 

 (. 4: 2 يةبراهيم أن يفتخر أماَم هللا )رومذلك لكان يمكن إلعمله. فلو كان األمر ك وصالح

 يةالح، ألنّه ُحِسب له على أساس نعمة هللا، كهبة من هللا )روممن العمل الباّر الصّ  اال يمكن اعتبار إيمان إبراهيم نوعً 

أو المكافأة، فهي ُمصطلح (! الكلمة "حسب" ال عالقة لها باألجرة 2: 2 يةهلل )روم املِزمً  ا(، وهذا ليس أمرً 13: 2

 أو مكافأةً  اأو تعويضً  يعني "ينسب إلى"، بمعنى "يعتبر ويعامل". ولذا، لئال نعتبر الكلمة "حسب" أجرةً  قانونيّ  تقنيّ 
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ب"إيمان إبراهيم  ه من األفضل أن نقول إنّ إنّ مقابل عمل ما، ف ب له أو ُحس  وهذا يعني أن الطريقة التي ." اله برًّ  نُس 

ا تمامً ا هللا نحو إيمان إبراهيم هي استجاب به  ومعاملته كباّر مئة بالمئة في عينيه! ااعتباره بارًّ ، وبالتالي اإعالنه باّرً

ر باإليمان فقط". فبينما "البرّ االكلمات "حِسب له برًّ  "إيماننا" هو  " هو هبة هللا غير الُمستَحقّة لنا، فإنّ " تعني أنّه "تبر 

هبة هللا. وعالوةً على ذلك، فإنّه ليس أيُّ نوٍع من اإليمان هو الذي يبّرر. فإيمان إبراهيم  اصيًّ األداة التي بها ننال شخ

 ا. فقد كان إيمانه موّجهً اتمامً  ُمحد دٍ  وذا محتوى اتمامً  اُمحّددً  ا"إله"، ولكنّه كان إيمانً  من اإليمان بأيّ  اعامًّ  الم يُكن نوعً 

المسيح، الذي بموته وقيامته سيبارك كل  عشائر األرض وعائالتها. وكان إيمانه نحو وعد هللا بالمسيا اآلتي، يسوع 

 يهدف لجلب المجد هلل. 

 

 01: 1 يةروم

 ؟لماذا يعتمد تبريرنا على موت يسوع المسيح وقيامته: 1الّسؤال 

 .مالحظات

ز ليُ أُسلِم يسوع المسيح للموت إن يسوع أُسلِم للموت من أجل معاصينا، وأنه أُقيم من أجل تبريرنا.  41تقول اآلية  نج 

 مع خطايانا، فيكفِّر عنها حتّى يبّررنا هللا.  ، أي ليتعامل بفاعليةتبريرنا

ر بموتنا إنّ  1: 1و 42: 1 ية. فبينما تقول رومليضمن تبريرناوأُقيم يسوع من الموت  يسوع المسيح، تقول لنا  نتبرَّ

ر بقيامةنا إنّ  41: 2 يةا روم، وتقول لننتبّرر باإليماننا إنّ  44: 1 يةروم سيكون للتّبرير تأثير فقط يسوع المسيح.  نتبرَّ

حين يُقام يسوع المسيح من الموت ويبقى حيًّا إلى األبد! ولذا، فإنّه ال يمكن أن يكون لموت يسوع المسيح ألجل 

 تبريرنا أيُّ تأثير من دون قيامته. موت يسوع المسيح وقيامته أمران ال ينفصالن. 

  تطبيقات   . طبِّق: 1خطوة ال

 والتّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق التّي يحتويها هذا المقطعفّكر

نها.  ،41-ب11: 2رومية : لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون  وندوِّ

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

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.دّون

)تذّكر أنّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. وفي ما يلي قائمة 

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 
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 01:-ب31: 1 يةروممن  مقترحةبيقات . أمثلة على تط3

ول يسوع بيعطي هللا الحياة للموتى وأنصاف الموتى. ولذا، اسمح هلل بأن يعطي حياةً أبدية لروحك بق : 11: 2

قّوةً جديدة  المسيح وعمل خالصه الكامل في قلبك وحياتك. اسمح هلل بأن يعطي جسدك المادي  

 . تكن تستطيع عمله من قبلوقدرات جديدة حتى تستطيع أن تعمل ما لم 

بوعود هللا، ألن ال يتزعزع  اثابتً  اموجودة. آمن إيمانً يدعو هللا األشياء غير الموجودة باعتبارها  : 11: 2

 . وعود هللا صالحة بقدر صالح إتمامها وتحقيقها

   اجعل هدف هللا هدفك.  : 12، 11: 2

 وبتوقُّع وانتظار ثابتين ال يتزعزعان بإتمامها. آمن بوعود هللا من دون التخلّي عن رجائك     :12: 2

ل بوعوده بشكٍل كال تسمح لظروفك بأن تقّرر طبيعة إيمان : 11-42: 2 ، لكن اسمح هلل بأن يقّوي إيمانك بالتأمُّ

ر.   متكرِّ

 انُم باستمرار ولتنُم معرفتك هلل أكثر فأكثر ألن نظرتك إلى هللا تقّرر طبيعة إيمانك.  : 42-41: 2

ذكِّر نفَسك بأن كالم هللا في العهد القديم ليست ُمخص صة للنّاس الذين كانوا يعيشون في فترة العهد  : 41-42 :2

 . (اذين في فترة العهد الجديد )وبالتالي فهي لَك أنَت أيضً للّ  االقديم فقط، إذ هي أيضً 

 وأّن قيامته تضمن تبريرنا.  استمّر بتذكير نفسك بأّن موت يسوع المسيح هو ما أنجز تبريرنا،   :41: 2

 

 . أمثلة على تطبيقاٍت شخصية:0

وسيتّمم أنا أدرك أن قوة إيماني تتأث ر وتتحد د بنظرتي هلل. ولذا، أريد أن تكون لدّي النّظرة الّصحيحة بأن هللا أمين أ. 

أتقّوى من خالل إيماني. ِرك أنني كما أُد. ما وعد به يستطيع أن يعمل، والنظرة بأّن هللا كلّّي القدرة وأنه ما وعد به

في تقديم المجد هلل  ّوة. كما أنني أنال قوة حين أستمرّ س أنال قفحين أتمسك بوعود هللا التي أعطاها لي في الكتاب الُمقد  

  بالثّقة به وبكالمه. 
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باهلل الذي يقيم  اأيضً أومن . وأنا أومن باهلل بالحيّ  اإيماني يتشابه بوجوٍه كثيرة مع إيمان إبراهيم. فأنا أيضً  أُدِرك أنّ ب. 

أن وعد هللا إلبراهيم من خالل يسوع المسيح، الذي  اأيضً أومن من الموت، وأنا  المسيحَ  قام يسوعَ أمن الموت. فقد 

 مات وأُقيم من الموت، سيبارك هللا اآلن كل عشائر األرض! 

 التجاوب    .صلِّ : 1الخطوة 

ل دراسة في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )41-ب11: 2رومية هللا إيّاها في  بشأن حقيقة علّمنا بالتناوبلنصلِّ 

على أن تكون صالتك جملةً أو جملتَين. تذك ر أن يصلّي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع  الكتاب الُمقدس. تدّرب

 مختلفة.( 
 

 دقائق( 2) صالة  1

 صالة شفاعيَّة

 

 .ثاُلثي ة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا وألجل الناس في العالمفي مجموعات ثُنائي ة أو  تابعوا الصالة

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 للّدرس القادم

 

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

 . وأن تكرز بالملكوت سيح: تعه د بأن تتلمذ أناًسا للمسيح وأن تبني كنيسة المتعه د .1

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  41-ب11: 2رومية  ِعظ أو علّم أو ادرس .4

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .1 يوميًا.  2، 1، 4، 1المزامير من : خّصص وقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.   استفد من منهجية الَحق الُمفض 

راجع يوميًا آخر  .41-42: 1المجد في الكنيسة": أفسس "الُمقد س الجديدة واحفظها. تأّمل بآية الكتاب  الحفظ: .2

 خمس آيات كتابية حفظتَها. 

ر التعليم .1  ثل "االبن الضال" في لوقا، ومَ 1-1: 11لوقا َمثَل "الخروف الضائع" في : حضِّ

 في الّدرس األول. استفِد من الخطوات اإلرشاديّة الّستّة لتفسير األمثال الواردة .11-14: 11

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيًضا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ

 القادم. بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع
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 31الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:   .الذي يتعل ق بالكرازة والمناداة بملكوت هللاَصلِّ وكرِّ

 

 دقيقة(  42)مشاركة   0

  المزامير

 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 2، 1، 4، 1 )مزمورومن التّأمُّ

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

 دقائق( 1)حفظ  1

 03-02: 1 أفسس: المجد في الكنيسة

 

 41-42: 1: أفسس "المجد في الكنيسة"نين. راجعوا في مجموعاٍت من اث

  دقيقة( 21)تعليم  1

 الخروف الّضائع واالبن الّضالّ 

 

 1-1: 11لوقا " في الخروف الّضائعثل "مَ 

 يدوران حول 14-11: 11ثل "االبن الّضاّل" في لوقا ومَ 

ب بموقف هللا   في ملكوت هللاالّضالّين الُمرحِّ

 

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

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

 تّجديد. ملكوت هللا وإنارتها وتوضيحها، ولمواجهة النّاس بحقيقة أوضاعهم أو حاجتهم لل
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 (. 1، الُملَحق 1وسندرس هذا المثل باستخدام النّقاط اإلرشادية الّستّة في دراسة األمثال )انظر الّدليل اإلرشادي 

 

 في إنجيل لوقا  -ثل الخروف الّضاّل أ. مَ 

 . 1-1: 11لوقا  اقرأ

 .ثَلالطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ  افهم القّصة. 3

ثل مبنيٌّ على هذه اللغة. ولذا، سندرس أواًل ازية، والمعنى الّروحّي المقصود من المَ ثل بلغة مج: يُحكى المَ ُمقّدمة

 ثَل وخلفيتها الثّقافيّة/ الحضاريّة وحقائقها التاريخيّة. كلمات قّصة المَ 

 ثل؟: ما هي العناصر الحياتية التي تتضّمنها قّصة المَ شق  نا

 .مالحظات

 .الرعاية 

ما كان يمّر عبر مناطق يرعى فيها الّرعاة خرافهم. وهكذا،  اخرى في فلسطين، وكثيرً ارتحل يسوُع من منطقٍة إلى أ

في ذلك الوقت. كان النّاس يعرفون مسؤوليّات  اجدًّ  امألوفً  اكان مشهد قطيع الخراف الذي يرعى حول راٍع مشهدً 

ي النهار، وأن يحميهم من األسود هادئة ليرعوا هناك ف الّراعي: فكان عليه أن يقود الخراف إلى مراٍع ُخضر ومياهٍ 

 صوص، وأن يحمل الحمالن الصغيرة، وأن يبحث عن الخراف الّضائعة ليعيدها إلى القطيع. والّدببة والّذئاب واللّ 

 

 .حمل الخروف 

 ارق األوسط وضع الخروف على الكتفين، بحيث يكون بطنه مالصقً ة لحمل الخروف في الشّ كانت الطّريقة االعتياديّ 

 أمام صدره.  الرقبة الراعي، وأطرافه األربعة مربوطة معً  ةالخلفيّ  للجهة
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  .ياق المباشر، وحّدد عناصر المثَلادرس وامتحن السّ . 0

ثَل إلى المَ  خلفي ةشير تتألف من "الخلفية" و"شرح المثل أو تطبيقه". قد تثل أن : يمكن لسياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثل، بينما شرح أو قصة المَ  قبلثل المَ  خلفي ةرد تثَل. عادةً ما التي قيل فيها المَ  ظروفالصف تثل، أو حكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 

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

 .مالحظات

 . 0-3: 31لوقا في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

تذم ر الفريسيّون ومعلّمو الشريعة أمام تالميذ يسوع بشأن موقفه تجاه جامعي الّضرائب  في مناسبٍة سابقة،

(. وهنا وّجهوا انتقادهم ليسوع المسيح نفسه لتعامله مع هؤالء النّاس. فقد كان 12-41: 1)العّشارين( والخطاة )لوقا 

طّماعين ومبتّزين وخونة  ايعتبرونهم جميعً الّضرائب ألنّهم كانوا  ومعلّمو الّشريعة يحتقرون جامعي الفريسيّون

معة. كان هؤالء ة إلى "الخطاة"، الّ لشعب إسرائيل. كما كانوا ينظرون باحتقاٍر ودونيّ  ذين هم كّل النّاس سيّئي السُّ

العيش بحسب المعايير التي وضعها قادة شعب إسرائيل الدينيّون.  مجّرد المحاولةالخطاة أشخاًصا لم يحاولوا حتى 

س. وكانوا  وقد كان هؤالء القادة الدينيّون يعتبرون التّعامل مع جباة الضرائب والخطاة نجاسةً ويؤّدي إلى التنجُّ

(! ولكّن يسوع كان 12: 1)لوقا  افاضحً  اًل يعتبرون تناُول الطعام معهم، خاّصة في ضوء قواعد الطّعام الطّاهر، عم

أحد جباة الّضرائب، متّى، ليكون ضمن تالميذه االثني عشر. ولم  ة مع هؤالء. بل إنّه اختاريتعاَمل بوضوح وعالنيّ 

ينيّين يكن جباة الّضرائب والخطاة اآلخرون بدورهم بطيئين في فهم الفرق بين موقف يسوع نحوهم وموقف القادة الدّ 

 تعاليمه. ما كانوا يتجّمعون حوله لالستماع إلى  الهم، وكثيرً  اولهذا، كانوا يعتبرون يسوع صديقً اآلخرين. 

  

 . 1-1: 31لوقا في  واردةثَل ب. قصة المَ  

لراٍع مع خرافه من أجل تعليم ما ينبغي عمله مع الخروف الّضائع. والّسؤال هو: هل  امألوفً  ااستخدم يسوع مشهدً 

 ينبغي تجاهُل الخروف أو إهماله أو احتقاره، أم ينبغي البحث عنه وإيجاده؟ 

 

 . 1: 31لوقا في  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  
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  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 1

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

ثل الرئيسّي أو الّدرس ثل أو موضوع المَ ي المَ ثل التي تعّزز النقطة المركزيّة فتلك التّفاصيل الواردة في قّصة المَ 

ا ومستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية  الرئيسّي الذي يراد إيصاله من خالل الَمثل. ولذا، علينا أالّ نعطي مغزى روحيًّا خاّصً

 ثَل. في قّصة المَ 

ة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها إيصال ثَل والتي تُعتبَر أساسيّ : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .حظاتمال

 .الخروف 

بخرافه من  الراعيس إلى اإلنسان، والّسبب في ذلك هو كثرة التّشابهات بين عالقة يرمز الخروف في الكتاب الُمقد  

 (، كما أنّ 3: 11)إشعياء  . ففي الخراف ميل لالنحراف واالبتعاد والضاللمن جهة أخرى جهة وعالقة هللا بشعبه

(. الخراف عاجزة أمام أعدائها وهي بحاجة أكيدة 1: 12)يوحنا  لديها القدرة على أن تتبع الّراعي الذي تعرفه

يمثِّل أّي  (. وهكذا ال شّك أّن "الخروف الّضاّل" عنصر مهّم في المثَل، وهو11-11: 12لمساعدة راعيها )يوحنا 

 ة. إنسان ضاّل في الخطي  

 

 .اون خروفً سعة وتسعالتّ  

هؤالء عنصر  ذين[ ال يحتاجون إلى توبة." ولذا، فإنّ سعة وتسعين هم "]األبرار الّ يوّضح يسوع أن هذه الخراف التّ 

ا  امهّم في المثَل. رأى بعض الُمفسِّرين أن التسعة وتسعين خروفً  هم "أعضاء عهد هللا األمناء"، الذي نموا روحيّا نمّوً

. يصل هؤالء الُمفّسرون إلى هذا الفهم بناًء على افتراضهم أن اًل يضلّون، مثل تيموثاوس مث هم ال يعودونحتّى أنّ  اجيّدً 

 . اهللا يفرح بهؤالء، ولكنه يفرح "أكثر" بالخطاة الذي يتوبون حديثً 

 اًل "بديحتوي على الكلمة "ِمن" ، وهكذا ينبغي تفسير المقارنة هنا إّما بـ"أكثر من" أو  اليوناني األصليّ  ولكن النّصّ 

القصد هو أّن "هللا يفرح  أنّ  من". وألن يسوع يقابل ما بين تسعة وتسعين من جهة وإنساٍن واحد يتوب، فإنّه ال بد  

 ، فإنّ 14-11: 1فمثلما نرى في لوقا  ."يتّصفون بالبّر الذاتي امن فرحه بتسعة وتسعين إنسانً  اًل بخاطئ واحد يتوب بد

هم لّمي الّشريعة وكّل أتباعهم الذين يتّصفون بالبّر الّذاتي. فقد اعتبر هؤالء أنفسَ يسوع كان يفّكر بالفّريسيّين وُمع
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بيب" يسوع الي لم تُكن لديهم أيّة حاجة لـ"الطّ ريعة، وبالتّ هم كانوا يبذلون كّل جهدهم لحفظ الشّ في عيني هللا ألنّ  اأبرارً 

هم، وكانوا يحتقرون اآلخرين جميعً المسيح، الذي جاء ليطلب ويخلِّص الّضالّين الهالكين. كان هؤال  اء واثقين ببرِّ

. فالخراف التّسعة والتّسعين 4-1: 11(. هذا هو الّشرح الوحيد الذي يُنِصف ُمقّدمة هذا المثَل في لوقا 1: 12)لوقا 

لكن  من تمثّل أولئك الذين ينتقدون يسوع لتعاُمله مع جباة الّضرائب والخطاة. هؤالء "أبراٌر" فقط في تقديرهم، و

 . 11: 1في عيني هللا! انظر يوحنا  االمؤّكد أنهم لم يكونوا أبرارً 

 

  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 1

ثل نفسها. وبالنّظر إّما في الّشرح أو التّطبيق، أو يمكن استخالصها من قّصة المَ  واردة: الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل ُمقّدمة

وع المسيح المثَل أو طب قه نعرف كيف ينبغي تفسير األمثال. عادةً ما يكون للمثَل هدف إلى الطريقة التي بها شرح يس

أو درس رئيسّي واحد، أي نقطة مركزية واحدة يشّدد عليها. ولذا، علينا أال نحاول إيجاد حقٍّ روحّي في كلِّ واحٍد من 

 ى المثَل لتقديمه. تفاصيل القّصة، بل علينا أن نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذي يسع

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ شف وناق  اكتش   

 . مالحظات

 ."موقف هللا تجاه الّضالّين الهالكينيعلّم عن " 1-1: 11لوقا مثَل وليمة العرس في 

هم وإيجادهم، وهو للّضالّين الّضائعين تدفعه للبحث عن العظيمةة هللا اآلب محبّ رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

  "يفرح بكّل واحٍد يتوب ويعود إليه.

 

ال يتجاهل هللا البحث عن هؤالء، مثلما كان الفريسيّون ومعلّمو الّشريعة يعملون. وال يبحث عنهم بنشاط عادي، كما 

 . بل هو يبحث عن الّضاّل الّضائع بكّل إصراٍر وإلحاح حتى يجده! اأجيرً لو كان 

لملكوت هللا. فالّصادقون في ملكوت هللا يسيرون في  ساسيّةين الّضائعين هو أحد الّسمات األالّسعي لتخليص الّضالّ 

 خطوات يسوع المسيح، فيخرجون للبحث عن الّضالّين وإنقاذهم. 
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 قارن المثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّس. . 1

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

األمثال له ما يوازيه أو يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع أخرى في الكتاب الُمقد س. حاول أن تجد أهّم الشواهد المقابلة 

العتماد على التعليم والمشابهة التي يمكنها أن تساعدنا في تفسير المثَل. احرص دائًما على أن تفّسر مثاًل ما با

 الواضح والمباشر للكتاب الُمقد س. 

  .13-11: 12؛ حزقيال 11: 22؛ إشعياء 41مزمور اقرأ 

 ثل؟ واحٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المَ  كلُّ  هذي يعلّم: ما الّ اكتشف وناقش

 .مالحظات

يقودهم عبر الجبال الصعبة  ضر ومياه هادئة تعطي الراحة. إنهخ اعي الذي يقود خرافه إلى مراعٍ الرّ به هللا شب  يُ 

واألودية العميقة. وهو يجمع الحمالن في ذراعيه ويحملهم بقرب قلبه. وهو يقود الُمرضعات بلطف وحنان. إنّه يبحث 

 بنفسه عن الّضائع والّضاّل، ويعيده. إنه يعصب الجريح ويقّوي الضعيف العليل. 

 

 ّضالّ ثل االبن الب. مَ 

 .14-11: 11لوقا  اقرأ

 ثَل.افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ . 3

كلمات  اًل : يُحكى المثَل بلغة مجازيّة، ويكون معناه الّروحّي مبنيًا على هذه اللغة المجازيّة. ولذا، سندرس أوُمقّدمة

 علّقة والمحيطة بها. ة المتة والحقائق التاريخيّ قّصة المثل وخلفيّتها الثّقافيّة / الحضاريّ 

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية التي تتضّمنها قصة المثَل؟ ناقش

  .مالحظات

 ل االبن الضال من أربعة أجزاء: يتأل ف مثَ 
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ك االبن الّضاّل بيتَه   .تر 

الّشاب بأن يحيا  مّل األخ األصغر من البقاء في البيت. فمثل كثيرين من الّشباب منُذ القديم وحتّى يومنا، رغب هذا

 عن عيون والَديه، فسيمكنه أن يعمل كل   اأنّه حين يصير وحده، بعيدً  امن ضوابط الوالدين واألهل. فقد كان مقتنعً  احرًّ 

". ولينفِّذ خطته هذه، كان يحتاج للمال. الراجح أنّه عرف أنّه بحسب اوبأن "حريته" ستجعله "سعيدً ما أراده،  

، سيكون نصيبه ثلث أمالك أبيه حين يموت. لم يِرد االبن األصغر أن ينتظر حتى ذلك (11: 41ريعة )تثنية الشّ 

ل  اجح أنهمن الرّ . ولذا، اآلن، ولذا أراد أن يحصل على نصيبه قتالو كان ينبغي أن يُباع الكثير من أمالك أبيه لتتحو 

لهذا العمل أن يؤثِّر بأبيه عتباره كيف يمكن اجح أن االبن األصغر لم يضع في اومن الرّ إلى سيولٍة تُعطى لهذا االبن. 

الحّرية ستكون له أفضل من عناية ونُصح المحبة التي كان يتلقّاها من أبيه أحزنا قلب  وبقية أمالكه. موقفه وفكره بأنّ 

 ت والديه. إلى مكاٍن بعيٍد عن بي - ألصغر حصته وانطلق إلى بلٍد بعيدوبعد تقسيم أمالك األب، أخذ االبن ا. اأبيه عميقً 

 

 .َعي ش االبن الّضاّل في بلٍد بعيد 

له في  اعاش االبن األصغر حياةً اتّسمت بالحماقة والغباء. فقد كان قد أخذ كل  أمالكه معه، وغادر دون أن يترك شيئً 

ماله حتّى  بن كل  جوع إلى بلدته. في ذلك البلد البعيد، بذ ر ذلك االضطر للرّ يبلدته ليستند عليه إن لم تنجح ُمخط طاته ف

لم يُعد لديه شيء! وما زاد الطّين بلّة مجيء مجاعٍة إلى ذلك البلد، ولذا لم يُعد يستطيُع حتّى توقُّع الحصول على 

عند أحد مواطني ذلك البلد، الذي أرسله ليهتّم  ا، عمل أجيرً اشخٍص آخر في تلك المنطقة! وأخيرً  مساعدة من أيّ 

اء، ربما مسينطوي على مهانة. وفي ال اًل هتمام بها عمفي رعاية الحيوانات النجسة واال بالخنازير. كان عمل اليهودي

. ومع أنّه كان بكان آخرون يهتّمون بهذه الخنازير، حيث كانوا يطعمونها الخرنوب، الذي يؤَخذ من شجرة الخّرو

 . ى من طعام الخنازيرحتّ  أي  شيٍء ليأكلهيكن أحٌد يعطيه ، فإنّه لم افي كثيٍر من األحياٍن جائعً 

بدأ يفّكر بما حدث منُذ ترك البيت، وبدأ يتساءل إن كان ال  نفسه"! معنى هذه الكلمات هو أنّه ، "رجع إلىاوأخيرً 

الكثير من الطعام،  مينبغي أن ياُلم على ما كان يحدث معه. وفّكر بحقيقة أنّه حتّى العّمال المأجورين لدى أبيه لديه

غير حكيم  اًل أدرك مقدار اإلهانة والذّل والجوع والحنين للبيت، استنتج بأن تركه للبيت لم يكن عمبينما هو جائع. وإذ 

بحّق  ةخطي   اأيضً ة ارتكبها بحّق أبيه فقط، بل كان لم يُكن خطي  ! اأيضً  ةفقط، إذ من المؤّكد أنّه كان خطي   اعمليً  اأو خطً 

 وأحمق!  ادرك كم كان غير شاكر وأنانيً دم أشعوره بالنّ ماء"، أي بحّق هللا! وفي "السّ 
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 .ترحيب األب بابنه الّضالّ  

الجيّدة لم تُنف ذ، ولكّن هذا الشاب عمل ما كان قد صّمم على عمله. ولذا عاد إلى والقرارات صميمات الكثير من التّ 

ا. ولكنّه برغم هذا ه كان يعاني من الضعف، ولذا كانت الرحلة المسافة كانت طويلة، وأنّ  بيته. الراجح أن   صعبة جّدً

يخرج إلى  اثابر واستمّر! وفي فترة وجوده في البلد البعيد، لم يكن أبوه قد نسيه أو أخرجه من حساباته، بل كان دائمً 

 عودته. بتوٍق  اريق منتظرً الطّ 

اه. تعاطف األب مع ابنه، إيّ  اًل ومقبِّ  اوحين رآه أبوه في البعيد، تحنّن عليه، وركض إليه، وألقى بذراعيه حوله محتضنً 

ابنه تاب  فقد أدرك أنّ . إذ رأى مقدار تعبه وحالة البؤس التي كان فيها، وفّسر عودة ابنه إلى البيت بمعنى إيجابيّ 

م في السن أمرً  يليق به،  اوشعر باألسف والندم على ما عمله. ومع أنّه في تلك المنطقة من العالم لم يكن رك ض المتقدِّ

إياه، مما أشار إلى  اا ألقى بذراعيه حوله معانقً ذألب! كان األب شديد التّوق للترحيب بابنه الضاّل! ولفقد ركض ذلك ا

 أنّه كان قد غفر له. وقبّله كعالمٍة على عاطفته وقبوله الكامل في عائلته. 

أن يُدعى ابَن أبيه. وكان ينوي  تحقّ أبيه. كما أقّر بأنّه لم يُعد يس ماء وبحقّ هللا في السّ  ته بحقّ أقّر االبن الّضاّل بخطي  

 (، ولكّن أباه لم يعِطه الفُرصة ليقول هذا! 41-11: 11إّن على أبيه أن يجعله كأحد أجراه )لوقا  اأن يقول أيضً 

 ا، حتى كان بغفرانه الكامل يتمنّى لو يُعاَمل ابنه كشخٍص مهّم! فقد كان "أفضل ثوب" رمزً اجدً  اكان فرح األب عظيمً 

ا ال عبدً  اًل " أنّه كان رجأظهر "الحذاءلطة، وومكانته، وكان "الخاتم" إشارةً إلى السُّ لحالته  . كان العجل الُمسم ن احّرً

ال يُذبَح إال في مناسبات خاّصة حين يأتي ضيف خاّص، ولذا أمر األب بذبحه. وهكذا بدأت االحتفاالت المليئة 

(. 12: 11؛ لوقا 1: 4بالمعنى الروحي )أفسس  42لواردة في اآلية باألفراح واالبتهاج. وينبغي تفسير كلمات األب ا

 ! ا، واآلن ُوِجد روحيًّ اروحيًّ  ا. كان ضائعً اأيضً  ا، ولكنه عاَد إلى الحياة روحيًّ اروحيًّ  افاالبن األصغر كان ميتً 

 

 .رف ض األخ األكبر ألخيه الّضاّل بإصرار وبال رحمة 

، وهو يقارن بين موقف االبن األكبر وموقف األب. فقد أراد يسوع أن ال أيضً ثَ ة جزٌء من المَ هذا الجزء من القصّ 

ه مع أّن األب رّحب بكّل دفء بابنه النّادم التّائب، فقد رفضه األخ األكبر بال رحمة. ولذا، امتدح يسوع يوّضح أنّ 

 موقف األب وأدان موقف األخ األكبر. ولرؤية هذا، الحظ ما يلي: 
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ائب. الخاطئ التّ  ةبعود حفر  ريعة(، وأّما األب فقد بناحية العدل واإلنصاف )الشّ ألنه كان يفّكر االبن األكبر  غضب

(، أي بأن يرّحب 1-3: 2لطفه ومحبته إلى الخارج ليناشد االبن األكبر بأن يعمل ما هو صائب )تكوين األب ب وخرج

 بأخيه التّائب. 

" فقد كان .نين العديدةقته بأبيه بقوله: "ها أنا أخدمك هذه السّ . فقد وصف عاليرضي النّاس اكان االبن األكبر شخصً 

 يخدم أباه بروح العبودية طيلة حياته.  أو مسروٍر حقًّا بما كان يعمله، فكاناالبن األكبر غير راٍض 

ما هو أكثر من االبن  ألبيه. ولكنّه لم يكن يدرك أنّه كان يُتوق ع ا، إذ اّدعى أنه لم يعِص أمرً ذاتي البرّ كان االبن األكبر 

 ة. اعة الخارجيّ من الطّ 

"لم تعطني"، وأما "له" فقد ذبحت العجل الُمسم ن. نسي هذا االبن أّن أباه قد أعطاه  ، إذ قالاغيورً بن األكبر كان اال

 . اأيضً  منطقيّ ممكٍن وثلثي أمالكه، وكان مستعّدًا ألن يعطي أي  شيٍء 

 نه "أخي"، بل قال: "ابنُك هذا"! االبن األكبر أخاه، فلم يقل ع رفض

كان  األب . فقد اتّهم أخاه بتبذير "مال أبيه". فالحقيقة هي أن االبن بّذر "أمواله"، ألنّ غيَّر الحقَّ إلى كذباالبن األكبر 

 إذ هو نصيبه بالميراث.  ،اهقد أعطاه إيّ 

 ه بّذر ماله ووقته مع "الفاجرات". إنّ  اًل ه قائ، إذ تكلّم بطريقٍة تحقيرية عن أخياومفتريً  اشتّامً كان االبن األكبر 

امه وعبيده: "ألّن أخاك غم من شكاوى االبن األكبر، لم يغيِّر األب موقفه أو قراره! فكّرر البنه ما قاله لخدّ ولكن بالرّ 

ذا عين ما قاله هو االحتفال! وه حيح تجاه ما حدثجاوب الصّ التّ  فُوِجد." ولذا، فإنّ  اًلّ فعاش، وكان ضا اهذا كان ميتً 

 ونبتهج!"  حاألب: "ولكن كان من الّصواب أن نفر

 

  .ياق المباشر، وحّدد عناصر المثَلادرس وامتحن السّ . 0

ثَل إلى المَ  خلفي ةشير تتألف من "الخلفية" و"شرح المثل أو تطبيقه". قد تثل أن : يمكن لسياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثل، بينما شرح أو قصة المَ  قبلثل المَ  خلفي ةرد تثَل. عادةً ما التي قيل فيها المَ  الظروفصف تثل، أو حكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 

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

 .مالحظات
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 . 0-3: 31لوقا في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

ثل الخروف الّضائع في . انظر مَ 12-1: 11ائع في لوقا رهم الضّ مثل الخروف الّضائع والدّ  لفي ةخهذا المثل هو  خلفي ة

 إنجيل لوقا.

  

 . 10-33: 31لوقا في  واردةب. قصة المثَل  

 

 . ضمن القّصة واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

 . 14و 42-42: 11بشكٍل خاّص في لوقا  واردثل شرح المَ 

 

  .ثَلذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ  حّدد التّفاصيل. 1

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

أو الّدرس ثل الرئيسّي ثل أو موضوع المَ ثل التي تعّزز النقطة المركزيّة في المَ تلك التّفاصيل الواردة في قّصة المَ 

ا ومستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية  الرئيسّي الذي يراد إيصاله من خالل الَمثل. ولذا، علينا أالّ نعطي مغزى روحيًّا خاّصً

 ثَل. في قّصة المَ 

ثَل والتي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها إيصال : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 عنى ما؟ م

 .حظاتمال

  .اثَل كما لو كان مجازً أ. معاملة المَ  

ل بعض الُمفّسرين إلى الطُُّرق التّالية في تفسير هذا المَ  ، وألنه ال يمكن استنتاج تفسيرهم والوصول اثل مجازيًّ توص 

 إليه باالعتماد على السياق، فيجب رفض تفاسيرهم: 
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فضل ثوب" طبيعة الخلود وعدم الفناء، ويمثِّل أكما يلي: يمثّل " ثل( المَ 413-112فّسر اكليمندس اإلسكندري )

ماء، ويمثِّل "العجل الُمسم ن" المسيح، حمل هللا، وأما "الخاتم" المجَد، يرمز "الحذاء" إلى سل م ومركبة تحمله إلى الس  

 "الوليمة" فترمز إلى العشاء الّربّاني. 

فضل ثوب" إلى حسبان بّر المسيح للخاطئ يرمز "أر المثَل كما يلي: ( فقد فس  1223-1221أما ريتشارد س. ترنش )

ة النّفس، ويرمز "األخ األكبر" إلى اليهود في العصر الّرسولي، حيث لم يشاركوا في االحتفال العظيم أو قدسي  

 غير اليهودّي في ملكوت هللا.  بالمصالحة التي بها احتُفِل بقبول العالم الوثنيّ 

س من حاجة للكفّارة. فقد اّدعى بعض الهراطقة المنسوبين للمسيحيّة أن هذا المثَل يعلّم أن هللا يستطيع قال البعض: لي

أن يغفر لإلنسان من دون ذبيحة كفّارة الوسيط يسوع المسيح. فهم يقولون إّن كّل ما يحتاج إليه النّاس هو أن يعودوا 

؛ 44: 1ان للخطايا )عبرانيين ون موت يسوع المسيح ليس هناك غفرهلل. ولكّن الكتاب الُمقد س يعلّم بوضوح أنّه من د

 (. 41-42: 3أ؛ قارن مع يوحنا 41-41: 1 يةروم

 

 .تفسير التفاصيل والعناصر المهمة ب. 

ب هللا بخاطئ تائب من ناحية،  ح يسوع نفسه أن المثَل يصف كيف يرحِّ القادة الدينيّون اليهود من  بمقابل رفضيوضِّ

 ُمحّددين.  اولذا، فإن األب واالبنين هم الوحيدون الذين يمثِّلون أشخاصً  ناحية أخرى.

 .األب 

التي تسعى لتخليص الخطاة وإنقاذهم. فاهلل ال  العظيمةيرمز األب إلى اآلب السماوي، وإلى هللا الثالوث في محبّته 

(. وهو يعيد العطايا 14: 2الخطايا )عبرانيين  بأال يتكلّم ثانية عن ايغفر خطايا الخطاة التّائبين فحسب، ولكنّه يعد أيضً 

 والهبات التي كان قد أخذها منه )ميراث كّل المؤمنين: الحياة األبديّة، األرض الجديدة، إلخ(. 

 

 .االبن الّضالّ  

ويعود إلى نعمة وضعه بالقرف من في حالة استياء وشعور خاطئ  يرمز االبن الّضاّل إلى الوضع الذي يكون فيه كلُّ 

، وكانوا يتوقون احقيقيًّ  اياق، يشمل االبن الّضاّل جباة الّضرائب والخطاة الذين وجدوا في يسوع صديقً . وفي السّ هللا

 لالستماع إلى تعليمه. 
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 .االبن األكبر 

هم بال ، الّذين احتقروا مثل هؤالء النّاس ورفضويشير االبن األكبر إلى الفّريسيّين وُمعلّمي الّشريعة ذوي البّر الّذاتيّ 

األكبر حقد وانحراف هؤالء الذين ينتقصون من رحمة هللا في تعاُمله مع الخطاة الّضالّين  االبن رحمة. يُظِهر

 الهالكين. 

فقط. ولذا،  اتها جعل القّصة ممتعةً جدً ُمحّددة وخاّصة، ومهمّ  ل األخرى في هذا المثَل أية معانٍ ال تُعطى كّل التّفاصي

 فسيرات مجازية للتّفاصيل األخرى. علينا أال نسعى إلعطاء ت

 

  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 1

ثل نفسها. وبالنّظر إّما في الّشرح أو التّطبيق، أو يمكن استخالصها من قّصة المَ  واردة: الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل ُمقّدمة

غي تفسير األمثال. عادةً ما يكون للمثَل هدف إلى الطريقة التي بها شرح يسوع المسيح المثَل أو طب قه نعرف كيف ينب

أو درس رئيسّي واحد، أي نقطة مركزية واحدة يشّدد عليها. ولذا، علينا أال نحاول إيجاد حقٍّ روحّي في كلِّ واحٍد من 

 تفاصيل القّصة، بل علينا أن نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذي يسعى المثَل لتقديمه. 

 لّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ : ما اشف وناق  اكتش   

 . مالحظات

 ."موقف هللا تجاه الّضالّين الهالكينيعلّم عن " 14-11: 11لوقا في  االبن الّضالّ مثَل 

مع أّن القادة الّدينيّين في إسرائيل رفضوا الخطاة التّائبين بدون برحمة رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

   "ب بهم وما يزال يرّحب بهم في ملكوته.وبانزعاج، فإّن هللا رحّ 

 

المنتمي  التي يتّصف بها ملكوت هللا. شعب هللا الحقيقيّ  ساسيّةعي لتخليص الّضالّين الهالكين هو أحد الّسمات األالسّ 

 ائبين في قلوبهم وفي كنائسهم. لملكوت هللا يسير في خطوات يسوع المسيح ويرّحب بالخطاة التّ 
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  .بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسثَل قارن المَ . 1

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

المقابلة  األمثال له ما يوازيه أو يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع أخرى في الكتاب الُمقد س. حاول أن تجد أهّم الشواهد

والمشابهة التي يمكنها أن تساعدنا في تفسير المثَل. احرص دائًما على أن تفّسر مثاًل ما باالعتماد على التعليم 

 الواضح والمباشر للكتاب الُمقد س. 

  .13-11: 12؛ حزقيال 11: 22؛ إشعياء 41مزمور اقرأ 

 كتابيّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المثل؟ : ما الذي يعلّمه كلُّ واحٍد من هذه المقاطع الاكتشف وناقش

 

  .31لوقا  الثالثة في مثالاأل 

 في ما بينها؟  11لوقا  األمثال الثالثة في : كيف تتشابهناقش

حسب نسبة الضائع: من األقل إلى األكبر. فالخروف الّضاّل  11اقتُِرح أّن هذه األمثال ترد بالتّسلسل الوارد في لوقا 

. ال نعرف أن كان لهذا الترتيب أّي واحٌد من اثنين، واالبن الّضال واحٌد من عشرةهم الّضائع ، والدرواحد من مئة

 في النّف س.  ااألكثر تأثيرً مثَل االبن الّضاّل هو األطول و مغزى مقصود. ومع هذا، فإنّ 

: فهو يبحث عنهم، ويعيدهم، نيالقصد الرئيسي من وراء األمثال الثالثة هو أن تصف محبّة هللا التّواقة للّضالّين الهالك

  ويفرح بتوبتهم الحقيقية، ويرّد حياتهم ويُصلحها بشكٍل كامل. 

 

 .33-1: 0يوحنا 3 

 عليم الُمقد م في هذا المقطع الكتابي بما يعلّمه مثَل االبن الّضاّل؟ : كيف يرتبط التّ ناقش

 عالقتك بأخيك تُظِهرك على حقيقتك! 
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ص التّعاليم أو   الّدروس الرئيسية ج. ُملخَّ

 موقف هللا تجاه الّضالّين الهالكينعن ألمثال التي تقّدمها ا

 

ما هي التعاليم أو الّدروس الرئيسية التي تقّدمها األمثال عن موقف هللا تجاه الّضالّين في ملكوت هللا؟ ما الذي : ناقش

 ؟عملنو نكون، وماذا يعلّمنا أن نؤمن بهأو  لنعرفهيعلِمه يسوع المسيح لنا 

  .مالحظات

   ينبغي لكل النّاس، خاّصة الّضالّين، أن يعرفوا قلب هللا األبوي. 

 العظيمةوما يعمله تجاه الخطاة التّائبين. فمحبّته  ال هو إظهار حقيقة موقف هللا ثالتعليم الرئيسي الذي تقّدمه هذه األم

 الثالثة تسهِّل على كّل خاطئ أن يسلّم قلبه وحياته هلل.  ورّدهم إليه. وهذه األمثال همللّضالّين تدفعه للبحث عنهم وإيجاد

 

 أن ينّموا لديهم رغبة بكسب الّضالّين.الحقيقيّين ينبغي للمسيحيّين  

ة التي تقّدمها هذه األمثال هو أنّها تُخبِرنا بما يريدنا هللا أن نكون عليه وأن نعمله. فعلينا أحد الّدروس العظيمة والمهمّ 

، وأن نأتي بهم بروح الفرح إلى هللا، وأن نرّحب نن الحقيقيّين أن نخرج باحثين عن الّضالين الهالكينحُن المسيحيّي

 بدفء بالخطاة التّائبين في شركتنا وحياتنا. 

موقف هللا تجاه يعلّمان عن " 12-2: 11ومثَل الدرهم الّضائع في لوقا  1-1: 11ثل الخروف الّضاّل في لوقا مَ 

 ". الّضالّين

 اهللا، الذي يسكن في السماء محاطً ئيسي الذي رغب يسوع بتعليمه من خالل هذه األمثال الثالثة هو: "س الرّ رالدّ 

 ." بواحٍد منهم يتوببالمالئكة، يبحث عن الخطاة ويفرح حتّى 

طوات هو إحدى أهّم سمات ملكوت هللا. فالنّاس في ملكوت هللا يسيرون في خ"البحث عن الّضاّل والّضائع والمفقود" 

 يسوع السميح، وينطلقون باحثين عن الّضالّين لينقذوهم. 
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 ينبغي للمسيحيّين األمناء أال ينزعجوا من توبة الخطاة. 

ين أن ينتبهوا بأن ال يصيروا مثل ( أن على المسيحيّين الحقيقيّ 11-11: 11كما يعلّم مثَل االبن الّضاّل )في لوقا  

ن ما يبر لهم(، الذين قاوموا ترحيب هللا بالخطاة الّضالّين. فمثل هؤالء الفّريسيّ الفّريسيّين )الذين يرمز االبن األك

أنواع النّاس الّضالّين ألنّهم يشعرون بأّن  يزالون موجودين وسط المسيحيّين اليوم. إنهم يقاومون ترحيب هللا بكلِّ 

ون أن يطيعوا وصايا هللا، هو أمر غير يحاول االفرح بتوبة خاطئ رديء أكثر من الفرح بهم، وهم الذين كانوا دائمً 

عادل. إنهم يحسدون هؤالء النّاس ربما ألنهم في خفايا قلوبهم يرغبون بأن يجّربوا الحياة اآلثمة التي عاشها االبن 

هم يرغبون في خفايا قلوبهم بأن يكونوا االبن الُمحب ب عند هللا. حين ننظر بسطحية إلى أسلوب حياة األصغر، أو ألنّ 

بن الّضاّل الخاطئة واألثيمة فإننا نراها مليئة باإلغراءات واألمور التي تجذب اإلنسان، ولكن علينا أن ال ننسى أن اال

هللا قال إّن األشرار ال  (. علينا أال ننسى أنّ 11ب هللا ودعمه ونعمته اليوميّة )انظر مزمور هذا االبن فقد يقين قُر  

 (! 22ينما يختبر األبرار األتقياء صالح هللا وثمره باستمرار )انظر مزمور (، ب41-42: 11يختبرون سالمه )إشعياء 

 

ين فض للمسيحيّ ما بقي لديهم من مواقف اإلدانة أو الرّ  ين أن يتخلّوا عن كلّ ين الحقيقيّ ينبغي للمسيحيّ  

 اآلخرين. 

ان لدى االبن األكبر موقف اإلدانة الية: مع أنّه كاألموَر التّ ( 14-11: 11كما يعلّم مثَل االبن الّضاّل )في لوقا 

 اًل فض، لم يدن األب ابنه األكبر أو يرفضه! يمثّل هذا المثَل مرآةً يمكننا بها أن نكتشف مواقفنا تجاه اآلخرين، بدوالرّ 

أو يتّصفوا بالبّر الذاتي، ون مؤمنون يمكن أن يصيروا ناموسيّين من مّد يد العون لمساعدتهم وتخليصهم! ثمة مسيحيّ 

عودون يرون حقيقة أن رسالة اإلنجيل هي محبة هللا للخطاة الّضالّين الهالكين. هؤالء "ضالّون" بمعنى آخر. فهم  يفال

ائبين. ومع هذا، علينا أال نصير مثل االبن األكبر فندين أو نرفض ة هللا للخطاة التّ هم اإلحساس بمحبّ انضالّون بفقد

بُّوا ويكتشفوا محبّة هللا للّضالّين الهالكين ومحبّة هللا يُحَ  بحاجة ألن   ا، فهم أيضً هؤالء المسيحيّين الناموسيّين ذاتيي البرّ 

اتي! كما أن علينا نحُن المسيحيّين أن نتخلّص من مواقف اإلدانة والرفض للمسيحيّين حتّى لمن يتّصفون بالبّر الذّ 

   اآلخرين. 

في  الّضالّين من غير المؤمنينة هللا الباحثة عن محبّ عن " 1-1: 11ثل الخروف الّضاّل في لوقا وبينما يعلّم مَ 

." في العالم ينالّ ين الضّ نالمؤمة هللا الباحثة عن محبّ عن " 12-14: 12يعلّم مثل الخروف الّضاّل في متّى  "، العالم

هي أال يهلك أيُّ إرادة هللا الُمعلنة ئيسّي الذي يعلّمه مثَل الخروف الّضاّل في إنجيل متّى هو التالي: "رس الرّ الدّ 

ائهين تجاه أوالده التّ  العظيمةوبشكٍل كامل. ولذا، فإن محبّة هللا  اخروٍف من خرافه، بل أن يخلصوا جميعً 

 "المنحرفين تجعله يبحث عنهم ويعيدهم إلى الحظيرة.
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 ب هللا الحقيقيّ "البحث عن التّائهين الّضالّين وتخليصهم" سمة رئيسية من الّسمات التي يتّصف بها ملكوت هللا. شع

الذين ضلّوا  حقيقيّينعن التائهين من المسيحيّين ال االمنتمي لملكوت هللا يسير في خطوات يسوع المسيح، فيخرج باحثً 

 . المسيحيّة والكنيسة المسيحي الطريقة مبتعدين عن اإليمان

 دقائق( 2) صالة  1

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 تُظِهر تجاوبكم مع ما تعل متموه اليوم.  صلوات قصيرة َصلُّوا بالتناُوب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائي ة أو ثالثي ة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعل متموه اليوم.

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 القادمللّدرس 

 بوه في دفاترهم(. طلب منهم أن يكتأأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو  قائد المجموعة.)

  وأن  تكرز بالملكوت. تعه د بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح: التعهُّد .1

مع شخص آخر أو  "الخروف الضال" ومثل "اإلبن الضال"مثَل  المتعلِّق بـ ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم .4

 ضمن مجموعة. 

، 11، 12سفر المزامير من ستعانة بنصف أصحاح يوميًّا تمت ع بخلوة روحي ة مع هللا باال الخلوة الروحية: .1

ن مالحظاتك11، 12 ل. َدوِّ  . . استخدم طريقة الَحّق الُمفض 

 بـ"الكنيسة المسيحيّة".  سلسلة آيات الحفظ المتعلّقةراجع يوميًا  :الحفظ .2

استفد من منهجية  . 11-1: 1رومية بحّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق  درس الكتاب الُمقد س: .1

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقد س. 

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .3

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

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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 31الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:  . الذي يتعلّق بالكرازة والمناداة بملكوت هللاَصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  0

  المزامير

 

ة بشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعل متموه أثناء إحدى خلواتكم  (كل واحٍد منكممن دفاتر الخلوة الروحي ة الخاص 

 (. 25، 22، 22، 21مزمور )الروحي ة وتأمالتكم في المقاطع الكتابي ة الُمعي نة لُكم 

 وااكتف. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجدي ة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها 

 ت. بكتابة المالحظا

 

 دقائق( 1) حفظ 1

 راجع آيات الحفظ المتعلّقة بـ"الكنيسة المسيحيّة"

 

 ". الكنيسة المسيحيةفي مجموعاٍت من اثنين اآليات الخمسة المتعلِّقة بـ" راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 1

 33-3: 1 يةروم

 

ابأنه ليس من أممّي تعليمه  42-11: 1 يةسول في روميختم بولس الرّ : ُمقّدمة  في عيني هللا، وبأنّ  أو يهودّي باّرً

، 11-41: 1 يةد إلى الحصول على البّر. وفي رومحفظ الشريعة ال يقو الجميع يقفون أمام هللا مدانين. كما يستنتج أنّ 

 الكيفية التي بها يمكن لإلنسان أن يتبّرر. عن يعلّم بولس 
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أظهرت الطّريقة  41: 2-41: 1 ية. وروملبّر هللا يحتاجونعلى أن األمميّين واليهود  42: 1-1: 1 يةبرهنت روم

، يُظِهر مثال 2 ية. وفي رومهللا رّ أساس ب   الفديويّ  يمثّل موت المسيح الكفّاريّ  1 يةفي رومللحصول على بّر هللا. 

، 11-1 :1 يةا روم. أمّ ة ونتائج بّر هللافاعليّ  2-1 ية. وتعلِن رومهللا الوسيلة التي بها يُنال برّ اإليمان هو  إبراهيم أنّ 

 جاء والمحبّة. عمة اللذين يقودان إلى حياة الرّ الم والنّ السّ  الحقيقيّينهي اختبار المسيحيّين  بركة بّر هللافتّعلِن أّن 

 .                                                          كلمة هللااقرأ: 1الخطوة 

  . 11-1: 1رومية لنقرأ  اقرأ.

 ناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. لنقرأ بالت

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر. هذا ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في  َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ  اكتشف َحقًّا واحًدا أو حق ين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

 )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(.  شار ك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمن ا.

