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االنجيل كطريق للملكوت الداخلي



ما هو الداخل و اخلارج؟

ُد يَْوًما فَ إِْن َكاَن إِْنَسانُنَا اْلَخاِرُج يَْفنَى، فَ • .يَْوًماالدَّاِخُل يَتََجدَّ

.  ي الَ تَُرىلَّتِي تَُرى، بَْل إِلَى الَّتِ َونَْحُن َغْيُر نَاِظِريَن إِلَى األَْشيَاِء ا•
ا الَّ  (17, 16: 4كو2).تِي الَ تَُرى فَََبَِديَّةٌ ألَنَّ الَّتِي تَُرى َوْقتِيَّةٌ، َوأَمَّ

:حد يطلع لنا املتناقضات•

الداخلياخلارجي•

يتجدديفين•

التريتري  •

ابديهوقتيه•
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موقفك من امللكوتهيحدداللي دةانت مركز علي ايه؟ هو ❖

امثله للخارج اللي العامل كله مركز عليه؟ ❖

الفلوس  •

املمتلكات•

الكرامة•

الُسلطة•
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ُد فَ ، اْلَخاِرُج يَْفنَىإِْن َكاَن إِْنَسانُنَا  .ْوًما فَيَْوًمايَ الدَّاِخُل يَتََجدَّ
ألَنَّ . َرىي تَُرى، بَْل إِلَى الَّتِي الَ تُ َونَْحُن َغْيُر نَاِظِريَن إِلَى األَْشيَاِء الَّتِ 

ا الَّتِيتَُرى َوْقتِيَّةٌ الَّتِي  .  الَ تَُرى فَََبَِديَّةٌ ، َوأَمَّ

كالم الناس•

العظمة•

New lookالشكل •

الصحة•



و عظام نتانة من اخلارج و داخلها اجلميلة مثل القبور ❖
اموات
اخلدمة؟امثله للخارج يف ❖
امني / امني مرحله / امني فصل )بالُسلطة االفتخار •

(خدمه
االفتخار باملعلومات او الصوت•
االفتخار بالعالقات مع املسئولني•
االفتخار بعدد املخدومني او بعدد احلضور•
باألنشطة االفتخار •
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ُد فَ ، اْلَخاِرُج يَْفنَىإِْن َكاَن إِْنَسانُنَا  .ْوًما فَيَْوًمايَ الدَّاِخُل يَتََجدَّ
ألَنَّ . َرىي تَُرى، بَْل إِلَى الَّتِي الَ تُ َونَْحُن َغْيُر نَاِظِريَن إِلَى األَْشيَاِء الَّتِ 

ا الَّتِيتَُرى َوْقتِيَّةٌ الَّتِي  .  الَ تَُرى فَََبَِديَّةٌ ، َوأَمَّ



امثله للعمل الداخلي  يف حياه االنسان املسيحي؟ ❖

New look يف نظر اهلل
التوبة•
الصالة•
االجنيل•
نقاوة القلب•
عمل اخلري•
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ُد فَ ، اْلَخاِرُج يَْفنَىإِْن َكاَن إِْنَسانُنَا  .ْوًما فَيَْوًمايَ الدَّاِخُل يَتََجدَّ
ألَنَّ . َرىي تَُرى، بَْل إِلَى الَّتِي الَ تُ َونَْحُن َغْيُر نَاِظِريَن إِلَى األَْشيَاِء الَّتِ 

ا الَّتِيتَُرى َوْقتِيَّةٌ الَّتِي  .  الَ تَُرى فَََبَِديَّةٌ ، َوأَمَّ



هل ممكن املمارسات الروحيه تكون من اخلارج؟❖

بدون توبهاالعرتاف•
ترديد من الفم فقطالصاله•
تاديه واجباالجنيل•
من اجل مديح الناسعمل اخلري•
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ُد فَ ، اْلَخاِرُج يَْفنَىإِْن َكاَن إِْنَسانُنَا  .ْوًما فَيَْوًمايَ الدَّاِخُل يَتََجدَّ
ألَنَّ . َرىي تَُرى، بَْل إِلَى الَّتِي الَ تُ َونَْحُن َغْيُر نَاِظِريَن إِلَى األَْشيَاِء الَّتِ 

