PROPHETIC
REVELATION

العذارى
العشر
َم ْن لَهُ أُذُ ٌن فَ ْليَ ْس َم ْع

من ّ
هن
العذارى
الحكيمات؟

العذارى
العشر
ريتشارد ل.س .غان

المقدّمة:
من ّ
هن العذارى العشر المذكورة في المثل الوارد في ٳنجيل متى ١٣-١ꓽ٢٥؟ من
هن الحكيمات ومن ّ
ّ
هن الجاهالت؟
تذ ّكرّ ،
سرد لبعض األحداث في سبيل تصوير حقيقة روحيّة
بأن المثل هو عبارة عن ْ
صة بملكوت السموات .لقد اختلف العديد من المسيحيّين في مقاربة هذا
عميقة ،مخت ّ
الرب االله ،عبثا ً يحاول
المثل ،وأعطوه تفاسير متعدّدة .ولكن ،من دون إعالنات ّ
سرون ٳعطاء بعض ال ّ
شروحات ،الّتي ليست سوى نوعا ً من الت ّك ّهنات .وال ّرب
المف ّ
ي ٍّ كان .لكنّني أؤمن ّ
سماوي ،سوف يُعلن عن
بأن أبانا ال ّ
االله ،لن يُع ِلن حقيقته الى أ ّ
صته فقط ،دون سواهم ،الى ُمنت َ َخبيه هو ،أولئك الّذين لهم آذان
حقيقته ال َمخفيّة الى خا ّ
الروح( .راجع متى ⸵١٢ꓽ١١ ⸵١٢-١١ꓽ١١ ⸵٥٢-٥٢ꓽ١١
لل ّ
سمع ،ليسمعوا ما يقوله ّ
مرقس ١ ⸵١٥-١١ꓽ٤كور ) ١١ꓽ٥ .هذه هي الحقيقة .آمين.
هنالك ث ّمة نِقاطٍّ مه ّمة ،ال بل عبارات ِمفتاحيّة قد وردت في النّص ،الّتي من شأنها أن
وو ِرعا ً
تبيّن الوقت وتُظ ِهر األشخاص المعنيّين في هذا المثل .ٳن لم نُ ٍّ
جر فحصا ً دقيقا ً َ
للمثل ،فإنّنا سوف نسهو عن الحقيقة ال َمخفيّة في طيّاته ،ونفقد بالتّالي ،المغزى
نص المثل الوارد أعاله .ولكنّنا ،لن نتم ّكن حتّى من النّظر الى هذا
العميق الكامن في ّ
المثل ،إالّ بعد أن نفهم مثل ّ
الرب يسوع المسيح في متّى  .١١في
الزارع ،الّذي رواه ّ
ق متّص ٍّل مع مثل ّ
سرد ستّة أمثلة أخرى متتالية ،الواحد تِلو
الزارع ،قام ّ
الرب ب َ
سيا ٍّ
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سبعة ،ال تشبه معظم األمثلة األخرى ،حيث ّ
أن متّى ،هو الكاتب
اآلخر .هذه األمثال ال ّ
بزخم فائق
سبعة ،كما وردت على لسان المسيح،
الوحيد ،الّذي س ّجل األمثلة ال ّ
ٍّ
ب وجيهة ،دونا ً عن سائر كتّاب األناجيل األخرى .لذلك نحن بحاجة ألن نضع
وألسبا ٍّ
في اعتبارنا بأن نأخذ لمحة عا ّمة عن هذه األمثلة قبل ال َمضي قُدُما ً في دراستناّ ،
ألن
كافّةً المذاهب  ،قد َحورت معناها الحقيقي .فلقد اعتبرت هذه المذاهب ّ
بأن ك ّل َمث ٍّل
منها  ،هو عبارة عن دراسة تبيّن عدد ال ُم َخلّصين وأولئك العتيدين أن ينالوا الخالص،
من خالل اﻹنجيل .إنّهم بعيدون جدّا ً عن الحقيقةّ .
سبعة كافّةً ،تُسلّط
ان األمثال ال ّ
الضوء على التّغييرات الّتي سوف تطرأ على كنيسة المسيح خالل عصر اﻹنجيل (أو
الرؤيا الثّالث
عصور الكنيسة ال ّ
سبعة ،كما هو ُمتَنبّأ ٌ عنها في إصحاحات سفر ّ
األولى ).لقد اغتاظ ال ّ
شيطان ،من دون أدنى ّ
شك ،نتيجةً النتصار المسيح عليه في
أن ال ّ
سبعة ،تًظهر كيف ّ
شيطان ،سوف يُعيق رحلة قديسي
الجلجثة .وهذه األمثلة ال ّ
ي ،ويجعل الكنيسة تزحف ،ويشرح من ث َ ّم ،كيف ّ
أن الكنيسة قد تم ّكنت من
العل ّ
صمود ،والعودة الى مكانتها األساسيّة.
المقاومة وال ّ
سبعة الى أربع مجموعات .فالثّالث األولى منها ،تتعامل مع
لقد ت ّم تقسيم األمثلة ال ّ
الرابعة ،تتحدّث عن الخمير –
البذور( -جرثومة الحياة) بويضة الحياة .المجموعة ّ
سادسة ،فانّهما تتعامالن مع الكنوز
فساد ال ِغذاء .أ ّما المجموعتان ،الخامسة وال ّ
المفقودة ،والّآللئ  -أي ،األشياء القَيّمة ،الّتي يسعى االنسان وراءها .أ ّما المجموعة
األخيرة ،فانّها تتعامل مع ال ّ
سمك واﻹختيار ال ُم َوفق والجيّد – انّه
شبكة ،وصيّاد ال ّ
عم ٌل عظيم وجبّار من أجل اﻹنفصال.
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مثل ّ
الزارع – متى ٢٣-١ꓽ١٣
س ِع ْن َد ا ْل َب ْح ِر،
ع ِم َن ا ْل َب ْي ِ
سو ُ
 -١فِي ذ ِلكَ ا ْل َي ْو ِم َخ َر َج َي ُ
ت َو َجلَ َ
اجت َ َم َع إِلَ ْي ِه ُج ُمو ٌ
 -٢فَ ْ
يرةٌَ ،حتَّى إِنَّهُ َد َخ َل ال َّ
سَ .وا ْل َج ْم ُع كُلهُ َوفَ َ
س ِفينَةَ َو َجلَ َ
ع َكثِ َ
َّاط ِئ.
َ
علَى الش ِ
يرا بِأ َ ْمثَال فَائِالًُ «:ه َوذَا َّ
ع فَ ْد َخ َر َج ِليَ ْز َرعَ،
الز ِار ُ
 -٣فَ َكلَّ َم ُه ْم َكثِ ً
ع َلى ال َّ
ور َوأ َ َكلَتْهُ.
ض َ
يق ،فَ َجا َء ِ
َ -٤وفِي َما ُه َو يَ ْز َر ُ
س َق َط بَ ْع ٌ
ع َ
ت الطيُ ُ
ط ِر ِ
علَى األ َ َما ِك ِن ا ْل ُم ْح ِج َر ِةَ ،ح ْي ُ
يرةٌ ،فَنَبَتَ َحااً
سقَ َط آ َخ ُر َ
َ -٥و َ
ث لَ ْم تَك ُْن لَهُ ت ُ ْربَةٌ َكثِ َ
ض.
ِإ ْذ لَ ْم يَك ُْن لَهُ ع ُْم ُ
ق أ َ ْر ٍ
ص ٌل َج َّ .
َ -٦ول ِك ْن لَ َّما أَش َْرفَ ِ
قَ ،و ِإ ْذ لَ ْم َيك ُْن لَهُ أ َ ْ
س ْ
احت َ َر َ
ت الش َّْم ُ
علَى الش َّْو ِك ،فَ َطلَ َع الش َّْوكُ َو َخنَقَهُ.
سقَ َط آ َخ ُر َ
َ -٧و َ
س ِت ّ َ
ين َوآ َخ ُر
سقَ َط آ َخ ُر َ
ض ا ْل َج ِيّ َد ِة َفأ َ ْع َطى ث َ َم ًراَ ،ب ْع ٌ
ض ِمئ َةً َوآ َخ ُر ِ
علَى األ َ ْر ِ
َ -٨و َ
ثَالَثِ َ
ين.
س َم ْع»
س ْم ِع ،فَ ْل َي ْ
ان ِلل َّ
َ -٩م ْن َلهُ أُذُ َن ِ
 -١١فَتَقَ َّد َم التَّالَ ِميذُ َوفَالُوا لَهُِ «:ل َماذَا ت ُ َك ِلّ ُم ُه ْم ِبأ َ ْمثَال؟»
ت،
اوا ِ
ار َملَكُو ِ
اب َوفَا َل لَ ُه ْم«:ألَنَّهُ فَ ْد أُع ِْط َي لَ ُك ْم أ َ ْن ت َ ْع ِرفُوا أ َ ْ
ت ال َّ
 -١١فَأ َ َج َ
س َم َ
س َر َ
َوأ َ َّما ألُولَئِكَ فَلَ ْم يُ ْع َط.
سيُ ْؤ َخذُ ِم ْنهُ.
س لَهُ فَالَّذِي ِع ْن َد ُه َ
 -١٢فَ ِإ َّن َم ْن لَهُ َ
سيُ ْع َطى َويُ َزادَُ ،وأ َ َّما َم ْن لَ ْي َ
ين اَ
ام ِع َ
ين اَ يُ ْب ِص ُر َ
ِ -١٣م ْن أ َ ْج ِل هذَا أ ُ َك ِلّ ُم ُه ْم بِأ َ ْمثَال ،ألَنَّ ُه ْم ُم ْب ِص ِر َ
س ِ
ونَ ،و َ
ون َواَ يَ ْف َه ُم َ
س َمعُ َ
ون.
يَ ْ
س ْمعًا َواَ تَ ْف َه ُم َ
س َمعُ َ
ون،
يه ْم نُبُ َّوةُ إِ َ
ش ْعيَا َء ا ْلقَائِلَةُ :ت َ ْ
ون َ
 -١٤فَقَ ْد ت َ َّمتْ فِ ِ
ون َواَ ت َ ْن ُ
ظ ُر َ
ين ت ُ ْب ِص ُر َ
َو ُم ْب ِص ِر َ
ون.
ع َهاَ .و َ
ش ْعب فَ ْد َ
عيُو َن ُه ْم،
غ َّمضُوا ُ
س َما ُ
ب هذَا ال َّ
غلُ َظَ ،وآذَا َن ُه ْم فَ ْد ثَقُ َل َ
 -١٥أل َ َّن فَ ْل َ
س َمعُوا ِبآذَانِ ِه ْمَ ،ويَ ْف َه ُموا ِبقُلُو ِب ِه ْمَ ،ويَ ْر ِجعُوا فَأ َ ْ
ش ِفيَ ُه ْم.
ِلئَالَّ يُ ْب ِص ُروا ِبعُيُونِ ِه ْمَ ،ويَ ْ
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َ -١٦ول ِك ْن ُ
س َم ُع.
طوبَى ِلعُيُونِ ُك ْم ألَنَّ َها ت ُ ْب ِص ُرَ ،وآلذَانِ ُك ْم ألَنَّ َها ت َ ْ
ارا َك ِث ِير َ
ين ا ْ
شت َ َه ْوا أ َ ْن َي َر ْوا َما أ َ ْنت ُ ْم
َ -١٧ف ِإ ِنّي ا ْل َح َّ
ق أَفُو ُل َل ُك ْمِ :إ َّن أ َ ْن ِب َيا َء َوأ َ ْب َر ً
س َمعُ َ
س َمعُوا.
ون َولَ ْم يَ ْ
س َمعُوا َما أ َ ْنت ُ ْم ت َ ْ
ت َ َر ْو َن َولَ ْم يَ َر ْواَ ،وأَ ْن يَ ْ
س َمعُوا أ َ ْنت ُ ْم َمث َ َل َّ
الز ِارعِ:
َ « -١٨فا ْ

ع
ير َو َي ْخ َط ُ َما فَ ْد ُز ِر َ
ت َواَ يَ ْف َه ُم ،فَيَأْتِي ال ّ
س َم ُع َك ِل َمةَ ا ْل َملَكُو ِ
 -١٩كُل َم ْن يَ ْ
ش ِ ِّر ُ
يق.
ع َ
فِي فَ ْل ِب ِه .هذَا ُه َو ا ْل َم ْز ُرو ُ
علَى ال َّط ِر ِ
س َم ُع ا ْل َك ِل َمةََ ،و َحااً يَ ْقبَلُ َها
ع َ
َ -٢١وا ْل َم ْز ُرو ُ
علَى األ َ َما ِك ِن ا ْل ُم ْح ِج َر ِة ُه َو الَّذِي يَ ْ
ح،
بِفَ َر ٍ
ين .فَ ِإذَا َحد َ
ق أ َ ِو ا ْ
ض ِط َها ٌد
س لَهُ أَ ْ
َث ِضي ٌ
َ -٢١ول ِك ْن لَ ْي َ
ص ٌل فِي ذَاتِ ِه ،بَ ْل ُه َو ِإلَى ِح ٍ
ِم ْن أ َ ْج ِل ا ْل َك ِل َم ِة فَ َحااً يَ ْعث ُ ُر.
س َم ُع ا ْل َك ِل َمةََ ،و َهم هذَا ا ْلعَالَ ِم َو ُ
ور
َ -٢٢وا ْل َم ْز ُرو ُ
ع بَ ْي َن الش َّْو ِك ُه َو الَّذِي يَ ْ
غ ُر ُ
ير ِبالَ ث َ َم ٍر.
ان ا ْل َك ِل َمةَ فَ َي ِص ُ
ا ْل ِغنَى َي ْخنُقَ ِ
س َم ُع ا ْل َك ِل َمةَ َو َي ْف َه ُمَ .و ُه َو
ع َ
َ -٢٣وأ َ َّما ا ْل َم ْز ُرو ُ
ض ا ْل َج ِيّ َد ِة فَ ُه َو الَّذِي َي ْ
ع َلى األ َ ْر ِ
ين َوآ َخ ُر ثَالَثِ َ
س ِت ّ َ
ين».
الَّذِي يَأْتِي ِبث َ َم ٍر ،فَ َي ْ
صنَ ُع بَ ْع ٌ
ض ِمئ َةً َوآ َخ ُر ِ
لقد اعتمد يسوع المسيح ،لغة األمثال ،للخوض في موضوع أسرار "ملكوت
سموات" ،وهذا التّدبير له سببه الوجيه ،أال وهو ،إخفاء حقيقة هذه األسرارعن
ال ّ
سامعينّ ،
سماع ،ولهم عيون ال تبصر،
ألن العديدين لهم آذان قد ملّت من ال ّ
أكثريّة ال ّ
وفي داخلهم ،تجثم قلوب قاسية .ولكن ،بالنّسبة لتّالميذ المسيح الحقيقيّين ،اولئك،
فان المسيح قد كشف لهم الحقيقة المخفيّة .وفي ّ
سمعّ ،
الزمن الحاضر
الّذين لهم آذان لل ّ
هذا ،أيضا ،سوف يكشف المسيح عن إعالناته لتالميذه الحقيقيّين.
في البداية ،لم يتم ّكن التالميذ من إستيعاب األسرارالكامنة في خلفيّة المثل األول هذا.
ون هذَا ا ْل َمث َ َل؟ فَ َك ْي َ ت َ ْع ِرفُ َ
فقال لهم المسيح" ،أ َ َما ت َ ْعلَ ُم َ
ون َج ِمي َع األ َ ْمثَا ِل؟" (مرقس
 .)١١ꓽ٤إن لم يكشف المسيح عن مكنونات اﻹعالنات الكتابيّة  ،فعبثا ً يحاول
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ض ّمنة في جميع األمثلة ،الّتي تتحدّث عن ملكوت
المحاولون فهم الحقيقة ال ُمت َ َ
سموات .لذا ،فمن الواضح جدّا ً ضرورة ،بل
ال ّ
المختص
حتميّة فهم معنى المثل األول هذا،
ّ
سموات والمغزى ال ُم ْست َ ْخلّص منه،
بملكوت ال ّ
صةً وأنّه يتعلّق ّ
بالزارع وبذاره .إنّنا نفهم من
خا ّ
بأن ّ
مضمون اآلية ّ ،١٢
الزارع ال يبذر سوى
وهو إبن اﻹنسان ،يسوع بذورا ً صالحة،
يس إيماننا َو ُم َك ِ ّم ِل ِه"
المسيح .إنّه " َرئِ ِ
سع يسوع في شرح مثله ،في
(عب .)٥ꓽ١٥.لقد تو ّ
اآليات  ١١الى  ،٥١وبالتّالي ،لم يع ْد هناك من
داعٍّ لشروحا ٍّ
ت إضافيّة .لقد سقطت البذور على
أربعة أنواع من التّربة أو األراضي" - ،األرض
الجيّدة"" ،حافّة ّ
الطريق"" ،األرض ال ُم ْح ِج َرة"
و"بين ال ّ
شوك" .تلك البذور" ،المزروعة في
األرض الجيّدة" ،هم تالميذه .أ ّما األراضي الثّالث
األخرى ،فهي تلك العائدة لل ّ
صدّوقيّين) وأولئك
الفريسييّن ،ال ّ
شاب الغني ،وقادة الدّين ( ّ
ساعين وراءهما فقط( .يوحنا )٥١ꓽ١
سمك" ،وال ّ
الراغبين "بالخبز وال ّ
ّ
مباشرة ً بعد مثل ّ
الزارع ،أورد يسوع المثل الثّاني.
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مثل الزؤان وسط الحنطة – متى ٣١-٢٤ꓽ١٣
 -٢٤فَ َّد َم لَ ُه ْم َمثَالً آ َخ َر فِائِالً«:يُ ْ
ع َز ْرعًا َج ِيّدًا فِي
سانًا َز َر َ
اوا ِ
ت إِ ْن َ
شبِهُ َملَكُوتُ ال َّ
س َم َ
َح ْق ِل ِه.
س ِط ا ْل ِح ْن َط ِة َو َم َ
ضى
اس نِيَا ٌم َجا َء َ
عدُوهُ َو َز َر َ
ع َز َوانًا فِي َو ْ
َ -٢٥وفِي َما النَّ ُ
صنَ َع ث َ َم ًراِ ،حينَئِ ٍذ َ
ظ َه َر َّ
الز َوا ُن أ َ ْيضًا.
 -٢٦فَلَ َّما َطلَ َع النَّبَاتُ َو َ
س َز ْرعًا َج ِيّدًا َز َرعْتَ ِفي َح ْق ِلكَ ؟
 -٢٧فَ َجا َء َ
ب ا ْل َب ْي ِ
ت َوفَالُوا لَهَُ :يا َ
ع ِبي ُد َر ّ ِ
س ِيّدُ ،أَلَ ْي َ
فَ ِم ْن أ َ ْي َن لَهُ زؤان؟.
س ٌ
ب َونَ ْج َمعَهُ؟
ان َ
 -٢٨فَقَا َل لَ ُه ْم :إِ ْن َ
عد ٌُّو فَعَ َل هذَا .فَقَا َل لَهُ ا ْلعَبِيدُ :أَت ُ ِري ُد أ َ ْن نَ ْذ َه َ
 -٢٩فَقَا َل :اَ! ِلئَالَّ ت َ ْقلَعُوا ا ْل ِح ْن َطةَ َم َع َّ
ان َوأ َ ْنت ُ ْم
الز َو ِ
ت َ ْج َمعُونَه.
ت
صادَِ ،وفِي َو ْف ِ
ان ِكالَ ُه َما َمعًا ِإ َلى ا ْل َح َ
َ -٣١دعُو ُه َما يَ ْن ِميَ ِ
اج َمعُوا أ َ َّواً ال َّز َو َ
صاد َ
ان َو ْ
ِينْ :
صا ِد أَفُو ُل ِل ْل َح َّ
ا ْل َح َ
اح ِز ُموهُ
اج َمعُو َها إِلَى َم ْخ َزني».
قَ ،وأ َ َّما ا ْل ِح ْن َطةَ فَ ْ
ُح َز ًما ِليُ ْح َر َ
الحظوا ب ّ
أن المثل الثّاني يبدأ بهذه الكلمات "ملكوت
سموات" ،تشير الى المسيح بصفته الملك بالنسبة
سموات" ،وعبارة "ملكوت ال ّ
ال ّ
ي ٍّ أو عن
لتالميذه وللمؤمنين ،على هذه األرض الحالية .إنّها تتحدّث عن عه ٍّد سماو ّ
نظام "سماوي" ،أي عهد إنجيلهّ .
إن أيّا ً من كتّاب اﻹنجيل ،لم يستخدم هذا التّعبير.
متى وحده ،هو َمن أقدم على استخدامه .وهذا الواقع هو ّ
حقّ ،
ألن تعليم متّى ،كان
يتمحور حول َملَكيّة (ملوكيّة) المسيحّ ( .
إن عبارة "ملكوت اللّه" ،ال ُم ْستَخدَ َمة في
األناجيل األخرى ،تمثِ ّل ملكوت يهوه "األبدي" .وهاتان العبارتان ليستا دوما ً ،قابلتين
للتّبديلّ .
إن قراءة متأنّية لكيفيّة استخدام عبارة "ملكوت يهوه"  ،في الحاالت الخمس
سجلَة في متّى ٤١، ١١ꓽ٥١ ⸵٥٤ꓽ١١ ⸵٥١ꓽ١٥ ⸵١١ꓽ١ ،تَفي بالجوابّ .
إن ملكوت
ال ُم َ
سموات ،سوف يبقى
سموات .عندما يكتمل ملكوت ال ّ
ض ّم ملكوت ال ّ
يهوه موجود في ِخ َ
الرب االله ،مع يهوه الى األبد.
ملكوت ّ
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ألول،
لماذا ت َ َرد عبارة "ملكوت ال ّ
سموات" ،في ابتداء المثل الثّاني هذا؟ في المثل ا ّ
يصف ربّنا يسوع المسيح نفسهّ ،
بالزارع الّذي يبذر بذار كلمة ال ّرب االله ،والعبارة
تصور لنا ردّة فعل مختلف أنواع البشر لدى تلقّيهم كلمة يهوه ،وتفاعلهم معها
تلك،
ّ
وحيالها .والبذار الّتي تقع على األرض الجيّدة ،هي وحدها الّتي سوف تُنتج ثمراً،
ِ
بعضها ثالثين ضعفا ،البعض ستين والبعض مئة ضعف .لم ينطلق "ملكوت
سموات" ،إالّ حينما أنهى المسيح عمله ،القاضي بزرع اﻹنجيل ،وبعدئذٍّ ،ترك
ال ّ
حقله بين أيدي خدّامه لكي يعتنوا به.
س ِط ا ْل ِح ْن َ
ضىّ ".
ط ِة َو َم َ
ٳن
اس نِيَا ٌم َجا َء َ
عدُوهُ َو َز َر َ
ع َز َوانًا فِي َو ْ
"إنّماَ ،وفِي َما النَّ ُ
شريرة ،غالبا ً ما تت ّم في ا ّ
األعمال ال ّ
لظالم ،حين ال يكون الناس ُمت َنبّهين ،أو لحظة
ت عميق .وكما هو ُمدَون في المثل أعاله ،فٳ ّن ال ّ
يكونون غارقين في سبا ٍّ
شيطان قد
تسلّل بطريق ٍّة ما ،الى داخل الحقل ،وزرع الزؤان في وسط الحنطة (القمح) .لقد كان
يسعى ،لو أمكن ،الى تدمير الحقل أو على األق ّل ،إفساده ،وإعاقة أوعرقلة مسيرة من
مقلّد للقمح ،فهو يًشبه حبات الحنطة ،في مراحل
هم في الدّاخل .الزؤان ،هو خير ِ
نموها المب ّكرة .وال يمكننا التّفريق فيما بينهما  ،إالّ حينما تقترب من األذن ،أي ،لدى
ّ
سماعهما الكلمة.
ٌ
سر اﻹثم يعمل،
يمض
لم
وقت طويل بعد تأسيس الكنيسة في يوم الخمسين ،حتى بدأ ّ
ِ
وعلى الفور ،حوالى العام  ٢١ب.مُ ،.و ِجد ّ
الزؤان في وسط حقل القمح ،باالضافة
الى بَ ْذ ِر المزيد من ّ
صةً ،بعد أن رقد رجال اللّه القادرين ،من الجيل
الزؤان ،خا ّ
األول ،في قبورهم .وفي زمن الكنيسة الثّانية (سميرنا -رؤيا  ،)١١-١ꓽ٥تكاثر
ّ
ّ
ي في ذلك
الزؤان بشك ٍّل ٍّ
كبير ،وأصبح ظاهرا ً بصور ٍّة واضح ٍّة جداً .فأراد خدّام العل ّ
الوقت ،أن يقتلعوا الزؤان من بين الحنطة .ومع ذلك ،وبُغية الحفاظ على حبوب
سيد لهم بأن يَدَعوا ّ
الزؤان والقمح
الحنطة وعدم اﻹضرار بها ،كانت نصيحة ال ّ
ينموان سويّةً .لم يكن في نيّته إقتالع ّ
الزؤان الى أن يحين وقت الحصاد ،حيث سوف
صادين لكي يجمعوا الزؤان للحريق .وها نحن اآلن ،نعيش في زمن
يرسل الح ّ
الحصاد.
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س ْر لنا  – "...متى ٤٣-٣٦:١٣
"ف ّ
-٣٦
ع ا ْل ُج ُمو َ
سو ُ
ِحينَئِ ٍذ َ
ع َو َجا َء إِلَى ا ْلبَ ْيتِ .فَتَقَ َّد َم إِلَ ْي ِه تَالَ ِميذُهُ
ف يَ ُ
ص َر َ
فَائِ ِل َ
ان ا ْل َح ْق ِل».
ين«:فَ ّ
س ِْر لَنَا َمث َ َل َز َو ِ
ع َّ
اب َوفَا َل لَ ُه ْم«:ا َ َّ
ان.
الز ْر َ
لز ِار ُ
اإل ْن َ
 -٣٧فَأ َ َج َ
س ِ
ع ا ْل َج ِيّ َد ُه َو ا ْب ُن ِ
ع ا ْل َج ِيّ ُد ُه َو َبنُو ا ْل َم َلكُوتَِ .و َّ
َ -٣٨وا ْل َح ْق ُل ُه َو ا ْل َعا َل ُمَ .و َّ
ير.
الز َوانُ ُه َو َبنُو ال ّ
الز ْر ُ
ش ِ ِّر ِ
صاد َ
صا ُد ُه َو ا ْن ِق َ
ُون ُه ُم
َ -٣٩وا ْلعَدُو الَّذِي َز َر َ
ضا ُء ا ْلعَالَ ِمَ .وا ْل َح َّ
يسَ .وا ْل َح َ
عهُ ُه َو إِ ْب ِل ُ
ا ْل َمالَئِكَةُ.
 -٤١فَ َك َما يُ ْج َم ُع َّ
ق ِبالنَّ ِار ،ه َكذَا يَكُونُ فِي ا ْن ِق َ
اء هذَا ا ْلعَالَ ِم:
الز َوانُ َويُ ْح َر ُ
ض ِ
ان َمالَئِ َكتَهُ فَيَ ْج َمعُ َ
اإلثْ ِم،
 -٤١يُ ْر ِ
اإل ْن َ
ون ِم ْن َملَكُوتِ ِه َج ِمي َع ا ْل َمعَاثِ ِر َوفَا ِع ِلي ِ
س ِ
س ُل ا ْب ُن ِ
ان.
ون النَّ ِارُ .ه َناكَ يَكُو ُن ا ْلبُكَا ُء َو َ
ير األ َ ْ
ص ِر ُ
س َن ِ
َ -٤٢ويَ ْط َر ُحو َن ُه ْم فِي أَت ُ ِ
س َم ْع.
ار كَالش َّْم ِس فِي َم َلكُو ِ
س ْم ِعَ ،ف ْل َي ْ
ان ِلل َّ
ِ -٤٣حي َن ِئ ٍذ يُ ِضي ُء األ َ ْب َر ُ
يه ْمَ .م ْن َلهُ أُذُ َن ِ
ت أ َ ِب ِ
فيما يتعلّق باﻹنجيل ،فٳننا نميّز نوعين من البذار أو البذور في "الحقل" ،الحنطة أو
القمح ،والزؤانّ .
ان الحنطة ،أو البذور الجيّدة ،هم المؤمنون الحقيقيّون .والزؤان ،اي
البذور الفاسدة والمزيّفة ،هم المؤمنون المزيّفون أو المؤمنون المصطنعون
الشرير .نحن نعلم ب ّ
أن بذورالحنطة وبذور الزؤان ،قد كبروا
(االصطناعيّون) -بنو
ّ
سموات ،غير ّ
أن بذور الحنطة وحدهم ،هم ،الّذين ينتمون الى
معا ً في ملكوت ال ّ
الرب االله .واآلن ،وبعد أن ُر ِبط الزؤان ،ها ّ
ان القمح أو الحنطة ،ت ُج َمع الى
ملكوت ّ
أن ّ
المخزن أو (المستودع) .تذ ّكروا ب ّ
الزارع قد بذر في حقله ،البذورالجيّدة فقط ،لذا،
فانّه لن يجمع الى مخزنه ،سوى حبوب الحنطة فقط ،ال غير .ولكن ،قبل أن ت ُجمع
بذور الحنطة ،وت ُ ْحفَظ في المخزن ،فانّها ت ُ ْج َمع ّأوالً على البيدر (أيوب ،)١٥ꓽ١١
لكيما تُنَقّى من ال ّ
شوائب ،ولكي تُزال عنها القشور تماماً .أرض البيدر أو البيدر ،هو،
الرب االه  .ومن ثَم يحين تتميم كالم يوحنا المعمدان.
كلمة ّ
ع ِ ّم ُد ُك ْم ِب َماءٍ َ ،ول ِك ْن يَأْتِي َم ْن ُه َو أ َ ْف َوى
اب يُو َحنَّا ا ْل َج ِمي َع فِائِالً«:أَنَا أ ُ َ
لوفا  ١٦ꓽ٣أ َ َج َ
ُس َونَ ٍار.
ِم ِنّي ،الَّذِي لَ ْ
ور ِحذَا ِئ ِهُ .ه َو َ
سيُ َع ِ ّم ُد ُك ْم ِبالروحِ ا ْلقُد ِ
ستُ أ َ ْهالً أ َ ْن أ َ ُح َّل ُ
سي ُ َ
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سيُنَ ِقّي بَ ْيد ََرهَُ ،ويَ ْج َم ُع ا ْلقَ ْم َح إِلَى َم ْخ َزنِ ِهَ ،وأ َ َّما ال ِت ّ ْب ُن
 ١٧الَّذِي َر ْف ُ
شهُ فِي يَ ِد ِهَ ،و َ
فَيُ ْح ِرفُهُ ِبنَ ٍار اَ ت ُ ْطفَأ ُ»
.
حاضر اآلنّ .
اﻹثْ ِم" ،سوف يهت ّم
نعم ،هوذا زمن الفصل
ٌ
ألن " َج ِمي َع ْال َم َعاثِ ِر َوفَا ِع ِلي ِ
القش ،لذا ،ف ّ
بهم المسيح ،ويُج َمعون للحرق .وبما ّ
إن
أن البذررة الجيّدة ال ترث مع
ّ
القش سوف يُنَقّى إستعدادا ً للحريق .المراؤون ،المؤمنون المزيّفون وتابعوا أصحاب
البدع ،يجب أن يزالوا من ملكوت ٳلوهيم.