 ذك ر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.)ت

 

 0-3: 1 يةروم

 .نتائج التّبرير باإليمان: 3االكتشاف 

 : لدينا يقين السالم مع هللا. 0-3أ. النّتيجة األولى للتّبرير باإليمان تر د في اآليتين  

مع  اعبير عنه بامتالكنا "سالمً  أو وضع جديد أمام هللا، وهو ما يتّم التّ لدينا عالقة جديدة مع هللا ، فإنّ 1بحسب اآلية 

الم نصنع السّ . ونحُن الكفّاريّ  بتبريرنا على أساس موت يسوع المسيح الذبيحيّ  اصنع معنا سالمً  -منا الهللا". فاهلل س

هو سالمنا نحُن مع هللا! ونحُن نختبر سالم  نتيجة سالم هللا معنا بنوال بّر نعمته من خالل اإليمان. وهكذا، فإنّ  مع هللا

أحداث  كلّ ُمسيطر علينا لخيرنا، و شرور حاضرنامغفورة، و خطايا ماضيناهللا كيقين عميق بشأن ثالثة أمور: 

  ة هللا!لن تستطيع أن تفصلنا عن محبّ  مستقبلنا

يح فقط. مسمن خالل يسوع ال برير المجانيّ نا نقف راسخين وإلى األبد في عالقة أو وضع التّ انية، فإنّ وبحسب اآلية الثّ 

 وباستمرار إلى محضر هللا.  اخول دائمً قة باهلل وبالدّ وهذه الحالة تتضّمن نتيجة امتالكنا للثّ 
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 : نفرح برجاء مجد هللا. 0ب. النّتيجة الثّانية للتّبرير باإليمان ترد في اآلية  

تصبح وقائع حاضرة. تُلخ ص األمور التي نتوقّع أن تصير بها ة الموعود التوقُّعات المستقبليّ  "الرجاء" هو التيقُّن بأن  

دة، وسنتغيّر  اجاء ثالثة أشياء على األقل: سننال في المستقبل أجسادً بـ"رجاء" هللا. يشمل هذا الرّ  اواقعً  ُمقامة ُممج 

نا على يقين بأننا رنا باإليمان، فإنّ مجيد. فألننا تبرّ  إلى صورة يسوع المسيح المجيدة، وسنحيا في عالم مفديّ  اتمامً 

هذا  ، فإن  ة ال نصل إلى مثل هذا الوضع المثاليّ . ومع أنّنا في حياتنا اليومية الفعليّ سنشارك في مجد هللا المستقبليّ 

وءً اليقين   . ولذا، يمكننا أن نفرح!ولكنه امتياٌز لنا اليس تجرُّ

 

  33 -1: 1ية روم

 . للتّبرير باإليمانخريان نتيجتان أُ : 0االكتشاف 

 : لدينا يقين بمحبّة هللا لنا. 1-1ج. النّتيجة الثّالثة للتّبرير باإليمان ترد في اآليات  

هذه اآلالم والمعاناة تساهم بشكٍل مباشر في تشكيل شخصيتنا المسيحية  مع أنّنا نتعر ض لضغوط واضطهادات، فإن  

 اتنتِج آالمنا فينا نُضجً ، 13-14: 2بطرس 1؛ 11-1: 14ين رانيّ ؛ عب2-4: 4وترسيخ الّرجاء فينا. فبحسب يعقوب 

 نا أوالد هللا وأننا سنشترك في مجد المسيح. واليقين بأنّ  اوقداسة وثمرً  امسيحيًّ 

قدرتنا على  الحقيقة هي أن   ، فإنّ هللا نحبّ تنا هي أن نثبت ونثابر ونصبر في الظّروف الّصعبة ألننا مسؤوليّ  ومع أنّ 

ها يمألنا باإلحساس ته لنا في قلوبنا. إنّ ! فاهلل بروحه يسكب بغنى واستمرار محبّ ة هللا لنالمحبّ والمثابرة تعود بات الثّ 

 اة لنا تُعطينا مزيدً ياديّ محبّة هللا الكريمة والمنعمة والسّ ته. نا موضوع محبّ أنّ  اقنِعنا داخليً بحضوره ونعمته وقبوله، ويُ 

ال يخيب مثل ثبات ورسوخ  اوراسخً  اسنشترك في مجد هللا، وهذا يجعل رجاءنا باهلل ثابتً هاية نا في النّ جاء بأنّ من الرّ 

 ة هللا لنا!محبّ 

  

 : لدينا يقين بشأن خالصنا النّهائي والكامل. 33-1د. النّتيجة الّرابعة للتّبرير باإليمان ترد في اآليات  

يسوع  (، فإنّ 1)اآلية  الحينما ألجل األبرار والصّ يموت شخٌص ه يمكن للنّاس على األرض أن يتوقّعوا أن مع أنّ 

! فمحبّة هللا حصرته ليقّدم واءمات المسيح ألجل األبرار واألشرار على السّ المسيح عمل ما هو غير متوق ع بالمّرة: 

الحا مع ته أن تتصفقط يمكن لرحمة هللا ومحبّ  المسيح(. فبموت يسوع 2يسوع المسيح ذبيحة كفّارة عن خطايانا )اآلية 

سنخلص من  بقيامة المسيحنا تبّررنا وبالتالي تصالحنا مع هللا، فمن المؤّكد أنّ  بموت المسيح كنّا بّره وقداسته! فإن  
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الكاملين،  تبريرنا ومصالحتنا، أي (. فإن أعطى هللا البركة األقلّ 12-1ينونة األخيرة )اآليتان من غضب هللا في الدّ 

لهذا نفرح بالخالص الذي الكاملين!  تقديسنا وتمجيدناتنع عن إعطائنا البركة األعظم، أي د أنّه لن يمه من المؤك  فإنّ 

 (! 11بدأ على األرض، وسيكتمل في السماء )اآلية 

   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 : ما األسئلة التّي توّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 11-1: 1رسالة رومية قّدمها تكلِّ الحقائق التّي لنحاول فهم 

 : ُصغ  سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك. دّون

عض أفكاره التي : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بشارك

 دّونها(. 

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

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها التاّلميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي

 

 0-3: 1 يةروم

 ؟كيف يحصل النّاس على الّسالم مع هللا: 3الّسؤال 

 .مالحظات

الّصالحة وحفظ الّشريعة من أجل تبريره ال يمكن أن يحظى بالّسالم مع هللا، أو يختبر  اإلنسان الذي يتّكل على أعماله

الحة أن ترفع غضب هللا على خطاياه، وال تستطيع أن تهّد  مخاوفه من عقاب سالم الّذهن. فال تستطيع أعماله الصّ 

ساس أعلى  ، حيث تبريرنا مبنيٌّ ام مع هللا إال بتبرير هللا الذي نحصل عليه بإيماننالهللا. ال يمكن الحصول على السّ 

الم بل هللا هو َمن يصنع معنا السّ ريعة، الم مع هللا بحفظ الشّ فلسنا نحُن َمن نصنع السّ ة. اريّ ذبيحة يسوع المسيح الكفّ 

الم مع هللا! فقط بعد أن يصالحنا هللا كننا أن نختبر السّ معنا يم اوفقط بعد أن يصنع هللا سالمً  اريّة!بذبيحة المسيح الكفّ 

إلى نفسه نستطيع أن نتصالح مع هللا! فقط بعد أن يغيّر هللا عالقته بنا نستطيع أن نغيِّر عالقتنا باهلل! فسالمنا مع هللا 

 الَم معنا. يبدأ بصنعه السّ 
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 1-1: 1 يةروم

 ؟ين أن يفرحوا بآالمهملماذا يمكن للمسيحيّين الحقيقيّ : 0الّسؤال 

 .مالحظات

 اآلالم االعتياديةفي وسط الضيقات." آالمنا وضيقاتنا التي نعانيها هي  ا: "نفتخر )نفرح( أيضً 1: 1 يةنقرأ في روم 

ة، مثل . فالمسيحيّون الحقيقيّون يشتركون في هذه اآلالم االعتياديّ وبعيد عن هللاالتي يعانيها النّاس في عالم ساقط 

عف والعجز واالضطرابات واإلعاقات واإلحباطات والكوارث، مثل األوبئة والزالزل والفيضانات الضّ المرض و

 التي يوقِعها بهم ُمضطِهدوهم في العالم.  اآلالم الخاّصةون ون الحقيقيّ والمجاعات. كما يعاني المسيحيّ 

يقول الرسول بولس إن المسيحيّين  اكيف إذً هذه اآلالم والضيقات الحزن للمسيحيّين الحقيقيّين؟ ف ولكن أال تسبّب كلّ 

األشياء الحاصلة على األرض تصّب في تحقيق مقصد هللا  يقات واآلالم؟ والجواب هو: كلّ الحقيقيّين يفرحون في الضّ 

ى األلم الذي يعانيه البشر له دوره في تحقيق قصد هللا. قبل أن نؤمن بيسوع المسيح، كنّا نعتبر األلم وهدفه! وحتّ 

النّاس واألشياء واألحداث  ولكن حين تغيَّرت عالقتنا باهلل، تغيَّرت عالقتنا بكلّ عن عدم رضا هللا تجاهنا.  ارً تعبي

ون الحقيقيّون ة هللا لنا! فالمسيحيّ إظهارات لمحبّ  ااآلالم هي أيضً  فبعد أن نؤمن بيسوع المسيح نبدأ في إدراك أن   !اأيضً 

ين ، اعتبر يسوع المسيح آالم المسيحيّين الحقيقيّ 14-2: 1بحسب متّى  هلهم، ألنّ  يعتبرون التألُّم ألجل المسيح كرامةً 

آالمهم  وسطون آالمهم. كما يفرح المسيحيّون الحقيقيّ  بسببين أن يفرحوا آالَمه! وهكذا، يمكن للمسيحيّين الحقيقيّ 

رهم وإنقاذهم مما يتعر ضون له. فقد ومعاناتهم، فقد صارت آالمهم مناسباٍت يُظِهر هللا فيها قوته في دعمهم وتحري

ضعف المسيحي المؤمن وسيلةٌ لتمجيد قّوة هللا! وحين  ، فإن  1: 14كورنثوس 4! فبحسب هلل اصً رَ هم فُ لصارت مشاك

لمّد يد العون لهم، فإنهم سيطلبون معونةً من فوق.  عدّ تومس يُدِرك المسيحيّون الحقيقيّون أنهم ضعفاء ولكن هللا قويّ 

إيمان المسيحيّين الحقيقيّين يتقّوى. ونتيجة لهذا، سيرغب المسيحيون الحقيقيّون بأن يثبتوا  معونة هللا كافية، فإن   وألن  

اتهم وجعلهم نافعين في اآلالم هي وسيلة هللا لبناء شخصيّ  ويثابروا، وسيمكنهم ذلك. ويعرف المسيحيّون الحقيقيّون أنّ 

ديد اآلتي. ولذا، ينبغي أال يفاجئ "األلم" المسيحيّين الحقيقيّين أو يسبّب لهم هذا العالم وإعدادهم ألجل العالم الج

الحزن وسط األلم ال يتوافق مع كون اإلنسان  هلل. وهكذا، فإنّ  امع كون اإلنسان ابنً  ااإلرباك ألن التألُّم أمٌر يتوافق تمامً 

 آالمهم وضيقاتهم وصعوباتهم.  ، إذ يمكن للمسيحيّين الحقيقيّين أن يفرحوا فياحقيقيًّ  امسيحيًّ 
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 1-1: 1 يةروم

 ؟كيف يعل ن هللا محبّته لنا: 1الّسؤال 

 .مالحظات

 ة مات المسيح ألجلنا. ُكنّا في حالة الخطي   حين ته لنا حتّى أنّههللا يُظِهر محبّ  أن   12-3: 1 يةخبِرنا رسالة رومتُ 

 يُظه ر محبّته بعمل ُمعيّن.  ألن اأ. المحبة هي طبيعة هللا، ولذا فهو ليس ُمضطرً  

أن هللا الذي أعلن نفسه في فترة العهد القديم كان إله حرٍب ونقمة، بينما اإلله الذي أعلن نفسه خالل فترة  اليس صحيحً 

يبحث عن  ة، وُمِحبّ هللا قدوس يبِغض الخطي   العهد الجديد هو إله محبة. فكال العهدين، القديم والجديد، يعلّمان أن  

 : "أحببتُُكم ُحبًّا أبديًّا، لذلك اجتذبتكم إلّي برحمة." 1: 11رميا إ، نقرأ في اًل اة ويسعى الستردادهم وتخليصهم. فمثالخط

 

 ب. يُظه ر هللا محبّته لنا من خالل موت يسوع المسيح على الّصليب.  

فموت يسوع المسيح في التاريخ البشري  ال يبرهن موت المسيح على أّن هللا يُحبُّنا، ولكنّه يُظِهر محبة هللا ويعلِنها.

ليموت عنه. وقد كان  المسيحَ  ة حصرته ودفعته ألن يقّدم يسوعَ ة هللا األزليّ ة واضحةً جلّية. فمحبّ ة هللا األزليّ يجعل محب  

ة فقط له محبّ ته. يعتقد بعض النّاس أن هللا إمحبّ التي يمكن هلل بها أن يُظِهر ريقة الكافية الوحيدة موت يسوع المسيح الطّ 

إله الكتاب ة والّشّر هو إله غير باّر وغير قّدوس! الذي ال يعاقب الخطي   حين يغفر خطايا البشر، ولكن هللا المحبّ 

ى يصالح هللا بين بّره وقداسته من جهة ورحمته حتّ . ولذا، اوقّدوس أيضً  وُمحبًّا فقط، بل وبارّ  اس ليس رحيمً الُمقد  

يسوع ت لم يمُ  ليب!ة في يسوع المسيح وعوق ب ألجل خطايانا على الصّ خذ طبيعة بشريّ ومحبّته من جهة أخرى، اتّ 

! وبموته صنَع منّا ومكانَنا اًل يسوع المسيح مات بد! اًل بدي، ولكنّه مات اشهيدً لنا، وال  اًل مثاالمسيح على الصليب 

الب عدالة غضب هللا الباّر والقّدوس على وأعّد كفّارةً عن خطايانا. معنى كونه أتّم "الكفّارة" هو أنّه وفّى بمط

 خطايانا. 

 

 عفاء وغير الُمستحقّين من عمل المسيح. بإفادة حياة الضّ ج. يُظه ر هللا محبّته لنا باستمرار  

للبشر ة هللا المسيح أسمى دليل يمكن تخيّله لمحبّ  لكتاب الُمقد س يمثِّل موت يسوعسول بولس إنه بحسب ايقول الرّ 

ا في حالة الّضعف والعجز مات يسوع المسيح ألجل األشرار. ضعفنا نا حين ُكنّ تخبِرنا بأنّ  3فاآلية . تحقّينغير الُمس
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. نحُن بالطّبيعة ال نستطيع أن نحفظ اة لنعمل ما هو صالح روحيًّا وأخالقيًّ وعجزنا هما افتقارنا لما يلزمنا من قوّ 

تنا، به خطي  هللا. ضعفنا سب صالحة في عينيّ  اًل نستطيع أن نعمل أعماشريعة هللا، وال نستطيع أن نعمل إرادة هللا، وال 

ة. ويتمث ل تائج سقوط الجنس البشري في الخطي  إنقاذ أنفسنا من ناننا األمل وفي عجزنا الكامل عن وهو يتمث ل في فقد

يمكننا أن ، ومن ألمنا وموتنا. قيّ واألخال ضعفنا في كوننا ال نستطيع إنقاذ أنفسنا من دينونة هللا، ومن فسادنا الروحيّ 

ة هللا القدوس للبشر األشرار المدن سين وبذله ابنَه اهرين واألتقياء. ولكّن محبّ نفهم محبّة هللا للّصالحين واألبرار والطّ 

 يسوع المسيح ألجل فدائهم هي أعظم معجزة تثير الّدهشة والعجب! 

ن خالصنا سيعتمد ُكنا نحبُّه وبشرط أن نحبّه! فلو كان هذا هو الحال، لكا طالما ه سيحبّنانا هللا ألننا أحببناه، فإنّ فلو أحب  

المسيح  ، وألنّ كخطاة وكأعداء، أشراروأحبّنا كبشر  اًل ة المتقلّبة. ولكن ألّن هللا أحبّنا أوّ رعلى ثبات قلوبنا الخائنة الغاد

، ناوجمال نامحبّتيعتمد على  الخالصنا  (، فإنّ 12، 2، 3: 1 يةله )روم أعداءو خطاة، ونحُن أشرارمات عنّا ونحُن 

، أي ألجل بارّ وسط البشر، يندر أن يموت إنسان ألجل إنسان آخر (! 12: 2يوحنا 1بل على ثبات محبّة هللا لنا )انظر 

اهه ته ولطفه تج، أي إنسان أظهر محبّ صالحألجل إنسان إنساٌن وبشكٍل مستمّر. فقد يموت  اإنسان حفظ الّشريعة دائمً 

جل إنسان آخر صالح. ولكّن يسوع المسيح عمل ما هو غير (. وسط البشر، يندر أن يموت إنساٌن أل1: 1 ية)روم

موت المسيح إظهار لمحبة هللا التي ال يُرى مثاٌل عليها في ! الخطاة واألشرارفقد مات ألجل  -متوق ع على اإلطالق 

 إيّاها.  اوُممّجدً  احً مقداَر عظمة محبّة هللا ماد 2-3: 1 يةسول بولس في روم! يُظِهر الرّ اريخ البشريّ التّ 

 

 33-1: 1 يةروم

 ؟ما الفرق بين "التّبرير" و"المصالحة" و"الخالص": 1الّسؤال 

  .مالحظات

 ر في الحالة والوضع القانوني. غيُّ برير" يعبّر عن التّ أ. مصطلح "التّ  

ا تمامً  يعل ن معنى "التبرير" هو أنّه في ما يتعلّق بشريعة هللا، ا  يعتبرهفي عينَيه. ونتيجة لهذا، فإنّه  اهللا الخاطئ باّرً باّرً

(. يشمل التّبرير غفران 42: 1على هذا األساس اآلن على األرض وفي الدينونة األخيرة )انظر يوحنا  ويعامله اتمامً 

التّبرير حصول بركتَي التّقديس  الخطايا، والُمصالحة مع هللا، واسترداد رضا هللا والقبول الكامل أمامه. يضمن

تبريرنا يتّم من  أنّ  1: 1 ية(. وتعلّمنا رسالة روم12-41: 2 يةوالتّمجيد وغيرهما من البركات بعد التّبرير )روم

"بموته" في الكتاب الُمقد س. فالكتاب الُمقد س يعلّم بوضوح أن  اخالل "دم المسيح". والتعبير "بدمه" يعني دائمً 
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)انظر  ألجلنانا، بل عمل المسيح فيبريرنا ليس أعمالنا وال إيماننا وال طاعتنا وال حتّى عمل المسيح أساس وسبب ت

 (. 14: 1؛ عبرانيين 11: 4؛ أفسس 41: 1 يةروم

 

 ب. ُمصطلح "المصالحة" يعبّر عن التغيير في العالقة. 

 لكتاب الُمقد س عن نوَعين من الُمصالحة: برير هو ُصن ع سالم بين شخصين كانت بينهما عداوة. ويتكلّم امعنى التّ 

. فبسبب خطايانا، فإّن هللا كامل البّر والقداسة مفصول عنّا. مصالحة هللا إلى الخطاةعن  11-1: 1 ية( تتكلّم روم1

، بب ذبيحة يسوع المسيح الكفّاريّةه يكون كالعدّو لنا، إذ ينبغي أن يعاقب خطايانا وسيفعل هذا. ولكن بسوهكذا، فإنّ 

 فإنّه تّم الوفاء بمطالب عدالته وغضبه الباّر والُمقد س على خطايانا، ولذا، فإنّنا لم نُعد مفصولين عن هللا! 

الم مع هللا. فألنهم آمنوا بذبيحة يسوع ، أي أنّهم سيختبرون السّ مصالحة الخطاة إلى هللاعن  1: 1 ية( تتكلّم روم4

 ختبرون السالم مع هللا. المسيح الكفّاريّة، فإّن هللا يبّررهم في

عن  13-12: 4وتتكلّم رسالة أفسس . المصالحة بين أخوين في الكنيسةعن  42-41: 1( يتكلّم إنجيل متّى 1

. فألن هللا غيّر عالقته معنا، فإننا ُمصالحة النّاس الذين يتحّدرون من جنسيات وشعوب مختلفة بعضهم مع بعض

 وباإلخوة وبالنّاس من الشعوب والجنسيات المختلفة.  نستطيع وعلينا أن نغيّر عالقتنا باهلل

 

 ج. ُمصطلح "الخالص" يعبّر عن عملية تغيير مستمّرة.  

ة. الخطي  وعار  التّحرير من خزية، وبالُمصالحة، التي هي الخطي   التّحرير من ذنبيبدأ الخالص بالتّبرير، الذي هو 

ث وفسادالقداسة، التي هي  يستمّر الخالص طيلة الحياة في عملية مستمّرة من ة. الخطي   التحرير من قّوة وتلوُّ

وكل عواقبها )مثل موت أجسادنا الماديّة،  ةخطي  ال التّحرير من وجودوالخالص يكتمل في التّمجيد، الذي هو 

 والكوارث المادية على األرض، وفساد العالم الحاضر، وعالم األرواح الّشّريرة(. 

الخالص يشير إلى كمال عمل الخالص  ، فإن  12-1: 1 يةبرير، كما يُرى في رومخالص والتّ حين يتم التمييز بين ال

يطان وأرواحه النّجسة، أثير الّشّرير للشّ حرير من العالم الّشّرير والتّ ه فقط. فهو يشمل التّ بدايتَ  الذي يمثِّل التّبريرُ 

ماء وعلى ة في السّ لهالك، ونوال ميراث الحياة األبديّ أسباب ا أنواع األلم والموت، والحفظ من كلّ  والتّحرير من كلّ 

ينونة العظيم. على الخطاة في يوم الدّ  أتيحرير واإلنقاذ من غضب هللا، الذي سيالخالص هنا هو التّ األرض الجديدة! 
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 يةرومه ليس من هالك أو دينونة في انتظار الذين هم في المسيح يسوع )التّبرير كامل وال رجعة فيه، فإنّ  وألن  

 (. خالص المؤمنين الكامل أكيد ومضمون في مستقبله! فاهلل لن يترك عمله غير مكتِمل! 1: 2

دهم! وتعلّم رسالة فيلبّي  أنّ  12-41: 2 يةتعلّم روم هللا سيتّمم  أنّ  3: 1الذين يدعوهم هللا يبّررهم، والذين يبّررهم يمجِّ

، قد تصالحنا مع هللا : "فإن  ُكنّا، ونحُن أعداءٌ 12: 1 يةأ في رومويكِمل العمل الّصالح الذي ابتدأه فينا! ولهذا نقر

ة ارتباط ال انفكاك فيه بين موت المسيح وقيامته فكم باألحرى نخلُص بحياته ونحُن ُمصالَحون؟!" ثمّ  بموت ابنه،

يسوع  ته. فحقيقة أن  من كل ما تقّدمه حياة قيام االذين انتفعوا بموته سينتفعون يقينً  (. وهكذا، فإنّ 41: 2 ية)روم

د،  ضمن أن يُقام كل تالمسيح قام من الموت وأنّه يحيا اآلن بصفته الُمخلِّص ورئيس الكهنة والنّبي والملك الُممج 

 (. 11: 12؛ انظر يوحنا 11: 2 يةالمؤمنين به ليحيوا إلى األبد )روم

أتي تهم سيخلصون الخالص الكامل في المستقبل تبّرروا وتصالحوا مع هللا وأنّ المسيح قد يسوع المؤمنين ب نّ حقيقة أ

لى قلوبهم. نحُن نفتخر ونفرح بالخالص، الذي يبدأ في حياتنا على األرض، ويكتمل في إبسعادة وفرح عظيمين 

 الثاني ليسوع المسيح.  ءالمجي

  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

 تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟والتّي  الكتابي : ما الحقائق التّي يحتويها هذا المقطعفّكر

نها.  11-1: 1رومية : لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون  وندوِّ

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

 رين بتطبيقك الّشخصي.: اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخدّون

)تذّكر أنّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. وفي ما يلي قائمة 

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 33:-3: 1 يةمن روم مقترحة. أمثلة على تطبيقات 3

 مته ألجلك. مع هللا بإيمانك بموت يسوع المسيح وقيا ااصنع سالمً   : 1: 1

ة، اقبل نعمة هللا باإليمان بيسوع ينيّ الحة والممارسات الدّ بدل أن تحاول كسب رضا هللا باألعمال الصّ  : 4: 1

 المسيح. 

ويغيّرك  اهللا يستخدم هذه اآلالم والضيقات لينشئ فيك ثباتً  افرح بآالمك وضيقاتك في الحاضر ألنّ  : 1-2: 1

 خيب. ييُحبط وال فيك رجاًء ال  يبثُّ و
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وح القدس ليسكن في قلبك وحياتك. ومن اعرف أنّه بقبولك يسوع المسيح في قلبك وحياتك يأتي الرّ  : 1: 1

 ته لك في قلبك. وح القدس، يسكب هللا محبّ خالل الرّ 

 سد وخاطئ وعدوٌّ هلل. أدرك أّن كّل هذا يتغي ر حين تؤمن أن  اأدِرك أنّك بالطبيعة ضعيف وعاجز وف : 3-12: 1

ريقة عنك. أدِرك أن موت يسوع المسيح على الصليب كان الطّ  اًل وع المسيح مات ألجلك وبديس

 الوحيدة الممكنة ليصالح هللا بين قداسة وبّره ومن جهة ومحبّته ورحمته من جهة أخرى. 

 ك تنال البّر والُمصالَحة والخالص. أنّك حين تؤمن بيسوع المسيح فإنّ  اُكن  مقتنعً  : 1-11: 1

 اة ودينونتها. فاهلل يغفر لك خطاياك ويعلِنك بارًّ ة الخطي  ك تتحّرر من مذنوبيّ برير" هو أنّ "التّ معنى 

 ويعاملك على هذا األساس.  اتمامً  امئة بالمئة أمامه، وسيعتبرك بارًّ 

معك،  ااتج عنها. صنع هللا سالمً ة والّرفض النّ من عار الخطي   تك تحّررومعنى "الُمصالحة" هو أنّ 

 .  امعه. وعالقته بك وعالقتك به قد استُِرّدتا تمامً  اصنعَت سالمً  وأنت

من قّوة فأكثر ص أكثر ة ودينونتها، وبأنك تخلُ ذنب الخطي   ك قد خلُصت منومعنى "الخالص" هو أنّ 

من كّل  ااني للمسيح ستخلص تمامً ك في المجيء الثّ ة وتلّوثها وفسادها في العالم الحاضر، وبأنّ الخطي  

 ة. الخطي   عواقب

 

 ة:. أمثلة على تطبيقاٍت شخصيّ 0

. ولهذا، فإنني اوصنع معي سالمً  هللا بّررني ني أومن أنّ لي، فإنّ  اشخصيًّ  األنّني أومن بيسوع المسيح ُمخلِّصً أ.  

ضر افي الح يشرور ها في الماضي قد ُغفِرت، وأن  أتمتّع بالسالم مع هللا: فأنا أعرف أن خطاياي التي اقترفتُ أحظى و

   ة هللا!تحَت سيادته للخير، وأّن األحداث المستقبليّة في حياتي لن تستطيع أن تفصلني عن محبّ 

 

التي واالضطهاد يقات غوط والضّ الضّ  كل   لي، فإّن لدّي اليقين بأن   اشخصيًّ  األنني أومن بيسوع المسيح ُمخلِّصً ب. 

ك درِ في خدمته. كما أُ  اوتجعلني أكثَر إثمارً  امسيحيًّ  انضوجً  أتعر ض لها ألجل المسيح مهّمة وهادفة. فهي تُنشئ فيّ 

تي أنا له، هي ما تجعلني أثبت وأثابر في ما أمّر به من اضطهادات وضيقات وآالم! أنا أشكر ة هللا لي، ال محبّ محبّ  أنّ 

  ! اهللا وأسبّحه ألنّه لن يتركني أبدً 
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 التجاوب    .صلِّ : 1الخطوة 

ل دراسة الكتاب في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب) .11-1: 1رومية حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بشأن بالتناوبلنصلِّ 

 على أن تكون صالتك جملةً أو جملتَين. تذك ر أن يصلّي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.(  الُمقدس. تدّرب

 

 دقائق( 2) صالة  1

 صالة شفاعيَّة

 .ائي ة أو ثاُلثي ة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا وألجل الناس في العالمفي مجموعات ثُن تابعوا الصالة

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 للّدرس القادم

 

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

 . وأن تكرز بالملكوت ي كنيسة المسيح: تعه د بأن تتلمذ أناًسا للمسيح وأن تبنتعه د .1

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  11-1: 1رومية  ِعظ أو علّم أو ادرس .4

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من الخلوة الروحية .1 ِسفر المزامير اإلصحاحات : خّصص وقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظا  44، و11، 12، 13  تك. يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفض 

. راجع يوميًا آخر خمس آيات كتابية 1: 2: رومية تأّمل بآية الكتاب الُمقد س الجديدة واحفظها الحفظ: .2

 حفظتَها. 

ر َمثَل "التعليم .1 . استفِد من الخطوات اإلرشاديّة الّستّة 11-41 :12 لوقا" الموجود في السامري الصالح: حضِّ

 لتفسير األمثال الواردة في الّدرس األول.

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الة:الصّ  .3

ن مالحظاتك .1 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيًضا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم. 
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 31الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:   .الذي يتعل ق بالكرازة والمناداة بملكوت هللاَصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  42)مشاركة   0

  المزامير

 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة وم  (. 44، 11، 12، 13مزمور )ن التّأمُّ

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

 دقائق( 1)حفظ  1

 1: 1رومية 

 

 . 1: 2رومية  راجعوا في مجموعاٍت من اثنين.

  دقيقة( 21)تعليم  1

 السامري الصالح

 

 يتعلق بـ 11-41: 12لوقا " في الحامري الصّ السّ "مثل 

 في ملكوت هللا نحو اآلخرين ة المتدفِّقةالمحبّ 

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

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

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

 (. 1ق ، الُملحَ 1ثل باستخدام النّقاط اإلرشاديّة الستّة في دراسة األمثال )انظر الّدليل اإلرشادي وسندرس هذا المَ 

 .11-41: 12لوقا  اقرأ
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 .ثَلالطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ  افهم القّصة. 3

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

 كلمات قّصة المثَل وخلفيتها الثّقافيّة/ الحضاريّة وحقائقها التاريخيّة. 

 ثَل؟: ما هي العناصر الحياتيّة التي تتضّمنها قِّصة المَ شناق  

 .مالحظات

 .الطّريق بين أورشليم وأريحا 

إلى  اكيلومترً  41 ىة، بينما تقع أريحا في واٍد شديد االنخفاض على بُعد حوالٍة في منطقة جبليّ تقع أورشليم على قمّ 

. اوموحشً  اجدً  اريق بين هاتَين المدينَتين صعبً . كان الطّ امترً  1422الشرق من أورشليم، وبارتفاع يقل عن أورشليم بـ

ة. كان وعالوةً على ذلك، كان اللصوص والمجرمون يختبئون في الكهوف والُمُغر الموجودة في هذه المنطقة الجبليّ 

 بخطورته.  امعروفً هذا الطّريق 

 

 .جل المسافر من أورشليم إلى أريحاالرّ  

دوه من كل ما كان معه، ، اكان هذا الرجل يهوديً  وإال ألشار يسوع لو أنّه كان غير ذلك. هاجمه اللصوص، وجر 

 ريق ما بين حّي وميت. في الطّ  اوضربوه، وتركوه مرميًّ 

 

 .الكاهن والالوي 

ريق الواصل بين أورشليم وأريحا. ما كانوا يسافرون عبر الطّ  اة كثيرة في أريحا، ولذا كثيرً عاشت عائالت كهنوتيّ 

نحو بيته بعد أن أنهى فترة خدمته الكهنوتية في  ااجح أنّه كان سائرً نحو أريحا، ولذا فالرّ  اًل هذا الكاهن يسير نزو كان

ل باألمر.  اريق، ولكنه اجتاز متبعدً في الطّ  اجل مرميًّ أورشليم. ورأى هذا الكائن الرّ  عنه. فلم يِرد هذا الكاهن أن يتدخ 

عديدة لعدم تقديمه يد العون لهذا  اراء عمل الكاهن. ربما قّدم هذا الكاهن أعذارً بب من وال يخبِرنا يسوع عن السّ 

س  االرجل، مثل: "إنه ليس واحدً  جس!" ومع هذا، لم يكن لديه جل النّ بلمسي هذا الرّ منّا نحُن الكهنة!" أو "قد أتنج 

له لصالح هذا الرّ  موا الرحمة للغرباء س بوضوح بأن يقدِّ جل، ألن شريعة العهد القديم تأمر النّاُعذٌر لعدم تدخُّ

 (! 41-2: 3ملوك 4؛ 1-2: 41؛ خروج 12: 11)الويين  اولألعداء أيضً 
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م أو  اوالالوّي، الذي كانت وظيفته مساعدة الكهنة في أعمالهم في الهيكل، مّر بجانب المضروب أيضً  من دون أن يقدِّ

، الذي هو إبداء الرحمة في مساعدة إلهماله واجبه الحقيقيّ  أي عذرٍ  ايبدي أية رحمة. ولم يكن لدى هذا الالوي أيضً 

 جل العاجز. هذا الرّ 

 

 .السامريّ  

(. ولذا ال يتوق ع اإلنسان 13-11: 1؛ لوقا 22: 2؛ 1: 2امريّين في حالة عداوة وكره متبادل )يوحنا كان اليهود والسّ 

على  ابط! فحين رأى السامريُّ يهوديًّا مطروحً هذا ما حصل بالضّ  أن يبدي السامريُّ رحمة تجاه يهودّي. ولكن  

(، ثم سكب 41: 1تيموثاوس 1ريق، أشفق عليه وغسل جروحه وطهّرها بالخمر، الذي كان بمثابة ماّدة ُمعقّمة )الطّ 

وربما سار  ،(. وأركب الرجَل على حماره3: 1عليها الزيت، الذي كان كالمرهم الذي يخفِّف من شّدة األلم )إشعياء 

جل الُمصاب في الطريق إلى الفندق )الخان(. وفي الفندق، لم يعتبر أن مهّمته انتهت، بل بالرّ  اب الحمار ممسكً بجان

لصاحب فقد أعطى ، االي، لم يعتبر أن دوره انتهى أيضً جل طيلة تلك الليلة. وفي اليوم التّ بشكٍل شخصّي بالرّ  اهتمّ 

 ة. بأن يتكف ل بسداد أيّة تكاليف إضافيّ جل لبضعة أيّام، ووعد الفندق أجرة للعناية بالرّ 

 

  .ثَلمَ ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر ال. 0

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

ثل، بينما شرح أو قصة المَ  قبلثل المَ  خلفي ةرد تل. عادةً ما ثَ التي قيل فيها المَ  الظروفصف تثل، أو حكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 

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

 .مالحظات

 . 01-01: 32لوقا في  واردةهذا الَمثَل  خلفيَّةأ.  

 .الحياة األبديّة الكيفية التي بها تُوَرثالّسؤال بشأن  
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يسوع ال يستطيع أن يعطي إجابات  حاول أحد علماء الّشريعة أن يعرِّض يسوع للحَرج، إذ حاول أن يري الجميع أن  

ة؟" أهم  سؤاٍل يمكن إلنسان أن يطرحه: "ماذا أعمل ألرث الحياة األبديّ  هجيّدة عن األسئلة الصعبة! وقد كان سؤال

 ة، ينبغي أن يحفظ كامل الّشريعة." إلجابة الصحيحة هي: "ليرث اإلنسان الحياة األبديّ ريعة يؤمن أن اكان عالم الشّ 

بالمقابل: "ماذا ُكتِب في الّشريعة؟ وكيف تقرأها؟" وهكذا، قلب  اًل من أن يجيَب يسوُع عن سؤاله، سأله سؤا اًل لكن  بد

م إجابةً عن سؤال. يسوع المسيح الطّ  وبعمل يسوع هذا، أظهر يسوُع للجميع أنّه لم يُكن اولة عليه، وأجبره على أن يقدِّ

 بمباد  شريعة هللا الُمقد سة )إعالن هللا في الكتاب الُمقد س(.  اجديَدين، بل كان متمّسكً  ايعلّم عقيدةً أو تعليمً 

 

  اإلجابة الواردة في الكتاب الُمقدَّس )الّشريعة( هي عيش المحبة الكاملة تجاه هللا والقريب. 

جل عالي الثّقافة والعِ كانت   والويّين 1: 3إعادة صياغة صحيحة لتثنية عبارة عن لم الذي سأل يسوع إجابة الر 

ة المتدفّقة نحو هللا والقريب! ينبغي أن تكون المقطعان إلى أن جوهر الّديانة الحقيقيّة هو المحبّ  ن. يشير هذا12: 11

اإلنسان الوجدانيّة والفكريّة والجسديّة. أّما المحبّة الموّجهة نحو القريب  إمكانية المحبّة المتدفّقة نحو هللا قلبيّة وبكلّ 

ة النّفس! وفي نهاية المثَل قال يسوع لعالم الّشريعة: "اذهب  واعمل فينبغي أال تكون أقل في المدى أو النّوعية من محبّ 

طاعةً كاملة، أي إن  كنَت تُِحّب هللا  أطعَت الّشريعة يقول له: "إن   أنَت هكذا!" وقد قصد يسوع المسيح بهذا أن  

 ة." والقريب محبّةً كاملة، فإنك سترث الحياة األبديّ 

(، 14: 1؛ غالطية 1: 12ة )الويّين ال تكمن المشكلة في المبدأ اإللهي في أّن الطّاعة الكاملة تؤّدي إلى الحياة األبديّ 

ة تكمن في أنّه باستثناء يسوع المسيح، فالمشكلة الحقيقيّ يّة. أو في كون المحبّة الكاملة تؤّدي إلى وراثة الحياة األبد

اريخ يستطيع أن يطيع الشريعة إطاعة كاملة وليس من إنسان يستطيع أن يُحّب محبّة كاملة! ليس من إنسان في التّ 

قصة للّشريعة! لم يدِرك ة بإطاعته النّاالحياة األبديّ  يستحقّ ه يستطيع أن ريعة أنّه كان ما يزال يعتقد أنّ مشكلة عالم الشّ 

، وال واحد"  هي (! مشكلته12: 1 يةللخطيئة" )روم اأنّه "جسديٌّ بيَع عبدً  أنّه لم يكن يؤمن أنّه "ليس إنساٌن بارٌّ

 وصرخ: " ارحمني، يا هللا، أنا الخاطئ!" )لوقا الو أنّه أقّر بخطاياه وطبيعته الفاسدة تمامً (! 12: 1 ية)روم

هذا العالم أعطى نفسه قيمة  ولكّن المشكلة هي أن  (. 42: 11إليمان ببشارة اإلنجيل )متّى (، لدعاه يسوع ل11: 12

 أكبر مما ينبغي، وأخطأ في تقدير ذاته، وأراد أن يبّرر نفسه في عيني الواقفين في المكان. 
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 .الّسؤال المتعلّق بَمن هو القريب 

: "من هو قريبي؟" فكان هناك من حّرفوا وصية هللا لتعني: ؤالكان هناك اختالف في الرأي وسط اليهود بشأن السُّ 

ك." وقد دحض يسوع هذا التفسير في متّى   . 22-21: 1"أحبِب قريبك وأبغض عدو 

ويبدو أّن الرأي الذي كان شائع القبول هو: "أحبب قريبك الذي هو من بني إسرائيل." أي: "أحبِب فقط الذين هم من 

 أّمتك وثقافتك." 

الفّريسي،" أي: "أحبِب األفراد الذي  -، إذ علّموا: "أحبِب قريبك  اق الفريسيّون هذه الوصية أكثر أيضً وقد ضي  

النّاس العاديّين )بَمن ينتمون إلى مجموعتك أو حزبك." فقد كانوا يحتقرون كل اآلخرين، وكانوا يعلِنون لعنة على 

(. وقد أعلن المجتمع اليهودي الذي كان يسكن 21: 1)يوحنا  فيهم اليهود(، الذين برأيهم لم يكونوا يحفظون الّشريعة

 . غضب  يُ  في قمران كان "ابن الظّلمة" وينبغي أنقمران أن كل َمن ال ينتمي لمجموعتهم الّصغيرة 

ض  وهكذا، فإنّه بسؤال هذا العالم بالّشريعة: "من هو قريبي؟" كان يحاول أن يهّد  ضميره، كما كان يحاول أن يعرِّ

 للحَرج أمام كّل النّاس. يسوع 

 الح. وفي اإلجابة عن هذا الّسؤال، حكى يسوع مثَل الّسامري الصّ 

 

 . 11-12: 32لوقا في  واردةب. قصة المثَل  

 

 . 11-11: 32لوقا في  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

 

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

ثَل هي ثل. والتّفاصيل ذات الّصلة في المَ قصد يسوع أن يكون هناك مغزى روحي لكّل نقطة تُذَكر في المَ لم ي :ُمقّدمة

ثل الرئيسّي أو الّدرس ثل أو موضوع المَ ثل التي تعّزز النقطة المركزيّة في المَ تلك التّفاصيل الواردة في قّصة المَ 

ا ومستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية الرئيسّي الذي يُراد إيصاله من خالل الَمثل. ولذا، ع لينا أالّ نعطي مغزى روحيًّا خاّصً

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

 معنى ما؟ 

 .مالحظات

 .زيًّاتفسيرها مجا -ة معاملة الَمثل كقّصة مجازيّ  

، اعن القّصة، ولكنّهم عاملوا القّّصة كما لو كانت مجازً  افي ما يلي أربعة ُكتّاب مسيحيّين كتبوا أشياء جميلة جدً 

ثل أو قّصته. ولذلك، فأعطوا معاني ُمحّددة للتّفاصيل المختلفة في القّّصة، وهو ما ال يمكن استنباطة من سياق المَ 

 ل. ينبغي أن نرفض تفسيرهم لهذا المثَ 

يمثِّل العالقة بين البشر وهللا. فـ"اإلنسان" سقط  باعتباره(، وهو أحد آباء الكنيسة، المثَل 422-112فّسر إيريناوس )

صوص، ولكّن هللا أشفق عليه وضّمد جروحه. و"الديناران" اللذان دفعهما السامرّي يمثِّالن صورة هللا اآلب بأيدي اللّ 

 . اوح القدس في المؤمنين، حتّى يتمّكنوا من جعل كّل ما يُستأَمنوا عليه مثِمرً وهللا االبن الظّاهزة من خالل الرّ 

يمثِّل العالقة بين اإلنسان  هالمثَل بتفصيل أكثر، إذ رأى أن  هذا (، فّسر 212-112أغسطينوس ) هووأب آخر للكنيسة، 

إلى الجنس البشري. و"أورشليم" هي  فـ"اإلنسان" الذي نزل من أورشليم إلى أريحا يمثِّل آدم، الذي يرمزوهللا. 

صوص" فيمثّلون إبليس اتنا البشريّة. أما "اللّ ماوية التي سقط آدم منها. وترمز "أريحا" إلى أخالقيّ المدينة السّ 

ه، الذين يحرمون اإلنسان من خلوده. و"الجراح" التي تسبّب بها اللصوص تمثّل الخطايا، التي تحتاج ألن تومالئك

الجزء الذي  بينماروح هذا اإلنسان أو نفسه ما تزال حيّة،  بين حّي وميت"، مما يشير إلى أن  اإلنسان "تُغفَر. تُِرك 

لى العهد القديم الذي لم يستطع النّاس تحته الوصول إلى إة في اإلنسان ميت. ويرمز "الكاهن والالوي" أفسدته الخطي  

لى يسوع المسيح. ويشير "ربط" جراح إو "الحارس"( " )والكلمة تعني "الحافظ" أامريّ الخالص. ويرمز "السّ 

وح جاء الجديد، بينما تشير "الخمر" إلى حّث الرّ ة. ويشير "الّزيت" إلى تعزية الرّ اإلنسان إلى إزالة يسوع للخطي  

تي أتى ة الالنّشطة على العمل. و"الحمار" الذي ُحِمل اإلنسان عليه إلى الفندق يرمز إلى طبيعة يسوع المسيح البشريّ 

د يسوع المسيح. ويمثّل "الخان" )الفندق( الكنيسةَ حيث يستريح  بها إلينا. ويشير "الركوب على الحمار" لإليمان بتجسُّ

ة. ما يزال اإلنسان في عملية إحضاره إلى الفندق، ألنه أورشليم الّسماويّ  -المسافرون في رحلتهم عائدين إلى موطنهم 

زيت والخمر"، اللذين ُسِكبا على جراح اإلنسان في الطريق إلى الفندق، "صّب اللعمية الشفاء. و اما يزال خاضعً 

يمثِّل المعمودية، والهدف منه تقوية الّضحيّة. و"اليوم التّالي"، الذي فيها أعطى السامريُّ صاحب الفندق ديناَرين من 

 تيّ الدينارين الفّضيّين" بمعنى وصيّ الفضة، فيشير إلى الزمن الذي تال قيامة يسوع المسيح من الموت. ويمكن فهم "

ع يرتبط بوعد يسوع في متّى يرجِ س هامرّي بأنّ ة هللا والقريب أو وعد الحياة في الحاضر والمستقبل. و"وعد" السّ محبّ 

 سول بولس. بأن يعود ومعه جزاؤه. ويُعتَقَد أن "صاحب الخان" هو الرّ  41: 11
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ل آدم، الذي سقط في "اإلنسان" يمثِّ ( هذا المثَل بما يلي: 1123-1221وفّسر الُمصلِح الكنسي العظيم مارتن لوثر )

إلى "الفندق" )الخان(، الذي  المسيح، الذي يخلِّصنا ويحملنا امري" يسوعَ يمثِّل "السّ . اة وزرعها فينا جميعً الخطي  

 يمثِّل الكنيسة، وهو اآلن يشفينا. 

حيح حيث يقول: "الذي يرى قريبه في حاجٍة وفي خطٍر شديد، بشكٍل ص في مكاٍن آخر ولكّن لوثر يطبّق هذا المثل

ليواجه الموت. ففي بعض األحيان يمكن  اه مطروحً اإيّ  امثلما فعل الكاهن والالوّي تاركً  ايجتاز بعيدً  أاّل عليه  فإن  

 ألخيه."  اًل لإلنسان بذريعة حفظ الّسبت وعدم تدنيسه أن يصبِح قات

( المثل بما يلي: "الفندق" رمٌز للكنيسة، المكان الذي فيه يحصل شفاء 1223-1221وفّسر ريتشارد س. ترنش )

إلى أن يعود.  ابيتً يرمز "الديناران" إلى المواهب والنَِّعم، التي تركها يسوع المسيح مع الكنيسة لتبقى له فوس. والنّ 

ة هللا واألسرار، وإلى العهدين القديم وإلى كلمأي المعموديّة وكسر الخبز( ، )الفريَضتين يرمز الديناران إلى السّرين

 فاء وغفران الخطايا. والجديد في الكتاب الُمقد س، وإلى قّوتي الشّ 

 

 .السعي في فهم مقاصدها وتستحقّ  أساسيّةالية ضروريّة وفاصيل التّ التّ  

غي أن نكون. ال يعطي يطبّق يسوع المسيح نفسه المثَل بطريقة تُظِهر عمله كمخلِّص وتظِهر أّي نوٍع من النّاس ينب

جزء  ة )لكلِّ من تفاصيل هذا المثل، ولذا علينا أال نعامل هذا المثل كقّصة مجازيّ  أي معنى ُمحّدد أليٍّ المسيح يسوع 

)كما عمل األشخاص المذكورون أعاله(. فالمثَل ال  انقطٍة أو عنصر فيها معنى ُمحّددً  فيها رمز(، بحيث نعطي كل  

رادة هللا تجاه سان عبر القرون، ولكنّه يعلّمنا إث عن عالقة هللا باإلنه ال يتحد  ، أي أنّ يخبر بتاريخ خالص هللا

ريعة وليرينا َمن هو قريب م في الشّ المحتاجين الذين نقابلهم في طريق حياتنا. استخدم يسوع هذه القّصة ليُري العالِ 

 هذا القريب هو "الذي عامله بالرحمة."  إنّ  م الّشريعة إجابة صائبة بقولهاإلنسان ذي الحاجة. وقد أجاب عالِ 

ومن ثّم يتساءل إن كان فالن قريبَه أم ال.  أال ينظر حوله ويسأل نفسه: "من هو قريبي؟" الحقيقيّ  ينبغي للمسيحيّ 

مركز االهتمام، بل ينبغي أن يكون هذا المكان لإلنسان المحتاج الذي  الحقيقيّ  فينبغي للّسؤال أال يضع المسيحيّ 

"من هو الّشخص  ولذا ينبغي له أال يسأل: "من هو قريبي؟" بل يسأل: "قريُب َمن أنا؟"ه هللا في طريقنا. يضع

 والذي أنا قريٌب له؟"  يالمحتاج الذي يضعه هللا في طريق
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  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 1

ثل نفسها. بيق، أو يمكن استخالصها من قّصة المَ : الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل موجودة إّما في الّشرح أو التّطُمقّدمة

وبالنّظر إلى الطريقة التي بها شرح أو طبّق يسوع المسيح الَمثَل أو طب قه نعرف كيف ينبغي تفسير األمثال. عادةً ما 

 يكون للمثَل هدف أو درس رئيسّي واحد، أي نقطة مركزية واحدة يشّدد عليها. ولذا، علينا أال نحاول إيجاد حقٍّ 

 روحّي في كل واحٍد من تفاصيل القصة، بل نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذي يسعى المثَل لتقديمه. 

 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش   

 .مالحظات

 ."ملكوت هللا المحبّة المتدفّقة نحو اآلخرين فييعلّم عن " 11-41: 12لوقا في  الّسامري الّصالحمثَل 

ي حين أتعامل أنا قريٌب حين أظه ر وأطل ق محبّتي المتدفّقة نحو اآلخرين، أرسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

ؤال: "من ثل هي إجابة يسوع عن السّ ة في المَ ئيسيّ قطة الرّ النّ  "ن محتاج وضعه هللا في طريقي.يكبالّرحمة فأهتّم بمس

 احمة مع إنسان يضعه هللا في طريقك، فإنك تكون قريبً حين تعمل بالرّ  آلخرين؟" اهو قريبي؟" أو "متى أكون قريبً 

 لذلك اإلنسان. 

وظيفتي الكاهن والالوي،  يني. فلم يكن يسوع يقصد أن يتكلّم ضد  ظام الدّ ين والنّ رجال الدّ  ضد  المسيح ليس يسوع 

 أو الويًّا. وهو يعلّم أنّ  اتى لو كان كاهنً حمة يمّس الجميع، حة والرّ يُظِهر أن أن نقص المحبّ  ولكنّه كان يقصد أن  

، ينبغي أن يسمح بأن تنطلق منه محبّة ورحمة تجاه الشخص المحتاج الذي امحتقرً  اى لو كان سامريًّ الجميع، حتّ 

 أو أبناء وطنه أو جنسه قاء اإلنسانالقريب محصورة في أصد يضعه هللا في طريقه! يحتّج يسوع على فكرة أن  

 (. 21-21: 1؛ متّى 12: 11)الويين 

لملكوت هللا! فبسبب ذبيحة  ساسيّةالمحبّة المتدفّقة نحو اآلخرين، بصفتها رحمة المحتاجين، هي إحدى الّسمات األ

ة كهبٍة مجانيّة. ولذا، فإنّهم يعبّرون عن مشاعر الّشكر واالمتنان المسيح على الّصليب، نال شعب ملكوت هللا حياةً أبديّ 

هم ال يستطيعون أن ة تجاه هللا والقريب. شعب ملكوت هللا الحقيقّي يعيش لمجد هللا. ومع أنّ حياة المحبّ  م بعيشلديهتي الّ 

 حياتهم سيبدأون بعيشهم من ناحية المبدأ طالما هم يعيشون على أرضنا الحالية، فإنّ  كاملةة يحبّوا هللا والقريب محبّ 

؛ غالطية 41: 1كورنثوس 1؛ 12-2: 11 ية)رومأو تُلغى تُنَسخ  أواليومية بشريعة المحبة. شريعة المحبة ال تُنقَض 

 (. 2: 4؛ يعقوب 4: 3
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  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن المَ . 1

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

له ما يوازيه أو يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع أخرى في الكتاب الُمقد س. حاول أن تجد أهّم الشواهد المقابلة األمثال 

والمشابهة التي يمكنها أن تساعدنا في تفسير المثَل. احرص دائًما على أن تفّسر مثاًل ما باالعتماد على التعليم 

 الواضح والمباشر للكتاب الُمقد س. 

