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 مـن ٤٦ - ٣١ اآليـات فـي د رِ ي هو مثٌَل و ؛ الخراف والجِداء مثَل في نتأمُل اليوم سوف
 . في ملَكوت اهللا الدينونة تحدثُ عنِ ي و العشرين من إنجيل متَّى الخامس و األصحاح

ننبدأ لَك د دراستنا و قبل أنعلـى ِلسـان السـي درثَل كَما وذا الملنا، تعاَل بنا نَقرُأ هتأم 
 ): ٤٦ - ٣١ : ٢٥ إنجيل متَّى ( المسيح

" دالْق الَِئكَةالْم يعمجو هدجي مانِ فاِإلنْس ناب اءتَى جمو ينَِئـذفَح ،هعم ينيس 
هدجم يسلَى كُرع سلجي . نم مهضعب زيموبِ، فَيالشُّع يعمج هامَأم عتَمجيو 

ـهينمي ـنافَ عـرالْخ ـيمقفَي ،اءالْجِد نافَ مري الْخاعالر زيما يضٍ كَمعب 
 . رِ والْجِداء عنِ الْيسا

هينمي نع ينِللَّذ كلقُوُل الْمي ثُم : دعلَكُوتَ الْمي َأبِي، رِثُوا الْمكاربا ما يالَوتَع 
 كُنْـتُ . عطشْتُ فَسقَيتُموني . َألنِّي جعتُ فََأطْعمتُموني . لَكُم منْذُ تَْأسيسِ الْعالَمِ

 محبوسا فَـَأتَيتُم . مرِيضا فَزرتُموني . انًا فَكَسوتُموني عري . غَرِيبا فَآويتُموني
ِإلَي . ينقَاِئل ينَِئذح ارراَألب هجِيبفَي : َأو ،نَـاكما فََأطْعاِئعج نَاكَأيتَى رم ،باري 

،نَاكيا فَآوغَرِيب نَاكَأيتَى رم؟ ونَاكقَيطْشَانًا فَستَى عم؟ ونَاكوانًا فَكَسيرع َأو 
مل لَهقويو كلالْم جِيب؟ فَيكنَا ِإلَيا فََأتَيوسبحم ا َأورِيضم نَاكَأيقَّ َأقُوُل : رالْح 

لَكُم : لْتُمرِ، فَبِي فَعاغاَألص ـي هُؤالَءتِإخْو دبَِأح وهلْتُمفَع ا َأنَّكُمبِم . 

ارِ ثُمسنِ الْيع ينا ِللَّذضقُوُل َأيي : ـةيدِإلَى النَّارِ اَألب ينالَعا منِّي يوا عباذْه 
 . عطشْتُ فَلَم تَسقُونـي . الْمعدة ِإلبليس ومالَِئكَته، َألنِّي جعتُ فَلَم تُطْعمونـي

مرِيضـا ومحبوسـا فَلَـم . انًا فَلَم تَكْسونـي عري . كُنْتُ غَرِيبا فَلَم تَْأوونـي



 يارب، متَى رَأينَاك جاِئعـا َأو : حينَِئذ يجِيبونَه هم َأيضا قَاِئلين . تَزورونـي
جِيـب؟ فَيكمنَخْـد لَما ووسبحم ا َأورِيضم انًا َأويرع ا َأوغَرِيب طْشَانًا َأوع مه 

 بِما َأنَّكُم لَم تَفْعلُوه بَِأحد هُؤالَء اَألصاغرِ، فَبِـي لَـم : الْحقَّ َأقُوُل لَكُم : قاِئالً
 . " فَيمضي هُؤالَء ِإلَى عذَابٍ َأبدي واَألبرار ِإلَى حياة َأبدية . تَفْعلُوا

 . المألوف االعتيادي أن نَفْهم القصة بمعناها المثَل هي ا الخُطوة األولى في دراستنا لهذ
حتوي على بعض العناصر التي تحتويها أمثال يغم أنه يثَالً رهذا ليس م رين أنفَسرى بعض الم 

