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 صالة 1
 

س مجموعتك وهذا البرنامج التدريبي لبناء كنيسة المسيح. قائد المجموعة:   َصلِّ وكرِّ
 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

 تيموثاوس2تيموثاوس و1
 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (.1تيموثاوس 0و 6-5تيموثاوس 1)الّرب ومن التّأمُّ

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

 دقائق( 5)حفظ  3

 22: 11يوحنا 

 

 . 02: 12راجعوا في مجموعاٍت من اثنين يوحنا 

  دقيقة( 25)تعليم  4

 الثقافة اإلنسانية وثقافة ملكوت هللا
 

: يتعلّق هذا التّعليم بالثّقافة اإلنسانية وثقافة ملكوت هللا. سنتعلّم عن الفرق بين الثّقافة اإلنسانية المتغيّرة ُمقّدمة

هللا الثّابتة دائًما. نرى ما يعلّمه الكتاب الُمقدس عن عالقة المؤمن بوالَديه باستمرار بشكٍل عام، وثقافة ملكوت 

 . 5و 4ن وبأجداده األموات في الّدليل الّسادس، الُملَحقين ي  الحي  

 

 أ. الثّقافة المتغيّرة عند األمم 

 

. ولكّن الكتاب الُمقدس أيًضا بثقافتهمتتأث ر بقّوة كل الّسلوكيّات البشريّة والعالقات المختلفة بين البشر : ُمقدمة

يصف عالقات بشريّة وسلوكيات بشريّة علينا العيش فيها وبحسبها. ولذا، على المؤمنين أن يغيّروا في 

عالقاتهم وسلوكيّاتهم، حيثما يلزم، من أجل العيش بحسب تعاليم الكتاب الُمقدس. أي أّن على المؤمنين أن 

البشريّة الموروثة لتكون أكثر قربًا وشبهًا بثقافة ملكوت هللا األبدي! فقد أتى يغيّروا باستمرار في ثقافتهم 

 يسوع ال ليرد  نفوسنا إليه ويغيّرها فحسب، بل وليغيّر سلوكنا وعالقاتنا وطبيعتنا ومجتمعنا أيًضا! 

 .تعريف الثّقافة. 1
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 ؟ ما مكّونات الثّقافة؟ الّثقافة: ما هي شناق  

 .مالحظات

ثقافة أي مجموعة من النّاس هي نظرتهم إلى الوجود والحقائق والمعتقدات والقِيَم التّي يتم التّعبير عنها في 

 قناعاتهم واختباراتهم وسلوكياتهم وعالقتهم ومؤّسساتهم )العادات والتّقاليد(. 

 

 .أصل الثّقافة اإلنسانية. 2

 . 2: 11إلى  1: 12؛ 00-16: 4؛ 11: 3؛ 15: 0؛ 02-02: 1تكوين  اقرأ

 : كيف ظهرت الثّقافة اإلنسانية؟ ما أصلها؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

من سفر التّكوين بداية الثّقافة اإلنسانيّة في العالم: فهي تصف بداية الكون المادي  11-1تصف األصحاحات 

وبداية الجنس البشري، كما تِصف بداية إعالن هللا إلرادته وبداية الخطيّة البشرية، كما تصف بداية معاناة 

ية البشرية، وبداية الحضارة البشرية، وبداية البشر وبدء خطة خالص هللا، وأخيًرا تصف بداية الحياة العائل

 األمم والّدول المختلفة في العالم. 

 

بحسب الكتاب الُمقد س، تكمن بداية الثّقافة اإلنسانيّة في تاريخ الجنس البشري في هذا العالم. فحين انفصلت 

تطّورت الفروقات بين المجموعات البشريّة المختلفة بعضها عن بعض وتطّورت بحيث شّكلت أمًما مختلفة، 

ثقافات هذه األمم. وعبر القرون، وبنسيان األمم هللاَ الحي  وإرادتَه، فسدت الحضارة اإلنسانيّة األولى 

رات الخياليّة في  واستمّرت في فسادها. وقد ساهمت الوثنية الّدينيّة والتّخمينات والجداالت الفلسفيّة والتّصوُّ

المختلفة. واليوم، يصعب أن تتخيّل أمم العالم أّن لها الثّقافة األصلية نفسها في  المساهمة في الثّقافات اإلنسانية

 بداية التّاريخ. 