مثل حبّة الخردل _ متى ٣٢ -٣١ :١٣
س ٌ
 -٣1فَ َّد َم لَ ُه ْم َمثَالً آ َخ َر فَائِالً«:يُ ْ
ان
اوا ِ
ت َحبَّةَ َخ ْردَل أ َ َخذَ َها إِ ْن َ
ش ِبهُ َملَكُوتُ ال َّ
س َم َ
ع َها في حقله،
َو َز َر َ
ير
َ -٣٢و ِه َي أ َ ْ
ورَ .ول ِك ْن َمتَى نَ َمتْ فَ ِه َي أ َ ْكبَر ُُا ْلبُقُو ِلَ ،وت َ ِص ُ
يع ا ْلبُ ُز ِ
صغَ ُر َج ِم ِ
ش َج َرةًَ ،حتَّى ِإ َّن ُ
صا ِن َها».
َ
آوى ِفي أ َ ْغ َ
س َم ِ
ور ال َّ
اء تَأ ْ ِتي َوتَت َ َ
طي ُ َ
الحظوا ّ
الرجل قد زرع حبّة الخردل في بستانه( ،وليس في حقله ،حيث
بأن ّ
زرع قمحه ،راجع لوقا َ ":١١ -١١ :١ف َقا َلَ «:ماذَا يُ ْ
ش ِبهُ َملَكُوتُ الل ِه؟ َو ِب َماذَا
س ٌ
ارتْ
ش ِبّ ُههُ؟ يُ ْ
أُ َ
ستَانِ ِه ،فَ َن َمتْ َو َ
ان َوأَ ْلقَا َها فِي بُ ْ
شبِهُ َحبَّةَ َخ ْردَل أ َ َخذَ َها إِ ْن َ
ص َ
آوتْ ُ
صا ِن َها» ).ٳ ّن حبّة الخردل ليست
َ
اء فِي أ َ ْغ َ
س َم ِ
ور ال َّ
يرةًَ ،وت َ َ
ش َج َرةً َك ِب َ
طي ُ ُ
ش ِبّهُ َملَكُوتَ الل ِه؟ أ َ ْو
أصغر الحبوب( ،راجع مرقس َ ١٥-١١ :٤وفَا َلِ «:ب َماذَا نُ َ
يع
ض َف ِه َي أ َ ْ
ي ِ َمثَل نُ َم ِث ّلُهُ؟ ِمثْ ُل َحبَّ ِة َخ ْردَلَ ،متَى ُز ِرعَتْ فِي األ َ ْر ِ
بِأ َ ّ
صغَ ُر َج ِم ِ
ير أ َ ْكبَ َر َج ِمي ِع ا ْلبُقُو ِل،
ور الَّتِي َ
علَى األَ ْر ِ
ضَ .ول ِك ْن َمتَى ُز ِرعَتْ ت َ ْطلُ ُع َوت َ ِص ُ
ا ْلبُذُ ِ
ست َ ِطي َع ُ
آوى ت َ ْحتَ ِظ ِلّ َها»،).
َوت َ ْ
س َم ِ
صنَ ُع أ َ ْغ َ
يرةًَ ،حتَّى ت َ ْ
ور ال َّ
اء أَ ْن تَت َ َ
صانًا َك ِب َ
طي ُ ُ
ص ْغر
فالكلمات الم ْست َ ْخدَ َمة في هذه الجملة ،ٳنّما هي
ٌ
ي لمعنىُ " ،
تعبير يهود ّ
الحجم" .وكلمة "األصغر" الواردة ههنا ،تأتي من باب المبالغة ،ليس إالّ .إ ّن حبّة
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الخردل ،هي حبّة صغيرة جدّاً ،وال يُمكن تهجينها .النّبتة الّتي تبدو كشجرة ،لدى
نموها وقد يصل ارتفاعها الى حوالي العشرة أقدام ،ليست في الواقع ،سوى
ّ
عشبةً .ومن بين كافّة األعشاب التي تنمو في البستان ،وحدها ،نبتة الخردل ،تشبه
ال ّ
المتفرعة في كل الجهات.
شجرة بأغصانها
ّ
شري ّ
إ ّن كافّة ُمب ّ
الطوائف المختلفة ،كانوا يعلّمون ّ
بأن هذا المثل يرمز إ ّما ،الى
سماء ،الّذين انجذبوا الى إنجيل الكنيسة ،وإ ّما الى األمم
الخطاة ال ُمت َم ِث ّلين بطيور ال ّ
س ِم َح لهم بالدّخول الى الكنيسة ،والّتي هي في األصل ،لليهود .إ ّن نظرة
الّذين ُ
فاحصة بأكثر تدقيق،
تُع ِلن لنا ّ
بأن "طيور
سماء" ال تنتمي أصالً
ال ّ
الى ال ّ
شجرة ،وال تربطها
عالقة مباشرة مع حياة
"نبتة الخردل" .ٳنّهم
ينتمون الى السماء ،الى
األجواءّ .
ان بذرة الحياة
الكامنة في حبّة الخردل،
لديها جذور مغروزة في
األرض .وخالل مراحل
نموها ،تبدأ أغصانها،
ّ
وأوراقها وثمارها
بالظهور .والطيور ،لم
تكن جز ًء من نبتة الخردل .إنّها تنتمي الى السماء ،هي جزء من األجواء .بال ّرغم
من ّ
أن هذه الطيور قد تلجأ اليها وتجثم على فروعها بقصد اﻹستراحة ،أو التمتّع
بفيء أغصانها ،االّ أنّها لم تكن جز ًء منها.
الرجل الّذي زرع بذرة الخردل في بستانه الخاص ،يمثّل إبن اإلنسان .لقد بذر
ّ
حبّة خردل إنجيل الخالص ،الّذي يحمل الحياة ،وينمو في نبت ٍّة صغيرةٍّ ،أال
صغيرة ،التي اجتمعت في يوم الخمسين .وكلّما كانت
وهي ،جماعة المؤمنين ال ّ
تنمو أكثر فأكثر  ،كانت ت ُنتِج المزيد من األغصان واألوراق .ورويدا ً رويداً،
11

نمو الكنيسة واتّساعها ،أصبحت هذه ال ّ
شتلة ،شبيهةً بشجرةٍّ صغيرة .تذ ّكروا
ومع ّ
ّ ،
عشبة .وهي كك ّل األعشاب ،لديها فوائد
إن شجرة الخردل ،هي في الحقيقةُ ،
طبيّة .هذا هو سبب إنجذاب الطيور الى شجرة الخردل.
في هذا الوقت ،كانت الكنيسة قد دخلت عصر كنيسة برغامس
الرابع ب.م .وكان قسطنطين أمبراطور
(رؤيا  .)١٢-١٥ :٥في بداية القرن ّ
روما الجديد ،قد اعتنق المسيحيّة في العام  ١١٥ب.م ،.بعد أن شاهد "رؤيته
صليب تلك"– ("بهذه العالمة سوف تنتصر") .وٳثر هذه الرؤية ،حقّق
لل ّ
إنتصارا ٍّ
الرومانيّة ،وبعدئذٍّ ،أعلن
ت عدّة ،خالل معاركه من أجل األمبراطوريّة ّ
المسيحية ،ديانة الدّولة .منذ العام  ١٥١وحتى العام ١١١ب.م .دأب قسطنطين
على مهاجمة الوثنيّة من خالل الحكومة ،إالّ أنّه ،غالبا ً ما كان يلجأ الى إقناع
ال ّ
شعب باتّباع القوانين وتطبيقها ،مع المحافظة على تقاليدهم ودمج العبادة الوثنيّة
"تحولوا" الى المسيحيّة ،أصبحوا في مأمن من
مع المسيحيّة .وك ّل الّذين
ّ
اﻹ ّ
ووجهاء
ضطهاد .فانجذب الى هذا الت ّدبير الجديد ،العديد من كبار القوم ُ
المجتمع -األغنياء ،النّبالء ،األرستقراطيّين ،وحتى كهنة البعل والزعماء
صة .هؤالء هم
الدينييّن -لكي يجدوا ملجأ ً في الكنيسة من أجل مصالحهم الخا ّ
الراحة والطمأنينة ،وطلبا ً
الطيورالّذين جثموا على األغصان بحثا ً عن ملجأ ،عن ّ
الحرال ّ
شديد أيضا ً (أي ،اﻹضطهاد) .فهؤالء الطيور لم يأتوا بأيّة فائدة
للحماية من
ّ
لشجرة الخردل ،باستثناء وزنهم وبَرازهم (وسخهم) ،األمر الّذي جعل الحقا ً،
الكنيسة ُمثقَلَة باألحمال ،و ُملَوثَة.
مع ك ّل هذه ّ
الطيور الغريبة القادمة الى ال ّ
خب وضجيج
ص ٌ
شجرة ،صارهناك َ
جراء صراخ ونقيق وزقزقة تلك الطيورالمختلفة األنواع،
مستمران من ّ
ّ
والمجتمعة معاً .وهذا الضّجيج بالذّات ،هو الجدل والمناقشات الدّائرة حول بعض
األمور في الكنيسة .ومن خالل الجدل القائم حول موضوع الرب يسوع المسيح
ٌ
كاهن من اﻹسكندريّة في
فيما إذا كان إلها أو إنساناً ،نشأ تعليما ً قاده آريوس ،وهو
مصر ،وإثْر ذلك ،ٳنعقد مجم ٌع في نيقية ،روما ،سنة ١٥٢ب.م .برئاسة
سس المفهوم الخاطئ عن الذات االلهية،
قسطنطين .وبنتيجة ذاك المجمع ،تأ ّ
المعروف بالثالوث األقدس ،وال ُمعت َ َرف به اليوم ،من كافّة الطوائف المسيحيّة.
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سدّة
خالل هذا العصر الّذي امتدّ ُزهاء ما يقارب الثالث مائة سنة ،تعاقب على ال ّ
البابويّة ،نحو خمسة وثالثون رجالً ( في وق ٍّ
ت الحق ،ومع مرور العصور ،قام
البابوات باﻹدّعاء بأنّهم مثل االله القدير(نظيره)" .البابا يمتلك سلطة عظيمة
وقوة هائلة ،تم ّكنه من تغيير القوانين اﻹلهيّة وتفسيرها وشرحها(".مترجمة من
ّ
سادس ،ص.
فراريسبروميتا بيبليوتيكا آرت".بابا" (البابا)  ،٥الجزء ال ّ
لوسيوس ّ
ّ
قوة ،تتو ّجه الى شجرة
 .)٥١ -٥١لقد حكمت السياسة اليوم،
والطيور األكثر ّ
الخردل ،بُ ْغيَةَ البقاء هناك لفترةٍّ أطول .إنّما كيف كانت حياة شجرة الخردل تلك،
وكيف كانت تنمو مع ٳزدياد عدد المخلوقات المر ِهقة والجاثمة على أغصانها!
حيوان بشع( .راجع
األمر الّذي جعلها متدلّية ،منحنية وقذرة ،وصارت تبدو ك
ٍّ
رؤيا )١١ -١ :١١؟ أين كانت حياة شجرة الخردل؟ ّ
ان حياتها ببساطة ،آتية من
تحت األرض( ،بالتّعبير المجازي)  .واالنسان الحقيقي ،المختار والمنتخب،
يذهب ،أو باألحرى ،يعود "الى باطن األرض" الّتي ينتمي اليها.

مثل الخميرة – متى ١٣:٣٣
 ٣٣فا َل لَ ُه ْم َمثَالً آ َخ َر«:يُ ْ
ام َرأَةٌ َو َخبَّأَتْ َها فِي
اوا ِ
ش ِبهُ َملَكُوتُ ال َّ
يرةً أ َ َخذَتْ َها ْ
س َم َ
ت َخ ِم َ
ثَالَث َ ِة أ َ ْكيَا ِل َدفِيق َحتَّى ْ
اخت َ َم َر ا ْل َج ِمي ُع».