ا الَّتِيتَُرى َوْقتِيَّةٌ الَّتِي  .  الَ تَُرى فَََبَِديَّةٌ ، َوأَمَّ



ماهي مظاهر العمل الداخلي  يف حياه املخدومني؟ ❖
توبه املخدومني•
تناوهلم•
اعرتافهم•
اتضاعهم•
احتماهلم للضيقه و الظلم بفرح•
حمبتهم لربنا و للناس•
وال يوم من ايام  )احتقارهم للمراكز و الفلوس و السلطه •

(الطاحونه
مني فينا بيالحظ ده و حاطه قدام عينيه؟❖
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ُد فَ ، اْلَخاِرُج يَْفنَىإِْن َكاَن إِْنَسانُنَا  .ْوًما فَيَْوًمايَ الدَّاِخُل يَتََجدَّ
ألَنَّ . َرىي تَُرى، بَْل إِلَى الَّتِي الَ تُ َونَْحُن َغْيُر نَاِظِريَن إِلَى األَْشيَاِء الَّتِ 

ا الَّتِيتَُرى َوْقتِيَّةٌ الَّتِي  .  الَ تَُرى فَََبَِديَّةٌ ، َوأَمَّ



ملاذا الداخل؟

ملاذا نهتم بالداخل و ليس باخلارج؟❖

يفين و يتجدد  •

(النهايهمن بتقرتبكل يوم )كل يوم •

َنقِّ َأوًَّلا َداِخَل اْلَكْأِس َوالصَّْحَفِة ِلَكْي َيُكوَن "وصيه •
(26: 23مت)" َخاِرُجُهَما َأْيًضا َنِقيًّا

واليت ال تري أبديه   الن اليت تري وقتيه   •

/  كالم الناس/ الُسلطة / الكرامة / املمتلكات / الفلوس )•
(الصحة/ الشكل / العظمة 

/ حمبه ربنا/ نقاوة القلب / االجنيل / الصالة / التوبة )•
(الناسحمبه 
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طب و بعدين؟ احلق اعمل لك رصيدهتعجزهتعجز❖

هل كربت مع ربنا و ال لسه نفس السقطات و نفس  ❖

؟الضعفات

شغالك و ال لسه؟ األبدية ❖

الناس بفلوسهم؟بتقيملغايه اميت هتفضل❖

لغايه اميت واخد عني العامل مش عني املسيحهتفضل❖
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ملاذا الداخل؟



كيف اتغري من الداخل
و ليس اخلارج؟

01

1



ازاي اتغري و اغري من الداخل مش من اخلارج؟❖

ِد ُتَشاِكُلوا هَذا الدَّْهَر، َبْل َتَغيَُّروا َعْن َشْكِلُكْم ِبَتْجِدياَل َو"❖

(2: 12رو " )َأْذَهاِنُكْم

نغري مفاهيمنا و مفاهيم املخدومنيحمتاجني ❖
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كيف اتغري من الداخل و ليس اخلارج؟



احلريه❖

اَعِة، َأَلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ الَِّذي ُتَقدُِّموَن َذَواِتُكْم َلُه َعِبيًدا ِللطَّ"•
ِة ِإمَّا ِلْلَخِطيَِّة ِلْلَمْوِت َأْو ِللطَّاَع: َأْنُتْم َعِبيٌد ِللَِّذي ُتِطيُعوَنُه

(16: 6رو" )ِلْلِبرِّ؟

الرجولة❖

مسؤوليه/ تضحية / بذل / احتواء / مواقف •

القوة❖

النفس/ الفكر / اإلرادة •
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كيف اتغري من الداخل و ليس اخلارج؟