 

 .أصُل نظام الق يَم. 3

-14: 0رومية  اقرأ؛ 30، 02، 05، 02-12: 1؛ رومية 01-04: 11 الرسل ؛ أعمال4-1: 12مزمور  اقرأ

15 . 

 ؟ الّصواب والخطأ: كيف عرف النّاس في العالم الفرق ما بين شف وناق  اكتش  

  .مالحظات
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. بالنّظر إلى الخليقة ومراقبتها يمكن للنّاس أن يروا ويفهموا وجود هللا يعلِن هللا بعض الحقائق من خالل خليقته

كخالق، ويكتشفوا قوة هللا العظيمة في خلق المادة والطّاقة والفضاء والّزمن. كما يمكنهم اكتشاف القوانين 

 الفيزيائيّة الُمدهشة التّي أقّرها في الخليقة وأن يروا جمال خليقته ونظامها الّرائعين. 

 

. فباستماع النّاس إلى صوت قلوبهم وضميرهم، يعرفون ويعلِن هللا بعًضا من حّقه في قلب اإلنسان وضميره

ويفهمون الحقائق األخالقية األساسية، مثل الوصايا: "ال تقتل،" و"ال تزِن،" و"ال تسرق"، و"ال تشهد بالّزور 

 أو تكذب." 

 

 .ثقافٍة إنسانية النّواحي الجيدة والنّواحي الّسيّئة في كل  . 4

 : ما النّواحي الجيّدة والنّواحي الّسيّئة في أيّة ثقافة؟  شناق  

 . 5-1: 3تيموثاوس 0؛ 5-1: 12؛ 02-00: 1؛ إرميا 2-1: 12ملوك 1؛ 02-12: 16تثنية  اقرأ

 .مالحظات

لدى كّل الثّقافات البشريّة نواحي جيدة، وبالتّالي مقبولة. ومن األمثلة عليها على هذه النّواحي: الّسياسيون 

الذين ورجال األعمال غير الفاسدين، والقوانين العادلة والقضاة العادلون، والعاملون المجتهدون والمواطنون 

رف والّسلوك، ومؤّسسات الّرحمة الخيريّ  يحسنون  ة، وعالقات اللياقة والمحبّة. التّصُّ

 

فإن كل  الّثقافات البشرية في العالم تتضّمن نواحي خاطئة آثمة وبالّتالي غير ولكن ألن  كل  البشر خطاة، 

. كثيًرا ما تكون النّظرات الكونية التّي تحّدد كامل نظرة البشر إلى الحياة، مبنية على فلسفات أو مقبولة

ر مسيحيّة. وكثيًرا ما تكون األمور التّي يؤمن بها النّاس مبنية على تخمينات تخيُّلية أيدولوجيات أو أديان غي

أو كذبات خفية. كثيًرا ما تكون القِيَم التّي يعيشون بحسبها غير منصفة أو غير أخالقية. والممارسات التّي 

لممارسات الجنسية، هي ممارسات كثيًرا ما يتم التّسامح معها، مثل بعض الحركات الّدينية أو المخدِّرات أو ا

مدّمرة. وكثيًرا ما تكون بعض األنماط الحياتيّة والّسلوكيّة التي يتم الّدفاع عنها والتّرويج لها أنماطًا أنانيّةً 

 ومدّمرة. 

 

م وكثيًرا ما تخفي المؤّسسات الّسياسية والقانونيّة القضائيّة والتّعليميّة واالجتماعيّة جرائم مؤس سيّة، وتظل

األقليّات، وتنشر أشكاالً مختلفة من الخطيّة. والعالقات، التّي يتّم تنظيمها من خالل ثقافة الّشخص، كثيًرا ما 
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تدّمر النّاس بدل أن تبنيهم. وهكذا، فإن الجوانب اآلثمة في كلِّ ثقافة تخدع البشر وتدّمرهم وتجّردهم من 

 إنسانيتهم. 

