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 3الُملحق 

 شجرة التّين الُمفِرخة والعبيد المتيقّظون الّساهرون 

 

 23-24: 42شجرة التّين المفرخة" في متّى "مثل 

 يتعلقان بـ 24-23: 24العبيد المتيقّظين الّساهرين" في لوقا "مثل و

 اليقظة والّسهر واالنتظار في ملكوت هللا

 

 أ. شجرة التّين الُمفرخة

 . 23-24: 42متّى  اقرأ

 افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.. 1

 ثل؟: ما هي العناصر الحياتية التي تتضّمنها قّصة الم  شقِ نا

 .مالحظات

 أكثر من كونه توضيًحا باستخدام قّصة.  تشبيه توضيحيّ هذا المثل في الحقيقة 

 

 .الشَّجر 

ما قاله يسوع المسيح عن شجرة التّين يمكن أن يُقال عن أشجاٍر أخرى باستثناء األشجار دائمة الُخضرة )لوقا 

42 :42 .) 

 

 األوراق الجديدة.

 حين تبدأ شجرةٌ بإخراج براعم وأوراٍق جديدة، فإّن الجميع  يعرفون أّن الّصيف يقترب. 
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  .المثَلياق المباشر، وحّدد عناصر ادرس وامتحن السّ . 2

 ثل وقّصته وشرحه أو تطبيقه؟هذا الم   خلفيَّة يما هش: ف وناقِ اكتشِ 

 .مالحظات

 . 31-1: 22أ. خلفية هذا الَمثَل واردة في متّى  

من تعليم يسوع عن األمور األخيرة. رسالة هذين الفصلين هي أّن على المسيحيّين  43و 42يتألَّف متّى 

أن يكونوا ساهرين ومنتظرين رجوع يسوع المسيح الذي سيقاضي ويحاسب ويكافئ. النّبوات  المؤمنين

الواردة في هذين الفصل ين تشير إلى أحداٍث في المستقبل القريب وإلى أحداٍث في نهاية الّزمن. الّدينونة اآلتية 

ي تتداخالن لتشكِّال تعليًما واحًدا عظيًما عن على أورشليم والّدينونة النّهائيّة األخيرة لكّل العالم في المجيء الثّان

، أي مثاًًل يقدِّم صورةً توضيحيّة عن الّضيقة العظيمة في نموذًجااألمور األخيرة. تمثِّل كارثة أورشليم القريبة 

 نهاية الّزمن. 

 

 .: المناسبة3-1: 22متّى  

سيُدمَّر الهيكل؟ ماذا ستكون عالمة مجيء  مناسبة هذا التّعليم هو الّسؤاًلن اللّذان طرحهما التاّلميذ: متى

 المسيح في نهاية الّزمن؟ 

 

ل آالم المخاض12-2: 22متّى     .: أوَّ

كّل أنواع الّضيقات، مثل الحروب والمجاعات والّزًلزل، ستكون مصاحبةً للكرازة ببشارة اإلنجيل لكّل أمم  

 األرض. ينبغي أن يحصل هذا قبل مجيء النّهاية. 

 

 .: الّضيقة العظيمة التي تمثِّل ضيقات أورشليم ظالاًل لها22-11 :22متّى  
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قال يسوع إّن ضيقات أورشليم ستحصل حين ستقف "رجاسة الخراب" في المكان الُمقدَّس. وقد تّم هذا حين 

ر تمثال إمبراطورها، ودمَّروا الهيكل ومدينة  ارومتقّدمت جيوش  التي وقف جنودها في الهيكل حاملين ُصو 

 (. 44: 42ميالديّة )لوقا  04أورشليم عام 

ولكّن يسوع قال إّن تدمير أورشليم لن يكون نهاية الّزمن. فستكون فترة الّضيقة العظيمة وقت  ضيٍق عظيم 

أن يحرصوا على أًل يُضلَّهم المسحاء الكذبة أو  المؤمنينغي للمسيحيّين غير مسبوق طيلة  التّاريخ البشرّي. ينب

 األنبياء الكذبة بتعاليمهم الخاطئة الُمضلّلة وعملهم المعجزات. 

