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 صالة 1
 

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

 
 دقيقة(  02)مشاركة   2

 دانيال

 

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

ل في المقاطع الكتابية الُمعيّنة   (. 6، 4، 3، 0دانيال )الّرب ومن التّأمُّ

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

 
 دقائق( 5)حفظ  3

 8: 33رومية 

 

 .8: 33رومية  .في مجموعاٍت مؤلَّفة من اثنين راجعوا

  دقيقة( 85)تعليم  4

 العشر عذارى

 

 يتعلق بـ 33-3: 05"مثل العشر عذارى" في متّى 

 اليقظة والّسهر في ملكوت هللا

ثل" قصة مستوحاة من الحياة األرضية اليومية ذات معنى سماوي. إنّها قّصة يُمكن رؤيتها في الحياة "المَ 

الحقيقيّة الواقعيّة هدفها تعليم حقيقة روحيّة. استخدم يسوع المسيح األمور الشائعة واألحداث اليومية من أجل 

 قيقة أوضاعهم أو حاجتهم للتّجديد. إعالن أسرار ملكوت هللا وإنارتها وتوضيحها، ولمواجهة النّاس بح

 (. 3، الُملَحق9ظر الّدليل اإلرشادي ثل باستخدام النّقاط اإلرشاديّة الستّة في دراسة األمثال )انوسندرس هذا المَ 
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شجرة "، مثَل 33-3: 05في متّى  "العشر عذارى"ثمة ثالثة أمثال عن اليقظة والّسهر في ملكوت هللا: مثَل 

 . 42-35: 30في لوقا  "العبيد األمناء الّساهرين"، ومثَل 35-30: 04في متّى  "التّين الُمفِرخة

  

 أ. مثَل العشر عذارى

  .3-3: 05متّى  اقرأ

 .ثَلالطبيعيّة الُمقدَّمة في المَ  افهم القّصة. 3

ثل مبنيٌّ على هذه اللغة. ولذا، سندرس ثل بلغة مجازية، والمعنى الّروحي المقصود من المَ : يُحكى المَ ُمقّدمة

 أوالا كلمات قّصة المثَل وخلفيتها الثّقافيّة/ الحضاريّة وحقائقها التاريخيّة. 

 ثَل؟: ما هي العناصر الحياتيّة التي تتضّمنها قِّصة المَ شناق  

 .مالحظات

 .صورة حفل العرس اليهوديّ  

. وعالوةا على ذلك، فقد كان العرس احتفاالا دينيًّّاو اجتماعيًّّافي الكتاب الُمقدَّس، كانت مراسم الّزفاف احتفاالا 

ا وعلنيًّّا ا وعلنيّاا!عاّمًّ ا حدثاا عاّما ا سّريّاا، إذ كان دائما  . ففي الكتاب الُمقدَّس نرى أّن الّزواج ال يكون أمرا

الحياة  . وكان يشمل اختيار شريكشأنًّا يخّص العائلة كلَّهاد بالّزواج" في األزمنة البعيدة، كان "التعهُّ

(، وفي بعض األحيان إعطاء هديّة لعائلة العروس كنوٍع من التّعويض عن أخذ العروس 03: 03)تكوين

 :9 ملوك3؛ 63، 59: 04(، وإعطاء هدايا للعروس والعريس )تكوين 30: 34؛ 38: 09)المهر؛ تكوين 

36 .) 

ا وعلنيًّّاحتفال الّزفاف حدثاا وكان ا ، وكان يشتمل على بعض العناصر التّالية: كان العريس والعروس عاّمًّ

ا للعرس )مزمور  (. وكانت صديقات العروس )اإلشبينات( وأصدقاء العريس 34-33: 45يرتديان ثياباا خاّصا

(، ووليمة كانت 34-3: 05(. وكان هناك موكب للعرس )متّى 09: 3؛ يوحنا 34: 45بصحبتهما )مزمور 

(. وكان أسمى 31: 34؛ قضاة32-3: 0؛ يوحنا 34-3: 00في بعض األحيان تدوم مّدة أسبوٍع كامل )متّى 

ا عليه )مالخي   :0؛ أمثال 34: 0وأجّل جزٍء من احتفال العرس هو قطع عهد الّزواج، الذي كان هللا شاهدا
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احتفاالِت أعراسهم عالنيّةا أمام هللا وبحضور عائالتهم (! وعبر التّاريخ، أقام المسيحيّون 8: 36؛ حزقيال 31

 وأصدقائهم وإخوتهم وأخواتهم المسيحيّين. 