(ال تريبأمور االيقان )حمتاج اميان ❖

من شخص لشخص هيفرقاللي دة

الرجولة(11عربانيني )االميان مش كلمه لكن موقف 
خاف فبين الفلك← نوح •
ملا دعي اطاع تغرب ← ابراهيم •
"قفوا و انظروا خالص الرب"تشدد ← موسي •
ختيار ا–يف مشكله بتقعملا )بيبان يف كل تصرفاتك •

(املكان اللي تعيش فيه–شغلك –شريك حياتك 
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كيف اتغري من الداخل و ليس اخلارج؟



َقَهُروا َمَماِلَك، َصَنُعوا ِبرًّا، َناُلوا َمَواِعيَد،: الَِّذيَن ِباإِلمَياِن"❖

َأْطَفُأوا ُقوََّة النَّاِر، َنَجْوا ِمْن َحدِّ السَّْيِف، . َسدُّوا َأْفَواَه ُأُسوٍد

َتَقوَّْوا ِمْن ُضعٍَْف، َصاُروا َأِشدَّاَء ِفي اْلَحْرِب، َهَزُموا ُجُيوَش 

َوآَخُروَن ُعذُِّبوا َوَلْم . ِبِقَيأَمٍةَأَخَذْت ِنَساٌء َأْمَواَتُهنَّ . ُغَرَباَء

–33: 11عب " ).َأْفَضَلِقَيأَمًةَيْقَبُلوا النََّجاَة ِلَكْي َيَناُلوا 

35)
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كيف اتغري من الداخل و ليس اخلارج؟



لشخصيات من العهد القديم و اجلديد؟امثله ❖

السماء حبيفت–ارمله بتعولهاللي –شكله )النيب ايليا •
(سنني و نصف3–ال يكون طل و ال مطر –و يقفلها 

بيحرك جبل املقطم ( اجلزماتي)اخلراز مسعان •
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كيف اتغري من الداخل و ليس اخلارج؟



01

7

ما هو امللكوت و اين هو؟



ُت يسوع يكرز ويقول توبوا، ألنَُّه قد اقَتَرَب ملكوابتدا" ❖

(17: 4مت )" .السماواِت

ُت ِإنَُّه َقِد اْقَتَرَب َمَلُكو: ِفيَما َأْنُتْم َذاِهُبوَن اْكِرُزوا َقاِئِلنَيَو" ❖

(7: 10مت " ).السََّماَواِت

18

ما هو امللكوت و اين هو؟



:امللكوت ليس بعيدا❖

:  ِبَكاَل َتُقْل ِفي َقْل»: َوَأمَّا اْلِبرُّ الَِّذي ِباإِلمَياِن َفَيُقوُل هَكَذا" ❖
َمْن َيْهِبُط : َأْو،اْلَمِسيَحَأْي ِلُيْحِدَر « َمْن َيْصَعُد ِإَلى السََّماِء؟

َماَذا لِكْن اأَلْمَواِتَأْي ِلُيْصِعَد اْلَمِسيَح ِمَن « ِإَلى اْلَهاِوَيِة؟
َمُة َأْي َكِل« َاْلَكِلَمُة َقِريَبٌة ِمْنَك، ِفي َفِمَك َوِفي َقْلِبَك»َيُقوُل؟ 

ِإِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّبِّ َأنََّك :ِبَهااإِلمَياِن الَِّتي َنْكِرُز 
َأنَّ .َخَلْصَتَيُسوَع، َوآَمْنَت ِبَقْلِبَك َأنَّ اهلَل َأَقاَمُه ِمَن اأَلْمَواِت، 

ْلِكَتاَب أَلنَّ ا. ِلْلَخاَلِصاْلَقْلَب ُيْؤَمُن ِبِه ِلْلِبرِّ، َواْلَفَم ُيْعَتَرُف ِبِه 
(11–6: 10رو )" .«ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه اَل ُيْخَزى»: َيُقوُل
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ما هو امللكوت و اين هو؟