خميرة

مع عودة الكنيسة األصليّة والحقيقيّة الى باطن األرض،
راحت كنيسة روما القذرة ،تمارس سلطتها بإفراط بهدف
سيطرة على
الت ّص ّرف على هواها .وفي سبيل ال ّ
الرومانيّة ،كان عليها اﻹنتصار على
األمبراطوريّة ّ
الوثنيّين .لذا ،ومن أجل تسهيل األمورعلى ال ّ
شعب الّذي
سوف يعتنق الرومانيّة ،أخذت بعضا ً من الخميرة وخبّأتها
في ثالثة أكيال من الدّقيق حتى اختمر الجميع( .الكنيسة الرومانيّة القذرة ،هي
الرب لكي يصنع منها طعاما ً
"المرأة" المذكورة في المثل ).والثالثة أكيال الّتي وزنها ّ
– أو رغيفا ً صحيحا ً كامالً ،كانت ،التبرير ،التّقديس ومعموديّة الروح القدس⸵ ك ّل
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هذا يكمن في العمل الفدائي الكامل لربنا يسوع
المسيح ّ .
ان الكنيسة الرومانيّة قد أفسدت خبز الحياة
الحقيقي الّذي وفّره ٳلوهيم لنا ،في المسيح .فالمرأة،
أ ّم ّ
الزواني تلك( ،رؤيا  ،)١٢:٢قد أخذت عقائدها،
مبادئها وتقاليدها ،وخبّأتها في ثالثة أكيال الدّقيق،
وجعلتها تختمر وترتفع ،فتجعل الخبز أسهل لألكل.
ي
لقد كان ّ
الرغيف بأكمله ُمنتفخا ً ،وفارغا ً من أ ّ
ساخن" .وبعدئ ٍّذ ،أطعمته للناس الّذين ُخدِعوا ،العتقادهم
شيء سوى" ،من الهواء ال ّ
بأنّهم يتغذّون من خبز الحياة .فهو كان يبدو جيّدا ً وسهالً لألكل ،لذا ،إشتراه النّاس
وأكلوه وصدّقوا وآمنوا بأنّه يحتوي على الحياة األبديّة .لقد كانت كذبة  ،كذبة كبيرة،
فانّهم كانوا يقتاتون خبزا ً فاسداً ،ليس إالّ.
ّ
االرومانيّة قد َخ ّمرت حقيقة الحياة ،بوسائل عدّة .من جهة
ان الكنيسة الكاثوليكيّة ّ
ص َ
ان" ،ٳستبدلتها ":باايمان بالكنيسة
التّبريرِ " :بال ِنّ ْع َم ِة أنتم ُم َخلَّ ُ
اإلي َم ِ
ونِ ،ب ِ
الرومانيّة" ،لقد كانت ت ُعلّم النّاس بأنّه ليس هنالك خالص خارج الكنيسة
الكاثوليكيّة ّ
األ ّم ،كما كانت تس ّمي نفسها .من جهة التّقديس :فانّها استبدلته بالتّساهل ،الكفّارة
واﻹعتراف .أ ّما بالنّسبة لمعموديّة الروح القدس :فلقد استبدلتها بالقدّاس والتّثبيت .انّما
هناك خميرتان باستطاعتنا ايجادهما الى يومنا هذا لدى الكنائس"بناتها ّ
الزانيات" ،أال
والروح القدس ،جنبا ً الى جنب مع تعليم
وهما ،معموديّة الماء ،بأسماء اآلب ،االبن ّ
الثالوث األقدس الخاطئ .بالنّسبة للعماد فكان يت ّم ،إ ّما برش الماء ،وإ ّما بسكب الماء
على رؤوس األفراد.
طوال األلف عام من عصور ّ
الظلمة( ،كنيسة تياتيرا ،رؤيا  ،)٥١ – ١١ :٥كان خبز
كنيسة روما ال ُمخَمر  ،يُلَقم (يُعطى) للجموع .ولم يقتصر األمر على غالبيّة ال ّ
شعب
ّ
ولكن حياتهم الطبيعيّة خالل تلك الفترة ،كانت
الذي يتغذّى على خبز الموت بالجهل،
لكونها ُمصابَة باألوبئة ،والموت بسبب المعرفة والتقدّم في مجاالت العلوم
ضعيفةْ ،
المتعدّدة وال ُمقَيدَة من الكنيسة الرومانيّة.
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مثل الكنز ال ُم ْخفى – متى ٤٤ :١٣
« -٤٤أ َ ْيضًا يُ ْ
سا ٌن فَأ َ ْخفَا ُهَ .و ِم ْن
اوا ِ
فى فِي َح ْقلَ ،و َج َد ُه إِ ْن َ
ش ِبهُ َم َلكُوتُ ال َّ
س َم َ
ت َك ْن ًزا ُم ْخ ً
فَ َر ِح ِه َم َ
ع ُك َّل َما كَا َن لَهُ َوا ْ
شت َ َرى ذ ِلكَ ا ْل َح ْق َل.
ضى َوبَا َ
مع وصولنا الى المثل الخامس ،نَ ِلج الى عصر
اﻹصالح أو زمن كنيسة ساردس (رؤيا  )١-١ : ١لقد
بدأت تلك الحقبة حوالي القرن السادس عشر  .ٳ ّن
العديد من كنوز حقائق يهوه النَفيسة والّتي ال ت ُقَدر
بثمن ،كانت غير ُم ْعلَنَة وضائعة بالنّسبة للشعب ،وذلك،
خالل األلف عام من حكم المرأة ايزابل (رؤيا -١١ :٥
 .)٥١ٳبّان تلك الفترة ،كان هنالك الكثير من الناس الذين كانوا يبحثون عن الكنوز
ي .راح
في الميادين والمجاالت الخاطئة .لم يكن مارتن لوثر ،سوى
ّ
مجرد انسان عاد ّ
يجول ولسنين متعدّدة وغير مثمرة ،على مختلف األديرة الموجودة في أوروبا .وفي
سبيل الحصول على التّسامح والغفران الموعود بهما من ِق َبل البابا ،تو ّجه الى روما
سلّم أوالدّرج المعروف بالدّرج المقدّس ،زحفا ً على ركبتيه.
وراح يتسلّق درجات ال ّ
سلّم ،إذا به يتوقّف فجأة ً بسبب عبارات من الكتاب
وفيما كان يصعد ذاك ال ّ
ان البار باإليمان يحيا" .من الواضح جدا ً ّ
المقدّس،خرقت أذنيهّ " :
أن ذاك الصوت،
الرب االه.
كان حتماً ،صوت ّ
لقد وجد مارتن لوثر جز ًء من الكنز الثّمين .فاحتفظ به لنفسه بصمت ،وقام بإخفائه
عن زمالئه الكهنة لفتر ٍّة ال بأس بها ،حيث أنّه كان في مرحلة بح ٍّ
ث مستمر .وعندما
ي بكافّة المعلومات الّتي كان بحاج ٍّة إليها ،طرح الصوت عاليا ً ورفع ٳدّعا ًء ،إن
َح ِظ َ
ص ّح التّعبير ،وصاغ فيه  ١٢بندا ً  .ومن ثَم ،تو ّجه الى كنيسة "وتنبرغ كاسل"
الكاثوليكيّة الرومانيّة ،وعلّق هذا البيان على بابها .وتخلّى عن كل األشياء الدينيّة
الّتي حصل عليها من حقل تلك المرأة ،ايزابل ،وابتاع حقل يهوه االه ،حيث سبق له
ووجد جز ًء من الكنزّ .
صادرة من عالم الكنيسة الرومانيّة،
ان العبارات والكلمات ال ّ
ي شيء تقدّمه للجنس البشري ،سوى الكذب ،بينما الت ّعابيرالعائدة
فارغة وليس لديها أ ّ
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كنوز عديدة ،تقدّمها
الرب يسوع المسيح ،الخارجة من فمه ،تحتوي على
الى عالم ّ
ٍّ
لك ّل طالبي الحقيقة والباحثين عن حق ٳلوهيم .كان هناك رجا ٌل مثل "جون كالفين"
الّذي اكتشف كنز ال ّ
ضمان األبدي للمؤمن الحقيقي ،و"جون كنوكس" ،الّذي وجد كنز
التّعيين ال ُمسبَق ( ُمعَيّنين سابقا) .صحيح ّ
أن الكثير من هذه الكنوز لم تكن سوى
ساجدين
جزئيّات صغيرة ،غير أنّها كانت ت ُ ْن ِتج ما يكفي من مصادر اﻹثارة فيما بين ال ّ
الرب االله ،والتّمعن في
قرب أكثر من ّ
والعابدين الحقيقيّين ،داعين إياهم الى الت ّ ّ
س لَهُ فِ َّ
ضةٌ ت َعَالَ ْوا
اش َج ِميعًا َهلُموا إِلَى ا ْل ِميَا ِهَ ،والَّذِي لَ ْي َ
عالمه وحقائقه«" .أَي َها ا ْل ِع َط ُ
ون فِ َّ
ض ٍة َو ِبالَ ث َ َم ٍن َخ ْم ًرا َولَبَنًاِ .ل َماذَا ت َ ِزنُ َ
شت َ ُروا ِبالَ فِ َّ
شت َ ُروا َو ُكلُواَ .هلُموا ا ْ
ا ْ
ضةً ِلغَ ْي ِر
ستِ َماعًا َو ُكلُوا ال َّ
س ِم
ُخ ْب ٍزَ ،وتَعَبَ ُك ْم ِلغَ ْي ِر َ
ست َ ِمعُوا ِلي ا ْ
شبَ ٍع؟ ا ْ
بَ ،و ْلتَتَلَذَّ ْذ ِبال َّد َ
ط ِيّ َ
س ُك ْم( ".أشعيا .)٢ -١ :٥٥
أ َ ْنفُ ُ
صورة بوق ٍّ
ت
قبل أن يط ّل عصر اﻹصالح برأسه ،وقبل أن تدخل البروتستانيّة في ال ّ
قصير ،إكتشف كريستوف كولومبوس العالم الجديد – أميركا .ومع هذا اﻹكتشاف،
الحرية ،بعيدا ً عن
أصبح بوسع العديد من األشخاص في أوروبا ،الت ّمتّع بنَفَ ٍّس من
ّ
ضغوط الكنيسة الكاثوليكيّة وعبوديّتها .لقد أصيبت الكنيسة الرومانيّة بجرحٍّ عميق
تسببت به حركة اﻹصالح تلك ،ليس هذا وح ْسب ،ٳنّما وبعد ثالثمئة سنة تقريباً ،في
العام  ،١١١١قام نابوليون بونابرت بعزل البابا ،األمر الّذي ع ّمق ذاك الجرح في
رأس الوحش ال ّرهيب (راجع رؤيا )١١:١
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مثل الّلؤلؤة الكثيرة الثّمن -متى ٤٦-٤٥ :١٣
 -٤٥أ َ ْيضًا يُ ْ
سنَةً،
اوا ِ
ئ َح َ
ت ِإ ْن َ
ش ِبهُ َملَكُوتُ ال َّ
ب آل ِل َ
اج ًرا َي ْطلُ ُ
س َم َ
سانًا ت َ ِ
ع ُك َّل َما ك َ
يرةَ الث َّ َم ِنَ ،م َ
َان لَهُ َوا ْ
شت َ َرا َها.
ضى َوبَا َ
 -٤٦فَلَ َّما َو َج َد لُ ْؤلُ َؤةً َو ِ
اح َدةً َكثِ َ
مع أفول زمن كنيسة ساردس ،دخلنا في عصر
الرجل الّذي
فيالدلفيا (رؤيا  .)١١ -٢ :١على نقيض ّ
الرجل تاجراً،
قرأنا عنه في المثل الخامس ،كان هذا ّ
يتجول بحثا ً عن آللئ جميلة وقَ ِيّ َمة .وهذا
وكان
ّ
الرجل ،هو المب ّ
شر جون ويسلي ،رسول كنيسة
ّ
فيالدلفيا ،عصر المحبّة األخويّة.
كان جون ويسلي الولد الخامس عشر في عائلته المؤلّفة من تسعة عشر طفالً الّذين
ُو ِلدوا ألهله األتقياء .لقد كانوا ينتمون الى كنيسة انكلترا ،األخت غير ال ّ
شقيقة لكنيسة
روما .لقد كان مستوى األخالق خالل الحقبة الّتي ُو ِلد فيها ،متدنّيا ً جدّاً .فلعب الميسر،
وشرب الخمور ،والصراعات ،كلّها آفات وموبقات كانت رائجة بشدّة وكان جون
سالً
ويسلي خادما ً أنكليكانيّا ً ُمعت َ َبرا ً وصاحب ٍّ
علم مت َميز .رغبةً منه بأن يكون ُمر َ
ومب ّ
شرا ً باالنجيل للهنود األميركيّين ،تو ّجه ويسلي الى مقاطعة جورجيا ،في الواليات
المتّحدة األميركيّة ،حيث أث ِبطت عزيمته .كان ّ
يظن بأنّه يملك شيئا ً ق ِيّما وثمينا ً للبيع،
ّ
ولكن الهنود األميركيّين ،لم يرغبوا به .وبعد مرور سنتين ،عاد الى وطنه األم،
انكلترا .لقد كتب قائالً ":لقد ذهبتُ الى أميركا لكي أجعل الهنود يعتنقون المسيحيّة،
للرب ،إالّ
بالرغم من ُح ْسن تعليمه وخدمته ّ
يحولني أنا اليها؟" ّ
ولكن آه! من ذا الّذي ّ
ّ
مقومات
أن ويسلي كان يفتقد للسالم مع ّ
الرب االله في قلبه .كان ويسلي يتمتّع بكافّة ال ّ ِ
والرائع ،ومع هذاّ ،
فان قلبه لم يكن
الرجل المسيحي ال ُم َميّز ّ
والمظاهر الّتي يتحلّى بها ّ
مع المسيح كما يجب – وهو كان على دِراية بهذا الواقع .لقد كان ينتمي الى "النادي
سالً .ٳنّما في الحقيقة ،لم يكن ُمخلصاً.
المقدّس" في الجامعة .كان راعياً .كان ُمر َ
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في  ٥٤أيار سنة  ١٢١١خالل إجتماع بعض المسيحيّين من مورافيا ،وأثناء
الرومان" ،تب ّكت قلب ويسلي "بشك ٍّل
استماعه لمقدّمة كتاب لوثر " تعليقات على ّ
اعالن .وهناك ،وثق بالمسيح من جهة خالصه من الخطيئة.
غريب" .لقد حصل على
ٍّ
الرب االله
ومع هذا اﻹعالن ،بدأ رحلة البحث والتّعمق أكثر فأكثر في الكلمة ،وشرع ّ
يُع ِلن له عن ضرورة ٳ ّت ّباع نمط حياة نقيّة ونظيفة ،والعيش بقداسة .فابتدأ يرى
ويكتشف لؤلؤة ذات قيمة عالية وغالية الثّمن – التّقديس .نعم ،لم يؤمن ويسلي
سالم والقداسة ،ا
ب"البار باإليمان يحيا" وح ْسب ،انّما أيضاً " ،بدون اتّباع ال ّ
الرب ".فك ّل ما كان لديه في ذاك النّظام البارد ،اي داخل الكنيسة
يرى أح ٌد ّ
ورةُ الت َّ ْق َوىَ ،ول ِكنَّ ُه ْم ُم ْن ِك ُر َ
ض
ون فُ َّوت َ َها .فَأَع ِْر ْ
اآلنكليكانيّة ،لم يكن سوى "،لَ ُه ْم ُ
ص َ
ع َِن هؤاء"( .راجع تيموثاوس الثانية  ،)١:٢فمضى وباع ك ّل ما كان لديه واشترى
"اللّؤلؤة الكثيرة الثّمن".
يتجول في أرجاء انكلترا ،كارزا ً باالنجيل في أعالي
ٳمتطى ويسلي حصانه وراح
ّ
تعرف كثيرون على اﻹيمان من خالل
الجبال ومناطق مناجم الفحم الحجري .لقد ّ
تبشيره ،فشهدت تلك الفترة ،نهضة عظيمة .ولكن ،معظم أساقفة كنيسة نكلترا ،كانوا
حذرين جداً ،ولم يرغبوا باالصالح .فأغلقوا أبواب كنائسهم في وجه ويسلي وتعليمه.
الرغم من أنّه كان مرفوضاً ،غير ّ
أن ويسلي ،لم يجزع ولم يرتعد ،ا ْذ نسمعه
على ّ
يصرح "العالم هو رعيّتي".
ّ
لقد أصبحت"لؤلؤة ويسلي الكثيرة الثّمن" ت ُ ْع َرف بعقيدة التّقديس ،الت ّكريس والتّفاني
أمام اللّه .لقد تلقّن أتباعه كيفيّة القيام بالنشاطات الدينيّة بشك ٍّل منهجي ،ومن خالل
طة .وانطالقا ً من نوعيّة حياتهم تلك ،أ ُ ْ
ض ِب َ
ط ِلق عليهم اسم "ميثوديون" أي
حياة ُمن َ
السائرون ِوفقا ً لمنهجيّة معيّنة والّذين يعيشون بانضباطّ .
ان العديد من أتباعه هاجروا
سسوا كنيسة مثوديّة قويّة ،وذلك ،قبل أن
الى أميركا حاملين رسالته تلك ،وهناك ،أ ّ
يتوفّى ويسلي في الثاني من شهر أيار ،عام .١٢١١
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مثل الشّبكة المطروحة في البحر – متى ٥٢ -٤٧ :١٣
 ٤٧أ َ ْيضًا يُ ْ
امعَةً ِم ْن ُك ِ ّل نَ ْوعٍ.
ت َ
اوا ِ
شبَكَةً َم ْط ُرو َحةً فِي ا ْلبَ ْح ِرَ ،و َج ِ
ش ِبهُ َملَكُوتُ ال َّ
س َم َ
سوا َو َج َمعُوا ا ْل ِجيَا َد إِلَى أ َ ْو ِعيَةٍَ ،وأ َ َّما
صعَدُو َها َ
امتَألَتْ أ َ ْ
علَى الش ِ
َّاط ِئَ ،و َجلَ ُ
 ٤٨فَلَ َّما ْ
األ َ ْر ِديَا ُء فَ َط َر ُحو َها َخ ِار ًجا.
ج ا ْل َمالَ ِئكَةُ َويُ ْف ِر ُز َ
 ٤٩ه َكذَا َيكُونُ فِي ا ْن ِق َ
ار ِم ْن َب ْي ِن
اء ا ْل َعالَ ِمَ :ي ْخ ُر ُ
ض ِ
ون األَش َْر َ
األ َ ْب َر ِار،
ان».
ون النَّ ِارُ .هنَاكَ يَكُو ُن ا ْلبُكَا ُء َو َ
ير األ َ ْ
ص ِر ُ
سنَ ِ
َ ٥١ويَ ْط َر ُحونَ ُه ْم فِي أَت ُ ِ
س ِيّ ُد».
سو ُ
ع«:أَفَ ِه ْمت ُ ْم هذَا ُكلَّهُ؟» فَقَالُوا«:نَ َع ْمَ ،يا َ
 ٥١فَا َل لَ ُه ْم َي ُ
ت يُ ْ
ب
اوا ِ
ب ُمتَعَ ِلّ ٍم فِي َملَكُو ِ
ت ال َّ
ش ِبهُ َر ُجالً َر َّ
 ٥٢فَقَا َل لَ ُه ْمِ «:م ْن أ َ ْج ِل ذ ِلكَ كُل كَاتِ ٍ
س َم َ
َب ْي ٍ
عتَقَا َء».
ج ِم ْن َك ْن ِز ِه ُج ُددًا َو ُ
ت يُ ْخ ِر ُ
سبعة الواردة أعاله ،وهو يرمز الى الكنيسة
انّه المثل األخير من ضمن األمثلة ال ّ
سبعة ،أي كنيسة الودكيّا ( رؤيا  .)٥٥ -١٤ :١لقد كان المسيح
األخيرة من الكنائس ال ّ
يعلن عن انتهاء زمن االنجيل
(النعمة) .عودوا الى المثل
الثّاني ( عشرون عاما ً بعد بدء
انطالقة الكنيسة) ،حيث ظهر
الزؤان ونبت بين شتول القمح،
وقد ت ُ ِر َك االثنان ينموان سويّةً،
جنبا ً الى جنب الى وقت حلول
زمن الحصاد (،نهاية زمن
النعمة) .وعندئذٍّ ،سوف
يُجمعون معا ً  ،ومن ثَم،
يُ ْحزَ مون ٳستعدادا ً للحرق .يبدو
سابع مشابها ً لها ،انّما
المثل ال ّ
الى درج ٍّة معيّنة .فالمشهد الّذي
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نراه هنا ،يمثّل النّهضة األخيرة لبشارة االنجيل والكرازة ،حيث ّ
أن كلمة ٳلوهيم قد
وصلت الى كافّة أنحاء العالم .الشبكة الّتي ُرميَت في البحر هنا ،لم تكن شبكة عاديّة
صيد ،بل كانت شبكة صيد هائلة .وعندما
كباقي ال ِشباك ال ُم ْست َخدَ َمة عادة ً في عمليّة ال ّ
صيادين لكي يسحبوها من البحر ويأتوا بها الى
امتألت ،أ ْع َوزَ ها عدد ٌ كبير من ال ّ
الشاطئ ،حيث جرت عمليّة الفصل بين األسماك ،وصار الفرز بين الجيّد
والرديء.عندما تُرمى شبكةٌ ضخمة كهذه في البحر ،فانّه من المستحيل تفادي ٳنجذاب
العديد من الكائنات البحريّة من شتّى األنواع ومختلف األحجام اليها ،وبالتّالي ،الولوج
الى داخلها .من خالل طرح ال ّ
الرب يتطلّع الى
شبكة الهائلة في عرض البحر ،كان ّ
اصطياد األسماك فقط ال غير- ،أي -النّوعيّة الجيّدة ،األصناف الجيّدة-.
لقد ُ
شبكة في البحر ،في بدايات القرن العشرين .تلك ال ّ
ط ِر َحت ال ّ
شبكة كانت ضخمة
للغاية ،لدرجة ّ
أن جميع األديان الّتي تسبح في بحر االنسانيّة هذا ،قد وجدت طريقها
الى داخل هذه ال ّ
شبكة .ولدى الفرز ،ت ُ ْج َمع األسماك "الروحيّة" ،أي الجيّدة (الحميدة،
الرديئة (التي ا فيمة لها،
الجميلة ،الثمينة) ،في
أوان وأوعية .أما "المتديّنة" ،أي ّ
ٍّ
سلطعون ،السالحف ،سمك القرش ،األخطبوط ،جراد
الفاسدة) ،مثل قنديل البحر ،ال ّ
البحر ،الخ...فقد كانت تُرمى بعيداً ( .تذ ّكروا :كان اليهود ضليعين بعالم البحار
المحرمة بحسب
ويميّزون جيّدا ً بين الكائنات البحريّة المسموح بأكلها وتلك
ّ
الناموس).
نحن نعيش اليوم ،في العصر ،حيث نشهد ،ٳنفصال الزؤان (البذور المزيّفة)
وتفريقها عن القمح (البذور الحقيقيّة) ،كما انّه زمن تجميع األصناف الجيّدة
لرب
(المنتخبين الحقيقيّين الّذين يتّصفون بالجمال والفضائل وبالقيم العالية في نظر ا ّ
سيئة ورميها
االله ،ألنّهم يتّفقون ويتوافقون مع الكلمة) ،والتّخلّص من النّوعيّة ال ّ
بعيداً(،أي المؤمنين المزيّفين الفاسدين وعديمي القيمة ألنّهم ال يتوافقون مع الكلمة)
سموات.
في ملكوت ال ّ
ّ
ان النّهضة الّتي قامت في القرن التاسع عشر  ،في زمن جون ويسلي ،قد دامت لفترةٍّ
ّ
ولكن حركة ويسلي ما لبثت أن انقسمت الى
طويلة ،قبل أن تبدأ باالنحسار والتّقهقر.
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عدّة فِ َرق وجماعات ،وذلك ،نتيجة الشجارات والنقاشات حول بعض العقائد،
فانتشرت في كافة أرجاء أوروبا وأميركا ،عدّة مجموعات وحركات مسيحيّة مختلفة.
مع نهاية القرن ،ت ّم رصد الكثير من النّفوس الجائعة الّتي تصرخ ٳحتياجا ً للمزيد من
الرب االه وٳعالناته ،األمر الّذي أسهم في انطالق نهضة عظيمة ،أرسلها
بركات ّ
يهوه االله في مطلع القرن العشرين ،وكانت مصحوبة بالتكلّم بألسنة .لقد ش ّكلت تلك
الحقبة ،بداية خدمة المسيح األخيرة ،لكي يجمع اليه ممجموعة من المؤمنين
الحقيقيّين لنهاية ّ
الزمان ،قبل مجيئه ثانيةً .لقد حدّدت الكنيسة العام ١١١١بدء عصر
النّهضة حيث نرى مختلف مواهب وعطايا اللّه – نبؤات ،ايمان ،معجزات ،شفاءات
الهيّة وغيرها ،قد انسكبت على المؤمنين.
ينَ ،ب ْل ِلغَ ْي ِر ا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
سنَةُ آ َيةٌ ،اَ ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ين ١( ".كورنثوس٥٥:١٤أ) لقد
" ِإذًا األ َ ْل ِ
الرب االله األلسنة ،لكي يُثير إنتباه غير المؤمنين واألعداد الضّخمة من
استخدم ّ
المسيحيّين اﻹسميّين .ومع ذلك ،ففي العام ١١١١كان هنالك العديد من الطوائف
األولي"
والمذاهب في تلك الحركة ،الّتي كانت وراء ذاك التّعليم القائل بأ ّن "الدّليل ّ
الرغم
لحيازتك على الروح القدس ،هو"التّكلّم بألسنة" .وكان هذا التّعليم يُ َعمم على ّ
من تناقضه مع الكتاب المقدّس ،الّذي يُعلن ّ
بأن "األلسنة" كانت آية لغير المؤمنين،
وهي موهبة للكنيسة ،ويقول الكتاب أيضاًّ ،
بأن جميع المؤمنين ال يتكلمون بألسنة.
ّ
ان الدّليل على امتالك الروح القدس ،ليس "التّكلّم بألسنة" ،إنّما هو المحبّة التي نكنّها
الرب االه ،كما يعلنهاهو لنا .الحظوا أقوال ربّنا يسوع المسيح هذهَ ":وأ َ َّما
لكلمة ّ
س ِهَ ،ب ْل
ق ،ألَنَّهُ اَ يَت َ َكلَّ ُم ِم ْن نَ ْف ِ
َمتَى َجا َء ذَاكَ ُ ،رو ُ
ق ،فَ ُه َو يُ ْر ِ
يع ا ْل َح ّ ِ
ح ا ْل َح ّ ِ
ش ُد ُك ْم ِإلَى َج ِم ِ
ور آ ِت َيةٍ .ذَاكَ يُ َم ِ ّج ُدنِي ،ألَنَّهُ َيأ ْ ُخذُ ِم َّما ِلي
كُل َما َي ْ
س َم ُع َيت َ َكلَّ ُم ِب ِهَ ،ويُ ْخ ِب ُر ُك ْم ِبأ ُ ُم ٍ
ب ُه َو ِليِ .لهذَا فُ ْلتُ إِنَّهُ يَأ ْ ُخذُ ِم َّما ِلي َويُ ْخبِ ُر ُك ْم(".يوحنا -١١:١١
َويُ ْخبِ ُر ُك ْم .كُل َما ِلآل ِ
ّ .) ١٢
ان محبة كلمة ٳلوهيم يهوه ،ومحبّة الحقيقة ،هما الدّليل والبرهان على حصولنا
على الروح القدسّ ،
الروح والكلمة ،هما واحدٌ.
الرب االله ،موجود ٌ في كلمتهّ .
ألن ّ
من هنا ،نجد ب ّ
أن الروح القدس قد أوكلت اليه مه ّمة قيادة وإرشاد المؤمن الى اعالن
الروح
الرب االله ،هو محبّة أيضا ً ،ومن لديه ّ
يهوه الحقيقي الموجود في كلمتهّ .
ان.
القدس ،فمحبّة يهوه ساكنة فيه .بدون هذا الحب وهذه المحبّة ،ك ّل شيء باط ٌل وف ٍّ
(راجع ١كور)١١.