: 00؛ تثنية 03-03: 09ولم يكن الّزواج يكتمل بالعالقة الحميمة إال بعد انتهاء كافّة مراسم العرس )تكوين 

 (. 4: 33؛ عبرانيّين 33-03

 

 .العذارى 

َمن كانت تلك العذارى؟ هل ُكنَّ رفيقات العروس )اإلشبينات( أم بنات أصدقاء وجيران العروس؟ أين حصلت 

احتفاالت العرس؟ هل حصلت في بيت العروس أم في بيت العريس؟ أين كانت العذارى حين ارتفعت 

ق، أم في داخل أحد الّصرخة بأن يخرجن للقاء العريس؟ هل ُكنَّ في مكاٍن ما في الخارج، أم في الطّري

؟ هل ذهبن للقاء  المنازل؟ هل ُكنَّ في بيت العروس أم ُكنَّ قد وصلن إلى بيت العريس؟ ماذا كان دورهنَّ

العريس وأصدقائه حين أتوا إلى بيت العروس ألخذها، ومن ثّم ُعْدن إلى بيت العريس في موكب عظيم 

 المدعّوين ينتظرون وصول العريس؟  ومهيب؟ أم ُكنَّ في بيت العريس مع العروس وكّل الضيوف

ال تحتوي أفضل مخطوطات العهد الجديد اليونانيّة على أي شيٍء يشير إلى وجود العروس مع العريس في 

الموكب الذي وصل. بل إّن العروس ليست مذكورة في هذا المقطع. ولذا، من المنطقّي أكثر افتراض أن 

فيه االحتفال. كانت إّما في بيت عائلتها أو في بيت العريس. العروس كانت موجودة في المكان الذي ُعقِد 

 وحيث أّن االحتمال الثّاني هو األمر االعتيادّي أكثر، فإنّنا سنفترض أّن هذا ما حدث. 

وهكذا، كانت العروس والمدعّوون والفتيات العشرة مجتمعين في بيت العريس، الذي إّما كان بيته الجديد أو 

 لُّ شيٍء ُمَعدَّا بانتظار وصول العريس، الذي لم يكن قد أتى بعُد! بيته والديه. كان ك

 

 .انطلقن لمالقاة العريس 

ا للقّصة، إذ لم تخرج تلك الفتيات لمالقاة العريس فعالا إال في اآلية  صا م اآلية األولى ُملخَّ . ومع أنّه كانت 32تقدِّ

لدى الفتيات العشرة النّيّة من األساس بأن يخرجن للقاء العريس، فإّن الخمس فتيات الحكيمات هُّن اللواتي 

 فتيات الجاهالت كان قد فرغ، ولذا ذهبن لشراء بعض الّزيت. خرجن فعالا للقاء العريس، ألّن زيت مصابيح ال
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 .المصابيح 

عادة كانت المصابيح في ذلك الوقت مصنوعة من الفّخار. كان المصباح يتكّون من وعاء أو خّزان للّزيت 

حين  يعلوه ثالثة ثقوب: ثُقب لسكب الّزيت في خزان المصباح، وثُقب ليمّكن من خروج الهواء، وثُقب للفتيلة.

كانت هذه المصابيح تُستخدم في المواكب كانت تُرفَع إلى أعلى مثل المشاعل، وذلك بربطها بعصيٍّ خشبيّة. 

 أُشِعلت المصابيح أوّل مّرة حين سمعت الفتيات صرخةا بأّن العريس آٍت. 

 

 .احتفال ووليمة الُعرس 

لون والباب يُغلَق. وهنا، تصير قّصة حين كان كامل موكب العرس يصل إلى البيت، كان كلُّ المدعّوين يدخ

ا مما هو ضمن الظّروف االعتياديّة. فحين وصلت العذارى الجاهالت ُكّن قد تأّخرَن  المثل أكثر جّديّة وتأثيرا

. في والئم األعراس االعتياديّة، لم يكن مثل هؤالء يُمنَعون من الّدخول إلى قاعة  ا، ولذا ُرفِض إدخالهنَّ جّدا

ذا المثَل حكاه يسوع وقصد منه إيصال رسالة قويّة وحازمة. ولذا، في قّصة يسوع أُغلِق العرس، ولكّن ه

 الباب من دون إمكانيٍّة لفتحه! ورفض العريس االعتراف بأنّه يعرف تلك الفتيات! 

 

  .ثَلمَ ادرس وامتحن الّسياق المباشر، وحّدد عناصر ال. 2

المثَل إلى  خلفيَّةشير تثل أو تطبيقه". قد "الخلفيّة" و"شرح المَ : يمكن لسياق "قصة" المثل أن يتألف من ُمقّدمة

ثل، بينما قصة المَ  قبلثل المَ  خلفيَّةرد تثَل. عادةا ما التي قيل فيها المَ  الظروفصف تثل، أو حكاية المَ  مناسبة

 ثل. قّصة المَ  بعدثل يرد شرح أو تطبيق المَ 

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

 .مالحظات

 . 23-3: 24أ. خلفية هذا الَمثَل واردة في متّى  

ا: مثل شجرة التّين الُمفِرخة، ومثل العبد األمين والعبد غير األمين.   جّو هذا المثَل هو جّو المثلين السابقين أيضا
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 . 32-3: 25ب. قصة المثَل واردة في متّى   

 . 33: 25ج. شرح أو تطبيق المثَل وارد في متّى  

رسالة المثَل الّرئيسيّة هي البقاء في حالة االنتباه واليقظة باستمرار. ولكن لماذا؟ ألنّه ال أحد يعرف اليوم أو 

(! فسيأتي فجأةا وبشكٍل وفي وقٍت غير 52، 44-40، 36: 04الّساعة التي فيها يأتي يسوع المسيح ثانيةا )متّى 

 (. 4-3: 5تسالونيكي 3وقَّعين، مثل اللِّص الذي يأتي في اللّيل )مت

 

  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 3

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

ثل ثل أو موضوع المَ ثل التي تعّزز النقطة المركزيّة في المَ الواردة في قّصة المَ ثَل هي تلك التّفاصيل المَ 

ا  الرئيسّي أو الّدرس الرئيسّي الذي يُراد إيصاله من خالل الَمثل. ولذا، علينا أالّ نعطي مغزى روحيّاا خاّصا

 ومستقاّلا لكّل نقطة تفصيلية في قّصة المثَل. 