 

 .: ظهور يسوع المسيح31-22: 22متّى  

األُْفق إلى  يشبه البرق الذي يُرى من أقصىومجيء يسوع المسيح الثّاني سيكن فجائيًّا ومرئيًّا في كّل مكاٍن 

أقصاه اآلخر، وسيكون مسموًعا في كلِّ مكان بسبب صوت البوق العظيم. وستجمع مالئكة المسيح كلَّ 

 ، من كّل مكان. المؤمنينمختاريه، أي كّل المسيحيّين 

 

 .: مثَل شجرة التّين الُمفِرخة31-32: 22متّى  

الخراب ... قائمةً في المكان الُمقدَّس،"  حين سيرى التاّلميذ سلسلة األحداث التي ذروتها ظهور "رجاسة

سيعرفون أّن دمار أورشليم والهيكل قريب. ولكن في ما يختّص بوجود اليهود عموًما، فإّن هذا الجيل أو هذا 

 النّوع من النّاس لن يزول إلى أن تحصل األحداث الممتّدة حتى مجيء يسوع المسيح الثّاني. 

 

 .والّسهر واالستعداد كلَّ الوقت: ضرورة اليقظة 22-33: 22متّى  

كان الطّوفان في زمن نوح فجائيًّا وغير متوقًَّعا. وسيكون مجيء يسوع المسيح الثّاني فجائيًّا كذلك وغير 

متوقَّع وًل يمكن التنبُّؤ بوقته مطلقًا. ًل أحد يعرف متى سيحدث. وعند عودة يسوع المسيح فإنّه لن يرّحب 

 تسالونيكي2ة معه. فستأخذ المالئكة معها المؤمنين للتّرحيب بيسوع المسيح )بالجميع في الّشركة األبديّ 

(. ولكّن غير المؤمنين 24: 2تسالونيكي 4(، والتعبير عن اًلندهاش واإلعجاب به في مجيئه الثّاني )20: 2

كون  ذوا. لن يكون غير المؤمنين جزًءا من احتفال التّرحيب المجيد البهيج في -سيُتر  المجيء الثّاني،  لن يُؤخ 
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بل في وقٍت ًلحٍق من ذلك اليوم، ستأتي المالئكة بهؤًلء األشرار إلى أمام عرش قضاء يسوع المسيح )متّى 

43 :22-22 .) 

 

  .: مثَل العبيد/ الخّدام األمناء والعبيد/ الخّدام غير األمناء11-21: 22متّى  

 اليقظة والّسهر واًلستعداد تعني الخدمة األمينة والمجتهدة في ملكوت هللا. 

 

 .: مثل العشر عذارى13-1: 21متّى  

اليقظة واًلستعداد خالل طول  اليوم أمٌر مطلوب من كلِّ مسيحيٍّ ألّن وقت مجيء يسوع المسيح الثّاني غير 

 معروف. 

 

 .: مثل الوزنات33-12: 21متّى  

جتهاد في استخدام واستثمار القدرات والفُر ص المعطاة من هللا قبل المجيء الثّاني ويوم القضاء األمانة واًل

 أن يعيشهما ويُظِهرهما.  مؤمناألخير أميٌن ينبغي لكلِّ مسيحّي 

 

 : مثل الغنم والماعز 23-31: 21متّى  

ر المسيحيّين أمام عرش يسوع وغي المؤمنونيصف هذا المث ل القضاء األخير الذي فيه سيمثُل المسيحيّون 

 المسيح في مجيئه الثّاني. 