21

الروح القدس على المؤمنين والعابدين الحقيقييّن ،ونظرا ً الى أنّهم كانوا
عندما انسكب ّ
بكثير من الحماسة واللّهفة ،وكانوا يطلبون منه أكثر فأكثر،
الرب االله،
يسعون الى ّ
ٍّ
فانّهم لم يحصلوا على موهبة التّكلّم باأللسنة وحسبْ  ،بل لقد نالوا أيضاً ،ٳعالن االله
الرب يسوع المسيح م.م ).وعلى
الواحد وحتميّة العماد بالماء على ٳسمه الفادي (ٳسم ّ
ِغرار الساجدين والمؤمنين الحقيقييّن الّذين اجتمعوا في يوم الخمسين ،ف ّ
ان اولئك
المؤمنين ،لم يجدوا أيّة صعوبة ت ُ ْذ َكر في قبول الحقيقة .فاذا بهم يتخلّون عن عقيدة
ويتحولون الى عقيدة االله الواحد ،كما أنّهم إنتقلوا من
الثّالوث الوثنيّة الخاطئة،
ّ
معمودية الماء على أسماء الثالوث ،اآلب واالبن والروح القدس ،الى المعموديّة على
الرب يسوع المسيح .لقد علموا يقينا ً ب ّ
أن الّذي يبتغي أن يلبس المسيح ،عليه أن
إسم ّ
يحمل ٳسمه في الوالدة الجديدة .إنّما سرعان ما برز الجهاد الجسدي ،والمظاهر
الثقافيّة والسلطويّة ،باالضافة الى تشكيل المجموعات المتعدّدة ،وابتعد كثيرون عن
األولي
س ّمى "بالدّليل ّ
هذه االعالنات الكتابيّة ،لي ّ
صوبوا تركيزهم ويثبّتوه على ما يُ َ
الروح القدس.
والرئيسي" ،أي ،التكلّم بألسنة كبرهان على معموديّة ّ
ّ
لم يكن الغرض من انسكاب الروح القدس ،مواجهة العالم بإنجيل يسوع المسيح ،بقدر
ما كان لمواجهة اولئك الذين التقطتهم الشبكة الضخمة مع كلمة يهوه القدير الكاملة.
كل نوع من األنواع الّتي دخلت الى الشبكة ،كان إ ّما جيّدة و إ ّما رديئة .لقد قال
صنَ ُع
يسوع" ،إِ ْن أ َ َحبَّنِي أ َ َح ٌد يَ ْحفَ ْظ َكالَ ِميَ ،ويُ ِحبهُ أَبِيَ ،وإِلَ ْي ِه نَأْتِيَ ،و ِع ْن َدهُ نَ ْ
َم ْن ِزاً(".يو )٢٣:١٤ .ينبغي عل ك ّل مؤمن أن يتنبّه الى المبادئ والعقائد الموجودة
ص
سكَ َوالت َّ ْع ِلي َم َودَا ِو ْم َ
علَى ذ ِلكَ  ،ألَنَّكَ إِذَا فَعَ ْلتَ هذَا ،ت ُ َخ ِلّ ُ
في الكلمة" .اَ ِح ْظ نَ ْف َ
سكَ َوالَّذ َ
س َمعُونَكَ أ َ ْيضًا١(".تيموتاوس. )١٦:٤
ِين يَ ْ
نَ ْف َ
قرون متعدّدة ،حقيقة ٳلوهيم في غير مكانها ،بينما
لقد وضعت الكنائس ،وعلى مدى
ٍّ
ينبغي على ك ّل مؤمن مختار ،أن يقف اآلن جنبا ً الى جنب مع كلمة محبوبه .سوف
يت ّم إخضاع عقائد ومذاهب ك ّل األفراد ،حيث ّ
أن خدمة جديدة سوف تظهر وتضع
ك ّل مؤمن أمام الكلمة ،لتحديد ما اذا كان واحدا ً مع الكلمةّ .
ان اآلية األخيرة الواردة
في هذا المثل ،تُعلن بنفسها عن مثل هذه الرسالة ،وتكشف عنهاِ " .م ْن أ َ ْج ِل ذ ِلكَ كُل
ب بَ ْي ٍ
ت يُ ْ
ج ِم ْن َك ْن ِز ِه ُج ُددًا
اوا ِ
ب ُمت َ َع ِلّ ٍم ِفي َملَكُو ِ
ت يُ ْخ ِر ُ
ت ال َّ
ش ِبهُ َر ُجالً َر َّ
كَا ِت ٍ
س َم َ
عتَقَا َء" .الحظوا كيف ّ
أن الكلمتين "رجل" و"تاجر" ،قد است ُ ْخدِمتا لوصف "الخادم"
َو ُ
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سادس على التّوالي .لقد وردت كلمة "كاتب" ،للداللة
في ك ٍّّل من المثلين ،الخامس وال ّ
وهوب ُم َكرس لدراسة
على وظيفة معيّنة أو على مركز معيّن ،فالكاتب ،هو رج ٌل م
ٌ
الرب االه ،وكتابتها وتعليمها .انّه رج ٌل دقيق و ُم ٍّّ
ٌ
أمين على ك ّل "فاصلة"
تأن،
كلمة ّ
ي تفصيل في كلمة االه القدير ،مهما كان صغيراً.
"ونقطة" في الكتاب فال يهمل أ ّ
ت" ،م ّما يد ّل
اوا ِ
ب ُمت َ َع ِلّ ٍم ِفي َملَكُو ِ
ت ال َّ
ٳنتبه جيدا ً الى ما جاء في اآلية "،كُل كَا ِت ٍ
س َم َ
على أنّه قد يبرز بعض الرجال المفروزين ليهوه االه ،والّذين سوف ي ّ
طلعون على
الرب ،ال من الناس .ك ّل واح ٍّد
أسرار ملكوت ال ّ
سموات  .انّهم متعلّمون من روح ّ
عتَقَا َء" ،ما معناهّ ،
ب بَ ْي ٍ
منهم سوف " يُ ْ
أن ك ّل
ج ِم ْن َك ْن ِز ِه ُج ُددًا َو ُ
ت يُ ْخ ِر ُ
ش ِبهُ َر ُجالً َر َّ
الرب عن
واح ٍّد منهم كان يملك مستودعا ً من الكنوز  ،وسوف يكشف ألعضاء عائلة ّ
ٳعالنا ٍّ
ت جديدة (الطازجة) ،وعن أخرى قديمة (المألوفة ،المعتادة ،العاديّة).
لقد انطلقت هذه الخدمة مع رجل بسيط ،يدعى ويليام ماريون برانهام ،من جفرسون
في والية انديانا  ،الواليات المتحدة األميركيّة .لقد كان ويليام برانهام ،ذاك الرجل
بقوة ،لكيما يخلق موجة هائلة تهدف الى التشديد على الخالص،
الذي استخدمه اللّه ّ
معموديّة الروح القدس ،الشفاء االلهي ،العجائب والنّبؤات ،ولقد هذا العصر ،بعد
ي
الحرب العالميّة الثانية مباشرة ً .لم يكن لديه موهبة شفاء المرضى وحسب ،بل و َح ِظ َ
أيضا ً بموهبة" ،تمييز أفكار قلب االنسان" .ان الهبة ااألخيرة هذه ،ليست احدى
صر
المواهب التسعة المس ّماة "موهبة تمييز األرواح" (١كور ،)١١ꓽ١٥ .كما يً ّ
شخص واح ٍد
البعض على اعتبارها ،انّما هي في الواقع ،موهبة قد سبق وتجلّت في
ٍّ
وحيد ،أال وهو ،شخص الرب يسوع المسيح ،عندما أتى كإبن االنسانّ .
ان الدارسين
عرفون هذه الموهبة على أنّها "عالمة المسيح"ّ .
ان عودة هذه
في الكتاب المقدّس يُ ِ ّ
الرب يسوع المسيح التي نطق بها في لوقا
الهبة وتكرارها ،هو بمثابة تتميم ألقوال ّ
مرة جديدة عن خدمة ابن االنسان على األرض.
 ،١١ꓽ١٢راجع  ،٥٥ꓽ١٢لكي يعلن ّ
[لمزي ٍّد من االيضاح ،اقرأ رسالتي ال ُم َع ْن َونَة :مجيء المسيح] بالنسبة لليهود ،أولئك،
الّذين أتى المسيح من أجلهم ،فانّهم شاهدوا العالمة أو اآلية وهي تعمل (أي المسيح
نفسه) .ومع اقتراب ختام عصر النعمةُ ،منِ َحت شعوب األمم فرصة رؤية العالمة
نفسها عاملة (في ويليام برانهام) ،قبل عودة المسيح القتياد عروسه بعيداً.
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ّ
ان النهضة الّتي قامت إبّان خدمة ويليام برانهام ،قد جعلت العديد من أعضاء تلك
الكنيسة المنقسمة ،بمن فيهم الخمسينيّين والثالوثييّن ،يتركون طوائفهم ومذاهبهم ،لدى
الرب االله .لقد بدأ المسيحيّون يتأكدّون ّ
بأن يهوه االله ،قد
سماعهم ٳعالن كلمة ّ
أرسل نبيا ً .هنالك آخرون التقطوا الرسالة وتنبّهوا لإلعالن ،فانض ّموا الى تلك الشبكة
الرب
حرك ّ
الضخمة .انّما ولألسف ،العديد من اولئك األشخاص ،ثبّتوا أعينهم على ت ّ ّ
التحرك الدّاخلي للروح القدس القاضي بتقريب
االله الخارجي ،بدالً من التركيز على
ّ
المؤمنين أكثر الى كلمة ٳلوهيم .وبعدئذٍّ ،سرعان ما اعتمد المؤمنون سياسة المساومة
على الكلمة في سبيل الثروة وال ّ
شهرة ،فس ّخروا خدمتهم من أجل الحصول عليهما
بشك ٍّل أكبر .
لرديء.
عندما ت ّم نقل الشبكة الى الشاطئ ،جرت عمليّة الفصل والفرز – الجيّد عن ا ّ
الرب ،قد أرسل مالئكته (سنة  )١١٤١من أجل جمع ّ
كما ّ
الزؤان (البذور المزيّفة
أن ّ
ْ
س ّمى "مجلس الكنائس
كونت الكنائس المزيّفة)،
التي ّ
وحزمهم معا ً تحت راية ما يُ َ
العالمي" ،استعدادا ً للحرق ،وهكذا أيضا ً ،سوف يرسل الرب مالئكته للفصل فيما بين
صيد المتواجدين في ال ّ
شبكة الهائلةّ .
ان كافّة المخلوقات التي َولَجت الى
مكونات ذاك ال ّ
ّ
داخل ال ّ
شبكة العظيمة ،قد تأث ّروا ربّما من الناحية الدّينيّة ربّما ،إالّ أنّهم حتماً ،لم
يكونوا كلّهم يتّصفون "بالجيّدين" .سوف يت ّم اختبار ك ّل واح ٍّد منهم ،من خالل الكلمة،
من أجل تحديد قيمته .من هنا نرى ّ
يطوق أرض بيدره جيدا ً خالل عمليّة
بأن المسيح ّ
درس المحاصيل الّتي تجري بدقّة متناهية( .متى .)١٥-١١ꓽ١وبعد منتصف عام
الرب ذاك الرجل الصغير نفسه ،ويليام برانهام ،من أجل لفت انتباه
 ،١١٢١استخدم ّ
المؤمنين الى تعليم كلمة يهوه .لقد كان هناك رسالةً من المسيح الى المؤمنين ،وذاك
الرجل الصغير ،كان رسوله .فشرع في تسليط الضوء على الكنائس المن ّ
ظمة ،على
أفكارهم ،وبرامجهم وعقائدهم ،الخ...هاتفا ً بأعلى صوته ومنادياً" ،عودوا الى كلمة
ب" يُ ْخ ِرج من كنزه ُجدُدا ً (شيئا ً جديداً) ،مثل ٳعالن
الرب االه!" لقد كان أول "كات ٍ
سبعة (الّتي لم يُ ْكشَف عنها ّ
قط على مدار العصور الماضية).
الختوم ال ّ
كما أنّه أخرج أشيا ًء قديمة أيضاً ،مثل العقائد الفرديّة الّتي نشرها وعلّمها مختلف
اﻹصالحيّون في األزمنة القديمة ،غير أنّهم وجدوا صعوبةً معيّنة في تقبّل عقائد
وتعاليم أخرى لم تصدر عنهم .فقام برانهام بتجميعها كلّها ووضعها بشك ٍّل صحيح في
الكلمة ،وطلب من المؤمنين أن يطبّقوها ويسيروا ِوفقا ً لهاّ .
ان كافّة العقائد والتّعاليم
ّ
المنظ َمة أن تدفنها في أرشيفها ،قد
قررت الكنائس
والرئيسيّة ،الّتي ّ
الرسوليّة األساسيّة ّ
ّ
أعيد تنظيمها .لقد دأب برانهام على التشدّيد على ضرورة البقاء مع الكلمة ،سعيا ً
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وراء الكمال ،واستعدادا ً لمجيء المسيح .كما أنّه ر ّكز على اعالن االله الواحد
الرب يسوع المسيح .لقد كانت كافّة الكائنات
الحقيقي ومعموديّة الماء على ٳسم ّ
الموجودة في ال ّ
الرب االه ،حيث ّ
أن الدّعوة
شبكة الهائلة ،في مواجهة مع كلمة ّ
باالنفصال الكلّي والتام عن اﻹلحاد وعدم اﻹيمان ،قد ت ّم ٳذاعتها والنّداء بها .فالرسالة
الرسولي) ،قبل
الرسل (االيمان ّ
كانت تقضي باسترداد القديسين وٳعادتهم الى ٳيمان ّ
انطالق الخدمة ذات األجزاء الخمسةِ ،وفقا ً ِلما َو َردَ في أفسس  ،4من أجل تكميلهم.
ففي حال لم يت ّم االنفصال عن عدم االيمان ،لكان أضحى تكميل الكنيسة ،أمرا ً
مستحيالً.
كالّّ ،
الرب،
ان غالبيّة أفراد العالم المسيحي لن يقبلوا أبدا ً بتلك الحقيقة ،أي أن يرسل ّ
رجالً متواضعا ً جدا ً ومصحوبا ً برسالة الترميم واالستعادة واالصالح ،من أجل ٳيقاظ
الكنيسة وبث الحياة فيها من جديد ،وٳنعاشها بالكلمة ( ِطبْقا ً لما جاء في مالخي -٢ꓽ٤
 ،)١وتأسيس خدمةً ذات األجزاء الخمسة ،الّتي من شأنها قيادة الكنيسة باتّجاه الكمال.
الرسول ،الّذين يجولون في كافّة
من ناحية أخرى ،هناك عدد كبير من أتباع هذا ّ
لرجل
أقطار العالم ،معتمدين في تعليمهم ،أسلوب اٳلقتباس ال َحرفي ألقوال ذاك ا ّ
س ّجلَة على شرائط ممغنَطة .انّهم
المتواضع ،والمقتطفَة من أكثر من ألفي ِعظةُ ،م َ
الرسول ،وٳالّ ،فأنتم خارجين عن
تفوه به ّ
يُ ّ
صرون بأنّه ":يجب أن تقولوا ما قد ّ
الرسالة وال تنتمون اليها" ،وهذا أمر ،لم يذكره برانهام أبداً ،على االطالق .هذه
المجموعة من األشخاص ،ال يؤمنون أبدا ً بأجزاء الخدمة الخمسة المذكورة في أفسس
الرسول) لتكميل
 ،٤والّتي تستند على الكتاب المقدّس (االنجيل نفسه الّذي استخدمه ّ
الكنيسة تمهيدا ً لتغييرهاّ .
ان الروح المخادع وال ُمغري الّذي ح ّل على كنائس العالم
المسيحي ،هو نفسه الّذي ح ّل على هذا الفريق من "المؤمنين" .هؤالء "المؤمنون" لم
يكتفوا بتأسيس كنائسهم على مجموعة أقوال وتصاريح برانهام وحسب ،انّما ،قام
الرب االه
سل من قِبَل يهوه ،عوضا ً من عبادة ّ
البعض منهم أيضا ً على عبادة ال ًمر َ
الّذي أرسله .لقد نجح ال ّ
شيطان في سرقة الحقيقة الّتي سمعوها.
ستمرت عمليّة الفصل تحت رعاية واشراف
مع نياحة (ٳنتقال ،موت) ويليام برانهام ،ٳ
ّ
الرسل ،األنبياء ،المب ّ
الرعاة والمعلّمين (أفسس -١١ꓽ٤
شرينّ ،
خدمة األجزاء الخمسةّ ،
خرجون المزيد من الكنوز،
 ،)١١مع بعض "الكتبة" في الخدمة ّ
الرسوليّة الّذين يُ ِ
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الرب في العمل على تكميل "الجيّدين" (ال ُمنتَخَبين)،
عتَقاء" ،بينما
" ُجدُدا ً و ُ
يستمر ّ
ّ
ٳستعدادا ً لمجيئه.
مع هذه النّهضة األخيرة والنهائية لمجموعة األشخاص الموجودين في ال ّ
شبكة
الضخمة ،حيث أعدّ ال ّرب خشبة المسرح تمهيدا ً ل َمثَل العشر عذارى ،المسجل في
نحو تداخله مع المثل الثاني.
متى  ،١١-١ꓽ٥٢و
المتداخل مع المثل ال ّ
سابع ،على ِ
ِ

مثل العذارى العشر – متى ١٣-١ꓽ٢٥
ِ ١حينَئِ ٍذ يُ ْ
يس.
عش َْر َ
ت َ
اوا ِ
ارى ،أَ َخ ْذ َن َم َ
صا ِبي َح ُه َّن َو َخ َرجْ َن ِل ِلقَ ِ
ش ِبهُ َم َلكُوتُ ال َّ
اء ا ْلعَ ِر ِ
س َم َ
عذ َ َ
َ ٢وك َ
س َجا ِهالَتٍ.
س ِم ْن ُه َّن َح ِكي َماتٍَ ،و َخ ْم ٌ
َان َخ ْم ٌ

