الدرس السابع

 18-12أيار (مايو)

متى  24و 25

السبت بعد الظهر

المراجــع األســبوعية :متــى 25-1 :24؛ رؤيــا 17-11 :13؛ متــى 27-24 :7؛ لوقــا :21
20؛ 2ملــوك 13 :23؛ متــى .30-1 :25
آيــة الحفــظ‹ « :ألَنَّــهُ َسـ َيقُو ُم ُم َسـ َحا ُء كَ َذبَـ ٌة َو َأنْ ِب َيــا ُء كَ َذبَـ ٌة َويُ ْعطُــونَ آيَـ ٍ
ـات َع ِظي َمـ ًة
ـبَ ،ح َّتــى يُ ِضلُّــوا لَـ ْو أَ ْمكَـ َن الْ ُم ْخ َتارِيـ َن أَيْضً ــا› » (متــى .)24 :24
َو َع َجائِـ َ
فـي متـى  24و ،25يكشـف المسـيح حقائـق هامـة حـول أزمنـة النهايـة وحول كيـف نكون
مسـتعدين .وبمعنـى مـن المعانـي ،كانـت هـذه األصحاحـات عبـارة عـن تعاليـم المسـيح عـن
أحـداث األيـام األخيـرة .في الوقت نفسـه ،فإن المسـيح ،وبالنظر إلى المسـتقبل القريب آنذاك،
قد رأى دمار أورشـليم الوشـيك ،وهي الكارثة التي كانت ذات أبعاد مأسـاوية بالنسـبة لشـعبه.
لكـن المسـيح فـي حديثـه إلـى تالميـذه كان يتحـدث أيضـاً إلـى أتباعـه فـي األجيـال التـي
كانـت سـتأتي ،بمـا فـي ذلـك وخصوصـاً الجيـل األخيـر علـى األرض ،الجيـل الذي سـيكون على
قيـد الحيـاة عندمـا يعـود المسـيح .وال يرسـم المسـيح صـورة جميلة عنـد حديثه عـن األحداث
المسـتقبلية .فـإن الحـروب وأخبـار الحروب ،واألوبئة والمسـحاء الكذبة واالضطهاد سـتكون من
ن َِصيـب العالـم ون َِصيـب كنيسـة المسـيح .والمثيـر للدهشـة بمـا فيـه الكفاية هـو أننـا إذ ننظر
إلـى الـوراء عبـر الزمـان ،يمكننـا أن نـرى مدى مـا كانت عليـه تنبؤات المسـيح من دقـة .لذلك،
يمكننـا أن نثـق بـه فيمـا يتعلـق بالتنبـؤات التـي لم تتحقـق بعد فـي حياتنا.
لكـن المسـيح لـم يكتـف بمجـرد تحذيرنـا ممـا هو ٍ
آت .فقـد قام فـي متى  24بسـرد أمثال،
إذا تـم اإلصغـاء إليهـا ،فإنهـا سـتعمل علـى إعـداد شـعب هللا للوقـت الـذي فيـه يعـود « ‹ابـن
اإلنسـان› » .نعـم ،األوقـات العصيبـة سـتأتي ،ولكـن المسـيح سـيعد شـعباً للقائـه عندمـا يعود.
* نرجو التعمق في موضوع هذا الدرس استعدادا ً لمناقشته يوم السبت القادم الموافق 19 ،أيار (مايو).
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األحد

 13أيار (مايو)

تأكيد قوي للنبوة
فــي األيــام األخيــرة قبــل الصليــب ،تحــدث التالميــذ مــع المســيح علــى جبــل الزيتــون.
تخيــل أنــك تســمع المســيح يقــول أن الهيــكل ســوف يدمــر .مــن يعــرف مــا هــو بالضبــط
الــذي دار فــي أذهانهــم ،لكــن األســئلة التــي طرحوهــا بعــد ذلــك تشــير إلــى أنهــم ربطــوا
دمــار الهيــكل بـــ «انْ ِقضَ ــا ِء ال َّد ْه ـرِ» (متــى .)3 :24