 

 . 32: 22في متّى  واردةب. قصة المثَل  
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: "وتنحلُّ كلُّ 2: 22الّراجح أّن لغة مث ل شجرة التّين الُمفِرخة والّصورة التي يقّدمها تعودان إلى إشعياء 

ْرٍج، وتتساقط كلُّ نجومه ى الّسماوات كد  ا كتساقُط أوراق الكرمة أو حبّات التّين كواكب الّسماء، وتُطو 

دة(." تُشبَّه اًلضطرابات التي تحدث في عالم الطّبيعة بتساقط أوراق الكرمة وحبات التّين.  نة )الُمجعَّ المتغضِّ

كان يسوع قد تكلّم عن أحداث عظيمة وخطيرة جًدا قبل مجيئه الثّاني، مثل تزعُزع قّوات الّسماوات. يمكن أن 

ز إلى  هذه األحداث بشجرة التّين التي تهّزها ريح عاصفٍة. وهنا ي ستنبِطُ درًسا عمليًّا من مث ٍل يتعلَّق يُرم 

 بالّشجرة نفسها. 

 

 . 31-33: 22في متّى  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

عن تدمير أورشليم بما في ذلك هيكلها. سأله تالميذه سؤال ين:  2: 42 - 20: 42تكلّم يسوع المسيح في متّى 

كان سؤالهم األول: "متى يحدث هذا؟" وسؤالهم الثّاني: "ما هي عالمة رجوعك وانتهاء الّزمان؟" وشرح مث ل 

( يتعلَّق 22: 42لجزء األول من شرح المث ل )متّى شجرة التّين الُمفِرحة مرتبط بشكٍل مباشر بهذين الّسؤال ين: ا

ؤال األول، والجزء الثّاني من الّشرح )متّى   ( مرتبط بالّسؤال الثّاني. 23-22: 42بالسُّ

 

 سؤال التاّلميذ األّول هو: "متى يحدث هذا؟"  

بل على  -جواب يسوع عن هذا الّسؤال هو: "حين ترون هذه األمور جميعها تحدث، فاعلموا أنّه قريب 

 األبواب!" 

)كالم موّجه للتاّلميذ( هذه األمور  ترونكان يسوع المسيح هنا يتكلّم إلى تالميذه، ولذا ًل بّد أّن كلماته "حين 

والتي سيشهد تالميذه نطق بها يسوع في هذا السياق، جميعها" تشير إلى تحقيق التنبُّؤات المختلفة التي 

! كانت نبوءة يسوع هي أّن أورشليم، بما فيها هيكلها، ستُدمَّر. وأنبأ بأنّه لن يتُرك حجٌر من مباني تحقيقها

م الهيكل هدًما كاماًل. سيرون وسيسمعون عن قيام مسحاء كذبة وحروب وأخبار  الهيكل على حجر. فسيُهد 

-2: 42وزًلزل، وغيرها. وقد دعا يسوع كلَّ هذه األحداث "أّول ]آًلم[ المخاض" )متّى  حروب ومجاعات

8 .) 
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م. وحتى نبوءة يسوع عن "رجسة  04سقوطها عام  وصاحبتسقوط أورشليم  قبلحصلت هذه األحداث 

إلى الجيوش ( تحقّقت في أيّامهم. فهي تشير 44-23: 42الخراب ... ]الـ[قائمة في المكان الُمقدَّس" )متّى 

التي كانت تحمل صورة تمثال إمبراطورها على أعالمها، حين وقفوا في الهيكل ودّمروه مع  انيةرومال

تالميذ بمعنى أّن  22: 42(. ولذا، طبيعيٌّ أن يُفسِّر كالم الّرب في متّى 44: 42م )لوقا  04أورشليم عام 

 ن أّن "سقوط أورشليم وهيكلها" قريٌب جًدا. كّل هذه األمور تحدث، وبعد ذلك سيعرفو يسوع المسيح سيرون

 

 سؤال التاّلميذ الثّاني هو: "ما هي عالمة رجوعك وانتهاء الّزمان؟"  

 كان جواب يسوع عن هذا السؤال هو: "ًل يزول هذا الجيل أبًدا، حتى تحدث هذه األمور كلُّها." 