صا ِبي َح ُه َّن َولَ ْم َيأ ْ ُخ ْذ َن َم َع ُه َّن َز ْيتًا،
 ٣أ َ َّما ا ْل َجا ِهالَتُ فَأ َ َخ ْذ َن َم َ
يح ِه َّن.
َ ٤وأ َ َّما ا ْل َح ِكي َماتُ فَأ َ َخ ْذ َن َز ْيتًا فِي آنِيَتِ ِه َّن َم َع َم َ
صابِ ِ
س َن َج ِميعُ ُه َّن َونِ ْم َن.
يس نَعَ ْ
َ ٥وفِي َما أ َ ْب َطأ َ ا ْلعَ ِر ُ
يس ُم ْق ِب ٌل ،فَ ْ
ص َرا ٌ
اخ ُر ْج َن ِل ِلقَائِ ِه!
 ٦فَ ِفي نِ ْ
ص ِ اللَّ ْي ِل َ
ار ُ
ص َ
خُ :ه َوذَا ا ْلعَ ِر ُ
صا ِبي َح ُه َّن.
ارى َوأ َ ْ
ص َل ْح َن َم َ
 ٧فَ َقا َمتْ َج ِمي ُع أُولئِكَ ا ْلعَذَ َ
ئ.
 ٨فَقَالَ ِ
ت ا ْل َجا ِهالَتُ ِل ْل َح ِكي َماتِ :أَع ِْطينَنَا ِم ْن َز ْيتِك َُّن فَ ِإ َّن َم َ
صا ِبي َحنَا ت َ ْن َط ِف ُ
ع ِة َوا ْبت َ ْع َن
ت ا ْل َح ِكي َماتُ فَا ِئالتٍَ :ل َعلَّهُ اَ َي ْك ِفي َلنَا َو َلك َُّن ،بَ ِل ا ْذ َه ْب َن ِإ َلى ا ْل َبا َ
 ٩فَأ َ َجا َب ِ
لَك َُّن.
ست َ ِعدَّاتُ َد َخ ْل َن َمعَهُ إِلَى ا ْلعُ ْر ِس،
يسَ ،وا ْل ُم ْ
َ ١١وفِي َما ُه َّن ذَا ِهبَاتٌ ِليَ ْبت َ ْع َن َجا َء ا ْلعَ ِر ُ
اب.
َوأ ُ ْغ ِل َ
ق ا ْلبَ ُ
س ِيّدُ ،ا ْفتَحْ َل َنا!
س ِيّدُ ،يَا َ
ارى أ َ ْيضًا فَائِالَتٍ :يَا َ
يرا َجا َءتْ بَ ِقيَّةُ ا ْلعَذَ َ
١١أ َ ِخ ً
ق أَفُو ُل َلك َُّنِ :إنِّي َما أَع ِْرفُك َُّن.
اب َو َفا َل :ا ْل َح َّ
١٢فَأ َ َج َ
س َه ُروا ِإذًا ألَنَّ ُك ْم اَ ت َ ْع ِرفُ َ
ان.
١٣فَا ْ
اإل ْن َ
ون ا ْل َي ْو َم َواَ ال َّ
س ِ
ساعَةَ الَّ ِتي َيأْتِي ِفي َها ا ْب ُن ِ
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"حينئذٍ" ،هي العبارة األولى الواردة في هذا المثل .ٳنّه المثل الوحيد الّذي يبدأ بكلم ٍّة
ٳن هذه الكلمة تُظ ِهر بوضوح ّ
مماثلةّ .
أن بعض األنشطة واألحداث يجب أن تكون قد
وقعت بالفعل ،قبل أن تأخذ أحداث هذا المثل مجراها .كلمة "حينئذٍّ" ،تشير الى
النّبؤات التي نطق بها ربّنا يسوع المسيح في َم ْعرض ردّه على األسئلة الثالثة الّتي
طرحها عليه تالميذه ،في متى " -٥٤ف ْل لنا متى يكون هذا؟" (دمار هيكل
أورشليم)" ،وما هي عالمة مجيئك" (ظهور المسيح)" ،ونهاية العالم؟"
ّ
ٳن األجوبة الّتي أعطاها يسوع ،لم تكن أجوبة مباشرة على ك ّل سؤا ٍّل من األسئلة
المطروحة .لقد كانت أجوبة عا ّمة ،ٳبتدا ًء من المستقبل القريب ،فالمستقبل ،ووصوالً
الى المستقبل البعيد ،ذهابا ً وٳياباً .ومن بين هذه األنشطة واألحداث أيضا ً ما يلي:
ظهور ال ُمسحاء الكذبة واألنبياء الكذبة⸵ دمار الهيكل ومدينة أورشليم⸵ الضّيقة
العظيمة⸵ ظهور أو حضور المسيح⸵ حروب وأخبار حروب⸵ قيام أ ّمة على أ ّمة
ضع كراهية
ومملكة على مملكة⸵ مجاعات ،أوبئة ،وزالزل⸵ المسيحيّون يصبحون َم ْو ِ
عرضة للقتل ،وحتّى انّهم يبغضون ويخونون بعضهم البعض⸵ وتتميم مثل
وبغض ،و ُ
شجرة التّين (أي والدة اسرائيل كأ ّمة ،األمر الّذي جعل اليهود يعودون الى وطنهم
األم عام  .)١١٤١الحظوا ّ
أن تحقيق مثل شجرة التّين ،والّذي من شأنه" ،حينئذٍّ"،
جعل مثل العذارى العشر يصل ،الى زمن اكتماله وتحقيقه .كما أنّه يؤ ّمن االنطالقة
تفوه بها المسيح في
العمليّة ،بالنسبة لزمن اكتمال أو تتميم كل تلك النّبؤات الّتي ّ
َمعرض ٳجاباته آنذاك .سوف يعود المسيح لكي يردّ الملك الى اسرائيل .هذا هو
المؤ ّ
شر لبداية النّهاية.
بعد ان حدّدنا الوقت ،ينبغي بنا اآلن ،أن نُدرك ّ
بأن مثل العذارى العشر ،هو في طور
التحقّق منذ بداية القرن العشرين ،مرورا ً بالحربين العالميتين األولى والثانية،
ووصوالً الى الوقت الحاضر .وهذا المثل ،هو على قاب قوسين من بلوغ استيفائه الى
التّمام .وختام هذا المثل وٳتمامه أو اكتماله ،ال يعني االختطاف بحد ذاتهّ .
ان العديد
من المسيحيّين قد تلقّنوا تعاليما ً تفيد ّ
بأن هذا المثل يتحدّث عن اﻹختطاف .حسناً ،ك ّال،
هو ليس كذلكّ .
سبعة األخرى ،ما زال يحاكي
ٳن هذا المثل ،وعلى ِغرار األمثال ال ّ
المرة ،نرى ّ
بأن المسيح
حالة وظروف مرحلة التّغيير في ملكوت ال ّ
سموات .انّما هذه ّ
يٍّ ،بهدف تصوير حالة
قد استخدم العذارى أو ٳشبينات العروس ،في حفل زفافٍّ شرق ّ
المؤمنين في الكنيسة في نهاية ّ
الزمن( .كما ّ
صف صورة عالمية لحالة
أن هذا المثل يو ّ
العالم الكنسي بر ّمته ،الى حين يت ّم خَتم عروس المسيح في االختطاف).
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ّ
مصابيحهن وخرجن للقاء
سموات اآلن" ،عشر عذارى ،أخذن
يشبه ملكوت ال ّ
لم استخدم المسيح عبارة "عشر عذارى"؟ لماذا لم يستعمل عبارة "عشر
العريسَ ".
حبّات من الحنطة" ،بما أنّنا نعلم ّ
أن الحنطة تمثّل المؤمنين بالكلمة؟
ّ
سرد أحداث المثل ،يُ ْعت َ َبرمه ّم
ان اﻹستخدام ال ّ
صحيح والدّقيق للتعابير أو لألشياء ،في َ
جداً .فاألشياء وأألغراض المحدّدة ،ت ُ ْستع َمل عادة ً لتصوير بعض المفاهيم الث ّابتة من
بآخر ،قد سبق
غرض ما ،أن يُ ْستَبدل
ي شيءٍّ أو ألي
ٍّ
ٍّ
الحقائق الكتابيّة .ال يمكن أل ّ
واست ُ ْخدِم في مث ٍّل آخر مختلفٍّ  .فهنالك مثالً بعض المسيحيّين ،الّذين يؤمنون ويعلّمون
هن ،الغير مؤمنين .وانطالقا ً
بأن "العذارى الجاهالت" المذكورة في المثلّ ،
أيضا ًّ ،
ّ
بأن "العذارى الجاهالت"ّ ،
من هذه ال َمقولة ،فانّهم روجوا فيما بعدّ ،
"الزؤان".
هن
انّه لَخطأ ٌ َجسيم .وهكذا استبدال أو بديل ،لَكان جعل يسوع يقول ":حينئ ٍذ يشبه
خمس منها حنطة وخمس زؤان ".غير أنّه لم يقل
سموات عشر حبّات،
ملكوت ال ّ
ٌ
بأن العذارى الجاهالتّ ،
هكذا .لماذا؟ ألنّه من الواضح جدّا ً ّ
هن لسن "الغير مؤمنين
وال بذور ال ّ
شرير".

لماذا "عذارى" ،ٳذن؟
تصور الخلفيّات المختلفة لزمن
سموات" ،لدينا ثالثة أمثلة
فيما
ّ
خص "ملكوت ال ّ
ّ
الكنيسة األخير ،الّذي ابتدأ في أوائل القرن العشرين.
ّ
ان األمثلة الثالثة تتداخل كلّها مع بعضها البعض،
ونراها الى ح ٍّدّ ما أيضاً ،متقاربة الواحد منها مع
اآلخرّ .
األول هو المثل الثاني المذكور في
ان المثل ّ
متى  -31الزوان بين الحنطة .كان يجري جمع
ّ
الزوان من بين الحنطة ،وربطها حزما ً ليت ّم حرقها
في نيران غضب اللّهّ .
ان الزؤان يمثّل الغير
مؤمنين ،والمؤمنين المزيّفين ،والّذين يجري تجميعهم
معاً ،تحت راية "مجلس الكنائس العالمي".
والحنطة ترمز الى المؤمنين الحقيقييّن الّذين جرى
الرب االله ،ولقد ت ّم
جمعهم على أرض بيدر كلمة ّ
تنقيتها وتطهيرها قبل تخزينها في مخزن الحبوب( .راجع متى.)١٥ꓽ١
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ك ّل حبوب الحنطة ،هي حبّات قمح ،ومع ذلك ،فانّنا نستطيع أن نُحصي ثالثة أنواع
سة (أي تلك التي
س ّ ِو َ
مختلفة من حبّات القمح – :الحبوب الملقّحة ،الغير ملقّحة ،والمت َ
سة) ،تمثّل اولئك األشخاص الّذين
سوس) .فالحبوب المتآكلة بال ّ
أكلها ال ّ
سو َ
سوس (ال ُمت َ
ُح ِذفَت أسماؤهم من سفر الحياة (رؤيا  )١١ꓽ٥٥⸵٢ꓽ١انّها حبّات الحنطة الّتي ساءت
الروحي وال ّ
شهوانيّة) .بالنسبة لحبّات القمح
حالتها بعد أن التهمتها الدّيدان (أي ،الفساد ّ
(أو الحنطة) الغير ُملَق َحة ،فهي ،ال تستطيع أن تحمل ثمارا ً ،وترمز الى اولئك الّذين
ْ
سيخلُصون كما بنار١( .كور .)٢ꓽ٢⸵١٢ꓽ١ .أ ّما حبوب الحنطة ال ُملَق َحة ،فهي الحبوب
"الجيّدة" ،الّتي تُن ِتج ثمارا ً كثيرة .انّها جز ٌء من "الجيّدين" الّذين ُج ِمعوا في المثل
الثّاني.
سابع الوارد في متى َ -١١
طرح ال ّ
ّ
شبكة الضخمة في
ٳن المثل الثّاني ،هو المثل ال ّ
أن الزؤان قد ت ّم فرزه وفصله ،والقمح قد صار جمعه وتطهيره ،ف ّ
البحر .بما ّ
ٳن
شبكة الضّخمة قد ُ
ال ّ
ط ِر َحت عبر بحر االنسانيّة .انّها تشمل ك ّل عرق ،كل مجتمع
وكل ديانة ،وهي تغطي ،حتّى القمح الّذي جرى تطهيره على أرض البيدرّ .
ٳن
الخدمة النهائيّة في كرازة االنجيل العظيمة ،قد جلبت الى داخل ال ّ
شبكة ،مخلوقات
وكائنات من كافّة األنواع .وحيث ّ
أن األنواع ال ّجيدة هي وحدها الهدف من ذاك
سيئة الموجودة في ال ّ
ضخمة.
شبكة ال ّ
ال ّ
صيد ،فكان ال بدّ لها من االنفصال عن ال ّ
فاألنواع الجيّدة ،قد ُج ِم َعت في أوعي ٍّة  ،في حين ّ
سيئةُ ،ر ِميَت بعيداً .ترمز الجيّدة
أن ال ّ
سيئة ،الى الّذين لم
الى اولئك الّذين است َ ْوفوا متطلّبات كلمة يهوه ،بينما تشير ال ّ
يتوافقوا مع هذه الكلمة (راجع الويين  .)١٥-١ꓽ١١ك ّل هذه المخلوقات البحريّة ،هي
الروح" ،ولكن ،وحدهم
قادرة على العوم وال ّ
سباحة في الماء " ،الصراخ والرقص في ّ
سبب قد ت ّم اختيارهم ،من
الرب وكلمته ،لهذا ال ّ
الجيّدون ،هم الّذين سوف يرضون ّ
أجل تجميعهم في األوعية (األواني).
المثل الثالث ،هو المثل الوارد في متّى  -١١-١ꓽ٥٢الخمس عذارى الحكيمات
والخمس عذارى الجاهالت .الحظوا أنّه على عكس المثلين اآلخرين ،الوارد فيهما
عنصرين مختلفين تمام االختالف (متناقضين)" ،الزؤان" و"الحنطة"" ،السيء"
و"الجيّد" ،نجد في هذا المثل كائنا ً واحداً" ،العذارى"ّ .
ان مثل "العذارى" هذا( ،أو
العروس) ،يذهب بنا الى أبعد من القمح أو الحنطة الّتي ُج ِمعت الى البيدر ،وتنقّت أو
ت َ
طهرت ،ويتجاوزالجيّدين الّذين ُج ِمعوا في أوعية .انّه يُخبرنا عن مجمزعة من
الرب يسوع المسيح .وهو يُعلن
ق الى مجيء ّ
المؤمنين الّذين يتطلّعون بشغفٍّ وشو ٍّ
عن مدى تأ ّهب أو استعداد الساجدين الحقيقيّين وعالقتهم الحميمة مع المسيح الكلمة
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تتكون هذه العذارى من القمح أو
في وقت مجيئه (ظهوره) ،لحظة اقترانه بعروسهّ .
الحنطة ،الّتي قد ُج ِمعَت وتنقّت وتط ّهرت ،ومن الجيّدين الّذين الت ُ ِقطوا في ال ّ
شبكة .في
ي ٍّ من أنظمة
حال وجود أيّا ً من المؤمنين الم َ
صنّفين عذارى ،والموجودين حاليّا ً في أ ّ
الرغم من عدم امتالكه زيتا ً في
الطوائف أو المذاهب ،فالمؤمن يُعت َ َبر "عذراء" ،على ّ
الرسالة ويخرج
يسرع ،دون شك ،للحصول على زيت ّ
مصباحه حتى اآلن .انّه سوف ِ
بحماس شديد.
فيتحرك ساعتئذٍّ،
من األنظمة ،حين يوقظه ُهتاف منتصف اللّيل،
ٍّ
ّ
عند هذه النّقطة ،أودّ أن أشير الى ّ
أن المثل ال يتحدّث مباشرة ً ،عن ٳختطاف القدّيسين
الرغم من أنّه يأتي على ذكر مراسم حفل
وال عن عروس المسيح بأنّها تزو ّجت ،على ّ
زفاف جارية .انّه يتحدّث في الواقع ،عن فئة من المسيحيّين الّذين يصفهم يسوع
"بالعذارى" (الغير متزوجات أو العروس)" ،الّلواتي خرجن للقاء العريس" .انّما
منهن فقط ،ذهبن معه الى حفل ّ
الزفاف .يعتقد الكثيرون ّ
ّ
بأن "العذارى"
الحكيمات
هن لسنَ العروس بحدّ ذاتها .من الواضح جدا ً
هن لسن كذلكّ .
هن "عروس" ،ولكنّ ّ
ّ
أن" ،الخروج للقاء العريس" ،ال يشير الى "الذّهاب باالختطاف" ،حيث ّ
ّ
أن معظم
غض النّظر عن االيمان ،يعتقدون بأنّهم هم أنفسهم" ،العذارى
المسيحيّين ،و ِب ّ
الحكيمات" ،وبالتّالي ،سوف يكونون في ِعداد ال ُم ْخت َ َ
طفين .ٳن كان األمر كذلك ،فمن
هم المسيحيون الّذين ينتمون الى فئة "العذارى الجاهالت" اذاً؟ انّه يشير باألحرى،
الى َحدَ ٍّ
دركون أهميّة لقاء العريس والدخول
ث ،حيث المسيحيون "العذارى" فقط ،يُ ِ
معه الى حفل الزفاف .والعريس ،هو المسيح الكلمةّ ،
بالطبع .ولكنّه ليس شخص
ان العذارى أو أفراد العروسّ ،
يسوع المسيح ،انّما هو ،مجد المسيح الكلمةّ .
هن في
الواقع ،متح ّمسات للزواج ،ويتطلّعن بفارغ الصبر الى استقبال العريس ومرافقته الى
يكن جز ًء من هذا العرس (الحفلة)ّ .
انهن يبتغينَ أن ّ
ّ
ان
حيث سوف يُقام العرس.
شوقن لرؤية المسيح الكلمة وفهمه بطريقة شخصيّة وحميمة جداً.
العذارى يت ّ
فالمؤمن ،عندما يقبل المسيح الكلمة ويفهمه ،عندئ ٍّذ فقط ،يستقبل المسيح شخص
الكلمة.
[مالحظة :نحن نجد في األمثال الثالثة المذكورة ،ث ّمة اتّصال بين بعض األشياء
الرابط بين ّ
الزارع وفمحه .ويُع ِلن المثل الثاني عن
األول يصف ّ
المعيّنة .فالمثل ّ
عالقة الجيّدين (األسماك) بالشّبكة .أ ّما المثل الثالث ،فانّه يكشف ضرورة أو أهميّة
العذارى بالنسبة للعريس في حفلة العرس].
الرب يسوع المسيح هي روحيّة ،كما ّ
تذ ّكروا ّ
أن عرس الحمل وعروسه
بأن كنيسة ّ
ان حفل ّ
روحيّ .
الزفاف أو عرس الحمل ،سوف يتم روحيّا ً على
هو أيضا ً زواج
ّ
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األرض ،بحيث ّ
ي وغير َمرئي بين العريس
أن العريس يدعو عروسه .انّه اتّحادٌ سر ٌّ
سماوي (أو العريس الكلمة) والعروس األرضيّة (أو العروس الكلمة) .عندما تكتمل
ال ّ
مراسم الزفاف وحفلة العرس ،ويكون العريس الكلمة راضياًّ ،
ألن زوجته العروس
قد جعلت نفسها جاهزة (راجع رؤيا  )٢-١١عندئذٍّ ،في لحظة ،في طرفة عين ،سوف
يختطف زوجته وينقلها الى بيت أبيه .هذا االنتقال الى بيت اآلب ،هو ما نس ّميه
ااختطاف .و هناك في بيت اآلب  ،سوف تقام حفلة عشاء عرس الخروف .لذلكّ ،
فان
العريس في المثل ،ال يتحدّث عن المسيح الشخص الملموس انّما يتحدّث باألحرى،
الروحية ،الّذي سيأتي الى العروس الروحيّة من أجل اﻹتّحاد
عن المسيح الكلمة ّ
المقدّس.
[مالحظة :من المهم عدم الخلط بين موضوع هذا المثل "العذارى اللّواتي خرجن
للقاء العريس ،مع دراسة عرس الخروف (الّذي هو عرس المسيح الروحي مع
الرغم من ّ
أن كليهما يحتويان على اعدادات زواج ،غير
عروسه الروحيّة) .على ّ
أنّهما يصفان مواضيع مختلفة .المثل يتحدّث عن العالقة بين العريس والعذارى (أي
العروس) ،في حين ّ
تتطرق الى
أن الدّراسة التي تعالج موضوع عرس الحمل،
ّ
العالقة بين المسيح وعروسه].
وفي نهاية هذا الزمن  ،لدينا ثالث فئات من الناس في الكنيسة .الفئة األولى هي فئة
العذارى الحكيمات .الثانية ،هي فئة العذارى الجاهالت .الثالثة ،هم الزؤان
(أوالسيئون) ،الّذين ليس لديهم عاطفة حقيقيّة ،وهم غير معنييّن وال مهتمين بعودة
المسيح .انّهم عديموا الشعور واالحساس تجاه هذا الموضوع ،مع أنّهم يتشدّقون
بأفواههم ُم ِق ّرين و ُمعترفين ّ
بأن يسوع المسيح سوف يعود قريباً.
ص ّ ِو َر
ٳنطلقت الكنيسة في يوم الخمسين مع المؤمنين الحقيقييّن .لقد كانوا القمح الّذي ُ
األول والثّاني الواردين في متى  .١١انّما وبعد عشرين سنة تقريباً ،بدأ
في المثلين ّ
الرسل قد رقدوا
روح النُقوالويّين يعمل في الكنيسة ،وفي ذلك الوقت ،كان جميع ّ
بالرب ،فيما راح ّ
الزؤان (المؤمنون المزيّفون) ،ينمو ويتكاثر في حقل المسيح .لقد
ّ
ت ُ ِرك الزؤان ينمو جنبا ً الى جنب مع القمح ،على مدى عصور الكنيسة ،الى زمن
سابع - ،زمن الودكيّا ،موسم الحصاد وزمن االنفصال .الكلمة
حلول عصر الكنيسة ال ّ
تبيّن بوضوح بأنّنا في عصر الكنيسة األخير هذا ،سوف نرى فئةً من المؤمنين الّذين
الرب بالعذارى.
يصفهم ّ
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المسيح ،هو رئيس ٳيماننا و ُمك ّمله .ٳنّه األلف والياء .الكنيسة الّتي هو أنشأها ،قد
بايمان .وسوف تنتهي باايمان نفسهّ .
ان الكنيسة األولى الّتي ُو ِلدت في يوم
انطلقت
ٍ
الخمسين بروح المسيح ،كانت تضم القمح النّقي فقط الغير .ففي ذاك اليوم ،حين
الرب) ،على
الرب (أو مسحة ّ
انسكب الروح القدس بالكامل ،تدفّق حينئذٍّ ،زيت ّ
الرسل والمؤمنين ،لم
والروح معاً .وحقل القمح أو الحنطة ،أي ّ
المؤمنين بالكلمة ّ
تلوثوا بعد .ففي ذاك الوقت ،لم يكن العدو قد بذر حبوب الزؤان.
يكونوا قد فسدوا أو ّ
لقد كانت الحنطة أو بذور القمح ،كعذارى في االيمان .كما ّ
أن التعليم الكاذب ،لم يكن
قد دغدغ أذهانهم بعد.على نقيض كنائس اليوم المتعدّدة ،وما يُس ّمى اعالناتهم اإللهيّة
واايمان ،فالكنيسة الّتي ُو ِلدت في يوم الخمسين ذاك ،كان لديها اعالن يهوه واسمه
الخالصي (الفادي) ،يهوشوع (يهوشع) ،وهو االسم الّذي ُمنِح للمسيّا .تلك كانت
العقيدة األولى الموضوعة في االنجيل الّذي ،ب ّ
شر به بطرس في يوم الخمسين ذاك.
الروح .هذا هو
انّه االعالن الّذي أعطاه ّ
الروح القدس الى ك ّل الّذين نالوا معموديّة ّ
المعيار األساسي أوالمقياس الّذي على أساسه ،سوف يت ّم الحقاً ،قياس ك ّل الّذين
الروح القدس.
سيحصلون على معموديّة ّ
على غرارالحنطة النّقيّة في الكنيسة األولى قبل دخول ّ
الزؤان ،ففي زمن الكنيسة
األخيرهذا ،سوف تحصل العذارى أيضا ً ،على اﻹعالن نفسه الّذي حصلوا عليه
آنذاك .ولكن ،كما يُ ْ
ظهر المثل ،فالبعض من هؤالء العذارىّ ،
كن حكيمات والبعض
ّ
أنفسهن في موقفٍّ لم يتوقّعنه على
اآلخر جاهالت .العذارى الجاهالت ،سوف يجدن
ّ
ّ
وبصفتهن عذارى،
يفوتهن .ومع ذلك،
االطالق ،األمرالّذي جعل (حفل) الزواج
ّ
طرحون في النار لكي يهلكوا
فانهن سوف يَ ْخلُ ْ
صن ،على عكس الزؤان ،الّذين سوف يُ َ
بسبب أعمالهم وسيرتهم ّ
البطالة.