 

 نّواحي األثيمة فيها، وتسعى للتناغم واالنسجام مع ثقافة ملكوت هللا! ينبغي لكل ثقافة بشرية أن تتوب عن ال

 

 

 ب. ثقافة ملكوت هللا األبدية 

 

 .تعريف ملكوت هللا. 1

ملكوت هللا هو ُملُك أو ُحْكم أو سيادة هللا الُمطلّقة من خالل يسوع المسيح على كلِّ النّاس في كّل مكان. ملكوت 

هللا هو بشكٍل خاّص ُملك أو حكم أو سيادة هللا الُمطلَقة من خالل يسوع المسيح الُمدَرك في قلوب شعبه والعاَمل 

وتفعيل الّروح القدس لذلك الخالص في حياة شعبه. ولُمْلك  فيها. وهو مبنّي على عمل خالص المسيح الكامل

 هللا هذا أربعة تأثيرات وتغييرات رئيسية:  

 

 خالص المؤمن الكامل من البداية وحتى اكتماله،  -

 تأسيس الكنيسة )مجتمع المؤمنين( على األرض القائمة،  -

 وطني والّدولي،تحسين األوضاع على المستوى الفردي والعائلي واالجتماعي وال -

 التّجديد الكامل للكون الُمفتدى.  -

 

  .نواحي ملكوت هللا العديدة. 2

 : ما نواحي ملكوت هللا؟ شف وناق  اكتش  

 

 أ. ملكوت هللا هو حكم هللا الّسيادي الُمدَرك في قلوب شعبه والعامل في كل  جوانب ومجاالت حياتهم.  

 .01: 11؛ لوقا 33، 12: 6متّى  اقرأ

 .مالحظات
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نتعلّم الكثير من مثَلَي حبّة الخردل والخميرة. تعلِّم العظة على الجبل بأن ه ينبغي طلب ملكوت هللا أكثر من أيِّ 

ردائًما. ملكوت هللا وأمٍر آخر، وهذا أمٌر صحيح تماًما  كل الوالءات والّرغبات األخرى، مثل الوالءات  يصغِّ

تُظِهر أن "ملكوت  32: 4بمرقس  31: 13ة. ومقاَرنة متّى ة والثّقافي  والالهوتي   ةة واإليدولوجي  ة والوطنيِّ القبلي  

 الّسموات" و"ملكوت هللا" يعنيان األمر نفسه، فقد استخدم يسوع التّعبيرين بشكٍل تبادليٍّ بالمقصد ذاته. 

 

 ب. ُحكم هللا الّسيادي يؤثّر بخالص شعبه من بدايته وحتّى اكتماله. 

 :6كورنثوس 1؛ 2-3: 3؛ يوحنّا 06-05: 12؛ 15-14: 1؛ مرقس 31-32: 02؛ 10: 2 الرسل أعمال اقرأ

 . 13: 1؛ كولوسي 2-11

 .مالحظات

اإلنجيل هو "الخبر الّساّر بشأن ملكوت هللا." ولذا فإّن بشارة اإلنجيل ال تتكل م عن موت المسيح وقيامته وعن 

اً. يبدأ الخالص حين يتوب اإلنسان قلوب شعبه وحياتهم أيضً  التّوبة واإليمان فحسب، بل وعن ُمْلك هللا في

ويؤمن بيسوع المسيح. وهذا ما يُدعى التّبرير. ويستمّر الخالص طوَل الحياة، حيث يخلُص المؤمنون أكثر 

فأكثر من األفكار والكلمات والعادات الخاطئة اآلثمة. وهذا ما يُدعى التّقديس. ويخلُص المؤمنون أخيًرا من 

 خطيّة ومن الموت. وهذا ما يُدعى التّمجيد.  كلِّ 

 

(، وهو اآلن واقع يكبُر وينمو في كلِّ 02-02: 10أتى ملكوت هللا في المجيء األول ليسوع المسيح )متّى 

: 13(، ولكنّه لن يصبح ملكوت هللا الكامل إال في المجيء الثّاني للمسيح )متّى 33-31: 13أنحاء العالم )متّى 

كوت هللا. الّدخول إلى ملكوت هللا يعني (. كل من يتوب ويؤمن بيسوع المسيح يدخل إلى مل34: 05؛ 41-52

ر من سلطان الظّلمة )كولوسي 3: 3الوالدة الجديدة )يوحنّا  : 12(، والخالص )مرقس 13: 1(، ويعني التّحرُّ

(. والعظة على الجبل تعلِّم أن الحياة في ملكوت هللا تشمل كل  نواحي الحياة الّشخصية والحياة في 06، 03

 كل الذين يخّصون ملك الملوك ينبغي أن يعيشوا أسلوب حياة ملكوت هللا. (. 1-5المجتمع )متّى 

 

 ج. ُمْلك هللا الّسيادي يؤّسس الكنيسة المسيحيّة.  