تو فلسفادرساتحمتاج مش ليس بعيدا عنك اخلالص ❖

عندكجه لغايه اخلالص ❖

داخلكامللكوت فمكقريبه منك يف الكلمه❖

؟ده ازايهتعملبقلبكبفمك و امن اعرتف ❖

و , ناالبوتعرتف بانك تتوب و تروح , تؤمن بانك تتعمد❖
كل املطلوبدةو تصلي هو , تتناول
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ما هو امللكوت و اين هو؟



نََّها اآلَن َساَعٌة ِلَنْسَتْيِقَظ ِمَن النَّْوِم، َفِإنَّ َخاَلَصَنا اآلَن َأ" ❖

َتَناَهى اللَّْيُل َوَتَقاَرَب النََّهاُر، َقْد .َأْقَرُب ِممَّا َكاَن ِحنَي آَمنَّا

ِبِلَياَقٍة َِنْسُلْك .َفْلَنْخَلْع َأْعَماَل الظُّْلَمِة َوَنْلَبْس َأْسِلَحَة النُّوِر
، اَل ِباْلَبَطِر َوالسُّْكِر، اَل ِباْلَمَضاجِع َواْلَعَهِر: َكَما ِفي النََّهاِر

اْلَبُسوا الرَّبَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح، َواَل َبِل .اَل ِباْلِخَصاِم َواْلَحَسِد

11: 13رو )" .َتْصَنُعوا َتْدِبرًيا ِلْلَجَسِد أَلْجِل الشََّهَواِت

–14)
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دي يعين ايه؟ االن ❖

(احلاضر)االن هىاليت ميتلكها االنسان الوحيدهاللحظه❖

قبلاالنسان ال يستطيع ان يغري املاضي او يتحكم يف املست❖

االن لن هيبدءمن االن  و اللي مش يبدءملكوت السموات ❖
. ابدايبدء

ُهَوَذا اآلَن َيْوُم . ُهَوَذا اآلَن َوْقٌت َمْقُبوٌل...يقولالنه" ❖
(2: 6كو2)"َخاَلٍص

(16: 5اف )" اْلَوْقَت أَلنََّ اأَليََّاَم ِشرَِّيَرٌةُمْفَتِديَن" ❖
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َك ِفي َيا اْبِني، اْذُكْر َأنََّك اْسَتْوَفْيَت َخْيَراِت: َفَقاَل ِإْبَراِهيُم" ❖

َواآلَن ُهَو َيَتَعزََّى َوَأْنَت . َحَياِتَك، َوَكذِلَك ِلَعاَزُر اْلَباَلَيا

(25: 16لو " ).َتَتَعذََُّب

للغين؟ او ليه الغينبالنسبهفني باب امللكوت هنا ❖

امللكوت؟مدخلش
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امثله من العهد اجلديد عن ناس كان 
امللكوت قريب جدا منهم بس راحت 

عليهم الفرصة



ه باحلق قلَت، ألن. جيدًا يا ُمعلِّم: فقال له الكاتب" ❖
وحمبته من كل القلب، ومن كل. اهلل واحٌد وليس آخر سواه

الفهم، ومن كل النفس، ومن كل القدرة، وحمبة القريب 

رآه فلما. كالنفس، هي أفضل من مجيع احملرقات والذبائح

لسَت بعيدًا عن ملكوت : يسوع أنه أجاب بعقل، قال له

(34–32: 12مر " )اهلل
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امثله من العهد اجلديد عن ناس كان 
امللكوت قريب جدا منهم بس راحت 

عليهم الفرصة



اْفِتَقاُد : َالدََِّياَنُة الطََّاِهَرُة النََِّقيَُّة ِعْنَد اهلِل اآلِب ِهَي هِذِه" ❖