 ن الخراف والجِداء غالباً ما تَخـتلط وعلى أي حال، قد يفيدنا أن نَعرف أ . السيد المسيح األخرى
 لَكن حين يأتي المساء ويدعو الراعي خرافَه، فـإن الخـرافَ تَسـمع صـوتَه، . هار ن معاً أثناء ال

لَهوح عتَموتَج ،هزيوتُم . ي لندائه، بل يجب عليه أن تَجيبفال تَس ا الجِداءها بنفسـه أمعمذلك، . ج  ـل
 من إنجيل متَّى هـي وصـفٌ من األصحاح الخامس والعشرين ٤٦ - ٣١ يمكن القول إن اآليات

 ). أي الخراف والجِداء ( تصويري ليوم الدينونة األخير باستخدام هذين الرمزين

 فَحص القَرينَة المباشـرة بهـدف تحديـد : المثَل هي ا هذ ل تنا الخُطوة الثانية في دراس
 . عناصر المثَل

تَّـى ٢٥ و ٢٤ األصحاحين في هذا المثل خلفية نَجِدإنجيل م نن ا ن األصـحاح ا فهـذ . م 
 أنه ينبغي على ي هِ فَ رسالة هذين األصحاحين أما . يحتويان على تعليم يسوع عن األمور األخيرة

 كما أن النُّبوءات الواردة في هذين . المؤمنين المسيحيين أن يكونوا مستعدين لمجيء المسيح ثانيةً
إلى أحداث ستجري في المستقبل القريب وفي نهاية الزمان األصحاحين تُشير . 

 ، نجد أن الدينونة القادمة على أورشليم والدينونة األخيرة للعـالم كلـه ٢٤ في األصحاح
 وقـد اسـتخدم يسـوع . عند مجيء المسيح ثانيةً تُشَكِّالن معا تعليماً واحداً عنِ األشياء األخيرة

 . المستقبل إلشارة إلى ما سيحدث في أورشليم والكارثة التي ستتعرض لها ل

 ، فإن مثَل العذارى العشْر يعلِّم أنه ينبغي علـى كـل مـؤمنٍ ٢٥ وفيما يتعلَّق باألصحاح
 كمـا أن مثَـَل . مسيحي أن يكون مستعداً لمجيء المسيح ثانيةً ألن مجيئه سيكون مباغتاً ومفاجئاً

على كل مؤمنٍ مسيحي أن يكون أميناً ومجتهداً في كل ما اْئتَمنَه اُهللا عليه الوزنات يعلِّم أنه ينبغي



 أن انتهـى د ع ب ومن المالحظ أنه . من مواهب، وقدرات، ومهارات، وفُرص، ووقت، وغير ذلك
فُ الدينونة األخيرة بلُغَةصنات، راح يزثَل الوبِ مرض نيسوع م ةعلى العديـد اشتملت تصويري 

 . من الرموز

 . على شكل وصف للدينونة األخيرة يأتيان وتفسيره والجِداء الخراف مثََل هكذا، فإن و

 تحديد التفاصيل المهِمـة : المثَل أال وهي ا الخُطوة الثالثة في دراسة هذ إلى اآلن نأتي
 لة للتعرف على التفاصيل المهِمة في هـذا سوف نَطْرح هنا بعض األسئ . وذات الصلَة في المثَل

 : المثَل

 يقـول بعـض ؟ سـماء هل سيكون عرش الدينونة على األرض أم في ال : السؤال األول
 لكـن . ٤ : ١٤ المفَسرين إن العرش سيكون على األرض وذلك بناء على ما ورد في سفْر زكريا

 عالوةٌ على ذلك، مـن المحتمـل جِـداً أن يقـف . ثُ عن أي عرش ال تتحد ٤ : ١٤ اآلية زكريا
 وعلى أي حال، وبناء على ما ورد في سفْر الرؤيـا، ! المسيح على األرض بعد الدينونة األخيرة

 يخْطَـفُ سيكون فـي الهـواء حيـث ) أي يسوع المسيح ( من المرجح أن عرش اهللا والخروف
 . ن لمالقاة الرب يسوع بفَرح ي لحقيقي ن ا ي المؤمن