  .12-14، 1-3: 1؛ 13: 4 غالطيةاقرأ 

 ة؟"ريعة: "ماذا أعمل ألرث الحياة األبديّ م الشّ ذي طرحه عالِ ؤال األصلي الّ : هل يجيب يسوع عن السُّ اكتشف وناقش

  .مالحظات

 : 30: 1غالطية  

 اوجيدً  اصالحً  اقريبً  كان اإلنسان إنسيحيا بها. هذا يعني أنّه تعلّم هذه اآلية أن اإلنسان الذي يعمل بوصايا الّشريعة 

 سيمكنه أن يرث الحياة األبديّة.  هفإنّ أحّب هللا محبّة كاملة،  إنفي هذا، و اًل وكان كام اجيدًّ  اوتمّكن من أن يكون قريبً 

 

 :31: 0غالطية  

ر أيُّ إنسان." ليس من إنسان في العالم كان قريبً  13: 4ولكن غالطية   اتقول: "على ]أساس[ أعمال الّشريعة ال يُبر 

ة على هذه األرض المليئة بالخطي   اهللا محبةً كاملة! هذا الكمال في محبّة هللا والقريب أمٌر مستحيل تمامً  أو أحب   اًل كام

 (! 41، 14-12: 1 يةواإلثم )روم

 

 : 31: 1غالطية  

ه ليس من إنسان ع أنّ عنّا." م اذ صار لعنةً عوضً إإّن المسيح حّررنا بالفداء من لعنة الّشريعة، : "11: 1تقول غالطية 

 ابات شريعة هللا، فإّن يسوع المسيح استطاع هذا. فقد كان طائعً في تاريخ هذا العالم أمكنه أن يتّمم ويحفظ كامل متطلّ 

اعة الكاملة وبتقديمه ذاته (. بحياته التي اتّصفت بالطّ 1-2: 1مطالب شريعة هللا )عبرانيين  طاعةً كلّيّة، وحفظ كل  

 (. 41: 1كورنثوس 4؛ 1-1: 2 يةعلى الصليب عمل لنا ما لم نُكن نحُن قادرين على عمله )روم ذبيحةً كفّاريّة
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 : 1-1: 1غالطية  

ا يعتبره ويعاملهبيسوع المسيح  يؤمنمن  كل   م هذه اآليات أن  وهكذا، تعلِّ  ؛ 13: 1)يوحنا  اتمامً  هللا باعتباره باّرً

 (. 1: 1 يةروم

بات شريعة هللا. بإخالص بأنّه يستحيل على أيٍّ منّا إلى األبد بأن نتّمم بعملنا أيًّا من متطل  نعترف نحُن المسيحيّين  لهذا

اه وقريبَنا نعبِّر عن تنا إيّ (، وبمحبّ 2-1: 1وح القدس فينا نؤمن ونضع ثقتنا بيسوع المسيح )يوحنا بنعمة هللا وبعمل الرّ 

 ة. ه على إنقاذنا وتخليصنا من الخطي  امتناننا وشكرنا ل

 

 المحبة المتدفقة في ملكوت هللا. التي تدور حول لاَ مثلأل ةليم الّرئيسيّ االتع عن صلخَّ م. 1

 ؟المحبة المتدفقة في ملكوت هللا تدور حولالتي  لامثقّدمها األت: ما التّعاليم أو الّرسائل الرئيسيّة التي ناقش

  .مالحظات

   (11-11: 30ثَل رجوع الروح الشّرير )متّى مَ  

 ".ة المتدفّقة نحو اآلخرين في ملكوت هللاالمحبّ يعلّم هذا المثل عن " 

ة تنمو داخل ة متدفّقة نحو اآلخرين ال بديانة سلبيّ يتّصف ملكوت هللا بديانة إيجابيّ ثل هي: "ة لهذا المَ ئيسيّ سالة الرّ الرّ 

 ة يسوعمحبّ " ضمن المجموعة. من كونه قواعد نهٍي وأمرٍ  اًل نفسها. إنه يتّصف بمحبّة متدفّقة نحو النّاس بد

ة، هي ما ة الفريسيّين الّشرعيّة النّاموسيّ حرير، ال سلبيّ هم بحاجة للّشفاء والتّ  نذيالمتدفّقة الموّجهة نحو النّاس الّ  المسيح

ف به ملكوت هللا!   يتص 

 يه من عمل ما هو خاطئ من الخوف المستمرّ  اًل واب بدابت والمثابر لعمل الصّ كريس الثّ التّ المحبّة المتدفِّقة أو 

بالنّاس  اًل مأهو اون والُمخلصون يشبه بيتً إحدى السمات البارزة التي يتّصف بها ملكوت هللا! شعب ملكوت هللا الحقيقيّ 

عن شكرهم  ونرعمة باإليمان، ويعبِّ . شعب هللا يخلصون بالنّ افارغً  اُمنظ فً  اة ال بيتً يمتلئ باألنشطة والحياة اإليجابيّ 

 !أو عدم اإلزعاج ة عدم اإليذاءبخمول وسلبيّ ة، ال ة نِشطة وقداسة حقيقيّ م هلل بمحبّ وامتنانه
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 (11-01: 32ثَل الّسامري الّصالح )لوقا مَ  

 ".ة المتدفّقة نحو اآلخرين في ملكوت هللاالمحبّ ثل عن "يعلّم هذا المَ 

خص ي حين أقدم الّرحمة والعناية للشّ تدفِّقةً، أحين أبدي محبّةً م اأكون قريبً ثل هي: "ة لهذا المَ ئيسيّ سالة الرّ الرّ 

 ؤال: "َمن هو قريبي؟" بل أن يكون "قريُب َمن أنا؟"." ينبغي أال يكون السّ المحتاج الذي يضعه هللا في طريقي

التي يتّصف بها ملكوت هللا!  ساسيّة، هي إحدى الّسمات األرحمة المحتاجينفي  اًل ة المتدفِّقة، التي تظهر مثالمحبّ 

هم يعبّرون عن ة كهبٍة مجانيّة. ولذا، فإنّ نال شعب ملكوت هللا الحياة األبديّ بفعل ذبيحة يسوع المسيح على الصليب، 

ص يعيشون ألجل مجد والمخلِ  ة تجاه هللا والقريب. شعب ملكوت هللا الحقيقيّ شكرهم وامتنانهم هلل بعيشهم حياة المحبّ 

طالما هم يحيون على هذه األرض، فإنّهم من ناحية  كاملة والقريب محبةً هللا. ومع أنّهم ال يستطيعون أن يحبّوا هللا

 ية)روم ابما ينسجم ويتوافق مع شريعة المحبّة. وشريعة المحبّة ال تُبطَل وال تُنَسخ أبدً حياتهم  يحيون نبدأويالمبدأ 

11 :2-12 .) 

 

 (12-12: 1ثَل المديونَين )لوقا مَ  

 ".المتدفّقة نحو اآلخرين في ملكوت هللا المحبةثل عن "يعلّم هذا المَ 

عور بالغفران يأتي ة المتدفّقة نحو اآلخرين تنبع من الّشعور بالغفران. والشّ المحبّ ثل هي: "الرسالة الرئيسية لهذا المَ 

 . اًل ُل يحب قلي، واإلنسان الذي يُغفَر له القليا." اإلنسان الذي يُغفَر له الكثيُر يحّب كثيرً نتيجة اإليمان ببشارة اإلنجيل

 24: 2المحبّة المتدفّقة نحو يسوع المسيح هي إحدى الّسمات الرئيسية التي يتّصف بها ملكوت هللا! انظر يوحنا 

عن شكرهم  ون. شعب ملكوت هللا الحقيقيون والصادقون، الذين ُغفِرت خطاياهم، مهما كانت، يعبّر1: 1يوحنا 1و

 وع المسيح! كاب محبتهم نحو يسسوامتنانهم هلل في ان

ا بالغفران وإحساس المرأة بالغفران. كان الفّريسي يشعر  يقابل يسوع المسيح بين عدم إحساس الفّريسيّ  أنّه كان باّرً

غفران على اإلطالق. فلم يكن يؤمن أنّه خاطئ، ولذا لم يكن يشعر أنّه بحاجة للغفران. وألنّه لم  وأنّه ليس بحاجة أليِّ 

ة ، لم تُكن لديه أيّ وما يعمله يسوع المسيحوغفران أي  ألنّه لم ينل و. اشيء، فإنّه لم يحّب مطلقً  غفران على أيِّ  ينَل أي  

تها، وفي الوقت نفسها أدركت دركةً لمقدار إثمها وخطي  المقابل، كانت المرأة مُ ب ن  لكِ مشاعر محبة نحو يسوع المسيح. 

الكثيرة أحبّت  على خطاياها ا. فألنها نالت غفرانً اأحبّت كثيرً  ،احصولها على الغفران الكامل. ألنّه ُغفِر لها كثيرً 

 . ايسوع المسيح كثيرً 
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وسط المسيحيّين المؤمنين  !ُغف رت له كل الخطاياوآخر  ةخطيَّ لم تُغفَر له أيّة ، تكمن المقابلة بين إنسان في هذا المثل

المسيحيّين المؤمنين الذين تابوا عن خطاياهم وآمنوا  ليس من مفارقة بين نوال القليل أو نوال الكثير من الغفران. كلُّ 

إدراكهم لحقيقة ويزداد ة، ينمو وحيّ ! ولكن بنمّو المسيحيّين الحقيقيّين في حياتهم الرّ اًل كام ابيسوع المسيح نالوا غفرانً 

ليسوع المسيح. طبيعتهم الخاطئة، وإدراكهم لما عمله يسوع المسيح ألجلهم. وهكذا، ينمون ويزدادون في محبّتهم 

لطبيعته الخاطئة  اما يكون أكثَر إدراكً  االمتقّدم في الّسّن غالبً الذي له مدة غير قصيرة في اإليمان  الحقيقي المسيحيّ 

فكلّما نما اإلنسان في إدراكه لطبيعته الخاطئة نما إدراكه لحاجته للغفران. . الجديد في اإليمان من المسيحي الشابّ 

ٍة فيّاضة حقيقة نواله الغفران الكامل من يد يسوع المسيح، زاد تعبيره عن امتنانه وشكره بمحبّ وكلّما زاد إدراكه ل

 منسكبة تجاه يسوع المسيح! 

 

 طبيعة هللا؟ ماذا نتعلم عن 

. وأحد الّدروس وما يعمله ويسوع المسيحهللا  طبيعةِ  ينبغي أن يعرف كّل النّاس، خاّصةً الّضالّين الهالكين، حقيقةَ 

ذين هم بحاجة ظِهر محبّة هللا المتدفّقة في يسوع المسيح نحو الّ وائد العظيمة التي تقّدمها هذه األمثال هو أنّها تُ والف

منشغل  احرير. فهو يحّرر النّاس من األرواح الّشّريرة، ويشفي أمراضهم، ويغفر خطاياهم، وقلبه دائمً للّشفاء والتّ 

فقة وعندما رأى الجموَع، أخذته الشّ : "اًل وقد كتب متّى عن يسوع قائ. عليهمويُشفِق ويتحنّن  بالنّاس ذوي االحتياجات

دين كغنٍم ال راعَي لها" )متّى   (. 13: 1عليهم، إذ كانوا ُمعذ بين ُمشر 

 

 ؟طبيعة المسيحيّين الحقيقيّين ذا نتعلّم عنما 

رس آخر تعلّمه هذه األمثال يتعلّق بما ثّمة ديحيوا. و يكونوا ينبغي أن يعرف المسيحيّون حقيقتهم وكيف ينبغي أن

يريدنا هللا أن نكون عليه ونعمله. "المحبّة المتدفِّقة" تعبير عن امتنانا وشكرنا هلل على الخالص الذي نلناه بنعمته. فبدل 

سوع المسيح، من الالمباالة تجاه ي اًل ة الفاعلة لآلخرين. وبدظِهر محبتنا اإليجابيّ أن نكون مسالمين سلبيين، علينا أن نُ 

من الحفظ الّسلبي للّشريعة والبّر الّذاتّي، علينا أن نقّدم محبّة قلبيّة عميقة هلل  اًل ينبغي أن نسكب محبّتنا له ونحوه. وبد

ورحمةً نحو كل َمن يضعهم هللا في طريقنا. يمكننا عمل هذا ألنّه خل صنا، ونحُن نعمل هذا ألننا نشعر باالمتنان 

 عمة حين آمنا.  على الخالص الذي أعطانا إيّاه بالنّ والّشكر العظيَمين 
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 دقائق( 2) صالة  1

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعل متموه اليوم. أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائي ة أو  َصلُّوا بالتناُوب

  موه اليوم.ثالثي ة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعل مت

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 القادمللّدرس 

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

 : التزم بأن تتلمذ أناًسا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح وأن تكرز بالملكوت. االلتزام .1

 " مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. الّسامرّي الّصالحل "مثَ ِعظ أو علّم أو ادرس تعليم  .4

، 42، 41فر المزامير سِ  نم تمت ع بخلوة روحي ة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يوميًّا: الخلوة الروحية .1

ل. اكتب مالحظاتك. يوميًا. استفد من منهجيّ  41، 41  ة الَحّق الُمفص 

. راجع يوميًا آخر خمس آيات كتابيّة أ4-1: 1 يةرومة واحفظها: تأّمل بآية الكتاب الُمقد س الجديد الحفظ: .2

 حفظتَها. 

ة . استفِد من منهجيّ 41-14: 1 يةرومبحّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق  درس الكتاب الُمقد س: .1

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقد س. 

 (. 1: 1األسبوع، وانظر ما سيعمله هللا )مزمور صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا  الّصالة: .3

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

 ومالحظاتك بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم الذي ستقّدمه وهذا التّحضير لألسبوع القادم. 
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 02الّدرس 

 صالة 1
 

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

 دقيقة(  42) مشاركة  0

  المزامير

 

ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعل متموه أثناء إحدى خلواتكم  (من دفاتر الخلوة الروحي ة الخاص 

 (. 11، 15، 12، 13 مزمور)ي المقاطع الكتابي ة الُمعي نة لُكم الروحي ة وتأمالتكم ف

 وااكتف. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجدي ة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 1) حفظ 1

 أ0-3: 1 رومية

 

   أ1-2: 5رومية  في مجموعات ثنائيّة: راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 1

 03-30: 1رومية 

 

الوضع على  41-14: 1 يةاتجة عن التّبرير، وتشّدد رومبعض البركات النّ  11-1: 1 يةلّخصت روم: ُمقّدمة

رً  للمسيحيّ  القانونيّ   في عينَي هللا.  االمؤمن، أي كونه ُمبر 
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 كلمة هللا                         .                                 اقرأ: 1الخطوة 

  . 41-14: 1رومية لنقرأ  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر. أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا ما هو الحق الذي تعتقد  َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ  اكتشف َحقًّا واحًدا أو حق ين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

 اركم بالتناوب(. )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير والكتابة، شاركوا أفك شار ك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمن ا.

 )تذك ر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

 31-30: 1 يةروم

دّي فحسب، بل المقارنة بين آدم والمسيح توّضح أن هللا ال يتعامل ببساطة مع النّاس على أساس فر: 3االكتشاف 

دهم إّما مع آدم أو المسيح  .وعلى أساس توحُّ

بسقوط  ومشروح ُموضَّحثمة تشابه صاعق بين سقوطنا في آدم وقيامتنا في المسيح. فتبرير كل المؤمنين في المسيح 

شرحها  والدينونة والموت، التي يشترك بها كل أفراد الجنس البشري، ال يمكن ةخطي  كّل البشر في آدم. فكما أن ال

د الجنس البشري بآدم، هكذا أيضً  يشترك بها  التي التّبرير والحياةالبر و ابإطار فردّي صرف، بل باإلشارة إلى توحُّ

د بيسوع المسيح! اا بشكٍل فردي صرٍف أيضً لحصول عليهكلُّ المسيحيّين الحقيقيّين، ال يمكن ا  ، بل بالتوحُّ

 

رون في هكذا ة فقط: كما أننا ُمدانون في آدم، الجزء األول من المقارن 30أ. توّضح اآلية  نحُن ُمبرَّ

 المسيح."

الّدينونة والموت لكلِّ النّاس على األرض، فإنّه  تين المحتومتينّكل بداية ظهور العاقبما شآدم كانت  ةخطي   كما أنّ 

 بالمسيح! ي التّبرير والحياة لكّل المؤمنين شّكل بّر المسيح بداية عاقبتَ  11-12: 1 يةبحسب روم
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ح اآليتان    . كانت الّسبب وراء سقوط الجنس البشريّ ته( وخطيَّ  )تعّديه مخالفة آدم أنّ  31-31ب. توضِّ

ابقة(. حقيقة أن  النّاس ماتوا قبل أن أُعطيت بالجملة السّ  اونحويًّ  ال فقرة معتِرضة )أي غير مرتبطة قواعديًّ هذه أوّ 

ة التي ارتكبها النّاس لم تكن السبب وراء سقوطهم، إذ كانت مخالفة ة الفرديّ صيّ خالخطايا الشّ  ثبِت أن  تُ شريعة موسى 

الجنس البشري  ه سقط، سقط كلُّ ألنّ والبشر على األرض.  كل   أس الذي يمثّلالرّ آدم هو  بب. وبهذا، فإن  آدم هي الس  

 ة. في الخطي  

أيكان  ايضً أالمسيح يسوع المسيح. فيسوع  بّ للذي سيأتي، أي الرّ  انموذجً كان آدم  المؤمنين. آدم  كل   الذي يمثِّل الرَّ

 ضروريًّا، والمسيح أنجز الفداء وضمنه.  ا: آدم جعل الفداء أمرً تان في إعالن هللا الفديويّ تان تاريخيّ والمسيح شخصيّ 

 

ح أنّ  31-31ج. اآليات   ا. شابه بين السّ التّ  توضِّ  قوط والخالص ليس توازيًّا تاّمً

ح أنّ فقرة المعتِرضة الثّ هذه هي ال ة من الخطي   ة من ناحية، والخالصقوط في الخطي  شابه بين السّ التّ  انية، وهي توضِّ

ا. فعمل المسيح بالنّ  امن ناحية أخرى هو ليس توازيً  مار جاهه من عمل آدم الذي أتى بالدّ عمة أعظم في مداه واتّ تاّمً

 والخراب. 

 

رون في المسيح."كامل المقا 31-31د. تشرح اآليتان    رنة: "كما أننا ُمدانون في آدم، هكذا نحُن ُمبرَّ

اريخ(، قاد بّر المسيح )موته البشر في التّ  نسل آدم )كلِّ  ة( قادت إلى دينونة كلِّ أّن مخالفة آدم )سقوطه في الخطي   كما

المؤمنين بالمسيح(. فكما أّن عصيان آدم  من يِد نعمة هللا )كلِّ  الذين باإليمان ينالون هبة البرّ  وقيامته( إلى تبرير كلِّ 

جعل هللا يعتبر كل  البشر خطاة ويعاملهم على هذا األساس، فإّن طاعة المسيح جعلت هللا يعتبر كل  المؤمنين بيسوع 

 بالكامل.  االمسيح أبرارً 
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  03-02: 1 يةروم

ص المقابلة بين خطيَّ : 0االكتشاف    .ة اإلنسان ونعمة هللاُملخَّ

لت الّشريعة لزيادة الخطيَّ أ   ة. . أُدخ 

ة، أي كامل نظام أدِخلت الّشريعة. تشير "الّشريعة" هنا إلى كامل الّشريعة الموسويّ  في الفترة ما بين آدم والمسيح

بل  ة،ليس بقصد أن تكون وسيلة لكسب الحياة األبديّ  عة في الفترة ما بين آدم والمسيحريالعهد القديم. تّم إدخال هذه الشّ 

ما ازدادت معرفة (. وكلّ 42: 1ة والموت وضرورة الخالص )غالطية كون وسيلة إلدراك مدى عظمة الخطي  لت

(. وكلّما ازداد عمل الّشريعة في قلب اإلنسان وعقلة ازداد كرهه 11: 2 يةته )روماإلنسان للّشريعة ازدادت مسؤوليّ 

(. وهكذا، فإّن التّأثير الوحيد للشريعة في 11، 11، 2: 1 ية)رومالباّرة الّصالحة وهلل، مّما يجعله يخالف وصايا هللا 

 ريعة. بمزيد من الخطايا ومخالفات الشّ  تبالفترة ما بين آدم والمسيح هو أنّها تسب  

 

 . اة تأتي بزيادة نعمة هللا بشكٍل أعظم جدً ب. زيادة الخطيَّ  

ق الّشّر. ولذا، ك اخِرج خيرً كانت خطّة هللا أن يُ  عمة جدا! ة، حتى تزداد النّ قصده أن يسمح بزيادة شّر الخطي   انمن ُعم 

الخطايا في العالم الّسبب والمناسبة إلظهار نعمة هللا بتلك الّصورة الّرائعة. ومع أّن الّشريعة ما تزال  وقد صارت كلُّ 

لمجيء بالبّر والحياة! ل اظم جدً نعمة هللا صارت وسيلة أع في زيادة الّشّر الذي يقترفه النّاس، فإن   اوسيلة فاعلة جدً 

ّر هللا ويتسبّب بالموت بأكمل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، فإّن تأثير بِ  اما يزال عظيمً ومع أّن تأثير الّشّر على العالم 

حّد له  يفوق بما ال من معنى. تأثير نعمة هللا اإليجابيّ الحياة ، ويعطي الحياة بأكمل ما تحمله كلمة اجدً  في العالم أعظم

ة في هذا العالم. من الّشّر الذي تُنتِجه الخطي   افي هذا العالم أعظم جدً  اة. نعمة هللا تنتِج خيرً أثيرات الّشّريرة للخطي  التّ 

، ليس بالّضرورة في أعداد النّاس الذين يخلصون، ولكن من المؤك د أنّها تزداد في اإلطار والمدى افنعمة هللا تزداد جدً 

أثير الّشّرير أثير الّصالح لعمل المسيح على األرض يفوق بما ال يُقاس التّ عمة في حياة البشر. التّ لذي للنّ واالتّجاه ا

 ! لسقوط آدم على العالم
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   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 : ما األسئلة التّي توّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

 ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال نفهمها. 41-14: 1 روميةلِّ الحقائق التّي يقّدمها إنجيل لنحاول فهم ك

 : ُصغ  سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك. دّون

عض أفكاره التي : )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بشارك

 دّونها(. 

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

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها التاّلميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي

 

 31: 1 يةروم

 ؟"  ليسوع المسيح اآلتيازً ماذا يقصد بولس بقوله إن آدم كان "رم: 3الّسؤال 

 .مالحظات

كّل إنسان في العالم يقف وله عالقة ُمحّددة بآدم والمسيح. فبسبب مخالفة آدم، يقف جميع النّاس  يعلّم الّرسول بولس أنّ 

رون. و كلّ  وقيامته، فإنّ  هُمدانين أمام هللا. ولكن بسبب عمل المسيح الباّر، أي موت قد المؤمنين بيسوع المسيح ُمبر 

بطُُرٍق مختلفة العتناقهم آراء مختلفة عن العالقة بين أعمال أسالفهم وأجدادهم وعواقبها  14: 1 يةفّسر النّاس روم

 نسلهم.  في

 

 أ. يميل زمننا المعاصر للتّشديد على الفرديّة. 

هم كونهم نسلهم بها فيقة بين خطايا أسالفهم وعواقفي هذا العصر المتّسم بالفرديّة، يرفض النّاس فكرة أّن هناك عال

عن أعماله الّشّريرة الّشخصيّة، ونتيجة لهذا فإنّه يعاني عواقب  فقطوأبناءهم. فهم يؤمنون بأن  كل  إنسان مسؤول 

 .فقطخصيّة خطاياه الشّ 

ول ا اإلنسان األةً شخصيّة كان آدم، ولهذا فقد كان هذبما يلي: أول إنسان ارتكب خطي   14: 1 يةولهذا، يفّسرون روم

اريخ البشرّي للمّرة األولى من خالل آدم. وكل نسله تبعوا ة والموت إلى التّ ن يموت. دخلت الخطي  هو الذي يستحّق أ

ة، ونتيجة لهذا ماتوا. بحسب مفهوم مثال آدم السيّئ هذا دخل خطايا شخصيّ  ا، فاقترفوا هم أيضً فقطمثاله السيّئ 

 . اأخطأ شخصيًّ الموت إلى حياة كل إنسان ألّن كل  إنسان 
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 باإلضافة إلى تعليمه بالمسؤوليّة الّشخصيّة.  اب. يعلّم الكتاب الُمقدَّس بوحدتنا كجنس بشرّي معً  

ليس من شّك في وجود عالقة بين خطايا أجدادنا وعواقبها فينا بصفتنا أحفادهم. فالكتاب المقد س يعلّم أّن كل  إنسان 

س ! والكتاب الُمقد  ا، ليس فقط عليه، ولكن على نسله أيضً وتأثيرها ة وعواقبهامسؤول عن أعماله الّشّريرة  الّشخصيّ 

 يعطي أمثلة عديدة على هذا: 

ة كّل إنسان الّشخصيّة عن خطاياه. فقد كان المسبيّون في بابل من شعب إسرائيل يّ يشّدد على مسؤول 12حزقيال 

لبائس في الّسبي. كانوا يقولون: "أكل اآلباء الحصرم يوّجهون اللوم ألجدادهم وخطاياهم في ما يتعلّق بوضعهم ا

ة اإلنسان الّشخصيّة تجاه خطاياه. فضرست أسنان األبناء." شّدد النّبي إرميا على تأثير خطايا األسالف وعلى مسؤوليّ 

على  (. شّدد حزقيال11-12: 13تسبّبت بسبيهم إلى بابل )إرميا التي لهذا عاقب هللا شعب إسرائيل على خطاياهم 

! فمؤك د أّن كل  خاطئ سيموت بسبب خطاياه فيهمسؤوليّة اإلنسان الّشخصيّة تجاه خطاياه وعلى ما لها من عواقب 

 الّشخصيّة وليس فقط بسبب خطايا آبائه وأجداده. 

 

لوصايا . فمن ناحيّة تشّجعنا اط كل إنسان مع كّل أفراد الجنس البشريّ اعلى ارتبتشّدد  12الوصايا العشر في خروج 

ة عظيمة على أوالدنا ونسلنا. فيقول هللا في سيكون لطاعتنا الشخصية لوصايا هللا نتائج إيجابيّ  االعشرة على أنّه حتمً 

 االوصايا العشرة تحذِّرنا أيضً  نحو ألوٍف من محبّي الذين يطيعون وصاياي." ولكن   ا: "وأُبدي إحسانً 3: 42خروج 

: 42أوالدنا ونسلنا. فيحذِّر الرب في خروج  فيعواقب خطيرة  اهللا ستكون له حتمً لوصايا  خصيّ عصياننا الشّ  من أن  

تأثيرات خطايا  ا." ويمكننا أن نرى يوميً حتّى الجيل الثّالث والّرابع من مبغضيَّ : "أفتقد آثام اآلباء في البنين اًل قائ 1

ب ة، والكراهيّ ة والعرقيّ والعنصريّ  الوالدين: تاثير تعاطي الخمر، وتعاطي المخّدرات، والجنس، واإلجرام، ة، والتعصُّ

 على األوالد.  ينيّ الدّ 

وأوالدهم وأوالد أوالدهم، كما أّن هناك وحدة وارتباط بيننا وبين أقربائنا  ناوهكذا، فإّن هناك وحدة بيننا وبين أوالد

إنسان  عن وحدة وارتباط كلّ  ايعلّم أيضً خصيّة، بل وة كّل إنسان الشّ وجيراننا. فالكتاب الُمقد س ال يعلّم فقط بمسؤوليّ 

في العالم. فما يحدث  ة، ومع مجتمعه، ومع أّمته وبلده، بل ومع كّل الجنس البشريّ ينيّ مع عائلته، ومع مجموعته الدّ 

 بما يحدث لآلخرين!  ابالفرد الواحد! وما يحدث للفرد يؤثّر حتمً  الآلخرين يؤثّر حتمً 

مع جّدهم، آدم،  أفراد الجنس البشريّ  على وحدة وترابط كلّ  اسول بولس أيضً يشّدد الرّ  11-14: 1 يةوفي روم

ما حدث آلدم كان له تأثيره على كامل  ووحدة وارتباط المسيحيّين الحقيقيّين بمخلِّصهم يسوع المسيح! فهو يعلّم أنّ 

الذين يخّصون يسوع المسيح.  ثير على كلّ أت اما حدث للمسيح ومن خالله أيضً  أفراد الجنس البشري. وهو يعلّم أنّ 
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ة وعاقبتها الموت خصيّ ة آدم الشّ " لآلتي، الذي هو يسوع المسيح. خطي  ا" أو "نموذجً اولهذا يدعو بولس آدم "رمزً 

إنسان يؤمن  رت بكل فرٍد في الجنس البشري. وبالطريقة نفسها، يؤثِّر عمل خالص يسوع المسيح الكامل على كلّ أث  

ة وموت آدم كفرٍد من جهة وبين موت البشر بين خطي   11-14: 1 يةسول في رومن بولس الرّ بيسوع المسيح. ال يقار

إلى كامل الجنس البشري في ن بين الخطيئة والموت اللذين أدخلهما آدم ، ولكنّه يقارِ من جهٍة أخرى الذين أتوا بعده

وهو ! من جهة أخرى حيّين الحقيقيين في العالمالعالم من جهة، والبّر والحياة اللذين أتى يسوع المسيح بهما لكّل المسي

الكثيرين خاطئين. الكلمة "جعل" )وفي اليونانية  جعلعصيان إنساٍن واحد، أي آدم،  إن   11يقول في اآلية 

." فعصيان آدم "جعل أو أعلن كل إنسان في الجنس ا( تعني "أن يعلِن أو يعتبر قانونيًّ kathistemi -"كاثيستيمي" 

العالقة الّصحيحة مع هللا واآلخرين ونفسه، ألنّه ال يؤمن  أخطأ وفقد ا"! والكلمة "خاطئ" تعني شخصً ائً خاط البشريّ 

ع قصد هللا لحياته، وفقد ا(. "الخاطئ" شخٌص فقد العالقة الّشخصيّة مع هللا، وأض1: 13بيسوع المسيح )انظر يوحنا 

وس الباّر، ما يريد هللا أن يكون البشر عليه. وفي عيني هللا القدّ ه لم يصر صفات هللا الُمقد سة والباّرة في حياته، ألنّ 

ة خاطئ بسبب بيعيّ إنسان في الجنس البشرّي هو بحالته الطّ  كلّ  ليس من إنسان في الجنس البشري باّر! فاهلل يعتبر أنّ 

 ما عمله آدم، وهو يتعامل معه على أساس هذا الوضع. 

سول بولس إن إطاعة اإلنسان الواحد يسوع ، يقول الرّ 11ففي اآلية مع المسيح.  ولكّن الوحدة مع آدم تُقاَرن بالوحدة

. فعمل طاعة يسوع المسيح الواحد "جعل الكثيرين أو ا( الكثيرين أبرارً kathistemiالمسيح "ستجعل" )في اليونانية 

اّر! فاهلل يعلِن ويعتبر ويعامل كل  "! ففي عيني هللا، كل مؤمن بيسوع المسيح باكل  مؤمن بالمسيح بارً  اأعلن قانونيًّ 

دتهم حفي و أخطأوابسبب ما عمله يسوع المسيح. يعلّم الرسول بولس أنّه كما أن الجميع  اعضٍو في جسد المسيح بارً 

، الذي هو رأسهم الذي يمثِّلهم، هكذا مدانون ومحكوٌم عليهم بالموت في وحدتهم مع آدم وبآدمبآدم، وبالتالي فإنهم 

بوحدتهم مع يسوع  ايُعلَنون أبرارً نين بيسوع المسيح ماتوا وقاموا بوحدتهم مع يسوع المسيح، ولذان فإنهم كل المؤم

حرفيًّا وفعليًّا من خالل آدم، ولم يُمت المؤمنون إنسان  كلُّ  يخطئلم ، اطبعً . المسيح، الذي هو رأسهم الذي يمثلهم

ة كّل أفراد الجنس خطي   اوفعليًّ  اواحدة التي اقترفها آدم ُجِعلت قانونيًّ ة الولكّن الخطي  . بيسوع المسيح حرفيًّا وفعليًّا

 حقيقيّين. المسيحيّين ال كلّ  موت اوفعليًّ  االبشرّي. وموت المسيح كذلك ُجِعل قانونيًّ 

 

في آدم. الذي ظهر  للمثال اآلثم السيّئمع آدم أكثر من مجّرد اتّباع  الوحدة كيف ينبغي لنا أن ننظر إلى "الوحدة"؟

ن يستطيع أن ه ليس مَ يقول داود إنّ  2: 12وب بيعة الخاطئة. وفي أيّ إنّه ُولِد باإلثم والطّ  1: 11يقول داود في مزمور 

كامل الجنس  -إلى نسله  اأيضً  طبيعته الخاطئةفحسب، بل وانتقلت  مثال آدم اآلثمج الطاهر من النجس. فلم يُتّبع خرِ يُ 

س البشرّي مع د" كّل فرٍد في الجنلى ناحية أخرى في "وحدة" و"توحُّ يشير داود إ ،11-14: 1 يةوفي رومالبشري. 
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شمل تأثيره نقل بل وآدم: لم يقتصر األمر على نقل طبيعة آدم الخاطئة لنسل آدم، الذي هو كامل الجنس البشري، 

 ة آدم في وضعه القانونيّ اريخ في مشاركوهكذا، يبدأ كل البشر في التّ لهم.  اأيضً  اآلثموضعه القانوني الخاطئ 

 كخاطئ، وفي طبيعته الخاطئة وفي مثاله الخاطئ اآلثم! 

 

 31-31: 1 يةروم

 ؟عمل المسيح أعظم من عمل آدم. كيف: 0الّسؤال 

 .مالحظات

ح روم . فعمل اًل ا كامة" ليَس توازيً "الخالص من الخطي  ة" وقوط في الخطي  شابه بين "السّ التّ  أنّ  11-11: 1 يةتوضِّ

 جاهه من عمل آدم الذي أتى بالخراب والدمار.في مداه وتأثيره واتّ  اة المسيح أعظم جدًّ نعم

ر.  اعمة أعظم جدً أ. عمل المسيح بالنّ    في مداه )قصده ونيته( من عمل آدم المدمِّ

. امن عواقب "عصيان" آدم الواحد ، بل ومن عواقب "معاصينا الكثيرة" الشخصية أيضً فقط سنخلص لكن ليس 

! ودينونة هللا فض والهزيمة والمرض والموت والعقاب األبديّ ينونة والعار والرّ قب العصيان هي المذنوبيّة والدّ عوا

 ، فأُدين )أُعلِن أنه شّرير( كامل الجنس البشري. ولكن  ة اإلنسان الواحد" آدمالباّرة والعادلة وضعت في حسابها "خطي  

الذين يصيرون مؤمنين بيسوع  طايا الكثيرة التي يقترفها كثيرون" )كلّ في حسابه "الخ عمل تبرير هللا بنعمته يضع

مدى وإطار عمل هللا )الهدف المقصود منه( هو أكبر  . وبهذا فإن  االمسيح(، ويُعلَن كلُّ المؤمنين بيسوع المسيح أبرارً 

ر. بمرّ   اٍت ال حصر لها من مدى وإطار تأثير عمل آدم المدمِّ

 

 (31من عمل آدم المدّمر. )اآلية  اإيجابيٌّ في اتجاهه أكثر جدً  ب. عمل المسيح بنعمته 

ك كلِّ شيٍء في اتّجاه سلبّي، نحو دينونة عادلة والموت. أّما بّر المسيح فإنه يجعل كّل  كان عصيان آدم وراء تحرُّ

عمة أكثر من إيقاع ّر بإعطاء النّ هللا يُس عمة والحياة! هذا يُبرهن على أنّ برير بالنّ ، نحو التّ شيٍء يسير في اتّجاه إيجابيّ 

ينونة، التي تعمل بال سول بولس إلى عمل الدّ يشير الرّ (. 42، 11: 1 ية؛ روم11: 11؛ 41: 12)حزقيال  الّدينونة

في  اينونة فحسب، بل وتكثر جدً عمة، التي ال تبِطل عمل الدّ إلى فيض عمل النّ  اتواٍن )الجميع ماتوا(! ولكنّه يشير أيضً 

 عمل خالص المسيح المكتمل ال يغيّر وضع اإلنسان القانونيّ برر والحياة! في إعطاء التّ  -تّجاه المعاكس عملها باال

فقد ملكت ! اإلى إيجابّي تمامً  اإلى وضع محايد، ولكن من وضٍع سلبيٍّ تمامً  اأمام هللا في تحويله من وضٍع سلبيٍّ تمامً 
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عظيمة،  لدينونة هللا تأثيراتٌ  !(41: 1 يةمؤديةً للحياة )روم عمة فستملك بالبرّ ينونة مؤديةً للموت، وأّما النّ بالدّ  ةالخطي  

نخلص األمر ال يتوق ف عند هذا الحّد، إذ  الموت والبُطل، ولكن   نخلص منولكّن لنعمة هللا إنجازات أعظم! نحُن 

 !زىومغ تَين لهما معنىة، التي تشمل حياة وَمهّمة أبديّ على الحياة األبديّ  للحصول

 

 31: 1 يةروم

 ؟جميع النّاس في العالم سيخلصون هل يعلّم الكتاب الُمقدَّس أنّ : 1الّسؤال 

 .مالحظات

معصيةً واحدةً  البشر: "فإذن، كما أنّ  من سياقها، فإنّها ستبدو كما لو أنّها تعلّم بالخالص لكلِّ  12إن أُِخرجت اآلية 

 يجلب التّبرير المؤّدي إلى الحياة لجميع البشر."  اا واحدً جلبت الّدينونة على جميع البشر، كذلك فإّن برًّ 

 فرٍد عاش على وجه األرض بال استثناء."  "كلّ  االتعبير "جميع البشر" الُمستخدم في الكتاب الُمقد س ال يعني دائمً 

 

 المرتبط بالبركة.  مولي "جميع" ضمن الّشرط الّضروريّ الشّ  الُمصطلحأ. ينبغي حصر   

س أن تَين." كما تعلّم بقية الكتاب الُمقد  ته المجانيّ إلى أن شرط التّبرير هو "نوال نعمة هللا وعطيّ  11: 1 يةتشير روم

ة الخالص الكتاب الُمقد س ال يعلّم بشموليّ  بيسوع المسيح" هم الوحيدون الذين يخلصون. وبهذا، فإنّ  ونالذين "يؤمن

 المسيح. البشر، إذ شرط الخالص هو اإليمان بيسوع  لكلِّ 

 

 بطبيعة موضوع الحديث أو سياقه.  موليّ ب. ينبغي حصر الُمصطلح الشّ  

ينبغي حصر كلمة "الجميع" بكّل النّاس المذكورين في الّسياق. وعالوةً  14: 11؛ 42: 1؛ 11: 1، في مرقس اًل فمث

المسيح نفسه مستثنى من هذا  ألنّ  ة،بيعيّ على ذلك، فإن "جميع البشر" المدانين هم فقط المنحدرين من آدم بالوالدة الطّ 

 كورنثوس1الحكم. كما أن "جميع النّاس" الذين يتبّررون هم فقط المرتبطون بيسوع المسيح باإليمان )

بها خطّة هللا! فاهلل يدين جميع  ، بل الطريقة التي تتمّ لهذه الكلمة سول بولس المدى العدديّ الرّ  يقصد(. فال 44-41: 11

 دم، ولكنّه يبّرر كّل النّاس المرتبطين بالمسيح. النّاس المرتبطين بآ
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 االخاطئ عند اليهود عمومً الحصرّي القصرّي " يُستخدم في محاربة الموقف الُمصطلح الشمولي "كلّ ج.  

 بقولهم إنّهم أفضل من األمم )غير اليهود(.

لنّاس" يخلصون، سواء أكانوا يهوًدا أم (، فـ"جميع اّدد بولس على أنّه ال فرق بين اليهودّي واألممّي )غير اليهوديّ يش

(! فكّل َمن يؤمن 14: 12؛ 44: 1؛ 11: 4 ية؛ روم11-12: 12 الرسل ، وهم يخلصون بالطّريقة نفسها )أعمالاأممً 

 (. 13، 12: 1ة، ولكن من ال يؤمن بيسوع المسيح فهو مداٌن )يوحنا بيسوع المسيح له حياة أبديّ 

  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

 والتّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق التّي يحتويها هذا المقطعّكرف

نها. 41-14: 1 رومية: لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون  ، وندوِّ

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

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.ّوند

)تذّكر أنّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. وفي ما يلي قائمة 

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

  

 03-30: 1 يةمن روم مقترحة. أمثلة على تطبيقات 3

 اهللا يضع في حسابه ال خطاياي الّشخصيّة الكثيرة فقط، ولكن حالتي ووضعي كأثيم شرعيًّ  أدِرك أن   : 14: 1

دي بآدم ووحدتي معه. اأيضً  اوقانونيًّ   ، واللذان يعودان لتوحُّ

آدم فدائي حاجة . فقد جعل اينونة قانونيًّ ة آدم قد أوصلتني كإنسان طبيعي إلى حالة الدّ خطي   أدِرك أنّ  : 11-12: 1

بّر المسيح )موته وقيامته ألجلي ومكاني( قد أوصلني كمؤمن  ا! لكن  أدِرك أيضً اة تمامً ضروريّ 

 منه! . المسيح أنجز فدائي وضَ اوقانونيًّ  امسيح إلى حالتي ووضعي القانوني كبارٍّ شرعيًّ لبيسوع ا

خالل يسوع المسيح، تنتصر على خطايا البشر،  نعمة هللا، التي أتت من ُكن  على قناعٍة تاّمة بأن   : 11-11: 1

عمة أكثر من مسّرته بإصدار هللا يَُسّر بمنح النّ  التي دخلت  من خالل آدم. ُكن على قناعٍة تاّمة بأنّ 

 الحكم وإيقاع الّدينونة. 

دراك ة وإلي  ل إلى فهٍم أفضَل للخطو( في الكتاب الُمقد س للوصاًل استخدم الّشريعة )الوصايا العشر مث : 42: 1

 ة. بيعيّ الخطاة هم في حالتهم الطّ  حقيقة أنّ 
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 ة:. أمثلة على تطبيقاٍت شخصيّ 0

دهم إما بآدم أو ال أريد أن أنسى أّن هللا أ.  ال يتعامل مع النّاس كأفراد فقط، بل ويتعامل معهم ضمن عالقتهم وتوحُّ

 ، خاّصةً أوالدي. افقط، بل وباآلخرين أيضً حياتي الّشخصيّة ال تؤثِّر بي  بالمسيح. أريد أن أتذك ر أنّ 

 

ة عظم بما ال يُقاس من تأثير الخطي  الح في هذا العالم أتأثير نعمة هللا الصّ  أشعر بفرح عظيم حين أعرف أنّ ب.  

 في ر أن ُملك نعمة هللاأريد أن أتذكّ . نعمة هللا تنتصر على خطايا اإلنسان الّشّرير في العالم! أنا ال أريد أن أنسى أنّ 

ري باإليمان بيسوع المسيح وبعيش الحياة الجديدة والباّرة مع يسوع المسيح في هذا العالم.   حياتي يظهر بتبرُّ

 

 التجاوب    .صلِّ : 1الخطوة 

ل دراسة في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )41-14: 1 روميةبشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتناوبلنصلِّ 

على أن تكون صالتك جملةً أو جملتَين. تذك ر أن يصلّي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع  . تدّربالكتاب الُمقدس

 مختلفة.( 

 

 دقائق( 2) صالة  1

 صالة شفاعيَّة

 

 .في مجموعات ثُنائي ة أو ثاُلثي ة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا وألجل الناس في العالم تابعوا الصالة

 ()دقيقتان واجب بيتي 3

 للّدرس القادم

 

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

 . وأن تكرز بالملكوت : تعه د بأن تتلمذ أناًسا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيحتعه د .1

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  41-14: 1رومية  ِعظ أو علّم أو ادرس .4

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح لوة الروحيةالخ .1  12، 11، 14، 11 من مزمور: خّصص وقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.   يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفض 



110 
 

راجع يوميًا آخر خمس آيات كتابية . 2-1: 1 روميةتأّمل بآية الكتاب الُمقد س الجديدة واحفظها.  الحفظ: .2

 حفظتَها. 

ر َمثَل عليمالت .1 ، ومثَل "الفّريسّي وجابي 11-2: 12"األماكن الُمخّصصة في الوليمة" الوارد في لوقا : حضِّ

 استفِد من الخطوات اإلرشاديّة الّستّة لتفسير األمثال.. 12-1: 12الّضرائب" الوارد في لوقا 

 (. 1: 1)مزمور  صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيًضا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم.
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 03الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي قائد المجموعة:   .الذي يتعل ق بالكرازة والمناداة بملكوت هللا َصلِّ وكرِّ

 

 دقيقة(  42)مشاركة   0

  المزامير

 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 12، 11، 14، 11 )مزمورومن التّأمُّ

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

 دقائق( 1)حفظ  1

 1-1: 1 رومية

 

 .2-1: 1 رومية راجعوا في مجموعاٍت من اثنين.

  دقيقة( 21)تعليم  1

 األماكن المخصَّصة في الوليمة والفّريسّي وجابي الّضرائب

 

 11-2: 12لوقا " في األماكن الُمخص صة في الوليمة"مثَل 

 يتعلقان بـ 11-2: 12وجابي الّضرائب" في لوقا  يسيّ و"مثَل الفرّ 

 ملكوت هللا التّواُضع في

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

عليم حقيقة روحيّة. استخدم يسوع المسيح األمور الّشائعة واألحداث اليومية من أجل إعالن أسرار الواقعيّة هدفها ت

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

 (. 1، الُملَحق 1إلرشادي وسندرس هذا المثل باستخدام النّقاط اإلرشادية الّستّة في دراسة األمثال )انظر الّدليل ا
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صة في الوليمةثَ أ. م  ل األماكن الُمخصَّ

 

 . 12-1: 12لوقا  اقرأ

 افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.. 3

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

 ثَل وخلفيتها الثّقافيّة/ الحضاريّة وحقائقها التاريخيّة. كلمات قّصة المَ 

 ثل؟: ما هي العناصر الحياتية التي تتضّمنها قّصة المَ شق  نا

 .مالحظات

 .هذا المثَل هو شكٌل من أشكال الحثّ 

 

 .دارة والّشرفأماكن الصّ  

عد اإلتيكيت في احتفاالت ووالئم األعراس لكّل دولٍة في العالم قواعدها الخاّصة في اللباقة واإلتيكيت. وقد كانت قوا

في إسرائيل متشّددة. فبينما توجد في البيت مائدة واحدة لتناول الطعام، تُوَجد في األعراس عّدة موائد، حيث يختلف 

على كراسي، بل كانوا يتّكئوا على أرائك كان  يكن النّاس يجلسون عددها بحسب عدد المدعّوين. وفي تلك األيّام لم

أريكة كان يتّكئ ثالثة أشخاص على  حول مائدة منخفضة. وعلى كلِّ  Uترتيبها على شكل الحرف اإلنجليزي  يتمّ 

وكانوا يستخدمون أيديهم اليُمنى بينما وجوههم نحو المائدة، وأرجلهم في االتّجاه البعيد عن المائدة. أذرعهم اليُسرى، 

سعة على هذه األرائك حول المائدة مكان أهّميّة خاّص أو "مكان لتناول الطعام. يُمثّل كل واحد من هذه األماكن التّ 

 شرف" في أذهان شعب إسرائيل. 

اليُسرى إلى أعلى  جلالرِّ بحسب أحد علماء اليهود، فقد كان يتّم ترتيب أماكن الّصدارة والّشرف كما يلي: من أعلى 

ون "اليد اليُمنى" كانت المكان الذي يُعطى لمن ولكن لك. 1، 1، 2، ثم 1، 1، 4، ثم 3، 2، 1اليمنى: األرقام  الرجل

(، فإنّه يُفتَرض أن تكون أماكن الكرامة بالترتيب 41-41: 11؛ 12: 1)انظر يوحنا  اخاصًّ  ايراد إكرامه إكرامً 

هنا المهّم و. 1، 2، 3، ثّم 4، 1، 1، ثّم 2، 1، 1جل اليُسرى إلى أعلى الّرجل اليُمنى: األعداد التالي: من أعلى الرِّ 

 فيها.  المدعّوينأنّه كان هناك ترتيب ثابت لألماكن التي يتّم إجالس  معرفة
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 .تخصيص األماكن 

المدعّوين. وقد حّث يسوع  ها كلُّ فيما كان صاحب البيت، يحّدد األماكن التي سيجلس  اكان الُمضيف، الذي غالبً 

مكان الصدارة. ... ولكن  عندما تُدعى فاذهب  : "عندما يدعوك أحٌد إلى وليمة عرس، فال تتّكئ فياًل مستمعيه قائ

رواتّكئ في المكان األخير."  صً  امدعوًّ ُمعي نا  االجزء األّول من القّصة ضيفً  يصوِّ ، بل له اجلس في مكان لم يُكن ُمخص 

أكثر كرامة وأهّميّة. وهكذا، حين رأى الُمضيف ما حدث، أتى وقال  الشخٍص آخر كان يعتبره الُمضيف شخصً 

المدعّو المتجرِّ  يتعر ض إلحراج شديد أمام  فسيكونا، ذمغتِصب ذلك المكان: "أخِل المكان لهذا الّرجل!." وهكل

عليه أن يجلس في  المكان األخير واألقل مكانة. فسيكون فيها إلى االحاضرين، حيث يترك المكان الذي كان متّكئً 

ها المدعّوون. وربما كانت هناك بعض فيألخرى قد جلس المكان األخير ألّن في ذلك الوقت كانت كل األماكن ا

ر الجزء الثّ رَ األماكن التي كان يمكنه الجلوس فيها، ولكنّه لم يِرد أن يتعر ض مّرة أخرى للحَ  ة صّ اني من القج. ويصوِّ

يقي، وهو يجلس في المكان األخير. وحين رأى الُمضيف ما حدث، أتى وقال لضيفه المتواضع: "يا صد يفهذا الضّ 

م أمام الضّ ." وهكذا، كان هذا الضّ درقُم  إلى الص    المكان الجديد.  في إذ  ينتقل لالتّكاءيوف اآلخرين يف يُرفَع ويُكر 

  

  .ياق المباشر، وحّدد عناصر المثَلادرس وامتحن السّ . 0

ثَل إلى المَ  خلفي ةشير تد تألف من "الخلفية" و"شرح المثل أو تطبيقه". قتثل أن : يمكن لسياق "قصة" المَ ُمقّدمة

ثل، بينما شرح أو قصة المَ  قبلثل المَ  خلفي ةرد تثَل. عادةً ما التي قيل فيها المَ  الظروفصف تثل، أو حكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 

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

 .مالحظات

 . 1-3: 31لوقا في  واردةهذا الَمثَل  فيَّةخلأ.  

 .الغداء الُمهّم يوم السبت 

عام (. وفي هذه المّرة، ُدعي لتناول الطّ 1: 12؛ 11: 11؛ 13: 1يسيّين مّراٍت عديدة )لوقا عام مع الفرّ تناول يسوع الطّ 

م السبت، كانت كّل التحضيرات لهذا الّصارمة الخاّصة بيوفي الغداء المهّم في يوم الّسبت. بسبب القواعد والقوانين 

يسيّين كانوا الغداء تتم في اليوم الّسابق. ال نعرف لماذا ُدعي يسوع إلى هذا الغداء، ولكّن الكتاب الُمقد س يقول إّن الفرّ 

عة، يسيّين اآلخرين وعلماء الّشرييراقبونه عن قُرب. ربّما كان الّسبب وراء دعوة يسوع هي أن هذا الفّريسّي والفرّ 
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يسوع. بل ربّما  حجٍج تمّكنهم من تقديم شكوى واتّهام بحقّ  الذين دعاهم هذا الفّريسي، كانوا يحاولون أن يصلوا إلى

بة شفاء هذا الرجل يوم رجمن االستسقاء ليوقعوا يسوع في ت كانوا هم من خطّطوا لوجود الرجل الذي كان يعاني

غير اعتيادّي أن يأتي النّاس إلى بيوت اآلخرين  افي تلك األيام لم يكن أمرً ، ألنّه امؤك دً  االّسبت. ولكّن هذا ليس أمرً 

 (. 12-11: 1من دون دعوة )لوقا 

 لم يكن هناك من يرغبهؤالء الفّريسيّين وعلماء الّشريعة: "أيحلُّ إجراء الّشفاء يوَم الّسبت أم ال؟"  اًل سأل يسوع أو

جل المريض وصرفه. ثم عاد فسأل الفّريسيّين وعلماء الّشريعة: باإلجابة عن سؤال يسوع. وهكذا، شفى يسوع الر

أن يجيب  لم يكن أحد يستطيع؟" وفي هذه المرة، اًل "من منكم يسقط حماره أو ثورة في بئٍر يوم الّسبت وال ينتشله حا

 ن هم لم يكونوا يرغبون بأن يعترفوا أنّهم كانوا مخطئين. أليسوع، 

 

 .مكان الّصدارة والّشرف دافُع غير الالئق ألخذالتّ  

جل المريض، بدأ المدعّوون يأخذون أماكنهم حول المائدة. ولكنّهم لم ينتظروا أن يحّدد بعد أن شفى يسوع الرّ 

لقواعد إتيكيت  اأكيدً  اممكنة! كان هذا تجاوزً الماكن األ أفضلالُمضيف األماكن الُمخص صة لهم. تدافع هؤالء الحتالل 

 ل األماكن الُمخّصصة في الوالئم. وهنا تكلّم يسوع بمثَ التعامل مع المائدة! 

  

 . 32-1: 31لوقا في  واردةب. قصة المثَل  

 

 . 33: 31لوقا في  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

 : "فإّن كل  َمن يرفع نفسه يوَضع، ومن يضع نفسه يُرفَع." اًل علّم يسوع في نهاية المثَل قائ

 

  .ثَلّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ حّدد التّفاصيل ذات ال. 1

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

رس ثل الرئيسّي أو الدّ ثل أو موضوع المَ ثل التي تعّزز النقطة المركزيّة في المَ تلك التّفاصيل الواردة في قّصة المَ 
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ا ومستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية  الرئيسّي الذي يراد إيصاله من خالل الَمثل. ولذا، علينا أالّ نعطي مغزى روحيًّا خاّصً

 ثَل. في قّصة المَ 

ثَل والتي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها إيصال : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

  معنى ما؟

 .حظاتمال

 عنصر أو نقطة في قّصة المثل.  : ال يقّدم يسوع أي مغزى ُمحّدد أليّ علِّم

 

  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 1

ثل نفسها. وبالنّظر إّما في الّشرح أو التّطبيق، أو يمكن استخالصها من قّصة المَ  واردة: الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل ُمقّدمة

ها شرح يسوع المسيح المثَل أو طب قه نعرف كيف ينبغي تفسير األمثال. عادةً ما يكون للمثَل هدف إلى الطريقة التي ب

أو درس رئيسّي واحد، أي نقطة مركزية واحدة يشّدد عليها. ولذا، علينا أال نحاول إيجاد حقٍّ روحّي في كلِّ واحٍد من 

 الذي يسعى المثَل لتقديمه.  تفاصيل القّصة، بل علينا أن نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل؟ شف وناق  اكتش   

 . مالحظات

 ."واضع في ملكوت هللاالتّ يعلّم عن " 11-2: 12لوقا في  األماكن الُمخّصصة في الوليمةمثَل 

  ع."من يرفع نفسه يوَضع، ومن يضع نفسه يُرفَ  كلُّ رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

يسوع المسيح متواضع.  ثل، نرى أن  التي يتّصف بها ملكوت هللا! وفي سياق هذا المَ  ساسيّةالتّواضع أحد الّسمات األ

ع، برغم المسيح تواضَ  يسوع أن   11-1: 4عامل مع النّاس الذين كانوا أعداء له. وتعلِّم رسالة فيلبّي فهو مستعدٌّ للتّ 

ذين يتّبعون يسوع المسيح، الّ  ة ليصير خادم البشر، بل وليموت عن الخطاة. ولذا، فإنّ كونه هللا، إذ اتّخذ طبيعة بشريّ 

لون اآلخرين بروح التّواُضع. فهم ال يتدافعون الحتالل أماكن القيادة عامِ ، يتواضعون ويُ أي شعب ملكوت هللا الحقيقيّ 

ثل، نعرف (. وفي تطبيق هذا المَ 2-1: 4ي ، ولكنّهم بتواضع يعتبرون اآلخرين أفضل منهم )فيلبّ والّشرف والّصدارة

 هللا نفسه هو الذي سيضع النّاس المتكبّرين، أي سيجعلهم يتواضعون، ولكنّه سيرفع المتواضعين من النّاس.  أنّ 
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  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن المَ . 1

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

األمثال له ما يوازيه أو يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع أخرى في الكتاب الُمقد س. حاول أن تجد أهّم الشواهد المقابلة 

عتماد على التعليم والمشابهة التي يمكنها أن تساعدنا في تفسير المثَل. احرص دائًما على أن تفّسر مثاًل ما باال

 الواضح والمباشر للكتاب الُمقد س. 