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

 إيصال معنى ما؟ 

 مالحظات.

 .ثَل مجازيًّّامَ الأ. تفسير  

ا ما أُسيئَت معاَملة هذا المَ  ا، فقد كثيرا ا مجازيّاا. فمع أّن بعض الُمفسِّرين كتبوا تعاليم قيّمة جّدا ثل بتفسيره تفسيرا

ثل، ولذا ينبغي رفض هذه التفاسير. ثل ال يمكن الوصول إليها من سياق المَ تفسيراٍت مجازيّةا لهذا المَ أعطوا 

 : الخاطئة ومن األمثلة على هذه التّفاسير

الكائنة في الجسد، ألّن النّفس  خمسة النّفسفّسر هذا المثل كما يلي: يمثّل العدد  م( 432-354أُغسطينوس )

تستخدم الحواّس الخمسة، والطّريقة التي بها يتّم اإلدراك والتّواصل هي من خالل الحواّس الخمسة. وهكذا، 

ق غير المشروع  كلُّ من يمتنع عن النّظر غير المشروع والّسمع غير المشروع والشّم غير المشروع والتّذوُّ

سم "عذراء". ولكْن ال يكفي أن يكون اإلنسان "عذراء"، إذ ينبغي أن يكون يُعطى اال واللّمس غير المشروع

ا، وهو عالمة  مصباحلديه  . ومع أنّه كان لدى العذارى الحكيمات والعذارى الجاهالت األعمال الّصالحةأيضا
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حسبما يعلّم  مصابيح، فالعذارى الحكيمات ُكنَّ الوحيدات اللواتي يمثِّلن المحبّة، التي هي الطّريق الفضلى،

 . 33كورنثوس 3الّرسول بولس في 

 

فّسر هذا المثل كما يلي: ُرفِضت العذارى الخمس الجاهالت ال ألنّهّن لم يخدمن،  (3546-3483مارتن لوثر )

. كانت تلك العذارى يخدمن بما لديهنَّ من موارد، وليس نعمة هللا، وهو ما يمثِّل زيتبل ألنّهّن خدمن من دون 

 نعمة هللا. كانت تلك العذارى تسعين لتحقيق مجدهّن ال ألجل مجد هللا. بفضل وبعمل 

 

كلَّ ما هو خارجي في الحياة  المصباحثل كما يلي: يمثّل فّسر هذا المَ  (3886-3821ريتشارد س. ترنش )

عمال أفي رسالة رومية  المصباحكلَّ ما هو داخلّي وروحّي. ولذا، يمثِّل  الّزيتالمسيحيّة، بينما يمثِّل 

ر الّزيت، بينما يمثِّل الّشريعة المصباح االعتراف . ولكن في رسالة يعقوب، يمثِّل اإليمان الذي يخلِّص أو يبرِّ

 .الزيت األعمال التي تنتج من اإليمان الحقيقيّ ، فيما يمثِّل الخارجّي لإليمان

 لكْن، ينبغي رفض كّل هذه التّفاسير المجازيّة. 

 

  .لمؤثّرة بالمعنى والتّفاصيل غير المؤثِّرة بالمعنىب. التّفاصيل المهّمة ا 

 .العشر عذارى 

 المؤمنينهذه النُّقطة مهّمة ومؤثّرة بالمعنى ألّن يسوع يّشبه ملكوت هللا بهّن! تمثِّل هذه العذارى المسيحيّين 

ا. فبينما المسيحيّون االسميّون غير ساهرين  والمسيحيّين االسميّين، الذين يختلطون في العالم الحاضر معا

ساهرون ومتيقّظون ومستعّدون لمجيء يسوع المسيح  المؤمنونوغير متيقّظين وغير مستعّدين، المسيحيّون 

م له شرحا  عشرةالثّاني! العدد  ا فإنّه ال يمكن إثبات أّن القصد منه هو أن عدد كامل، ولكْن لكون يسوع ال يقدِّ

 يشير إلى عدد المسيحيّين الكامل الذين عاشوا على األرض. 
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 .المصابيح 

ال يعطي يسوع أّي معنى خاّص للمصابيح. كانت المصابيح أدواٍت تحتوي على خّزان للّزيت وفتائل. وخالل 

 باستخداِم عصيٍّ خشبيّة.  اعلالمشالموكب، كانت هذه المصابيح تُرفَع إلى أعلى مثل 

 

 .الّزيت 

معنى رمزيّاا. ولذا، علينا أال ندخل في عملية تخمين لمعناه أو نعطيه معنى مجازيّاا. كان  للّزيتال يعطي يسوع 

 الّزيت يُستخَدم لمسح الملك الجديد، كما كان يُستخَدم لدهن الجروح والقروح لتليينها. 

