
  

 
 

1 of 3 

٢٠٠٣-٢٠١٠ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظھ لخـدمـة االذاعـھ العـربـیـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 

  والعشرون ثامنةالحلقة ال         أمثال المسيح                  امج أنوار كاشفة               برن        
  

بدأنا قبل عدة لقاءات بالحديث عن أمثال المخلص  نرحب بك مستمعي العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة.
وف لديهم. وذلك إليضاح حقائق يريد صاحب المثل إيصالها يسوع المسيح. ويقارن المثل بين شيء مألوف للناس، وآخر غير مأل

  إليهم. 
  

ولقد استخدم المسيح الكثير من األمثال، إليضاح الحقائق الروحية، وليكشف الهدف من مجيئه. وكنّا قد تحدثنا في اللقاء السابق 
وربح، بينما أهملها آخرون. وهذا يشير إلى عض الباستخدمها فعن مثل اإلنسان المسافر الذي سلّم أمواله لعبيده لكي يتاجروا بها. 

  ضرورة استخدامنا للمواهب التي يعطينا إياها اهللا.
  

ديقي المستمع، كّل منا اختبر ويختبر الثاني الباهر. صنتابع اليوم الحديث عن األمثال التي أشار فيها المخلص المسيح لمجيئه 
أو أحد أفراد العائلة من السفر، وطالب العمل ، والعائلة تنتظر عودة رب البيت . فالطالب ينتظر نتيجة االمتحاناالنتظار في حياته

  وهناك بالطبع أمثلة كثيرة عن أنواع االنتظار.  ينتظر قبوله في العمل الذي سعى إليه.
  

وتسرب  في الحياة؟ وإذا طال االنتظار فإنه قد يتسبب بفقدان الصبر، أن االنتظار هو من أصعب األمور هل تعلم مستمعي
، أو عدم مجيء اإلنسان الذي ينتظره في الوقت القنوط واليأس إلى اإلنسان. فكم من إنسان نفذ صبره بسبب تأخر ما يتوقعه

لعّل أصعب أنواع االنتظار هو انتظار العروس ليوم الزفاف. أو انتظارها لعودة عريسها المسافر. ولهذا لم يكن غريباً أن المعين. 
  ه ثانية بانتظار العروس لعريسها.عودتسيح يشبه المخلص الم

  
وكَان خَمس  ن وخَرجن ِللقَاء الْعرِيسِ.حينَِئذ يشْبِه ملَكُوتُ السماوات عشْر عذَارى، َأخَذْن مصابِيحه «قال المخلّص المسيح: 

وَأما الْحكيماتُ فََأخَذْن زيتًا في آنيتهِن  ا،منْهن حكيمات، وخَمس جاهالَت. َأما الْجاهالَتُ فََأخَذْن مصابِيحهن ولَم يْأخُذْن معهن زيتً
 فَفي نصف اللَّيِل صار صراخٌ: هوذَا الْعرِيس مقْبٌِل، فَاخْرجن ِللقَاِئه!  ونمن.ن ـن. وفيما َأبطََأ الْعرِيس نَعسن جميعهمع مصابِيحهِ
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لْحكيمات: َأعطينَنَا من زيتكُن فَِإن مصابِيحنَا تَنْطَفُئ. فََأجابت فَقَامتْ جميع ُأولِئك الْعذَارى وَأصلَحن مصابِيحهن. فَقَالَت الْجاهالَتُ ِل

 .لَكُن نتَعابو ةاعِإلَى الْب نبِل اذْهب ،لَكُني لَنَا وكْفالَ ي لَّهلَع :اتُ قَاِئالتيمكالْالْح اءج نتَعباتٌ ِليبذَاه نا هيمفاتُ ودتَعسالْمو ،رِيسع
،ديا سي :ا قَاِئالَتضى َأيذَارةُ الْعيقتْ باءا جيرَأخ .ابقَ الْبُأغْلسِ، ورِإلَى الْع هعم خَلْنقَّ  دقَاَل: الْحو ابلَنَا! فََأج افْتَح ،ديا سي

  .)١٣-١:٢٥(بشارة متى »اسهروا ِإذًا َألنَّكُم الَ تَعرِفُون الْيوم والَ الساعةَ الَّتي يْأتي فيها ابن اِإلنْسانَِأقُوُل لَكُن: ِإنِّي ما َأعرِفُكُن. فَ
  