 ثَل الوكالء المزارعين األشرار؟: ما عالقة المقاطع الكتابيّة التّالية بما يعلّمه مَ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 .كبرياء نبوخذنّصر 

اطوريةً عظيمة، وكان قد . كان نبوخذنّصر في زمنه أعظم ملوك األرض. حكم هذا الملك إمبر11-41: 2دانيال  اقرأ

. ولكن  حين امتأل قلبه بالكبرياء بسبب إنجازاته، تدّخل هللا وأُعطي نبوخذنّصر عقل وحياة اأنجز إنجازاٍت عظيمة جدً 

حيوان. فمن يرفع نفسه يُوَضع! ولكن بعد سنوات، حين مّجد هللا وأكرمه، عاد له عقله، وأُعيد إلى عرشه، وصار 

 ن يتّضع يرتفع! أعظم حتى من ذي قبل. م

 

 .كبرياء هيرودس 

ف كما لو كان ملكً اأو عظيمً  امهمًّ  ا. لم يكن هيرودس ملكً 41-41: 14 الرسل أعمال اقرأ  امهمًّ  ا، ومع هذا فقد تصر 

الُك ، لم يوبِّخهم، ولم يعِط المجَد هلل إله الكتاب الُمقد س. ولذا، ضربه ما. وحين كلّمه النّاس كما لو كان إلهً اأو عظيمً 

 الّرّب وأكله الدود حتّى قبل موته. الذي يرفع نفسه يُوَضع! 

 

 .تواضع بولس 

. كان بولس يعتبر 13-11: 1تيموثاوس 1؛ 1-1: 1؛ أفسس 14-1: 14كورنثوس 4؛ 12-1: 11كورنثوس 1 اقرأ

ُسل شأنً  ل الخطاة"، بل وكان بين شعب هللا(، و"أوّ  ا"، و"األصغر من أصغر القّديسين" )األقل شأنً انفسه "أصغر الرُّ

(. ومع هذا فقد تعظّمت نعمة هللا في حياته. 12: 3؛ 42: 4". كان يتواضع باستمرار )غالطية ايحسب نفسه "ال شيئً 

(. وهكذا، مهما كان المركز الذي 12: 11كورنثوس 1فقد جعلته نعمة هللا يعمل بجدٍّ ونشاط أكثر من كّل بقية الّرسل )
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م به اإلنسان بشأن موقف قلب اإلنسان بطريقة تعكس ما يفّكر ويتكلّ بير عن التواضع في يشغله اإلنسان، يتّم التع

ف ويعامل اآلخرينبالطّ ، وتظهر نفسه واآلخرين  . ريقة التي بها يتصرَّ

 

 .الكبرياء والتواُضع في العهد القديم 

لقديم مقاطع كثيرة تعلّم عن في العهد ا. 11: 11؛ 11-14: 12؛ 44-3: 4؛ إشعياء 14: 43؛ 1-3: 41أمثال  اقرأ

ثل، إذ حين حكى هذا المَ  1-3: 41ما كان يسوع يفّكر بكلمات أمثال واُضع وسط شعب ملكوت هللا. وربّ ضرورة التّ 

من أن يَُحط  مقاُمك  ‘ارتفع إلى هنا’ماء، ألنّه خيٌر أن يُقال لك: مام الملك، وال تقف في موضع العظتقول: "ال تتباهَ أ

سقوط ملك بابل بمصطلحات وتعابير سقوط  11-14: 12يس الذي شاهدته عيناك." ويصف إشعياء في حضرة الرئ

 14: 43فر األمثال الشيطان. فقد كان كالهما يريدان أن يكونا مثل هللا، وقد سقطا كالهما بسبب كبريائهما. ويعلّم سِ 

، بّ الرّ  أنّ  11: 11أكثر منه." ويعلّم إشعياء بحكمته؟ إن للجاهل رجاًء في اإلصالح  امعتزًّ  اًل : "أشاهدَت رجاًل قائ

من أنّه في  44-3: 4يسكن مع المنسحق القلب والمتواضع الروح! ويحّذر إشعياء  ،اساميًا وُمقد سً  االذي يسكن مكانً 

ويُذل تشامخهم  البشرينونة األخير في المجيء الثاني ليسوع المسيح، ستُخفض كبرياء يوم الّرّب، أي في يوم الدّ 

د في ذلك اليوم! وهكذا،  واضع في سلوك اإلنسان وفي تقديره التّ  يظهروعجرفتهم، وسيكون هللا هو الوحيد المتمجِّ

 لنفسه. 

 

 .الكبرياء والتواُضع في العهد الجديد 

؛ 3: 2؛ يعقوب 2-1: 4؛ فيلبّي 11-1: 11؛ يوحنا 41: 44؛ لوقا 14-2: 41؛ 42-41: 42؛ 2: 12متّى  اقرأ

واضع وسط شعب ملكوت هللا: . يحتوي العهد الجديد على الكثير من المقاطع التي تعلّم بضرورة التّ 3-1: 1بطرس 1

." ويقول ا"فمن اتّضع فصار مثل الولد الّصغير فهو األعظم في ملكوت السماوات أبدً : 2: 12فيقول الّرّب في متّى 

، فإّن على قادة الكنيسة وشعوبهم سل طون على رعاياهمإنّه مع أّن قادة العالم يتسيّدون ويت 42-41: 42في متّى  بّ الرّ 

 ويشير الرب في متّىلمن يرعونهم ولمن هم في عهدتهم ولمن هم مسؤولون عنهم.  اة أن يكونوا خدامً المسيحيّ 

 "، فإّن علىاإلى أنّه في حين أّن الفّريسيّين ومعلّمي الّشريعة يحبون أن يُدعوا "سيدي أو معلّم أو أبً  2-14: 41

وسط النّاس  ايسوع نفسه كان دائمً  أن   41: 44ظِهر لوقا ". ويُ االمسيحيّين الحقيقيّين أن يختاروا أن يكونوا "خدامً 

هللا يقاوم المستكبرين، ولكنّه يعطي نعمة  من أنّ  1: 1بطرس 1بصفته الخادم لهم! ويحّذر الرسول بطرس في 
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ع عند من هم في مراكز القيادة والسلطة من خالل عدم التسيُّد للمتواضعين! وهكذا، فإنّه يتّم التعبير عن التواض

 والتسلُّط على النّاس، بل بخدمتهم بالوزنات والمواهب التي أوكلها الّرب لكّل واحد. 

 

نيا والمنبوذة في المجتمع    .التعاُمل مع الطّبقة الدُّ

يريد أن  المدعّوين فحسب، إذ لديه درس أيضً ليس لدى الرب درٌس يعلّمه ل. 22-12: 41؛ متّى 12-14: 12لوقا  اقرأ

يعلّمه للُمضيف. "عندما تقيم غداًء أو عشاًء، فال تدُع أصدقاءك وال إخوتك وال أقرباءك وال جيرانك األغنياء، لئال 

فتكون ادُع الفقراء والُمعاقين والُعرج والعمي،  كوفِئت. ولكن، عندما تقيم وليمةً  بالمقابل، فتكون قد ايدعوك هم أيضً 

يعلّم يسوع بهذه الكلمات أّن من ألن هؤالء ال يملكون ما يكافئونك به، فإنّك تكافَأ في قيامة األبرار."  امباركً 

! إن كان األغنياء يتعاملون مع بقات الدنيا في المجتمعذين هم من الطّ يتعاملوا مع الّ لشعب ملكوته أن  روريّ الضّ 

فماذا سيحدث لبقية المجتمع؟ إحدى ين فقط، وذوو النّفوذ مع ذوي النّفوذ فقط، األغنياء فقط، والمتعلّمون مع المتعلّم

وإحدى الّسمات األخرى لشعب (. 11: 14 ية)روم إضافة اآلخرينالّسمات المهمة لشعب ملكوت هللا الحقيقّي هي 

س الذين هم في الطّبقات الّدنيا تجاه اآلخرين والتعامل مع اإلخوة والنّا المحبّة المتدفّقةهي سمات  ملكوت هللا الحقيقيّ 

ذين هم من الّ واضع بالتعامل مع عبير عن التّ (. وهكذا، يتّم التّ 22-12: 41في المجتمع، أينما كانوا في العالم )متّى 

بإضافة في العالم ووبإظهار المحبّة المتدفِّقة نحو المسيحيّين اآلخرين من الطبقات الدنيا ، طبقات دنيا في المجتمع

 . ناآلخري

 

 وجابي الّضرائب ثل الفّريسيّ ب. مَ 

 .12-1: 12لوقا  اقرأ

 افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.. 3

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية التي تتضّمنها قصة المثَل؟ ناقش

 .مالحظات

 

  



119 
 

 .اإلنسانان 

ة، وإليه كان النّاس يأتون ليقّدموا ة عامّ د اجتماعات دينيّ ة. ففيه كانت تُعقَ ينيّ لشتّى أنواع األنشطة الدّ  اكان الهيكل مكانً 

(. وسواء 12: 3كانت هناك عادة الّصالة ثالث مّرات في اليوم )دانيال فوسط اليهود، ذبائحهم ويرفعوا صلواتهم. 

 . امحتمل جدًّ  أمرٌ د، ولكنّه كان هذان اإلنسانان قد أتيا للصالة في أوقات الّصالة االعتياديّة أم ال فهو أمر غير مؤك  

قوى، كما أنّهم كانوا يعتبرون أنفسهم أتقياء. وكانت يتّصفون بالتّ  ايسيّين بصفتهم أشخاصً بشكٍل عاّم كان يُنظَر للفرّ 

 (. 21: 42؛ لوقا 1: 3الصالة في أماكن يراهم النّاس فيها إحدى هواياتهم الُمحب بة )متّى 

نظام الّضرائب في إسرائيل  ئب بصفتهم طّماعين ومبتّزين وخونة. فقد كانوبشكٍل عاّم، كان يُنظَر إلى جباة الّضرا

من المال لها مقابل  اُمحّددً  اكانت الحكومة الرومانية تسمح لـ"فالحي الضرائب" بأن يدفعوا مبلغً كما يلي:  يعمل

تي تمّر في مناطقهم. جارة الأنواع وأشكال التّ  ادرات والوارادات وكلّ رائب على الصّ امتياز فرض الخّوات والضّ 

رائب" هؤالء يتعاقدون مع حو الضّ ة وكفرناحوم وأريحا. وكان "فالّ ئيسية تقع في قيصريّ رائب الرّ كانت مكاتب الضّ 

رائب (، للحصول على حقوق الجباية. فقد كان رؤساء جباة الضّ 4: 11رؤساء جباة الضرائب، مثل زكا )لوقا 

لجباة  تكانرائب. ( إلتمام عملية تحصيل وجمع الضّ 41: 1وي )لوقا ين، مثل اليستخدمون "جباة ضرائب" عاديّ 

، فقد كانوا يُعتبَرون خونةً ارائب يهودً كمبتّزين. وإن كان جباة الضّ  ، إذ كان يُنظَر إليهمالّضرائب هؤالء سمعة سيئة

ة )الحكومة ة المحتلّ ة األجنبيّ ة. وبالطّبع، كانت الّدولة المحتلّ مع الّدولة األجنبيّ  ونألنهم كانوا يتعاملون ويتعاون

 ومانية( تحمي جامعي الّضرائب. الرّ 

 

 .الصالتان 

الة في وضع الوقوف، واأليدي والعيون مرفوعة إلى األعلى، ممارسة غير وقف الفّريسي وصلّى. لم تُكن الصّ 

، كان االجميع يرونه فيه. خارجيًّ وقف في مكاٍن كان  يسيّ أن  هذا الفرّ  ا(. ومن المحتَمل جدًّ 2: 4تيموثاوس 1) اعتياديةٌ 

كان يكلّم نفسه عن نفسه. ففي صالته، كان يهنّئ نفسه وفي الحقيقة  اجل يوّجه كالمه هلل، ولكنّه داخليًّ هذا الر  

، مثل صموئيل وداود، لكن بأشخاٍص أردياء اًل نفسه باآلخرين. لم يكن يقارن نفسه بأناٍس أتقياء فع اويمتدحها، مقاِرنً 

. ازانيً  ليسو اغّشاشً  اظالمً  ليس، والصًّ  ليس. فقد قال إنّه ةعناصر سلبيّ ل من صالته يتضّمن صف األوّ كان النّ . اًل فع

أّما النّصف مثل جابي الّضرائب ذاك!  ليسه ضاف أنّ يقف على مسافٍة ليست بعيدة منه، أوحين رأى جابي الّضرائب 

. فلم يكن يصوم مّرة في السنة، كما يوصي لّصالحة بروح الكبرياءأعماله ا تعداد  الثّاني من صالته فكان يتأل ف من 

هو ما أسبوعيًّا! ولم يكن يعطي ُعشر دخله وإنتاجه حسب  ، بل مّرتين على األقلّ 11-41: 13فر الالويّين سِ 
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 منه، إذ كان يعشِّر حتى أعشاب افحسب، بل كان يعطي أكثر مما كان مطلوبً  41-44: 12منصوص عليه في تثنية 

أو طلٍب بالغفران. كان يستخدم صالته فقط  ةخطي  (. ال يُقَرأ في صالته أي اعتراف ب24: 11الحديقة المنزلية )لوقا 

 (! 4: 2)يعقوب  ا، ولم ينَل شيئً اشيئً هذا الرجل لم يطلب وهكذا، كوسيلة ليعلِن لآلخرين عن مدى صالحه كإنسان. 

عن مبنى الهيكل في منطقة مجمع الهيكل. وقف وعيناه إلى  ابعيدً وقف جابي الضرائب من بعيد، أي وفي المقابل، 

أسفل، ألنّه كان يشعر بالخزي من سلوكه الخاطئ األثيم، وقرع على صدره في إشارٍة إلى إدانته لنفسه وشعوره 

ته بخطي   ا! كانت صالته اعترافً اخاطئً جل نفسه باآلخرين، بل أبرز نفسه بصفته باليأس من ذاته. لم يقارن هذا الرّ 

بأن ينال الغفران، إذ قال: "ارحمني يا هللا، أنا الخاطئ." كان على وعي تاّم وعميق بحالته اآلثمة وبذنبه أمام  اًل وتوسُّ 

ته خطي  بسبب  ههللا وبحاجته الّشديدة للغفران. كان في حالة جوع وعطش شديدين للبّر، أي ألن يُرفَع غضُب هللا عن

 ه. حتى ينال نعمة هللا وقبول

 

 .تيجتانالنّ  

 يسي إلى بيته ولم يتغي ر فيه شيء! كان يمكنه أن يبقى في البيت، إذ لم يحدث أي فرق. رجع الفرّ 

 ا" تعني أّن هللا اعتبر جابي الضرائب وعامله كباّر تمامً ا. والكلمة "مبّررً امبّررً رائب فرجع إلى بيته أما جابي الضّ 

 غفران الكامل من هللا والقبول الكامل عنده.  في عينيه. وهذا يعني أنّه حصل على ال

 

 ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المثَل. . 0

 هذا المثَل وقّصته وشرُحهُ أو تطبيقُهُ؟ خلفي ة ي: ما هاكتشف وناقش

  .مالحظات

 . 1: 31لوقا في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

 أنّ  اأنفسهم بأنّهم أبراٌر ويحتقرون اآلخرين." وهكذا، فمن المحتمل جدً  هذا المثَل ألناٍس يثقون في ا"وضرب أيضً 

"يثقون في أنفسهم  ا(. فقد كانوا أناسً 21-22: 1؛ يوحنا 11: 13يسوع قال هذا المثَل لمجموعة من الفّريسيّين )لوقا 

. وألنّهم كانوا رّ حالة جوع وعطش للبلم يكونوا في  في عيني هللا، ولذا اوبّرهم،" أي أنّهم كانوا يعتبرون أنفسهم أبرارً 

 وبة )لوقاهم لم يكونوا يشعرون بحاجة للطّبيب، وُمؤك د أنّهم لم يكونوا يشعرون بحاجة للتّ ، فإنّ ابتقديرهم أبرارً 



121 
 

هم رفضوا قصد هللا بضرورة أن يتوبوا عن خطاياهم ويقبلوا (! وهكذا، رفضوا قصد هللا لهم، أي أنّ 11-14: 1

 (! 12: 1)لوقا غفران خطاياهم 

  

 . 31-32: 31لوقا في  واردةة المثَل ب. قصّ  

 

 . 31: 31لوقا في  واردةج. شرح أو تطبيق المثَل  

 

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

 ال يقّدم يسوع أي  معنى ُمحد د ألّي عنصر أو نقطة في المثل.  علّم:

 

 مثل الّرئيسيّة. حّدد رسالة ال. 1

 : ما رسالة هذا المثل الّرئيسيّة؟ اكتشف وناقش

 .مالحظات

 ."واضع في ملكوت هللاالتّ يعلّم عن " 12-1: 12لوقا في  والعشار الفّريسيّ مثَل 

  ."كّل من يرفِّع نفسه يُوَضع، ومن يضع نفسه يُرفَّع فإن  رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

شعب ملكوت هللا الحقيقي ال يتّصف بموقف التي يتّصف بها ملكوت هللا.  ساسيّةالّسمات األإحدى هو واضع التّ 

بحقيقة حاجته لغفران هللا  اصادقً  اومتعقّل لحقيقة نفسه، ويقّرر إقرارً  ، بل لديه إدراك واقعيّ اتيّ الذّ  الكبرياء والبرّ 

بخطاياهم. وهللا يعبّر عن قبوله لهم بغفرانه  باعترافهم ويظهر فيهم الكريم بنعمته. وهم يعبّرون عن تواضعهم

خطاياهم، أي بتبريرهم في عينيه. الذين يتخلّون عن الكبرياء وموقف البّر الذاتي باعترافهم بخطاياهم هلل سيختبرون 

 غفران هللا ويتيقّنون منه. 
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 ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّس. قارن المَ . 1

 1-3: 31مزمور  

الح! ولذا، فقد كان افتراض حتّى بحسب العهد القديم، ليس من إنسان باّر، وال حتّى واحد! ليس من يعمل الصّ 

 (. 14-12: 1 ية)روم اتمامً  اوموقف الفّريسي خاطئً 

 

 1-3: 10مزمور  

اه، فالّرب سيغفر يق، ولكن  كل من يعترف بخطايكل َمن يرفض االعتراف بخطاياه سيتعر ض ألنواٍع عديدة من الضّ 

 له ويباركه. 

 

  31-31، 30-3: 13مزمور  

 نقرأ هنا اعتراف داود بخطاياه. يَُسرُّ هللا بالقلب المنكسر، وهو ال يحتقر القلب المنكسر والمنسحق. 

 

 30: 321مزمور  

د المشرق عن المغرب.   يُبِعد الرب خطايانا وتعّدياتنا عنّا كبُع 

 

 31: 11إشعياء  

 خطايانا خلف ظهره.  ألقى الّربّ 

 

 01: 11إشعياء  

 يّاتنا ألجل نفسه، وال يعود يتذك ر خطايانا. يمحو خطايانا وتعدّ  بّ الرّ 
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 00: 11إشعياء  

 ة. يّاتنا كغيمٍة عابرة وخطايانا كسحابة صباحيّ آثامنا وتعدّ يمحو هللا 

 

 31-31: 1ميخا  

يراثه؟ ... ]إنّه[ يَُسرُّ بالرحمة. ... ويطرح معاصينا إلى صية بقية ممع"أي إلٍه مثلُك يصفح عن اإلثم ويعفو عن 

 أعماق البحر." 

خالصة القول: يَُسرُّ هللا باإلنسان المتواضع، الذي يعترف بحقيقة طبيعته الخاطئة األثيمة وضعفه، الذي روحه 

 (. )البرّ  بّ منكسرة، ويعترف بخطاياه ويفرح بغفران الرّ 

 

ص التّعاليم أو الدّ   التي يقّدمها هذان المثالن ساسيّةروس األج. ُملخَّ

 واضع في ملكوت هللابشأن التّ 

 

 ن بالتّواضع في ملكوت هللا؟ ان المتعلِّقالتي يقّدمها المثال ساسيّةروس األعاليم أو الدّ التّ  ي: ما هناقش

 .مالحظات

 .طبيعة هللا 

ريقة التي يعمل بها. نتعلّم من  ويسوع المسيح والطّ ، ينبغي أن يعرفوا طبيعة هللانالّضالّين الهالكيالنّاس، خاّصةً  كلّ 

 انيا من المجتمع، وكان صديقً بقة الدّ ! فقد كان يتعامل بشكٍل خاّص مع الطّ يسوع المسيح متواضع سياق المثل أن  

يازات، فوذ واالمتب التعامل مع النّاس ذوي النّ (. ولكنّه لم يرفض أو يتجنّ 12: 1ة )لوقا لجامعي الّضرائب والخطا

: "تعالوا إلّي يا جميع 12-42: 11يقول يسوع المسيح في متّى كثيرين منهم كانوا أعداء له.  مثل الفّريسيّين، مع أنّ 

وديع  يالمتعبين والرازحين تحَت األحمال الثّقيلة، وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم، وتتلمذوا على يدي، ألنّ 

فإّن نيري هيّن، وحملي خفيف." يحثّنا يسوع المسيح على المجيء إليه  ومتواضع القلب، فتجدوا الراحة لنفوسكم.

واضع. تنا رؤية واقعية وصحيحة تتطلّب التّ وودعاء. رؤية أنفسنا وضعفنا وخطي  أن نكون متواضعين ووالتعلم منه 
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واضع. سيح يتطلّب التّ واضع. والمجيء بهذه األحمال إلى يسوع المنا نرزح تحَت أحمال ثقيلة يتطلّب التّ واإلقرار بأنّ 

ماح للروح (، والسّ 41-44: 1ظر إلى نفسك في مرآة كلمة هللا مّرةً بعد أخرى )يعقوب النّ  ة، فإنّ احية العمليّ ومن النّ 

ظر إلى يسوع (، والنّ 2: 13ة في حياتك وما هو صواب في عيني هللا )يوحنا القدس بأن يبّكتك على ما هو خطي  

 ة صحيحة لنفسك. ( تُكِسبك نظرة واقعيّ 41: 11لتواضع )متّى المسيح والتعلم منه معنى ا

بطرس 1. فهو يقاوم المتكبّرين، ولكنه يعطي نعمة للمتواضعين )ادائمً  هللا متسيّد ومتسلّط نتعلّم من تطبيق المثل أن  

عنهم في  اعيدً ة في الحياة، دافعين اآلخرين ب(. الذين يتدافعون للحصول على المقاعد والمراكز األماميّ 1-3: 1

الذين  ولكن  النّاس، وسيتعر ضون للخزي والعار أمام جميع النّاس في يوم الّدين العظيم.  كلّ أمام طريقهم سيُوَضعون 

النّظر عن المركز الذي يصيرون فيه ال يتسيّدون على النّاس الذين يُفتَرض بهم العناية بهم.  يبقون متواضعين بغضِّ 

ة، وأن يعملوا األعمال التي ال يُرَغب بها في هذه األحيان يّ ين ألن يحتلوا األماكن األقل أهمّ كما أنّهم يكونون مستعدّ 

 حين يُطلَب منهم ذلك. سيُرف ع هؤالء أمام كّل النّاس في يوم الّدين العظيم. 

 

 .طبيعة المسيحيّين الحقيقيّين 

ينبغي للمسيحيّين الحقيقيّين أن يكونوا متواضعين! ف ،عليه واعلى المسيحيّين الحقيقيّين أن يعرفوا ما ينبغي أن يكون

فهذا المثَل يعلّمنا ما يريدنا هللا أن نكون عليه وأن نعمله. فهو يعلّم أن "كل  من يرفع نفسه يوَضع، ومن يضع نفسه 

يتدافعون  شعب ملكوت هللا الحقيقي الفالتي يتّصف بها ملكوت هللا!  ساسيّةاألواضع إحدى الّسمات يُرف ع." التّ 

 نللوصول إلى مراكز القيادة أو أماكن الكرامة والّشرف، ولكنّهم بتواضع يعتبرون اآلخرين أفضل منهم. إنهم يفعلو

ب واالفتخار الباطل، بل بالتّواضع 2-1: 4ما تكلّم به الّرسول بولس في فيلبّي  : "ال يكن بينكم شيٌء بروح التحزُّ

." من اال بمصلحته الخاّصة، بل بمصالح اآلخرين أيضً  امن نفسه، مهتمًّ  اكثيرً ليعتبر كلُّ واحٍد منكم غيَره أفضل 

ضع فقط باعتمادك الكامل اأنك تستطيع أن تتو االناحية العملية، أنت تعتبر اآلخرين أفضل من نفسك حين تكون مقتنعً 

ط ضعفك وأخطائك، وحين تستمع وتقّدرها، وحين تقّر وتقبل نقا متهعلى هللا، وحين تقّر بفضائل اآلخرين ونقاط قوّ 

بانتباه لآلخرين وتتعامل معهم بجدية وتقبلهم، وحين تسعى لتعزيز مصالح اآلخرين، خاّصة مصالح وعمل ملكوت 

 هللا في حياتهم. 
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 دقائق( 2) صالة  1

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 وم. صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعل متموه الي َصلُّوا بالتناُوب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائي ة أو ثالثي ة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعل متموه اليوم.

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 القادمللّدرس 

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

  وأن  تكرز بالملكوت. تدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيحتعه د ب: التعهُّد .1

مثَل األماكن المخص صة في الوليمة" و"مثل الفّريسي وجابي " المتعلِّق بـ ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم .4

 مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. الّضرائب" 

، 12، 11فر المزامير سِ  منبنصف أصحاح يوميًّا تمت ع بخلوة روحي ة مع هللا باالستعانة  الخلوة الروحية: .1

ن مالحظاتك. .21، 22 ل. َدوِّ   استخدم طريقة الَحّق الُمفض 

. راجع يوميًا آخر خمس آيات كتابيّة 11: 3 روميةتأّمل بآية الكتاب الُمقد س الجديدة واحفظها:  :الحفظ .2

 .حفظتَها

استفد من منهجية  . 11-1: 3رومية بي البيت، والمتعلّق حّضر لدرس الكتاب التّالي ف درس الكتاب الُمقد س: .1

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقد س. 

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 ن أيًضا مالحظاتك الُمتعلِّقة ب َدوِّ أوقات الخلوة الشخصية مع هللا، حول بناء كنيسة المسيح. َدوِّ

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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 00الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:  . الذي يتعلّق بالكرازة والمناداة بملكوت هللاَصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  0

  المزامير

 

ة بكل واحٍد منكممن دفاشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعل متموه أثناء إحدى خلواتكم  (تر الخلوة الروحي ة الخاص 

 (. 21، 21، 31، 31مزمور )الروحي ة وتأمالتكم في المقاطع الكتابي ة الُمعي نة لُكم 

 وااكتف. شاركهاأصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجدي ة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُ  

 بكتابة المالحظات. 

 

 دقائق( 1) حفظ 1

 31: 1رومية 

 

  .23: 6رومية في مجموعاٍت من اثنين  راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 1

 33-3: 1 يةروم

 

اإلنجيل هو "قدرة هللا للخالص" لكل من يؤمن. ويعلّمنا في  إنّ  13: 1 يةروم قال الرسول بولس في: ُمقّدمة

عن "قوة هللا لجعل  3 اإلصحاحمنا عن "قوة هللا على تخليص وتبرير" المؤمن في المسيح. ويعلِّ  1-1 اإلصحاحات

 القانونيّةأو المكانة  الوضع القانونيّ عن  1 يةروم رسالة ." وفي حين تتكلّماقّديسً  - االمؤمن بيسوع المسيح ُمقّدسً 

رً للمسيحي المؤمن، الّ  الوضع أو ال تتكلم على عملية التّقديس، بل عن  3 يةفإن رومإلى األبد،  اذي تبّرر ويبقى ُمبر 
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ا ينبغي االعتقاد به"، شرح عقيدي يصف "م 12-1: 3 ية، أي أنّه تقد س مّرة وإلى األبد. المقطع رومةالحالة األخالقيّ 

 ." يحيام "كيف ينبغي للمؤمن أن يعلّ  عمليّ  مقطع تعليميّ  11: 3 يةبينما روم

 كلمة هللا                                                       .   اقرأ: 1الخطوة 

  . 11-1: 3رومية لنقرأ  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر.فَ  ما هو الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا  كِّ

 المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ  اكتشف َحقًّا واحًدا أو حق ين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

 التفكير والكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(.  )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في شار ك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمن ا.

 )تذك ر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

 1-3: 1 يةروم

 .ةمؤمن أن يحيا في الخطيَّ أنّه يستحيل على المسيحّي العلى سول يبرهن بولس الرّ : 3االكتشاف 

دعى "الناموسيّون"، وكانوا يعلّمون مخطئين أّن اإلنسان يتبّرر بعمل أعمال النّاموس، يُ في روما، كان هناك حزب 

ذي يتبّرر الّشخص الّ  ون"، وكانوا يعلّمون مخِطئين أن  أي الّشريعة. وفي المقابل، كان هناك حزٌب يُدعى "الالناموسيّ 

الّرسول ة. رفض الق، بل ويمكنه أن يحيا في الخطي  ريعة، على اإلطيش بحسب النّاموس، أي الشّ للع اليس مضطرً 

عليمين الخاطئين. ففي مواجهة النّاموسيّين علّم أّن اإلنسان يتبّرر ال بعمله أعمال ومتطلّبات الّشريعة، بولس هذين التّ 

ين علّم أن اإلنسان الذي يتبّرر بالنعمة الالناموسيّ بل بنعمة هللا من خالل اإليمان بيسوع المسيح. وفي مواجهة 

باإليمان عليه أن يحيا حياته بحسب شريعة هللا، إذ ما يزال عليه أن يحيا الحياة الجديدة بقداسة. وهكذا، علّم الّرسول 

 الذي بحسبه يحيا الُمخل صون حياتهم.  المقياسالخالص، ولكنّها  وسيلةبولس أّن الّشريعة ليست 
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  الالناموسيّين متناقضة.  أن عقيدة 0-3: 1 ية. تعلّم رومأ 

ة ليستمّر بعد ذلك في أتي إلى المسيح ليتحّرر من الخطي  إنسان أن ي يقول الّرسول بولس إن افتراض أنه يمكن أليِّ 

 افتراض ينطوي على مغالطة وتناقض.  ةالحياة في الخطي  

 

 ة. ذا فقد مات بالنّسبة لقّوة الخطيَّ ؤمن متّحٌد بموت المسيح، ولالمسيحّي الم أنَّ  1-1: 1 يةب. تعلّم روم 

ة، يستعين بالّرجوع إلى المعموديّة المسيحيّة. فيقول إن بولس لموضوع االستمرار في الخطي   في معالجة الّرسول

ة وبسببها" فإّن خطي  ال ألجلالّذين تعّمدوا في يسوع المسيح اتّحدوا معه في موته. وهكذا، فإنّه بينما "مات المسيح 

ة المسيحّي المؤمن! ة هو هويّ الخطي   عن." وهذا االنفصال الحاسم والتّاّم ةسبة للخطيَّ بالنّ المسيحيّين الحقيقيّين "ماتوا 

ر من الخطي   ة فقطالخطي   عقوبةمن  اة )الفداء( تحريرً فبالنّسبة للمسيحي الحقيقي ليس التّحرير من الخطي   ة )أي التبرُّ

 كورنثوس1؛ انظر اوقّديسً  اُمقد سً  اة )فيتقد س، صائرً الخطي   قّوة(، بل وكذلك التحرير من اقانونيً  ارورته بارًّ وصي

ة! ولذا، حين يصير إنساٌن ما للخطي   اة، فلم يعد عبدً المسيح مات بالنسبة لقّوة الخطي   (! كّل َمن اتّحد بيسوع12: 1

ة فال أستمّر اإلنساُن في العيش بالخطي  ة، ولذا، فإنّه إن  االستمرار في العيش بالخطي   ، فإنّه ال يستطيعاحقيقيًّ  امسيحيًّ 

 . احقيقيًّ  ايمكن أن يكون مسيحيًّ 

 

يح، ولذا فإنّه سيرغب بأن يحيا سمّي الحقيقّي متّحد بقيامة يسوع الأّن المسيح 1-1: 1 يةتعلّم رومج.  

 . اًل فع الحياة الجديدة، وسيستطيع ذلك وسيفعل ذلك

الذين اتّحدوا بيسوع  يح. فيقول إنّ سة، يشير إلى قيامة يسوع المفي حديث بولس عن موضوع االستمرار في الخطي  

ة تيجة اليقينيّ بين الموت والقيامة. فكما أّن القيامة كانت النّ  عالقة سببيّةبه بقيامته. فهناك  االمسيح بموته سيتّحدون يقينً 

ة هي الحياة الجديدة المؤمن عن قّوة الخطي   سيح، فإن العاقبة األكيدة لموت المسيحيّ والمحتومة لموت يسوع الم

تَين أكيدتَين ويقينيّ  ةحالة القداسة األخالقيّ و حالة التّبرير القانونيّةوالمقد سة. فموت وقيامة يسوع المسيح يجعالن 

في حياته. فال  المسيح ليمكنه أن يشاِرك أيضً يشترك المسيحّي المؤمن في موت يسوع ابالنّسبة للمسيحّي المؤمن. 

أن يتمتّعوا ببركات موت المسيح إال إن كانوا شركاء في قوة حياة قيامة يسوع المسيح. ين الحقيقيّ يمكن للمسيحيّين 

يسين . فال يستطيع النّاس أن يصبِحوا ُمقد سيناًل وحتى يكون النّاس ُمقد سين ينبغي أن يبّررهم هللا أو ن دون م وقدِّ

ال تعبِّران  2و 1! )وصيغة الزمن المستقبل في اآليتَين س، التّبرير والقداسة ال ينفصالنففي الكتاب الُمقدَّ تبرير. 

  (عن أمٍر مستقبلّي، بل عن يقين!
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  33-1: 1 يةروم

 . اأكيدً  اأن المسيحّي المؤمن قد تغيّر تغيُّرً  على سول بولسيبرهن الرّ : 0االكتشاف 

بولس في هذا المقطع إلى خاتمة موضوعه: مات يسوع المسيح مّرة واحدة في التاريخ، ولن يتكّرر  يصل الرسولُ 

سة هلل. . وهو في طبيعته البشريّ اموته أبدً   ة الُمقامة يحيا اآلن حياةً مكر 

سة ة، وهو اآلن قادٌر على أسبة لقّوة الخطي  المسيحّي الحقيقّي كذلك مات مّرة واحدة في التاريخ بالنّ و ن يحيا حياةً مكر 

وتاّم، وقدرته على أن يحيا الحياة الجديدة والُمقد سة  ة انفصال نهائيّ هلل. انفصال المسيحّي المؤمن عن قّوة الخطي  

اريخ، الذي فيه "مات المسيحي مع المسيح"، يُظِهر أن "موتنا بالنّسبة لقّوة الحاسم في التّ  اريخيّ أكيدة. هذا الحدث التّ 

هو حالة ثابتة وباقية. وكذلك، فإن الحدث الواحد في التاريخ الذي  فيه "قام المسيحّي الحقيقّي مع يسوع  ة"الخطي  

تحَت سيطرة قّوة  فلم تعد حياتنا كمسيحيّين مؤمنين "كوننا أحياء هلل" هو حالة ثابتة وباقية.  المسيح" يُظِهر أنّ 

لسنا تحَت سيطرة طبيعتنا الخاطئة القديمة أو أعمالنا الخاطئة األثيمة  ة، التي تسعى إلدانتنا وإفسادنا واستعبادنا.الخطي  

 التي نقترفها في جسدنا المادّي. 

حالة ووالقدرة على عيش الحياة الجديدة في طاعٍة ليسوع المسيح تُدعى "القداسة".  ةالموت عن قّوة الخطي   حالة

موت يسوع المسيح وقيامته حصال مّرة واحدة، هكذا يكون األمر  ابتة ال تدّمرها خطايا المستقبل. فكما أن  القداسة الثّ 

سول بولس ! يأمر الرّ النا أيضً  حصل مّرة واحدةً  ابرير والتّقديس حدثً معنا حين نؤمن بيسوع المسيح، فتصير حالة التّ 

أننا لسنا  اًل ." الحظ أوة وأحياء هلل في المسيح يسوعبالنسبة للخطي   اكم أمواتً : "احسبوا أنفساًل قائ 11: 3 يةفي روم

 اآلن موتىة أو أن نصير أحياء هلل، ألّن الّرسول بولس يفترض أننا سبة للخطي  مأمورين بأن "نصير موتى" بالنّ 

باالعتقاد بكونها حقائق أو بدعوتها  تصير حقائق، الحظ أّن هذه األشياء ال اوثانيً هلل!  اآلن أحياءة وبالنسبة للخطي  

ته حقيقة. يح وقيامسبموت يسوع الم ا! فاتّحادنا روحيًّ اًل حقائق قد حصلت فعيعلِن أنّها المقد س ب حقائق، ألّن الكتا

ة ونحُن قادرون على أن نحيا الحياة ، فقد متنا بالنّسبة لقّوة الخطي  هي حقيقة افإن تبريرنا وصيرورتنا أبرارً  ولذا،

 أن هذه حقائق حصلت وأن نقّدر هذه الحقائق! أن نؤمننعمله هو  الجديدة والُمقد سة هلل. ما يأمرنا الّرسول بولس بأن

 

 

 

 



130 
 

   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 : ما األسئلة التّي توّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

 أموٍر ما نزال ال نفهمها. ، وأن نطرح أسئلة عن 11-1: 3رسالة رومية قّدمها تلنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي 

 : ُصغ  سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك. دّون

: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض أفكاره التي شارك

 دّونها(. 

 ب عنها بمناقشتها في مجموعتك.( : )بعد ذلك اختَر بعض هذه األسئلة لتجيناقش

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها التاّلميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي

 

 3: 1 يةروم

 ؟ةين أن يستمّروا في ارتكاب الخطيَّ َمن هم الذين كانوا يعتقدون أنّه يمكن للمسيحيّين الحقيقيّ : 3الّسؤال 

 .مالحظات

بالجملة: "وأما الّشريعة فقد أُدِخلت لتُظِهر كثرة المعصية. ولكن، حيُث كثُرت  يةالة روممن رس 1تهى الفصل ان

مجموعة على تعليم هذه اآلية في صياغة عقيدة خاطئة.  اعتمدت(. 42: 1 ية" )روماالخطيئة تتوافر النعمة أكثر جدًّ 

ة يتمّجد هللا س أكثر." وعلّموا أنّه "كلما زاد ارتكاب النّاس للخطي  هللا الشريعة بهدف أن يخطئ النّاأعطى فقد علّموا: "

ة أكثر فأكثر، فقالوا: جيع النّاس على أن يرتكبوا الخطي  أكثر بإظهار نعمته للنّاس." ولهذا، استنتجوا أنّه ينبغي تش

يُدعى الذين حّرفوا عقيدة النّعمة  "لنستمّر في عمل الخطايا حتّى تزيد نعمة هللا!" واضٌح أن هذا التعليم تعليم خاطئ.

هو "الذين هم  احرفيً من هذا المصطلح (، والمقصود Antinominiansالتي يعلّمها الكتاب الُمقدس "الالناموسيين" )

 ضّد النّاموس" أو "الذين هم ضّد الّشريعة". 

 

 سان.كان الالناموسيّون يشّددون على عمل هللا، ولكنّهم تجاَهلوا مسؤوليّة اإلنأ.  

كان الالناموسيّون يشّددون على عمل يسوع المسيح المكتِمل لدرجة رفض حقيقة حاجة النّاس للتّجديد )الوالدة 

، فقد كانوا وحّصلهالخالص الكامل للمسيحيّين المؤمنين  حقّققديس. ومع أّن يسوع المسيح قد وبة والتّ الجديدة( والتّ 

 . االمسيحيّون شيئً يؤمنون مخطئين بأنّه كان ينبغي أن ال يعمل 
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 الّشريعة.  -ناموسيّون يشّددون على نعمة هللا لدرجة أنّهم رفضوا النّاموس كان الاّل ب.  

يحفظوا الّشريعة،  عمة" فقط، ولذا فإنّهم غير ُمطالَبين بأن  ناموسيون يؤمنون أن المسيحيّين هم "تحَت النّ كان الاّل 

ليست مطلوبة  ،األعمال الّصالحة، التي تأمر الّشريعة بعملها خطئين بأنّ ولكنهم كانوا في هذا مخطئين. كما علّموا م

أعمال المسيحيّين المؤمنين الّشّريرة، التي تمنعها الّشريعة، سيتّم  من المسيحيّين الحقيقيّين. وعلّموا مخطئين أنّ 

بيعة العتيقة" لشّريرة تخّص "الطّ االخاطئة وناموسيّون مخطئين بأّن أعمال المسيحيّين عمة. ويؤمن الاّل تجاهلها بالنّ 

التي لن ترث أو تنال الخالص، ولذا فإنّها غير مهّمة على اإلطالق. وكان رّد الّرسول بولس على تحريف 

يسوع المسيح للخالص. فقد  تطبيقيسوع المسيح للخالص ال يستبعد  تحصيل وتحقيقناموسيّين لعقيدة النّعمة بأن الاّل 

هذا الخالص في حياة  يطبِّقعلى الصليب، ولكّن يسوع  بموته الّذبيحيّ  ُمستَحقّينائليه يسوع الخالص وجعل ن حّصل

النّاس من خالل الروح القدس بتجديدهم وتوبتهم وإيمانهم ببشارة اإلنجيل، وبإطاعة الّشريعة األخالقيّة. يؤّكد الرسول 

ال  امرتبطتان ارتباطً ة حالة القداسة األخالقيّ و ةيّ حالة التبرير القانونبولس أنّه ال يمكن فصل التّبرير عن القداسة. 

في فوائد وبركات قيامة يسوع  ا. اإلنسان الذي يشترك في فوائد وبركات موت المسيح يشارك أيضً أو منه فكاك له

 ال يمكن فصل الخالص عن عيش حياة القداسة الجديدة!المسيح. 

 

 1-1: 1 يةروم

 ؟حيّةة المسيما معنى المعموديّ : 0الّسؤال 

 .مالحظات

مشاركة كل البركات المسيح، و ركة معالشّ بالمسيح، و االتّحادة تشير إلى ، فإن المعموديّ 1: 3 يةبحسب روم

لهذه الحقائق. وفي  تشير وترمزلهذه الحقائق، ولكنّه فقط  ليست الُمسبّبالمعمودية المكنوزة في المسيح.  واالمتيازات

إلى االتّحاد مع المسيح في موته، ومشاركته كل بركات وفوائد موته.  ة بشكٍل خاصّ تشير المعموديّ  3 يةروم

كوسيط. االتّحاد المعموديّة في المسيح ترمز إلى االتّحاد بيسوع المسيح بكّل ما فيه ولديه، وبالمراحل المختلفة لعمله 

يمكن أن يُفَصل عن االتّحاد  مع يسوع المسيح نفسه ال يمكن فصله عن االتّحاد بعمله الُمنَجز. واالتّحاد بموته ال

 بقيامته. 
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 .أ. الموت 

تعّمدوا ليسوع المسيح قد تعّمدوا لموته. فدفنهم  نالذي الحقيقيّينأن المسيحيّين  14: 4وكولوسي  2-1: 3 يةتعلّم روم

المسيح االتّحاد الّروحي بموت يسوع  سببمع المسيح دليل على حقيقة موتهم. وبينما يمثِّل تجديد الروح القدس 

زمنة األفعال الُمستخَدمة في لمؤمن بموت يسوع المسيح وقيامته. أل الّروحي تّحاداالإلى  ترمزوقيامته، فإن المعموديّة 

 قد ماتوا مّرة واحدةً في تاريخهم الحقيقيّينالمسيحيّين  أنّ ة: ماضي بسيط( تُظِهر )في اليونانيّ  2-1: 3 يةروم

ة والعالم اآلثم وملكوت الشيطان، إذ هم موتى في قبٍر بهذا مفصولون عن عالم الخطي  هم . إنّ ا، وُدفِنوا روحيًّ الماضي

وزمن الفعل "اتّحدنا" ة اآلثمة. قد حصلوا على الغفران والتّبرير مّرة واحدةً وإلى األبد. ُمغلَق وبعيد عن الحياة البشريّ 

 . اما يزال مستمرًّ  هذا التّبرير واقع حاليٌّ  هذا الغفران أو ة: ماضي تاّم( يشير إلى حقيقة أنّ )في اليونانيٍّ 

 

 .ب. القيامة 

إلى  اًل ين سيتّحدون بقيامة يسوع المسيح. تشير قيامة يسوع المسيح هنا أوأن المسيحيّين الحقيقيّ  1: 3 يةتعلّم روم

الوثيق بموت  وحيّ حاد الرّ هي أن االتّ  1: 3 ية. وحّجة رومالمستقبلإلى قيامة األجساد في  ا، وثانيً اآلنالحياة الُمقامة 

فباإليمان بيسوع المسيح اتّحد المسيحيّون معه بقيامته.  وحيّ يسوع المسيح ودفنه ال يمكن فصله عن االتّحاد الرّ 

اتّحدوا بإيمانهم بيسوع المسيح  كما أنّهمى إلى تبريرهم. بموت المسيح ودفنه، مما أدّ  اوثيقً  االحقيقيّون اتّحادً 

برير. وهكذا ألجل التّ  اضروريٌّ تمامً  ةخطي  ة عن الموت يسوع المسيح كذبيحٍة كفّاريّ  هم!تلى قداسى إبقيامته مما أدّ 

ون أكثر فأكثر مشابهين أن يتغي ر المسيحيّون الحقيقيّ  ينبغيحياة يسوع المسيح ضرورية ألجل القداسة. قيامة  اأيضً 

المسيح في  إلى ايتغي رون تمامً  سوفالمسيحيّين الحقيقيّين  صورة المسيح في الحياة الُمقد سة هنا على األرض. كما أن  

حول االرتباط الضروري الذي  3 يةفس والجسد المجيدة في الحياة األخرى! يدور كامل النّقاش في رومحياة خلود النّ 

 ة(. ة( وحالة القداسة )األخالقيّ برير )القانونيّ ال فكاك فيه بين حالة التّ 

 

 1: 1 يةروم

 ؟ما الفرق بين "اإلنسان العتيق" و"اإلنسان الجديد": 1الّسؤال 

 .مالحظات

 ". بيعة الخاطئة" و"اإلنسان الخارجيّ ينبغي أن يميّز المسيحيّون الحقيقيّون بين الُمصطلحات "اإلنسان العتيق" والطّ 
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 . اواإلنسان الجديد موجوٌد حقًّ  ااإلنسان العتيق قد مات حقًّ أ.  

(، 3: 3 ية" في النّاس )رومبيعة غير المولودة ثانيةالطّ " أو "دةبيعة غير المتجدّ الطّ ل ""اإلنسان العتيق" يمثِّ  

 (. 2-3: 2 ية)رومبالكامل الخاطئة األثيمة  تحت سيطرة طبيعتهالي فهو وبالتّ 

ة غير بيع(. الطّ 42: 4غالطية انظر وإلى األبد ) ابيعة غير المتجّددة تمامً باإليمان بيسوع المسيح، ُصلِبت الطّ 

 (!44: 2وإلى األبد )أفسس  االمتجّددة وغير المولودة ثانيةً قد ُخلِعت وأُبِطلت تمامً 

بيعة المتجّددة " في المسيحيّين الحقيقيّين. الطّ بيعة المولودة ثانيةً الطّ " أو "بيعة المتجّددةالطّ "اإلنسان الجديد" يمثِّل "

(! اإلنسان العتيق ُخلِع وأُبِطل حين لُبِس اإلنسان الجديد 11 :4؛ انظر أفسس 42: 2لُبِست مّرة وإلى األبد )أفسس 

 في الوقت نفسه.  ا(، فهما ال يوَجدان معً 12-1: 1)كولوسي 

 

 بيعة الخاطئة األثيمة في اإلنسان الجديد.ولكن ما تزال الطّ ب.  

رين من سلطة الطبيعة الخاطئة الُمتسلِّ   اطة والُمستعب دة تسلُّطً الذين هم ليسوا مسيحيّين حقيقيّين غير ُمحرَّ

 بيعة الخاطئة الُمتسلّطة والُمستعب دة، فإنّ ين تحّرروا من سلطة الطّ المسيحيّين الحقيقيّ  . ومع أنّ تاّمين اواستعبادً 

(.الطبيعة الخاطئة 4: 2؛ 12: 1؛ 1: 3 ية)روم ة كبيرة في حياتهمبيعة الخاطئة" ما تزال موجودة وتملك قوّ "الطّ 

(. 41-13: 1؛ غالطية 11، 11: 3 يةمع الروح القدس الذي يسكن في اإلنسان الجديد )رومفي صراع مستمّر 

وح القدس ال تحَت سيطرة طبيعتهم الخاطئة يكونوا تحَت سيطرة الرّ  ون يختارون باستمرار بأن  المسيحيّون الحقيقيّ 

للعالم  نّه يقاوم باستمرار مشاكلَتَهإ(. 4-1: 14 ية(. واإلنسان الجديد ينمو وينضج باستمرار )روم11، 1: 2 ية)روم

يتجد د اإلنسان الجديد باستمرار هو المسيح ومشابهة المسيح.  ينجديد الُمستمرّ ومقياس وهدف هذا التّ الخاطئ األثيم. 

 (. 12: 1بصورة هللا )كولوسي  اليزداد شبَهً 

 

 . اخليّ يمكن تمييز اإلنسان الجديد من خالل اإلنسان الخارجّي واإلنسان الدّ ج.  

يُدعى  اخليّ "، بينما كيانه الدّ اهر" أو "اإلنسان الخارجيّ الجديد لإلنسان "اإلنسان الظّ  يُدعى المظهر الخارجيّ 

 ا". "ولكن  ما دام اإلنسان الظّاهر فينا يفنى، فإّن اإلنسان الباطن فينا يتجد د يومً "اإلنسان الباطن" أو "اإلنسان الداخليّ 

(، "الجسد المائت 1: 2كورنثوس 4اهر" هو "إناء خزف" )الظّ  (. "اإلنسان الخارجيّ 13: 2كورنثوس 4" )افيومً 

ما فيه من  بكلّ  غير المتُجّدد العتيق. إنّه كامل الكيان البشريّ  (، وليس اإلنسانَ 11-12: 2كورنثوس 4الفاني" )
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ة فيها، وهو في حالة حية العمليّ ا، ومنظور اإلنسان والنّ والعضليّ  عناصر ومقدرات وطاقة، على المستويين العقليّ 

ة مستمّرة وثابتة وال يمكن قلبها. "اإلنسان عملية الفناء عمليّ  لى أنّ من المضارع إيشير الزّ نحو القبر. يتقّدم فناء 

اخلي الباطن" هو القلب اهر" هو اإلنسان الجديد كما يظهر ويُرى من كل البشر اآلخرين. "اإلنسان الدّ الظّ  الخارجيّ 

ة لمجد هللا من خالل يسوع المسيح ة واختباريّ اه معرفة حقيقيّ إيّ  االذي يُشِرق فيه نوُر الّرّب، معطيً  المسيحيّ 

تميم وح القدس كضماٍن للتّ الذي يسكن فيه الرّ  الباطن هو القلب المسيحيّ  اإلنسان الداخليّ (. 3: 2كورنثوس 4)

في هذا اإلنسان زرع الروح القدس مبدأ الحياة الجديدة. (. 1: 1؛ 44: 1كورنثوس 4ما وعد هللا به ) لكلّ  المستقبليّ 

 ة للنموّ وح القدس القوّ ابط. في هذه الجزء يعطي الرّ وح القدس تأثيره المسيطر والضّ في هذا الجزء يمارس الرّ 

عن عيون البشر  (. اإلنسان الجديد هو الجزء المخفيّ 11-13: 1ة )أفسس الفضائل المسيحيّ  ضوج في كلّ والنّ 

ةً واحدةً ال تقبل االنقسام، شخصيّ  الحقيقيّ  لم، والذي ال يمكن أن يخضع لتحليلهم. فبعد التجديد، يبقى المسيحيّ والعا

م المرئي في  سول بولس عن الحقيقة المسيحيّة العظيمة بأن  اخل. يتكلّم الرّ سواء نُِظر إليها من الخارج أو من الدّ  التقدُّ

 بعَد يوم!  االباطن يومً  بار التجديد الداخليّ اهر مصحوب باختالظّ  الفناء الخارجيّ 

  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

 والتّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤمنين؟ الكتابي : ما الحقائق التّي يحتويها هذا المقطعفّكر

نها.  11-1: 3رومية : لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون  وندوِّ

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

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.دّون

قائمة  )تذّكر أنّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. وفي ما يلي

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 

 

 33-3: 1 يةمن روم مقترحة. أمثلة على تطبيقات 3

ال تستمّر في ارتكاب  أن تنفلت من دوائر هذه العادات األثيمة وأن  فّكر بعاداتك الخاطئة األثيمة. قّرر  : 1: 3

 ة. الخطي  

ة الُمستعبِدة. سلطة الخطي   تحتَ ح وتضع ثقتك به فإنك ال تعود أدِرك أنّك حين تؤمن بيسوع المسي : 1-2: 3

 ابقة إن أردت. فات األثيمة السّ فيمكنك أن تنتصر على األفكار الخاطئة واألعمال والعادات والصّ 

اتّحادك ة على ة عالمة خارجيّ ة المسيحيّ ة. المعموديّ تك المسيحيّ وبوضوح معنى معموديّ  اأَدِرك جيّدً  : 1-2: 3

خالصه في الماضي والحاضر  -عمله الكامل  مشاركتك فيح والمسي شركتك معو بالمسيح الّروحي

ل خطاي اًل والمستقبل. فهي ترمز للمشاركة في بركات موته بد  ك )انظر أعمالاعنك، أي بركة غس 
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: 3 ية( أو التّبرير )روم12: 4 الرسل (. هذا يعني أنّك حصلَت على الغفران )أعمال13: 44 الرسل

1 .) 