من ّ
هن هؤاء العذارى ٳذاً؟
ان العذارىّ ،
ّ
متزوجات ،طاهرات ،نقيّات ،وا يعرفن رجالً ".فالعذارى
هن "غير
ّ
اذاً ،هم اولئك المسيحيّون الّذين انفصلوا عن أنظمة الكنيسة الّتي أنشأتها تقاليد البشر.
انّهم "عذارى" فيما يتعلّق بالكلمة .هم يش ّكلون تلك الفئة من المؤمنين في الزمن
األخير هذا ،الّذين حصلوا على االعالن الّذي سوف يفرزهم ويفصلهم عن بقيّة
ان دراسة بسيطة تبيّن ّ
مؤمني العالم الكنسيّ .
أن زمن الودكيّة قد انطلق في أوائل
القرن العشرين تقريباً ،بعد أفول زمن الميثوديّة .نظرا ً الى ّ
أن التّقاليد ونظام الطوائف
32

التقليدي الجامد والجاف ،ال مكان لهما في قلوب الباحثين عن الحق والحقيقة ،لذاّ ،
فان
العديد من هؤالء ،قد تخلّوا عن خلفيّاتهم ّ
الطائفيّة ،في سبيل البحث عن ال ّرب االه
وعن العالفة األعمق معه .وهكذا انطلقت الكنيسة ما بين السنوات ١١١١و،١١١١
الروح القدس على بعض الجماعات من الباحثين عن الحقيقة هؤالء،
مع فيضان ّ
ساجدين الحقيقييّن ،من مختلف الجنسيّات في أميركا .لقد التهبت نيران النّهضة،
وال ّ
الّتي سوف تغمر كافّة أنحاء أميركا وأوروبا وباقي العالم .وبالنسبة للعديد من
للروح
عرف بالنهضة الخمسينيّة ،أو الفيض الخمسيني ّ
المسيحيّين ،باتت تلك النّهضة ت ُ َ
القدس ،او ما يندرج تحت اسم الحركة الخمسينيّة.
عندما انسكب الروح القدس على اولئك المؤمنين ،في العقد األول من القرن
العشرين ،راح المؤمنون يتكلّمون بألسنة ويتنبّأون ،تماماً ،كما حصل مع الكنيسة
الروح القدس بطريقة فريدة ،لم
األولى ،في اليوم الخمسين .فقد اختبروا معموديّة ّ
يسبق للعديد من المؤمنين أن عاينوها من قبل ،منذ أن اجتاح ّ
الزؤان الكنيسة ،ٳبّان
أن ّ
زمن الكنيسة الثّالث .غير ّ
الطوائف المسيحيّة (وعلى وجه الخصوص ،الكنائس
المعاصرة اليوم) ،بمعزل عن الحركة الكاريزماتيّة الخمسينيّة ،يَعتبرون ب ّ
أن ظاهرة
(الغلوسوالليا) ،التكلّم بألسنة ،هي ظاهرة غير حقيقيّة وال كتابيّة أيضاً .انّهم يعتمدون
في حكمهم هذا ،على األمر الحاصل اليوم في الكنائس الكاريزماتيّة الخمسينيّة .من
بين المئات واآلالف من الّذين يتكلّمون بألسنة ،هناك حفنة قليلة فقط ،حقيقيّون .فالعديد
منهم ينتحلون صفة امتالك موهبة األلسنة وغيرها من مواهب الروح القدس الثمانية
األخرى.
كما هو معلوم لديناّ ،
الرب االه ووعوده ،قد أعْطيت أوالً الى اسرائيل،
فان أفوال ّ
الرغم من ّ
أن أبناء اسرائيل ،كانوا يؤمنون باالله
شعبه المختار(روميه  .)٥-١ꓽ١على ّ
الواحد ،االّ أنّهم لم يتمكنّوا من استيعاب أو فهم المسيّا .من جه ٍّة أخرى ،نجد ّ
أن
س ّمى الثّالوث
شعوب األمم الّذين قبلوا المسيّا (المسيح) ،نراهم اليوم ،يؤمنون بما يً َ
األقدس – الهوت ُمتّحد مؤلّف من ثالثة آلهة (لكنّهم يفضّلون االشارة اليهم كثالثة
(للروح
الرسلّ ،
أشخاص) .مع ذلك ،اذا أمعنّا النّظر في الفصل الثاني من أعمال ّ
القدس) ،نجد ّ
بأن الرسول بطرس ،كرز على مسامع الحضور آنذاك ،برسال ٍّة بسيطة،
ى قويا ً جدا ً عليهم .فلقد كشف في رسالته هذه ّ
بأن كلمة يهوه ال ُم ْعلَنَة
انّما كان لها صد ً
نبوة يوئيل قد اكتملت وت ّمت بالمسيح يسوع .ث ّم ختم قائالً" :فَ ْليَ ْعلَ ْم يَ ِقينًا َج ِمي ُع
في ّ
صلَ ْبت ُ ُموهُ أ َ ْنت ُ ْمَ ،ربًّا َو َمسِي ًحا"(أعمال
سو َ
بَ ْي ِ
ع هذَا ،الَّذِي َ
ت إِ ْ
س َرائِي َل أ َ َّن اللهَ َجعَ َل يَ ُ
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س الحاضرون من اليهود في قلوبهم ،ٳ ْذ أدركوا ّ
بأن ذاك
 ،)١١ꓽ٥وعلى الفور ،نُ ِخ َ
وردّا ً
ي ،مسيّهم ال ُم ْنت َ َ
ّ
ظرَ .
الرجل ،يسوع ،الّذي هم صلبوه ،هو بالحقيقة ،ٳبن يهوه الح ّ
على صرختهم ورغبتهم الصادقة لعمل ك ّل ما هو ّ
حق وصحيح ،دعونا نالحظ ما كان
جواب بطرس ،والّذي يبدو مناقضا ً للوصيّة أوالمأموريّة الواردة في متّى ،١١ ꓽ٥١
اح ٍد ِم ْن ُك ْم َ
سو َ
الرسل" :تُوبُوا َو ْليَ ْعت َ ِم ْد كُل َو ِ
علَى ا ْ
المعطاة له ولباقي ّ
س ِم يَ ُ
ع ا ْل َمسِيحِ
ُس".في ذاك اليوم ،ثالثة آالف نفس نالوا
ان ا ْل َخ َطايَا ،فَت َ ْقبَلُوا ع َِطيَّةَ الروحِ ا ْلقُد ِ
ِلغُ ْف َر ِ
هذا االعالن ,وحملوا ٳسم يسوع المسيح ،من خالل معموديّة الماءّ .
ان هذه الحقيقة
الرب االله ّ
القائلة ّ
الظاهر بالجسد ،قد انتشرت كما النّار
بأن يسوع المسيح هو ّ
الرسل " -أ َ ْي إِ َّن اللهَ
الو ّهاج ،في أطراف المعمورة ،من خالل البشارة الّتي حملها ّ
س ِه٥("،كور .)١١ ꓽ٢.لم يُذ َكر شي ٌء ّ
ك َ
قط عن
صا ِل ًحا ا ْلعَالَ َم ِلنَ ْف ِ
َان فِي ا ْل َمسِيحِ ُم َ
ثان في الثالوث ،أو عن ث ّمة ثلث االله ،قد أصبح رجالً ليخلّص الخطأة .على
ٍّ
شخص ٍّ
العكس ،فلقد قال بولس بأنه ،في يسوع المسيح فد ح ّل ك ّل ملء الالّهوت جسديّا ً
(راجع كولوسي .)١ꓽ٥⸵١١ꓽ١
ّ
ٳن هؤالء المؤمنون قد تلقّوا في أوائل القرن العشرين الموهبة الحقيقيّة .لم تكن
مجرد تكلّم بألسنة وحسب ،أو أيّا ً من المواهب الروحيّة التّسعة األخرى،
المسألة
ّ
ٳعالن ،كان يجهله العديد من
ولكنّهم اختبروا شيئا ً أعظم بكثير ،جعلهم يفطنون الى
ٍّ
الرسل في يوم
المسيحيّين من قبلهم .لقد حصلوا على اﻹعالن نفسه الّذي حصل عليه ّ
األول على
الخمسين ،ال ُمقاس بحسب المعيار الّذي ْ
ي خالل الفيض الخمسيني ّ
أر ِس َ
الروح القدس،
الكنيسة األولى .عندما نال المسيحيّون الثالوثيّون هؤالء ،معموديّة ّ
ٳعالن مهم .فلقد باتوا مقتنعين باألخطاء الموجودة في تعليم
حصلوا آنذاك ،على
ٍّ
الثالوث والمعموديّة باسم اآلب الثالثي ،االبن والروح القدس .وبعدئذٍّ ،تبنّوا تعليم
الرب يسوع المسيح .وانسجاما ً مع هذه الحقيقة ،ٳعتمد
االله الواحد والمعموديّة باسم ّ
الرب يسوع المسيح ،كما هو وارد في أعمال
الجميع ثانيةً ،على ٳسم الوهيم الفادي – ّ
 .١١ꓽ٥من هنا نجد ب ّ
ح
أن الكلمة المقدّسة هي حقيقيّةَ ":وأ َ َّما َمتَى َجا َء ذَاكَ ُ ،رو ُ
ق" (يوحنا  ⸵١١ꓽ١١راجع مزمور .)٢ꓽ٥٢ال
ق ،فَ ُه َو يُ ْر ِ
يع ا ْل َح ّ ِ
ا ْل َح ّ ِ
ش ُد ُك ْم إِلَى َج ِم ِ
الروح القدس ،الى المؤمنين لكي يتكلّموا بألسنة ،أو لكي يستعرضوا احدى
يُمنَح ّ
مواهبه الروحيّة .ٳنّه يُمنَح بصفته عطيّة المسيح الى ك ّل المؤمنين المولودين والدة
األول الّذي يفعله ،هو
ثانية جديدة ،من أجل قيادتهم وٳرشادهم الى ك ّل الحق .واألمر ّ
اٳلعالن عن نفسه وعن ٳسمه.
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عندما أصبحت "الخميرة الّتي أخذتها امرأة وخبّأتها في ثالثة أكيال دفيق حت ّى
اختمر الجميع" ،غذا ًء للكنيسة وأكلته ،أصبح ّ
الزيت مضغوطا ً لدرجة ّ
أن المسيحيّين
الّذين حازوا عليه ،لم ينالوه الى الملء ،نظيرالكنيسة األولى ،الّتي ح ّل عليها الروح
القدس الى حدّ اﻹمتالء .معظمهم كانوا حائزين على الجوهر ،،أي الجزء األساسي
دركون قيمته الكاملة .مع ظهور اﻹصالحيّين
منه فقط .عددٌ قلي ٌل منهم فقط ،كانوا يُ ِ
الرب االله ،في استعادة كنيسته ،كما ابتدأ أيضا ً بتعريف العالم
على ال ّ
ساحة ،شرع ّ
الروح القدس .ففي أيام مارتن لوثر ،ت ّم استعادة
الكنسي على الحقيقة حول معموديّة ّ
كيالً واحدا ً من الدّقيق وٳصالحه – التبرير .وبعدئذٍّ ،أصلح جون ويسلي الكيل الثاني
بالتّقديس .وحيث ّ
أن اختالط الزؤان مع الحنطة ،كان مسموحا ً به الى أن يحين موسم
ي اهتمام الى نوع الطائفة الّتي ينتمي اليهاهذا
الحصاد ،لذا ،فٳ ّن ّ
الرب لم يُ ِعر أ ّ
المسيحي أو ذاك ،خالل تلك العصور .نعم ،ان المؤمنين الحقيقيّن ،قد ُو ِلدوا من روح
يهوه ،واالّ فمن المستحيل أن يحظوا بالحياة األبديّة – "المولود من الجسد جس ٌد هو،
الروح هو روح"( .يوحنا  .)١ꓽ١عندما دخل الكيل النهائي (التّدبير
والمولود من ّ
شدّ أواصر
الرب االله ،ٳنطالقا ً من بداية القرن العشرين ب َ
النهائي) حيّز البصر ،شرع ّ
الرغيف بأكمله ،في حين قُ ِطع الزؤان عن الحنطة ،ف ُج ِمعت الحبات الجيّدة في
ّ
األواني ،فيما ُ
سيئة بعيدا ً ،الى الخارج .كما هي األلف ،هكذا هي
ط ِرحت األخرى ال ّ
الرب ٳصالح الكنيسة واستعادتها وتوجيهها صوب الكمال،
الياء أيضاً .ينبغي على ّ
ّ
ألن كلمته تتطلّب هذا األمر .يتو ّجب على ك ّل فر ٍّد يعتبر نفسه مؤمنا ً بالكتاب المقدّس،
أن يدقّق بما يؤمن به بك ّل جدّية ،ٳ ْذ هنالك العديد من األرواح التّحريضيّة ،الّتي تقول
"ان المذاهب والعقائد ال ته ّم ،طالما أنّكم تؤمنون ّ
للناسّ ،
بأن يسوع المسيح ،هو
مخلّصكم ال ّ
سماء واألرض تزوالن ولك ّن
ضلّوا .لقد قال يسوع":ال ّ
شخصي ".ال ت ُ ِ
الرب
كالمي ال يزول(".متى  .)١٢ꓽ٥٤ٳنطالقا ً من هنا ،ال يجوز أن نزيد على كلمة ّ
االه ،أو نحذف منها (رؤيا  ⸵١١ꓽ٥٥أمثال  ⸵ ١ꓽ١١تثنية .)٥ꓽ٤
[مالحظة :في حال لم تقتنعوا حتى اآلن ،بحقيقة العماد على ٳسم الرب يسوع المسيح
جربوا هذا األمر .سدّدوا ثمن شراء سلعة ما ،بواسطة شيك مصرفي .وقّعوا
الفاديّ ،
ال ّ
كنت رجالً تعيش مع ٳبنك ،ووالدك
شيك هكذا" ،آب ،ٳبن وزوج" (هذا ،في حال َ
كنت مالكا ً لشركة،
وزوجتك) ،دعونا نرى وقتئذٍّ ،ٳن كان قابالً للقبض .حتى ولو أنّك َ
صندوق فيها ،ووقّعت شيكا ً باأللقاب الثّالثة هذه ،فانّها
ورئيس مجلس ادارتها وأمين ال ّ
لن تجعله قابالً للقبض .لن تكون طبعا ً بهذا الغباء ،بل سوف توقّعه ،دون أدنى شك،
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بٳسمك الشّخصي .ولكننا نجد ّ
أن كافّة الكنائس المسيحيّة تقريباً ،قد ُخدِعت من قِبل
والروح
الشيطان ،من أجل اتّخاذ ٳسما ً ثالثيّا ً في معموديّة الماء ،وهو،اآلب ،واالبن ّ
القدس ،وهو اسم ،ال قيمة له .لقد ذهب بعض الالّهوتيون بعيدا ً جدا ً عن اآلية الواردة
في أعمال  ،١١ꓽ٥في تعليمهم ّ
حولين
بأن بطرس (وباقي ّ
الرسل) قد أوصوا جميع المت ّ
"الرب يسوع المسيح"ِ ،وفقا ً
الى المسيحية ،بأن يُ ْقدِموا على معموديّة الماء على ٳسم ّ
لما ورد في متى ]١١ꓽ٥١
لم يكن ِب ِوسع تالميذ المسيح فعل ال ّ
شيء الكثير ،لو أنّهم لم ينتظروا موعد اآلب،
الرغم من كونهم
ألنّهم كانوا حائزين على معرفة بسيطة بملء الكلمة الكاملة ،على ّ
تبرر التالميذ بااليمان بكلمة المسيح،
شهودا ً للمسيح ولخدمته (لوقا  .)٤١-٤١ꓽ٥٤لقد ّ
الروح
وتط ّهروا وتقدّسوا (يوحنا  ⸵١١ꓽ١١أفسس  ⸵٦٢ꓽ٥عب ،)١١ ꓽ١١.وقبلوا ّ
القدس الّذي نفخه المسيح فيهم (يوحنا  .)٥٥ꓽ٥١كان لديهم خالصاً ،على ِغرار
الروح القدس في
القديسين واألنبياء الّذين سبقوهم .ولكنّهم لم يختبروا تدفّق ملء ّ
داخلهم (يوحنا  .)١١-٨٣ꓽ٢وبالتالي ،قيل لهم أن يُقيموا في أورشليم الى أن يلبسوا
علَ ْي ُك ْمَ ،وتَكُونُ َ
ستَنَالُ َ
ون ِلي
ُس َ
ون فُ َّوةً َمتَى َح َّل الرو ُ
قوة ً من ال ّ
سماء" :ل ِكنَّ ُك ْم َ
ّ
ح ا ْلقُد ُ
ض( ".أع.)١ꓽ١.
ور َ
ُ
ام َر ِة َو ِإلَى أ َ ْف َ
س ِ
ش ِلي َم َوفِي ُك ِ ّل ا ْليَ ُهو ِديَّ ِة َوال َّ
صى األ َ ْر ِ
ش ُهودًا فِي أ ُ ُ
ّ
ّ
ولكن الكاريزماتييّن
قوةً ،ليكونوا شهوداً.
ٳن فيض الروح القدس هذا ،هو الّذي ألبسهم ّ
والخمسينيّين يعتقدون عكس ذلك .فبالنّسبة اليهم ،هم يعتبرون ّ
القوة هي ،ما يريد
أن ّ
الروحيّة" ،كالتّكلّم بألسنة،
المؤمن فعله ،أوالّذي يستطيع فعله ،في سياق "المواهب ّ
التّنبؤ ،شفاء المرضى ،طرد ال ّ
شياطين ،الخ...ومع ذلك ،تبقى الحقيقة واضحة :انّها
الروح القدس الّذي يح ّل على المؤمنين ،وهوالّذي يقودهم ليكونوا شهودا ً للمسيح
قوة ّ
ّ
ّ
الحق (كمثل القول ِلمن كان المسيح ومن هو بالنّسبة اليهم
يسوع من أجل قول
وبالنّسبة لآلخرين – متى  ⸵١١-١٥ꓽ١١يوحنا  ،)٢-٥ꓽ١٤ويرشدهم الى حقيقته
القوة لرؤية كلمة الحق ،وللثبات عند الحقيقة ،ٳبتدا ًء من حقيقة وجود
الكاملة .انّها ّ
الرب
اله واحد ،الّذي تج ّ
سد في ّ
الرجل المدعو يهشوع (يهشوا ،يسوع) ،وهوّ ،
والمسيح معاً ،والّذي ،يعتمد المؤمنون بمعموديّة الماء ،على ٳسمه الفادي ،في سبيل
الروح يكشف عن نفسه وعن اسمه ،ببساطة .وهذا هو
المصالحةً مع خالقهم .ا ّن ّ
بالضّبط موضوع الصالة الّتي رفعها بولس من أجل المؤمنين في أفسس" :ك َْي
اإل ْعالَ ِن فِي َم ْع ِرفَتِ ِه"
سو َ
يُ ْع ِطيَ ُك ْم إِلهُ َربِّنَا يَ ُ
ع ا ْل َمسِيحِ ،أَبُو ا ْل َم ْجدُِ ،رو َح ا ْل ِح ْك َم ِة َو ِ
صا ً الى
(أف .)١٧ ꓽ١.حقاً ،ينبغي على العديد من المسيحيّين أن يُعيروا اهتماما ً خا ّ
سامريّة على البئر ،وأن يتنبّهوا لها جيّداً ":أ َ ْنت ُ ْم
الكلمات الّتي قالها يسوع الى المرأة ال ّ
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ست ُ ْم ت َ ْعلَ ُم َ
س ُجد َ
ص ُه َو ِم َن ا ْليَ ُهودِ.
س ُج ُد ِل َما نَ ْعلَ ُم  .أل َ َّن ا ْل َخالَ َ
ون ،أ َ َّما نَ ْحنُ فَنَ ْ
ُون ِل َما لَ ْ
تَ ْ
س ُجد َ
ُون ا ْل َح ِقي ِقي َ
اجد َ
اآلنِ ،ح َ
ساعَةٌَ ،و ِه َي َ
ون يَ ْ
ين ال َّ
َول ِك ْن تَأْتِي َ
ُون ِلآل ِ
س ِ
ب ِبالروحِ
ُون لَهُ
س ُجد َ
ِين لَهُ .اَللهُ ُروحٌَ .والَّذ َ
اجد َ
ق ،أل َ َّن
ِين يَ ْ
ب ِمثْ َل ه ُؤاَ ِء ال َّ
اآلب َطا ِل ٌ
َ
س ِ
َوا ْل َح ّ ِ
س ُجدُوا( ".يوحنا)٥٤-٥٥ꓽ٤
ق َي ْن َب ِغي أ َ ْن َي ْ
فَ ِبالروحِ َوا ْل َح ّ ِ
بالتّالي ،هل يه ّمنا معرفة الحقيقة؟ ٳن كان الجواب "نعم" ،ف ّ
ان الحقيقة ذات األهميّة
القصوى ،هي بالطبع ،ٳعالن اللّه القادر عن نفسه ،في المسيح يسوع ،في اﻹسم الّذي
ْطي له ،والّذي فيه الخالص والفداء ،لك ّل من يؤمن به .ٳ ّن كافّة ّ
الطوائف المسيحيّة
أع َ
تقريباً ،ال يعيرون اهتماما ً كبيرا ً لمبدأ االله الواحد ولصفة الخالص والفداء في ٳسمه،
الرسل جميعا ً
الرب يسوع المسيح .ٳن كانت هذه المسألة قد نالت اهتمام ّ
أي ،في ّ
وكافّة مؤمني الكنيسة األولى ،فينبغي أن تكون اذاً ،محور اهتمام جميع المؤمنين
والعابدين الحقيقيّين في عصرنا الحالي هذا .ٳن كنتم قد نلتم معموديّة الروح القدس،
فيجب أن تكونوا حائزين على ّ
الزيت لكيما يضيء نور هذه الحقيقة في حياتكم .ومن
ثَم ،سوف تنكشف باقي الحقائق االلهيّة .فبدون اﻹعالن الحقيقي ،لن يكون لديكم سوى
الروح الطائفيّة الّذي سوف يقودكم نحو النّظام الدّيني.
ّ