يقة، التي ًل تشير الخليقة نفسها بل إلى عالم التي ستحصل في عالم الخل األحداث" هنا تشير إلى عالمةالكلمة "

الفداء. سأل التاّلميذ عن األحداث التي ستحصل في التاريخ والتي تشير إلى مجيء يسوع المسيح الثّاني 

وفدائه األخير لشعبه؟ كان التاّلميذ قد فّسروا كلمات يسوع عن تدمير أورشليم، وعن تدمير الهيكل بشكٍل 

ى "انتهاء الّزمان" و"انتهاء العالم". كانوا مخطئين جزئيًّا باعتقادهم بهذا الّرأي، حيث خاّص، بأنّها تشير إل

قال يسوع المسيح إّن فترةً طويلةً من الّزمن ستمّر ما بين سقوط أورشليم وهيكلها من ناحية ونهاية الّزمن في 

الل هذه الفترة الطّويلة ما بين مجيء يسوع المسيح الثّاني من ناحيٍة أخرى. وقد أوضح يسوع المسيح أنّه خ

م بسبب يسوع  مجيئه األّول ومجيئه الثّاني سيُضطه د المسيحيّون ويُقت لون ويكونون ُمبغ ضين من كّل األُم 

المسيح. وأنبياء كذبة كثيرون سيقومون ويخدعون كثيرين. كثيرون من المسيحيّين اًلسميّين سيرتّدون عن 

. سيزيد الّشّر وستبرد المحبّة. ًضايسلِّم بعضهم بعسيخون بعضهم بعًضا واإليمان، ويتركون الكنيسة، بل و

ز ببشارة الملكوت في كّل أّمٍة في العالم!   ولكْن قبل أن تأتي النّهاية، سيُكر 

واضح أن هذه األحداث التي تمتّد حتّى المجيء الثّاني ًل يمكن أن تكون قد ُشوِهدت من مجموعة تالميذ يسوع 

حتّى " ليست ذات الكلمات "حين ترون )أيّها االثنا عشر( هذه األمور جميعهايرة. فالكلمات "المسيح الّصغ

تشير إلى األمور  22: 42." وهكذا، مع أن الكلمات "هذه األمور جميعها" في متّى تحدث هذه األمور كلُّها

تشير إلى  22: 42دة في متّى ، فإّن "هذه األمور كلها" الوارأن يروهالتالميذ يسوع المسيح  كان ممكنًاالتي 

 ! ستحصل عبر القرون حتى مجيء يسوع المسيح الثّانياألمور التي 
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أيًضا إلى األحداث  24: 43 - 24: 42إلى نهاية الّسماء واألرض الحاليت ين. ويشير متّى  23: 42يشير متّى 

 22: 42ور كلّها" الواردة في متّى المحيطة بمجيء يسوع المسيح الثّاني. ولذا، يُظِهر الّسياق أنَّ "هذه األم

تشير إلى ما سيحدث عبر القرون والعصور ما بين مجيء يسوع المسيح األّول ومجيئه الثّاني باإلضافة إلى 

 المجيء الثّاني نفسه! 

ر عبارة "هذا الجيل" في  لألحداث، ًل في زمن يسوع المسيح  مجموعة المعاصرينليس ضروريًا أن تُحص 

لحاضر. فيمكن أن تشير إلى معنى يتجاوز ناحية الّزمن، بحيث يعني "هذا النّوع من النّاس". وًل في زمننا ا

 ؛ أعمال8: 08؛ 0: 24؛ مزمور 44، 3: 24فمثاًل يمكن أن تشير إلى "اليهود في أّي زماٍن أو عصر" )تثنية 

يمكن أيًضا أن  22: 42ى (. ولذا، فإّن الكلمة "جيل" في متّ 24: 2؛ عبرانيّين 23: 4؛ فيلبّي 24: 4 الرسل