المتمثِّل في  برير ال يمكن فصله عن وضعك األخالقيّ المتمثِّل في التّ  القانونيّ  وضعك أدِرك أن   : 1-3: 3

 . ولذا، ِعش  حياتَك الجديدة في المسيح.االقداسة. فحين تشترك في موته، فإنك تشترك في قيامته أيضً 

 ِعش حياتك الجديدة إلرضاء هللا.  : 12-11: 3

 

 ة:. أمثلة على تطبيقاٍت شخصيّ 0

ة التاّمة لطبيعتي الخاطئة األثيمة قد القوّ  هلل. أنا أتمتّع بحقيقة أنّ  اوحيًّ  ةخطي  بالنسبة لقّوة ال اأعتبر نفسي ميتً أريد أن أ. 

لي أن  ينبغي. أريد أن أتذّكر حقيقة أنني اآلن حيٌّ هلل، وحقيقة أنّه ال ةخطي  حّر من العبوديّة المستمّرة لل ينأُبِطلت، وأنّ 

   . اأيضً  أحياها سوفأن أحياها و أستطيعالُمقد سة فحسب، بل وأحيا الحاة الجديدة 

 

بركات  ، بل وفي كلِّ بركات وفوائد موت المسيح فقط كلِّ ر أن المسيحيّين الحقيقيّين ال يشاركون في أريد أن أتذكّ ب. 

األثيمة. وبحسب وحي مع المسيح يؤّدي إلى إبطال وتعطيل قوة طبيعتي الخاطئة ! موتي الرّ اوفوائد قيامته أيضً 

، ُحكم على طبيعتي الخاطئة األثيمة بالموت، وطيلة حياتي يتم تنفيذ هذا الحكم. ولكن من خالل عمل 1: 3 يةروم

أُعطى القدرة على  أن ني ة الطبيعة الخاطئة وتُبطَل أكثر فأكثر ومّرة بعد األخرى، حيثقوّ تضعف الروح القدس فّي، 

  عيش الحياة الجديدة والُمقد سة.

 التجاوب    .صلِّ : 1الخطوة 

ل دراسة الكتاب في صالتك لما تعلّمته خال تجاوب) .11-1: 3رومية بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتناوبلنصلِّ 

 على أن تكون صالتك جملةً أو جملتَين. تذك ر أن يصلّي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع مختلفة.(  الُمقدس. تدّرب

 

 قائق(د 2) صالة  1

 صالة شفاعيَّة

 .في مجموعات ثُنائي ة أو ثاُلثي ة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا وألجل الناس في العالم تابعوا الصالة
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 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 للّدرس القادم

 

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

 . وأن تكرز بالملكوت : تعه د بأن تتلمذ أناًسا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيحتعه د .1

 مع شخٍص آخر أو مجموعة.  11-1: 3رومية  ِعظ أو علّم أو ادرس .4

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح من الخلوة الروحية .1 ، 11، 12 ِسفر المزامير: خّصص وقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.  يوميًا. استفد من 34، 12  منهجية الَحق الُمفض 

. راجع يوميًا آخر خمس آيات كتابية 41: 3: رومية تأّمل بآية الكتاب الُمقد س الجديدة واحفظها الحفظ: .2

 حفظتَها. 

ر َمثَل التعليم .1 استفِد من الخطوات اإلرشاديّة الّستّة . 11-41: 12"العبد غير الّرحيم" الوارد في متّى : حضِّ

 ير األمثال الواردة في الّدرس األول.لتفس

 (. 1: 1صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيًضا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ

 ا التّحضير لألسبوع القادم. بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذ
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 01الّدرس 

 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  قائد المجموعة:   .الذي يتعل ق بالكرازة والمناداة بملكوت هللاَصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  42)مشاركة   0

  المزامير

 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 34، 12، 11، 12مزمور )ومن التّأمُّ

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

 دقائق( 1)حفظ  1

 01: 1رومية 

 

 . 41: 3رومية  ن اثنين.راجعوا في مجموعاٍت م

  دقيقة( 21)تعليم  1

 العبد غير الرحيم

 

يدور حول 11-11: 12"مثل العبد غير الرحيم" في متّى   

 الغفران في ملكوت هللا

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

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

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

 (. 1، الُملَحق 1اإلرشادي  ثل باستخدام النّقاط اإلرشاديّة الستّة في دراسة األمثال )انظر الّدليلوسندرس هذا المَ 

 .11-11: 12متّى  اقرأ
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 .ثَلالطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ  افهم القّصة. 3

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

 قائقها التاريخيّة. كلمات قّصة المثَل وخلفيتها الثّقافيّة/ الحضاريّة وح

 ثَل؟: ما هي العناصر الحياتيّة التي تتضّمنها قِّصة المَ شناق  

 .مالحظات

 تتألف قّصة هذا المثَل من ثالثة أجزاء: 

 ين عظيم. يبدي الملك رحمةً تجاه عبده بمسامحته بدَ  

ين، بل كانوا عاديّ  اعبيدً  العبيدالء أراد ملٌك أن يحاسب عبيده في ما يتعل ق ببعض األعمال واألمور المالية. لم يكن هؤ

(. كان عمل هؤالء أن يجمعوا 4-1: 3لمناطق )والة وحّكام، انظر دانيال  ا، وفي الغالب كانوا حّكامً امسؤولين كبارً 

ة في مناطقهم ومقاطعاتهم، وأن يقّدموا مبالغ كبيرة من المال للملك في الوقت المناسب والُمعي ن. الّضرائب الملكيّ 

تلو اآلخر للمثول أمام الملك. أحد هؤالء العبيد كان يعجز عن الدفع. كان يدين للملك  ادعي هؤالء العبيد واحدً استُ 

األجرةَ التي يكسبها العامل  الواحدُ  ينارُ الدّ تساوي ستة آالف دينار، وكان  الوزنة الواحدة! كانت بعشرة آالف وزنة

وزنة واحدة فقط! وكان عليه أن يعمل  لكسبمّدة عشرين سنة  في يوٍم واحد. وهكذا، كان على العامل أن يعمل

وبهذا كان هذا العبد يدين للملك بمبلٍغ ضخم من المال لن يتمّكن وزنٍة واحدٍة فقط.  اّدخارليتمّكن من  اسنواٍت أكثر جدً 

ربما لم يتمّكن من جمع الضرائب، للملك! ال تُخبِرنا القّصة بالّسبب الذي أّدى إلى هذه المديونيّة العالية.  امن سداده أبدً 

أنّه يستحيل األمر المهّم هنا هو  لكن  أو ربما لم يتمّكن من حفظها، أو ربّما بذ رها على مقاصد ومشاريع خاّصة به. 

  عليه أن يُسدَّ دينَه!

يستطيع سداد دينه كانت أمر الملك بأن يُباع هذا العبد مع عائلته من أجل سداد قدٍر قليل من الدين. ممارسة بَيع َمن ال 

 . اممارسة مرفوضة في إسرائيل، ولكنّها كانت  شائعةً في البالد المجاِورة إلسرائيل، وكانت مماَرسة معروفة جدًّ 

الرحمة. لم ينكر هذا العبد أنّه كان يدين بمبلٍغ عظيم من المال، ولم يحاول أن يوّضح  اًل خّر العبد أمام الملك متوسّ 

ط في هذا ، ومع هذا فقد توس ل اين العظيم مستحيل تمامً الوضع الّصعب. ال بّد أنّه أدرك أّن سداد هذا الد   كيف تور 

 أن ينجو من العقاب الرهيب.  اللملك بأن يمهله، وقد وعد بأن يسّد كامل الدين! قال هذا راجيً 



139 
 

أطلق سراحه! عمل الملك لهذا أشفق الملك عليه. وبدافع من الرحمة الخالصة ألغى كامل الدين الذي كان عليه، و

ا ة هذا الملك، وهما أمران لم يكونرحمة وشفقمما طلبه أو توق عه! يُظِهر الجزء األول من هذا المثَل  االعبد أكثر جدًّ 

 .متوقَّعين، ومؤّكد أن العبد لم يكن يستحقّهما اتقريبً 

 

 بدين صغير. رفض العبد أن يسامح زميله العبد  

. بالمقارنة مع دينه العظيم، كان هذا بمئة ديناركان يدين له  عبيد زمالئه الذيذا العبد بأحد الفي الخارج، التقى ه

ين الذي كان يدين به للملك! وقبل أن ينطق هذا العبد بست مئة ألف مّرة من الد   . مبلغ المئة دينار أقلُّ اجدً  االمبلغ زهيدً 

. ال تُخبِرنا ايله، وبدأ يخنقه، وطالبه بأن يُسّد الدين الذي عليه فورً الزميل بكلمٍة، أمسك العبيد غير الرحيم بِخناق زم

ف بهذا الموقف المتحجر عاطفيً  بُب كبرياَءه المجروحة وشعوره . ربّما كان السّ االقّصة بالّسبب الذي جعله يتصر 

ل الّشديد بسبب فشله في أن يكون وكي ة باالنتقام لما شعر به من المهانة ا بث  فيه رغبأمام اآلخرين، ممّ  اناجحً  اًل بالذُّ

ل شخٍص التقى به.   فنف س عن غضبه في أو 

ين الذي عليه، على عكس العبد غير خّر العبد الزميل عند قدميه وتوّسل إليه أن يرحمه. كان هذا العبد واقعيًّا بشأن الد  

حيم لم العبد غير الرّ  ين لكن على مراحل. ولكن  ي الد  سيوفّ  ه، ولكنّه وعد بأن  احيم، إذ لم يِعد بأن يسّد كل الدين فورً الرّ 

، لم يُكن يُسَمح بأن يباع اجدًّ  اجن. وألّن دين زميله العبد كان صغيرً ألقى به في السِّ يقبل هذا، ولم يِرد أن يرحمه، ولذا 

ل مبلغ الدين. كان َسجن بحبسه وإجباره على العمل إلى أن يسّد كام ايُسَمح قانونيً  كانَ  ين، ولكنمن أجل سداد الدّ 

النّاس بل وتعذيبهم ممارسة شائعة بغرض إجبارهم على االعتراف بالمكان الذين أخفوا فيه كنزهم أو لدفع األقرباء 

ح بدينه ومع هذا كان غير واألصدقاء لدفع الّدين الُمستَحق. يُظِهر الجزء الثّاني من المثل  قساوة العبد الذي ُسوم 

 . رحيم

 

 ابق على العبد القاسي بل وجعله أسوأ.حكمه السَّ  أعاد الملك 

د العبيد اآلخرون قساوة العبد غير الرحيم، أخبروا بكل ما رأوه للملك. وحينئٍذ استدعى الملك العبد الذي كان حين شهِ 

مثلما زميله العبد، حيم أن يرحم كان ينبغي لذلك العبد القاسي غير الر  . ادنيئً  اووغدً  اشّريرً  اسامحه، واتّهمه بكونه عبدً 

أن يتبع مثال الملك في ما تصر ف  اأيضً  فقط لرحمة الملك، بل ا. كان عليه ال أن يكون ممتنًّ كان الملك قد عمل معه

ذين ظلموه. وهكذا، بغضٍب شديد هاد ، سلّم الملك هذا العبد القاسي به تجاه زميله العبد. كان عليه أن يسامح الّ 

بوه إلى أن يسّد كل  الّدين الذي عليه. للجاّلدين والّسّجانين لي  عذِّ
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  .ثَلمَ ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر ال. 0

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

ثل، بينما شرح أو قصة المَ  قبلثل المَ  خلفي ةرد تثَل. عادةً ما مَ التي قيل فيها ال الظروفصف تثل، أو حكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 

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

 .مالحظات

 . 00-31: 31 في متّى واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

 .قانون التأديب 

 تالميَذه بأّن عليهم أن يبادروا في المصالحة مع أٍخ أخطأ بحقّهم. ومع أن   11-11: 12تّى م إنجيل علّم يسوع في

(، 2-1: 11ياق )لوقا نة في السّ م  المخطوطات القديمة، فإنّها ُمتض غير موجودة في أفضل 11الكلمة "إليك" في اآلية 

ة ذات طابع خاّص إلى خطي   41رس في اآلية ر سؤال بطل مع هذا األخ يكون على انفراد. كما يشيإذ الحديث األوّ 

، ليس فقط 11: 12وشخصّي أكثر. ومع هذا، فإنّه كلّما اقتضت مصلحة الكنيسة أو سمحت، ينبغي تطبيق قاعدة متّى 

  في ما يختّص بالخطايا الّشخصيّة والخاّصة، بل وحتّى في ما يختّص بالخطايا العاّمة وغير الّشخصيّة.

 

 .مسألة الغفران 

 كم مّرة، فقد أراد أن يعرف ةبطرس أدرك أّن على المسيحّي الحقيقّي أن يبادر في تحقيق الُمصالحة الكامل ع أن  م

ة ظر إلى األمور الروحيّ ريقة بالنّ (. هذه الطّ 44-41: 12على المسيحّي الحقيقي أن يسامح ويرحم أخاه المخطئ )متّى 

لحديث والحوار الذي كان يجري وسط معلّمي الّشريعة. فقد كانوا وهذا األسلوب في الحديث والحوار يشابه أسلوب ا

، ولكن ينبغي أن يرّدوا اعلى اإلنسان أن يسامح اإلساءة األولى، واإلساءة الثانية، بل واإلساءة الثّالثة أيضً  يعلّمون أنّ 

م به، كما لو كنَت يمك اوهكذا، كان الغفران يبدو كما لو كان شيئً لّرابعة! للمّرة ابالعقاب عند اإلساءة  ن قياسه والتحكُّ

لها حدود ُمعينة ينبغي أال يتجاوزها الّشخص في غفرانه! كان سؤال بطرس  اتستطيع أن تقّسمه وتجعل منه حَصصً 

 . امعقول جدًّ كاٍف و يتعلق بمدى الغفران، وقد كان يعتقد أن سبع مّراٍت رقم

موقف يرغب بمسامحة الذين  اًل لُمسامحة بالقياس. فالغفران أوّ ولكن يسوع رد  بأنه ال يمكن التعبير عن الغفران وا

عليه أن  مّرات! ال يقصد يسوع أن يقول إن   أساءوا. فقال إن على اإلنسان أن يغفر ألخيه المخطئ سبعين مّرة سبع
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وبضرب ات. لإلشارة إلى أمٍر يفوق العدد الكامل من المرّ  مّرة. فقد كان يستخدم علم األعداد المجازيّ  212يغفر 

الغفران الحقيقّي ال يعرف الحدود  أنّ بعة والعشرة، بعدد الكمال سبعة، كان يسوع يقصد أن يُظِهر عددين كاملين، السّ 

 .الُمحّددة. الغفران حالة قلبية وليست مسألة حسابيّة

 وهنا حكى يسوع قّصة مثل العبد غير الرحيم. 

 

 . 11-01: 31في متّى  واردةب. قصة المثَل  

 

 . 11: 31في متّى  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

 "هكذا يفعل بكم أبي الّسماوي إن لم يغفر كلٌّ منكم ألخيه من قلبه!" 

 

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

ثَل هي اصيل ذات الّصلة في المَ ثل. والتّفلم يقصد يسوع أن يكون هناك مغزى روحي لكّل نقطة تُذَكر في المَ  :ُمقّدمة

ثل الرئيسّي أو الّدرس ثل أو موضوع المَ ثل التي تعّزز النقطة المركزيّة في المَ تلك التّفاصيل الواردة في قّصة المَ 

ا ومستقاّلً لكّل نقطة تفصيلية  الرئيسّي الذي يُراد إيصاله من خالل الَمثل. ولذا، علينا أالّ نعطي مغزى روحيًّا خاّصً

 قّصة المثَل. في 

ثَل والتي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها إيصال : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .مالحظات

ياق فاصيل المهّمة وذات المغزى من السّ معنى أليّة تفاصيل في هذا المثل. ولذا، فإنه يتّم تحديد التّ  يعطي يسوع أي  ال 

 وأجزاء أخرى في الكتاب الُمقد س. 
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 .الملك وعبداه 

الحقيقّي واألخ المخطئ. هذه هي  ، نراه يربط جوهر المثل باهلل والمسيحيّ 11: 12في تطبيق يسوع للمثَل في متّى 

م ألخيه من قلبه." . فهو يقول: "هكذا يفعل بكم أبي الّسماوّي إن لم يغفر كلٌّ منكساسيّةة واألالعناصر الوحيدة الجوهريّ 

فرحمة الملك تمثِّل رحمة هللا. و"رحمة العبد"، التي كان ينبغي أن يبديها لزميله العبد، تمثِّل الغفران الذي ينبغي أن 

 نحو أخيه المخطئ.  يبدبه المسيحّي الحقيقيّ 

 

 .العشرة آالف وزنة والمئة دينار 

ني ظِهر هذا المبلغ الكبير أنّ تك في عالقتنا باهلل. يُ تي وخطي  من المال )عشرة آالف وزنة( لخطي   ريرمز المبلغ الكبي

من المال )مئة الدينار(  ! ويرمز المبلغ الصغيرهذا مستحيٌل بشريًّاين الذي علينا هلل! سداد الدّ  اال نستطيع أبدً وأنّك 

ممكن ة شهوٍر من العمل، فإنّه هذا المبلغ كبير، إذ يقابل أجرة ثالث ة الّشخص اآلخر بحقّي أو حقّك. ومع أن  لخطي  

بنعمة هللا أن نغفر لآلخر ما أخطأ به بحقّنا. ال يشير هذان  نستطيعيُظِهر هذا المبلغ البسيط أنّني وأنّك ! السداد بشريًّا

 أحد هذين المبلغين كبيرٌ  ة، ولكّن حقيقة أن  أو أي كمية يمكن قياسها من الخطي  المبلغان إلى أي نوٍع من الخطايا 

 ة فهم المثل. في كيفيّ وتأثيٌر اآلخر صغير أمٌر مهم وله دوٌر و

 

 .الجاّلدون الُمعذِّبون 

إنسان ما يستحقّه على ما  معنى ُمحد د، ولكنّه يمثِّل الدينونة األخيرة، التي فيها سينال كلُّ  ال يُعطى هذا العنصر أي  

 (. 12: 1نثوس كور4) ارديئً  أو اعمله في حياته في الجسد، سواء أكان صالحً 

 ينبغي عدم إعطاء التفاصيل األخرى في هذا المثَل أيّة مغاٍز ُمحّددة، إذ يقتصر دورها في المثل على تعزيز القّصة. 

 

  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 1

ثل نفسها. ة المَ : الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل موجودة إّما في الّشرح أو التّطبيق، أو يمكن استخالصها من قصّ ُمقّدمة

وبالنّظر إلى الطريقة التي بها شرح أو طبّق يسوع المسيح الَمثَل أو طب قه نعرف كيف ينبغي تفسير األمثال. عادةً ما 
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يكون للمثَل هدف أو درس رئيسّي واحد، أي نقطة مركزية واحدة يشّدد عليها. ولذا، علينا أال نحاول إيجاد حقٍّ 

 ل القصة، بل نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذي يسعى المثَل لتقديمه. روحّي في كل واحٍد من تفاصي

 ثَل؟ : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ شف وناق  اكتش   

 .مالحظات

 ."ملكوت هللاالغفران في يعلّم عن " 11-41: 12في متّى  العبد غير الرحيم مثَل 

 ااشر بين الغفران اإللهي والغفران البشري. أي أّن هناك ارتباطً ثمة ارتباط مبرسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

بين الغفران الذي نناله من هللا والغفران الذي نقّدمه لشخٍص أخطأ بحقّنا. ينبغي للمسيحّي الحقيقي الذي  امباشرً 

  "بهذا. اراغبً أن  يكون ألن يغفر لكّل من أخطأ بحقّه و اُغف رت خطاياه أن يكون مستعدًّ 

 

ع مثاله تبَ هللا يأمر بأن يُ  ألن   افقط كتعبير لالمتنان هلل الذي غفر له خطاياه، بل أيضً  الحقيقيّ  غي أال يغفر المسيحيّ ينب

عاُمل مع اآلخرين. فألن هللا غفر للمسيحّي الحقيقّي، فإنّه ينبغي له أن يغفر لآلخرين! ينبغي أن يتخلّى في كيفية التّ 

بحقوقه، وأن يسمح للنّعمة بأن تنتصر على حقوقه! المحبّة تطلب وضع المحبّة المسيحّي الحقيقّي عن مطالبه 

 . اجانبً  الطّبيعية للّذات

أو غير رحيم  اهللا قاسيً  ملكوتِ  التي يتّصف بها ملكوت هللا. فينبغي أال يكون شعبُ  ساسيّةالغفران إحدى الّسمات األ

 ّديّاتهم ومخالفاتهم وتجاُوزاتهم بشكٍل متكّرر ودائم )متّىتجاه من يخِطئون من اإلخوة، بل عليه أن يغفر لهم تع

3 :14 ،12-11 .) 

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن المَ . 1

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

ا يوازيه أو يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع أخرى في الكتاب الُمقد س. حاول أن تجد أهّم الشواهد المقابلة األمثال له م

والمشابهة التي يمكنها أن تساعدنا في تفسير المثَل. احرص دائًما على أن تفّسر مثاًل ما باالعتماد على التعليم 

 الواضح والمباشر للكتاب الُمقد س. 
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 مثَل الخصأ. مَ  

 .43-41: 1متّى  اقرأ

 بالغفران في ملكوت هللا؟  انقكيف يتشابه هذان المثالن المتعلِّ : اكتشف وناقش

  .مالحظات

". والّرسالة الرئيسيّة لهذا المثل الغفران في ملكوت هللا"عن مثل  اهو أيضً  43-41: 1مثل الخصم الوارد في متّى 

 !"اآلن اوقت الُمصالَحة هو دائمً هي: "

ل  الغفران إحدى الّسمات الّرئيسيّة التي يتّصف بها ملكوت هللا. فالذي ينتمي إلى شعب ملكوت هللا الحقيقّي ال يؤجِّ

اإلنسان الذي يرفض أن ! اجدًّ  امتأّخرً  - امتأّخرً  االُمصالَحة مع أخ أو أخت غاضب عليه ألّن الغَد يمكن أن يكون وقتً 

 . ايتمّكن من سداد دينه أبدً يحاول بجّديّة وحماس أن يتصالح مع اآلخر لن 

وال مفّر منه  احة مع األخ المخطئ أو األخت الُمخطئة أمٌر ضرورّي تمامً بينما مثَل العبد غير الّرحيم يعلّم أن الُمصالَ 

 من أجل الُمصالَحة مع هللا، فإّن مثَل الخصم يعلّم بضرورة عدم تأجيل هذه المصالحة أو التباطؤ في إنجازها. 

 

 .يّة والتعذيبب. العبود 

 ة والتعذيب؟ : ماذا يعلّم الكتاب الُمقد س عن العبوديّ اكتشف وناقش

  .مالحظات

 .ةممارسة البيع للعبوديّ  

: 2؛ 3: 4؛ عاموس 1: 12؛ إشعياء 3-2: 1؛ نحميا 1: 2ملوك 4؛ 21-11، 12-2: 41؛ الويّين 1: 44خروج  اقرأ

، فإّن العبد 41فقط للّّص. وبحسب الويّين  ابه امارسةً مسموحً م ا، كان بيع اإلنسان عبدً 44خروج  ِسفر . بحسب3

ملوك 4ة في سنّة اليوبيل. ويشير ت، وينبغي إطالقه من العبوديّ تنبغي معاملته ال كعبد بل كأجير مؤق   االذي يُباع عبدً 

ستعباد كنوٍع من سداد الديون. ين اال، دَ 1في نحميا  ادون الُمصاَدقة على هذه المماَرسة. والحقً  اعبيدً  النّاس إلى بيع 2

ة إلى بي والعبوديّ ه لم يرسل شعب إسرائيل للسّ حقيقة أن  ، عبّر الّرّب من خالل صورتين عن 12بحسب إشعياء و

ب ثبِت أن الرّ بابل، ولكّن شعب إسرائيل نفسه كان السبب وراء سبيه وعبوديته. لم يُعِط الرب إسرائيل وثيقة طالق تُ 

تعود إلى خطاياهم!  اشعب إسرائيل ُرفِض وبيع عبيدً  . فحقيقة أن  اه لم يبِع إسرائيل عبيدً كما أنّ  كان قد تخلّى عنه.
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 اأمرً كن تلم  ا! وهكذا، يُستنتَج أن ممارسة بيع النّاس عبيدً اوبحسب النّبي عاموس، فإن الّرّب أدان بيع الناس عبيدً 

في البالد والمناطق الواقعة خارج إسرائيل، كان بيع النّاس الذين عليه من دون تبيان الظّروف والُمسبِّبات. و اُمصاَدقً 

 هي الممارسة التي يشير إليها مثَل العبد غير الرحيم.  ذه، وهاشائعً  اال يستطيعون سداد ديونهم أمرً 

 

 .ممارسة التعذيب 

ه، دفعه إلى الجاّلدين : "وإذ ثار غضب سيّده علي12: 12. يقول الّرّب في متّى 1-3: 12؛ 1: 1 يوحنا رؤيا اقرأ

بوه حتى يوفي كل  ما عليه بون في الشرق األوسط القديليعذِّ  م مسؤولين تعيّنهم المحكمة لتعذيب." كان هؤالء الُمعذِّ

الذين اقترفوا جرائم بشعة. ومّرة أخرى نقول إّن الكتاب الُمقد س ال يصادق على ممارسة التعذيب، ولكنّه يُخبِر بما 

 من "قّصة" يسوع.  امن تعليم يسوع، ولكنّه كان جزءً  اك الجزء من العالم. لم يكن التعذيب جزءً كان يحدث في ذل

ة مدينة بابل الّشّريرة من أجل ، يأمر هللا أدوات غضبه بأن ينفّذوا حكم غضبه الُمقد س على خطي  يوحنا فر رؤيافي سِ 

عن األمر بلغة مجازية. ال يحّدد هنا أدواته في إيقاع  مجازاتها مجازاةً كاملةً على ما عملته لآلخرين. وهو يعبِّر

العقاب. إن هم كّل شخٍص وكلُّ شيٍء يستخدمه هللا لتنفيذ حكمه ودينونته. معنى "ضاعفوا لها جزاء ما اقترفت" هو 

اياها" و"العقاب . وألن  ال كفّارة لخطايا بابل، فإن "خطاًل "إيقاع العقوبة الكاملة بها"، أي العقوبة التي تستحقّها فع

ل أحدهما اآلخر بشكٍل كامل. فأعمالها تجاه اآلخرين شملت  العادل الذي يتمّ  إيقاعه بها على خطاياها" هما نصفان يكمِّ

عذابها القاسي وغير الرحيم الذي أوقعته في اآلخرين والحزن واأللم الّشديدين اللذين تسبّبت بهما لآلخرين. وبحسب 

 ها ستنال عقوبتها العادلة! ُحكم هللا ودينونته، فإن

 

 .ج. التعاليم عن الغفران 

 : كيف تقارن ما تعلّمه المقاطع الكتابيّة التالية بما يعلّمه المثَل؟ اكتشف وناقش

  .مالحظات

  01: 1 ية؛ روم01: 31؛ متّى 1: 312زمور م 

جميع النّاس على  ." إنّها تعلّم أنّ : "ألّن الجميع قد أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ ما يمّجد هللا41: 1 يةتقول روم

 األرض مديونون هلل وبحاجة لغفران هللا. 
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  02: 1 ية؛ روم1: 11؛ مزمور 01: 31متّى  

ى أن أن يفتدي أخاه أو يقّدم هلل كفّارةً عنه." إنّه يعلّم أنه ليس من أحٍد قادر عل ا: "ال يقدر أحٌد أبدً 1: 21يقول مزمور 

 يدين به هلل.   ذييسّد دينه أو دين أخيه ال

 

 31: 1؛ 31: 1 ية؛ روم31: 0؛ تكوين 01-01: 31متّى  

 وإّن كل  العالم سيُحاَسب أمام هللا. إنها تعلّم بوجوب سداد هذا الدين هلل!سيَُسدُّ فٍم إن  كل   11: 1 يةتقول روم

 

  03: 1كورنثوس 0؛ 01: 1 ية؛ روم01: 02؛ 01: 31متّى  

ذين يؤمنون يتبّررون مجانًا بنعمة هللا بفداء يسوع المسيح، الذي مات ذبيحةً كفّاريةً الّ  كل   إن   41-44: 1 يةتقول روم

عن الخطايا. يعلّم هذا المقطع أّن ديون اإلنسان ال تَُسّد ويُساَمح عنها إال حين يؤمن بذبيحة المسيح الكفّارية ألجل 

 الخطايا. 

 

 31: 1كورنثوس 0 

هلل على عطيّته المجانيّة التي تفوق الوصف!" ينبغي أال تكون مسامحة اآلخرين الذين  ايقول الرسول بولس: "فشكرً 

 ، ألّن ما ندين به هلل أكثر بما ال يُقاس مما يدين به النّاس إلينا. اصعبً  اأخطأوا بحقّنا أمرً 

 

 31-30: 1؛ كولوسي 10: 1؛ أفسس 31-30: 1؛ 11-10: 31متّى  

: "فإن  غفرتُم للنّاس زاّلتهم، يغفر لكم أبوكم الّسماوي زاّلتكم. وإن لم تغفروا للنّاس، 11-12: 3في متّى  بّ يقول الرّ 

سامح  إنأن يتأّكد من كونه قد سوِمح بديونه لإلنسان ه يمكن هنا أنّ  بّ يعلّم الرّ ال يغفر لكم أبوكم الّسماويُّ زالتكم." 

هللا لن يغفر  ه. مؤك د أن  ذين أخطأوا بحقّ إن غفر اإلنسان للّ  يون التي له عليهم. فيقين الغفران ممكن فقطاآلخرين بالدّ 

لآلخرين مثلما غفر هللا لهم. ولكن إن لم  وايغفر ينبغي للمسيحيّين أن  لالنتقام!  اًل خفي في قلبي ضغينة أو ميإلنسان يُ 
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بحقّه. فاهلل لن يغفر لمن  اونهيغفروا لآلخرين خطاياهم التي اقترفوها بحقّهم، فلن يغفر هللا لهم خطاياهم التي يقترف

 يرفض أن يغفر لآلخرين ويسامحهم. 

 

 31: 31؛ 01-01: 1متّى  

ذي تعر ض لإلساءة؟ وجواب يسوع هو: الّ  خص الُمسيء أممن ينبغي أن يأخذ الخطوة األولى نحو الُمصالحة: الشّ 

عليك،  اوهناك تذك رَت أّن ألخيك شيئً : "فإذا جئَت بتقدمتك إلى المذبح، 42-41: 1كالهما!" فيقول يسوع في متّى 

خص وصالح أخاك، ثم ارجع وقّدم تقدمتك." يعلّم يسوع هنا أّن على الشّ  اًل فاترك تقدمتك أمام المذبح، واذهب أوّ 

أخطأ إليك أخوك، فاذهب إليه وعاتبه بينك وبيته على انفراد." يعلّم  : "إن  11: 12المخطئ أن يبادر. ويقول في متّى 

يبادر في محاولة اإلصالح. ففي عيني هللا، ليس المهم هو تحديد َمن بدأ المشكلة، بل  نا أّن على البريء أن  يسوُع ه

 المهّم هو حصول الُمصالَحة! فاهلل ينظر إلى الطرفين بصفتهما مسؤولَين ألن يبادرا نحو الُمصالَحة! 

 

ص التعليم الّرئيسّي للمَ . 1   .ثَللخِّ

به، وما  نؤمنأو  نعرفهالّرسائل الرئيسيّة التي يقّدمها المثَل؟ ما الذي يريدنا يسوع المسيح أن  : ما التّعاليم أوشناق  

 ؟نعملهأو  نكون عليهالذي يريدنا أن  

  .مالحظات

 ماذا نتعلّم عن طبيعة هللا؟ 

ها تقّدم روح هللا و أنّ النّاس أن يعرفوا طبيعة هللا. وأحد الّدروس العظيمة التي نتعلّمها من هذه األمثال ه على كلِّ 

ر والخيال. يمكن تشبيه خطايانا في عيني هللا بدين العشرة آالف وزنة، وهي بالتالي  الراحمة الغافرة التي تفوق التصوُّ

دين ال يستطيع إنساٌن أن يوفي هللا به! وبينما الدين الذين ندين به هلل، بسبب خطايانا، ال يمكننا سداده، فقد سّد يسوع 

 ين بالنّيابة عن كّل من يؤمن به! فقد مات على الّصليب للتكفير عن كل خطايا الّذين يقبلونه )انظر يوحناهذا الد  

(! كّل َمن يدعو باسم الرب يسوع المسيح سيخلُص 11: 12ذين يخّصونه )انظر يوحنا الّ  (، أي عن كلّ 14: 1

 (. 11: 12 ية)روم
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 ؟طبيعة المسيحيّين الحقيقيين ماذا نتعلّم عن 

فوا. أحد الّدروس العظيمة األخرى التي يمكن  على المسيحيّين الحقيقيّين أن يعرفوا كيف ينبغي أن يعيشوا ويتصر 

تعلّمها من هذه األمثال هو أنّها تعلّمنا ما يريد هللا منّا أن نكون عليه ونعمله. فهو يعلّمنا أّن علينا أن نذهب ونتصالح 

ما مع إنسان لديه مثل هذه المشاعر تجاهنا! إنّها ، أو ربّ هولدينا مشاعر بالظلم تجاه مع كّل إنسان نشعر أنه أساء إلينا

، ألّن اتعلّمنا أن علينا أال نبطئ أو نماطل في الغفران لآلخرين والتُصالُح معهم. علينا أن نغفر اآلن ونتصالح سريعً 

التي يتّصف بها ملكوت هللا! المنتمون  ساسيّةمات األالسّ  ىحدإلعمل هذا! الغفران هو  اجدًّ  امتأّخرً  االغَد قد يكون وقتً 

إلى شعب ملكوت هللا الحقيقي ال يحتفظون بمشاعر الحقد والمرارة في قلوبنا، وال يحتفظون بسجالت بخطايا 

(. ينبغي أن ال 1: 11كورنثوس 1في الغفران لآلخرين ومصالحتهم ) اوفورً  ااآلخرين بحقّهم، ولكنّهم يبادرون سريعً 

ما يُرتَكب بحقهم تجاه اإلخوة الُمخِطئين، بل عليهم أن يغفروا  ءن شعب ملكوت هللا الحقيقّي قساةً أو غير رحمايكو

 (. 11-12، 14: 3من إساءات بتكرار واستمرار )متّى 

 دقائق( 2) صالة  1

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

 تموه اليوم. صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعل م َصلُّوا بالتناُوب

  أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائي ة أو ثالثي ة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعل متموه اليوم.

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 1

 القادمللّدرس 

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

  .وأن تكرز بالملكوت تعه د بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح :التعهُّد .1

 مع شخص آخر أو ضمن مجموعة. مثَل العبد غير الرحيم" المتعلِّق بـ" ِعظ أو علّم أو ادرس التعليم .4

، 11، 11 المزاميرِسفر  تمت ع بخلوة روحي ة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يوميًّا ِمن الخلوة الروحية: .1

ن مالحظاتك.استخدم  .24، 12 ل. َدوِّ   طريقة الَحّق الُمفض 

 راجع سلسلة آيات الحفظ المتعلّقة بـ"ملكوت هللا".  :الحفظ .2
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استفد من منهجية  .41-14: 3رومية حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق ب درس الكتاب الُمقد س: .1

 قد س. الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب المُ 

 (. 1: 1هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .3

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

 وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.
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 01الّدرس 

 صالة 3

 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي  ئد المجموعة:قا  . الذي يتعل ق بالكرازة والمناداة بملكوت هللاَصلِّ وكرِّ

 دقيقة(  42) مشاركة  0

  المزامير

 

ة بكل واحٍد منكمشاركوا بالتناُوب )أو اقرأوا  ما تعل متموه أثناء إحدى خلواتكم  (من دفاتر الخلوة الروحي ة الخاص 

 (. 11، 11، 13، 12 اطع الكتابي ة الُمعي نة لُكم )مزمورة وتأمالتكم في المقالروحي  

 وااكتف. أصغوا إلى الشخص الذي يُشارك، وتعاملوا مع ما يقوله بجدي ة، واقبلوه. ال تُناقشوا األمور التي يُشاركها

 بكتابة المالحظات. 

 دقائق( 1) حفظ 1

 يةمراجع آيات الحفظ المأخوذة من رسالة رو

 

  .راجع آيات الحفظ المأخوذة من رسالة روميةفي مجموعاٍت من اثنين  راجعوا

 دقيقة(  21) درس كتاب 1

 01-30: 1رومية 

 

تعليم عملّي يبيّن "كيف  13-11: 3 يةشرح عقيدي "لما ينبغي اإليمان به"، بينما روم 12-1: 3 يةروم :ُمقّدمة

م التي تم تحقيقه حتى ذلك الوقت. هذا الفصل مثال  ام تشجيعً دِّ فتق 41-11: 3 ميةروأّما ينبغي أن نحيا".  على التقدُّ

الثابت المتوافق مع اإليمان طبيق حيح، والتّ اإليمان الصّ حيح لعملية بناء المسيحيّين الحقيقيّين: رتيب الصّ على التّ 

حيح  بات والمثابرة. شجيع على الثّ ، والتّ الص 
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 كلمة هللا                                           .               اقرأ: 1الخطوة 

   .41-14: 3رومية لنقرأ  اقرأ.

 لنقرأ بالتناوب بحيث يقرأ كل شخص آية واحدة إلى أن ننتهي من قراءة المقطع بأكمله. 

 

 

 .                                                     ُمالحظاتاكتشف: 2الخطوة 

ر. و الحق الذي تعتقد أنه مهم بالنسبة لك في هذا المقطع؟ أو ما هو الحق الذي لََمس عقلك أو قلبك في هذا ما ه َفكِّ

 المقطع الكتابي؟

ن. ن أفكارك في دفترك.  َدوِّ  اكتشف َحقًّا واحًدا أو حق ين تفهمهما. فَكِّر فيهما ودوِّ

 لكتابة، شاركوا أفكاركم بالتناوب(. )بعد أن يقضي أعضاء المجموعة بعض الوقت في التفكير وا شار ك.

 لنتناوب في مشاركة األشياء التي اكتشفها كل واحٍد ِمن ا.

 )تذك ر أنه في كل مجموعة صغيرة، سوف يُشارك أعضاء المجموعة ُمشاركات ُمختلفة(.

 

 31-30: 1 يةروم

عليهم أال يستمّروا في عيش حياة  ن  بالمسؤوليّة بأ ايشعرو ع الرسول بولس المسيحيّين على أن  يشجِّ : 3االكتشاف 

 . ون في روماناموسيّ ين ومثلما يعلِّم الاّل شّريرة وغير ُمقدَّسة، مثلما يعمل غير المسيحيّين الحقيقيّ 

 .الطّبيعة غير المتجّددة والطّبيعة الخاطئةأ.  

ي أجسادهم المائتة الفانية، إذ عليهم ة تسود فأال يدعوا الخطي  الحقيقيّين على المسيحيّين  أن   11-14: 3 يةتعلّم روم

واجب ومسؤولية أال يعيشوا حسب طبيعتهم الخاطئة، بل حسب طبيعتهم الجديدة التي نالوها في الوالدة الثانية )انظر 

بيعة غير هللا انتزع "اإلنسان العتيق" )الطّ  أن   11-1: 3 يةسول بولس في روم(. وبينما أظهر الرّ 12-13: 1غالطية 

ة" الحقيقيّين على عدم إطاعة "الخطي  المسيحيّين  41-14: 3 ية(، فإنّه يحثُّ في روم3: 3ة، جسد الخطي   -دة المتجدّ 

الّسل طة التّاّمة هللا انتزع  أنّ  11-1: 3 ية(. أي أنّه بينما أظهر في روم14 :3ة في جسدكم المائت"، )"الخطي  

دة غبات الرّ يحّث المسيحيّين الحقيقيّين على أن ال يطيعوا  41-14: 3 ية، فإنّه في روملطبيعتهم الخاطئة غير المتجدِّ

ين حتّى بعد تجديدهم. ، التي ما تزال موجودة في المسيحيّين الحقيقيّ هوات الّشّريرة اآلتية من طبيعتهم الخاطئةوالشّ 

(. ومع 11: 3 يةللبّر )روم سادهم أدواٍت وأسلحةً من ذلك، على المسيحيّين الحقيقيين أن يقّدموا أعضاء أج اًل ولكن بد

ة ن الحقيقيّون "تبّرروا" من الخطي  بيعة الخاطئة ما تزال حاضرةً فيهم، فإّن قّوتها التاّمة انكسرت! فالمسيحيّوالطّ  أنّ 

 دمير، وهللا اآلن ينفّذ هذه الدينونة منسلطة وقوة طبيعتهم الخاطئة قد ُحِكم عليها باإلبطال والتّ  (، أي أن  1: 3 ية)روم
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(. وهكذا، يُعطى 11: 2 يةلروح القدس )روماخالل المسيحّي الحقيقّي الذي يعيش الحياة الجديدة والُمقد سة بقوة 

س نفسه لعيش الحياة الجديدة الُمقد سة.  المسيحّي الحقيقيّ   بنعمة هللا قدرةً على مقاومة الطّبيعة الخاطئة وليكرِّ

 

 .عمةب. العيش تحَت الّشريعة أو تحَت النّ  

أن المسيحيّين الحقيقيّين ينبغي أال يعيشوا "تحت الّشريعة"، أي أنهم "ليسوا خاضعين  11-12: 3 يةرومتعلّم 

عمة سول بولس عن العالقة بين النّ ريعة". ولكن في المقابل ينبغي لهم أن يعيشوا "تحَت النعمة". يعلّم الرّ للشّ 

يرة اآلتية هوات الّشرّ غبات والش  دهم التي يبذلونها في مقاومة الرّ والشريعة، ويشّجع المسيحيّين الحقيقيّين بأن في جهو

 (. 43-13: 1يحيوا "تحَت النعمة" )انظر عبارة "اسلكوا في الروح"، غالطية  أن  من طبيعتهم الخاطئة على 

عمال الّشريعة هم يحاولون بقوتهم أن يخلصوا أو أن يرضوا هللا بعمل أ، أي أن  ( كثيرون ما يزالون "تحت الّشريعة"1

ة بعض المسيحيّين الناموسيّين(. يقول الكتاب الُمقد س إن هؤالء )قارن مع توراة اليهود، وشريعة المسلمين، وناموسيّ 

ة. ال يستطيع هؤالء أن يحيوا الحياة الجديدة الباّرة وال حتى حالة القداسة األخالقيّ  اال يحصلون على التّبرير، وطبعً 

 ولون أن يحيوها بقّوتهم. الُمقد سة ألنهم يحا

ة فحسب، برير القضائيّ هم ال يتمتّعون بحالة التّ ذين خلصوا بنعمة هللا باإليمان، فإنّ عمة"، أي الّ الذين "تحت النّ  ( ولكن  4

ن ال يستطيعون أن يحيوا في س إن هؤالء المسيحيّين الحقيقيّييقول الكتاب الُمقد  ! اة أيضً بل وبحالة القداسة األخالقيّ 

(. يتوب 1-3: 1وحنا ي1ة )انظر يستمّرون في العيش في تلك الخطي   ة ما، ولكنهم الة. قد يسقطون في خطي  الخطي  

ة! وهكذا، حتى يحيا  ونعمته في مقاومتهم تلك الخطي  تهم، ويعترفون بها ويقبلون غفران هللاهؤالء عن خطي  

سة، ينبغي لهم أن يتمتّعوا بنعمة هللا وينتفعوا مّما تقّدمه )انظر ون الحياة الجديدة البارة والُمقد  المسيحيّون الحقيقيّ 

(! وبقبول نعمة هللا باإليمان باستمرار، سيتمّكنون من االستمرار في مقاومة الطّبيعة الخاطئة، 11-12: 14ين عبرانيّ 

ال تكون الطّبيعة الخاطئة هي وسيكونون قادرين على تكريس نفوسهم لعيش الحياة الجديدة الباّرة والُمقد سة. ينبغي أ

في  . وباالعتماد على هللا ونعمته، ال تعود الطبيعة الخاطئة هي الّسيّد المتسيّدالحقيقيّ  الّسيّد المتسيّد في حياة المسيحيّ 

 (. 12: 3 يةحياة المسيحّي الحقيقّي )روم

يمان ال تعطي أي  إنسان الحق  بأن يرفض عمة من خالل اإلإن عقيدة التّبرير بالنّ  11يقول الّرسول بولس في اآلية ( 1

ة من دون عقاب. فمع أّن المسيحيّين الحقيقيّين ال الّشريعة األخالقيّة )الوصايا العشرة( واالستمرار في الخطي  

يتبّررون بحفظ الّشريعة وااللتزام بمتطلّباتها، فإنّهم يبقون بحاجة للّشريعة لتريهم كيف ينبغي أن يحيوا الحياة 

 (. يةة )انظر الفصل الّسابع من رسالة روممسيحيّ ال
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  01-31: 1 يةروم

يحّث الّرسول بولس المسيحيّين الحقيقيّين على أن  يتحلّوا بالمسؤوليّة في أن يحيوا حياةَ البّر : 0االكتشاف 

 . والقداسة

لطبيعتهم الخاطئة  اال يبقوا عبيدً ة، أي أّن عليهم أالعيش كعبيٍد للخطي   في ينبغي أال يستمّر المسيحيّون الحقيقيّون

سوا  امن ذلك، ينبغي أن يكونوا عبيدً  اًل فيرتكبون األعمال الخاطئة النّابعة من الطّبيعة الخاطئة. فبد للبّر، أي أن يتكر 

 وغالطية 11: 11يوحنا  اآليات في علّمتباّرة وُمقد سة. وبينما  اًل ألن يحيوا طبيعتهم الباّرة الُمقد سة، فيعملون أعما

ح في هذا السياق الحالة  1: 1 أّن الخضوع للمسيح هو السبيل الوحيد الذي يقود إلى الحّريّة الحقيقيّة، فإن بولس يوضِّ

 الحقيقية للمسيحيّين الحقيقيّين من خالل صورتَين عن العالقة بين العبد وسيّده. 

 

 ة" أو تحت الّسيّد "بّر". الّسيّد "خطيَّ أ. العيش تحَت  

، فإّن المسيحيّين الحقيقيّين قبل توبتهم وإيمانهم بالمسيح يكونون قد قّدموا نفوسهم طواعيةً كعبيٍد 13اآلية  بحسب

 اة" سيّدً ة"، أي لطبيعتهم الخاطئة بكّل أعمال العصيان التي تظهر بها. كانت "الخطي  لسيّدهم القديم الذي يُدعى "الخطي  

. وعاقبة العيش تحَت يعملوا أّي صالح، فال يستطيعون إال أن يطيعوا الّشرّ  ، أي أنّهم كانوا عاجزين عن أناقويًّ 

ة هي "الموت"، أي الموت الّروحي اآلن، والموت الجسدّي في نهاية الحياة على األرض، والموت سلطة الخطي  

 األبدّي في الحياة األخرى. 

 اليكونوا عبيدً  ةً إيمانهم بالمسيح يقّدمون ذواتهم طواعي، فإّن المسيحيّين الحقيقيّين بعد توبتهم واضً يأ 13وبحسب اآلية 

يشير "البّر" هنا إلى البّر في لسيّدهم الجديد الذي يُدعى "البّر" مع ما يصحب ذلك من إظهارات إطاعة هذا السيّد. 

، ولهذا يستطيع (. "البّر" سيّد قويّ 11: 1 يةنواحيه )روم الخالص في كلِّ  اوجوهريًّ  اكلِّ نواحيه، وهو يعني عمليًّ 

وحية أن يطيع كّل ما هو صالح. وعاقبة العيش تحَت سلطة البّر هي "الحياة": أي الحياة الجديدة الرّ  المسيحّي الحقيقيّ 

 ة المستمّرة إلى أبد اآلباد. والُمقد سة اآلن، وحياة القيامة الجسديّة بعَد الموت، والحياة األبديّ 

 

 .العبودية للبرّ ة او ب. عاقبة العبوديّة للخطيَّ  

إنسان أن يحيا من دون سيّد! فليس في العالم من هو "حّر" أو "مستقّل"  وهكذا، يعلّم الّرسول بولس أنّه ال يمكن أليِّ 

، بمعنى عدم وجود سيّد له. فكّل إنسان في هذا العالم له سيّد وضع نفسه تحَت سيادته طواعيةً، وذلك الّسيّد هو إّما احقًّ 
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ة اء أجسادهم أدواٍت وأسلحةً للخطي  جبِر النّاس على أن يقّدموا أعضة"، بصفتها الّسيّد، تُ "البّر". "الخطي  ة" أو "الخطي  

 أّماة وحالة العجز عن إطاعة هللا. جاسة، أي حالة العجز عن مقاومة الخطي  واإلثم، وهي تقود النّاس إلى حالة النّ 

، مما يقود إلى الحقيقيّين على أن يقّدموا أعضاء أجسادهم أدواٍت وأسلحةً للبرّ  الّسيّد، فيُلِزم المسيحيّين هِ تِ "البّر"، بصف

ة والقدرة على إطاعة هللا. حين يعرف المسيحّي الحقيقّي أن هذه هي أي حالة القدرة على مقاومة الخطي  حالة القداسة، 

 سه لألمانة الثّابتة المستمّرة ليسوع المسيح. لتكريس نف سيتّجهه ة وعواقب العبودية للبّر، فإنّ عواقب العبوديّة للخطي  

   توضيحات    .إسأل: 1الخطوة 

 : ما األسئلة التّي توّد أن تطرحها على هذه المجموعة بشأن أي أمٍر في المقطع الكتابي؟فّكر

 نفهمها. ، وأن نطرح أسئلة عن أموٍر ما نزال ال 41-14: 3رسالة رومية قّدمها تلنحاول فهم كلِّ الحقائق التّي 

 : ُصغ  سؤالك بأكبِر درجٍة ممكنة من الوضوح، وبعد ذلك اكتبه في دفترك. دّون

: )بعد أن يقضي أعضاء المجموعات دقيقتَين في التّفكير والكتابة، ليشارك كلُّ واحٍد بدوره بعض أفكاره التي شارك

 دّونها(. 