اقرأ متى  .25-1 :24ما هي الرسالة الشاملة التي أعطاها المسيح ألتباعه حول األيام األخيرة؟

الفق ـرات الكتابيــة فــي متــى  25-1 :24توضــح ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،أن المســيح كان
منشــغالً بشــأن الضــاالت التــي ســوف تبلبــل شــعبه علــى مــر العصــور وإلــى زمــن النهايــة .من
بيــن هــذه الضــاالت ســيكون هنــاك مســحاء كذبــة .ســيأتي البعــض زاعميــن أنهــم يمثلــون
المســيح (أنبيــاء كذبــة) ،والبعــض ســيأتون زاعميــن أنهــم المســيح .والشــيء الرهيــب هــو أن
النــاس ســوف يصدقونهــم أيضـاً.
وقــد رأينــا تأكيــدا ً حزينـاً ولكــن قويـاً لكلمــة هللا .فعلــى مــر التاريــخ ،بــل وحتــى فــي أيامنــا
هــذه ،جــاء مضللــون يقــول كل واحــد منهــم «أنــا هــو المســيح ».يــا لهــا مــن نبــوءة رائعــة!
وفــي زماننــا الحالــي ،يمكننــا ْإسـ ِت ْعراض القــرون الطويلــة مــن التاريــخ لنــرى (بطــرق تعــذرت
علــى أولئــك الذيــن عاشــوا فــي زمــن المســيح) مــدى دقــة هــذه التنبــؤات .ومــع ذلــك ،فإنــه
ليــس علينــا أن نتفاجــأ إذا رأينــا هــذه الضــاالت فــي تزايــد إذ نقتــرب مــن األزمــة األخيــرة.
أيضـاً ،فــي ســياق تأكيــد وتثبيــت اإليمــان ،الحــظ كيــف صـ َّور المســيح حالــة العالــم .ففــي
أوقــات مختلفــة مــن تاريــخ األرض منــذ زمــن المســيحَ ،علَّـ َـق أنــاس آمالهــم علــى أشــياء كانــوا
يعتقــدون أنهــا ستالشــى أو علــى األقــل ســتقلل كثيـرا ً مــن معانــاة وويــات البشــرية .ســواء كان
ذلــك الحــركات السياســية أو التكنولوجيــا أو العلــوم أو المنطــق – فإنــه فــي وقــت أو فــي آخــر،
كانــت آمــال النــاس كبيــرة فــي أن هــذه األمــور ســوف تقــود إلــى وجــود المدينــة الفاضلــة
هنــا علــى األرض .وقــد أظهــرت شــهادة التاريــخ المؤلمــة مـرارا ً وتكـرارا ً أن هــذه اآلمــال كانــت
واهيــة علــى الــدوام .فــإن حالــة العالــم اليــوم هــي تمام ـاً كمــا قــال المســيح أنهــا ســتكون
عليــه .فكلمــات المســيح التــي نطــق بهــا منــذ مــا يقــرب مــن ألفــي ســنة ،تظهــر كــم كانــت
تلــك اآلمــال آمــاالً ُمضَ لِّلَــة حقـاً.

اقــرأ متــى  .25 :24مــا الــذي يمكننــا أن نســتخلصه مــن هــذه اآليــة ومــن شــأنه أن
يســاعد علــى تثبيتنــا فــي إيماننــا؟
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االثنين

 14أيار (مايو)

االحتمال حتى النهاية


اقــرأ متــى  9 :24ورؤيــا  .17-11 :13مــا هــي أوجــه الشــبه بيــن مــا قالــه المســيح هنــا
فــي إنجيــل متــى وبيــن مــا أوحــى بــه إلــى يوحنــا ليكتــب عنــه فــي ســفر الرؤيــا؟
إن قلــق المســيح علــى شــعبه فــي نهايــة الزمــان تتضمــن قلقــه مــن التضليــل العالمــي
الــذي يتســبب فــي جعــل األمــم تعــارض اإليمــان الحقيقــي وتفــرض عبــادة زائفــة علــى العالــم.
وأولئــك الذيــن يتمســكون بالحــق ســوف يواجهــون الكراهيــة والضيقــات بــل وحتــى المــوت.