اَل اْلَيَتاَمى َواأَلَراِمِل ِفي ِضيَقِتِهْم، َوِحْفُظ اإِلْنَساِن َنْفَسُه ِب

(27: 1يع" ).َدَنٍس ِمَن اْلَعاَلِم

طريق امللكوت ان حتب ربنا و ختدم الناس❖
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امثله من العهد اجلديد عن ناس كان 
امللكوت قريب جدا منهم بس راحت 

عليهم الفرصة
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ُهْم  َأَجاَب« َمَتى َيْأِتي َمَلُكوُت اهلِل؟»: َوَلمََّا َسَأَلُه اْلَفرَِّيِسيَُّوَن"  ❖
ُهَوَذا  : َيُقوُلوَنَواَل اَل َيْأِتي َمَلُكوُت اهلِل ِبُمَراَقَبٍة، »: َوَقاَل

:  17لو )" أَلْن َها َمَلُكوُت اهلِل َداِخَلُكْم! ُهَوَذا ُهَناَك: هُهَنا، َأْو

20 ,21)

و يف قانون االميان بنقولامللكوت جوانا؟ و احنا ازاي •
ننتظر قيامه االموات و حياه الدهر االتي؟ 

بدون مراقبه؟ياتيامللكوت داخلنا و كيف ازاي •

امللكوت و احنا علي االرض؟ ازاي حالوهنتذوق ازاي •
؟و الربالقداسهنتذوق عربون امللكوت باحلب و النقاوة و 
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الدائمهبالصاله❖

اْشُكُروا ِفي ُكلَِّ . َصلَُّوا ِباَل اْنِقَطاٍع . اْفَرُحوا ُكلََّ ِحنٍي " ❖

َشْيٍء، أَلنَّ هِذِه ِهَي َمِشيَئُة اهلِل ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع ِمْن 

(18–16: 5تس 1).ِجَهِتُكْم

ازاي نصلي بال انقطاع؟❖

ي ساعه ساعتني؟ طب و باقهناخدكلها االجبيهلو صلينا ❖

اليوم؟
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َئ َأْيًضا ُيْشِبُه َمَلُكوُت السََّماَواِت ِإْنَساًنا َتاِجًرا َيْطُلُب آلِل" ❖
لَّ َحَسَنًة، َفَلمَّا َوَجَد ُلْؤُلَؤًة َواِحَدًة َكِثرَيَة الثََّمِن، َمَضى َوَباَع ُك

(46, 45: 13مت )" .َما َكاَن َلُه َواْشَتَراَها

الثمن يف رأي االباء ؟اللؤلؤة الكثرية ما هي ❖

ملوء الثمن االسم احللو املاجلوهرة اللؤلؤة الكثرية فلنا )❖
جمدا الذي لربنا يسوع املسيح اذا ما الزمناه يف انساننا

ابصاليه ( اخرينالداخلي جيعلنا اغنياء حيت نعطي 
االربعاء
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َلْيَس ِلي ِفضٌَّة َواَل َذَهٌب، َولِكِن الََِّذي ِلي»: َفَقاَل ُبْطُرُس"❖

:  3أع" )!ِباْسِم َيُسوَع اْلَمِسيِح النَّاِصِريَِّ ُقْم َواْمِش: َفِإيََّاُه ُأْعِطيَك

6)

ازاي نصلي بال انقطاع؟❖
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صاله يسوع❖

"اخلاطئيسوع املسيح ارمحين انا يارب"•

كثريه الثمنفيها اللؤلؤة الغالية •

الرمحةطلب . اهم طلبفيها •

اخلاطئانا . باخلطيةفيها اعرتاف •
ني ببالصالة لكن االنشغال االجبيهليس املقصود هو االستغناء عن •

. االجبيهصلوات 

ذه هي اعمده املبين اما صالة يسوع فهي اجلدران اليت بني هاالجبيه•
.  االعمدة

(.اما انا فصاله)الصالة الدائمة لكن املقصود هو •
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اهلل  منتلئ من الروح القدس و تنعش ملكوتاملستمرهبالصاله❖
داخلنا