ّ
الزيت ،ا "األلسنة"
مع ٳنسكاب الروح القدس ،في أوائل القرن العشرين ،على المؤمنين الحقيقيّين
والباحثين الجدّيّين عن الحقيقة ،يمكننا أن نالحظ ّ
الروحي ،هو الزيت
بأن هذا الفيض ّ
نفسه الّذي انسكب على الكنيسة األولى .وابتدا ًء من ذلك الوقت ،ٳبتدأ الروح يبعدهم
ّ
المنظمة ،لكيما يقودهم
عن تقاليدهم وعاداتهم ،وراح يشدّهم الى خارج مؤسساتهم
باتجاه الحقيقة األولى واألهم ،أال وهي مفهوم االله الحقيقي ،وٳسمه الخالصي ،تماما ً،
الرسل آنذاك ،لم يتب ّجحوا
كما عمل في حينه ،مع رسل المسيح األوائل .انّما اولئك ّ
حائز
متشدّقين بأفواههم بأنّه من الّ ِلزام على المؤمن التكلّم بألسنة ،وٳالّ ،فٳنّه غير
ٍّ
على"الروح القدس" .كما انهم لم ينادوا قائلين "،تعالوا وخذوا موهبة التكّلم
بألسنة!" كال ،بل كانوا يذيعون الرسالة التالية":تعالوا وخذوا زيتًا!" تعالوا وافبلوا
الرسالة في مختلف الطوائف .لوثر،
معموديّة الروح القدس!" لم يُ َبشربهذه ّ
ص ِلحين أيضاً ،لم يب ّ
شروا بها بتاتاً .كما ّ
أن
زوينغلي ،كنوكس ،كالفن وسائر ال ًم ْ
ويسلي ،وايتفيلد ،ادوارد ،سبورجون وغيرهم من المب ّ
شرين الّذين أتوا بعد عصر
االصالح ،هم أيضا ً لم يأتوا على ذكر تلك الرسالة على االطالق .ففي ذاك الوقت لم
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يكن لدى الطوائف المسيحيّة المختلفة ،سوى قطرة من ّ
الزيت الّذي أرسله ال ّرب الى
تالميذه ،في يوم الخمسين.
الروح القدس ،ينزل مباشرة ً ،في الماء لكي يعتمد على
عندما ينال أحدهم معموديّة ّ
الرب يسوع المسيح .من الطبيعي أن نجد ّ
بأن البعض قد وجدوا صعوبةً في نفض
ٳسم ّ
عقائدهم وتعاليمهم التقليديّة الّتي كانت تناقض الكلمة .وكم كان صعبا ً بالنسبة للخدام،
الّذين كانوا مأسورين بالتنشئة والثقافة الّتي ُ
ط ِبعوا عليهما داخل الطوائفّ .
ان هذا ال َك ّم
من القادة المسيحيّين الّذين راحوا يتأرجحون ذهابا ً وٳيابا ً ويتمايلون يمنةً ويسرة ً حول
الحقيقة الّتي وصلت اليهم ،فأصبحوا أداة ً في يد الشيطان ،الّذي استخدمهم لكي
يتسبّبوا بانفصال المؤمنين عن بعضهم البعض ،وزرع ال ّ
شقاق فيما بينهم .كما أنّهم،
وبدالً من ّ
سسة الدينية التابعة لبابل الزانية ،وعوضا ً من أن
فك االرتباط مع المؤ ّ
يخلعوا عنهم ربطة العنق الّتي تقيّدهم بهذه المنظومة وتشدّهم اليها ،من أجل االنطالق
صوب اورشليم المدينة الروحيّة المقدّسة ،حيث يجب أن يبنوا بيوتهم ،فاذا بهم
سسونها (أي أورشليم) خارج منطقة تلك المدينة العظيمة الزانية .لقد أراد روح
يؤ ّ
بابل الديني والطائفي توسيع حدوده  ،فلجأ الى تطويق جميع ضواحي المنازل
الموجودة في متناول يده ،واﻹحاطة بها .عندئذٍّ ،أصبحت تلك الضّواحي ،جز ًء من
ّ
سسات على يد البشر ،وانتشر مذّاك
سست
المنظمات والمؤ ّ
بابل .وفي أقل من عقد ،تأ ّ
ض ِلّل الّذي يعتبر ّ
أن "التّكلّم بألسنة ،هو الدّليل والبرهان على
الوقت ،التّعليم ال ُم َ
الروح القدس ".وفي منتصف القرن العشرين ،برزت ظاهرة أخرى
حصولك على ّ
الروح القدس" ،واتّخذت اسم "الحركة الخمسينيّة المتجدّدة"،
فيما
ّ
خص "معموديّة ّ
أو الحركة الكاريزماتيّة" .لقد ولجت تلك الحركة ،الى داخل العديد من المذاهب
والطوائف ،بما فيها كنيسة روما الكاثوليكيّة ،ودفعت قُدُما ً بالتعليم الخاطئ في
الروح القدس" .وبالمقابل ،ٳنطلق هذا التّعليم ووصل الى حدود
موضوع "معموديّة ّ
الروح"،
التطرف ،الى ما يس ّمى مظاهر وعالمات الروح القدس ،مثل "المقتول من ّ
ّ
والضّحك المقدّس"ّ .
ان الحركة الخمسينيّة والكاريزماتيّة في يومنا هذا ،قد أخذتا
ومتطرف.
شكلين جديدين وكليهما راديكالي
ّ
في بداية الفيض الخمسيني ،كانت ك ّل المظاهر ال ُمع ِبّرة حقيقيّة ،ولكن ،عندما دخل
رجال العلم الى هذا المضمار ،وصار التّشديد أكثر فأكثر على "معموديّة الروح
(تعبير غالبا ً ما يُساء استخدامه وتطبيقه) ،أنذاك ،طغت أفكارهم على
القدس"،
ٌ
الكلمة ،واحتلّت األولويّة على حساب الكتاب المقدّس .ولقد أنبتت ٳحدى أفكارهم تلك،
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عقيدة ً تقول ّ
بأن التكلّم بألسنة ،هو الدليل والبرهان على امتالكك الروح القدس ،األمر
الرسل األوائل على ذكره أبداً ،ولم يعلّموه بتاتاً .ال بل ّ
ان
الّذي لم يأ ِ
ي واح ٍّد من ّ
تأ ّ
الرائجة بين الكنائس الخمسينيّة
بولس قد قاد في الواقع ،تعليما ً مناقضا ً لهذه العقيدة ّ
ومثيالتها ،وذلك عندما سأل في رسالة كورنثوس" ،أَلَعَ َّل ا ْل َج ِمي َع يَت َ َكلَّ ُم َ
سنَ ٍة؟"
ون بأ ْل ِ
المرج ٌل ال ُمتو ِقّد بكافّة المشاعر
(١كور .)١١ -١٥.يوجد اليوم ،سمو ٌم في الوعاء ،انّه ِ
الدينيّة .فنرى بعض المسيحيّين يتلقّنون ّ
"فن" التكلّم بألسنة⸵ لقد علّموهم " كيف يقبلون
فوه ببعض "الكلمات الغير مفهومة والخالية
ّ
الروح القدس" ،وذلك عبر االسراع بالت ّ ّ
ي معنى" (الكرشونة ،أو الرطانة :أي لغة ال معنى لها) ،ومن خالل تقليد
من أ ّ
اآلخرين .ناهيك عن ُمنتحلي صفة ٳمتالك بعض المواهب الروحيّةَ ،كمثل تعلّم ّ
"فن"
طرد األرواح الشريرة ،وكيفيّة شفاء المرضى ،وكأنّه يمكننا اقتناء المواهب اﻹلهيّة
أو الحصول عليها ،عن طريق التعلّم أو من خالل تقليد بعضنا البعضّ .
ان بعض
الوعّاظ والمب ّ
يتصرفون ،أو بأألحرى يمثّلون كما
شرين يشبهون نجوم السينما ،فنراهم
ّ
يفعل هؤالء النجوم ،فيدغدغون شعور الجماعات والحضور ويوهمونهم بال ّ
شعور
الجيّد والحسن ،من خالل ضبطهم الموجة على ما يليْ " :
كن جيّداً ،أشعر بالغنى،
الرب يريد أن تكون أحوالك مزدهرة،
ك ْن غنيَا ،"...أو تثبيتها على التّردّدات التاليةّ ":
انّه يريد أن تكون غنيّاً ".هنالك كميّة من ال ّ
شحنات العاطفيّة ،واألحاسيس والمشاعر
الّتي يتمتّع بها المؤمنون المصطنعون .دعوني أقول اآلتيّ ":
ان الحركة الكاريزماتيّة،
هي أداة في يد ابليس ،وهو يستخدمها من أجل توحيد جميع الكنائس مع بعضها
البعض ،لكي يُعيدهم جميعا ً الى حضن روما (مدينة الفاتيكان) .نعم ،انّها الحقيقة.

وفت المساء
َ
ّ
َ
وخرجن للقاء العريس.
مصابيحهن
أخذن
 ١حينئ ٍذ يُش ِبه ملكوت السماوات عشر عذارى،
بأن ّ
الرب االله ،يبدأ النهار عند غروب الشمس .الحظوا ّ
الزيت (أي
ِوفقا ً لمواقيت أو روزنامة ّ
الروح القدس) ،قد انسكب عند مغيب الشمس ،م ّما يعنيّ ،
سابع ،أي
بأن عصر الكنيسة ال ّ
مسحة ّ
ّ
زمن الودكية ،قد انطلق في العام ّ .١١١١
ٳن فيضان الزيت (أي الروح القدس) ،الذي حصل في
زمن الكنيسة األخير هذا ،يمثّل بداية ختام عمل يهوه النهائي ،والقاضي بٳعداد عروس المسيح
وتجهيزها باتّجاه الكمال في الكلمة" .تعالوا وخذوا زيتاً" – أي معموديّة الروح القدسّ -
ٳن هذه
الدّعوة للحصول على الزيت ،لم تكن الرسالة النهائية أو الختاميّة .كما ّ
أن ٳعالن اﻹله الواحد ،لم
يكن هو أيضاً ،اﻹعالن األخير أو الرسالة األخيرة .ال بل ّ
ان هذين اﻹعالنين أو التعليمين ،قد
خاطئ
فتحول األول الى تعل ٍّيم
انحرفا عن موضعهما الكتابي ،بعد فترةٍّ قصيرة من نشأتهما.
ّ
ٍّ
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بأن التّكلّم بألسنة ،هو ال ّ
ض ِلّ ٍّل ،ٳ ْذ ذهب الى حدّ التّأكيد ّ
الروح القدس،
شرط األساسي المتالك ّ
و ُم َ
الروح القدس .أما بالنسبة
بالروح ،وبالتّالي ،نكون قد نلنا ّ
والدّليل القاطع على أنّنا قد تع ّمدنا ّ
اعالن آخر ،أال
وتحول الى
للت ّعليم اآلخر ،أي"،اعالن اﻹله الواحد" ،فقد انحرف هو أيضاً،
ّ
ٍّ
وهو "األحاديّة" ،أي ،االعالن ال ُم َعنون هكذا" ،يسوع وحده"" ،فقط يسوع" "يسوع فقط" ،وهي
تقر وتعترف ّ
سماوي ،وهذا التّعليم ،هو نقيض هذه اآليات
بأن يسوع نفسه ،هواآلب ال ّ
عقيدة ّ
َ
وحيَّ ٍة
سو َ
ار َكنَا ِب ُك ِ ّل بَ َر َك ٍة ُر ِ
اركٌ اللهُ أبُو َر ِبّ َنا َي ُ
ِيح ،الَّذِي َب َ
الكتابية البسيطة التالية ُ " :مبَ َ
ع ا ْل َمس ِ
ِيح ،أَبُو ا ْل َمجْ دِ،
سو َ
س َما ِويَّا ِ
فِي ال َّ
ت فِي ا ْل َمسِيحِ(".أفسس" )١:١ك َْي يُ ْع ِطيَ ُك ْم إِلهُ َر ِبّنَا َي ُ
ع ا ْل َمس ِ
اإل ْعالَ ِن ِفي َم ْع ِرفَ ِت ِه" (أفسس .)١٢:١ولكن ،الرسالة األخيرة أو النهائيّة ،قد
ُرو َح ا ْل ِح ْك َم ِة َو ِ
لرسول تلك(أوالهتاف)،
وصلت بعد خمسين سنة عند منتصف اللّيل ،في العام  .١١٢١وصرخة ا ّ
قد افتتحت الرسالة األخيرة ال ُم ْعلَنَة للعالم الكنسي.
تابع ﻹحدى ّ
الطوائف ،يمكنه رؤية اآليات الكتابيّة
دعوني أقول التّالي :ما من ٍّ
عالم الهوت ّ
ي ٍّ ٍّ
واستيعاب فكرة ّ
الرب االله يرسل الى كنيسته ،رسوالً من األمم .لو أنّهم يستطيعون فقط ،فهم
أن ّ
ما قد تنبّأ به النّبي مالخي بما يتعلّق بايليا النّبي ،الّذي "سوف ير ّد فلب اآلباء الى األبناء ،وفلب
األبناء على آبائهم" (راجع مالخي  .)١-٤:٢ال يمكننا أن ننكر ّ
بأن يوحنّا المعمدان قد ت ّمم
النبوةّ ،
ألن مالك ّ
األول من ّ
الجزء ّ
الرب قد أخبر والده زكريا بما يليَ " :ويَتَقَ َّد ُم أ َ َما َمهُ بِ ُروحِ
َ
َ
ُ
ش ْعبًا
ئ ِللربّ ِ َ
اءَ ،وا ْلعُ َ
اء ِإلَى األ ْبنَ ِ
وب اآلبَ ِ
ِإي ِليَّا َوفُ َّو ِت ِهِ ،ليَ ُر َّد فلُ َ
صاةَ ِإلَى فِك ِْر األ ْب َر ِارِ ،ل َك ْي يُ َه ِيّ َ
شخص آخرلكي يت ّمم الجزء
سياق عينه ،ال بدّ أن يأتي
ُم ْست َ ِعدًّا( ".لوقا  .)١٢:١هكذا ،وفي ال ّ
ٌ
نبوة مالخي.
الثاني من ّ
يصعب على العديد من المسيحييّن القبول أو اٳلستيعاب ّ
نبوة مالخي لها عالقة بالمؤمنين
بأن ّ
المتحدِّرين من األمم .الحظوا ّ
النبوة تستهدف القلب .كان الناموس واألنبياء الى يوحنّا .لقد
بأن ّ
جاء يوحنا المعمدان بروح ايليا ،لكي يُع ِلن ٳفتتاح عصر نعمة ٳلوهيم والّتي بواسطتها ،سوف
ب البشرّ .
ٳن رسالة يوحنا،
يكتب الرب االه نفسه كلمته ،ليس على ألواحٍّ حجريّة ،بل ،على قلو ٍّ
ب لمجيء المخلّص .وكان الهدف من ك ّل عظاته ،أن يرد قلوب اآلباء
كانت تقضي باعداد شع ٍّ
سِكين يتعاليمهم اليهوديّة) ،على األبناء .وهؤالء األبناء هم أولئك
الدينيّين أو المتديّنين (ال ُمت َ ّم ّ
ّ
الحق من خالل بشارة يوحنا المعمدان .حتى ّ
والمتمردين ،قد
أن اولئك العًصاة
الّذين اهتدوا الى
ّ
جراء االستماع الى تبشير يوحنا المعمدان .هؤالء األبناء ،قد
تعرفوا على حكمة األبرار من ّ
ّ
فتحوا قلوبهم الستقبال الكلمة ،البشارة ال ُمفرحة بمجيء المسيّا ،أي اﻹنجيل .وفيما بعد ،أصبح
الرب يسوع المسيح ،عند
البعض من هؤالء األبناء ،تالميذا ً للمسيح .وقد غَدوا الحقاً ،رسل ّ
الرسل)ّ ،
ألن
الرسوليّين (اآلباء ّ
انطالق الكنيسة في يوم الخمسين .لقد أصبحوا ،آباء اإليمان ّ
الرب االه ،قد ُك ِت َبت ونُ ِقشت في قلوبهم .والحقاً ،عندما ت ّم تطعيم المؤمنين من األمم ،في
كلمة ّ
الرسل ،لم تتابع
الكنيسة ،أصبحوا هم أيضاً ،جز ًء من جسد المسيح .ولكن بعد رحيل اآلباء ّ
الكنيسة مسيرتها على درب الحقيقة ،بل غاصت عميقا ً في عادا ٍّ
ت من صنع البشر ،وانغمست
الرب حركة االصالح .ولكن،
في العقائد والتّقاليد لفترةٍّ ٳمتدّت حوالي ١٢١١سنة ،الى أن أعدّ ّ
الرب االله ،رسوالً بروح ايليا( ،على مثال
في المرحلة األخيرة هذه ،من رحلة الكنيسة ،أرسل ّ
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لرب
يوحنا المعمدان ) .لقد جاء ّ
الرسول برسال ٍّة من شأنها ٳيقاظ المؤمنين وٳرشادهم الى كلمة ا ّ
الرب بضرب األرض بلعنة.
الرسل ،قبل أن يباشر ّ
االه ،ولكي يردّ قلوبهم الى ٳيمان آبائهم ّ

الحكيمات والجاهالت
َ ٢وك َ
س ِم ْن ُه َّن َح ِكي َما ٍ
س َجا ِهالَتٍ.
تَ ،و َخ ْم ٌ
َان َخ ْم ٌ
صا ِبي َح ُه َّن َولَ ْم يَأ ْ ُخ ْذ َن َم َع ُه َّن َز ْيتًا،
 ٣أ َ َّما ا ْل َجا ِهالَتُ فَأ َ َخ ْذ َن َم َ
يح ِه َّن.
َ ٤وأ َ َّما ا ْل َح ِكي َماتُ فَأ َ َخ ْذ َن َز ْيتًا فِي آنِيَتِ ِه َّن َم َع َم َ
صابِ ِ
لم ال غير هذه األرقام؟ ّ
ٳن األرقام البيبليّة (أي
ل َماذا "خمس حكيمات" و"خمس جاهالت"؟ َ
الرقم " "٢هو
الرب االه في ٳبراز بعض الحقائق البسيطة ،ٳنّما ،عميقةّ .
الكتابيّة) ،هي أسلوب ّ
الرب،
رقم النعمة .هذا ما يُبيّن هويّة العذارى الحكيمات والجاهالت ،الّلواتي يمثّلن نعمة ّ
ّ
ّ
أماكنهن في ملكوت يهوه .على عكس الزؤان الموجود بين الحنطة (القمح) في الحقل،
ولديهن
والرديء الموجود مع الجيّد في ال ّ
شبكة الضّخمة ،حيث ّ
أن ك ّل واح ٍّد من هذين العنصرين ،سوف
ّ
ّ
ّ
فاتهن شيئا ً عظيماً ،قد
ولكن العذارى الجاهالت ،كال ،لن تُلقى في النار .لقد
ي ُْلقى في النّار،
ّ
ّ
حصولهن عليه .ٳ ّن الّذي
عارم ،لدى
بفرح
قلوبهن
استمتعت به العذارى الحكيمات ،واعتمرت
ٍّ
ٍّ
موقفهن ال ّ
ّ
شخصي فيما
جعل العذارى الحكيمات يتمتّعن بالحكمة ،وجعل األخريات جاهالت ،هو
ّ
مسيرتهن الحياتيّة.
خص العناية بالمصابيح .فالعذارى لم يصبحن حكيمات أو جاهالت ،خالل
ّ
انّ ّ
هن ،ٳ ّما حكيمات وٳ ّما جاهالت ،منذ البداية.
ساسة ،فَ ِطنة وحريصة .فهي تمتحن نفسها ،بثبات وباستمرار ،في موضوع
العذراء الحكيمة ،ح ّ
الرب نفسه تجاهها .ٳنّها تتولّى العناية الالزمة
الرب وكلمته ،في حين ،يُنير ّ
عالقتها مع ّ
تتصرف على هذا
والتّحضيرات المطلوبة ،من أجل تسهيل لقاءها معه .ٳنّما العذراء الجاهلة ،ال
ّ
النّحو ،فهي ال تف ّكر ،باﻹضافة الى انّها قصيرة النّظر .فهي تشبه احدى الفتيات الّتي ترغب في
الريفيّة الشاسعة والغير مأهولة ،وقد مألت ّ
سيارة
خزان ال ّ
الذّهاب بسيارتها الى ٳحدى المناطق ّ
تخولها الوصول الى هدفها المنشود فقط ،ال أكثروال أق ّل .فهي ،لم
بكميّ ٍّة كافية من المحروقات ّ
تضع في اعتبارها فَ َرضيّة سلوك طريقا ً خاطئاً ،وبالتّالي ،ٳمكانيّة استهالك كميّة البنزين
الموجودة في ّ
مكان ما في المنطقة.
خزان سيارتها ،وبالنتيجة ،تجد نفسها ضائعة في
ٍّ
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الروح القدس في زمن الكنيسة األخير هذا ،أصبح المسيحيون المملوؤون بالروح
مع ٳنسكاب ّ
القدس ،على دراية أكيدة من اقتراب موعد مجيء المسيح الصطحاب عروسهّ .
(ٳن الحاجة
ال ُم ِلحة التّخاذ ٳسم العريس في معموديّة الماء ،هي كتابيّة وصحيحة ).لقد أضحى مجيء المسيح
الرئيسي في الترانيم الكنسيّة لدى معظم ال ًكتّاب والمؤمنين ،فقد ت ّم كتابة العديد
الثاني ،الموضوع ّ
سنين كانت تزداد أكثر فأكثر ،ولكنّها لم تكن أولويّة الى هذا الحدّ،
منها وٳنشادها ،ومع تعاقب ال ّ
خالل القرن العشرين .فالترانيم المماثلة ،كانت نادرة ً جدا ً آنذاك ،حيث ّ
أن التسابيح واألناشيد
كانت هي ال ُمسيطرة على أجواء الكنيسة ،وكان يُ ْفتَ َرض بها أن تُخبر مسيحيّي القرن العشرين
الرب االله يستثير كنيسته ويبث فيها الحماس ٳستعدادا ً لساعة مجيء
بشيءٍّ ما .لقد كان روح ّ
المسيحّ .
ٳن األشخاص الروحيّين قد انفتحت أعينهم وأصبحوا ُمبصرين ،فشرعوا ينادون" ،ها
ت قريباً .يسوع المسيح عائد ،لقد اقترب موعد مجيئه الثاني ".نعم ،جميع العذارى ّ
هو آ ٍّ
كن
الرب يسوع المسيح ،العريس.
يتطلّعن الى عودة ّ

المصباحّ ،
الزيت ،الفتيل ،النّور وزيت اإلناء
بأن جميع العذارى ّ
من المه ّم المالحظة ّ
كن يحملن مصباحاً .ك ّل واحد من المصابيح كان مضا ًء.
ٳ ْن كان ك ّل واح ٍّد من تلك المصابيح يش ّع بالنور ،فهذا يعني بأنّه يحتوي على الزيتّ .
ٳن بعض
بأن مصابيح العذارى الجاهالت لم تكن تحتوي على ّ
المؤمنين يُسرعون الى اﻹستنتاج ّ
الزيت،
صابِي َح ُه ّن
مستندين بذلك الى العبارة الواردة في اآلية  ،١والّتي تقول" :أَ َّما ا ْل َجا ِهالَتُ فَأ َ َخ ْذ َن َم َ
َولَ ْم َيأ ْ ُخ ْذ َن َم َع ُه َّن َز ْيتًا ".ولكن ،لو أنّهم تابعوا القراءة الى اآلية التي تلتها مباشرة ً ،لكانوا أدركوا
ّ
ّ
صة (صغيرة
بأن الجاهالت ،على عكس الحكيمات ،لم يأخذن
معهن زيتا ً ٳضافيّا ً في آنية م َخ ّ
ص َ
مسيرتهن لمالقاة العريس .اليكم برهانا ً آخر يؤ ّكد ّ
ّ
ّ
بأن
مصابيحهن خالل
وقابلة للحمل) ،من أجل
ّ
مصابيحهن ،نراه في اآلية  ،١لحظةَ ،وجدن ّ
ّ
الجاهالت ّ
مصابيحهن تنطفئ
أن
كن يحملن زيتا ً في
بسبب ّ
انسان بتمتّع بكامل قواه
الزيت الّذي ا ْست ُ ْه ِلك والّذي نفذ منها .باﻹضافة الى أنّه ما من
ٍّ
جول خارجا ً في وقت المساء ،بعد المغيب.
العقليّة ،يحمل مصباحا ً فارغا ً من الزيت ،ويغامر بالت ّ ّ
فبانعدام النور الضاءة الدّرب ،سوف يضيع المرء ال محالة ،بسبب ٳزدياد العتمة مع تقدّم
ساعات اللّيل( .مالحظة :لو افترضنَ ّ
أن العذارى
لديهن زيتا ً في مصابيح ّ
ّ
هن،
الجاهالت لم يكن
فهذا يعني بأنّ ّ
الروح
هن لم ينلنَ معموديّة ّ
ّ
امتالكهن للزيت ،ال
القدس .وفي حال عدم
ّ
عليهن اسم "عذارى)".
يجوز اذن ،أن يُطلَق
واآلن ،المصباح هو عبارة عن ِوعاءٍّ يحتوي
على زي ٍّ
ت ،يت ّم رفعه من خالل فتي ٍّل (من الكتّان
ال ُملتوي) ب ِفعل ال ُ
شعيرات ،الى فُتح ٍّة في األعلى
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الزيتون هوّ ،
ان زيت ّ
من أجل تغذية ال ّ
الزيت ال ُم ْست َ ْخدَم في تلك الحقبةّ .
شعلةّ .
ان ك ّل مصباح
ت ،مصنوعٌ و ُمعَدٌّ لٳلستخدام في اﻹنارة ،يُزَ ود ب ُ
زي ٍّ
شحن ٍّة أولّيّة من الزيت ،وبعد ذلك ،يت ّم تعبئته
باستمرار .المصباح ،يمثّل العذراء ،أي المؤمن .وبصفتها مؤمنة ،فانّها تحمل زيتا ً ،والّذي يمثّل
الروح وكلمة يهوهّ ،
الروح والكلمة ،هما واحد( .راجع صم.الثاني  ()٥:٥١أفسس .)١٢:١
ألن ّ
ّ
صة .لقد فال يسوع..." :ا َ ْل َكالَ ُم الَّذِي
الروح في كلمته الخا ّ
ألكون أكثر دقّة ،فالزيت يتحدّث عن ّ
س ِبي ِلي"،
س َرا ٌ
أ ُ َك ِلّ ُم ُك ْم ِب ِه ُه َو ُرو ٌ
ح َو َحيَاةٌ" (يوحنا ِ " .)١١ :١
ور ِل َ
ج ِل ِرجْ ِلي َكالَ ُمكَ َونُ ٌ
(مز .)١١٢:١١١ .لذاّ ،
فان الشخص الّذي يدّعي امتالك الروح القدس ويتناقض ٳيمانه مع
الحقائق الكتابيّة البسيطة ،يكون واهماً.
ان شعلة المصباح ،تمثّل نور الحقيقة ،بصفته مصباحاًّ ،
ّ
فان روح المؤمن الممتلئة ،تضيء
حياته مثل المصباح ،شهادة ً للحقيقة والحق .انّها تعرض( ،أو تُظ ِهر) الحقيقة .طالما ّ
أن المصباح
سخام (أي طبقة الوسخ األسود الناتج عن ٳشعال النار)ّ ،
فان
ممتلئ زيتا ً والفتيل خا ٍّل من ال ّ
الضّوء سيبقى ساطعا ً ويش ّع نوره بوضوح وثبات ،ال يرمش وال يرتجف .الفتيل يتحدّث عن فهم
الرب االه .ٳذا رمشت ال ّ
شعلة أو تمايلت ،فهذا
المؤمن للكلمة .انّه يتحدّث عن ٳعالنات كلمة ّ
يعني بأنّها ال تتغذّى من ّ
الزيت بشكل صحيح ،عند طرف الفتيل .ٳنّه يتغذّى جزئيّا ً على شيءٍّ
آخر موضوع هناك ،والّذي أصبح عائقا ً أمام تدفّق ّ
الزيت الى ال ّ
شعلةّ .
سخام الّذي
ان طبقة ال ّ
ش ّكل على طرف الفتيل ،يرمز الى عتمة ،وظالم وسواد االعالنات ال ُمتأتّية من عقائد وتعاليم
تَ َ
أن العذارى الجاهالت ّ
من صنع البشر ،والّتي ربطوا أنفسهم بمفاهيمها .من هنا نرى كيف ّ
كن
ّ
مصابيحهن بانتظام واصالحها ،وذلك ،عن طريق رفع الفتيل وٳطفاء الجزء
بحاجة الى شحن
األسود ،واذا لزم األمر ،تعبئة المصباح ّ
صص للزيت[ .مالحظة :في
بالزيت من الوعاء المخ ّ
الزمن البيبلي أي في األيام الغابرة ،لم يكن يوجد أيّة وسيلة النتاج شعلةً من أجل ٳشعال النار
ّ
مصابيحهن أي بشحنها
لدى انطفائه ،لذا ،كانت ربّات المنازل الحكيمات والنشيطات يقمنَ بحقن
كل بضع ساعات خالل اللّيل ،لكي يحافظن على ال ّ
شعلة مضاءة وهكذا ،يحصلن على النّارعند
مرتين على األق ّل ،خالل ساعات ّ
الظلمة االثنتي
صباح (أمثال .)١١:١١كانت المصابيح ت ً ْش َحن ّ
ال ّ
عشر ].يتحدّث ٳناء ّ
للروح وللكلمة في حياة المؤمن ،في
الزيت ،عن مصدر حاضر وجاهز ّ
سبيل المحافظة على المصباح ُمضا ًء و ُمشتعالً طوال الوقتّ .
ان ال َمسحة الّتي يتمتّع بها المؤمن،
ذاك ،الّذي يسير باستمرارمع كلمة الكتاب المقدّس الموحى بها روحيّاً ،ال ُم ْ
طلَقة ،الثّابتة،
الرب (٥تيم)١٢-١٤:١ .
والموثوقة ،هي ،تؤ ّمن المصدر الّذي ،يتدفّق من خالله روح ّ
الروح تنبع وتتدفّق من كلمته ألنّها مخزونة في
١يوحنا ،٥١-٥١:٥راجع رؤيا .)١٢:٥٥حياة ّ