اقــرأ متــى  .13 :24مــا هــي وســيلة اإلنســان إلــى النجــاة والبقــاء مخلصـاً وأمينـاً ،حتــى
فــي ظــل مــا يلقــاه مــن معارضــة عالميــة؟
«وليــس غيــر الذيــن قــد حصنــوا عقولهــم بحقائــق الكتــاب يثبتــون فــي هــذا الصــراع
األخيــر العظيــم» (روح النبــوة ،الصـراع العظيــم ،صفحــة  .)642تعنــي هــذه العبــارة أن جميــع
أولئــك الذيــن يحصنــون عقولهــم بالحقائــق الكتابيــة ســوف ال ينجرفــون فــي أي مــن ضــاالت
زمــن النهايــة .يجــب عليهــم أن يكونــوا متجذريــن فــي الحــق فــي هــذا الوقــت؛ وإال فــإن
الضــاالت ســوف تطغــى عليهــم.



اقرأ متى  .27-24 :7ما هو الشيء اآلخر ،ذات األهمية البالغة ،للبقاء أمناء و ُمخلِصين هلل؟

بقــدر مــا للثبــات الذهنــي فــي كلمــة هللا مــن أهميــة ،إال أن ذلــك ،وفقــاً لمــا يقولــه
المســيح ،ال ي ـزال غيــر كافي ـاً للصمــود فــي خضــم التجــارب والمحــن التــي ســنواجهها .فإنــه
علينــا وضــع مــا تعلمنــاه حيــز التنفيــذ؛ معنــى هــذا أنــه علينــا أن نطيــع الحــق كمــا هــو فــي
المســيح .فــي المثــل أعــاه ،كال البناءيــن ســمعا أقــوال يســوع .لكــن الفــرق بينهمــا ،بيــن
الصمــود وعــدم الصمــود ،كان إطاعــة مــا قــد علَّمــه المســيح.

لمــاذا يثبــت الشــخص الــذي يطيــع ،بينمــا يســقط الشــخص الــذي ال يطيــع؟ مــا
الفــرق الــذي تحدثــه الطاعــة فــي اإلبقــاء علــى الشــخص ثابتـاً وراســخاً فــي اإليمــان؟
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الثالثاء

 15أيار (مايو)

اب»
« ِر ْج َسة الْ َخ َر ِ

اب» (متــى ،)15 :24
فــي موعظتــه عــن نهايــة الزمــان ،أشــار المســيح إلــى « ِر ْج َســة الْ َخـ َر ِ
وهــي صــورة مجازيــة مأخــوذة مــن ســفر دانيــال (دانيــال 27 :9؛ 31 :11؛ .)11 :12

أعلــن هللا أن أمــرا ً مــا هــو « ِر ْج َســة» عندمــا كان هــذا األمــر انتهــاكاً خطيــرا ً لشــريعته
(تثنيــة  )15 :27أو ممارســات جنســية غيــر أخالقيــة (الوييــن  .)22 :18وبالتالــي ،فــإن « ِر ْج َســة
اب» هــذه تضمنــت نوع ـاً مــن ال ـ ِّردة الدينيــة.
الْ َخ ـ َر ِ

اقــرأ متــى  15 :24ولوقــا  .20 :21كيــف تســاعدنا هاتــان اآليتــان علــى أن نفهــم بشــكل
اب»؟
أفضــل مــا الــذي كان يتحــدث عنــه المســيح فيمــا يتعلــق بـــ « ِر ْج َســة الْ َخـ َر ِ