؛ 12-4: 0بطرس 1؛ 01-02، 13: 1؛ أفسس 13-10: 10كورنثوس 1؛ 5: 3؛ يوحنّا 12-12: 16متّى  اقرأ

 .32-04: 13متّى 

 .مالحظات
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تمع المرئّي للذين يملك هللا في قلوبهم. الكنيسة المسيحيّة هي مجتمع الذين سمعوا الكنيسة المسيحيّة هي المج

بشارة اإلنجيل، وآمنوا بالمسيح، وُختِموا بالّروح القدس. تتأل ف الكنيسة المسيحيّة من شعب هللا المختار. لدى 

ة بأن يكونوا ملح العالم ونوره )متّى هؤالء دعوة من هللا بأن يكونوا ملوًكا وكهنة وأنبياء في العالم. ولديهم دعو

5 :13-16 .) 

 

( أن ملكوت هللا أو الكنيسة المسيحيّة في شكلها الحالي هي 43-36، 32-04: 13ويعلّمنا مثل الّزوان )متّى 

مجتمع خليط، وسيستمّر الحال على هذا حتى المجيء الثّاني للمسيح. فدائًما سيكون هناك غير مؤمنين 

ؤمنون. ومع هذا، على المؤمنين أال يسمحوا لغير المؤمنين بأن يؤثّروا على أسلوب حياة ومرتّدون وسط الم

المؤمنين، بل ينبغي للمؤمنين أن يؤثِّروا بحياة غير المؤمنين لتصير حياتهم أكثر شبَهاً بحياة ملكوت هللا )إرميا 

د، بل عليهم باستمرار أن يسمحوا هلل (! على المؤمنين أال يسمحوا للعالم حولهم بأن يشّكلهم حسبما يري12: 15

 (! 0-1: 10بأن يعيد هو تشكيلهم حسب مقاصده وخطّطه )رومية 

 

 د. ُملك هللا الّسيادي يؤّدي إلى تحسُّن أوضاع األفراد والمجتمعات.

 . 14-12: 3؛ لوقا 42-31: 05؛ 6-4: 11متّى  اقرأ

 .مالحظات

قادت أعمال المؤمنين وأنشطتهم داخل عائالتهم ومجتمعاتهم عبر التّاريخ إلى تأسيس مراكز صّحيّة 

ومستشفيات واالهتمام بالبُْرص والمنبوذين، ومساعدة الُعمي والّصّم والمشلولين، وإلى دعم الفقراء 

ألخالقيّات الّصحيحة والمظلومين ودفع الّضرائب للحكومة، ومقاومة االبتزاز والفساد، ونشر العدل وا

 والّسليمة، وغيرها. 

 

 هـ. ُملك هللا الّسيادي سيفضي إلى كوٍن مفدّي. 

 . 01، 12-2، 0-1: 01 يوحنا ؛ رؤيا01: 3 الرسل ؛ أعمال34-31: 05؛ 43-36: 13متّى  اقرأ

 .مالحظات

ن يعملون الّشّر. فلن يعيش في المجيء الثّاني ليسوع المسيح سينزع من ملكوته كل  ما يسبِّب الخطيّة وكل الذي

في ملكوت هللا في مرحلته األخيرة الكاملة إال األبرار. ولن يدخله أيُّ نجس أو معيب أو خادع. ملكوت هللا في 

مرحلته األخيرة هو تجديد كّل شيء. إنّه الّسماء الجديدة واألرض الجديدة التّي ستنزل إليها أورشليم الس ماوي 
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، التّي هي كنيسة المسيح التّي تشمل كل  المفديين في كل  عروس الحملست هذه سوى أورشليم الجديدة. ولي –

 عصور التّاريخ والّزمن. 

 

حقيقة أّن ُملك هللا الّسيادي في الّزمن الحالي، الذي يسبق المجيء الثّاني للمسيح، كثيًرا ما يبدو غائبًا وغير 

يتمهّل هللا ويصبر على النّاس في  2: 3بطرس 0بحسب  ظاهر، ال تعني أن  هللا ليس كلّي القدرة. ولكنْ 

 األرض، ألنّه يريُدهم أن يأتوا إلى التّوبة. 

 

  .سمات ملكوت هللا. 3

 : ما هي الّسمات الخاّصة التّي يتّصف بها ملكوت هللا؟ شف وناق  اكتش  

 

 أ. لملكوت هللا شكٌل حالي وشكٌل مستقبلي.