أخذن مصابيحهن وخرجن للقاء العريس، لقد شبه المخلّص المسيح في هذا المثل ملكوت السموات أو ملكوت اهللا بعشر عذارى 
وهذا يشير . جاهالت منهن كن وخمسحكيمات  من العذارى خمس وكانالمخلّص المسيح في مجيئه الثاني الباهر. بانتظار  كنأي 

الروحي وعالقتهن من مع اهللا.  إلى وضعهن واختبرنعرفوا المخلّص المسيح فالحكيمات هن  خرجن خالص اهللا. ولهذا نجد أنهن
لكن ولهذا لم يأخذن الزيت مع مصابيحهن.  نعمة اهللا بالخالص، ن لم يختبرنيح. أما الجاهالت فهن ممأخذن الزيت مع المصابوقد 

  بما أن العريس قد أبطأ في مجيئه نعسن جميعهن ونمن. 
  

من حتى اليوم مر أكثر العريس يشير إلى الفترة الطويلة التي ستدوم ما بين المجيء األول للمسيح ومجيئه الثاني. و إن ابطاء
االنتظار الطويل حالة ألفي سنة على المجيء األول للمسيح، وهذا يؤكد صحة هذا المثل. أما نوم جميع العذارى فهو يشير إلى 

لكن أمراً أيقظ الجميع في نصف الليل، وبدا أن عودة العريس قد اقتربت جداً. وعندها اكتشفت العذارى المتعب، ونفاذ الصبر. 
. إلى الزيت أي إلى خالص اهللا بواسطة الروح القدس. لكن ال أحد يستطيع أن يهب الخالص سوى اهللا نفسهالجاهالت أنهن بحاجة 

وكانت النتيجة أن أتى العريس أي المسيح في مجيئه الثاني الباهر، كذا لم يستطعن الحصول على الزيت في اللحظة األخيرة. وه
نه ال إلق الباب. وعندما حاولت العذارى الجاهالت الدخول، قال لهن العريس: ودخلت العذارى الحكيمات معه إلى العرس، وُأغ

  .  »فَاسهروا ِإذًا َألنَّكُم الَ تَعرِفُون الْيوم والَ الساعةَ الَّتي يْأتي فيها ابن اِإلنْسانِ« يعرفهن. وهنا علّق المسيح قائالً: 
  

وهذا االستعداد يبدأ بأن يتوب . مجيء الرب يسوع المسيح الباهرلدائماً  مستعدين كونن هدف هذا المثل هو أن نواضحاً أ يبدو
ي يهبه عن خطاياه، ويؤمن بالمخلص المسيح أنه مات من أجله على الصليب تكفيراً لخطاياه، وقام من بين األموات لكاإلنسان 

  ه،ـس في داخلل الروح القدـه، ويحـه، يغفر اهللا ذنوبيخطو اإلنسان هذه الخطوة الهامة في حيات وعندماالحياة الجديدة والخلود. 
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 ويجعله خليقة جديدة، ويصبح بالتالي من أوالد اهللا، سالكاً في طريق الصالح والخير. وعندها يستطيع أن يعيش حياة االنتظار

   وقت.  ، منتظراً مجيء الرب يسوع المسيح في أيالحقيقي
  
إنه يكون ن إن أهمل المرء التجاوب مع بشارة الخالص المفرحة، ولم يتب عن خطاياه، ولم يؤمن بالمخلص المسيح، فلك

على خالص اهللا في آخر لحظة. فعندما يأتي المسيح في مجيئه الباهر  الالتي لم يستطعن أن يتبن ويحصلن جاهالتعذارى الكال
  يدخل كل المستعدين ويغلق الباب. 

  
عندما يأتي الموت يكون الباب قد أغلق بالنسبة لهذا اإلنسان. تنتهي حياته. إذ آخر ، وهو أن ال أحد يعلم متى هام اك أمر وهن

فإن كان مؤمناً بالمخلص المسيح، تذهب روحه فوراً إلى السماء. وإن لم يكن مؤمناً تذهب روحه فوراً أيضاً إلى مكان العذاب 
  عد الموت. فليس هناك أي رجاء باألبدي. 

  
وأنت مستمعي، أال ترغب أن تكون من أولئك العذارى الحكيمات المستعدات لمجيء الرب يسوع المسيح؟ أم تظن أن الوقت 
مازال متسعاً أمامك؟ ال أحد يعلم متى يجيء الرب يسوع المسيح ويستعلن على سحاب السماء، أو حتى متى تكون نهايته. فهل 

  ؟ في كل وقت تكون مستعداًتسعى لكي تراك 
  

 