 في األعمال اإللهية مثـل الخَلْـق، هل الديان هو اهللا اآلب َأم اهللا االبن؟ : الثاني سؤال ال
 على الرغم مـن ذلـك، . والعناية اإللهية، والفداء، والدينونة، فإن جميع األقانيم الثالثة تعمل معاً

دعى . هو الذي سيدين العالم داء يرينا بوضوح أن يسوع المسيح فإن مثَل الخراف والجِ فهـو يـ 
 كما أنه يمتلك كـل سـلطانٍ فـي . ١٦ : ١٩ وفي سفْر الرؤيا ٣٦ : ١٨ في إنجيل يوحنَّا " الملك "

 . السماء وعلى األرض

 يسـوع لقد قرأنا قبل قليـل إن ما هو عمل المالئكة حين تأتي الدينونة؟ : السؤال الثالث
 األول هو أنـه بعـد : وسوف يقوم هؤالء المالئكة بعملين . سيأتي وجميع المالئكة القديسين معه

 المؤمنين الحقيقيـين عِ م ج القيامة من األموات وتَغَير األحياء على األرض، سوف تقوم المالئكة بِ
أمـا العمـل . في الهواء هؤالء جميعاً لمالقاة الرب فُ طَ وسوف يخْ . من كل مكانٍ على األرض



 الثاني الذي ستقوم به المالئكة آنذاك فهو أنهم سيجمعون جميع المعاثرِ وفاعلي اإلثْم ويطرحونهم
 . في َأتونِ النار

 فَسرين بعض الم رى ي من هي الشعوب التي ستجتمع أمام عرش المسيح؟ : السؤال الرابع
 : ٢٠ تختلف عنِ الدينونة المذكورة في سفْر الرؤيـا ٤٦ - ٣١ : ٢٥ أن الدينونة المذكورة في متَّى

١٥ - ١١ . يقولون إن مهم فقط وذلك بحسب معـاملتهم وفُ دينونة اُألمصراف والجِداء يثَل الخم
 من سفْر الرؤيا يصف دينونةً ُأخرى بعد ألف سنة؛ أال وهـي ٢٠ لُألمة اليهودية، وأن األصحاح

ى ٢٥ الدينونة المذكورة في األصحاح أن نا نَرى لَكنَّ . الخُطاة غير التائبين دينونة  من إنجيـل متـَّ
ي مثَـل الخـ . من سفْر الرؤيا هي نفس الدينونة ٢٠ وفي األصحاح  راف فالدينونة الموصوفة ـف

 ٢٠ ح وهكذا هو حال الدينونة الموصوفة فـي األصـحا . والجِداء هي دينونة أخيرة لجميع الناس
 وبالتـالي، ". ويجتَمع أمامه جميع الشعوبِ : " ٣٢ : ٢٥ فنحن نقرأ في إنجيل متَّى . من سفْر الرؤيا

 صـرف فإن الشعوب التي ستجتمع أمام الرب يسوع هم جميع الناس الذين عاشوا على األرض بِ
 . تهم ا النظر عن جنسي

 رى بعض المفَسرين أنه سـتكون هنـاك ي كم عدد الدينونات األخيرة؟ : السؤال الخامس
 . يفصل بينهما ألف سنة من األموات منفصلتان تان قيام أنه ستكون هناك أكثر من دينونة أخيرة، و

ي  لَكن الكتاب المقدس يعلِّم عن وجود قيامة واحدة من األموات، وعن دينونة أخيـرة واحـدة تَـل
 ما جاء في إنجيل متَّى، سوف يقوم المؤمنون الذين فـي القبـور فبحسب . المجيء الثاني للمسيح

 وفي يوم الدينونة نفسه، . ويتغير المؤمنون األحياء ليخْطَف الجميع لمالقاة الرب يسوع في الهواء
 . سوف يقوم المالئكة بجمع غير المؤمنين أمام عرش المسيح للدينونة