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

 مثلة على أسئلة يمكن أن يطرحها التاّلميذ، وبعض المالحظات على مناقشة هذه األسئلة.( األ بعض )في ما يلي

 

 1 يةروم

 ؟ماذا يعلّم هذا الفصل عن القداسة: 3الّسؤال 

   .مالحظات

 أ. ما هي القداسة )اإلنسان الجديد(؟ 

ات القديمة" ُصلِب مع المسيح. زمن الفعل الُمستخدم ان العتيق" أو "الذّ "اإلنس إنّ  3: 3 يةاإلنسان العتيق: تقول روم

هنا يشير إلى أن موت الطّبيعة غير المتجّددة بكلّيتها عمل حاسم يحصل مّرة واحدة. "إنساننا العتيق" هو حالتنا 

 تستمّر فترةً من الّزمن.  ة قبل التّجديد. ال يُمات "اإلنسان العتيق" ببطء في عمليةٍ اخليّة وحالتنا الخارجيّ الدّ 

د. ال تشير ة بعد التّجدية وحالتنا الخارجيّ اإلنسان الجديد: تشير "القداسة" إلى "اإلنسان الجديد"، أي حالتنا الداخليّ 

ها تشير إلى عملية مستمّرة في الت غيُّر أكثَر فأكثر في القداسة )التقديس(، ولكنّ  44و 11: 3 يةالكلمة "قداسة في روم

التي يعطيها هللا لمقاومة  (. إنها تشير إلى القدرة12: 1كورنثوس 1)انظر  اوقّديسً  االة صيرورة اإلنسان ُمقد سً لى حإ

يقع التشديد ال على عملية التقديس، بل على حالة ، 3 يةة وإطاعته بكّل القلب بعيش الحياة الجديدة. في رومالخطي  

ة ة وقّوة الخطي  عن الخطي   هائيّ يشّدد على االنفصال الحاسم والنّ  . فالّرسول بولسالتقديس، التي تُدعى القداسة

 كريس للعيش للبّر. وسلطتها، وعلى القدرة والتّ 
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 ب. ما هو هدف القداسة )اإلنسان الجديد(؟  

كون ة" هو جسدنا المادي الذي يهدف اإلنسان الجديد هو أال يدع جسده المادي يُحَكم بالطّبيعة الخاطئة. "جسد الخطي  

ثيمة التي ما تزال تسكن في المسيحّي الحقيقّي. وبحسب األأداة ُمستخدمةً بيد طبيعتنا الخاطئة، أي أنّه الميول الخاطئة 

وبالتالي عدم البقاء  "ةتنا القديمة هو "إبطال جسد الخطي  لصلب إلنساننا العتيق أو ذاالحاسم لهدف ال، فإن 3:3 يةروم

وغير فاعل، بل  اوضعيفً  اة عاجزً ذاتنا القديمة هو جعل جسد الخطي   كان هدف صلبة. ة للخطي  في حالة العبوديّ 

ة بالهالك، ويتم تنفيذ هذا الحكم من خالل عيش الحياة الجديدة والُمقد سة تعطيله. فقد ُحِكم على جسد الخطي  وإبطاله و

تحَت سلطة  ينبغي أال يبقى جسده الماديّ  احقيقيًّ  ا(. حين يصير اإلنسان مسيحيًّ 11: 2 يةوح القدس )رومبقوة الرّ 

ي ، ينبغي أن يصير جسده تحَت سيطرة حالة التّجديد، أي يحيا بالبّر الذ13: 3 يةطبيعته الخاطئة، بل بحسب روم

 (. 43-13: 1؛ غالطية 11-12: 3 يةة وإطاعة هللا؛ روميظهر في القداسة )مقاومة الخطي  

 

 ج. ما هو دليل القداسة في الحياة؟  

، 11، 1، 4: 3 يةة وسلطتها )رومة( هو الموت بالنسبة لقّوة الخطي  )القداسة في الحيا اجديدً  ادليل كون اإلنسان إنسانً 

(. فيظهر اإلنسان الجديد )قداسة الحياة( حين 3: 3لطبيعته الخاطئة ) اظِهر المسيحّي الحقيقّي أنّه لم يعد عبدً (. يُ 12

(، وبعيشه حياته هلل 2: 3 يةه في "الحياة الجديدة" )رومك( بسلوا، أي )حرفيًّ ةيددلجيحيا المسيحّي الحقيقّي الحياة ا

هلل" هو أن يحيا تحَت سيادة هللا وفي طاعة هللا. والبرهان المرئّي الظاهر  ا(. معنى أن يكون "حيً 11: 3 ية)روم

 يةدواٍت وأسلحٍة للبّر )رومهلل كأ لإلنسان الجديد )قداسة الحياة( هو تقديم المسيحي الحقيقي أعضاء جسده

 (. 11: 3 ية(، وإطاعته "صيغة التعليم" التي ينبغي أن يخضع لها )روم11، 11: 3

 

 لقداسة؟افع لهو الدّ د. ما  

لعيش  واألساسيّ  هي أّن النّعمة، ال الّشريعة، هي العنصر المهمّ  يةأهم عقيدة يعلّمها الفصل الّسادس في رسالة روم

 (. 12: 3 يةاة اإلنسان الجديد )رومي لعيش حيالقداسة، أ

ة، ويحاولون أن يتبّرروا بعمل أعمال الّشريعة يّ الذين هم "تحَت الّشريعة" يتّصفون بالبّر الذاتّي أو الّروح النّاموس

 الّصالحة. دافعهم في إطاعة الّشريعة هو الخوف من عقاب هللا وكذلك كسب خالصهم من أجل نوال مكافآٍت من هللا. 
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انيّة، في أعماقهم أّن هللا الّسيّد المتسلّط بّررهم بنعمته المجّ  اين يكون النّاس "تحَت النّعمة" فإنّهم يدِركون تمامً ولكن ح

ة هللا لهم توقِظ فيهم رغبةً وإرادةً ُمقد ستَين إلطاعة هللا. دافعهم في إطاعة هللا هو التي نالوها باإليمان. إدراكهم لمحبّ 

 إطاعة هللا هو تمجيد هللا.  ة هللا، وهدفهم منمحبّ 

 

 ه. ما هي يقينيّة القداسة؟ 

 ان قبل ألفي سنةموت يسوع المسيح وقيامته الحرفيّ  و)في حالة القداسة( ه اجديدً  اأساس كون المسيحّي الحقيقّي إنسانً 

أن موت المسيح  وكما. أخرى حيةٍ نامن  ان مع المسيح حين يؤمنوقيامته الروحيّ  الحقيقيّ  وت المسيحيّ من ناحية، وم

ة وقّوتها هي سبة للخطي  بالنّ  تيجة األكيدة والمحتومة لموت المسيحّي الحقيقيّ كانت له نتيجة أكيدة هي القيامة، فإّن النّ 

! ايقينيً  االحياة الجديدة الباّرة والُمقد سة! موت يسوع المسيح وقيامته يجعالن تبرير وقداسة المسيحيّين الحقيقيّين أمرً 

ون في موت المسيح من أجل أن يشتركوا في حياة قيامة المسيح. وبسبب موت المسيحيّين مسيحيّون الحقيقيّ يشترك ال

الحقيقيّين وقيامتهم الروحيين والحاسميين مع المسيح، فإنّهم "يستطيعون أن يحيوا وسيحيوا حياة القيامة الجديدة هلل" 

 سوفذلك و يستطيع، فهو فحسب اأن يقّدم ذاته هلل عبدً  عليهليس  (! ولذا، فإّن المسيحّي الحقيقيّ 11-2: 3 ية)روم

(! فالمسيحيّون 13: 3 يةوهو يستطيع ذلك، وسيفعل ذلك )رومإرادة هللا،  (. وعليه أن يطيع11: 3 يةيفعل ذلك )روم

يعتهم الُمقد سة ون ليسوا ملزمين فقط بأن يطيعوا، ولكنّهم ُخلِقوا بحيث يمكنهم أن يطيعوا بالرغم من مقاومة طبالحقيقيّ 

غبة إلنشاء الرّ ، يعمل هللا فيهم 11-14: 4ولكن غير الكاملة بعُد. إنّهم ال يستطيعون إال أن يطيعوا، ألنّه بحسب فيلبّي 

؛ 3: 1؛ فيلبّي 12: 2 ية)انظر روما بحسبه ويعملو يرغبواالح ويعطيهم القدرة على أن حسب قصده الصّ  وايعمل بأن  

علينا، ال اآلن لطبيعتنا الخاطئة سلطة أو سيطرة تاّمة  تبقىه ينبغي أال فإّن لدينا اليقين بأنّ ولذا، (. 4-1: 1بطرس 1

أن نستطيع  لنا وال في أّي وقٍت في المستقبل! نعمة هللا المعطاة لنا في موتنا وقيامتنا الّروحيّين مع المسيح تضمن

(. ليس الصراع ضّد 11، 11: 2 يةيد ويقينّي )رومة حصول هذا! االنتصار أكإدراك ما علينا فعله، وتضمن يقينيّ 

بيعة الخاطئة قد بطُلت من ناحية فاعليتها وبشكٍل كافي. وقد تّم تأمين انتصار القداسة ة بال رجاء، ألن قوة الطّ الخطي  

 ! هذا هو "اإلنجيل"! اًل بعمل خالص المسيح الكامل والمكتِمل. هذه أخباٌر ُمفِرحة وُمسّرة فع
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 31: 1 يةروم

ع المسيحيّون الحقيقيّون في عُ : 0الّسؤال   ؟دتهه  ما المقصود بالطّاعة القلبيّة لصيغة التعليم الذي ُوض 

  .مالحظات

 أ. ما هي صيغة التّعليم؟  

ن في العهد قد الرسل، و عليم المسيحي"، الذي كان يتّبعه ويستخدمه كلّ عليم" هو "نموذج أو مقياس التّ "صيغة التّ  ُدوِّ

(. ويتم شرحه بشكٍل 11: 1تيموثاوس 4ه النّموذج الّصحيح والثّابت للتّعليم والعقيدة المسيحيّين )انظر د. إنّ الجدي

. هذا اأيضً  معرفةً تاّمة عند الّرسول بطرس ا، كان معروفً 13-12، 14: 1بطرس 4خاّص في رسالة روما، وبحسب 

ن نظّم تفكير المسيحيّين وممارساتهم. كان يعلّم الطّريقة يعليم والعقيدة المسيحيّ ابت للتّ حيح والثّ موذج الصّ "النّ 

الّصحيحة الوحيدة للتّبرير وكذلك الطّريقة الّصحيحة الوحيدة للتّقديس. إنّه قاعدة اإليمان والممارسة التي أعطاها هللا 

نبغي لكّل المسيحيّين وحّددها، أي العقائد التي ينبغي أن يؤمن بها كلُّ المسيحيّين الحقيقيّين والممارسات التي ي

 الحقيقيّين أن يحفظوها ويمارسوها.  

إّن شهادته إلنجيل نعمة هللا كانت تشمل إعالن "جميع مقاصد  11-11: 42 الرسل سول بولس في أعماليقول الرّ 

م األمور وبة واإليمان بيسوع المسيح. وعلّ يسوع المسيح. وعلّم عن الحاجة للتّ  بّ هللا". فقد علّم عن موت وقيامة الرّ 

المتعلِّقة بملكوت هللا، مثلما فعل يسوع في جميع أمثاله. وعلّم قادة الكنيسة بأن يهتّموا بعضهم ببعض وبخرافهم التي 

استأمنهم هللا عليها، وأن يعملوا بشكٍل خاّص على حمايتها من المعلّمين الكذبة التي أتت لتحريف حّق الكتاب الُمقد س. 

عن الطّريقة الّصحيحة  يةرسالة رومفي عفاء والمحتاجين. وفي الّروح نفسه، علّم بالضّ كما علّمهم بأن يهتّموا 

ال يستطيع المسيحيّون اليوم أن يتجاهلوا "صيغة ريقة الّصحيحة الوحيدة للتقديس. الوحيدة لنوال التّبرير والطّ 

 عليم"، وال يجوز أن يفعلوا هذا! التّ 

 

 يغة التّعليم هذه.ب. المسيحيّون الحقيقيّون خاضعون لص 

ابتة هذه أُعطيت للمسيحيّين الحقيقيّين ليفّسروها ويطيعوها كما حيحة والثّ عليم الصّ ال يقول الّرسول بولس إّن صيغة التّ 

ابت! فاهلل بسيادته أخضع المسيحيّين عليم الثّ دة هذا التّ ه  يشاؤون، لكنّه يقول إّن المسيحيّين هم من ُوِضعوا في عُ 

س. هذا يعني أن ما يريد هللا أن يؤمن به جميع عدة اإليمان والممارسة التي أُعلِنت في الكتاب الُمقد  الحقيقيّين لقا

، وال يعتمد على تفسير النّاس. لم اشخصيًّ  اذاتيً  ا. فهو ليس أمرً المسيحيّين الحقيقيّن وأن يفعلوه هو أمٌر موضوعيّ 
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ة أمٌر (. موضوع العقيدة والممارسات المسيحيّ 12-1: 4كورنثوس 1عليم، ولكّن هللا أعلنه )انظر يبتكر إنسان هذا التّ 

وبالكيفية  ايقّرره هللا بسيادته ال الكنيسة وال قادة الكنيسة. أمر هللا بسيادته المسيحيّين المؤمنين بما عليهم أن يؤمنوا به

أو يمارسوها  ااب الُمقد س ليؤمنوا بهمن الكت االتي عليهم العيش بها. ال يجوز للمسيحيّين الحقيقيّين أن يختاروا أمورً 

لكل مقاصد بالخضوع بسيادة هللا وإرادته مأمورون . المسيحيّون الحقيقيّون لتجاهلها أخرى اأمورً  ونختاربينما ي

 وإرادة هللا! 

 

 ج. يطيع المسيحيّون الحقيقيّون صيغة التّعليم هذه.  

، بعد أن أبطل 11-13: 3 يةعمل. فبحسب روموٍع من الّسلبية والاّل إلى نلم ينتقل المسيحيّون الحقيقيّون من سيّد آلخر 

ة"، وقّدموا أنفسهم هلل تهم للخطي  ة" فيهم، رفضوا طواعية وبإخالص وسرور "عبوديّ هللا بسيادته "قوة وسلطة الخطي  

ي إلى يسوع المسيح ألجل ! اإلنسان الذي يأتاأيضً  اربًّ يقبله  اُمخلّصً وإطاعته! هذا يعني أن الذي يقبل يسوع المسيح 

يسوع المسيح هو بّرنا تتضّمن دعوة إلطاعة  قديس! إطاعة دعوة هللا بأن نؤمن بأن  ألجل التّ  االتّبرير يأتي إليه أيضً 

(! وإرادة هللا الُمعلنة تأتي إلينا بصيغة تعليم وممارسات صحيحة وثابتة! 41: 42 الرسل كامل إرادته الُمعلَنة )أعمال

ين أن يدرسوا الكتاب يعاب هذه الّصيغة الّصحيحة والثّابتة من العقيدة المسيحية، على المسيحيّين الحقيقيّ ومن أجل است

من دراسة بعض اآليات الكتابيّة دون تسلسل أو  اًل ةً كاملة ضمن سياقاتها بدكتابيّ  اس أكثر، وأن يدرسوا أسفارً الُمقد  

 ترتيب. 

 

 31: 1 يةروم

 ؟لخدمة البرّ  المسيحيّون الحقيقيّون أن يكّرسوا أعضاء أجسادهم الماّديّة عمليً كيف يستطيع ا: 1الّسؤال 

 .مالحظات

ومن ة. ديّة األخرى في الّصراع ضد الخطي  ة أعضاء الجسد والَملَكات الجسيّ يشّدد العهدان القديم والجديد على أهمّ 

 ألعضاء أجسادنا ما يلي:  األمور التي تُظِهر التّكريس اإليجابيّ 

 أكثر من أي شيء.  قلوبناإّن علينا أن نحفظ  41: 2فر األمثال قول سِ ي

 في سلوك الطرق المستقيمة وغير المنحرفة.  أرجلناإّن علينا أن نستخدم  41-43: 2فر األمثال يقول سِ  
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دة إلى قلوب في نظرٍة متألِّفة فِرحة تأتي بالّسعا وجوهنا وعيونناإّن علينا أن نستخدم  12: 11فر األمثال يقول سِ 

 النّاس. 

 . واإلرشادفي االستماع للنّصيحة وقبول التّعليم  آذانناإّن علينا أن نستخدم  42: 11فر األمثال يقول سِ 

 لنّهوض ثانيةً. ل أرجلناإنّه حتّى حين نسقط سبع مرات، علينا أن نستخدم  13: 42فر األمثال يقول سِ 

 .اًل في إتمام األولويات أوّ  أيدينادم إّن علينا أن نستخ 41: 42فر األمثال يقول سِ 

 في المشاهدة والمراقبة وتعلُّم الّدروس مما نراه. عيونناعلينا أن نستخدم  إنّ  14: 42فر األمثال يقول سِ 

 في التكلّم بصبر ولطف ولين مما يقنِع اآلخرين.   أفواهناعلينا أن نستخدم  إنّ  11: 41فر األمثال يقول سِ 

ستَحّب فكير بما هو حّق وشريف وعادل وطاهر ومُ في التّ  عقولناعلينا أن نستخدم  إنّ  2: 2ي تقول لنا رسالة فيلبّ 

عة وما فيه فضيلة وخصال حميدة تستحّق المديح. سَ وحَ  م   ن السُّ

  تطبيقات   . طبِّق: 1الخطوة 

 منين؟والتّي تمثّل تطبيقاٍت ممكنة للمؤ الكتابي : ما الحقائق التّي يحتويها هذا المقطعفّكر

نها. 41-14: 3رومية : لنفّكر مًعا بقائمة ممكنة من التّطبيقات التّي نستقيها من شارك ودّون  ، وندوِّ

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

 : اكتب هذا التّطبيق الّشخصي في دفترك. يمكنك أن تشارك آخرين بتطبيقك الّشخصي.دّون

ذّكر أنّه لن يهتم الجميع بتطبيق الحقائق نفسها، كما قد تكون لديهم تطبيقات مختلفة للحّق نفسه. وفي ما يلي قائمة )ت

 بتطبيقاٍت ممكنة.( 
 

 01:-30: 1 يةمن روم مقترحة. أمثلة على تطبيقات 3

عتك الخاطئة بأن ، وأال تعود تسمح لطبيتهوربوبيّ  يحسلماتعهّد في قلبك بأن تخضع لسيادة يسوع  : 14: 3

 تملك أو تحكم في جسدك المائت الفاني. ال تِطع الّرغبات الّشّريرة النّابعة من طبيعتك الخاطئة. 

بتقديم أعضاء جسدك )أي: عقلك وقلبك وعينيك وأذنيك ولسانك  اد يوميً احرص على أن تلتزم وتتعهّ  : 11، 11: 3

 ّصحيحة والُمقد سة في عينَي هللا. ويديك وقدميك، إلخ( أدواٍت وأسلحةً لعمل األمور ال

ع العيش "تحَت الشريعة"، أي أن تحاول بقّوتك أن تخلِّص نفسك وتطيع قواعد وقوانين قّرر أن تتوق   : 12: 3

الّشريعة، وأن تمارس الممارسات الدينية مثل الصلوات واألصوام الطّقسيّة )قارن مع ممارسات 

حة للحصول على رضا هللا. بل قّرر أن تبدأ العيش "تحَت صال اًل الفريسيّين(، أو أن تعمل أعما
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عمة"، أي باالعتماد على حقيقة أنك ُمخل ص بنعمة هللا من خالل اإليمان بيسوع المسيح. فقد النّ 

! وقد اويعاملك بصفتك بارًّ  االي هو يعتبرك بارًّ ، وبالتّ اأعطاك هللا حالة البّر، أي أنّه أعلنك بارًّ 

ه أعطاك القدرة على مقاومة الخطيئة وإطاعته. فكابٍن هلل في الّروح، القداسة، أي أنّ أعطاك هللا حالة 

مع هللا. فتمتّع بنعمة هللا، واستفد باستمرار من نعمة هللا في عيشك  اأنت تقف في عالقٍة سليمة تمامً 

 حياة جديدة، أي في تقديم أعضاء جسدك أدواٍت وأسلحةً للبّر والقداسة. 

ك أّن اإلنسان الذين يقّدم نفسه لطبيعته الخاطئة إلطاعة الّرغبات الّشريرة النابعة من طبيعته رِ أد   : 13: 3

 أ(.41: 3 يةالطبيعة الخاطئة تقود للموت )روملطبيعته الخاطئة. وإطاعة  االخاطئة ما يزال عبدً 

عليم ع نموذج التّ رف وأطِ أِطع "صيغة التعليم" التي أوِدع المسيحيّون الحقيقيّون في عهدتها. أي اع : 11: 3

، اعرف وأِطع اًل والعقيدة الّصحيح والثّابت الذي ينظم تفكير المسيحيّين الحقيقيّين وممارساتهم. فمث

الطّريقة الّصحيحة الوحيدة للحصول على التّبرير، وكذلك الطّريقة الّصحيحة الوحيدة للحصول على 

 التّقديس. 

 

 ة:. أمثلة على تطبيقاٍت شخصيّ 0

 .  الباّرة والُمقد سة لمجد هللا الجديدةكّرسُت حياتي ألحيا الحياة  قدأ. 

 

 التّعليم والعقيدة المسيحيّين. أنا أدرك أن  الخاّصة ببتة ام الصيغة الّصحيحة والثّ تعلُّ في أريد أن أبذل أقصى جهٍد ب. 

تة لتعليم إرادة هللا. لهذا ثابحيحة واليغة الصّ أحد أفضل األمثلة في الكتاب الُمقد س على هذه الصّ  يه يةرسالة روم

 في تعليم رسالة روما لمسيحيّين آخرين في كّل مكان.  وسأستمرّ  يةسأستمرٌّ في دراسة رسالة روم

 

 التجاوب    .صلِّ : 1الخطوة 

سة ل درافي صالتك لما تعلّمته خال تجاوب. )41-14: 3رومية بشأن حقيقة علّمنا هللا إيّاها في  بالتناوبلنصلِّ 

على أن تكون صالتك جملةً أو جملتَين. تذك ر أن يصلّي أعضاء المجموعة بشأن مواضيع  الكتاب الُمقدس. تدّرب

 مختلفة.( 
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 دقائق( 2) صالة  1

 صالة شفاعيَّة

 .في مجموعات ثُنائي ة أو ثاُلثي ة. ارفعوا صلواتكم ألجل بعضكم بعًضا وألجل الناس في العالم تابعوا الصالة

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 3

 للّدرس القادم

 

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

 . وأن تكرز بالملكوت : تعه د بأن تتلمذ أناًسا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيحتعه د .1

 خر أو مجموعة. مع شخٍص آ 41-14: 3رومية  ِعظ أو علّم أو ادرس .4

ا مع هللا تقرأ فيه حوالى نصف أصحاح الخلوة الروحية .1  14، 11، 12، 22 من المزامير: خّصص وقتًا خاّصً

ل. اكتب مالحظاتك.   يوميًا. استفد من منهجية الَحق الُمفض 

يوميًا آخر  راجع .43-41: 22: إشعياء "ليس مثل هللا" :لكتاب الُمقد س الجديدة واحفظهاتأّمل بآية ا الحفظ: .2

 خمس آيات كتابية حفظتَها. 

ر َمثَل التعليم .1 ، ومثل "البنّاءان الحكيم والغبي" 12: 11"األعمى الذي يقود أعمى" الوارد في متّى : حضِّ

 استفِد من الخطوات اإلرشاديّة الّستّة لتفسير األمثال الواردة في الّدرس األول..41-42: 1الوارد في متّى 

 (. 1: 1شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما سيفعله هللا )مزمور  صلِّ ألجل الّصالة: .3

ن مالحظاتك .1 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيًضا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا، ومالحظاتك  دوِّ

 بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم وهذا التّحضير لألسبوع القادم.
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 1الُملحق 

 والوليمة العظيمة الباب الّضيّق

 

 12-11: 1مثل الباب الّضيّق في متّى 

  يتعلقان بـ 42-11: 12ومثَل الوليمة العظيمة في لوقا 

 خول إلى ملكوت هللاشرط الدّ 

 

 أ. الباب الّضيّق

 .12-11: 1متّى  اقرأ

 .ثَلبيعيّة الُمقدَّمة في المَ افهم القّصة الطّ . 3

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

 ثَل وخلفيّتها الثّقافيّة/ الحضاريّة وحقائقها التاريخيّة. كلمات قّصة المَ 

 : ما هي العناصر الحياتيّة التي تتضّمنها قّصة المثَل؟شناق  

 .مالحظات

 يدخلواة ُمقد مة لكّل النّاس في العالم. فالّرّب يحثّهم على أن وهذه الوصي   تُقّدم قّصة هذا المثَل بصورة حثٍّ ووصيّة.

ريقين ريق الواسع. لكال الطّ الطّ ال يسلكوا الباب الواسع و ال يدخلواق، ويّ الضّ  الطريق يسلكوامن الباب الّضيّق و

 ة في الحياة. هذه صورة واقعيّ الّضيّق والواسع مقصدان ُمحد دان. 

 

 .قيّ الضّ الباب  

ار الذي ال يسمح إال لشخٍص واحد بالدُّخول في كّل مّرة.   هذا يذكِّرنا بالباب الد و 
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 .قيّ ريق الضّ الطّ  

 ين يحيطان بالمسافر على الجانبَين. عب الذي يكون بين حرفَين صخريّ ريق الممّر الصّ يشابه هذا الطّ 

 

 .الباب الواسع 

خول من خالله في الوقت نفسه. وكأّن الفتةً النّاس بكل ما معهم يمكنهم الدّ  من احتّى أن عددً  اهذا الباب واسع جدً 

 بأكبر عدٍد ممكن من النّاس!"  اًل موضوعةً أعلى هذا الباب تقول: "أه

 

 .الطريق الواسع 

 ريق توَجد الفتاٌت تقول:فيه الكثير من االنحرافات. وكأّن على طول هذا الطّ  اعريضً  ايشابه هذا الطريق شارعً 

 "اذهب إلى أينما شئت،" و"ُسق بأسرع ما تريد وما تستطيع." 

 

  .ثَلعناصر المَ ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد . 0

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

ثل، بينما شرح أو قصة المَ  قبلثل المَ  خلفي ةرد تلتي قيل فيها المثَل. عادةً ما ا الظروفصف تثل، أو حكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد تطبيق المَ 

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

 .مالحظات

 

 من إنجيل متّى.  1-1 الفصولفي  واردةهذا الَمثَل  خلفيَّةأ.  

(، 13-1: 1، والهناءة التي لديهم وعالقتهم بالعالم )متّى مواطني ملكوت هللاعلى الجبل، يصف يسوع في العظة 

، يحّث كّل الذين بلغتهم ا(. وأخيرً 14: 1-11: 1اه يسوع المسيح، الملك، ويطلبه منهم )متّى والبر الذي يمنحهم إيّ 
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(. فإن  كانوا قد دخلوا، 12-11: 1ا إلى الملكوت )متّى على أن يدخلو ،ارسالته، سواء في وقت تبليغه إيّاها أو الحقً 

يقارن ما  افليستمّروا بثبات في الطّريق الذي يدِخلهم الباب إليه. وهو يحّذرهم بشكٍل خاّص من األنبياء الكذبة، وأخيرً 

 (. 41-11: 1بين المقصدين األخيرين اللذين يقود الطريقان إليهما )متّى 

  

 . 31-31: 1في متّى  واردةب. قصة المثَل  

 تحّث سامعيها.  يتّخذ المثَل شكل وصيّةٍ 

 

 ج. شرح أو تطبيق المثَل.  

 تطبيق المثَل وارٌد ضمن الوصيّة نفسها. 

 

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

ثل. والتّفاصيل ذات الّصلة في المثَل هي مَ : لم يقصد يسوع أن يكون هناك مغزى روحي لكّل نقطة تُذَكر في الُمقّدمة

ثل الرئيسّي أو الّدرس ثل أو موضوع المَ ثل التي تعّزز النقطة المركزيّة في المَ تلك التّفاصيل الواردة في قّصة المَ 

ا ومستقاّلً لكّل نقطة  تفصيلية الرئيسّي الذي يُراد إيصاله من خالل المثَل. ولذا، علينا أالّ نعطي مغزى روحيًّا خاّصً

 في قّصة المثَل. 

: ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المثَل والتي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها إيصال شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .مالحظات

 

 .ريقانالبابان والطّ  

 حياها اإلنسان بعد ذلك. الحياةَ التي ي الطريقُ القرار األّولي والمبدأي في الحياة، ويمثّل  البابيمثّل 
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 .نوعا المسافَرين على الطّريقَين 

س، وليس من شّك في أنّهما عنصران مهّمان في في الكتاب الُمقد   نما يردا ا" تعبيران كثيرً القليلون" و"الكثيرون"

 المثَل.  

 

 .المقصدان 

 هما عنصران مهّمان في المثل. د أنّ في الكتاب الُمقد س، ومؤك   اأيضً  ايردان كثيرً  ان"الهالك" و"الحياة" أمر

 

  .ثَلحّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمَ . 1

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

ف ينبغي تفسير األمثال. عادةً ما يكون وبالنّظر إلى الطريقة التي بها شرح يسوع المسيح المثَل أو طب قه نعرف كي

للمثَل هدف أو درس رئيسّي واحد، أي نقطة مركزية واحدة يشّدد عليها. ولذا، علينا أال نحاول إيجاد حقٍّ روحّي في 

 كل واحٍد من تفاصيل القصة، بل نسعى الكتشاف الّدرس الّرئيسي الذي يسعى المثَل لتقديمه. 

 الّرئيسيّة لهذا المثَل؟  : ما الّرسالةشف وناق  اكتش   

 .مالحظات

 

 ."خول إلى ملكوت هللاشرط الدّ يعلّم عن " 12-11: 1في متّى  الباب الضيقمثَل 

ريق الذي القرار األّولي والمبدأي الذي يأخذه اإلنسان في الحياة يحّدد الطّ رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

عدم من الباب الّضيّق و خولالدّ الحّث المزدوج على  !"مقصده النّهائي، كما يحّدد األرضسيسلكه ويعيشه على 

ل اإلنسان الشيء الواسع والسهل اًل موضوعين فرعيين. أومن الباب الواسع يشتمل على  خولالدّ  ، طبيعيٌّ أن يفضِّ

ه مع القليلين. ولذا، انتبه من سير اًل بد الكبيرَ  ، طبيعيٌّ أن يتبع اإلنسان الجمعَ اعلى ما هو ضيّق وفيه صعوبات. وثانيً 

  تختاره.  ماإلى 
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ليس التي يتّصف بها ملكوت هللا.  ساسيّةخول إلى ملكوت هللا بالّشرط والحالة اللذين يقّررهما هللا إحدى الّسمات األالدّ 

الي وبالتّ  خول عبر الباب الّضيقمن إنسان يدخل إلى ملكوت هللا بشروطه! وشرط هللا للّدخول إلى ملكوت هللا هو الدّ 

ال يمكن أن يشير إال إلى اإليمان بيسوع  الباب الّضيّقس أن ير عبر الطريق الضيّق. نعرف من الكتاب الُمقد  السّ 

(. ونعرف من 14: 2 الرسل ؛ أعمال3: 12؛ 1: 12؛ يوحنا 43-41: 12المسيح وعمل خالصه المكتمل )لوقا 

عمة باإليمان، عليه أن يعيش ة على الجبل. فبعد أن يخلص اإلنسان بالنّ يشير إلى تعليم العظ الطّريق الّضيّقالّسياق أّن 

(. يدخل شعب ملكوت هللا عبر الباب الّضيّق، فيسيرون 1-1بحسب نموذج التعليم الُمقد م في العظة على الجبل )متّى 

هذا العالم الحاضر ومقصدهم  ريقة التي يحيون بها فيعبر الطّريق الّضيّق. اختيارهم وقراراهم األّوليان يحّددان الطّ 

 هائي في الّدهر اآلتي. النّ 

 

 قارن المثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّس. . 1

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

واهد المقابلة ن حقائق تعلِّمها مقاطع أخرى في الكتاب الُمقد س. حاول أن تجد أهّم الشّ األمثال له ما يوازيه أو يقابله م

عليم ما باالعتماد على التّ  اًل والمشابهة التي يمكنها أن تساعدنا في تفسير المثَل. احرص دائًما على أن تفّسر مث

 الواضح والمباشر للكتاب الُمقد س. 

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

 

 

 : الطّريق أم الباب؟ اًل أيّهما يأتي أوّ  

  .12-41: 11لوقا اقرأ 

طريقتَين مختلفتَين  -ريقان إلى بابين في نهاية الطريقَين؟ أم أّن البابين يقودان إلى طريقَين مختلفين هل يقود هذان الطّ 

أم هو يدخل أحد هذين البابَين ليُسَمح ياة؟ هل يسير اإلنسان في أحد هذين الطريقَين ليدخل أحد هذين البابَين؟ في الح

والّشائع وسط المسيحيّين والّرّسامين المسيحيّين هو أّن الطّريقين  الّشعبيله بالسير على أحد هذين الطّريقَين؟ الفهم 

 فيقودان إلى البابَين.  اًل يأتيان أو
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فيقود إلى الباب، حيث يقول يسوع: "ابذلوا  اًل إلثبات أّن الطّريق يأتي أوّ  12-41: 11تشهد بعض المسيحيّين بلوقا سي

ولكن صياغة وسياق الجهد للّدخول من الباب الّضيّق، فإنّي أقوُل لكم إن كثيرين سيسعون إلى الّدخول فال يتمّكنون." 

"، طريق" و"باب، يتكلم يسوع عن "1. ففي متّى 12-11: 1ياق متّى عن صياغة وس ايختلفان جدًّ  12-41: 11لوقا 

خول إلى ملكوت هللا في شكله الحاضر م يسوع المسيح عن الدّ ، يتكلّ 1". في متّى بابإال عن " 11بينما ال يتكلّم لوقا 

م يسوع المسيح ، فيتكلّ 12-41: 11على األرض وعن عيش الحياة الحالية في ملكوت هللا على األرض. أّما في لوقا 

 (. 12: 41عن الثّبات حتى المجيء الثّاني والدخول إلى ملكوت هللا في مرحلته األخيرة في نهاية الزمن )انظر متّى 

والنّّص يشّدد على العالقة الوثيقة بين الباب والطريق، ولكنه ذكره للطريقَين.  قبل، يتحدث يسوع عن بابَين 1في متّى 

ريق،" مّما يُظِهر أن الطّ وبوضوح "الباب  الطريق"، وكأنّه يمكن قلب ترتيبهما. يقول النّصّ  أوال يقول "إّما الباب 

 الطريق! قبلالباب يأتي 

 بالقرار والخيار، ال يقصد يسوع من دخول الباب المجيء الثاني أو الموت، ولكنّه يفّكر 1في حديث يسوع في متّى 

ألرض. فقرار اإلنسان األّولي والمبدأي في الحياة سيحّدد الطّريقة التي اللذين سياخذهما اإلنسان في حياته اآلن على ا

، ويمثل الخيار األّولي والمبدأي في الحياةيحيا بها على األرض، كما سيحدِّد مصيره النّهائي! يمثِّل "الباب" 

 . الطريقة التي يحيا اإلنسان بها"الطّريق" 

 

 كم عدد النّاس الذين سيخلصون في النهاية؟ 

 .41: 1 ية؛ روم12: 44متّى  اقرأ

ولو كان بنو (. ويقول الّرسول بولس: "12: 44يقول يسوع: "ألّن المدعّوين كثيرون، ولكّن المختارين قليلون" )متّى 

ة مقاطع أخرى في الكتاب الُمقد س (. وثمّ 41: 1 يةستخلص" )روم بقيّةً منهم، فإّن اسرائيل كرمل البحر عددً إ

ريق خول عبر الباب الواسع والطّ في الحياة. فيختار هؤالء الدُّ  اخاطئً  ايأخذون قرارً  كثيرونهناك توّضح أنه سيكون 

 الواسع حتّى حين يدركون أنّهما يقودان إلى هالكهم. 

هم ! اكثيرون جدًّ هاية، ذين سيخلصون في النّ ، وهم عدد الّ القليلينس يوّضح أن ومع هذا، فالكتاب الُمقد   فلن يمكن عدُّ

أّمٍة وقبيلٍة وشعٍب ولغة،  ال يُحصى، من كلِّ  اكثيرً  ا: "ثم  نظرُت، فرأيت جمعً 1: 1 يوحنا ! نقرأ في رؤياحصاؤهموإ

 واقفين أمام العرش وأمام الحمل." 
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 ما هما نمطا الحياة في هذا العالم؟ 

 . 41-42: 11؛ إشعياء 12: 2ا يوحنّ  اقرأ

الحرية والسعادة الباب الواسع ويرتحلون عبر الطريق الواسع يعني يعتقد كثيرون أن أسلوب حياة الذين يعبرون 

قوانين ضابطة يق ويرتحلون عبر الطريق الّضيق يعني ذين يدخلون الباب الضّ ، بينما أسلوب حياة الّ غير المحدودين

وسعادة عند هؤالء الذين يعتقدون هذا يخدعون أنفسهم. فالحقيقة هي أن ما يُدعى حّريّة ! دة وملَل وعدم سعادةومقيِّ 

عبيد ة هم في الخطي   يعيشونبوضوح أّن الّذين . فالكتاب الُمقد س يعلّم االنّاس هما حّريّة وسعادة سطحيتَين جدًّ 

(. فالذين 42: 11! وأّن "األشرار ... كالبحر الهائج الذي ال يهدأ، تقِذف مياهُه القذر والطين" )إشعياء ةللخطيَّ 

عمَل العبيد اسع هم في الحقيقة مثل الّسجناء الُمقي دين إلى كراٍت معدنية ثقيلة ويعملون يسافرون عبر الطّريق الو

 لصالح آلخرين. 

 اوألمً  اات وصعوبات وصراعً ن إنكار الذّ عبر الطّريق الّضيّق يتضم  خول عبر الباب الّضيّق والّسفر الدّ  مع أنّ 

: "سالٌم جزيل اًل يعلّم قائ 131: 111بعُد، فإّن مزمور  امامً ، خاّصة لكون الطّبيعة الخاطئة ليست مهزومةً تاوضيقً 

ق يّ الذين يعبرون الباب الضّ  القليلون(. 1-2: 1بطرس 1لمحبِّي شريعتك، ولن يُعثِرهم بفضلها شيٌء" )انظر 

ن[. ، ولكن ال ]ييأسوامناسبً  اًل هم ال ينهارون[. ال ]يجدون[ ح"الّصعوبات تضيّق ]عليهم[ من كلِّ جهة، ]ولكنّ 

(. 1-2: 2كورنثوس 4" )، ولكن ال ]يموتون[ا]يطاردهم[ االضطهاد، ولكن ال يتخلّى هللا ]عنهم[. ]يُطَرحون[ أرضً 

لين و]هم[ صادقون، كمجهولين و]هم[ معروفين، كمائتين وها ]هم يحيون[، كُمعاقَبين وال هؤالء "]يُعاَملون[ كُمضلِّ 

عندهم، و]هم يملكون[ كل   و]هم يغنون[ كثيرين، كمن ال شيءَ  فقراءفرحون، ك ا]يُقتَلون[، كمحزونين و]هم[ دائمً 

 يفوق في وزنه كّل هذه اأبديًّ  اتنتِج فيهم مجدً ضيقاتهم المؤقّتة والخفيفة البسيطة (. 12-2: 3كورنثوس 4شيء" )

 (! 12: 2 ية؛ روم11: 2كورنثوس 4الّصعوبات )

 

 ما هما مقصدا ما بعد الحياة في هذا العالم؟  

 . 11-1: 12 يوحنا ؛ رؤيا1-2: 1تسالونيكي 4؛ 23: 41؛ 14: 1متّى  قرأا

ريق الواسع خول عبر الباب الواسع والّسير في الطّ أو الحياة األبديّة. الذين اختاروا الدّ  المقصدان هما العقاب األبديّ 

ذين اختاروا أن يدخلوا عبر ا الّ ين. أمّ ه يعني اإلدانة والعقاب األبديّ . الهالك ال يعني الفناء، ولكنّ الهالكيتّجهون إلى 

. فطريق إنكار الّذات يقود إلى الحياة بمعناها الكامل الحياةيق، فهم في طريق ريق الضّ الباب الّضيّق ويسيروا في الطّ 
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 ركة مع هللا في المسيح اآلن وبعد المجيء الثاني" إلى نوال الخالص والشّ الحياةالذي يقود إلى نهاية حميدة. تشير "

 في الّسماء الجديدة واألرض الجديدة. كما أنها تشمل كل البركات التي تنتج عن تلك الّشركة. 

 

ص التعليم الّرئيسّي للمثَل. . 1  لخِّ

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

 ؟ نعملهأو  كون عليهنذي يريدنا أن الّ 

   

  .شروط الّدخول إلى ملكوت هللا 

من ناحية أمٌر  معنى الّدخول إلى ملكوت هللا هو الحصول على الخالص، ويعلّم يسوع أن الحصول على الخالص هو

تي ريق الق وينبغي أن يتّم إيجاده! والطّ خول ضيّ على اإلطالق! باب الدّ  اًل ، ومن ناحية أخرى ليس سهاًل جّذاب فع

زاوية ق االختيار األول والمبدأي الذي يتّبعه اإلنسان. من يّ . يمثِّل الباب الضّ اوليس يسيرً  اأيضً  ضيقيرتبط به الباب 

ل األوليالتّ اإلنسان يُدعى هذا بـ" ". ويمثِّل الطّريق الّضيّق بريرالتّ يُدعى "من زاوية هللا "، ولكنّه وبةالتّ " أو "حوُّ

أو  "ةوبة اليوميّ التّ ريق من زاوية اإلنسان "خول من الباب. يُدعى هذا الطّ اإلنسان بعد الدّ أسلوب الحياة الذي يعيشه 

ل اليوميّ " يمثّل الباب الواسع عدم الّرغبة بالتّوبة، ويمثل الطريق ". كما قديسالتّ "، ويُدعى من زاوية هللا "التحوُّ

 ة. خصيّ لشّ ة واتّباع الخطط ااتيّ الواسع حياة االنغماس في المسّرات الذّ 

طريقة حياة اإلنسان وهو عابر بين  ريق الّضيّقالطّ في بداية طريق حياة اإلنسان، ويمثّل  الباب الضيق ينتصب

للّدخول عبر الباب الّضيّق، على اإلنسان أن يجّرد نفسه من أشياء الجروف العالية التي تحيط به من كل الجوانب. 

اإلنسان  . ولكن مع أنّ ة والبّر الّذاتيّ وح غير الغافرة، واألنانيّ ة، والرّ رضيّ ديدة باألشياء األغبة الشّ كثيرة، مثل الرّ 

د على الّسعي يّ عبر الباب الضّ  ايكون قد اجتاز روحيًّ  ق، فإّن ما يتبقّى من طبيعة اإلنسان العتيقة يبقى في حالة تمرُّ

ٍل كامل إال في لحظة الموت، ولذا فإنّه يكون هناك ال تُهَزم هذه الطّبيعة العتيقة بشكلنزع الّسمات والعادات الّشّريرة. 

ات وحمل ق إنكار الذّ يّ الباب الضّ (. وبهذا، يمثِّل 41-12: 1 يةّر بين الطبيعتَين العتيقة والجديدة )رومصراع مُ 

ليب الص  ، وحمل يّق يمثِل إنكار الذات المستمرّ ريق الضّ الطّ  (. كما أنّ 41: 1)لوقا  الصليب وبدء اتّباع يسوع المسيح

 يوم.  كل يوٍم واتّباع يسوع المسيح كل  
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الّدخول فيه، وطريق الخطاة حّل محلّه  ق قد ُوِجد وتمّ يّ الباب الضّ  ولكن االنتصار الكامل والتّاّم أكيد ومضمون ألن  

ين ير األوليّ وبة والتّبرق يمثِّل التّ يّ الضّ بالّدخول عبر الباب  والواعي(. القرار الّصحيح 1طريق األبرار )مزمور 

 اللذين يحصالن في بداية الّسير مع الّرّب. 

 

 .نتائج الّدخول إلى ملكوت هللا 

تعلِّم العظة على الجبل أن دخول ملكوت هللا أمٌر مصحوب بأمور وظروف جيّدة ُمحب بة وأخرى رديئة غير ُمحب بة. 

بون ولهي أّن الّذي الُمحبّبة تائجالنّ  م يتعّزون، عادة والهناء: إذ لهم ملكوت هللا، وههم السّ ن يدخلون ملكوت هللا ُمطو 

ة وغير الُمحب بة التي سيتعر ض لها الذين يدخلون ملكوت هللا فهي عون، إلخ. أّما النّتائج الّسلبيّ ويرثون األرض، وسيُشبَ 

ذ عليهم أن يعيشوا واإلساءة، كما سيكون عليهم االهتمام ببعض االلتزامات: إ أنهم سيتعر ضون لالضطهاد والّشتم

الفّريسيّين، وعليهم أن يحبّوا أعداءهم، وعليهم أن يصلُّوا ألجل من يضطهدونهم ويضايقونهم،  يفوق بر   اويمارسوا برًّ 

 غير ُمحبَّبة، وغيرها من األمور. تُعتبَر هذه األمور وينبغي لهم أال يكونوا مرائين ولكن فاهمين وُمميّزين لما يحدث

ة عند النّاس، مثل قسوة القلب غير التّاّمة في عمل ما هو صائب، والغضب، ع الميول الطّبيعيّ ألنّها تتعارض م

 (. 1وضعف ضبط النّفس في العالقة مع الجنس اآلخر، واالنتقام، إلخ )متّى 

 

 ب. الوليمة العظيمة

 .42-11: 12لوقا  اقرأ

 بيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.افهم القّصة الطّ . 3

 ة المثَل؟ ة التي تتضّمنها قصّ عناصر الحياتيّة الواقعيّ : ما الناقش

  .مالحظات

. وفي بعض اًل ما كان يسوع يحكي أمثا ا. كثيرً هانفس ةالقصّ ليست ثل وليمة العرس، ولكنها ة مَ ة قصّ تشابه هذه القصّ 

(. كما 11؛ لوقا 12ل الخروف الضال )متّى ثل مثَ في مناسبات وأوضاٍع مختلفة، مِ  نفسهاألحيان كان يحكي المثل 

ل الوليمة. فقد أقام ملٌك وليمة العرس في ل وليمة العرس ومثَ ثل مثَ في أوضاع مختلفة، مِ  متشابهة اًل كان يحكي أمثا

 أقامه مالُك بيٍت في بيته.  اقاعة االحتفاالت، بينما كانت الوليمة العظيمة عشاء رسميًّ 
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 .الدعوة األولى 

 رفض الّدعوة.  إلى الوليمة. ليس من ذكٍر ألحدٍ ع قبلوا الّدعوة بوضوح أّن الجمي 13ترينا اآلية 

 

 .الدعوة الثانية 

لدعوة المدعّوين للمجيء اآلن، ألّن كّل التحضيرات للوليمة اكتملت.  ا، أرسل الُمضيف عبدً قبل بداية الوليمة بقليل

هؤالء قد وعدوا بالمجيء، ولكنّهم  الواهية. كان كلُّ  أنواع األعذار انية بدأ النّاس يقّدمون كل  واستجابةً لهذه الّدعوة الثّ 

اآلن تخلّفوا عن الوفاء بوعودهم الُمسبَقة. وفي ضوء التحضيرات الكبيرة بل الهائلة للوليمة، كانت االعتذارات عن 

"نعم،" في  قبولها. فهي إعذارات تُظِهر أن الذين ُدعوا للوليمة كانوا غير صادقين! فقد قالوالمجيء إهانة ال يمكن ا

غالي  اًل ةً ومزعومة. فلن يشتري إنسان حقحين كانوا يقصدون "ال". وعالوةً على ذلك، فقد كانت أعذاراهم سطحيّ 

. كما أّن ا، فإنّه سيكون لديه الكثير من الوقت للّذهاب إليه الحقً ا! وحتّى إن كان لم يَره مسبقً اًل الثمن من دون أن يراه قب

لديه ُعذٌر بأن ال يحضر  اج حديثً ! وال أحد تزو  اًل من البقر من دون أن يكون قد جّربها قبال أحد يشتري خمس أزواٍج 

جين كانواس، مثل هذه الوالئم، ألنّه بحسب الكتاب الُمقد   ة ة والمدنيّ العسكريّ  الواجباتمعفيّين من كل  مع أن  المتزوِّ

 بها.  والتمتُّعالحّق في المشاركة في الوالئم لم تكن تحرمهم من  هذه القاعدة فإن  ة خالل الّسنة األولى لزواجهم، والدينيّ 

 

 .الدعوة الثالثة 

الّضيوف  عدد ! ولذا، حتّى ال يكون هناك نقٌص فيالم تُلَغ الوليمة، بل ُحتِم أن تُقام في الوقت الذي تّم تحديده سابقً 

رجتمع. بل إّنه أُِمر بأن "نيا في المبقة الدّ الحاضرين، أُرِسل العبُد لدعوة أشخاٍص من الطّ  أن " هؤالء، بمعنى يحض 

ك بأيديهم ويقودهم  إلى غرفة الوليمة، ألّن بعض هؤالء ال يستطيعون المشيء وآخرون ال يبصرون.  يُمس 

رهم باإلقناع القويّ " هؤالء على الحضور، أي أن يُجب ر"، أُِمر العبد بأن اوأخيرً  بّ  يحض  . جعلهم يأتون إلى والُمح 

، مثلما اخول! وهكذا، امتألت قاعة الوليمة تمامً هم ال يستحقّون الدّ الوليمة في البيت، ربّما ألن بعضهم شعروا بأنّ قاعة 

 ! من البداية كان الُمضيف قد قصد وأراد
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 ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المثَل. . 0

 تطبيقُهُ؟ هذا المثَل وقّصته وشرُحهُ أو خلفي ة ي: ما هاكتشف وناقش

  .مالحظات

 . 31-3: 31لوقا في  واردةهذا الَمثَل  خلفيَّةأ.  

: "عندما تقيم وليمةً )رسميةً( ادُع اًل يسيّين. كان يسوع قد علّم قائعام في بيت أحد رؤساء الفرّ كان يسوع يتناول الطّ 

كافئونك به، فإنّك تُكافَأ في قيامة األبرار" هؤالء ال يملكون ما ي ألن   االفقراء والُمعاقين والعرج والعمي، فتكون مباركً 

دعوة الفقراء واألقّل  هذا ال يعني أنّه ال يجوز لنا أن ندعو أصدقاءنا وأقرباءنا، ولكنّه يعني أن  (. 12-14: 12)لوقا 

 في المجتمع بركةٌ أعظم.  احظًّ 

  

 . 01-31: 31لوقا في  واردةب. قصة المثَل  

 

 . 01: 31لوقا في  اردوج. شرح أو تطبيق المثَل  

. فالذين يستجيبون ويقبلون الدعوة هم الوحيدون الذين اكل ُمن يُدعى ويرفض تلبية الّدعوة لن يدخل ملكوت هللا أبدً 

 سيدخلون إلى ملكوت هللا. 

 

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

تتضّمنها قّصة هذا المثَل والتي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها إيصال  : ما هي التّفاصيل التيشف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .مالحظات

يسوع لم  س، ألن  ياق والمقاطع الموازية في الكتاب الُمقد  باالعتماد على السّ ينبغي تحديد التّفاصيل والعناصر الُمهّمة 

  ثل. من تفاصيل قّصة هذا المَ  ايشرح أيًّ 
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 .لوليمة العظيمةا 

بملكوت هللا في المتعلِّقة ثل وليمة العرس، يمثِّل هذا الرمز البركات العظيمة هذا عنصر مهّم في قّصة المثل. فمِ 

ل فرح العيش في الّسماء (. إنّه يمثّ 1: 11 يوحنا اني ليسوع المسيح )انظر رؤيافي المجيء الثّ  ةهائيّ مرحلته النّ 

ر بمشهد ضيوف متّكئِ  الجديدة واألرض الجديدة، حيث ن يسيقّر الجميع بابتهاج وفرح بُحكم هللا في المسيح. فهو يُصو 

تواُصل  يسودُ ها النّور. وفي هذه الوليمة، فيعلى أرائك أمام موائد تمتلئ باألطعمة في قاعٍة واسعة للوالئم يفيض  امعً 

؛ 1: 41ة أخرى، مثل مزمور قاطع كتابيّ مفِرح في ما بين الحاضرين ومع الُمضيف. يمكن رؤية هذا المشهد في م

 . 1: 11؛ 42: 1 يوحنا ؛ رؤيا41: 43؛ 12-1: 44؛ 14-11: 2؛ متّى 3: 41إشعياء 

؟" والجواب اوإلى أي مدى يمكن تفسيرها مجازيًّ حقيقيًّا  امدى يمكن تفسير هذه العناصر حرفيًّ أيِّ هو: "إلى والّسؤال 

. الّسماء الجديدة واألرض الجديدة اال تعني أّن ما ترمز إليه ليَس حقيقيً ، التي الرمزية تكثُر وتسود في األمثالهو أن 

من ! ولكن ليس ا! كّل هذه األمور حقيقيّة تمامً ا! وسعادة وفرح الُمخل صين في ملكوت هللا حقيقيّان تمامً احقيقيتان تمامً 

ر بشأن معنى التّ   فاصيل. تاب الُمقد س أي ضوء على معنى هذه التّ فاصيل حين ال يسلّط الكفائدة في التّخمين والتحزُّ

 

 .الدعوات 

ة التي يعلّمها يسوع المسيح. في هذا المثل، ئيسيّ سالة الرّ ة أو الرّ ئيسيّ قطة الرّ األمثال هو فهم النّ  في كلِّ  ااألمر المهّم حقًّ 

 اًل ني فعني قبلُت الدعوة، وأنّ ر حياتي أنّ عوة للّدخول إلى ملكوت هللا؟" هل تُظهِ الدّ  ؤال: "هل قبلتُ هو السّ األمر المهّم 

بطعم تلك الحقيقة في هذه الحياة وفي هذا الزمان؟" تشير ُمقدِّمة المثل  افي طريقي إلى ذلك االختبار الّسعيد، متمتّعً 

 دعوةاالستجابة لتلك ال، بل تلقّي الّدعوةهو  اًل فع ؤال! ليس المهمّ ( إلى هذا السّ 42( وخاتمته )اآلية 11)اآلية 

 بالطريقة التي يطلبها هللا ويتوق عها ويرغب بها. 