سيشير إلى المسح بالّروح القدس، الّذي بقّوته  3: 63كان للّزيت معنى رمزّي، فإنّه بحسب إشعياء  وإن

المغيِّرة والممّكنة يصير النّاس مستعّدين ومهيَّئين الستقبال العريس، يسوع المسيح. سيكون المسيحيّون 

بينما لن يكوَن المسيحيّون االسميّون )المولودون ثانيةا( مستعّدين للمجيء الثّاني ليسوع المسيح،  المؤمنون

 ؛5، 3: 3؛ يوحنا 6-3: 4)غير المولودين ثانيةا( لن يكونوا قد هيّأُوا أنفسهم لعودة المسيح )زكريا 

 (. 33: 0تسالونيكي 0

 

 .الفتيات الخمس الجاهالت والفتيات الخمس الحكيمات 

تيات العشرة جميعهّن مجيء العريس قبل أن يبزغ نور هذه نقطة بالغة األهّميّة في فهم رسالة المثَل. توقّعت الف

النّهار التّالي، ولكْن لم تعرف أيٌّ منهنَّ الّساعة التي كان سيأتي فيها. كان لدى جميعهّن مصابيح، وكّن يتطلّعَن 

ا ونم ا. ولكنّهم نعسن جميعا ا ينتظرن داخل البيت، الذي كان ُمضاءا ن. للمشاركة باحتفاالت الُعرس. كّن جميعا

الحكيمات لمجيء  تهيّأت. حكيماتولكّن الفرق الّرئيسّي بين هاتين المجموعتين هو أّن خمسة فقط منهّن ُكّن 

. أّما العذارى الخمسة األخريات فكّن  للقاء  غير مستعّدات مطلقًّاألنَّهن ُكّن  جاهالتالعريس، فأخذن زيتاا معهنَّ

خذن زيتا معهّن. ُكّن ال مباليات، وليس لديهّن نظرة إلى العريس! كان لديهّن مصابيح، ولكّن لم يكّن قد أ

األمام. أذنبن ذنباا ال عذر له، وُكّن مهمالٍت إهماالا غير منطقّي. ُكّن قصيرات النّظر ولم يفّكرن مسبقاا بما 

 .  سيحدث فعالا
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 .النّعس والنّوم 

، واضٌح أّن العشرة عذارى نمَن في البيت الذي أتين إليه. لم ينمن في  مكاٍن ما في الخارج، في الطّريق مثالا

. خرجت الخمس عذارى الحكيمات للقاء  ألّن القّصة تقول إنّهّن خرجن حين دّوت الّصرخة التي أيقظتهنَّ

 العريس، بينما خرجت الخمس عذارى الجاهالت ليبتعن زيتاا. 

ا م جازيّاا، فيقول إّن النّوم يمثل ضعف يبدو أّن الدارس يمكن أن يتعرَّض لتجربة أن يفّسر هذه النّقطة تفسيرا

الكنيسة المسيحيّة. ولكن يسوع ال يعطي لهذه النّقطة أّي معنى ُمحدَّد. وعالوةا على ذلك، فإّن شرحه أو تطبيقه 

استعداد في نهاية المثل يشير في االتّجاه المعاكس: فهو ال يشير إلى ضعف الكنيسة المسيحيّة، بل إلى 

ارى الحكيمات والجاهالت. لكّن الحكيمات هّن الوحيدات الالتي نمن بال خوف، ألنّهّن . نامت العذالمسيحيّين

ُكّن مستعّدات! يعيش الجهالء في شعور كاذب باألمان، إذ يظنّون أّن لديهم ما يكفي ألجل نفوسهم، أو يظنّون 

ا  ا، أو يظنّون أنّه سيكون هناك دائما ل اإللهّي لن تأتي سريعا وقٌت كاٍف للتّغيير واسترداد فَُرصهم أّن ساعة التّدخُّ

 الّضائعة في الحياة. يا لجهلهم وحماقتهم! 

 

 وفي منتصف اللّيل، دّوى الهتاف: "ها هو العريس آتي، فانطلقن لمالقاته!" 

هّزت الّصرخة الجميع موقظةا الجميع من نومهم. ال يخبِرنا يسوع في المثَل عمَّن رفع صرخة الهتاف تلك. 

ربّما كان أحد الّضيوف الذين كانوا ينتظرون مجيء العريس وبقي مستيقظاا، أو ربّما يكون أحد الشباب الذين 

ٍة ال بأس بها من البيت، ألنّه كان على الفتيات رافقوا العريس. ومع هذا، يبدو أّن العريس كان على بُْعِد مساف

، وإشعالها، ومن ثّم يسرَن مسافةا في الظاّلم للقاء بالعريس. هذه نقطة مهّمة ضمن  إصالح فتائل مصابيحهنَّ

تفاصيل قّصة المثَل، حيث المجيء الثّاني ليسوع المسيح سيحدث بعَد وقٍت طويل من اإلعالن عن مجيئه 

. كما أنّها  ا. فعالا  نُقطة مهّمة إذ تشير إلى أنَّ المجيء الثّاني سيحدث بشكٍل غير متوقَّع تماما

 

 أشعلْت العذارى مصابيحهّن، ولكنَّ مصابيح الجاهالت انطفأْت. 