 الخراف تَرمز إلى األشخاص الـذين ومن هم الجِداء؟ من هم الخراف : السؤال السادس
 ، فإن هؤالء يتَّصـفون ٢٧ و ٤ - ٣ : ١٠ وبحسب ما نقرُأ في إنجيل يوحنَّا . آمنوا بيسوع وتَبِعوه

 أمـا كيفيـة . بيسوع المسيح األشخاص الذين لم يؤمنوا الجِداء فترمز إلى أما . اعة بالوداعة والطَّ
 فتَتوقَّف على كيفية معاملتهم ألصـغَر ) أو المؤمنين عن غير المؤمنين ( تحديد الخراف من الجِداء

 والمقصود بهؤالء األصاغر هو جميع الناس الذين نالوا الخالص بالنعمة بصـرف . إخوة المسيح
فإن التباين في األصحاح الخامس والعشرين من لذلك، . النظر عن جنسيتهم، أو لونهم، أو عرقهم



 الـذين ( ، والجِـداء ) الذين يمثِّلون األشخاص المخَلَّصين باإليمـان ( إنجيل متَّى هو بين الخراف
 ). يمثِّلون األشخاص الهالكين بسبب عدم إيمانهم

 ال بسـبب إيمـانهم " اراً أبر " يدعى الخراف ؟ " أبراراً " لماذا يدعى الخراف : السؤال السابع
 مؤمنون مبررون عاشوا حيـاةً مقَدسـةً فَهم . بالمسيح، بل وأيضاً ألنهم عاشوا حياةً بارةً أمام اهللا

 ونرى من خالل كلمات الترحيب التي استخدمها يسوع في مخاطبة هؤالء الخـراف . تُرضي اهللا
خاللها م نجاه اآلخرين أنهم عاشوا حياةً يوميةً أظهروا متهم ورحمتهم ولُطفهم تبفي ذلك ( ح نبِم 

 ونُالحظ هنا أن المسيح لَن يكافئ هؤالء بسبب المعجـزات التـي . ) أصغَر المؤمنين المسيحيين
 قاموا بها، أو بسبب إنجازاتهم العظيمة؛ بل بسبب األشياء الصغيرة التي قاموا بها والتي أظهروا

 وهكذا، سوف يبارِك يسوع هؤالء األتباع اُألمناء الذين مجدوه وأكْرموه . ه الميذ من خاللها أنهم ت
 . في حياتهم اليومية ألنهم قاموا بذلك بفَرح وتواضع ومحبة

 ألنهم لم يؤمنـوا " أبراراً " ال يدعى الجِداء ؟ " أبراراً " لماذا ال يدعى الجِداء : السؤال الثامن
 ونرى من خالل الكلمات التـي اسـتخدمها . هم لم يعيشوا حياةً بارةً أمام اهللا بيسوع المسيح، وألن

 فيسـوع ال يـتَّهِم . يسوع في مخاطبة هؤالء أنه أدانهم بصورة خاصة بسبب إهمالهم وتقصيرهم
 و لُطْف أو هؤالء بخطية الزنى أو القتل أو السرقة؛ لكنه يدينهم ألنهم لم يعاملوا اآلخرين بمحبة أ

 كَما أننا نرى من خالل ردة فعلهم واندهاشهم من دينونة يسوع عليهم أنهم كانوا شَـديدي . رحمة
 . االعتزاز بأنفسهم

 في األصحاح الخامس والعشرين مـن ما هو األساس الوحيد للخالص؟ : السؤال التاسع
 ر، أكَّد يسوع علـى أن أسـاس خالصـهم إنجيل متَّى، وحتى قَبَل ذكْرِ األعمال الصالحة لألبرا

 وأساس كل األعمال الصالحة التي قاموا بها هو أن اهللا اختارهم منْذُ األزْل لكي يرثـوا ملكـوت
 وبالتالي، فـإن . وسواء تَم ذلك عند الخَلْق أو قبله فهذا ال يهمنا كثيراً ألن النتيجة هي نفسها . اهللا

 وهـذا يعنـي ! أما أعمالهم الصالحة فهي ثَمر تلك النِّعمة . صة هي أساس خالصهم نعمةَ اهللا المخَلِّ
 . أن المجد كُلَّه يرجِع هللا