هاتــان اآليتــان توضحــان أن تنبــؤات المســيح تتضمــن ،بمعنــى أكثــر مباشــرة ،الدمــار
الرهيــب الــذي كان ســيلحق بأورشــليم فــي عــام  71ميالديــة ،وذلــك عندمــا كانــت رومــا
الوثنيــة ســتدمر ليــس المدينــة فحســب بــل والهيــكل المقــ َّدس كذلــك.
ومــع ذلــك هنــاك إتمــام آخــر لهــذه النبــوة ،بحيــث أن األحــداث األكثــر مباشــرة كتدميــر
الهيــكل ،كانــت ترمــز ألحــداث نهايــة الزمــان المســتقبلية« .لقــد رأى المســيح فــي أورشــليم
رم ـ ًزا للعالــم الــذي تقســى فــي عــدم اإليمــان والتمــرد والــذي يســرع ليلقــي بنفســه تحــت
طائلــة دينونــة هللا وانتقامــه» (روح النبــوة ،الص ـراع العظيــم ،صفحــة .)23 ،22
فـي دانيـال  11 :12ودانيـال  ،31 :11تظهـر «رجسـة الخـراب» علـى صلة بالمرحلـة األخيرة
مـن رومـا ،المرحلـة البابويـة ،التـي فيهـا تم إنشـاء نظـام بديـل للوسـاطة والخالص ،وهـو نظام
يسـعى إلـى سـلب مـا قام بـه المسـيح ألجلنا وما يقـوم به ألجلنـا اآلن فـي المق ِْدس السـماوي.
دانيال  ،8وال سيما اآليات  ،13-9تساعدنا على وضع هذه األحداث في سياقها التاريخي،
حيث السلطة الرومانية ذات المرحلتين .المرحلة األولى ،المتمثلة في التوسع األفقي السريع
للقرن الصغير (دانيال  )9 :8تظهر اإلمبراطورية مترامية األطراف لروما الوثنية .في المرحلة
الثانية (دانيال  )12-10 :8ينمو القرن الصغير رأسياً ويقوم بطرح بعض النجوم إلى األسفل
( ُمضطهدا ً شعب هللا) ومعظماً ذاته « َحتَّى إِلَى َرئِ ِ
يس الْ ُج ْن ِد» (دانيال  ،)11 :8أي المسيح .هذا
يمثل المرحلة البابوية ،التي نشأت عن انهيار إمبراطورية روما الوثنية ،لكنها ال تزال روما( .وهذا
هو السبب في أن الرمز ،القرن الصغير ،يمثل كال المرحلتين اللتين لنفس السلطة ).فالدينونة
الس َما َو ِ
ات في متى
في دانيال  ،10 ،9 :7وتطهير الْ ُق ْد ِس في دانيال  ،14 :8والعالمات التي في َّ
 ،29 :24هذه جميعها تُشير إلى تد ّخل هللا ألجل شعبه في األيام األخيرة.
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األربعاء

 16أيار (مايو)

العذارى العشر
بعــد موعظتــه فــي متــى  24حــول عالمــات مجيئــه ،يتحــدث المســيح فــي متــى  25عــن
كيــف يجــب أن نكــون مســتعدين لهــذا المجــيء.



اقــرأ متــى مثــل العــذارى العشــر ،فــي متــى  .13-1 :25مــا الــذي يقولــه المســيح هنــا
وينبغــي أن يســاعدنا علــى فهــم كيــف يمكننــا أن نكــون علــى اســتعداد لمجيئــه؟