ال يشرح يسوُع المسيح هذه النُّقطة، ولكنّها تعّزز النُّقطة الّرئيسيّة أو الّدرس الّرئيسي للمثَل، أال وهو 

صرخة نصف الليل، استيقظت العشرة عذارى، وأصلحن فتائل مصابيحهّن ومألنها بالّزيت.  االستعداد. فعند
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ا قويّاا، ولكن من دون الّزيت في خّزان  ا يمكن أن تحترق للحظات احتراقاا يعطي نورا الفتيلة الجافّة تماما

ارى الجاهالت أنّهُ لم الُمصباح سيترجرج ضوء الفتيلة، لتنطفئ في النّهاية. وعند هذه اللحظة اكتشفت العذ

يكن لديهم أيُّ زيٍت إضافّي. عند هذه اللحظة أدركن أنّهنَّ ُكنَّ غير مستعّدات بالمّرة! وبألٍم توّسلن إلى العذارى 

 .  الحكيمات بأن يعطيِهنَّ شيئاا من زيتِهنَّ

 

 رفضت العذارى الحكيمات أن يعطين العذارى الجاهالت من زيتهّن.  

ا أو ال تُشرح هذه النُّ  قطة، ولكنّها تعّزز النّقطة المركزيّة أو الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل: أن يكون اإلنسان حكيما

ا من زيتهّن للفتيات الجاهالت ليس ألنّهن ُكنَّ بال مشاعر  . رفضت الفتيات الحكيمات أن يعطين بعضا جاهالا

. فقد كانت مواكب األعراس تسير ببطء شديد،  وبال إحساس، بل ألنّهّن ُكّن يحتجن لكّل الّزيت الذي كان لديهنَّ

وكانت المسافة التي تسيرها المواكب طويلةا، وكان الوقت منتصف الليل، حيث الظّلمة الحالكة. كان على 

الفتيات أن يخرجن للقاء بالعريس، ومن ثّم يرافقن موكبه إلى البيت ومصابيحهّن مشتعلة كلَّ الوقت. ولذا لم 

. رفض العذارى يكن رفض العذارى الحك ا غير منطقيٍّ يمات أن يعطين العذارى الجاهالت من زيتهنَّ أمرا

. وكان  الحكيمات هذا أظهر أنّهّن ُكّن يفكِّرن بما سيحدث، وأنّهّن استعددن وتهيأنَّ ألجل المهّمة الموَكلة لهنَّ

من الّسوق محاولةا صعبة على الفتيات الجاهالت أن يعرفن وحدهّن بأّن محاولة شراء الّزيت في منتصف هللا 

ا لتستعّد الفتيات الجاهالت!  ر جدا  ولن تكون مجدية مطلَقاا. كان الوقت قد تأخَّ

 

 أُغل ق الباب.  

هذه النُّقطة تخالف ما كان يحصل في الواقع، ألنَّ العريس األرضيَّ ما كان ليمنع تلك الفتيات من المشاركة 

ا "، أي أنّه قصّ ثَلمَ في العرس. ولكّن هذا " ة لها رسالة )سماويّة( خاّصة، ولذا فإّن إغالق الباب كان أمرا

ا!  ا. هذه نقطة مهّمة ألنّه سيأتي وقٌت يُغلَق فيه باب ملكوت هللا إغالقاا تاّما  حقيقيّاا تماما

ا )انظر يوحنا  قبل (، فما يزال هذا الوقت 9-1: 32المجيء الثّاني ليسوع المسيح الباب مفتوح ويبقى مفتوحا

 :33؛ 39-38: 4لوقا  ؛35: 3النّعمة. ما يزال النّاس في العالم يُدعون لالستعداد للقاء بالعريس )مرقس  وقت

 ريقة يمأل النّاس حياتهم بالّروح(، أي للتّوبة واإليمان بيسوع المسيح. بهذه الطّ 0-3: 6كورنثوس 0؛ 3-5

(. هللا بنعمته الّسياديّة اختارهم 03: 5؛ 33: 3تسالونيكي 3؛ 34-33: 3؛ أفسس 36: 3كورنثوس 3القدس )
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: 3بطرس 3؛ 8-3: 33؛ 32-08: 8 ؛ رومية09-01: 32من األزل وعرفهم واعترف بأنّهم خاّصته )يوحنا 

3-0 .) 

أ ب(!  0: 63ولكن بعد المجيء الثّاني للّرّب يسوع المسيح لن تكون هناك فرصة للتّوبة أو الخالص )إشعياء 

 :05الء: "إنّي ال أعرفكم" )متّى ض يسوع المسيح كلَّ َمن لم يتب. وسيقول لهؤوفي يوم القضاء األخير سيرف

 (. 39: 0تيموثاوس 0؛ 3: 8كورنثوس 3(، أي "ال أرى أنّكم ضمن الذين أَُسرُّ بأن أدعوهم خاّصتي!" )30

 

  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 4

ثل الّشرح أو التّطبيق، أو يمكن استخالصها من قّصة المَ  : الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل موجودة إّما فيُمقّدمة

نفسها. وبالنّظر إلى الطريقة التي بها شرح أو طبّق يسوع المسيح الَمثَل أو طبَّقه نعرف كيف ينبغي تفسير 

 األمثال. عادةا 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

 ."اليقظة والّسهر في ملكوت هللايعلّم عن " 33-3: 05في متّى  "العشر العذارى"ثَل مَ 

أن يتحّضروا ويستعّدوا، وأن يكونوا  المؤمنينينبغي للمسيحيّين رسالة المثَل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

متيقّظين ومستعّدين باستمرار للمجيء الثّاني ليسوع المسيح. سيأتي يسوع المسيح فجأة وبشكٍل ووقتٍ 

 " غير متوقَّعين. سيحصل الحدث المتوقَّع في لحظة غير متوقَّعة بالمّرة!