 سـوف يكـون ما هو المعيار الذي سيستخدمه المسيح إلدانـة النـاس؟ : السؤال العاشر
ى حقيقـة . المسيح بيسوع ) أو عدم إيمانهم ( المعيار الوحيد إلدانة الناس هو إيمانهم والـدليل عـل



 فاألعمال الصالحة التـي يقـوم بهـا . آلخرين ل هو طريقة معاملته ) أو عدم إيمانه ( إيمان المرء
 كما أن خطايا اإلهمال والتقصير التي تَصدر عـن . على إيمانهم الفعلي قوي المؤمنون هي دليٌل

 وفي يوم الدينونة األخير، سـوف تُعلَـن . نهم أيضاً على عدم إيما قاطع غير المؤمنين هي دليٌل
 وكذلك الحال بالنسبة لخطايا اإلهمال الصادرة عن . أمام جميع الناس األعمال الصالحة للمؤمنين

 . غير المؤمنين

 فيما يتعلَّق باألشخاص الذين نـالوا ماذا سيكون ميراث الخراف؟ : السؤال الحادي عشر
ة، سوف يمنذ تأسيس العالم الخالص بالنِّعلهم م دعلكوت المكما أنهم سـينالون جميـع . رِثون الم 

 وفي الحياة األبدية، لن يجوع هـؤالء ولـن . الوعود المتعلِّقة بالخالص التام ألجسادهم وأنفسهم
 يدة ففي السماء الجد . كما أنهم لن يختبروا الموت ثانيةً، وال النَّوح، وال البكاء، وال األلم . يعطشوا

 . واألرض الجديدة، سوف يجعل اهللا كل شيء جديداً

 م سوف تكون دينونة هؤالء هـي أنهـ ماذا ستكون دينونة الجِداء؟ : السؤال الثاني عشر
 سيبقون منفصـلين عـنِ اهللا وهذا يعني أنهم . بحيرة النار المعدة إلبليس ومالئكته في سيطْرحون

 . كما أنهم سيعذَّبون إلى األبد . هية إلى أبد اآلبدين وعن محضرِه وعنايته اإلل

 تَحديد الرسالة الرئيسية : المثَل أال وهي ا الخُطوة الرابعة في دراسة هذ نَنتقل اآلن إلى
 فـي الدينونـة يتحدثُ عنِ ٤٦ - ٣١ : ٢٥ الوارِد في إنجيل متَّى الخراف والجِداء إن مثَل . للمثَل

 عندما يأتي المسيح ثانيةً، سـوف يحاسـب " : أما الرسالة الرئيسية للمثل فهي كالتالي . ملكوت اهللا
 وكما ذَكَرنا قبل قليل، فإن الـدليل . المؤمنين وغير المؤمنين بناء على إيمانهم أو عدم إيمانهم به

 ون الدينونـة وسوف تكـ . القاطع على صدق إيمان هؤالء هو طريقة معاملتهم للمؤمنين اآلخرين
 : التالية ربعة لألسباب األ األخيرة ضرورية

 ن يكون قـد لألحياء على األرض عند المجيء الثاني للمسيح ل األبدي ألن المصير ، أوالً
ددتَح ب د ع . 

 ألن جميع الناس الذين عاشوا على األرض منذ تأسيسها ال بد أن يكافأوا بالمكافـأة ، ثانياً
فـإلى . في النفس والجسد إلى أبد اآلبدين أو أن يدانوا بالدينونة التي يستحقونها ، لتي يستحقونها ا



 أن يأتي وقت الدينونة، سوف يكون األموات إما في السماء أو في الجحيم فيما يتعلَّـق بنفوسـهم
 . فقط وليس أجسادهم

 من خالل العمل العظـيم يتمجد اهللا لكي أمام جميع الناس ألنه يجب إعالن األبرار ، ثالثاً
 . الذي عملَه من خاللهم