 . 45-40: 01؛ 14: 12؛ 43-36: 13؛ 02: 10؛ 10-11: 2متّى  اقرأ

 

 

 .مالحظات

في العالم  لبني الّشّريروزراعة إبليس  ألبناء الملكوتملكوت هللا في شكله الحالي يشبه زراعة يسوع المسيح 

طين في الّشكل ي(. ما يزال إبليس وبنو الّشّرير موجوِدين في الّدهر الحاضر ونش32-36: 13الحاضر )متّى 

 الحالي للملكوت. ولكنّهم سيُزولون تماًما ولن يكونوا موجودين في الّشكل المستقبلي للملكوت. 

 

في الّشكل الحاضر للملكوت، يتحّرر كثيرون في الّشرق والغرب من الخطيّة واألرواح الّشّريرة، ويخضعون 

(. أُعطي الملكوُت لشعٍب سيأتي 13: 1ولوسي ؛ ك02: 10لُملك المسيح من خالل إعالن بشارة اإلنجيل )متّى 

(. ولكن  نسل شعب هللا )المنتمين إسميًا هلل( الذين ال يقبلون الملِك سيُطَرحون خارًجا 43: 01بثمره )متّى 

 (.10-11: 2)متّى 

  

 لكوت هللالكن في الّشكل المستقبلي للملكوت، سيُنَزع كلُّ األشرار وكلُّ ما يسبّب الخطيّة نزًعا تاّما من م

 (! 41: 13)متّى 
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 ب. ملكوت هللا إعالٌن وسرٌّ في الوقت نفسه.

 . 11-11: 13متّى  اقرأ

 .مالحظات

ا للذين يستمّرون  تُعلَن معرفة أسرار الملكوت للذين يفتحون قلوبهم لبذور كلمة هللا. ولكّن ملكوَت هللا يبقى سّرً

 س. في تقسية قلوبهم أمام المسيح وكالم الكتاب الُمقد  

 

 ج. ملكوت هللا موجود في العالم الحالي، ولكنّه ليس من العالم وال ينتمي إليه.  

 . 36: 12؛ يوحنّا 02-12: 5؛ متّى 01-02: 11لوقا  اقرأ

 .مالحظات

ملكوت هللا في وسطنا، في قلبِنا، ونمارسه ونعلّمه في حياتنا ومن خاللها، وهو ال يشبه أي  مملكة في العالم. 

إنّه ليس مملكة ذات حكومة سياسية أرضية ودفاعات عسكرية، ولكنّه مملكة يحكمها يسوع المسيح من الّسماء 

 بسيادته. 

 

 ية ينتشر ويسود على كل  شيء. د. ملكوت هللا يبدأ صغيًرا، ولكنّه في النّها 

 . 12: 02؛ متّى 45-44، 35-34: 0؛ دانيال 1-6: 2وإشعياء  33-31: 13متّى  اقرأ

 

 

 .مالحظات

كانت بداية ملكوت هللا صغيرةً جًدا. ولكنّه ينمو ويكبُر تدريجيًا، ليس فقط في حياة األفراد، بل في البلدان 

خالل يسوع باالمتداد إلى مناطق جديدة في قلوب النّاس وعلى المستوى أيًضا. يستمر ُملك هللا الّسيادي من 

الجغرافي في كّل بلدان العالم الحاضر! إنّه يمتّد ويستمّر في االمتداد حتّى وقت القضاء األخير بيسوع المسيح 

اء وما (. كل ما في الّسم33: 13(، حين سيسود ملكوت هللا على كّل شيء )متّى 46-31: 05 ؛41: 13)متّى 

(. سيمأل يسوع الكون كل ه ويكّمله )أفسس 12: 1على األرض سيخضع لرأس واحد هو يسوع المسيح )أفسس 

ال حبّة الخردل والخميرة يعلّمان هذا. كلُّ ركبة ستنحني وكلُّ لسان سيعترف بأن  يسوع المسيح ثَ (. ومَ 11: 4
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في النّهاية كل  الممالك األرضية، وسينهيها  (. سيسحق ملكوت هللا11-2 :0هو الّرّب لمجد هللا )فيلبّي 

 (. سيبقى ملكوُت هللا إلى األبد! 44: 0؛ دانيال 1: 2ويالشيها، أّما هو فسيبقى ويدوم إلى األبد )إشعياء 

 

 ج. مسؤولية إحداث التّغيير في ثقافتنا

 