 

 حّدد رسالة المثل الّرئيسيّة. . 1

 : ما رسالة هذا المثل الّرئيسيّة؟ اكتشف وناقش

 .مالحظات
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 ."خول إلى ملكوت هللاشرط الدّ يعلّم عن " 42-11: 12لوقا في العظيمة وليمة المثَل 

رفض قبول دعوة هللا المجانية لنوال الخالص بالنعمة باإليمان سيؤّدي إلى "رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: 

  !"الحرمان من بركات وأفراح ملكوت هللا في مرحلته األخيرة في الّسماء الجديدة واألرض الجديدة

هللا الحقيقي  التي يتّصف بها ملكوت هللا. شعب ملكوت ساسيّةهو إحدى الّسمات األهللا خول إلى ملكوت هللا بشروط الدّ 

يستجيب لدعوة هللا ويقبلها ويأتي حين يُدعى. إنّهم ال يقاومون حين يُمِسك خدام هللا بأيديهم ويدِخلونهم إلى الملكوت، 

 ة يدِخلهم إلى وليمة الفرح في ملكوت هللا. ة إقناع المحبّ قوّ بوال يستمّرون في الشك بدعوة نعمة هللا حين 

 

 وازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّس. قارن المثَل بالمقاطع الم. 1

هذا المثل مقارنة بما يعلّمه مثل الولدين ومثل المزارعين األشرار ومثل وليمة العرس ذي يعلّمه : ما الّ اكتشف وناقش

 ؟ 44-41في متّى 

  .مالحظات

يعودون هلل لن يدخلوا ملكوت هللا في  ذين ال يتوبون والالّ  الثة في تعليمه أنّ يشابه مثَل الوليمة العظيمة هذه األمثال الثّ 

 إظهاره ومرحلته األخيرة في المجيء الثّاني ليسوع المسيح. 

 

 

ص التعليم الّرئيسّي للمَ . 1   .ثَللخِّ

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

 ؟نعملهأو  نكون عليها أن  الذي يريدن

  .مالحظات

  شرط الدخول إلى ملكوت هللا هو قبول دعوة هللا وعدم رفضها.  

كان شعب إسرائيل شعب عهد هللا في حقبة العهد القديم، وقد رفضوا دعوة هللا. قُدِّمت لهم دعوة نعمة هللا في البداية 

غير المؤمنين  يذوق(. لهذا لن 42-13لمسيح ورسله )اآليات من خالل يسوع ا امن خالل أنبياء العهد القديم، وأخيرً 
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من الوليمة العظيمة األخيرة، فلن يدخلوا إلى ملكوت هللا في مرحلته األخيرة في الّسماء  امن شعب إسرائيل شيئً 

 (! 42ص أيٌّ من رافضي الّدعوة )اآلية الجديدة واألرض الجديدة! قد هلكوا! لن يخلُ 

يسوع المسيح، لم تُحبَط خطّة هللا أو تتعط ل! ففي طول فترة العهد القديم  بيعيّ ائيل الطّ ولكن حين رفض شعب إسر

ون وسط اليهود )ومن األمم غير اليهوديّة(. وخالل فترة خدمة يسوع على األرض، كان كان هناك مؤمنون حقيقيّ 

الثاني ليسوع المسيح ستكون هناك ة(. وحتى المجيء هناك مؤمنون حقيقيّون وسط اليهود )ومن األمم غير اليهوديّ 

؛ 12: 44؛ متّى 44: 12؛ 1: 1؛ إشعياء 12: 11ملوك 1من أّمة إسرائيل تؤمن بيسوع المسيح وستخلص! ) ةبقيّ 

 (. 1: 11؛ 41: 1 ية؛ روم1-1: 11؛ 14-11: 1لوقا 

 

 الطّريُقة التي بها يُحَضر النّاس إلى ملكوت هللا هي بالمحبّة واإلقناع.  

رلعبد أن كان على ا ك بقة الّدنيا في المجتمع إلى قاعة الوليمة. وكان عليه أن المنبوذين والذين ينتمون للطّ  يُحض  يمس 

إلى قاعة الوليمة، ألنّهم كانوا فقراء وُعرج وُمعاقين، ولذا كانوا يحتاجون لمعونة ليأتوا. وتطبيق  بأيديهم ويقودهم

بهم  ليأتواالعالم في بالمنبوذين والعاجزين والمعاقين  اخاصًّ  اهتّموا اهتمامً هو أن على خّدام هللا أن ي اهذا الكالم عمليً 

 إلى ملكوت هللا. 

أي أنّه كان عليه ائرين عبر الطرق والممرات على المجيء إلى قاعة الوليمة. السّ  يُجب ربعد ذلك، كان على العبد أن و

هم غير مستحقّين هؤالء كانوا يشعرون أن   لوليمة، ألنّه يبدو أنّ لقيادة النّاس إلى قاعة ا يستخدم قوة اإلقناع بالمحبّةأن 

ورة بشكٍل خاّص إلى الذين لم يُدعوا في البداية، أي إلى يدخلوا إلى قاعة الوليمة. تشير هذه الصّ ألّن على اإلطالق 

بالغة األهّميّة. فقد سبق العهد  ة حقيقةٌ األمم الوثنيّة غير اليهوديّة. حقيقة أن هللا وّسع دعوته لتشمل كّل األمم الوثنيّ 

؛ 1-1: 32؛ 2-1: 13؛ 1-4: 12؛ إشعياء 12-11: 44األمم )تكوين  القديم فتنبّأ بأن ملكوت هللا سيمتّد ليشمل كل  

(! ما لم يعرفه العهد القديم هو أن هذا سيتّم من خالل الكرازة 21-22، 11-12: 4؛ دانيال 14؛ مزمور 1-1: 31

وقد بدأ هذا ح، وأّن المؤمنين من األمم سيكونون في مستوًى مساٍو لما يحظى به الّشعب اليهوّدي! بإنجيل يسوع المسي

  يتحقّق في المجيء األّول ليسوع المسيح. 

 

 الذين يسمعون أو يقرأون هذا المثَل يَُحثُّون على االستجابة.  
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تستجيب لدعوة هللا وتقبلها. اقبل دعوة نعمة هللا خول إلى ملكوت هللا، عليك أن هي: للدّ  ساسيّةرسالة هذا المثَل األ

 اآلن! 

 

ص التعاليم األ  لألمثال المتعلِّقة  ساسيّةج. لخِّ

 بشرط الّدخول إلى ملكوت هللا

 شرط الّدخول إلى ملكوت هللا ال يحّدده أيُّ إنسان. هللا هو الوحيد الذي يحّدد شرط الّدخول إلى ملكوت هللا. : علّم

 

 .(31-31: 1ّضيّق )متّى مثَل الباب ال 

القرار  الباب الّضيّقشرط هللا للّدخول إلى ملكوته هو الّدخول عبر الباب الّضيّق والّسفر عبر الطّريق الّضيّق. يمثِّل 

ا الطّريق الّضيّق فيمثّل حياة الثّقة والطّاعة والتّقديس التي يصفها وبة واإليمان بيسوع المسيح. أمّ األّولي والمبدأي بالتّ 

 الرب يسوع في عظته على الجبل. 

 

 .(1-3: 00ل وليمة العرس )متّى مثَ  

ذي ال يستطيع سوى هللا أن يعطيه، وسيعطيه لمن يأتي إليه. شرط هللا للّدخول إلى ملكوته هو ارتداء ثوب البّر، الّ 

 للبّر الذي يحسبه هللا ويعطيه بنعمته لكّل من يؤمن بيسوع المسيح.  ثوب العرسيرمز 

 

 .(01-31: 31ل الوليمة العظيمة )لوقا مثَ  

شرط هللا للّدخول إلى ملكوته هو قبول دعوته وعدم رفضها. رفض قبول دعوة نعمة هللا للخالص بالنّعمة من خالل 

اإليمان سيؤّدي إلى إبعاده عن بركات وأفراح ملكوت هللا في إظهاره ومرحلته األخيرتَين في الّسماء الجديدة 

 واألرض الجديدة. 
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 2الُملحق 

 األوالد الجالسون في الّساحات العاّمة،

 وعالمات الطّقس، وشبكة الّصيّد

 

 ،11-13: 11في متّى  األوالد الجالسون في الّساحات العاّمةل مثَ 

 ، 12-1: 13ومثَل عالمات الطقس في متّى 

 يتعلقون بـ 12-21: 11ومثَل شبكة الّصيد في متّى 

 خول إلى ملكوت هللاالدّ  ةمسؤوليّ 

 

 األوالد الجالسون في الّساحات العاّمة . أ

 

 .14-11: 1ولوقا  11-13: 11متّى  اقرأ

 بيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.افهم القّصة الطّ . 3

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية التي تتضّمنها قصة المثَل؟ ناقش

  .مالحظات

 .ةاحات العامّ السّ  

احات من أعمال البيع ة خالل النّهار. وحين كان المساء يحّل وتخلو هذه السّ كانت األسواق تُقام في الّساحات العامّ 

 في كّل بالد الّدنيا في ذلك الوقت.  اشائعً  اوالّشراء، كان األوالد يتجّمعون ليلعبوا ألعابهم. كان هذا أمرً 

 

 

 .اللعب والّشجار 
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ر مجموعةٌ من األوالد يحاولون اللعب معً  هناك أوالد  اولكنّهم لم ينجحوا في ذلك. فدائمً ، افي هذه القّصة، تُصو 

تُلَعب! فحين كان بعض األوالد يقترحون لعبةً ُمفِرحة يمكن أن آخرون يرفضون كل  ما يُقتَرح بشأن أّي األلعاب 

يمكنهم لعبها، مثل العزف بالمزمار والّرقص، كانت مجموعةٌ أخرى من األوالد ترفض الفكرة. وحين كانوا 

حيب، كانت المجموعة األخرى تقاطع اللعبة. وهكذا، كان األوالد لعبة محزنة، مثل لعبة النّدب والن   يقترحون لعب

 يتذّمرون ويتشاجرون بعضهم مع بعض، متّهمين بعضهم بعَضهم اآلخر بعدم التّعاون. 

 

 ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المثَل. . 0

 لمثَل وقّصته وشرُحهُ أو تطبيقُهُ؟هذا ا خلفي ة ي: ما هاكتشف وناقش

  .مالحظات

 . 12-01: 1أو في لوقا  31-1: 33 في متّى واردةهذا الَمثَل  خلفيَّةأ.  

ا وخدمته. في البداية، لى ضعف استجابة شعب إسرائيل ليوحنّ إتكلّم يسوع عن أهّمية خدمة يوحنا المعمدان، وأشار 

(. كان يوحنّا المعمدان ينادي بأّن على النّاس 1-1: 1بعض الفّريسيّين )متّى ة الّشعب وقُبِل يوحنا بكّل حماس من عامّ 

كثيرون من عاّمة يُظِهر توبتهم الحقيقيّة. بشكٍل عاّم،  اصالحً  اأن يتوبوا تاركين طرقهم الّشّريرة وأن يثمروا ثمرً 

فأظهروا موافقتهم واتّفاقهم مع هذه يوحنّا. الّشعب أتوا من كّل مكاٍن وقبلوا متطل بات البّر التي أعلنها هللا من خالل 

كبيرة من الفّريسيّين وُمعلّمي  االمتطلّبات بالتّوبة والّرجوع إلى هللا وقبول معموديّة يوحنّا في الماء. ولكّن أعدادً 

(. كانت هذه المجموعة 12-41: 1الّشريعة، مع كثيرين من أتباعهم، رفضوا قصد هللا وخطته لخالصهم )لوقا 

 غيّرة المتقلّبة هي التي كلّهما يسوع بهذا المثل.  المت

  

 . 10-13: 1ولوقا  31-31: 33في متّى  واردةب. قصة المثَل  

 

 . 11-11: 1ولوقا  31-31: 33متّى في  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

 

  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 1
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ثَل والتي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها إيصال هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ : ما شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .مالحظات

 من تفاصيل المثَل.  ال يعطي يسوع أيّة معاٍن خاّصة أليٍّ 

 

 حّدد رسالة المثل الّرئيسيّة. . 1

 : ما رسالة هذا المثل الّرئيسيّة؟ اكتشف وناقش

 .تمالحظا

خول إلى الدّ مسؤوليّة يعلّم عن " 14-11: 1ولوقا  11-13: 11في متّى  ن في الّساحات العاّمةياألوالد الجالسمثَل 

 ."ملكوت هللا

فوليّة، ويتحَمل المسؤوليّة عن لوكيّات الطّ ينبغي أن يتوقَّف اإلنسان عن السّ رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

  ."كالمه وأعماله

 

. االنتقاد 11-13: 11في متّى  لوكيّات الطفوليّةالسّ ، فإنها يدين 1-1: 12في متّى  بساطة األطفاليمتدح يسوع  بينما

فان طفوليّان بل ويتّصفان بالحماقة  وعدم قبول اآلخرين، بحيث يرفض اإلنسان تعاليم هللا الحكيمة، هما تصرُّ

بَمن فيهم الّرديئون، بأن طريقة هللا )الغفران لمن يتوب ويؤمن الّصرفة. ففي حين أقّر النّاس العاديّون في المجتمع، 

ين اليهود رفضوا هدف هللا رجال الدّ  ريقة الّصائبة، وتعّمدوا بالماء بيد يوحنّا المعمدان، فإنّ بالُمخلِّص( هي الطّ 

 حنّا المعمدان )لوقاوخطّته )الخالص بالتّوبة واإليمان بيسوع المسيح( ألنفسهم، ولذا لم يتعّمدوا بالماء بيد يو

1 :41-12 .) 

قد توق ف عن  التي يتّصف بها ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيقيّ  ساسيّةالمسؤوليّة الّشخصيّة هي إحدى الّسمات األ

الّسلوكيات الطّفوليّة، وهو يتحّمل المسؤوليّة الّشخصيّة من خالل التّوبة واإليمان والّدخول إلى ملكوت هللا )انظر 

 (. 11: 1س مرق

 قارن المثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّس. . 1
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 . 1: 3-11: 1؛ عبرانيّين 2-1: 1كورنثوس 1اقرأ 

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

 .مالحظات

قب الّسلوك غير النّاضج. يتضّمن العيش والّسلوك بطفوليّة الشجار بشأن أموٍر غير يعلّم كال هذين المقطعين عن عوا

من االعتماد على تعاليم الكتاب المقد س الصحيحة، والبقاء  اًل ة على آراء وتقاليد بدمهّمة، والجدال بشأن معتقدات مبنيّ 

د في جسد المسي في حالة انقسام تمرار في الّسلوك كمن هم جزٌء من العالم. ح الواحد، واالسضمن طوائف بدل التوحُّ

، وفي فهم وحيّ عام الرّ فولّي يعني االستمرار في االعتماد على الُمعلّمين والّرعاة في الحصول على الطّ الّسلوك الطّ 

 في هذين المقطَعين الكتابيّين، يظهر أن المسيحيّين الكورنثيّينواب من الخطأ. ، وفي تمييز الصّ ساسيّةالحقائق األ

والمسيحيّين العبرانيّين لم يكونوا قد تحّملوا المسؤوليّة تجاه حياتهم وقراراتهم واختياراتهم ونمّوهم الروحي 

 وسلوكهم! 

 

ص التعليم الّرئيسّي للمثَل. . 1  لخِّ

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

 ؟ نعملهأو  نكون عليهالذي يريدنا أن 

  .مالحظات

 غير المسؤول ُمدان. المتقلِّب والّسلوك  

، ومتقلِّبين لعوبينوين في مواقفهم. فقد كانوا طائشين قال يسوع إّن ناقديه، من الفّريسيّن وعلماء الّشريعة، كانوا طفوليّ 

يكونوا يرضون بشيء. ففي البداية، تحّمسوا ليوحنا  منوا إيجابيّين ولولم يكونوا يتصّرفون بمسؤوليّة وثبات. لم يكو

في بساطته ودعوته النّاس للتّوبة. ولكنّهم بعد ذلك انتقدوه قائلين إنّه قاٍس وإّن رسالته  المعمدان، ولم يجدوا أي عيبٍ 

 ااجتماعيًّ يسوع المسيح لكونه  ، أدانواغير اجتماعيّ صعبة، وإنّه مسكون بروح شّرير. وبينما أدانوا يوحنّا بكونه 

(. 12-44: 1لجامعي الّضرائب والخطاة )لوقا  ارفيقً  ا، وصديقً اسّكيرً  اوشّريبً  اشرهً  اًل فقد اعتبروا يسوع أكو. اجدًّ 

حّق ة سيكون هاية، ففي النّ لن يكون لهما أيّة نتيجة إيجابيّ  االنتقاد غير الُمنصف والمّر وعدم القبولقال يسوع إّن هذا 

 هو المنتصر! هللا

 الحكمة تتبّرر بأعمالها.  
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ة لكلمات يسوع المسيح في إنجيل متّى هي: "الحكمة تتبّرر بأعمالها،" بينما الترجمة الحرفية لما رجمة الحرفيّ التّ 

تظهر صّحة أعمال المعنى نفسه، فهما تقوالن: " تَين." لهاتَين الجملأوالدها يقوله لوقا هي: "الحكمة تتبّرر بكلِّ 

الحكمة )أعمال الحكمة( من خالل ما تنجزه في قلب وحياة النّاس )أوالدها( الذي يسمحون ألنفسهم بأن يُقادوا بمثل 

يقول متّى إن . النّاس الذي يُقادون بالحكمة، بينما يشّدد لوقا على األعمال الحكيمةهذه الحكمة." فمتّى يِشدِّد على 

(. أّما حكمة يسوع 2، 4: 1)متّى  وبةوبة واإلثمار الالئق بالتّ التّ تشديده على حكمة يوحنا المعمدان ظهرت في 

يمكن أن تُرى (. 3-2: 11من يسمع بشارة اإلنجيل )متّى  لكلِّ  فاءإعالنه رجاء الخالص والشّ المسيح فقد ظهرت في 

تبّررت بما أنجزاه . فأعمال )خدمة( يوحنا ويسوع النّاسة في حياة حكمة هذه األعمال في نتائجها الحاصلة والمرئيّ 

 في قلوب وحياة "أوالدها"، أي في حياة الذين سمحوا ألنفسهم بأن يُقادوا بتلك الحكمة! 

حول معنى الّشرائع  ابسبب انخراط رجال الّدين اليهود )الفريسيّون وعلماء الّشريعة( في الجداالت شديدة التدقيق معً 

النّاس، قواعد األكل، تقديم العشور(، لم يستجيبوا لكرازة يوحنّا  الة أماماليهوديّة )الّسبت، الّصوم، الختان، الصّ 

ل في الحياة، ولذا لم يدخ ةخطي  وبة عن اليح بشان التّ مسالمعمدان ويسوع ال إلى ملكوت هللا )لم يتمّكنوا من  لواوالتحوُّ

المعمدان ويسوع المسيح،  عب وحتّى جامعي الضرائب استجابوا لكرازة يوحنّانوال الخالص(. ولكن ألّن عاّمة الشّ 

 (! 12-41: 1فقد كانوا يدخلون إلى ملكوت هللا بأعداٍد كبيرة )لوقا 

 

 ب. عالمات الطّقس

 .13-12: 14ولوقا  2-1: 13متّى  اقرأ

 افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.. 3

 ة المثَل؟ ة التي تتضّمنها قصّ : ما العناصر الحياتيّة الواقعيّ ناقش

  .حظاتمال

هذه القّصة شائعةٌ حيثما يوجد َمن يتنبأ بحالة الطّقس بالنّظر إلى السماء. كان الفّريسيّون والصّدوقيّون في إسرائيل 

قس. فكانوا يعرفون أنّه حين تكون السماء حمراء المعة في المساء فإّن هذا يعني أن يجيدون تفسير عالمات الطّ 

. كما كانوا يعرفون أنّه حين اقس في اليوم التالي سيكون صحوً الطّ  ، ولذا فإنّ الغيوم قد انتقلت إلى البحر في الغرب

ُحب في الصباح الباكر، فإن هذا يعني أن الغيو كانت تأتي من  متكون السماء حمراء مختلطة بكتٍل سوداء من السُّ

 خالل ذلك اليوم.  االغرب، وأّن الطّقس سيكون ماطرً 
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 ر، وحّدد عناصر المثَل. ادرس وامتحن الّسياق المباش. 0

 هذا المثَل وقّصته وشرُحهُ أو تطبيقُهُ؟ خلفي ة هي: ما اكتشف وناقش

  .مالحظات

 . 3: 31متّى في  واردةهذا الَمثَل  خلفيَّةأ.  

. وتصاُعد كان قادة شعب إسرائيل الدينيّين والسياسيّين يقاومون يسوع المسيح وخدمته، وكانت مقاومتهم في ازدياد

اس، ليس في أرض إسرائيل فقط، بل وفي المناطق األممية سوع المسيح يكرز ببشارة اإلنجيل ويشفي النّ كان ي

ليمتحنوا يسوع المسيح. كان هدفهم أن هنا ين (. وأتى رجال الد  44-41: 11، مثل صور وصيدا )متّى االمجاورة أيضً 

أثيره أمام النّاس. ربما كانوا قد سمعوا بمعجزاته، مثل يجّربوه على رجاء أن يُوقِعوا به، وبالتّالي يفقد مصداقيته وت

رقي لبحر الجليل )متّى اطئ الشّ تكثيره الخبز إلطعام جمهوٍر كبير من النّاس، وشفاء المشلولين والمعاقين على الشّ 

11 :41-11 .) 

. لم يمكنهم أن َسل من هللاعالمةً على أنّه ُمر، تحّدوا قيمة معجزات يسوع ولم يعتبروها 12: 14وكما عملوا في متّى 

إلقناع أنفسهم أن هذه المعجزات نوٌع من الّسحر األسود، وأن  اهم بذلوا جهدً ة، ولكنّ ينكروا معجزاته فوق الطبيعيّ 

ة وسلطان الّشيطان. فكانوا يعتبرون هذه المعجزات التي عملها يسوع يسوع كان يعمل المعجزات والعجائب بقوّ 

 ماء، فّكروا بالمنّ . وكأمثلٍة على العالمات من السّ عالمةً من السماءإذ أرادوا أن يروا  ،عالماٍت على األرضمجّرد 

(، أو توقُّف الشمس والقمر عن 14-12: 3يسقط عليهم من الّسماء كما المطر )يوحنا موسى الذي برأيهم جعله 

ل في أيام دبورة وباراق )قضاة (، أو كالنجوم التي حاربت مع إسرائي12-14: 12صالة يشوع )يشوع إجابة لالحركة 

عب في قلوب الفلسطيّ (، أو 42: 1 (، أو النار التي 12: 1صموئيل 1ين في أيّام صموئيل )البرق الشديد الذي أثار الرُّ

 ملوك1في أيّام إيليا ) ابرنزلت من عند هللا فالتهمت الّذبيحة والخشب والحجارة والماء والتّ 

 أمام هؤالء األعداء.  ماءآية أو عالمة من السّ ة ر أيّ (. لم يُكن يسوع قد أظه12-22: 12

  

  . 1-0: 31في متّى  واردةب. قصة المثَل  

 

 . 1-1: 31في متّى  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  
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  .عالمات األزمنة

استمرار( أكثر من قس المتغيِّرة ب)أحوال الطّ  قسلعالمات الطّ  ادً ين والصدوقيّين إنهم انتبهوا جيّ قال يسوع للفّريسيّ 

الُمّدة الّزمنيّة )الماضي والحاضر شير إلى ُمصطلح "األزمنة" المستخدم هنا ال يُ . لعالمات األزمنةانتباههم 

والمستقبل(، ولكنّه مستخدم بمعنى بداية حقبة جديدة في التّاريخ تدّل عليها أحداٌث خاّصة! كان قادة إسرائيل 

، ولكنهم لم الّذي هو بالحقيقة قليل األهميةقس فهموا كل ما يتعلّق بعالمات الطّ  انوية. فقدن في األمور الثّ يمتخّصص

عالمات خاّصة كانت تشير إلى بداية حقبة ة المختّصة باألزمنة. عالمات األزمنة همّ مات المُ عن العال ايفهموا شيئً 

تتميم ريعة وظالل الشّ  هو حقيقةالذي ! الحقبة الجديدة هي فترة العهد الجديد في تاريخ هللا مع الجنس البشري ةجديد

إلى أن المسيّا المنتظر، يسوع المسيح، قد أتى. إنها  ها العالمات التي أشارت طوياًل نبّوات فترة العهد الجديد. إنّ 

 (! 41-11: 1 الرسل )أعمال ةاألزمنة المسيحانيّ عالمات 

من  اًل ته ونعمته، بدة هللا وقوّ ديده على محبّ من ضمن عالمات األزمنة مجيء المسيح يسوع نفسه إلى العالم مع تش

 ين اليهود؛ انظر يوحنابحسب تفسيرات رجال الدّ اذجة التي وضعها البشر )أي الّشريعة شديد على األنظمة السّ التّ 

لم أنواع المعجزات والعجائب.  وسلطان عمل كل   ةٍ عمة بحث يسوع عن الّضالّين الهالكين، وبقوّ ة والنّ (. فبالمحبّ 11: 1

ا في الجدل بشأن األمور غير هام التي قضواأليّ  الّدين في إسرائيل الكتابة على الحائط. لم يفهموا أنّ  يميّز رجالُ 

ي كّل األرض معدودة ومحدودة، وأّن بشارة اإلنجيل ستنتشر إلى أن  تغطّ  ت  في الّشريعة كانَ وغير المهّمة  ساسيّةاأل

 (! 12: 11؛ إرميا 1: 11)إشعياء 

 

 .يونانآية  

. آية يونان، هي امتقّدمً  ااآلية/ العالمة الوحيدة التي سيعطيها يسوع لشعب إسرائيل، الذي بلغت عدم أمانته هلل مبلغً 

: "كما بقي يونان في جوف الحوت ثالثة أيّاٍم وثالث لياٍل، اًل آية يونان قائ 24-12: 14ويشرح يسوع المسيح في متّى 

في  ااألرض ثالثة أيّام وثالث لياٍل." فالّسلطات اليهوديّة والّرومانيّة ستشترك معً  هكذا سيبقى ابُن اإلنسان في جوف

قادة شعب إسرائيل وأتباعهم دهشةً فائفةً تدوم  اصلب يسوع المسيح، ولكنّه في اليوم الثّالث سيقوم من الموت مدهشً 

 يامته! إلى األبد. فاآلية الوحيدة التي سيعطيها يسوع ألّمة إسرائيل هي موته وق

: يحاول بعض المسيحيّين أن الثةالثة والليالي الثّ ام الثّ األيّ ال يعلِن الكتاب الُمقد س بالضبط كيف ُحِسبت هذه 

ساعة،  42ن كّل يوٍم منها من مّدة ثالثة أيّام كاملة، بحيث يتكو   اقم كدليل على أّن يسوع بقي ميتً يستخدموا هذا الر  

، يعلّم الكتاب اًل ظرية غير صحيحة. فأوّ من الجمعة. ولكّن هذه النّ  اًل ب في عصر الخميس بدالي يعتقدون أنّه ُصلِ وبالتّ 
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األحد. الكلمة اليونانية "باراسكويى"  صباحيوم الجمعة، وأنّه قام  بعد ظهريسوع مات  الُمقد س بوضوح أنّ 

(paraskeueوالتي تعني "إعداد"، تعني بالنّسبة للمفهوم واالستخدام اليهو ،) ديّين أّن ذلك اليوم كان الجمعة، الذي

بت. ما تزال هذه الكلمة ُمستخدمة في اللغة اليونانية الحديثة بمعنى يوم الجمعة فيه كان يتّم إعداد كّل شيء ليوم السّ 

، المعنى الحرفي لقضاء يسوع ثالثة أيّام كاملة في القبر ا(. ثانيً 24: 11؛ يوحنا 13-11: 41؛ لوقا 24: 11)مرقس 

لم تكن  اأيضً  1: 1و 13: 2، في أستير اأنّه كان يُفتَرض أن يسوع يقوم عصر يوم األحد ال صباح األحد. وثالثً  هو

تعبير ساعة. فالتعبير "يوم واحد وليلة واحدة"  42" تعني بالضرورة ثالثة أيّام مكتملة، بمعنى اونهارً  اًل "ثالثة أيّاٍم لي

من  اكاملة، وجزءً  امن اليوم يومً  افقد كان اليهود يحسبون جزءً . جزٍء منهكامل أو ة تشير إلى يوٍم عن وحدة زمنيّ 

يسوع قضى  عابير والُمصطلحات، فإنّ بحسب االستخدام اليهودي لهذه التّ كاملةً. وهكذا نخلُص إلى ما يلي:  الليل ليلةً 

الث )األحد(. كما أّن ن اليوم الثّ م امن اليوم األول )الجمعة(، وكامل اليوم الثاني )الّسبت(، وجزءً  افي القبر جزءً 

 (! 11-12: 42؛ 41-44: 11؛ 41: 13)متّى  اأ بعد شرحه آية يونان عن موته وقيامته بوضوح أكثر أيضً يسوع تنبّ 

 

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

ومهّمة ويُقَصد منها إيصال  أساسيّةل والتي تُعتبَر : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المثَ اكتشف وناقش

 معنى ما؟ 

 (. 2: 13)متّى المثَل الوحيد في هذا  الحقيقيّ  ساسيّ تمثِّل القّصة ُمقّدمة فقط للتّطبيق، الذي هو التّفصيل األ: علّم

  

 

 حّدد رسالة المثل الّرئيسيّة. . 1

 

 : ما رسالة هذا المثل الّرئيسيّة؟ اكتشف وناقش

 .حظاتمال

 

 



185 
 

 ."خول إلى ملكوت هللاالدّ  مسؤوليّةيعلّم عن " 2-1: 13في متّى  عالمات الطّق سمثَل 

ة، ينبغي لإلنسان أن يتوقَّف عن حصر نظره إلى عالمات الطقس غير المهمّ رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

العالمة الخاّصة لمجيء  يدة في تاريخ خالص هللا.ة التي تشير إلى بدء الحقبة الجدهمّ ظر إلى العالمات المُ ويبدأ بالنَّ 

األحداث العظيمة المحيطة بيسوع،  يسوع المسيح، الذي دّشن بدء فترة العهد الجديد."لل الملكوت هي المجيء األوّ 

 ة على النّاس أن يستجيبوا لها. يّ خاّصة موته وقيامته، عالمات عظيمة وبالغة األهمّ 

توق ف عن  يتّصف بها ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيقيّ  يتالّ  ساسيّةى الّسمات األالمسؤوليّة الّشخصيّة هي إحد

وهي قيامة يسوع المسيح من الموت، التي  أاّل ة، يّ ينظر إلى العالمة األكثر أهمّ  وهوة، العالمات غير المهمّ  الن ظر إلى

 ال عمل الخالص ألجلِنا. ليب باعتباره اكتمل موته على الصّ بِ هللا قَ  ليل على أن  هي الدّ 

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن المَ . 1

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

 انظروا إلى إله اآلباء األحياء.  

وقيّون يؤمنون بالقيامة من الموت. ولذا، كانوا يرفضون نبّوة يسوع بأنّه سيقوم . لم يُكن الّصدّ 11-41: 44متّى  اقرأ

يثبِت يسوع لهم بطريقة أخرى أن حصول القيامة من الموت  44من الموت بعد ثالثة أيّام من موته. ولكن  في متّى 

هللا بقي يدعو نفسه "إله  ين كثيرة، فإن  قبل سن اإبراهيم واألجيال التي لحقته قد ماتوا جميعً  . فمع أن  اأمٌر أكيٌد تمامً 

أرواح هذا ال يثِبت فقط أن  ،" فإن  إله أحياءإبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب." وألنّه "ليس هللا بإله أموات، بل هو 

من  أجسادهمأن هللا سيقيم  اإبراهيم وإسحاق ويعقوب كانت ما تزال حيةً وفي محضر هللا، بل يُثبِت أيضً  )نفوس(

 موت في المستقبل. ال

 

 ا/ المسيح المنتظر في كّل الكتاب الُمقدَّس. انظروا إلى المسيّ  

كان اليهود يدرسون الكتاب الُمقد س باجتهاد وجّد، ألنّهم كانوا يعتقدون أّن فيها حياةً أبديّةً. . 21-11: 1يوحنا  اقرأ

، بل إطاعه ما يعلِنه ويعلّمه. يتكلّم الكتاب الُمقد س عن ولكن  ليست دراسة الكتاب الُمقد س هي ما تعطي الحياة األبديّة

ة. وفي يوم الّدينونة األخير سيقّدم موسى وكل األنبياء اآلخرين الشكوى يسوع المسيح وعن مجيئه ألجل الحياة األبديّ 

 على اليهود لعدم إيمانهم وعدم طاعتهم لما أعلنوه وكتبوه!  
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ص التعليم الّرئيسّي للمثَل. 1  . لخِّ

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

 ؟ نعملهأو  نكون عليهذي يريدنا أن الّ 

  .مالحظات

جزأَين.  إلى اريخ البشريّ موت يسوع المسيح وقيامته هو الحدث العظيم في تاريخ الجنس البشري الذي يقسم التّ 

فقيامته تُنهي فترة العهد القديم وتبدأ فترة العهد الجديد. إنّها اآلية/ العالمة الوحيدة الُمعطاة للفّريسيّين، الذين تآمروا 

على قتل يسوع، ولم يؤمنوا أنّه سيُقام من الموت. وهي اآلية الوحيدة التي ستُعطى للّصّدوقيّين الذين لم يكونوا يؤمنوا 

  بقيامة الجسد.

  

 دي  ج. شبكة الصَّ 

 .12-21: 11متّى  اقرأ

 بيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.افهم القّصة الطّ . 3

 ة المثَل؟ : ما العناصر الحياتيّة الواقعية التي تتضّمنها قصّ ناقش

  .مالحظات

ك الرديء في الوقت فالشبكة تُمِسك بالّسمك الجيّد والّسمتوَجد أماكن لصيد الّسمك.  ماهذه قّصة مألوفة ومفهومة حيثُ 

 نفسه، ولكن  حين يسحب الّصيّادون شباكهم إلى الّشاطئ، كان يتم فصل الجيّد عن الرديء.  

 

 ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المثَل. . 0

 هذا المثَل وقّصته وشرُحهُ أو تطبيقُهُ؟ خلفي ة ي: ما هاكتشف وناقش

 .مالحظات
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 . 13-11: 31 في متّى واردة هذا الَمثَل خلفيَّةأ.  

إلى التالميذ  ا، واللؤلؤة عظيمة الثمن، والموّجهة جميعً يِرد هذا المثل في سياق أمثال القمح والزوان، والكنز المخفيّ 

 ال الجموع. 

 

 . 11-11: 31في متّى  واردةب. قصة المثَل   

 

 . 12-11: 31في متّى  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

ثل عن الطّبيعة المختلطة لملكوت هللا في مرحلته الحالية. فينبغي أن يعيش المسيحيّون الحقيقيّون لمَ يتكلّم هذا ا

حتى يوم الّدينونة األخير. وفي المجيء  اويعملوا معً  االمخلِصون والمسيحيّون غير الحقيقيّين وغير المخلِصين معً 

ن المؤمنين، واألشرار عن األبرار، والمسيحيّين غير اني سيرِسل يسوع المسيح مالئكته لفصل غير المؤمنين عالثّ 

سيُلقى بغير المؤمنين واألشرار إلى جهن م، الحقيقيّين وغير المخلِصين عن المسيحيّين الحقيقيّين المخلِصين. وحينئٍذ 

 حيث سيُعانون العقاب إلى األبد. 

 

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

: ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المثَل والتي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها إيصال شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .مالحظات

، ولكنّها صورة للتاّلميذ الذين الشبكةال يعطي يسوع أي معنى ُمحد د ألية تفاصيل في القّصة. فال يفسر معنى 

 ينونة األولى كما أوضح يسوع. ل الّسمك الرديء عن الّسمك الجيّد صورة للدّ ص  (. وفَ 12: 1قا يمِسكون النّاس )لو

 

 حّدد رسالة المثل الّرئيسيّة. . 1

 : ما رسالة هذا المثل الّرئيسيّة؟ اكتشف وناقش
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 .مالحظات

مسؤوليّة بل وعن " فحسب، "ملكوت هللا النّاس في ةنوعييعلّم عن "ال  12-21: 11في متّى  شبكة الّصيدمثَل 

 . ا" أيضً الّدخول إلى ملكوت هللا

الّدينونة األخيرة، حين سيُفَصل  لحقيقة أنَّ  الكّل إنسان أن يكون مدركً ينبغي رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

  ."وال تقبل النّسخ أو التّغيير ا، وأنّها حاسمة تمامً ااألشرار عن األبرار، آتية يقينً 

فكال . 21-21: 11وان والقمح في متّى سالة الّرئيسيّة التي يقدّمها هذا المثَل بالّرسالة الّرئيسيّة لمثل الزّ تتعلّق الرّ 

ين في ملكوت هللا يشّددان على الحاجة للّصبر في التعامل مع اختالط المسيحيّين الحقيقيّن بالمسيحيّين اإلسميّ  المثَلَين

الّدينونة األخيرة حاسمة بشكٍل ينونة األخيرة. يؤّكد هذا المثل على حقيقة كون في مرحلته األرضية الحالية وحتّى الدّ 

 . غييريقينّي ال يقبل الرجوع أو التّ 

ينونة في ضوء حقيقة الدّ  ،ة. فهو يقولهائيّ يعلّم يسوع تالميذه بأن  ينبّهوا ويحذِّروا النّاس من الدينونة األخيرة والنّ 

أن  يًّاوضرور اينً ثم االميذ أن يؤّكدوا للنّاس حقيقة كون ملكوت هللا كنزً ينبغي للتّ إنّه  اآلتية الحاسمة وغير المتغيّرة،

 يمتلكوه في هذه الحياة! 

ة وحسم الّدينونة األخيرة، التي يتّصف بها ملكوت هللا. في ضوء يقينيّ  ساسيّةة إحدى الّسمات األالمسؤوليّة الّشخصيّ 

إلى ملكوت هللا، بالدخول  اًل مسؤو اشخصيًّ  اوالتباطُؤ، وعلى أن يأخذوا قرارً أجيل أن يتوقّفوا عن التّ النّاس على 

 . فيصيروا شعبه الحقيقيّ 

 

 قارن المثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّس. . 1

األردياء بيار شرح وتطبيق مثل شبكة الّصيد يشابه بشكٍل خاّص مثَل الّزوان المزروع وسط القمح. يختلط األخ علّم:

 فصلهم إال في المجيء الثّاني ليسوع المسيح.  في ملكوت هللا في مرحلته الحالية، ولن يتمّ 

 

ص التّ . 1  عليم الّرئيسّي للمثَل. لخِّ

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

 ؟ نعملهأو  نكون عليهيريدنا أن الذي 
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  .مالحظات

ة وال رجعة أو تغيير فيها! شّدد يسوع المسيح باستمرار على نهائيّة ُحكم نهاية الزمن ستكون الّدينونة األخيرة نهائيّ 

حثُّ النّاس ي(. ولذا فهو 11-43: 11؛ لوقا 23: 41؛ 12: 41؛ 12: 41؛ 12: 11؛ 2: 11؛ 14: 2حين يُعلَن )متّى 

(. وكّل 11: 41(، ويحثُّهم على أن يبقوا متيقّظين باستمرار )متّى 11: 1؛ 11: 2كّل مكان على أن يتوبوا )متّى  في

 ؛12-11: 12؛ 12-42: 11؛ 12-11: 1مع قلب يسوع العطوف تجاه كّل أنواع النّاس )متّى  اهذا منسجم تمامً 

 (. 11: 41؛ 14: 11
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 3الُملحق 

 اّل والّدرهم الّضائعالخروف الضّ 

 

 12-14: 12الوارد في متّى  ل الخروف الّضالّ مثَ 

 يتعلقان بـ 12-2: 11رهم الّضائع الوارد في لوقا ومثَل الدّ 

 ين في ملكوته الّ موقف هللا تجاه الضّ 

 

 )في إنجيل متّى(الخروف الّضاّل أ. 

 .12-14: 12متّى  اقرأ

 المثَل.افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في . 3

 إنجيل لوقا. في تعلّم هذه القّصة في إنجيل متّى ما تعلّمه القّصة نفسها : علّم

 

 ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المثَل. . 0

 هذا المثَل وقّصته وشرُحهُ أو تطبيقُهُ؟ خلفي ة ي: ما هاكتشف وناقش

  .مالحظات

. هذا مثال غير متوازيين أو متطابقينشابهان، فإنّهما تفي إنجيل متّى ممع أّن مثَل الخروف الّضاّل في إنجيل لوقا و

 على الكيفية التي استخدم بها يسوع المثَل نفسه في أكثر من سياق لتعليم رسالة أو درس مختلف.  

 

 . 33-3: 31متّى في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

. كان يسوع يعرف عّما يتشاجرون بشأنه، ولذا عمل هللا األعظم في ملكوت هوكان تالميذ يسوع يتجادلون بشأن من 

كمثاٍل لما ينبغي أن يصير  اصغيرً  اًل ، وأعطاهم مهّمة. فقد استخدم طفا، وأعطاهم تحذيرً اًل ثالثة أمور: أعطاهم مثا
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أن ما ينبغي بما بش ليُخبِرهمعليه التالميذ، وحّذرهم من التسبُّب في سقوط اآلخرين، وحكى لهم مثَل الخروف الّضاّل 

 في حياتهم اليومية. ويهتّموا به أن ينشغلوا 

 

 .اًل مثا هأعطى يسوع تالميذَ  

 . فينبغي أن يزول طموحهم العالميّ مثل األوالد الصغارعلى أن يتغيّروا فيصيروا  هتالميذالمسيح يحّث يسوع 

وبعض الّصفات الجيّدة المرغوبة في لرغبتهم بأن يكونوا األصغر واألقل.  اوسعيهم ألن يكونوا األعظم ليعطي مكانً 

 واضع والثقة. فل هي البساطة والّصراحة والطّاعة وعدم التكلُّف، وبشكٍل خاّص التّ الطّ 

 

 .اأعطى يسوع تالميذه تحذيرً  

يتسبّبوا بسقوط أي واحٍد من "صغار" هللا، أي المسيحيّين  لئاّل بأن يكونوا متيقّظين تالميذه يحذِّر يسوع المسيح 

الميذ أن يؤدي إلى تعثُّر ة. فيمكن لسلوك التّ ناضجين، في الخطي   اأو كبارً  اًل قيّين، سواء أكانوا ما يزالون أطفاالحقي

ألن يكون الواحد أعظم من اآلخرين وألن يسود عليهم ليس ة. والتحذير من الّشوق أوالد هللا وسقوطهم في الخطي  

غبة أن تؤذي اآلخرين وتتسبّب بسقوطهم. ولذا، على إذ يمكن لهذه الرّ  ،اأيضً  فحسب، بل ودافع إيجابيّ  اسلبيًّ  اموقفً 

 إنّههللا يعطيهم قيمة عظيمة، حتى  (، ألنّ 12: 14 يةالميذ أن يعطوا مكانةً عظيمة ألوالد هللا، أي المسيحيّين )رومالتّ 

 (. 12: 1ين الُمشِرقين لحراستهم )عبرانيّ المجيدين عيّن مالئكته 

 

 يذه مهّمة. أعطى يسوع تالم 

يرّكزوا انتباههم وجهودهم على إرجاع أوالد هللا الذين ضلّوا وتاهوا. سياق هذا المثل مختلف  أن  بيعلّم يسوع تالميذه  

 . 11ل نفسه كما يرد في لوقا عن سياق المثَ  اتمامً 

 

 . 31-30: 31في متّى  واردةب. قصة المثَل  
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 . 31-31: 31في متّى  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

التي  اسعة وتسعين خروفً وسعادة بالخروف الّضاّل الذي يجده من فرحه بالتّ  ااعي يكون أكثر فرحً الرّ  قول يسوع إنّ 

بالتّسعة والتّسعين. فكّل ما يريد يسوع قوله في هذه الكلمات هو حقيقة أن فرح  الم تضّل ال يقصد أنّه ال يكون سعيدً 

. يشّدد هذا المثَل على افرٌح عظيم جدً هو ه عنه وعن الكنيسة المسيحيّة وإيجاده اتهللا في سعيه وراء مسيحّي ضّل و

 . يجدهاالهتمام الخاّص لدى هللا اآلب بكّل واحٍد من خرافه الّضالّة، وعلى فرحه وسعادته بكّل خروٍف ضاّل 

 

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

ثَل والتي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها إيصال ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ  :شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .حظاتمال

ير . ولذا، فإّن تفاصيل وعناصر المثل تش11عن سياق المثل نفسه في لوقا  اسياق المثل الذي يرد فيه هنا مختلف جدً 

أحد  الخروف الّضالّ إلى أوالد هللا، المسيحيّين الحقيقيّين. ويمثِّل  الخراف المئةشير ت إلى حقائق وأمور مختلفة. فهنا

سعة التّ ويمثِّل  عن هللا والكنيسة المسيحيّة واإليمان المسيحّي. اوتاه مبتعدً  الي تشير إلى مسيحّي ضل  أوالد هللا، وبالتّ 

ية تيهوا أو يِضلّوا. ولكّن كّل هذه العناصر ليست ذات أهمّ المسيحيّين اآلخرين في الكنيسة، الذين لم ي اوتسعون خروفً 

ائه للمسيحّي التّ يجعل التّركيز الُمخص ص ّما مِ ل فقط، ة للمثَ من الخلفيّ  افي تحديد مقصد المثل، إذ هي تشّكل نوعً 

ذي ذهب يبحث عنه. اعي الففي هذا المثل، يقع كلُّ التّركيز على الخروف الذي ضل  والرّ يبرز بأكثر وضوح.  الّضالّ 

ها تخّص هللا، وهو ال الوث األقداس. فالخراف كلّ شيٍء آخر إلى هللا اآلب، الذي يمثِّل الث   اعي أكثر من أيِّ يشير الرّ 

 يشاء أن يهلك أي من تلك الخراف! 

 

 حّدد رسالة المثل الّرئيسيّة. . 1

 : ما رسالة هذا المثل الّرئيسيّة؟ اكتشف وناقش

 .مالحظات
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 ."موقف هللا تجاه الّضالّين الهالكينيعلّم عن " 12-14: 12في متّى  الخروف الّضالّ مثَل 

بشكٍل تاّم  اه، بل أن يخلصوا جميعً فإرادة هللا الُمعلَنة هي أال يهلك أيٌّ من خرارسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

  "ائهين تدفعه ألن يبحث عنهم ويعيدهم إلى القطيع.وكامل. ولذا، فإّن محبّة هللا التّّواقة لألوالد الّضالّين التّ 

التي يتّصف بها ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيقي  ساسيّةهو إحدى الّسمات األائهين الّضالّين عي لتخليص التّ السّ 

يّة ذين تاهوا وضلّوا وابتعدوا عن الكنيسة المسيحيسيرون في خطى سيّدهم يسوع المسيح، فيذهبون باحثين عن الّ 

 واإليمان المسيحّي. 

 

 قارن المثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّس. . 1

؛ متّى 11: 11، 14، 41: 12؛ حزقيال 11-11: 22؛ 41-44: 21؛ إشعياء 113: 111؛ مزمور 41: 1تثنية اقرأ 

  . 11: 44 يوحنا رؤيا؛ 1: 1بطرس 4؛ 42-11: 1؛ يعقوب 11: 1؛ يوحنا 11: 41؛ 41-42: 11؛ 11-12: 1

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

  .مالحظات

)أوالد هللا( يتوافق مع تعليم الكتاب الُمقد س. ويُظِهر  هؤالء الّصغارمن  يهلك أيٌّ  هللا ال يشاء بأن   الحّق المجيد بأن  

 !اإلنسان التّائه الّضالّ أكثر من التّشديد على  هللا الّذي يبحث عن الّضالّ التّشديد على  ال أن  تطبيق األمث

  

 ب. الّدرهم الّضائع

 . 12-2: 11لوقا  اقرأ

 بيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.افهم القّصة الطّ . 3

 ة المثَل؟ ة التي تتضّمنها قصّ : ما العناصر الحياتيّة الواقعيّ ناقش

  .مالحظات

! ربما كانت هذه المرأة اال المياومة كان هذا المبلغ كبيرً عمل. بالنّسبة لعمّ  الذي ضاع أجرةَ يومِ رهم الفّضي كان الدّ 

ها بمنديل صغير تربطه إلى ة في عقٍد حول رقبتها، ولكّن الرّ يّ راهم العشرة الفضّ ترتدي الدّ  اجح أنها كانت تصرُّ
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عقّدة الّصّرة، فوقعت وضاع أحدها. كان بيت  ت  أو انفك   ابط هذه الدراهم معً ثوبها. ربما انقطع الخيط الذي كان ير

مليئة بالغبار والتراب، وكانت تخلو من النوافذ  ته كانتالفقراء في زمن يسوع يتأل ف من غرفٍة واحدة، وكانت أرضي

ة البيت إلى وكنست أرضيّ  امصباحً  ، أشعلتاجدًّ  اأو في أحسن األحوال لها نوافذ صغيرة. ولذا، لكون بيتها كان معتمً 

 بما حدث.  ديقات والجارات وأخبرتهن  الصّ  ا الضائع. وبفرٍح عظيم مألها، نادت كل  هأن وجدت درهم

 

 ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المثَل. . 0

 هذا المثَل وقّصته وشرُحهُ أو تطبيقُهُ؟ خلفي ة ي: ما هاكتشف وناقش

  .مالحظات

 . 1-3: 31لوقا في  واردةهذا الَمثَل  خلفيَّة. أ 

 

 . 1-1: 31لوقا في  واردةة المثَل ب. قصّ  

 

 . 32: 31لوقا في  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

 

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

ثَل والتي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها إيصال : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .حظاتمال

 

 .(امعاملة المثَل كقّصٍة مجازيّة )تفسيرها مجازيًّ  
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"المرأة" ترمز للّروح القُدس. وقد وصلوا إلى هذا االستنتاج بعملية االستبعاد.  مفاده أنّ  اقّدم بعض الُمفسِّرين تفسيرً 

اعي الذي كان له مئة خروف" في مثل الخروف الّضاّل يمثِّل ل االبن الّضاّل يمثِّل هللا اآلب، و"الرّ فـ"األب" في مث

 ائع ال بد  أن تمثِّل الّروح القدس. هللا االبن. وهكذا، فإن "المرأة" في مثل الّدرهم الضّ 

"المكنسة" )الذي ال تُذَكر  يل، وأنّ "المصباح" يشير إلى بشارة اإلنج "المرأة" ترمز للكنيسة، وأنّ  ويرى آخرون أنّ 

 كاسم، ولكن يُشار إلى عملها( ترمز للّشريعة. ولكّن هذه التّفاسير غير صحيحة. 

 

 .شرح يسوع 

ه يشرح المثل باإلشارة إلى فرح ال يعطي يسوُع أي  معنى للتّفاصيل والعناصر المختلفة التي تشّكل هذا المثل، ولكن  

 اطئ واحٍد يتوب. هللا وسط مالئكته حتّى بخ

 

 حّدد رسالة المثل الّرئيسيّة. . 1

 : ما رسالة هذا المثل الّرئيسيّة؟ اكتشف وناقش

 .مالحظات

 ."موقف هللا تجاه الّضالّين الهالكينيعلّم عن " 12-2: 11لوقا في  الّدرهم الّضائعمثَل 

يبحث عن الخطاة ويفرح حتّى بخاطئ واحد  هللا الذي يسكن في وسط المالئكةرسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

  يتوب أو يغيِّر اتجاه سيره." 

التي يتّصف بها ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا يتبع  ساسيّةالّضالّين الهالكين هو إحدى الّسمات األ وردّ نقاذ الّسعي إل

 عن الّضالّين الّضائعين الهالكين لينقذهم.  اخطوات يسوع المسيح ويخرج باحثً 

 

 قارن المثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّس. . 1

 انظر مثل االبن الّضاّل.
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 4الُملحق 

 عودة الّروح النّجس والمديونَين

 

 21-21: 14مثَل عودة الّروح النّجس الوارد في متّى 

 يتعلقان بـ 12-22: 1ومثَل المديونَين الوارد في لوقا 

 وت هللاالمحبّة المتدفّقة في ملك

 

 أ. عودة الّروح النّجس

 .12-1: 44متّى  اقرأ

 بيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.افهم القّصة الطّ . 3

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية التي تتضّمنها قصة المثَل؟ ناقش

  .مالحظات

يطان أو الّروح النجس شّ ال ة في اختبار بعض النّاس. ويعود هذا إلى أنّهم ال يؤمنون بأنّ ة حقيقيّ عناصر هذه القصّ 

، ولذا ال يميّزون عمل الّشيطان أو أرواحه النّجسة الّشّريرة. ومع هذا، فهم ال يدركون أن بعض )ال كّل( موجود

جسة. ومع هذا، ففي زمن يسوع وفي كثيٍر من المجتمعات اليوم، األحداث في حياتهم تتسبّب بها األرواح الّشّريرة النّ 

ر. وقد رأوا كيف أخرج يسوع األرواح النّجسة جود األرواح الّشّريرة بو ايؤمن النّاس عمومً  ويرون عملهم الُمدمِّ

 النّجسة من النّاس وكيف تُطَرد اليوم! ولذا، فإن قّصة هذا المثل ليست غريبة عليهم على اإلطالق. 