ليس تشديد المثَل على الّشخص الذي يأتي إلى يسوع المسيح خالل حياته، بل على حدث مجيء يسوع المسيح 

ل اإللهي األخير في التاريخ: بتاتااالثّاني. سيحصل هذا الحدث بشكٍل وفي وقٍت غير متوقَّعين  . فلحظة التَّدخُّ

(، 36-35: 34الحصاد األخير )رؤيا يوحنا (، و36: 4تسالونيكي 3؛ 33: 04صرخة الهتاف األخيرة )متّى 

( ستحصل في وقٍت ال يمكن توقُّعه على اإلطالق! الذين يحيون 39-38: 34والّدينونة األخيرة )رؤيا يوحنا 

حياتهم في تكريٍس ليسوع المسيح هم الوحيدون الذين سيدخلون معه إلى ملكوت هللا في شكله األخير األسمى: 
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رض الجديدة! وغير المستعّدين، أي الذين لم يسلّموا حياتهم وقلوبهم ليسوع المسيح، في الّسماء الجديدة واأل

 فلن يُسَمح لهم بالّدخول. 

اليقظة واالستعداد سمتان من الّسمات الرئيسيّة التي يتّصف بها ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيقّي 

مستعّدون كلَّ االستعداد للمجيء الثّاني ليسوع المسيح. إنّهم ال يرضون عن وضعهم فيسترخون. إنّهم ال 

المسيح بصفته المخلِّص والّرّب. ومن يتباطؤون في االستعداد. والخطوة األولى في االستعداد هي قبول يسوع 

ا يكون المسيحيّون  يقظين ومستعّدين باستمرار للقاء بيسوع المسيح في مجيئه  المؤمنونتلك اللحظة فصاعدا

ا! تكون  الثّاني. يعرف شعب ملكوت هللا أنّه حين يعود يسوع المسيح سيُغلَق باب النّعمة ولن يفتَح ثانيةا أبدا

وقفك باالستعداد الّدائم الستقبال يسوع المسيح حين سيظهر فجأة وبغير توقُّع. تكون مستعّداا حين يتّصف م

 مستعّداا حين ال تشعر بالخجل بأن تقف أمامه في مجيئه الثّاني، أو حين ال تقف أمامه بأيٍد فارغٍة. 

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقاب لة في الكتاب الُمقدَّسقارن المَ . 5

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

في كّل األمثال له ما يوازيه أو يقابله من حّق تعلِّمه مقاطع أخرى في الكتاب الُمقدَّس. حاول أن تجد أهّم 

ا على أن تفّسر مثالا ما  الشواهد المقابلة والمشابهة التي يمكنها أن تساعدنا في تفسير المثَل. احرص دائما

 باالعتماد على التعليم الواضح والمباشر للكتاب الُمقدَّس. 

 : ما الذي يعلّمه كلُّ واحٍد من هذه المقاطع الكتابيّة مقاَرنة بما يعلّمه هذا المثل؟ اكتشف وناقش

 .33-22: 33لوقا  

ا. عليهم أن يسعوا بجّديّة وحماس، أي  يحثُّ يسوع المسيح كّل النّاس على أن يتركوا شرورهم ويقبلوه ُمخلِّصا

أن يجاهدوا بكّل قوتهم للّدخول إلى ملكوت هللا. عليهم أن يحاربوا طبيعتهم الخاطئة وميولهم العالميّة 

لمماطلة والتّأجيل واإلهمال. كل َمن يسعى والّشيطان، كما عليهم أن يجاهدوا ضد الّرضا عن أنفسهم وضد ا

ا عن الجهد البشرّي، بل ينتج عن  ويجاهد طاعةا لوصيّة يسوع المسيح سيدخل يقيناا! ولكّن الخالص ليس ناتجا

 (. 33-30: 0؛ فيلبّي 9-8: 0إعطاء هللا نعمته للنّاس ليعملوا مشيئته )أفسس 
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 .31: 2تيموثاوس 2؛ 32-33: 8؛ 23-23: 7متّى 

ذِّر يسوُع المسيح النّاس من أّن المشاركة واالنخراط في الكنيسة المسيحيّة أو األنشطة المسيحيّة ال يضمنان يح

الّدخول إلى ملكوت هللا. فالمهّم هو أن يُولَد اإلنسان والدةا ثانيةا بعمل يسوع المسيح فيه. المهّم هو أن يكون 

ا، و  أنّه يعرف ذلك اإلنسان ويعترف به ابناا له. يسوع المسيح قد دعا اإلنسان ألن يكون تلميذا

 