: ما سبب َكْون على المسيحيين المؤمنين مسؤولين بأن يغيّروا قدر ما يستطيعون في النّواحي شف وناق  اكتش  

 األثيمة والخاطئة في ثقافتهم في ما يتعلّق بحياتهم؟ 

 

 . ثقافة ملكوت هللا –م يسوع المسيح المسيحيين المؤمنين عن الثّقافة الكاملة الوحيدة يعل  . 1

 من إنجيل متّى(. 1-5)األصحاحات  16-1: 5متّى  اقرأ

 .مالحظات

خالل رحلة يسوع على األرض، علَّم الكثير عن ملكوت هللا! الثّقافة الكاملة الوحيدة في العالم هي ثقافة 

دس يُعلِن ملكوت هللا التّي يعلّمها الكتاب الُمقد س! ثقافة ملكوت هللا ُمعلَنة في الكتاب الُمقدس فقط. فالكتاب الُمق

للناس أن يتبنّوها في كل بلٍد  ينبغيللناس أن يؤمنوا به، والقِيَم التّي  ينبغيمنظور هللا وفكره، وحقائق هللا، وما 

من بلدان المسكونة! وهو يعلِن القناعات التّي ينبغي أن تكون لدى النّاس، كما يُعلِن المشاعر واالختبارات 

للناس أن يسلكوا في حياتهم الّشخصية  ينبغيتاب الُمقد س الطّريقة التّي بها الّصحيحة في عينَي هللا. يُعلِن الك

 وفي عالقاتهم االجتماعية والمؤّسسات القائمة في كلِّ بالد العالم!

 

 . يأمر يسوع المسيح المسيحي ين المؤمنين بأن يُعلنوا ملكوت هللا ويدعموا ثقافة ملكوت هللا. 2

 . 14: 04؛ 33، 12: 6؛ متّى 15: 0؛ 02: 1تكوين  اقرأ

 .مالحظات

على المسيحيين المؤمنين مسؤولية طلب ملكوت هللا أكثر من أّي أمٍر آخر في حياتهم. فعليهم مسؤولية الّصالة 

 بأن يأتي ملكوت هللا في حياة اآلخرين وإلى كّل أمم المسكونة. عليهم مسؤولية أن يكرزوا بملكوت هللا لكلِّ 

 األمم في العالم! 
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ليس المسيحيون المؤمنون ُملَزمين بأن يغيّروا ثقافة بلدهم وأّمتهم، وال يملكون الّسلطة لعمل هذا. ومع هذا، 

فإّن عليهم مسؤولية دعوة أبناء أوطانهم وثقافاتهم ألن يتغي روا في حياتهم الّشخصية. فعليهم أن يناِشدوا النّاس 

احي الخاطئة واألثيمة في ثقافة بلدهم لتصبح ثقافتهم مشابهة لثقافة ملكوت هللا. ولذا، بأن يغيّروا في كلِّ النّو

سماع النّاس في كلِّ أمم العالم بشارة إنجيل ملكوت هللا هي دعوة لهم ألن يتوبوا ويتغي روا. إنّهم مدعّوون ألن 

يَمهم وقناعاتهم واختباراتهم وسلوكياتهم يغيِّروا فلسفتهم الحياتية والحقائق التّي يعتقدون بها ومعتقداتهم وقِ 

وعالقاتهم ومؤس ساتهم وأن يشابهوا ثقافة ملكوت هللا! فقد أتى يسوع المسيح إلى العالم ليغيِّر األفراد ويغيّر 

العائالت والمجتمعات واألمم من خالل تغيير ثقافتهم لتصير مشابهةً لثقافة ملكوت هللا! أتى المسيح ليغيّر 

ر ثقافاتهم من خاللهم، وهو يريد معالجة النّواحي الخاطئة واألثيمة في ثقافة اإلنسان بدًءا من حياته النّاس ويغيّ 

 الّشخصية! 