تحتمل هذا المعنى. فقد أعلن  يسوع أّن الّشعب اليهودّي لن ينتهي إلى أن تحصل هذه األمور حتى وقت 

(! فبالّرغم من اًلمتيازات العظيمة التي حظي بها شعب إسرائيل، رفض هذا 24: 22المجيء الثّاني )إرميا 

طبيعيًا أْن يُزالوا عن وجه األرض كأّمٍة. ولكّن يسوع المسيح أنبأ  الّشعب مسيّاهم وصلبوه. ولذا، ربما بدا أمًرا

 بأنَّ اليهود سيستمّرون موجودين كأّمة حتّى المجيء الثّاني. 

كما أنبأ الّرسول بولس بأنّه في كلِّ زمٍن وعصر، ستخلص بقيّة مختارة من األّمة اليهوديّة، مثلما سيخلُص 

م غير اليهودية )رومية  كلَّ هذه  يروا(. ومع أنَّ تالميذ يسوع لن 44-43، 4-2: 22المختارون من األُم 

ين تزوًلن، فإنَّ كالم  يسوع المسيح لن يزول! يقينًا! ومع أّن الّسماء واألرض الحاليت   ستحدثاألمور، فإنّها 

 كالم يسوع المسيح هو األساس الذي عليه يبني أوًلد هللا إيمانهم! 

هو جوابه عن  22: 42أ، ومتّى 2: 42هو جواب يسوع عن سؤال تالميذه في متّى  22: 42: متّى االستنتاج

 ب. 2: 42سؤال تالميذه في متّى 

 

تّطبيق الُمقدَّم في متّى ومرقس من ناحية، والّشرح أو التّطبيق الُمقدَّم في هناك فرق في الّشرح أو ال 

 لوقا من ناحيٍة أخرى. 

ق لوقا ما  سقوط أورشليم كنموذجٍ في حين يتكلّم متّى ومرقس عن  لسقوط كامل العالم في نهاية الّزمن، يفرِّ

(. ومع أّن لعبارة 48-43: 42ن )لوقا ( وسقوط العالم في نهاية الّزم42-44: 42بين سقوط أورشليم )لوقا 

يقة العظيمة" في متّى ومرقس )متّى  ( معنى مزدوج، حيث تشير 42، 22: 22؛ مرقس 42، 42: 42"الضِّ
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( ولما سيحدث قبل مجيء يسوع 28-22: 22؛ مرقس 44-23: 42لِما سيحدث في سقوط أورشليم )متّى 

(، فإنّها تشير في لوقا لما سيحدث في سقوط 40-22: 22؛ مرقس 22-42: 42المسيح الثّاني مباشرةً )متّى 

، 22: 42(. ولذا، فإّن الكلمات "عندما ترون هذه األمور حادثةً،" الواردة في لوقا 42: 42أورشليم فقط )لوقا 

، والتي سيستطيع 48-43: 42تشير فقط إلى أموٍر ستحصل ضمن أحداث المجيء الثّاني، الُمسّجلة في لوقا 

ترة المجيء الثّاني رؤيتها. ولذا، فإنّه بحسب لوقا، حين ستحصل كلُّ هذه األمور سيستطيع األحياء في ف

(، أي أّن ملكوت 22: 42المسيحيّون الحقيقيّون في ذلك الوقت أن يعرفوا أن "ملكوت هللا بات  قريبًا" )لوقا 

بًا، بل على األبواب. ومع هذا، فإّن هللا في إظهاره النّهائّي، في الّسماء  الجديدة واألرض الجديدة، سيكون قري

األناجيل الثالثة تقول "هذا الجيل"، أي أّن "الشعب اليهودّي كأّمة" لن يتوقَّف عن الوجود إلى أن تحصل كلُّ 

 هذه األمور.  