و اللي  يقراءبيعرف: انها تنفع للي الصالهميزه هذه ❖
ءاملبتدللروحاني و / للمشغول و الفاضي/ يقراءمبيعرفش

:امثل من الكتاب عن صاله يسوع❖

و العشارالفريسي •

اليمنياللص •

العناية املركزةقصه سيدتني يف •
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:للصاللهشرط اخر ❖

قول من منكم يكون له صديق وميضي اليه نصف الليل وي" ❖
ال وان كان: اقول لكم... يا صديق اقرضين ثالثة ارغفة : له

يقوم ويعطيه لكونه صديقه فانه من اجل جلاجته يقوم 
فكم باحلري االب الذي من السماء يعطي ..... ويعطيه 

(13–5: 11لو )" الروح القدس للذين يسالونه

اًل، أفال ينصف اهلل خمتاريه، الصارخني إليه نهارًا ولي" ❖
(7: 18لو )" وهو متمهل عليهم؟
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ملاذا؟ . نصلي بلجاجهبيحبناربنا ❖

تربز و. الروح القدس اللي فينابتضرمبلجاجه الصالهالن ❖

. امللكوت اللي فينا
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:امثله❖

ارمحين يا سيد يا : صرخت اليه... كنعانية امراةواذا " ❖

م فتقد. فلم جيبها بكلمة. ابنيت جمنونة جدا . ابن داود

....   نا تصيح وراءالنهااصرفها : تالميذه وطلبوا اليه قائلني

ا ليكن لك كم! عظيم اميانكامراةيا : حينئذ قال يسوع هلا

(27–22: 15مت )" فشفيت ابنتها من تلك الساعة. تريدين
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يف ثالثة وخباتهاامراةيشبه ملكوت السماوات مخرية اخذتها " ❖
(33: 13مت " )اكيال دقيق حتى اختمر اجلميع

ربنا  كلمه =اخلمريه•

البشريهاو النفس الكنيسه=امراة•
و العاطفة و االرادةالعقل = اكيال دقيق ثالث •

؟  باخلمريهليه شبه كلمه ربنا ❖

يف الكميهصغريه •

(بتنتشر)بتستخيب•

حياهفيها •
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خباتها❖

(11: 119مز " )كالمك يف قليب لكيال اخطئ اليكخبات" ❖

العصافري ختطفها و تطريحلسن ❖

كونوا عاملني بالكلمة، ال " تقف علي مستوي السمع ال ❖

(22: 1يع)" سامعني فقط خادعني نفوسكم

و املذاكرةالقراءهفرق بني يوجد (39: 5يو)" فتشوا الكتب" ❖

االرادهتقوي ( العاطفه)تنقي القلب ( العقل)الفكر تقدس ❖
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:4استخرج من اي نص كتابي ❖

:  8رو )"كل االشياء تعمل معا للخري للذين حيبون اهلل" وعد ❖

اشكرك(28

(7:1مت )" ال تدينوا لكي ال تدانوا"وصيه ❖

حاضر

(6: 14يو)" هو الطريق واحلق واحلياةا ان" حقيقه ❖

امني
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ولتكن هذه الكلمات اليت انا اوصيك بها اليوم على قلبك" ❖

شي  وقصها على اوالدك وتكلم بها حني جتلس يف بيتك وحني مت

يف الطريق وحني تنام وحني تقوم واربطها عالمة على يدك 

ك وعلى  ولتكن عصائب بني عينيك واكتبها على قوائم ابواب بيت

(9–6: 6تث )"ابوابك 
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(3: 15يو)" انتم االن انقياء لسبب الكالم الذي كلمتكم به" ❖

تصبح تصبح انت نفسك مخريهحتى اختمر اجلميع❖
انت اجنيل معاش
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