 

 .سيغي ر يسوع المسيح بسيادته وسلطانه المسيحي ين والمؤمنين وكل األرض في مجيئه الثّاني. 3

 ؛ رؤيا3-1: 3يوحنّا 1؛ 13: 3طرس ب0؛ 01-12: 2؛ رومية 01: 3 الرسل ؛ أعمال43-41: 13متّى  اقرأ

 . 01-04: 01 يوحنا

 .مالحظات

سيعيد يسوع المسيح كل  شيٍء إلى وضعه الّسليم وذلك بنزعه من ملكوته كل  شيٍء يسبّب الخطيّة وكّل النّاس 

األخيرة الذين يعملون الّشر! لن يسمح بأيِّ شيٍء نجس أو معيب أو ضالل بأن يدخل إلى ملكوته في مرحلته 

بعد المجيء الثّاني للمسيح. فلن يسمح إال للنّواحي الّسليمة والكاملة في الثّقافات اإلنسانية بأن تدخل إلى 

د هللا. ومع هذا، كما أن  المسيح  ا مع كلمة هللا وتمجِّ ملكوته، وهذه النّواحي هي تلك المنسجمة انسجاًما تاّمً

ل المؤمنين في مجيئه الثّاني ) (، هكذا أيًضا ستُكم ل كلُّ النّواحي الّصالحة في الثّقافات 3-1: 3نّا يوح1سيكمِّ

 (.01-12: 2البشرية بعمل المسيح فقط عند مجيئه الثّاني )رومية 

 

 د. تقييم نواحي الثّقافة

 

ستمّر يحتاج المؤمنون ألن يقيّموا كّل نواحي ثقافتهم في ضوء ثقافة ملكوت هللا، كما يعلِنها الكتاب الُمقد س. ا

 طيلةَ حياتك في سؤال نفسك األسئلة التّالية: 
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 الكون؟  عنما هي فلسفتي الكونية والحياتية في ضوء نظرة الكتاب الُمقدس التّي ال تتغير 

 ما الذي أعتبره في الحاضر حقًّا صحيًحا في ضوء الحقائق األبديّة الواردة في الكتاب الُمقد س؟ 

 ما الذي أومن به اآلن في ضوء كل األمور التّي ينبغي أن أومن بها في الكتاب الُمقد س؟ 

 ما قِيَمي الحالية وقِيَم ثقافتي في ضوء قِيَم الكتاب الُمقد س التّي ينبغي أن أتمّسك وأومن بها؟ 

 غي أن أتمس ك وأومن بها؟ ما هي قناعاتي الحالية في ضوء القناعات التّي يقّدمها الكتاب الُمقدس التّي ينب

 كيف يقيّم الكتاب الُمقدس مشاعري واختباراتي؟ 

 كيف يقيّم الكتاب الُمقدس عالقاتي الحالية؟ 

 ما هي سلوكياتي الحالية في ضوء الّسلوكيات التّي يأمر الكتاب الُمقدس بأن نسير بحسبها؟ 

 والتّعليميّة واالجتماعيّة والّدينيّة في ثقافتي؟ كيف يقيّم الكتاب الُمقدس المؤّسسات الّسياسيّة والقضائيّة 

 

 انظر الّدراستَين المهّمتين التّاليتين: 

  .الّدليل اإلرشادي الّسادس، الُملَحق الّرابع: العالقة مع الوالَدين الحي ين

 الّدليل اإلرشادي الّسادس، الملَحق الخامس: العالقة مع اآلباء واألسالف المتوفّين. 

 

 

 دقائق( 2) صالة  5

 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 6

 القادمللّدرس 

 طلب منهم أن يكتبوه في دفاترهم(. أأعط أعضاء مجموعتك الواجب التالي مكتوبًا، أو  المجموعة.قائد )
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  تعه د بتدريب تالميذ ُجُدد للرب وببناء كنيسة المسيح.: التعهُّد .1

" مع شخص آخر أو ضمن الثقافة اإلنسانية وثقافة ملكوت هللاِعظ أو علّم أو ادرس التعليم المتعلِّق بـ" .0

 مجموعة. 

 .4-0تيموثاوس 0 ِمن يوميًّا تمت ع بخلوة روحي ة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح الخلوة الروحية: .3

ن مالحظاتك استخدم ل. َدوِّ   .طريقة الَحّق الُمفض 

  راجع يوميًا آخر خمس آيات كتابية حفظتَها من إنجيل يوحنا.  :الحفظ .4

. استفد من منهجية 12 حّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق بيوحنّا درس الكتاب الُمقد س: .5

 الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقد س. 

 (. 3: 5هللا )مزمور سيفعله صلِّ ألجل شخٍص أو أمر ُمحّدد هذا األسبوع، وانظر ما  الّصالة: .6

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

 هللا، وآيات الحفظ، والتعليم، والتحضير.

 