 

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

د منها تتضّمنها قّصة هذا الم  : ما هي التّفاصيل التي شف وناقِ اكتشِ  ث ل والتي تُعتب ر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقص 

 إيصال معنى ما؟ 

 .حظاتمال

هذا المث ل هو في الحقيقة تشبيه تمثيلّي وتوضيحّي أكثر من كونه قّصةً توضيحيةً تكون فيها بعض التّفاصيل 

 والجزئيّات من دون معنى مقصود. 

 

  .الّرئيسيّة للمثَلحّدد الّرسالة . 2

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المث ل؟ شف وناقِ اكتشِ 

 . مالحظات

 

 



3 الُملَحق -الثاني عشر الدليل  

 ."اليقظة والّسهر في ملكوت هللايعلّم عن " 23-24: 42مث ل شجرة التّين الُمفِرخة في متّى 

الممتّدة ما  نبوءات يسوع المسيح عن األمور التي ستحصل في الفترةرسالة المث ل الّرئيسيّة هي كما يلي: "

بين مجيئه األّول ومجيئه الثّاني ستحصل يقينًا، وينبغي لهذه الحقيقة أن تدفع المسيحيّين وتحثُّهم على أن 

  يكونوا ساهرين ومتيقّظين ومستعّدين لمجيء يسوع المسيح الثّاني.

يسوع المسيح في ما اليقظة سمة أساسيّة من سمات ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيقّي يؤمن بأّن نبوءات 

 يختّص بمجيئه الثّاني ستتحقّق، ولذا ينبغي لهم أن يكونوا ساهرين ومتيقّظين ومستعّدين لمجيئه الثّاني. 

 

 

  .ثَل بالمقاطع الموازية والمقابِلة في الكتاب الُمقدَّسقارن المَ . 1

 . 23انظر الدرس 

 

ص التعليم الّرئيسّي للمثَل. . 3  لخِّ

 . 23انظر الدرس 

 

 ب. العبيد األمناء المتيقّظون الّساهرون

 . 24-23: 24لوقا  اقرأ

 افهم القّصة الطبيعيّة الُمقدَّمة في المثَل.. 1

 : ما هي العناصر الحياتيّة التي تتضّمنها قّصة المث ل؟ ناقش

  .مالحظات

 ُكْن مستعّدًا للخدمة.   

التّرجمة الحرفيّة للكلمات األولى في المثل هي: "لتكن أحقاؤكم مشدودة باألحزمة." كان النّاس عموًما، بما في 

ذلك الخّدام والعبيد، يرتدون أثوابًا فضفاضة وطويلة. ولذا، حين كانوا يركضون، كانوا يربطون ثيابهم بحزام 
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هذه صورة رمزيّة يقصد بها الّربُّ أن يقول:  (.38: 0 الرسل حتى ًل تعوقهم ثيابهم في الّركض )أعمال

 "كونوا مستعّدين للخدمة." 

 

 أبِق مصباحك مشتعاًل.  

بينما كان سيّد هؤًلء العبيد يشارك في وليمة عرٍس، لم يكن هؤًلء العبيد يعرفون متى سيعود. كانت وًلئم 

(. وفي هذه 20: 22امل )قضاة األعراس تستغرق عدة أيّام في بعض األحيان، وقد تستمّر مّدة أسبوٍع ك

القِّصة، توقّع العبيد أن يعود سيّدهم في وقٍت ما من تلك اللّيلة. ولذا، بقوا ساهرين ليكونوا مستعّدين لخدمة 

 سيّدهم عند عودته. وقد أشار إبقاء مصابيحهم مشتعلةً إلى ضرورة أن يكونوا مستعّدين. 

 

بع الثّاني أو الثّالث من اللّيل   .الرُّ

يقّسمون اللّيل إلى أربعة أقسام )متّى  انروم(. وكان ال22: 0اليهود يقّسمون اللّيل إلى ثالثة أقسام )قضاة  كان

ني للّيل )أربعة أرباع(، ألنّه عموًما يتبع اروم(. الّراجح أن لوقا اتّبع هُنا التّقسيم ال23: 22؛ مرقس 43: 22

 (. 28: 24إنجيل ي مرقس ومتّى )لوقا 

 

 سيخدم الّسيّد عبيَده وخّدامه.  