 رغم أن فـ . أمام النـاس جميعـاً ألنه يجب أن يستَعلَن بِر المسيح وكرامة شَعبه ، رابعاً
ى الكثيرين نظروا إلى يسوع باعتباره مجرِماً مداناً حين علِّقَ على الصليب، إالَّ أنهم سيرونه عـل

 . قته حين يأتي ثانيةً ويقف جميع الناس أمامه ليأخذ كل منهم الجزاء الذي يستحقه حقي

 التعليم الـوارد مقارنة : المثَل أال وهي ا الخُطوة الخامسة في دراسة هذ نأتي اآلن إلى
 اف ، يمكننـا مقارنـة مثَـل الخـر مثالً ف . بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة المثَل في

 من األصحاح األول من رسالة بـولس الرسـول الثانيـة إلـى أهـل ١٠ - ٥ اآليات ب والجِداء
 يعاقَـب في ذلك اليوم، سوف و . فيوم الدينونة األخير سيكون عند مجيء المسيح ثانيةً . تسالونيكي

 أما جميع الذين آمنوا به فسيندهشون ". بِهالَك َأبدي من وجه الرب ومن مجد قُوته " غير المؤمنين
 . من قُوته وقُدرته وسلطانه

 ففي . من سفْر الرؤيا ٢٠ من األصحاح ١٥ - ١١ اآليات ب يمكننا مقارنة هذا المثَل ذلك، ك
 وسـوف . يوم الدينونة األخير، سوف يقوم جميع الناس الذين ماتوا على مر العصور واألجيـال

ي سـفْر الحيـاة يحاسب الجميع  . بِحسبِ األسفار الموجودة في السماء وبحسب ما هو مكتوب ـف
 أمـا . مكتوبة في سفْر الحيـاة ليست وسوف يطْرح غير المؤمنين في بحيرة النار ألن أسماءهم

 . ن، فسيرِثون السماء الجديدة واألرض الجديدة ألن أسماءهم مكتوبة في سفْر الحياة و المؤمن

 تلخـيص التعـاليم الرئيسـية : ي هِ لهذا المثَل الخُطوة السادسة واألخيرة في دراستنا
فما هي التعاليم الرئيسية لمثَل الخراف والجِداء؟ . للمثَل



 ، عندما يأتي المسيح ثانيةً، سوف يدين جميع الناس الذين عاشوا على األرض منـذ أوالً
 عن حياته يجب على كُلِّ إنسانٍ أن يقَدم حساباً من اإلفالت ألنه أحد مكَّن يت وعندها، لَن . تأسيسها

 . ليسوع المسيح

 . ، سوف يدان كل شَخْصٍ عاش على هذه األرض بحسب إيمانـه بيسـوع المسـيح ثانياً
 أثناء حياتـه ولكي يكون هذا اإليمان حقيقياً، يجب أن يكون إيماناً فاعالً وعامالً في حياة المؤمن

 من خالل تعامل المسيحي مـع إخوانـه وأخواتـه فـي بشكٍل خاص ويظْهر هذا . على األرض
 بِما َأنَّكُم فَعلْتُموه بَِأحد ِإخْـوتي : الْحقَّ َأقُوُل لَكُم : " لألبرار السيد المسيح لهذا، سوف يقول . المسيح

 بِما َأنَّكُم : الْحقَّ َأقُوُل لَكُم : " كما أنه سيقول لألشرار وغير المؤمنين ". م هُؤالَء اَألصاغرِ، فَبِي فَعلْتُ
 ". لَم تَفْعلُوه بَِأحد هُؤالَء اَألصاغرِ، فَبِي لَم تَفْعلُوا

 التعليمية التي بدأناها معـاً قبـل بضـعة الدروس األخير في سلْسلَة ان هذا هو الدرس ك
 . ، سوف نبدُأ سلْسلَةً جديدةً من دروس الكتاب المقـدس " تَلْمذَة " من برنامج درس القادم ال في . أشهر

 . وتقوية إيمانك، وتأهيلك للخدمة ، وصالتُنا هي أن يستخدم الرب هذه الدروس لبنيانك

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم نَّا أطي ، " تلمذة " وإلى أنم ـات لكُموالتحي اُألمنيـات ب . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