 ب. مثَل شجرة التّين الُمفر خة

 . 3. انظر الُملَحق 35-30: 04متّى  اقرأ

 

 ج. مثَل العبيد األمناء الّساهرين

 . 3. انظر الُملَحق 42-35: 30لوقا  اقرأ

 

ص للّرسائل أو الّدروس أو التّعاليم الّرئيسيّة التي تقّدمها   د. ُملخَّ

 األمثال المتعلّقة بالّسهر واليقظة في ملكوت هللا

 

به،  نؤمنأو  نعرفه: ما التّعاليم أو الّرسائل الّرئيسيّة التي يقّدمها المثَل؟ ما الذي يريدنا يسوع المسيح أن ناقش

 ؟ نعملهأو نكون عليه وما الّذي يريدنا أن 

  .مالحظات

 ينبغي لكّل النّاس أن يعرفوا َمن هو هللا أو يسوع المسيح وما هي طبيعته وإرادته وما يعمله.  

سيكون مجيء يسوع المسيح الثّاني مفاجئاا وفي وقٍت غير متوقَّع. نبّوات يسوع المسيح عن األمور التي  

غي لهذه الحقيقة أن تدفع وتحفِّز ستحدث خالل الفترة ما بين مجيئه األّول ومجيئه الثّاني ستتّم يقيناا. وينب

 المسيحيّين الحقيقيّين ألن يكونوا متيقّظين ومستعّدين لمجيء يسوع المسيح الثّاني. 
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 ينبغي للمسيحيّين أن يعرفوا ما ينبغي أن يكونوا عليه وكيف ينبغي أن يتصّرفوا.  

ا وباستمرار لمجيء يسوع الم سيح الثّاني. فهو سيأتي فجأة وبشكٍل ينبغي للمسيحيّين أن يكونوا مستعّدين دائما

وبوقٍت غير متوقّعين. الذين يحيون حياتهم بتكريٍس ليسوع المسيح هم الوحيدون الذين سيدخلون معه إلى 

في الّسماء الجديدة واألرض الجديدة! وغير المستعّدين، أي الّذين  -ملكوت هللا في إظهاره ومرحلته األخيرة 

 ليسوع المسيح، لن يُقبَلوا في ملكوته!  لم يسلّموا قلوبهم وحياتهم

 

 والمسيحيّين االسميّين.  المؤمنينثّمة وجوه شبه ووجوه اختالف بين المسيحيّين  

بأنهم يؤمنون بيسوع المسيح يتشابهون في نواحٍ عديدة. جميعهم في طريقهم نحو اللقاء  يعترفونكّل الذين 

 بالعريس يسوع المسيح. 

. ترك هؤالء حياتهم القديمة، ووّجهوا حياتهم المؤمنونحكماء، وهؤالء هم المسيحيّون ولكّن بعض المسيحيّين 

ا وربّاا. هؤالء مقتنعون بأنّهم بحاجة لالستعداد للمجيء الثّاني بعيشهم  نحو يسوع المسيح واإليمان به ُمخلِّصا

 حياة الثّقة والطّاعة لتعاليم يسوع المسيح. 

ى. يُدعى هؤالء "مسيحيّين"، ولكنّهم ليسوا مسيحيّين حقيقيّين. ومع أنّهم لكّن ثّمة مسيحيّون جهالء وحمق

يشتركون بمختلف أنواع األنشطة المسيحيّة، مثل الّذهاب الجتماعات الكنيسة وقراءة الكتاب الُمقدَّس والتّرنيم 

كونوا ُمستثنَيين والّصالة واإلقرار بإيمانهم بل وبالمناداة باسم يسوع، فإنّهم برغم كلِّ هذا يمكن أن ي

وُمستبَعدين من دخول ملكوت هللا. ولكْن لماذا؟ سبب ذلك هو أّن يسوع المسيح سيقول لهم: "إنّي ال 

أعرفهكم!" ولذا، فإّن األمر المهّم فعالا ليس مشاركتك في كّل هذه األنشطة المسيحيّة، بل أْن يكون يسوع قد 

ا له )انظر لوقا  (! في 08-01: 32 وأْن يعرفك شخصيّاا )انظر يوحنا (60-51: 9دعاك ألن تكون تلميذا

المجيء الثّاني، سيطرد يسوع المسيح كلَّ الذين لم يتوبوا توبةا حقيقيّة، أي الّذين لم يُولَدوا والدةا ثانية )يوحنا 

(. لن يعترف يسوع بأنّهم ضمن الذين ُسرَّ بأن يدعوهم خاّصته. لهؤالء 36، 38، 36، 5، 3: 3؛ 30-33: 3

(. وإذ هّم غير 5: 3تيموثاوس 0؛ 03-03: 1هر التّقوى، ولكنهم ينكرون قّوة التّقوى الحقيقيّة )متّى مظ

 مستعديّن يسافرون إلى المستقبل للّقاء بقاضيهم. 
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 ستكون هناك فترة زمنيّة طويلة ممتّدة ما بين المجيء األّول والمجيء الثّاني ليسوع المسيح.  