هذا أمٌر غير اعتيادّي تماًما! ففي الحياة العاديّة، ًل يخدم الّسيّد عبيده وخّدامه، بل على العبيد والخّدام أن 

يشير إلى موقف الّرّب اإليجابّي من  28-20: 24يخدموا سيّدهم ُكلَّ الوقت. تطويب الّرّب لهم مّرت ين في لوقا 

 لهم خيٌر بسبب موقف اًلستعداد! هؤًلء. سيكون 

 

 .ربُّ البيت واللّصّ  

ليس من ربِّ بيت يسمح للصٍّ بأْن يدهم بيته إن كان يعرف أّن اللَّّص سيأتي. أصحاب البيوت غير المستعّدين 

رين لمجيء اللُّصوص هم الذين يتفاجأون فال يتمّكنون من عمل شيء.   وغير المتحضِّ
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 باشر، وحّدد عناصر المثَل. ادرس وامتحن الّسياق الم. 2

 : ما هي خلفية هذا المث ل وقّصته وشرُحهُ أو تطبيقُهُ؟اكتشف وناقش

  .مالحظات

 . 32-13: 12في لوقا  واردةهذا الَمثَل  خلفيةأ.  

كان يسوع قد حكى مثل الغبّي الغنّي. وقد أ تب ع  مثله هذا بتنبيٍه بضرورة عدم القلق بشأن اًلحتياجات الماّدية 

في الحياة، ألّن هللا اآلب يهتّم بشعبه على األرض، وقد ُسرَّ أن يعطيهم ملكوته! ولذا، حثَّهم يسوع على أن 

بامتداد ملكوت هللا على األرض، وعلى أن يرّكزوا ًل على  يستخدموا ويستثمروا أمالكهم الماّديّة في المساهمة

األمالك األرضيّة، بل على الكنوز الّسماويّة. يمكن استهالك الكنوز األرضيّة بحيث ًل يبقى منها شيٌء، أو 

ق أو يتلف ! وقد يمكن أن تتعرَّض للخسارة أو التّلف، ولكّن الكنز الّسماوّي ًل يمكن أن يُسته لك أو ينفذ أو يُسر 

 (! 22: 24علّم يسوع: "حيث يكون كنزكم، يكون قلبكم أيًضا" )لوقا 

وهنا، تكلّم يسوع بمث ل العبيد الّساهرين. هذا المث ل يقّدم صورة معاكسة تماًما لصورة مث ل الغبّي الغنّي. فالغبّي 

قلوبهم وأذهانهم على كنوز الغنّي جعل قلبه وأفكاره على كنوز األرض الفانية، بينما العبيد الّساهرون جعلوا 

 الّسماء الباقية واألبديّة! 

  

 . 32-31: 12في لوقا  واردةب. قصة المثَل  

 

 . 23-32: 12في لوقا  واردج. شرح أو تطبيق المثَل  

مثٌل ضمن مث ل أو جزٌء من الّشرح. فمع أّن رّب البيت ًل يعرف متى سيأتي اللّّص، فإّن عليه أن  22اآلية 

اًلستعداد لحمايته بيته وأمالكه. وهكذا، على تالميذ يسوع المسيح أن يكونوا دائًما مستعّدين لمجيء يكون دائم  

 يسوع المسيح الثّاني! سيأتي يسوع المسيح في وقٍت ًل يتوقَّعه أحٌد فيه! 
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  .ثَلحّدد التّفاصيل ذات الّصلة وغير ذات الّصلة الخاّصة بالمَ . 3

د منها التّفاصيل التي تتضّمنها قّصة هذا الم  : ما هي شف وناقِ اكتشِ  ث ل والتي تُعتب ر أساسيّة أو ذات ِصلة ويُقص 

 إيصال معنى ما؟ 

 .مالحظات

  من تفاصيل المثل. ًل يعطي يسوع أّي معنى أليّ 

 

 لتُكن أوساطكم مشدودةً باألحزمة ومصابيحكم ُمضاءة.  