يبــدأ يســوع هــذه المرحلــة مــن وعظتــه بالحديــث عــن عشــر عــذارى .واللقــب «عــذارى»
يشــير إلــى أن ذلــك يمثــل أولئــك الذيــن يعلنــون أنهــم مســيحيون ،وبأنهــم لــم يكونــوا إلــى
جانــب الشــيطان فــي الص ـراع .إنهــم يشــبهون بملكــوت الســموات (متــى  .)1 :25لكــن فــي
نهايــة الزمــان ،جميعهــن نمــن (متــى  .)5 :25كان المســيح قــد حــذر بشــأن وجــوب الســهر
( ،)42 :24أو البقــاء ســاهرين بحيــث ال يكونــوا غيــر مســتعدين عندمــا يعــود.
كان كل العذارى العشر لديهن مصابيح ،وجميعهن ذهبن للقاء العريس ،وهو ما يعني أنهن
كن يتطلعن إلى مجيئه .لكن كان هناك تأخير ،لذا فقد نام جميع أولئك الذين كانوا يؤمنون
بمجيئه .وفجأة ،وفي سكون الليل ،استيقظوا جميعهم :فقد كان العريس قادماً (متى .)6-1 :25
العـذارى الجاهلات أصبـن بالذهـول ،إذ أنهـن كـن غيـر مسـتعدات .لمـاذا؟ تقـول إحـدى
الترجمـات « ‹فَـ ِإ َّن َم َصابِي َح َنـا قـد انطفـأت› » (متـى  .)8 :25وتقـول ترجمـات أخـرى ،ملتزمـة
ـئ » ›.بمعنى أنه كان ال يزال هنـاك وميض لهب .كان
باألصـل اليونانـي‹ « ،فَـ ِإ َّن َم َصابِي َح َنـا تَ ْنطَ ِف ُ
ال يـزال لديهـن القليـل مـن الزيـت ،لكنـه لـم يكـن كافياً لجعلهـن مسـتعدات لمالقاة المسـيح.
ماذا كانت المشكلة إذن؟
إن أولئـك العـذارى يمثلـن المسـيحيين الذين ينتظرون مجيء المسـيح ولكـن لديهم اختبار
سـطحي معـه .صحيـح أن لديهـم بعـض الزيت ،بعضاً مـن عمل الـروح في حياتهـم ،لكنه مجرد
وميـض خافـت علـى وشـك أن ينطفئ؛ إنهم قانعـون بالقليل في حيـن أنهم بحاجة إلـى الكثير.
«إ ّن الــروح يعمــل فــي قلــب اإلنســان بحســب رغبــة اإلنســان ورضــاه غارسـاً فيــه طبيعــة
جديــدة .ولكـ ّن أفـراد الفريــق الذيــن ترمــز إليهــم العــذارى الجاهــات اقتنعــوا بعمــل ســطحي.
إنّهــم ال يعرفــون هللا ،إنّهــم لــم يتأملــوا فــي صفاتــه وال كانــت لهــم شــركة معــه ،ولذلــك فهــم
ال يعرفــون كيــف يثقــون ،وال كيــف ينظــرون إليــه ويحيــون .إن خدمتهــم هلل تنحــط بحيــث
تصيــر أمـرا ً شــكلياً» (روح النبــوة ،المعلــم األعظــم ،صفحــة .)411

ما هي الطرق التي يمكننا من خاللها أن ننظر إلى أنفسنا ونتأكد من أننا ال نقع في نفس
األخطاء التي وقع فيها هؤالء الناس؟ وإذا وجدنا أنفسنا نفعل ذلك ،كيف يمكننا أن نتغير؟
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الخميس

 17أيار (مايو)

استخدام مواهبك


اقــرأ متــى  .30-13 :25مــا هــو الــدور الــذي يقــوم بــه اســتخدامنا لمواهبنــا ،فــي
إعدادنــا لعــودة المســيح؟