ا ليسوع المسيح، فقد قال يسوع المسيح نفسه إّن  مع أّن بعض المسيحيّين عبر القرون توقّعوا مجيئاا وشيكا

مجيئه الثّاني سيتّم بعَد فترٍة من الّزمن. وخالل هذه الفترة الطّويلة، سيُكَرز ببشارة اإلنجيل في كلِّ أّمة في 

(، 39، 36: 05)متّى (، وسيكون على المسيحيّين أن يشّغلوا ويستثمروا وزناتهم 34: 04المسكونة )متّى 

 (. 9: 04وستشتعل االضطهادات ضّد المسيحيّين في هذه الفترة )متّى 

 

ا.    سيكون مجيء يسوع المسيح الثّاني فجأةًّ وبغير توقُّع ومرئيًّّا ومسموعًّ

)األّول في ما يُدعى باختطاف المؤمنين والثّاني في نهاية الّضيقة العظيمة(. فلن ثانيّان لن يكون هناك مجيئان 

)لوقا  فجائيًّّا وبوقٍت غير متوقَّع! فمع أّن مجيء يسوع المسيح الثّاني سيكون سريّ يكون هناك مجيٌء ثاٍن 

مرئيًّّا جيئاا (، فإنّه سيكون م35: 36؛ 3: 3؛ رؤيا يوحنا 32: 3بطرس 0؛ 4-3: 5تسالونيكي 3؛ 42: 30

ا  ؛ رؤيا يوحنا36: 4تسالونيكي 3؛ 64: 06؛ 6: 05؛ 33-32: 04لكّل النّاس )متّى  ومسموعًّ

3 :1 !) 

 

 االستعداد أمٌر ال يمكن نقله من إنساٍن آلخر إذ هو أمٌر شخصّي.  

عن خطيته ال يستطيع المسيحيّون الحكماء أن ينقلوا استعدادهم للمسيحيّين الجهالء. فكلُّ إنسان مسؤوٌل 

(. كلُّ إنسان مسؤوٌل شخصيّاا عن أن يتوّب ويأتي ليسوع 38؛ حزقيال 32-09: 33)إرميا  عواقبهاويتحمَّل 

(. وباختصار، هذا يعني أّن كّل إنسان مسؤوٌل 5-3: 33؛ لوقا 35: 3المسيح ويؤمن ببشارة اإلنجيل )مرقس 

 (. 30: 9؛ أمثال 1: 49؛ مزمور 9-1: 05شخصيّاا عن االستعداد لمجيء يسوع المسيح الثّاني )متّى 

 

 لن تكون هناك فرصة ثانيةًّ لغير المستعّدين.  

لغير المستعّدين، أي الذين لم ينالوا الخالص قبل موتهم وكذلك الذين لم يكونوا قد نالوا الخالص عند مجيء 

؛ 40-31: 04؛ 33-30: 32؛ 30-32: 05يسوع المسيح الثاني، لن تكون هناك فرّصة ثانية للخالص )متّى 

 (. 9-8: 3تسالونيكي 0؛ 8-1: 6؛ غالطية 32-9: 5كورنثوس 0؛ 34-46: 05
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 . المؤمنيناليقظة واالستعداد أمران مطلوبان من كّل المسيحيّين  

أن يكونوا  المؤمنينألّن وقت مجيء يسوع المسيح الثّاني غير معروفة مطلقاا، فإّن على كّل المسيحيّين 

ا وباستمرار )متّى ساهرين ومستعّدين   (. 33-5: 3 بطرس0؛ 0: 6كورنثوس 0؛ 3: 01؛ أمثال 33: 05دائما

 دقائق( 8) صالة  5

 كلمة هللامع  متجاوبةصالةٌ 

صلوات قصيرة تُظِهر تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم. أو اقسم المجموعة إلى مجموعات ثنائيَّة  َصلُّوا بالتناُوب

  أو ثالثيَّة وارفعوا صلوات تعكس تجاوبكم مع ما تعلَّمتموه اليوم.

 

 )دقيقتان( واجب بيتي 6

 القادمللّدرس 

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

 : التزم بأن تتلمذ أناساا للمسيح وأن تبني كنيسة المسيح وأن تكرز بالملكوت. االلتزام .3

 مع شخص آخر أو ضمن مجموعة.  ""العشر عذارىمثَل تعليم ِعظ أو علّم أو ادرس  .0

 30، 9، 8، 1 دانيال نم ميّااتمتَّع بخلوة روحيَّة مع هللا باالستعانة بنصف أصحاح يو: الخلوة الروحية .3

ل. اكتب مالحظاتك.   يومياا. استفد من منهجيّة الَحّق الُمفصَّ

 . راجع يومياا آخر خمس آيات كتابيّة حفظتَها. 34: 33 يةروم الحفظ: .4

. استفِد من 33-3: 35 يةرومبحّضر لدرس الكتاب التّالي في البيت، والمتعلّق  درس الكتاب الُمقدَّس: .5

 منهجيّة الخطوات الخمسة في دراسة الكتاب الُمقدَّس. 

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

ا مالحظاتك بشأن وقتك الخاّص مع هللا،  حدِّث دفتر مالحظاتك .1 بشأن بناء كنيسة المسيح. اكتب أيضا

 ومالحظاتك بشأن آيات الحفظ، ومالحظات التّعليم الذي ستقّدمه وهذا التّحضير لألسبوع القادم.

 


