
1 
 

( قد صدمح مصجمعٌه اوٌهىد ةعمق . وقد لاهىا  5لاةد أن لىمات اوزب ًصىع فٍ ) مح

ًجىقعىن أمزًا محًدا مى اومصٌا ، ولان اوزب ًصىع عىى ما ًتدو مججاهلاً ثماًما لآماوهم 

 اوثمٌوة هذي . 

عودما ثقزأ الأصحاح حاوه أن ثجخٌي ما اوذي ًممى وهؤلاء اوجلامٌذ الأوائي أن ًشعزوا ةه 

وعودما ثتدأ فٍ فهم وثطتٌق هذي اوجعاوٌم عىى حٌاثن أهح اشجعد وىمزًد مى 

 ت ون شخصًٌا . اوصدما

هواك عوصران جىهزًان مطىىةان وىدراشة اومجأمىة . أووهما الاهفجاح وزوح 

من اوشخصي وثاهٌهما اوزغتة أن ثأخذ وقًجا وجفمز وثصىٍ هللا اوقدوس وٌمىن هى معى

   ولأمىر اوجٍ ثقزأها . 

 

 

 

 

 

 



2 
 

( ، إى وهلمة السهوات التً َغفها  21 - 3ابذأ بقراءة االػحاح بأنهله ثن رنس على ) األعذاد 

 الرب َسوع هًا وختلفة تهاًوا عي تلل التً توقعها التالوٍز . 

ٌل تجاه  21 - 3إى ) األعذاد    ( تعمس هزا الفمر ٌف التعوَبات . ال تمتفً باٌفعالل األَوَّ

هًا ؟ هل هزا ورتبظ أو الملهات لمي فمر ٌف وارا تعًً نلهات وثل  " افسحىا " " ًجعزوى " 

 بتأٍَذ هللا لهن ؟ 

ا بالروح ؟ واهً الهًاغق الهوجودة  ًً ٌف حٍاتل وأٌت تبمً علٍها  وارا َعًى أى تموى وسمٍ

 أو ترى فٍها احتٍاًجا لله أى َعهل فٍها ؟ 

 وا الهًاغق التً تحتاج أى تجوع وتععص لعهل هللا فٍها ؟ 

 إسأل الرب إى ناى هًاك بعض االتجاهات أو اآلراء وي العالن الخاغًء وقذ تبًٍتها ٌف حٍاتل. 

ًسا على عقب أوام الًاس . لمي هللا َرفع تظهر غرق هللا ٌف الًغوظ المتابٍة غرًقا وقلوبة رأ

وي طأى االتضاع وَقادم المبرَاء . وَذعو األول لٍموى األخٍر وَجعل األخٍر أوالً ، ًَسب إلى 

الخادم عظهة وَعلق األغًٍاء فارغً الٍذ وَذعو الودعاء لٍموٌوا وارثٍي له . إى ثقافة و حضارة 

ٍذ الهسٍح هها على خالف واضح باختغار ٌجذ العالن والثقافة الهقابلة التً َقذوها الس

 الرب َسوع َرفع هؤالء الزَي َعتبرهن العالن وحتقرَي وَذعوى الزَي لفظهن العالن وبارنٍي. 
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" طىبى لأيقٌاء القلب لأيهو ًعاًًىى نل التعوبٍات تحذث تغًٍٍرا جوهرًَا ٌف الحٍاة لمي  

" هللا تبذو األنثر تعبًٍقا على حٍاتًا .  

( فمر فٍها َعًٍه أى تعاَي هللا .                                            23:  2( ، ) حب  2،  3:  12اٌظر ) وس   

 واوذى دأبًا أى ٌموى أٌقٍاء ٌف حٍاتًا الفمرَة ) الزهًٍة ( ؟ 

ور على باٌق األػحاح واٌظر نٍف َعلن الرب َسوع عي الًقاوة ٌف تعلٍهه عي الهلح           

 ( .  23) ع

نٍف َساعذٌا هزا إرا نًا ٌفمر أى ٌضارك قلٍالً ٌف الخفاء بعض األفعال أو الهحادثات   

 الهرَبة ؟ 

ػلِّ ألحذ وي أػذقائل َجذ ػعوبة ٌف السلوك بهزا الهستوى العاٌل الزي َتوقعه َسوع 

 لقلب أٌت ٌفسل . الهسٍح . ػلِّ لتحغل على ٌقاوة ا

" إى نجد الإيجٌل ًكهٌ فٍ أيه عًدنا ثكىى الكًٌسة نخجلفة ثهاًنا عٌ قال أحذهن : 

 العالو ثجدها ثججربه إلٌها .

 اذًا العالو علٌه اى ًسجهع إلى زسالة الكًٌسة حجى وإى كسهها فٍ البداًة" . 
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وػٍة أععاها الرب َسوع . إى هزا األػحاح  19:  19" أحب قسًبك كًفسك "  ) نح   )

 َساعذٌا أى ٌرى إلى أَة حذود َغل الرب َسوع بهزه الملهات . 