علــى الرغــم مــن أن المســيح قــد قــام بســرد َمثَــل مختلــف هنــا عــن المثــل الســابق لــه
مباشــرة ،إال أن كالهمــا يتحدثــان عــن اســتعدادنا لعــودة المســيح .وكال المثليــن يتعامــان مــع
أولئــك الذيــن كانــوا مســتعدين وأولئــك الذيــن لــم يكونــوا مســتعدين .وكالهمــا أظهــر مصيــر
أولئــك الذيــن ،مــن خــال إهمالهــم الروحــي ،واجهــوا الخســارة األبديــة.
وكمــا أن الزيــت يمثــل ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُد ِس بالنســبة للعــذارى العشــر ،كذلــك أيض ـاً «الْ َو ْزنَــة»
أو « َو ْزنَــات الذهــب» (متــى  )15 :25تمثــل المواهــب ،والكلمــة باليونانيــة فــي اللغــة األصليــة
هــي «تالنتــا»« .المواهــب تمثــل العطايــا الخاصــة للــروح القــدس ،جنب ـاً إلــى جنــب مــع كل
ـح الطبيعيــة» (موســوعة الكتــاب ال ُم َقـ َّدس لألدفنتســت الســبتيين ،مجلــد  ،5صحفــة .)510
ال ِم َنـ ْ
الس ـيِّ ِد .الحــظ أيض ـاً أنهــا كانــت وزنــات
جميــع العبيــد فــي المثــل تســلموا وزنــات مــن َّ
ِ
ٍ
ِ
ِ
الســيِّد (متــى  ،)14 :25التــي أُ ْع ِطيــت لهــم « ‹ك َُّل َواحــد َعلَــى قَــ ْد ِر طَاقَتــه› » (متــى :25
َّ
ُ
 .)15إن الهبــات التــي أعطيــت لهــم قــد قُ ِّد َمــت كأمانــة؛ فــإن هــؤالء العبيــد كانــوا ،بالمعنــى
الحقيقــي للكلمــة ،وكالء علــى مــا لــم يكونــوا يمتلكونــه ولكنهــم كانــوا مســؤولين عنــه .وهــذا
الس ـ ِّي َد « ‹ َح َاس ـ َب ُه ْم› » عندمــا أتــى (متــى .)19 :25
هــو الســبب فــي أن َّ
إن المواهــب الروحيــة تأتــي مــن الــ ُّروح الْقُــ ُد ِس (انظــر 1كورنثــوس 11-1 :12؛ 31-28؛
أفســس  .)11 :4هنــاك أخبــار ســارة ألولئــك الذيــن يعتقــدون أن لديهــم أقــل موهبــة .فــإن
المواهــب ال تعطــى أبــدا ً بــدون الواهــب .لذلــك ،فــإ َّن هــؤالء النــاس يحصلــون علــى موهبتهــم
مــن خــال تس ـلِّمهم ألعظــم هبــة – ال ـ ُّروح الْ ُق ـ ُد ِس.
إن هــذه المواهــب هــي بالفعــل لنــا فــي المســيح ،ولكــن ملكيتنــا الفعليــة تعتمــد علــى
تســلمنا للــروح القــدس والخضــوع لــه .وهنــا كان خطــأ العبــد البطــال .فهــو قــد أعطــي هبــة
حســنة أو ُم ْسـتَثْ َمرة .إنــه لــم يبــذل جهــدا ً
لكنــه لــم يفعــل بهــا شــيئاً .فقــد أبقــى وزنتــه غيــر ُم َّ
ـيح
ليأخــذ مــا قــد أُعطــي لــه بســخاء ،ولــم يفعــل بــه شــيئاً .ونتيجــة لذلــك ،يدعــوه المسـ ُ
بالعبــد « ‹الشِّ ـ ِّرير َوالْك َْس ـاَن› » (متــى  – )26 :25إنَّهــا إدانــة شــديدة.

ســرد المســيح هــذا المثــل فــي ســياق الحديــث عــن األيــام األخيــرة وعودتــه .مــاذا
يعلِّمنــا هــذا المثــل إذن حــول كيــف أن اســتخدامنا لمواهبنــا يعــد أمــراً حاســماً
بالنســبة لكوننــا مســتعدين لأليــام األخيــرة؟
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الجمعة

 ١٦شباط (فبراير)