د منها إيصال معنى ُمحّدد، حيث تشير إلى الّرسالة المركزيّة والّرئيسيّة للمثل: أن  ة ويُقص  هذه النّقطة مهم 

 نكون مستعّدين دائًما وباستمرار لمجيء يسوع المسيح الثّاني. 

 

بع الثّاني أو الثّالث من اللّيل   .الرُّ

ل من اللّيل، فقد ًل يعطي يسوع هذه الجزئيّة أيَّ معنى. فألّن احتفاًلت ا لعرس ستكون مستمّرة في الّربع األوَّ

توقَّع العبيد أن يعود سيّدهم بعد ذلك، ولكْن لم يعرف أحٌد متى سيعود بالّضبط. هذه الجزئيّة مهّمة من ناحية 

إشارتها إلى أنَّ ًل أحد على األرض يعرف الوقت الذي فيه سيعود يسوع المسيح إلى هذه األرض ليقاضي 

 (. 2-2: 3تسالونيكي 2؛ 0: 2 الرسل ؛ أعمال24: 42البشر جميًعا )متّى ويحاسب 

 

 .سيخدم الّسيّد عبيَده وخّدامه 

هذه الجزئية مهّمة وذات مغزى. فمع أنّه في الحياة اًلعتياديّة ًل يخدم الّسيّد عبيده وخّدامه، فإّن يسوع المسيح 

(، بل وسيعمله أيًضا في 23-2: 22؛ يوحنا 40: 44لم يفعل هذا في مجيئه األّول على األرض فحسب )لوقا 

يسوع المسيح وجالله سيخدم الّذين كانوا أمناء. مجيئه الثّاني إلى األرض! فبطريقة تتوافق وتنسجم مع مجد 

؛ 4: 2يوحنا 2بتغيير أرواحهم وجعلها تشبه روحه ) مؤمنفمثاًل، سيكِمل عمل الخالص في حياة كّل مسيحّي 
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ل أجسادهم الوضيعة لتصير كشبه جسد قيامته المجيد )فيلبّي 2: 2بطرس 4انظر  (. وسيقودهم 42: 2(، ويحوِّ

 (! 2-2: 42واألرض الجديدة، حيث سيحيون في محضره إلى أبد اآلباد )رؤيا يوحنا  إلى الّسماء الجديدة

 

 سيستعّد ربُّ البيت لمجيء اللِّص.  

 هذه النُّقطة مهّمة ألنّها تشير بشكٍل مباشر إلى تطبيق هذا المث ل. 

  .حّدد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. 2

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المث ل؟ شف وناقِ اكتشِ 

 . مالحظات

 ."اليقظة والّسهر في ملكوت هللايعلّم عن " 24-23: 24مث ل العبيد األمناء الّساهرين  في لوقا 

ينبغي للمسيحيّين الحقيقيّين أن يكونوا دائًما رسالة المث ل الّرئيسيّة هي رسالة مثل العشر عذارى نفسها: "

 ."ظين وساهرين ومستعّدين لمجيء يسوع المسيح الثّانيوباستمرار متيقّ 

الّسهر واًلستعداد سمتان أساسيّتان من سمات ملكوت هللا. شعب ملكوت هللا الحقيقّي دائم اًلستعداد ًلستقبال 

 سيّدهم يسوع المسيح والتّرحيب به وخدمته. 

 

 قارن المثَل بالمقاطع الموازية والمقابِلة في الكتاب الُمقدَّس. . 1

 . 23انظر الدرس 

 

ص التعليم الّرئيسّي للمثَل. . 3  لخِّ

 . 23انظر الدرس 

 