" طىبى لصايعٍ السلام لأيهو أبًاء هللا ًدعىى " (  9) ع قال الرب َسوع :   

(  12،  29 : 2فمر فٍها قذ َضهله هزا المالم ٌف ضوء وثال السٍذ الهسٍح ابي هللا ٌف ) نو

 حتى وإى ناى دوره األعظن نغاٌع سالم وع هللا ال َحتاج أى َتمرر ثاٌٍة أبًذا . 

اى ػاٌع السالم له اهتهام واحذ فقظ وهو وجذ هللا بٍي البضر . وناى هزا هو وقغذ الرب 

. َسوع الهسٍح الوحٍذ . لن َمي اهتهاوه ورنًسا ٌف حٍاته راتها ، لمًه ناى ورنًسا ٌف وجذ هللا 

إى ػاٌع السالم هو الضخع الزي َترنس اهتهاوه على وجذ هللا والزي َقضً حٍاته وحاوالً 

َُقغذ به أى َموى  أى َخذم هزا الهجذ . اٌه َعلن اى هللا ػًع اإلٌساى ناوالً وأى العالن ناى 

 الجًة ، لزا عًذوا َرى الهًازعات الفردَة أو الذولٍة و الهضاجرات َرى طٍئاً ًَتقع وي وجذ

 هللا ، وهزا هو األور الزي َذور حوله اهتهاوه ولٍس أي طًء آخر .

( واٌظر  33 - 12تجول ٌف األػحاح الخاوس وي إٌجٍل وتى البضٍر ورنس على ) األعذاد   

نٍف قام الرب َسوع بثورة على القٍن الهقبولة وي قبل ٌف نل حالة ووارا ناى قوله عي 

 تالوسًا وع قرَبًا ؟ 

ٌف االعتبار ُترى وا هً الخعوات العهلٍة التً َهمًل أى وع وضع الضغوط االجتهاعٍة   

 تتخذها لتتأنذ أى نل عالقاتل هً عالقات تعبر عي إَهاى . 

ٌٍ وي طرخ ٌف العالقات َتمرر نثٍراً جًذا .   ػلِّ ألجل عائالت وسٍحٍة تعرفها الٍوم وتعا
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 إى وحبة القرَب تعًً وحبة األعذاء أًَضا . 

 ( بعًاَة .  23 - 33اقرأ  ) األعذاد   

فمر بأوثلة نٍف عاش السٍذ الهسٍح هزه الملهات ، وثلها حذث ٌف وحانهته غٍر   

 العادلة . 

ا فٍها قذ تعًٍه      ًٍ "  أحبىا أعداءكو  " بالًسبة لل .   فمر عهل

 " فأي فضل ثصًعىى ؟ "  فمر ٌف هزا . (   23َسأل الرب َسوع عي عالقاتًا ٌف ) ع  

أى االضعهاد هو الًغٍب الهتوقع لهؤوًً العهذ الجذَذ والَجب اى َواجه باالحتهال   َبذو

نثر وي رلل    (   23 - 22:  6"  افسحىا فٍ ذلك الٌىم وثهللىا " ) لى فقظ بل أ

( .   11:  5ذا . . . . وطسدوكو . . . . "  ) نح " طىبى لكو اقال الرب َسوع  :  

 ( وتأول فٍها َعًٍه الرب َسوع .  21،  22اٌظر إلى ) العذدَي   

 ارفع ػالة ألجل الزَي َواجهوى تعب وااللن أو حتى سجي وي أجل اسن الهسٍح . 
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أباكو الري فٍ السهىات هى كانل "      "فكىيىا أيجو كانلٌٌ كها أىَقول الرب َسوع : 

 .  ناول = تام أو ػحٍح      ( .      23) ع

 فمر ٌف رلل وأٌت تحفظ هزا العذد .   

( فمر فٍها َعًٍه أى تعٍص ٌف  21 - 23اٌظر بعًاَة إلى التوضٍحٍي الواردَي ٌف ) األعذاد   

 العالن نالهلح أو الًور . 

واهً إجابتل على طخع َقول إى التعلٍن الزي ٌف هزا األػحاح بجهلته هو تعلٍن غٍر   

نتب إجابة وختغرة .  واقعً ؟   ا

وػلِّ أى َسعع ٌورك حتى  اجعل الرب َرَل وواضع الضعف و الًقع ٌف أسلوب حٍاتل

 َعود الهجذ إلى هللا . 
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ٍى و العالق ) أعذاد وا هو تعلٍن الرب َ   ( ارنر ووقفه وي  32 - 13سوع ٌف رأَل عي الش

 ووضوع السواج . 

، 21 - 23:  1،  وال    2 - 2:  12تث ،   3:  12ابحث أًَضا عها َقوله المتاب عي العالق : ) ال   

 ( .  21 - 22:  3نو 2،    21 - 1:  22،  ور   9 - 2:  29، وت   31،  32:  5وت 

فسٍرًَا عي الهوعظة على الجبل و بالتحذَذ وا َخع األػحاح حاول أى تقرأ نتابًا ت  

 الخاوس . 

 

 