لمزيــد مــن الــدرس« :إ ّن الرجــل الــذي أخــذ الوزنــة الواحــدة‹ :مضــى وحفــر فــي
األرض وأخفــى فضــة ســيده› (متــى .)18 : 25
«فالــذي أخــذ أصغــر عطيــة تــرك وزنتــه دون أن يســتثمرها .فــي هــذا يُق ـ َّدم إنــذار لــكل
مــن يشــعرون بــا ّن قلّــة الهبــات المعطــاة لهــم تعفيهــم مــن خدمــة المســيح .فلــو أمكنهــم
أن يعملــوا عمــا عظيمــا فبــأي ســرور كانــوا يباشــرونه ،ولكــن ألنهــم ال يســتطيعون أن يقومــوا
إالّ بالخدمــات الصغيــرة فهــم يظنــون أ ّن لهــم الحــق فــي أالّ يفعلــوا شــيئا .ولكنهــم مخطئــون
فــي هــذا .فالــرب وهــو يــوزع العطايــا إنمــا يختبــر الخلــق .فالرجــل الــذي أهمــل فــي تشــغيل
وزنتــه برهــن علــى أنّــه عب ـ ٌد غيــر أميــن .فلــو أخــذ خمــس وزنــات لــكان يخفيهــا كمــا فعــل
بالوزنــة الواحــدة .فســوء اســتخدامه للوزنــة الواحــدة برهــن علــى أنّــه يحتقــر هبــات الســماء.
« ‹األميـن فـي القليـل أميـن أيضـا فـي الكثيـر› (لوقـا  .)10 :16إ ّن أهميـة األمـور الصغيـرة
تُحتقـر غالبـا ألنهـا صغيـرة ولكنهـا تُقـدم كثيـرا مـن التدريـب الفعلـي فـي الحيـاة .وفـي الحق
أنّـه ال توجـد أشـياء غيـر جوهريـة في الحيـاة المسـيحية .إ ّن بناء خلُقنـا يتعـ ّرض لمخاطر كثيرة
حينمـا نبخـس األشـياء الصغيـرة أهميتَهـا» (روح النبـوة ،المعلـم األعظـم ،صفحـة .)355 ،354

أسئلة للنقاش
 .1مــا هــي بعــض النظريــات والعقائــد واأليديولوجيــات وال ُم ُثــل ال ُعليــا التــي اعتقــد

النــاس أنهــا ســوف تــؤدي إلــى وجــود المدينــة الفاضلــة علــى األرض؟ مــاذا كانــت
تلــك األفــكار ،ولمــاذا فشــلت كلهــا دون اســتثناء؟
هللا م َّنــا القيــام بــه علــى تقويــة إيماننــا؟
 .2كيــف يعمــل امتثالنــا لِ َمــا يطلــب ُ
بمعنــى ،لمــاذا يعتبــر اإليمــان ،بــدون أعمــال مالئمــة لــهَ « ،م ِّي َتـاً» (يعقــوب )26 :2؟
وبالنظــر إلــى المحــن والضيقــات التــي بانتظــار أولئــك الذيــن «يحفظــون وصايــا هللا»
(رؤيــا  ،)12 :14لمــاذا مــن المهــم جــداً بالنســبة لنــا أن نكــون مســتعدين لمــا ســوف
يأتــي حيــن ال نتوقعــه علــى اإلطْــاق؟
 .3أمعــن التفكيــر أكثــر فــي مثــل العــذارى العشــر .لمــاذا ينبغــي أن تكــون قصتهــن
بمثابــة تحذيــر لنــا ،حيــث أنهــن ،مــن الوهلــة األولــى وبطــرق عديــدة ومختلفــة ،قــد
ظهــرن وتصرفــن بصــورة متشــابهة ومتماثلــة؟ كيــف يمكننــا أن نتأكــد مــن أننــا لســنا
خادعيــن ألنفســنا وجاهليــن كالعــذارى الخمــس الجاهــات؟
 .4مــا معنــى أنــه لَ ـ ْو أَ ْمكَ ـ َن فإنــه َح َّتــى «الْ ُم ْخ َتارِي ـ َن» يمكــن أنْ ُي ِضلُّــوا؟ مــا هــو
مفهومــك للـــ «مختاريــن»؟ (انظــر متــى 31 :24؛ روميــة 33 :8؛ كولوســي .)12 :3
مــاذا يخبرنــا هــذا عــن مــدى مــا ســتكون عليــه الضــاالت مــن هــول وشــدة؟
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