 

 ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المثَل. . 0

 هذا المثَل وقّصته وشرُحهُ أو تطبيقُهُ؟ ةخلفي   ي: ما هاكتشف وناقش

  .مالحظات



197 
 

 . 10-00: 30متّى في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

 وهو يشمل األحاديث التالية: 

 .عالمة ُحكم الهالك المحتوم على الّشيطان 

يطان ادة الشّ على سي اًل ظر إلى كونها عالمةً أو دليمعجزات يسوع المسيح بالنَّ مسألة  11-44: 14يعالج متّى 

سياق هذا المثل هو مقاومة الفّريسيّين  .ته وسيطرته أو عالمة على الحكم عليه ومصيره المحتوم بالهالكوربوبيّ 

ب ِت أمرً وعلماء الّشريعة ليسوع وخدمته. فقد كانوا ينتقدون يسوع على عمل أموٍر  غير  ايعتبرون عملها يوَم الس 

كان يسوع المسيح في وسطهم حين شفى الرجل (. 12، 12، 1، 4: 14)متّى  ا، وكانوا قد خطّطوا لقتله أيضً مشروع

(. واآلن، جّدف الفّريسيّون 41-44: 14)متّى  والنّطقَ  البصرَ  افاقدً بأرواح شّريرة، الذي كان  االذي كان مسكونً 

يرة بسلطة وقّوة بعلزبول لّشرّ وبال تحفُّظ بقولهم إنّه كان يخِرج األرواح ا اومعلّمو الّشريعة على يسوع وشتموه علنيًّ 

يخِرج األرواح الّشّريرة بروح هللا، ولذا فإّن  هولكّن يسوع المسيح رّد عليهم بقوله إن  أو بعلزبوب، أي الّشيطان. 

يرة لم تكن عالماٍت على سيطرة معجزات الّشفاء وإخراج األرواح الّشرّ  ملكوت هللا أتى عليهم. فعلّم يسوع أنّ 

على حقيقة ملكوت هللا )ُملكه،  اًل يطان المحتوم! كانت عالماٍت ودليعلى هالك الشّ  اًل نت عالماٍت ودليالّشيطان، بل كا

كان النّجسة يادّي( وحضور هذا الملكوت على األرض! قال يسوع إّن ربط الّشيطان وإخراج أرواحه حكمه السّ 

 ملكوت هللا قد أتى إلى األرض!  عالمةً على أنّ 

 

 .آية يونان 

يسوع عمل  وبّخ يسوع رجال الّدين اليهود على تلهُّفهم لرؤية آيات معجزيّة. فبالرغم من أن   24-12: 14ى في متّ 

شفاء كثيرة على مرأى من الفّريسيّين وعلماء الّشريعة، فإّن هؤالء رفضوا هذه اآليات معتبرين أنّها آيات  معجزاتِ 

ن مثل نار إيليا التي نزلت مِ ، ةآية سماويّ ه كان أن يريهم يسوُع فقط ُعِملت بسلطة الّشيطان وقّوته. وما طلبو ةأرضيّ 

ين اليهود وأتباُعهم (. وبهذا، لم يكن رجال الد  1: 13على أنّه المسيح المنتظر/ المسيّا )متّى  اًل ماء، لتكون دليالسّ 

لّدهشة. واآلية الوحيدة التي مهتّمين بالحقيقة بشفاء وخالص النّاس، بل باألحداث المثيرة والمشاهد التي تدفع إلى ا

من اإليضاح( لقيامة يسوع المسيح  ا، أي حدث يمثِّل نوعً type) نموذجسيعطيها يسوع لهم هي آية يونان. آية يونان 

من الموت. وما قصده يسوع بهذا هو أن قيامته من الموت ستكون اآلية الوحيدة التي سيعطيها لهذا الجيل التّواق 

 ات والعالمات. المتلهِّف لرؤية اآلي
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 .عالمة على ديانة سلبيّة  

لم يشّددوا فة. يانة التي نادى بها الفّريسيّون وعلماء الّشريعة بتشديد وتأكيد ديانة الّسلبيات والجوانب الّسلبيّ كانت الدّ 

 نّاس ما يلي: ة في شريعة العهد القديم. فقد علّموا العلى الجوانب اإليجابيّة، بل رّكزوا على كّل الجوانب الّسلبيّ 

 تتعاملوا مع جباة الّضرائب والخطاة،"ال "

 تكسروا وصيّة السبت بالتقاط سنابل القمح أو بشفاء المرضى،"  ال"

 .تحنثوا في قسٍم أو تعهٍّد أعلنتموه أمام هللا،" إلخ ال"

 

 " الناهية التي يطلبها رجال الّدين والمتديّنون اليوم. الفكِّر بـ"

 

 للجميع: 

 طعمةً ُمعينة.تأكل أ ال

 تشرب مشروباٍت ُمعي نة.  ال

 ترقص.  ال

 خالل العبادة الدينيّة.  تغنِّ  ال

 !( 3-1: 1تؤمن أو تقُل إن هللا أعلن نفسه في كياٍن بشري )وال حتّى بأنّه أعلن نفسه في الّشجيرة المشتعلة، خروج  ال

د من صّحته.  تحاول الت الأو ال، و اُمعيّن صحيحً  تشّكك بكون كتاٍب دينيّ  ال  أكُّ

د من كونه يقول الحّق أم ال.  ال( و" )معلّم أو قائد دينيّ تشّكك بشخٍص يقول إنّه "نبيٌّ  ال  تحاول التأكُّ

 تتعامل مع النّاس الذين ينتمون إلى ديانٍة أخرى غير ديانتك. وأمور أخرى كثيرة.  ال
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 جال: وللرّ 

 تحلق شعر رأسك.  ال

 أسك. تخرج من دون أن تغطّي ر ال

 

 وللنّساء: 

 تعبدي من دون أن تكوني واضعة قبعة أو غطاء لرأسك.  ال

 عن هللا.  اًل تكلّمي رجا ال

 أمام اآلخرين. أو الفتة تظهري بطريقٍة مميّزة  ال

 تكلّمي الرجال.  ال

 

وها ويطيعوها! على أتباعها أن يحفظ من النّواهي التي كانَ  131كانت لدى رجال ومعلّمي الّشريعة اليهود قائمة بـ

 في هذا الّسياق من ديانة الّسلبيّات حكى يسوع مثَل رجوع الّروح النّجس. ناهية" في ديانتهم!  ال" 131 ُوِجدت

 

 . أ11-11: 30في متّى  واردةب. قصة المثَل  

 

 . ب11: 30في متّى  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

ير!" ما قاله يسوع عن البيت الفارغ المكنوس ينطبق على هذا قال يسوع المسيح: "هكذا تكون حال هذا الجيل الّشرّ 

 عرفوا يسوع وال آمنوا بأنّه كان المسيح المنتظر/ المسيّا. الجيل الّشّرير، أي على شعب إسرائيل، الذين لم ي
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  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 1

ثَل والتي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها إيصال التي تتضّمنها قّصة هذا المَ  : ما هي التّفاصيلشف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .مالحظات

 .اإلنسان 

الجيل من عناصر أو تفاصيل هذا المثَل. فما يعمله هو فقط تشبيه حالة هذا  أليٍّ  اال يعطي يسوُع أّي معنى خاصًّ 

 بروح نجس وتحّرر ولكنّه عاد ليُسكن من ثمانية أرواح نجسة )متّى ابحالة اإلنسان الذي كان مسكونً  الّشّرير

 وهكذا ينبغي تفسير كامل المثَل في ضوء سياقه. (. 21: 14

 

 .الروح النّجس 

. فليست األرواح النّجسة هي ما يريدنا يسوع أن عن الّشيطان وطبيعته وأعماله اال يقصد يسوع هنا أن يقّدم تعليمً 

وهكذا، فإن بثمانية أرواح نجسة.  اكان مسكونً  اإنسانً  يشابه( الذي 21، 11: 14)متّى  الجيل الّشّرير هذانفّكر به، بل 

في المثَل، بل تهدف إلكمال الصورة التي يقّدمها  امهمًّ  اشيٍء ُمحّدد، وهي ليست عنصرً  ال تمثِّل أي   األرواح النجسة

 المثل. 

 

  .األماكن القاحلة 

الحة مرتبطة بالنّظام وجمال الحياة وملئها، فإّن المالئكة الّشّريرة أو األرواح النّجسة مرتبطة كما أّن المالئكة الصّ 

يحُصر ، بل هي عنصر امحد دً  ابعدم النّظام والخراب والموت. ليس لهذه األماكن القاحلة أو الّصحارى مغزًى مهمًّ 

 . دوَره في تعزيز القِّصة
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ر  س واحد بل بثمانية أرواح نجسةسكنى الّروح النّجس والتحرُّ  .، ثم الّسكنى ال بروٍح نج 

! وسياق إنجيل متّى هو الوحيد الذي يستطيع هذا الجيل الّشّريرهذا العنصر مهّم وأساسّي في المثل، ألنّه يصف حالة 

 تقديم المعنى المقصود من هذا العنصر. 

لإلنسان من روح نِجس. فقد نادى يوحنا بالتّوبة  إعتاقكانت خدمتا يوحنّا المعمدان ويسوع في إسرائيل بمثابة 

وبة (. كما دعا يسوُع المسيح النّاس للتّ 1: 1كثيرين له )متّى  اواإلثمار بما يتناسب ويليق مع التّوبة، وقد كسب أتباعً 

(. ما 41-41: 2)متّى  اكثيرين جدًّ  اكسب أتباعً  ا(. ويسوع المسيح أيضً 11: 2ألنّه قال إّن ملكوت هللا قريب )متّى 

 يمثِّل أّمة إسرائيل في ذلك اليوم.  اإلنسانأُخِرج من إنسان، وهذا  انجسً  احدث في إسرائيل بدا وكأّن روحً 

ن وعلماء ي. فقد ازدادت مقاومة الفّريسيّ اولكن تحَت تأثير الفّريسيّين وعلماء الّشريعة، تغيّرت حال شعب إسرائيل جدً 

ين يسوع المسيح عالنيةً، واتّهموه بأموٍر سيّئة كثيرة، وشتموه )متّى فانتقد رجال الدّ الّشريعة وأتباعهم ليسوع المسيح. 

 )متّى، صرخوا هم وأتباعهم قائلين: "ليُصلَب!" القتله. وأخيرً  ا(. بل وخطّطوا أيضً 42، 12، 12، 1، 4: 14

أرواح نِجسة حلّت في هذا  (. وهكذا، ما كان يحدث اآلن في إسرائيل بدا وكأّن ثمانية21، 42، 1: 41؛ 11: 43

هذا يمثِّل أّمة إسرائيل، التي يدعوها يسوع " اإلنسانمن روٍح نِجس واحد. ما يزال  اًل بد)شعب إسرائيل( اإلنسان 

 "! بمقاومة يسوع المسيح ورفضه، ساءت حال شعب إسرائيل أكثر فأكثر! الجيل الّشّرير

 

 حّدد رسالة المثل الّرئيسيّة. . 1

 ما رسالة هذا المثل الّرئيسيّة؟ : اكتشف وناقش

 .مالحظات

  ."ملكوت هللا المحبة المتدفّقة في"يعلّم عن  21-21: 14في متّى  عودة الّروح النِّجسمثَل 

ف ملكوت هللا بالّديانة اإليجابيّة بدرسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: " ة. إنّه يتّصف من الّديانة السلبيّ  اًل يتَّص 

محبّة يسوع المتدفّقة تجاه الذين يحتاجون للّشفاء والتحرير  "ة.من القواعد والقوانين الّسلبيّ  اًل تدفِّقة بدبالمحبّة الم

 يتّصف به ملكوت هللا!  من سلبية الفّريسيّين النّاموسيّة هي ما اًل بد
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ملكوت هللا! المحبة المتدفِّقة هي  ة التي يتّصف بهاة المتدفّقة نحو اآلخرين إحدى الّسمات البارزة والبالغة األهّميّ المحبّ 

 ! شعب ملكوت هللا الحقيقيّ من الخوف المستمّر من عمل ما هو خطأ اًل التكريس الملتزم لعمل ما هو صواب بد

. إنّهم اتمامً  اخاليً  اومكنوسً  افارغً  امن كونه بيتً  اًل يسكنه أصحابه ويمتلئ باألعمال واألنشطة اإليجابيّة، بد ايشبهون بيتً 

د عدم اإليذاء نتيجة ة إيجابيّ خلصوا بالنّعمة باإليمان، وهم يعبِّرون عن امتنانهم هلل بمحبّ  أناسٌ  ة وقداسة فاعلة، ال بمجر 

ك! عدم العمل والت    حرُّ

 

 قارن المثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّس. . 1

 . 23-21: 41؛ 42-43، 12: 41؛ 11: 41؛ 11: 11متّى اقرأ 

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

  .مالحظات

غير المؤذية )الّديانة التي تُعاش بحفظ الخاملة ة لبيّ يانة السّ ، الذي يمثِّل الدّ ظيفبالبيت الخالي النَّ ال يرضى يسوع 

)متّى  فقطب( على أيدي بشٍر ونما )تعلّم وتدر   ُزر عكما أّن هللا ال يرضى بإنسان  قائمة طويلة من القواعد والقوانين(.

ين التي تحمل الكثير من الورق فقط، دون حملها ألي ثمار، معر ضة ألن شجرة التّ  (. يُظِهر عمل يسوع أنّ 11: 11

أن  في خطرِ  اعطاة له من هللا هو أيضً اإلنسان الذي يخفي مواهبه ومسؤولياته وقدراته المُ  تُلَعن. ويعلّم يسوع أنّ 

هو في خطر أال يرث  ه ال يهتّم بالمحتاجين من المسيحيّين، ولكنّ يُرفَض. اإلنسان الذي يعتقد أنّه مسيحيٌّ حقيقيّ 

ؤل فة ة المة المحكومة بالقواعد والقوانين البشريّ يسوع المسيح يدين الّديانة الّسلبيّ  ملكوت هللا. تعلّم كل هذه المقاطع أنّ 

ذين يشبهون الفريسيّين يشّددون على: "ال من نواٍه كثيرة، ولكنّه يمتدح النّاس ويحثُّهم على خدمة المحبّة الفاعلة. الّ 

يسوع يشّدد على: "افعل هذا وافعل ذاك." ال يحاول يسوع أن يسيطر على النّاس  تفعل هذا وال تفعل ذاك." ولكنّ 

 ة القريب. هللا ومحبّ  ةيحّررهم نحو محبّ ، ولكنّه بالخوف من مخالفة القواعد والقوانين

 

ص التعليم الّرئيسّي للمثَل. . 1  لخِّ

به، وما  نؤمنأو  نعرفهئيسيّة التي يقّدمها المثَل؟ ما الذي يريدنا يسوع المسيح أن : ما التّعاليم أو الّرسائل الرّ ناقش

 ؟ نعملهأو  نكون عليهذي يريدنا أن الّ 

  .مالحظات
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من الخوف المستمّر من عمل ما هو  اًل بد لمتدفِّقة أو التّكريس الثّابت والمثابر لعمل ما هو صوابة االمحبّ 

  .خاطئ

هذه إحدى أبرز سمات ملكوت هللا! كانت حالة شعب إسرائيل أيّام خدمة يوحنّا المعمدان مثل إنسان تحّرر من روحٍ 

في ذاته!  اهذا كافيً انتظارهم . لم يكن اًل ، ولكنّهم لم يقبلوه فعنِجس. فقد تاب النّاس وكانوا يتوقّعون وينتظرون المسيّا

شبِع ولن . ولكّن هذه الحال ال يمكن أن تُ فارغةً خالية وُمنظَّفة ومرتّبةفقد كانت نفس شعب إسرائيل، إن جاز التعبير، 

 . ع الحاجات العميقة في قلب اإلنسان وال يمكن أن تفي بمتطلّبات عدالة وقداسة هللاشبِ تُ 

 

 عدم التسبّب بأي أذى ال يعني القداسة! الّسلبية النّاموسية ليست هي المحبّة المتدفِّقة! 

ما يفتح النّاس صفحةً جديدة، ويحاولون أن يحّسنوا حياتهم أو ينظّفوا ويرتّبوا الفوضى الحاصلة في حياتهم.  اكثيرً 

ما ينّمي النّاس شخصياتهم وطبيعتهم، ويدرسون  ا! كثيرً بيت فارغ ونظيفولكّن يسوع المسيح يقّدم أكثر من مجّرد 

في طبيعته  اداخليً  احقيقيًّ  اهوت، ويصيرون أفضل. ولكّن يسوع يقول إنّه حتّى يتغي ر اإلنسان تغيُّرً في كلّيّات الاّل 

ما  ا فيه! كثيرً (، فيتجّدد ويتغيّر بعمل هللا11: 11)متّى  يزرعها هللا غرسةً ه يحتاج ألن يكون في سلوكه فإنّ  اوخارجيًّ 

 باقة والمظاهر الخارجيّة، والّسلوك الجيّد، والطّقوس الّدينيّة، والّسلوك الدينّي. ولكّن يسوع يعلّم أن  يتأث ر النّاس باللِّ 

، إذ مأهولة، بل هم أصحاب قلوب نظيفة وفارغةأصحاب قلوب وحياة نظيفة ولكن  االمسيحيّين الحقيقيّين ليسوا أناسً 

للّديانة والحياة أمٌر بالغ األهمية. ولكن بالنّسبة  ح القدس. بالنسبة لكثيرين من النّاس، اإلظهار الخارجيّ يسكنها الرو

في الّديانة والحياة هو أساس التّغيير المرئّي الذي يدوم. وبسبب تغيُّر المسيحيّين  التّغيير الّداخليّ ليسوع المسيح، فإّن 

سون بكّل قلوبهم وكيانهم للنّاس، ويقّدمون الّشكر بكّل ن بالمحبّة المتدفّقة، وهم مكر  والحقيقيّين الّداخلّي، فإنّهم يمتلئ

 ات. طبيعيٍّة وعفويّة، ويخدمون اآلخرين خدمة ُمضّحية منكرة للذّ 

  

 الّداخليّة. ةمن الحقيق اًل بد تعلّم عن خطر المظهر الخارجيّ  ابعض األمثال األخرى أيضً  

! افاسدً  اشجرة التّين التي ال تحمل سوى الورق ملعونة مع أنّها لم تحِمل ثمرً  ير المثمرة أن  يعلّم مثَل شجرة التّين غ

في هذه الحياة  اذين ال يعملون شيئً اإلنسان الذي يخبئ وزنته في األرض مرفوض. فالّ  ثل الوزنات يعلّم أن  ومَ 

كل هؤالء  (. يبدو أنّ 23-12: 41)متّى  الحاضرة تجاه الجوعى والعطاش وغيرهم لن يدخلوا إلى الحياة األبدية

. ولكّن يسوع شير إلى تغيير حقيقيّ يُ  يحبّون أن يكونوا مثل البيت النّظيف ولكن الخالي. فيبدو أن مظهرهم الخارجيّ 

 . اة المتدفِّقة أيضً فقط، بل ليرى إن كان يسكنه الروح القدس ويمتلئ بالمحبّ  اينظر إلى القلب، ليرى ال حقيقة كونه نظيفً 
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ثّمة خطر عظيم في المظاهر الخارجيّة أو الّديانة الخارجيّة أو التجنُّب الّسلبي للّشّر. ثّمة خطٌر عظيم في التمسُّك 

بديانة سلبية تعلّم: "ال تفعل هذا، وال تفعل ذاك!" ومن األمثلة على هذه القواعد الّسلبيّة: "ال تشِف النّاس يوَم السبت!" 

الث مئة وخمسة وستّين التي واهي الثّ من النّ  اأيًّ  اون على أتباعهم بجعلهم خائفين من أن يخالفوكان الفّريسيّون يتسي د

 كانت برأيهم ضروريةً إلرضاء هللا. 

 

 ة. لبيّ ة، ال بديانة رجال ومعلّمي الّدين اليهود السّ يتّصف ملكوت هللا بديانة يسوع المسيح اإليجابيّ  

ائلين: "ال تفعل هذا وال تفعل ذاك!" كان يسوع يعلّم: "افعل هذا وافعل ذاك!" فقد في حين كان الفّريسيّون يعلّمون ق

بهم : "أحبِب هللا،" و"أحبِب قريبك!" تضارب لطف يسوع مع برود الفّريسيّين، وأفقه الواسع مع اًل علّم قائ تعصُّ

للّشريعة مع إصرارهم على حفظ تهم، وتشديده على المعنى العميق القومي والعنصري، ومحبته المتدفِّقة مع أنانيّ 

. لهذا قال امعً أو يتعايَشوا حرف الّشريعة. لم يكن يسوع كبير القلب والفّريسيّون المتزّمتون يستطيعون أن يعيشوا 

كم على برِّ الكتبة والفّريسيّين، لن تدخلوا ملكوت السّ   (. 42: 1" )متّى اماوات أبدً يسوع: "فإنّي أقول لكم: إن لم يِزد برُّ

 

 ب. المديونان

 .12-22: 1لوقا  اقرأ

 بيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.افهم القّصة الطّ . 3

 ة المثَل؟ ة التي تتضّمنها قصّ : ما العناصر الحياتيّة الواقعيّ ناقش

  .مالحظات

 ابلغً لغ الخمس مئة دينار مٍل آخر، وهذه قّصة مألوفة. كان مبتدور هذه القّصة حول رجلين كانا يدينان بالمال لرج

العامل من عمله  هيكسب افكان مبلغً  اا الخمسون دينارً يساوي ما يكسبه العامل العادي من عمله في خمس مئة يوم، أمّ 

من أن  اًل لين من سداد ما عليه من دين. ولكن بدجُ ن، ولم يتمّكن أيٌّ من الر  ي. كان هذان المبلغان كبيرَ افي خمسين يومً 

 . بدينهما من دين، سامحهما بكرمه ولطيفه اجن إلى أن يدفعا كّل ما عليهميه في السّ يلقي المداين مديونَ 

له؟" فأجاب  اهما يكون أكثر حبًّ : "أيّ وختم يسوع هذا المثل بسؤال هدف لدفع سامعيه للتّفكير بشأن الّرسالة الّرئيسيّة

 سمعان: "أظن الذي سامح بالد ين األكبر." 
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المرأة التي مسحت رجليه بدموعها وشعر رأسها بالفّريسي الذي دعاه لتناول  اوبعد ذلك، طبّق يسوع المثَل مقارنً 

 ." اًل . ولكّن الذي يُغفَر له القليل يُِحّب قلياخطاياها الكبيرة قد ُغفِرت لهذا أحب ت كثيرً  طعام الغداء في بيته. "إنّ 

 

 ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المثَل. . 0

 هذا المثَل وقّصته وشرُحهُ أو تطبيقُهُ؟ خلفية يه : مااكتشف وناقش

  .مالحظات

 . 11-11: 1لوقا في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

 .الفّريسيّ  

، اعظيمً  اعام معه. ال يُعَرف سبب هذه الّدعوة. ربّما سمع هذا الفّريسّي أن يسوع كان نبيًّ دعا فّريسيٌّ يسوَع لتناول الطّ 

ف إليه )لوقا من ا ولذا دعاه بدافعٍ  يشتكي به  ا(. كما يُحتَمل أنه أراد أن يحظى بفرصٍة ليِجد شيئً 13: 1لفضول للتعرُّ

من الطّريقة التي  اته إيّاه، وال الحترامه له، كما يُرى واضحً لمحبّ  يسوعَ هذا الفّريسيُّ (. لم يدُع 1: 3على يسوع )لوقا 

عوته. فلم يُكن يسوع يأكل مع جامعي الّضرائب والخطاة فحسب ل يسوُع دبِ (. ومع هذا، قَ 23-22: 1عامله بها )لوقا 

 (. 1: 12؛ 11: 11؛ 13: 1)لوقا  ا(، بل ومع الفّريسيّين أيضً 12-41: 1)لوقا 

 

 .المرأة 

غير اعتياديٍّ أن يدخل أشخاٌص غير مدعّوين إلى بيٍت فيه وليمة غداء أو عشاء. كان  افي إسرائيل، لم يُكن أمرً 

ينخرطون في الحديث مع الّضيوف  واويجلسون بجانب الحائط، ويراقبون كّل ما يحدث، بل وكانُ هؤالء يدخلون، 

المدعّوين. وأتت امرأة معروفة بسوء سمعتها إلى البيت حيث كانوا يأكلون، ووقفت عند قدمي يسوع. ربّما يكون 

دون أن تكون عاهرةً. وباإلضافة إلى هذا،  بحقّها أن يُقال إنّها كانت عاهرة، ألنّه يمكن للمرأة أن تكون خاطئةً  اظلمً 

لت عن أسلوبِ واضح من الوصف الُمقّدم لها أنّها  حياتها الّسابقة. ال بد  أنّها سمعت يسوع يكرز ببشارة  كانت قد تحو 

ٌس ها على شعورها باالمتنان تجاه يسوع. ففي قلبها كان هناك إحسااإلنجيل وآمنت به قبل ذلك اليوم، إذ  شهد سلوكُ 

 بسبب دوره الكبير الّذي لعبه في تغيُّريتنامى بغفران هللا! ولهذا، أتت بتقدمٍة غالية الثمن عبّرت به عن شكرها له 

 حياتها. 
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 .عمل المرأة الذي عبّرت به عن امتنانها وشكرها 

اندفعت عيناها تدّر كانت هذه المرأة مغمورةً بإحساٍس غامٍر وعظيم بالحزن الحقيقي على حياتها الخاطئة الماضية، ف

موع التي سقطت على قدمي يسوع. فقامت بتجفيف قدميه بشعرها، وأخذت تقبّل قدميه، وتسكب عليهما العطر. الدُّ 

 األنّه لو كان نبيًّ  ا، واستنتج في قلبه أنّه ال يمكن أن يكوَن يسوع نبيًّ اجدً  امزعجً  اأمرً العمل اعتبر سمعان الفّريسي هذا 

على موقف وأفكار هذا الفّريسي حكى  امرأةً سيّئة الّسمعة ولما سمح لها بأن تلمسه. وهكذا، ردًّ لعرف أنّها كانت ا

 يسوع هذا المثَل. 

 

 . 10-13: 1لوقا في  واردةب. قصة المثَل  

 

 . 12-11: 1لوقا في  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

لتي استُقبِل بها من ُمضيفه الفّريسّي. فلم يستقبل أمام جميع َمن كانوا في البيت، كشف يسوع المعاملة الّرديئة ا

سار في ذ لم يقّدم له الماء لغسل قدميه بعد أن  إالُمضيف يسوَع بمظاهر الّضيافة الّشرقيّة االعتياديّة في ذلك الوقت. 

عن العاطفة  اعبيرً ما كان يُعتبَر ت و(. ولم يكن قد استقبله بقبلٍة، وه41 :11؛ قضاة 2: 12ة )تكوين الطُّرق التّرابيّ 

(. ولم يكن قد مسح رأس الّضيف بزيت وال 12: 1بطرس 1؛ 13: 13 ية؛ روم11: 21؛ 11: 41والمحبّة )تكوين 

(. وباختصار، كانت معاملة 1: 121؛ 1: 21؛ 1: 41حتّى بزيٍت رخيص الث من، وهو ما كان يرمز للفرح )مزمور 

 غير لطيفة. مترفعة ووبروٍح  االفّريسّي ليسوع باردةً جدًّ 

من الماء، سكبت دموعها على قدميه لغسلهما. كانت  اًل من المرأة. فبد اكما يقول يسوع إنّه تلقّى معالمة معاكسة تمامً 

لها ترمز لشعورها المتواضع بَ لم تَُعّد. وقد كانت قُ  اًل بَ من قبلٍة على خّده، طبعت على قدميه قُ  اًل هذه عالمة توبة. وبد

على قدميه مأل البيت  اثمينً عطريًّا  ازيتً من سكب زيت الزيتون الّرخيص على رأسه، سكبت  اًل وبدباالمتنان والّشكر. 

 رائحةً زكيّة! 

." معنى اًل . ولكن الذي يُغفَر له القليل، يُِحبُّ قلياوحينئٍذ قال يسوع: "إن خطاياها الكثيرة قد ُغفِرت، لهذا أحبّت كثيرً 

، ولذا لم يشعر بحاجته للغفران، ولذا الفّريسّي باإلنجيل. فلم يكن يعتقد أنّه كان خاطئً هذا التّطبيق هو ما يلي: لم يؤمن ا

 ة محبّة تجاه يسوع.  عبير بأيّ لم يعبّر عن شعوره بالّشكر واالمتنان! ولذا، أظهر عدم إيمانه من خالل عدم الت  
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شعر بخطاياها الكثيرة، ولكنّها حصلت اآلن (. فقد كانت ت12: 1وبالمقابل، آمنت تلك المرأة ببشارة اإلنجيل )لوقا 

لغفران الكامل للخطايا. وقد أظهرت  قناعتها بأنّها نالت باعلى الغفران! إيمانها برسالة يسوع المسيح منحها اإلدراك 

قوله: الغفران بالمحبّة التي عبّرت بها ليسوع. وقد أّكد يسوع على ما كانت تعرفه من ناحية المبدأ واختبرته في قلبها ب

: "فبما أنّنا قد تبّررنا على أساس 1: 1 يةونقرأ في روم"مغفورة لِك خطاياِك! ... إيمانُك قد خل صِك. اذهبي بسالم!" 

نا في سالم مع هللا بربّنا يسوع المسيح." كان لدى هذه المرأة إيمان، ولذا كان لها سالم مع هللا أظهر  اإليمان، ِصر 

 (. 41-42: 11هذه الحقيقة مع إشعياء محبّتها ليسوع المسيح! )قارن 

 

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

 ألّي من تفاصيل وعناصر القّصة.  ايسوُع أي  معنًى خاصًّ  لم يعطِ علّم: 

 

 حّدد رسالة المثل الّرئيسيّة. . 1

 : ما رسالة هذا المثل الّرئيسيّة؟ اكتشف وناقش

 .مالحظات

 ."ملكوت هللا الَمحبّة المتدفّقة فييعلّم عن " 12-22: 2لوقا في  المديونَينمثَل 

المحبّة المنسكبة تنبع من اإلحساس بالغفران، وإدراك حقيقة الغفران يأتي رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

 ةً قليلة. يبدي محبّ  اًل والذي يُغفَر له قلي يبدي محبّةً كثيرة، االذي يُغفَر له كثيرً  "نتيجة اإليمان ببشارة اإلنجيل.

، الذي التي يتّصف بها ملكوت هللا! فشعب ملكوت هللا الحقيقيّ  ساسيّةالّسمات األ إحدىانسكاب المحبّة تجاه يسوع هو 

 ُغفِرت خطاياه مهما كان عددها، يعبِّر عن شكره وامتنانه هلل في سكب محبّته ليسوع المسيح! 

ن عدم إحساس الفّريسّي بالغفران وإحساس المرأة بالغفران. فقد كان الفّريسّي يعتقد أنّه باّر، وكان يقارن يسوع ما بي

خاطئ، ولذا لم يشعر بحاجة للغفران. وألنّه لم ينَل أي  غفران، لم  فلم يكن يعتقد أنّه يشعر بعدم حاجته ألّي غفران. 

ه لم يكن يحبّه. وبالمقابل، كانت من يسوع المسيح، فإنّ  اينل غفرانً لم ه ة تجاه يسوع المسيح. وألنّ ة محبّ تُكن لديه أيّ 

 االمرأة تشعر بإثمها وطبيعتها الخاطئة وفي الوقت نفسه بالغفران الكامل الذي حصلت عليه. وألنّها نالت غفرانً 
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رة من يسوع المسيح، على خطاياها الكثي اةً عظيمة وكبيرة. وألنّها كانت قد نالت غفرانً أحبّت محبّ  اوكثيرً  اعظيمً 

 . اأحب ت يسوع المسيح كثيرً 

! وسط المسيحيّين على كلِّ شيء انال غفرانً ، وإنساٍن غفران لم ينَل أيَّ في هذا المثل، تُعقَد المقارنة بين إنساٍن 

تابوا عن الحقيقيّين، ليس من مقارنة بين نوال القليل من الغفران أو الكثير منه. كل المسيحيّين الحقيقيّين الذين 

خطاياهم وآمنوا بيسوع المسيح نالوا الغفران الكامل! ولكن بنمّو المسيحيّين الحقيقيّين في حياتهم الّروحيّة، يمكن أن 

ينموا في إدراكهم لحقيقة طبيعتهم الخاطئة، ولما عمله يسوع المسيح لهم ومقدار غفران يسوع المسيح لهم. وهكذا، 

ما يكون المسيحّي المتقّدم في الّسّن أكثر  اغالبً . اتهم ليسوع المسيح أيضً ون في محبّ يمكن أن ينمو المسيحيّون الحقيقيّ 

ما ازداد إدراك اإلنسان لطبيعته الخاطئة، كان اب والجديد في اإليمان. وكل  لطبيعته الخاطئة من المسيحّي الشّ  اإدراكً 

عن االمتنان  هلغفران الكامل بيسوع المسيح، كان تعبيرلحقيقة ا الحاجته للغفران. وكلّما كان أكثر إدراكً  اأكثر إدراكً 

في  اتمامً  ابارًّ  يعل نهفإنّه  اًل كام اهللا لإلنسان غفرانً  يغفروالشكر بمحبّة متدفّقة ليسوع المسيح أكبر وأعظم! حين 

 (! 2-2: 2 يةعلى هذا األساس طيلة حياته )انظر روم يعاملهمئة بالمئة، و ابارً  اعتبارهعينيه، ويستمّر في 

 

 قارن المثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّس. . 1

  .43-11: 1لوقا اقرأ 

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

 .مالحظات

أصدقاؤه األربعة إلى يسوع. أدرك يسوع أن  قّصة شفاء يسوع للمشلول الذي أحضره 43-11: 1نقرأ في لوقا 

 وهكذا رأىته أمام هللا. كان يسوع يستطيع أن ينظر إلى قلب المشلول المشكلة الحقيقيّة لدى هذا المشلول هي مذنوبيّ 

لخطاياه تمام اإلدراك، وأنّه كان يشعر باإلثم والخزي من خطاياه. كما كان يسوع يستطيع أن ينظر  اأنّه كان مدركً 

المشلول  إيمانرأى إيمانهم به وبما يستطيع أن يعمل. حين رأى يسوع ولذا ى قلوب أصدقاء المشلول األربعة، إل

لك خطاياك!" وفي ذلك الوقت، امتأل  ُغف رت، فقال للمشلول: "أيّها اإلنسان، قد اوإيمان أصدقائه األربعة، تأثّر جدً 

فً الفّريسيّون وعلماء الّشريعة )الكتبة( بالّسخط، أل . فاتّهموه بعمل ما ال يجوز إال هلل عمله، انّهم اعتبروا يسوع مجدِّ

 اشيئً  ليفعلفيسوع الغفران، ولكن  يعل نغفران الخطايا. وأخذوا يفّكرون في قلوبهم بأنه يسهل أن منح وإعالن وهو 

ة )ابن اإلنسان(، ذ طبيعة بشريّ . وقد أيّد وبرهن يسوع قوله إنّه هللا )ابن هللا( الذي اتّخالهذا المشلول إن كان صادقً 

وبشكٍل كامل. يغفر يسوع خطايا النّاس  ايغفر الخطايا من خالل شفاء المشلول فورً  وأنّه كان يملك الّسلطان على أن  
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له الحق بأن يسامح اإلنسان عن  للخطايا، فإنّ ة على الّصليب. وألنّه صنع كفّارةً ساس ذبيحته الكفّاريّة للخطي  أعلى 

تشِف يوم  الة تمتلئ بالنّواهي الكثيرة، مثل "علِن غفران خطاياه! وبينما كان الفّريسيّون منشغلين بديانٍة سلبيّ ويُ خطاياه 

 : إظهار محبّته للمحتاجين في هذا العالم. بعمل إيجابيٍّ  اًل بت،" كان يسوع منشغالسّ 
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 5الُملحق 

 الخصم

 

 يتعلق بـ 43-41: 1مثَل الخصم الوارد في متّى 

 الغفران في ملكوت هللا

 

 .43-41: 1متّى  اقرأ

 افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.. 3

 : ما العناصر الحياتيّة الواقعية التي تتضّمنها قصة المثَل؟ ناقش

 .مالحظات

ة تصّور اإلجراءات القانونيّ ، وهي ة لها معنى سماويّ . ولكنّه قّصة أرضيّ اًل مثالحديث بعض النّاس ال يعتبرون هذا 

ة قّصة اإلجراءات القضائيّ في هذا المقطع، تُحكى ة. ة في المحكمة من أجل تقديم وإيضاح رسالة روحيّ االعتياديّ 

 شجيع. بلغة الحّث والتّ االعتياديّة في محاكم العالم 

 

 ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر المثَل. . 0

 هذا المثَل وقّصته وشرُحهُ أو تطبيقُهُ؟ فيةخل ي: ما هاكتشف وناقش

 .مالحظات

  

 . 01-03: 1متّى في  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

 هذا المثل من جزأَين:  خلفيةتأل ف ت

 يعالج تفسير الوصيّة الّسادسة. 00-03: 1متّى  
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الحالة اإلعرابيّة الّصرفيّة التي  ، والتي ترد في41: 1ين" في متّى يختلف المفسِّرون بشأن ترجمة الكلمة "لألقدمِ 

ريعة آباء إسرائيل، وقد . يترجمها البعض إلى: "قيل لألقدمين." وهذا يعني أن موسى كلّم بالش  "االستالمتُدعى "

من سمّو ما يقّدمه على أنظمة وقوانين موسى. وترجم آخرون هذه الكلمة قائلين: "قيل  اافترض يسوع في لهجته نوعً 

يسوع يختلف مع ما قالوه أو  ، وأن  او "قيِل من قِبَل اآلخرين"، أي أن قدماء ُمفسِّري الّشريعة قالوا شيئً من اآلخرين" أ

 بطريقٍة خطيرة. التّرجمة الثّانية صحيحة لألسباب التالية. ال يمكن أن يؤّكد يسوع المسيح في متّى ايعتبره ناقصً 

. فلو كان يسوع المسيح يشير إلى ما أمر به موسى في 41: 1ى في متّ  اعلى الّشريعة، ثم يعود ليضعها جانبً  11: 1

(. وقد استخدمت الكتابات 12، 1، 2: 2الّشريعة، الستخدم كلمات مختلفة مثل: "أمر موسى" أو "مكتوب" )متّى 

الكلمات "قِيل" والوثائق اليهوديّة الالحقة العبارة "اآلباء القدماء" لإلشارة إلى معلَّميهم الّسابقَين هلِّيل وشمعي. و

 ولذا، فإن االستنتاجمن ارتباطها بالكالم المكتوب في العهد القديم.  ابشكٍل أكبر وأكثر وضوحً  بالتّقليد الشفويّ ترتبط 

هو أن ُمصطلح "األقدمين" تسمية ممتازة للذين فّسروا شفويًّا شريعة العهد القديم المكتوبة. لم يكن تلخيص  الذي نراه

ح، ولكّن تعليم يسوع يُظِهر أّن هؤالء الرابيّين القدماء أخطأوا في ما شّددوا عليه، مثلما كان وشرح هؤالء غير صحي

 الفّريسيّون والكتبة )علماء الّشريعة( يفعلون في زمن يسوع. 

(. كما أن جوهر الكلمات 11: 42اقتبس الُمفسِّرون القدماء نّص الوصيّة الخامسة بشكٍل صحيح: "ال تقتل" )خروج 

(. ولكن في الّسياق الحالي، 3: 1أضافوها، "ومن قتل يستحّق المحاكمة،" يمكن إيجادها في العهد القديم )تكوين  التي

! لم ما لم يشّددوا عليه ولم يفّسروه، أو على األقل في ما لم يقولوهال يمكن الخطأ في ما كانوا قد قالوه، ولكن في 

للوصية الّسادسة. فقد  اوافيً  اأو شرحً  افي زمن يسوع، يقّدمون ُملخ صً يكن الُمفسِّرون القدماء، وكذلك الُمفسِّرون 

، ولكنهم تجاهلوا الّروح الكامنة وراء الّشريعة! فقد كانُوا يقولون ما معناه: "كونوا متنبهين حرف الّشريعةطبّقوا 

 أو مخّدرات، فقد تتسبّبون بمقتل أحدهم."  اوحذرين حين تستخدمون بندقية أو سّكينً 

دون أن يحذِّروا النّاس من الّسبب الّروحي  حرف الشريعةما يسوع فعلّم أنّه طالما يشّدد هؤالء الُمفسِّرون على أ

أّن أنّه يعلِّم للنّاس. وما يعمله يسوع هنا هو  قانون جزائيّ الكامن وراء القتل، فإنهم يجعلون شريعة هللا مجّرد 

د قانون جزائيّ  الوصايا العشرة التي أعطاها هللا هي أكثر من فالوصايا ة. ة والعقابيّ يتعلّق باإلجراءات القانونيّ  مجر 

تنطبق على األسباب الجوهريّة الحقيقيّة إذ هي العشرة تتجاوز األعمال الخارجيّة المتعلّقة بالمخالفات والتجاُوزات، 

ة الكامنة وراء األعمال الخارجيّ  ق بمواقف القلب الخاطئة األثيمةللمخالفات والتجاوزات الخارجية، أي أنّها تتعلّ 

فالكلمات المّرة التي يطبق بها اإلنسان ليست سوى تعبيٍر الغضب والبغضاء والمرارة التي تمأل ! الخاطئة األثيمة

المشكلة ال ينظر إال إلى  ابالمواقف الخاطئة األثيمة في القلب. اإلنسان عمومً  ايبدأ دائمً  قلبه! وعمل القتل الخارجيّ 

 اهرة!للمشكلة الظّ  الّسبب العميقإلى  ا، ولكّن هللا ينظر دائمً ةاهرالظّ 
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يحذِّر يسوع بأّن كل  من يقول: "رقا" )تافه(، وهي كلمة آرامية تعبّر عن االحتقار، وتعني "عنيد العقل" أو "فارغ 

،" فهو حمق" أو "يا غبيّ العقل"، هو في الحقيقة يعبّر عن احتقاره لذلك اإلنسان في قلبه. وكّل من يقول ألخيه: "يا أ

ا في قلبه من غضب وبغضاء ومرارة تجاه ذلك الّشخص. ال يقّدم يسوع أي تصنيٍف لشّدة وسوء هذه ما يعبّر عمّ إنّ 

الخطايا، بل كل ما يسعى إليه هو التّشديد على نقطة واحدة: كّل من يحتفظ بغضٍب وبغضاء ومرارة في قلبه تجاه أي 

رس الد  اإللقاء به إلى نار جهن م".  استحق   قد  إنّه يستحق حكم الموت هللا، أي أنّه "يكون إنسان دون التعاُمل معها، ف

الغضب والبغضاء والمرارة األثيمة الخاطئة في القلب، والتي تقود لقول كلمات مّرة، هي  الذي يعلّمه يسوع هو أنّ 

م يتُب ذلك اإلنسان، فإّن اإلنسان الذين يكون لديه ! فهي قتل يرتكبه اإلنسان في قلبه! وإن لعمل قتلبذاتها وطبيعتها 

يعلّم يسوع أن أصل الّشّر يكمن في قلب اإلنسان. وفي قلب اإلنسان، ينبغي في جهن م.  اأبديًّ  اذلك الموقف سيواجه عقابً 

 مكانهما.  قدلتحّل محلّهما المحبّة، وزوال الّرياء واألنانيّة ليحّل اإلخالص والصّ  زوال البغضاء والالمباالة

 

 يعالج تطبيق الوصيّة الّسادسة. 01-01: 1متّى  

ظِهرون هذه المواقف الخاطئة واألثيمة الكامنة في قد يعتقد البعض أنّهم طالما كانوا يمارسون ضبط النّفس وال يُ 

ة عالقة لم تحدث ة الّسادسة. ولكّن يسوع المسيح يعلّم أّن أيّ بكلمات غاضبة ومّرة، فقد حفظوا الوصيّ  بالتكلّمقلوبهم 

بسالم وانسجام مع أخيه أو أخته فإنّه يخالف  كان اإلنسان ال يعيشادسة. فطالما ة السّ فيها ُمصالَحة فيها مخالفة للوصيّ 

الوصيّة الّسادسة وال يستطيع أن يعبد هللا. وحتّى لو كان ذلك اإلنسان يعبد هللا، فإّن هللا لن يلتقي بذلك اإلنسان ولن 

 ايوحنّ 1إنسان تتسبّب بعالقٍة متوتِّرة باهلل! يقول الرسول يوحنّا في  معه! العالقة المتوتّرة مع أيِّ  يكون في شركةٍ 

له، فهو كاذب ألنّه إن كان ال يحب أخاه الذي يراه، فكيف  اولكنّه يُبِغض أخً ‘ أنا أحبُّ هللا،’: "فإن قال أحٌد: 42: 2

 يقدر أن يحب  هللا الّي لم يَره قطُّ؟" 

مة" لَ ظ  ة بما يكفي لدعوتها "مَ اإلساءة بحق األخ مهمّ  عليك" أنّه ال بّد أنّ  ايسوع بقوله "إذا تذك رت أّن ألخيك شيئً  قصد

هو أو "شكوى". وهو ال يشير هنا إلى شكوى صحيحة، ولكن أليّة شكوى. وال يذكر يسوع أّي نوٍع من الشكاوى، إذ 

 يفّكر. حينما تعرف أّن أخاك مع إخوته والعيش بسالم ووفاق معهمشديد على حاجة اإلنسان للُمصالحة لتّ ليهدف 

 صالُح معه!للت   امنك، فعليك أن تسعى جاهدً  ايجعله منزعجً  افقط بأّن لديه شيئً 

تطبيق يسوع المسيح اإليجابي للوصية السادسة هو: ينبغي أن يمتلئ القلب في كّل الوقت بالمحبّة ال بالغضب أو 

طالما لم تتصالح مع أخيك أو أختك، فإنّك ال تستطيع أن تعبد هللا. هذا هو الّسياق  هة. فهو يعلّم أنّ الكراهية أو المرار

 الذي تكلّم يسوع فيه بمثَل الخصم.  والخلفية
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 . 01-01: 1في متّى  واردةب. قصة المثَل  

 

 . 01-01: 1في متّى  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

أن يتصالَح مع إنسان  اٍع لديه مع خصمه بأكبر سرعة ممكنة. فعليه أن يحاول سريعً ينبغي لإلنسان أن يحّل أي نزا

ليه أو الخصم ربما يفّكر بأخذ إ، ألّن األخ الذي أُسيء اينبغي له أن يفعل هذا فورً أنّه تعر ض لإلساءة.  يشعرأو  يعتقد

أو على خطأ.  اسوع إّن الخصم على حقٍّ أخالقيًّ . ومّرة أخرى، ال يقول ياًل إجراءاٍت قضائيّة، أو ربّما بدأ بأخذها فع

فما يشّدد يسوع المسيح عليه (. 43: 1كما أنّه ال يشير إلى طبيعة اإلساءة، مع أنّها قد تكون متعلّقة بدين مالّي )متّى 

ينونة الدّ ة في هايستُجرى في النّ  ت! فهو ال يناقش مسألة العدالة في هذا المقطع، حتى لو كانليس العدالة بل الُمصالَحة

 األخيرة. 

ينبغي أن يحاول اإلنسان أن يحّل المشكلة "خارج المحكمة" طالما كانت هناك فُرصة لعمل هذا. فعليه أن يسعى 

على انفراد، من دون إشراك المحكمة أو القاضي في هذا. فإن فشل في هذا، فإنّه سيُلقى به في لمصالحة الخصم 

 . اًل الّسجن ليوفي الّدين كام

 

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

ثَل والتي تُعتبَر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقَصد منها إيصال : ما هي التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا المَ شف وناق  اكتش  

 معنى ما؟ 

 .حظاتمال

هاية ر أّن يسوع ال يرمي في النّ ظهِ كّن الّسياق يُ لم يعِط يسوُع أي معنى خاّص ألّي عنصر أو تفصيل في المثَل. ول

(. وهو ال يتكلّم عن سجٍن أرضّي، ولكن عن جهن م )متّى 11: 3للحديث عن قاٍض أرضّي بل عن قاٍض سماوّي )متّى 

مات  (. فينبغي أن يكون موقف القلب هو موقف المحبة تجاه اآلخرين. ويسوع يحذِّر من أنّه إن  11، 12: 12؛ 44: 1

إلنسان وفي قلبه مشاعر غضب وبغض وكراهية ومرارة تجاه إنسان آخر، فإّن هذا الموقف سيشهد عليه في ا

 جاة من سجن جهن م. يقصد يسوع المسيح بهذا الكالم أّن شعب ملكوت هللا الحقيقيّ الّدينونة األخيرة، ولن يتمّكن من النّ 

 اآلخرين في قلوبهم.  ة تجاهلن يستمّروا في إبطان مثل هذه المواقف الّسلبيّ 
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 حّدد رسالة المثل الّرئيسيّة. . 1

 : ما رسالة هذا المثل الّرئيسيّة؟ اكتشف وناقش

 .الحظاتم

 ."ملكوت هللا الغفران فييعلّم عن " 43-41: 1مثَل وليمة العرس في متّى 

  "اآلن! اوقت الُمصالَحة هو دائمً رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

لون  التي يتّصف بها ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيقيّ  ساسيّةو أحد الّسمات الرئيسيّة واألالغفران ه ال يؤجِّ

. الذي يرفض أن يحاول باجتهاٍد اجدً  ا، ألّن الغَد قد يكون متأّخرً أو بسببهم الُمصالحة مع أخ أو أخٍت غاضب عليهم

 وجدٍّ في الّسعي للُمصالَحة لن يتمّكن من دفع دينه. 

 

 قارن المثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّس. . 1

 حرف الّشريعة وروح الّشريعة.  

 . 4: 1؛ أيّوب 41-42: 44؛ 11: 12؛ أمثال 12: 11؛ الويّين 1: 3؛ تثنية 1-3: 2تكوين  اقرأ

 ؟ ما الذي يعلّمه الكتاب الُمقد س عن مصدر وأصل الّشرّ : اكتشف وناقش

 .تمالحظا

في القلب. ليس حرف الّشريعة بل روحها هو ما يكشف حقيقة الطبيعة والمواقف  الحقيقيّ  هيقع أصل الّشّر وسبب

الخاطئة اآلثمة لإلنسان. ليس لدى الُمفسِّرين اليهود القدماء والحديثون أيُّ عذٍر ليحصروا تفسير للوصيّة الّسادسة في 

(؟ غضبتَ ) اغتظتَ لقايين: "لماذا  بّ حصل على وجه األرض، قال الرّ  عمل القتل الخارجّي. ففي أّول نزاٍع عائليّ 

فك أال يُشرق وجهك فرحً  ف، فعند الباب خطي  الماذا تجه م وجهُك؟ لو أحسنَت في تصرُّ ةٌ ؟ وإن لم تحِسن الت صرُّ

إلى الموقف الّداخلّي المخفّي أن تتسلّط عليك، لكن  يجب أن  تتحّكم فيها." كان هللا يشير بهذه الكلمات  قتنتظرك، تتشو  

في قلب قايين، أال وهو الغيرة والغضب. وفي العهد القديم، كان هللا قد لخ ص الوصايا العشر في "أحبِب هللا" و"أحبِب 

يجعل  الغضبالظّاهر في اإلنسان.  المواقف الّداخليّة للقلب والّسلوك الخارجيّ هي التي تقّرر  المحبّةقريبَك". 

 قاتالن.  والحقد والمرارةل حماقات، اإلنسان يعم
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 .التّقدمات غير المقبولة والتّقدمات المقبولة 

 ؛ ميخا42-44: 1؛ عاموس 42-11: 3؛ إرميا 11-12: 1؛ إشعياء 41-44: 11صموئيل 1؛ 1: 2تكوين  اقرأ

 . 2: 11؛ عبرانيّين 22-21: 14؛ مرقس 3-2: 3

 التّقدمات والّذبائح غير المقبولة عند هللا؟  : ماذا يعلّم الكتاب الُمقد س عناكتشف وناقش

  .مالحظات

هي ذبائح وتقدمات بال قيمة في  ة والظُّلمبالخطي   امحتفظً قلب اإلنسان  الّذبائح والتّقدمات التي تُقد م إلى هللا بينما يستمرّ 

في األسبوع،  مّرتَين، ويصوم دواح، أي كونه يتّمسك باإلقرار بإله اي هللا، وهو يرفضها. كون اإلنسان متديّنً عينَ 

رفي السنة، وتقديمه  ثالث مّراتإلى أورشليم لالحتفال باألعياد الّدينيّة  ا، ويذهب حاجًّ ايوميً  ثالث مّراتويصلّي   ُعش 

بالكراهية والبُغض تجاه أي إنسان، أو حين  اي هللا حين يكون قلبه ممتلئً دخله هلل والفقراء، ليس بذي قيمة في عينَ 

 ُمقد سةً".  افي ما يُدعى "حربً  امنخرطً يكون 

 

 وقت الُمصالَحة اآلن.  

 كّل واحٍد من المقاطع التالية مقاَرنة بما يعلّمه مثَل الخصم؟  ه: ما الذي يعلّماكتشف وناقش

  .مالحظات

يكون  . حين تبذل كل ما بوسعك للُمصالحة مع خصمك، ولكنّه يُصرُّ على أال ينِصفك، وحيث12: 14 يةروم اقرأ

 أن يسامح، فإّن الّذنب يقع بالكامل على خصمك.  اضروريًّ 

. يحّذر هللا باستمرار من التّأجيل 4: 3كورنثوس 4و؛ 4: 31مقاَرنة بإشعياء  11-12: 2؛ لوقا 1: 41أمثال  اقرأ

ل أخذ أي قراٍر مهمّ  ت القرارات المهمة، مثل . وقاجدًّ  امتأّخرً  اللغد، ألّن الغد يمكن أن يكون وقتً  والمماطَلة! ال تؤجِّ

 !اآلن االتوبة واإليمان والُمصالَحة مع أٍخ آخر أو أخٍت أخرى هو دائمً 

 

 