كلمته هو الخاصة.
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نعسن ونمن (النعاس والنوم)
كانت حفالت ّ
شرقيّة القديمة (والّتي ال تزال تُمارس الى يومنا هذا ،لدى بعض ال ّ
الزفاف ال ّ
شعوب
ال ّ
شرقيّة)ُ ،متْقَنَة جداً .فكانت تقام العديد من المناسبات االحتفاليّة المتعلّقة بالعرس .من أبرز
صور هذا العرس وأهمها ،هو التّصريح العلني للعالقة الزوجيّة( .اننا نرى في كامل مراحل
ّ
الروحيّة بين المسيح وعروسه ).،يبدأ العرس عادةً ،بعد
الزفاف ،ٳنعكاسا ً لصورة العالقة ّ
غروب الشمس .كان الثّنائي ،أثناء العرس ،يُ ْعلَنان زوجا ً وزوجة أمام الحاضرين .بعد تتميم
اﻹجراءات الالّزمة ،يترك العريس منزله ويتو ّجه الى منزل العروس لالقتران بها ،وغالبا ً ما
كان يقع منزل العروس في بلدةٍّ بعيدةٍّ جداً .أ ّما ٳشبين العريس ،فانّه يسبق العريس مصحوبا ً
بموسيقيّين ،من أجل االعالن عن مجيء العريس(.تك ⸵٥٢ꓽ١١ .مزمور ⸵١٢ꓽ٤٢راجع ارميا
 .)١٤ꓽ٢بسبب بُعد المسافة بين منزلي الثنائي ،أضف اليه حرارة فترة بعد ّ
الظهيرة العالية ،لذا،
كان الموكب يصل عادةً ،الى منزل العروس في وق ٍّ
ت متأ ّخر من المساء ،من هنا كانت الحاجة
سة الى الضّوء[ .مالحظة :هناك ث ّمة افتراض ،مفاده ،أن يغادر كال الطرفين منزليهما ليلتقيا
الما ّ
في منتصف ّ
الطريق .ولكن ،نادرا ً ما كان يت ّم اللّجوء الى هذه العادة ].كانت مراسم الزفاف
مكان ُمحد ٍّد في البلدة أو في القرية ،من ٳختيارعائلة العروس .باستثناء أفراد األسرة،
تجري في
ٍّ
دعوين ،لم يكن لدى العريس معرفة ُمسبَقَة بالمكان المختار.
األقارب والضيوف ال َم ّ
ومع غروب ال ّ
شمس ،تنطلق العذارى (ٳشبينات العروس) لمالقاة العريس (ﻹرشاده الى مكان
معهن وعا ًء للزيت ،يحتوي على كميّة ّ
ّ
العرس) .ٳ ّن العذارى الحكيمات ّ
الزيت
كن يأخذن
ّ
ّ
ّ
عليهن القيام به)
غايتهن المنشودة (أي األمرالمتو ّجب
يوصلهن الى
اٳلضافي الّذي من شأنه أن
ّ
معهن كميّةً ٳضافيّة
لمالقاة العريس واﻹنضمام الى حفلة العرس .لقد كان من الحكمة أن يحملن
ي تأخير قد يطرأ على موعد وصول العريس ،نظرا ً لمجيئه من بيته "البعيد
من الزيت ،تَ َح ُّ
سبا ً أل ّ
ّ
جداً" .لقد أدر ْكنَ ّ
بالروح
بأن األمر سوف يتطلب أكثر من
مجرد بعض األحاسيس والمشاعر ّ
ّ
ّ
ذون حذو
القدس ،في سبيل اٳلبقاء على مصابيحنَ ُمضاءة.
ولكن العذارى الجاهالت ،لم َي ْح ْ
أن مصباحا ً ُمعَبّأ ً
يكن جاهزات .لقد افترضنَ ّ
الحكيمات ،ٳ ْذ لم يحسبن حساب التأخير وبالتّالي ،لم ّ
بكميّ ٍّة من ّ
ّ
بالروح القدس ،وآيات وعجائب – سوف تكون
الزيت – (أي)
لديهن بعض األحاسيس ّ
كن يتوقّعن وصول العريس ِوفقا ً
لتوقيتهن ال ّ
ّ
هن ّ
كافية ،حيث أنّ ّ
شخصي .العذارى الجاهالت ،لم
ّ
ّ
ّ
مصابيحهن وحسبْ .
لديهن الكميّة الموجودة في
معهن زيتا ً ٳضافيّاً ،بل كان
يأخذن
تواقات لمجيء العريس ،ربّنا ومخلّصنا يسوع
منذ بداية القرن العشرين ،كانت تلك العذارى ّ
ّ
ولكن ربّنا ،قد أ ّخرعودته (أبطأ العريس).
المسيح.
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َ
ّ
 ٥وفيما أبطأ العريس ن ِع َ
ونمن
جميعهن
سن
سرعانَ ما
الرحلة ،أح ّ
ست العذارى بالضّجر والتّعب ،و ُ
ي حوالي عشر سنوات من ّ
بعد مض ّ
ً
مكان ما على ّ
الطريق،
وجدنَ ملجأ في
يمر وقت طويل حتى نعسنَ
فاستقرينَ (فيه ،أوعنده) .ولم ّ
ّ
ٍّ
مرة ً أخرى وعلقنَ في روح الطوائف .وفيما مكثنَ في حالة الخمول واالستراحة
ونمنَ  ،وانزلقن ّ
ّ
المنظمةَ ،كونها قد
سهل جدا ً أن ينحرفن وينجرفن مع موجة األديان والطوائف
هذه ،كان من ال ّ
حاصرتهن .نعمّ ،
ّ
ٳن جميع العذارى ،قد ُح ِملنَ بعيدا ً ،من خالل أحد األرواح الطائفيّة ،وأقمنَ
ق وفصائل .بدأت مع
وتمركزن في أحد األنظمة .وسرعان ما انقسمت الحركة الخمسينيّة الى فِر ٍّ
الرب االه( ،)(Assemblies Of God ،الّذين أيّدوا عقيدة الثّالوث) ،ومن ثَم
كنائس جماعات ّ
سنين،
لرسوليّة (الّذين تبنّوا عقيدة الوحدانيّة أواألحاديّة) .ومع مرور ال ّ
جماعات الكنائس ا ّ
ساحة ّ
الرب
ظهرعلى ال ّ
منظمات كنسيّة أخرى ،تشمل كنيسة الرب في المسيح ،كنيسة ّ
الرسوليّة ،جماعات الكلمة الرسوليّة،
الخمسينيّة ،الكنيسة الخمسينيّة ،وتض ّم :كنيسة المسيح ّ
والكنيسة الرسوليّة المتّحدة (وهي تُعدّ اليوم احدى أكبر الطوائف الخمسينيّة األحاديّة ) .وغالبا ً ما
كان ال ّ
صين
صةً ،التّعليمين المخت ّ
شجار المعتاد حول بعض المفاهيم والعقائد ،هو سيّد الموقف خا ّ
ّ
سساتٌ أخرى
بعقيدة الالهوت ومعموديّة الماء .بعض
المنظمات قد اختفت ،في حين ٳندمجت مؤ ّ
ّ
المنظمات قد ظهرت بعد أق ّل من خمسين سنة النسكاب الروح
مع بعضها البعض .ك ّل هذه
القدس.
ّ
المنظمات أن تبني مدارس لتعليم الكتاب
في سبيل المحافظة على ٳيمانهم ،كان على هذه
المقدّس ،ومعاهد الهوت ،وتنظيم دورات تدريبيّة لرجالهم من أجل البحث في علم الالّهوت .لم
ويدرب رجاله .هذه األنظمة التّعليميّة لم تس َع سوى الى جعل
الرب االه هو الّذي يدعو
ّ
يعد ّ
الرجال عبيدا ً لألنظمة الّتي ترعرعوا فيها ،وللعقائد الّتي تعلّموها .وبالتّاليّ ،
فان جميع هؤالء
ّ
ّ
ّ
المب ّ
شرين والوعّاظ ،كانوا مدعومين من دستورمنظماتهم التي تدفع لهم .لقد كان عليهم أن
ُضطرون الى المغادرة
يروجوا للعقائد الّتي تعلّموها ،أ َ ْعجبهم ذلك أم لم يعجبْهم ،وٳالّ فسوف ي
ّ
ّ
ّ
المنظماتّ .
ٳن أعمال النيقوالييّن الّتي بدأت في نهاية عصر الكنيسة األول(رؤية ،)١:٥
من تلك
قد أصبحت عقيدة ً مع ٳنطالقة ّ
الزمن الثالث(رؤية  ،)١٢:٥وها هي مهيمنة اآلن ،في جميع
ّ
والطوائف المنَظمة ،وفي كافّة الكنائس.
األديان
خالل هذه الفترة ،خرج العديد من النفوس ،من ضمن النظام البروتستانتي ،ذوي القلوب
لرسالة،
الجائعة والتّواقة الى معرفة الحقيقة ،من األنظمة الّتي صنعها االنسان ،وأقبلوا على ا ّ
وتهافتوا للنّهل من زيتها .انّهم القمح (الحنطة) المطروحين على أرض البيدر(كلمة الوهيم)
ّ
المنظمات بصفتهم عذارى ،من أجل تتميم
والّتي ت ّمت تذريتهم بعناي ٍّة فائقة ،وخرجوا الى خارج
المثل.
ّ
ونظرا ً الى ّ
باتهن العميق (ما من شيءٍّ تم ّكن من
س
أن جميع العذارى قد نعسنَ واستغرقن في ُ
ّ
الرب االله رجالً وح ّمله رسالةً ،من شأنها أن
ايقاظهن على مدى  ٢١سنة تقريباً) ،لذا ،أعدّ ّ
ّ
الرجل أيضا ً ،من أجل توضيح األخطاء الّتي أحاطت بٳعالن
توقظهن جميعاً .وقد جاء هذا ّ
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ّ
أر ِسل يوحنا المعمدان لكي "ير ّد
الزيت والتّعاليم المتعدّدة الخاطئة الّتي نشأت في الكنيسة .فكما ْ
فلب األباء الى األبناء"ّ ،
سابق ،سوف "ير ّد فلب األبناء على آبائهم".
الرسول أوال ّ
فان هذا ّ
(راجع مالخي)٢:٤

صرخة منتص

اللّيل

يس ُم ْق ِب ٌل ،فَ ْ
ص َرا ٌ
اخ ُرجْ َن ِل ِلقَا ِئ ِه!
 ٦فَ ِفي نِ ْ
ص ِ اللَّ ْي ِل َ
ار ُ
ص َ
خُ :ه َوذَا ا ْلعَ ِر ُ
ان صرخة نصف اللّيل هذه (أي الهتاف)  ،لم ت ُ ْ
يس ُم ْقبِ ٌلَ ،ف ْ
اخ ُرجْ َن ِل ِلقَا ِئه"ّ ،
طلَق
" ُه َوذَا ا ْلعَ ِر ُ
من قِ َبل واح ٍّد من داخل النّظام .ٳنّما هو صوتُ
شخص يهتف من خارجه .وعلى ِمثال يوحنا
ٍّ
الرب .لقد أتى
المعمدان ،كان هذا ّ
الرجل ،هوال ُم ْنذِرأو الم ْع ِلن عن المجيء (الثاني) للمسيح ّ
برسالةٍّ ،تسبق مجيء العريس وتب ّ
يتجول ويخدم بينهم منذ
الرغم من أنّه كان
شِر به .على ّ
ّ
ْتغرقا ً بالنّوم .لقد خدم بشكل رئيسي ،بين
الثالثينات ،ٳال أنه لم يكن واحدا ً منهم .لم يكن ُمس ِ
الخمسينيّين الّذين قبلوه بسبب زيت (أي اعالنات) الرسالة وقد التصقوا به من أجل موهبته
شفاءات االلهيّة المذهلة .على صعيد الحقل والميدان االنجيلي ،فلقد كان رجالً
الفريدة في مجال ال ّ
الرب االله ،في رمي ال ّ
شبكة الضّخمة
معروفا ً في العالم المسيحي ،بصفته شخص قد استخدمه ّ
وجذبها .هذا ال ّ
صيصا ً ،من
الرب االله ،الممسوح خ ّ
شخص هو ،ويليام ماريون برانهام ،رجل ّ
أجل قيادة حركة العودة الى الخالص ،في أواخر أربعينيّات القرن العشرين .في السنوات
الرب االه في ميادين الخالص ،معموديّة
( )١١٢١-١١٤٢تلك ،شهد العالم حركة رائعة من ّ
ّ
الروح القدس ،الشفاء ،المعجزات ،اآليات والعجائب ،والتي لم يسبق أن شهدنا مثيالً لها من قبل.
لرب يسوع المسيح ،كان ويليام برانهام ،ال ّ
ظي بموهبة تمييز
باستثناء ا ّ
شخص الوحيد الّذي َح َ
أفكار قلب االنسان (يوحنا  .)١١-١١:٤⸵٢١- ٤٢ :١دعونا اآلن ،ال نخلط بين هذه الموهبة
وموهبة "تمييز األرواح" (ال ُمشار اليها أحيانا ً تحت ٳسم موهبة التّمييز) ،وهي ٳحدى المواهب
ّ
الروح.
الروحيّة التّسعة،
ّ
الموزعة بهدف اختيارأو ٳنتقاء أفرادا ً في الكنيسةِ ،وفقا ً إلرادة ومشيئة ّ
لقد جذبت هذه الموهبة العديد من األشخاص ،باتّجاه ال ّ
شبكة الضّخمة .ولكن ،كان هناك رسالة
الرسالة الّتي تهدف الى ٳعادة المختارين الى الكلمة األصليّة.
قد واكبت هذه الموهبة – انّها ّ
وكما كان يوحنا خارجا ً عن النظام الديني ،الّذي كان سائدا ً آنذاك ،كذلك األمر بالنسبة لويليام
برانهام ،الّذي لم يكن ينتمي الى النّظام الديني الّذي كان قائما ً في أيامه .ولكنّه ،وعلى ِمثال يوحنا
ب مختار.
الرب االه ،الى شع ٍّ
سالً من ّ
المعمدان ،كان رجالً ُم ْر َ
الرسول لكي يسبق العريس ،مسيح يهوه ،ويُعلن عن مجيئه .كما كان يحصل في
لقد أ ُ ْر ِسل هذا ّ
موكب العرس الطبيعي ،أثناء مسيرة العريس باتّجاه منزل العروس ،كان ٳشبين العريس يسبق
العريس لٳلعالن عن وصوله .وما ٳن يصبح قادرا ً على رؤية أنوار القرية ،يبادرالى رفع
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صرخة .وهذا الصراخ (أو ال ُهتاف) ،لن يوقِظ ٳشبينات العروس وحسْب ،بل
صوته وٳطالق ال ّ
من شأنه ايقاظ ك ّل فر ٍّد من اولئك الّذين سمعوا ال َجلَبَة (الهياج).
ّ
الرسول
س
الرب وغرقن في ُ
باتهن داخل األنظمة .وفي العام  ،١١٢١خرج ّ
لقد نعست عذارى ّ
ويليام برانهام وأطلق صرخته قائالً":أخرجوا! عودوا الى الكلمة! ٳرجعوا الى األصل! عودوا
يتحررمن
الرسالة مو ّجهة الى ك ّل َمن له أذن للسمع لكي
ّ
الرسل!" كانت تلك ّ
الى ٳيمان اآلباء ّ
األنظمة ،وللقاء واستقبال (العريس  ) -الكلمة .كانت رسالته تقضي بدعوة المختارين ال ُمنتَخَبين
ض" (روما الكاثوليكيّة) ،وجميع
سا ِ
ت األ َ ْر ِ
للخروج من نظام " ِس ٌّربَا ِب ُل ْال َع ِظي َمةُ أ ُ ُّم الز َوانِي َو َر َجا َ
ّ
الرب بتدميرهم جميعاً .وقد أعلنَت رسالة األخ
بناتها (الكنائس الطائفيّة
المنظ َمة) ،قبل أن يشرع ّ
للرجوع الى الكلمة األصليّة ،الكلمة ،الّتي
برانهام عن كلمة ٳلوهيم ،من أجل دعوة المختارين ّ
عرف عليها ،والوصول الى
هي المسيح .لقد د ُعي المختارون للقاء "الكلمة ال ُم ْعلَنَة" والت ّ ّ
التحرر من قيود المذاهب وقضبان سجن الطائفيّة.
ملئها ،في سبيل
ّ
حرر(الويّين .)١١-١١:٥٢بعد
الرقم خمسون ،هو رقم اليوبيل .ٳ ّن اليوبيل يمثّل الحريّة والت ّ ّ
ّ
مرور خمسين سنة على انسكاب الروح القدس في العام  ،١١١١ولدى ابتداء زمن كنيسة
الودوكيّة ،حينئذٍّ ،أ ُ ْ
الرسالة ،أن تستغرق فترة
ط ِلقَت صرخة منتص اللّيل .فهل يُم ِكن لهذه ّ
 ٢١سنة لكي ْ
سحاب ،ليأخذ عروسه بعيداً؟ ف ّكروا
الرب على ال ّ
تختَتَم ،قبل أن ينبلج الفجر ويأتي ّ
جيدا ً بهذا األمر.
تواً ،بالتّنقّل على طرقات القرى والمدن،
لقد أعدّ ّ
الرسول العدّة للهتاف وٳطالق صرخته ،فباشر ّ
ممرات ّ
والرسالة ،راح
الرسول يوقظ العذارى عبرالهتاف ّ
الطوائف والمذاهب .وبينما كان ّ
عبر ّ
يُم ّجد ٳسم الرب يسوع المسيح أيضاً ،من خالل الكتاب المقدّسُ ،مب ِيّنا ً االعالن الحقيقي لٳلله
الرب يسوع المسيح ،الفادي .وكان يعظ
الواحد ،وضرورة أن يعتمد المؤمن بالماء على ٳسم ّ
الروح القدس ،ويوصيهم بأن يعيشوا حياة القداسة .لقد أوضح
المؤمنين عن حاجتهم لمعموديّة ّ
قد أخطأوا في تعليمهم وعقيدتهم حول كيف ّ
أن كالًّ من جماعة الوحدانيّة وجماعة الثالوثيّن،
موضوع الالّهوت .لقد تبنّى األخ برانهام ،ك ّل من عقيدتي التّبرير لدى لوثر والتّقديس عند
ور َبطهما مع التّعيين ال ُم ْس َبق لكنوكس والضّمان األبدي لكالفين ،واضعا ً اياها كلّها ،في
ويسليَ ،
صحيح ،وقد طلب من المؤمنين أن يثبتوا في تلك الحقائق .كان األخ برانهام
اﻹطار الكتابي ال ّ
يدعوهم للعودة الى الكلمة األصليّة .وقدّم الحقا ً حقيقة الخطيئة األصليّة الّتي تسبّبت في سقوط
الجنس البشري بر ّمته ،والحقيقة في موضوع الحيّة ونسلها .كما أنّه قام بتوبيخ الكنائس
الروح القدس وتغاضيهم عن المرأة الواعظة
الخمسينيّة بسبب تزوير التّعليم حول معموديّة ّ
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والمب ّ
الرب ،تم ّكن من ٳخراج شيئا ً جديدا ً من
شرة .ومن ثَم ،في العام  ،١١١١وبفضل مسح ٍّة من ّ
سبعة.
كنوز يهوه وسلّمه الى الكنيسة – ٳعالن الختوم ال ّ
استمر بٳطالق صوت رسالته (كان يصدح بصوته في نطق رسالته) خالل اللّيل ،في أرجاء
لقد
ّ
القرى ،في العالم الكنسي .فكان بعض القروييّن من هنا وهناك ،يستفيقون من نومهم ،فعددٌ منهم
صي
كانوا يستيقظون
لثوان قليلة ،ويعودون بعدئ ٍّذ الى ُ
سباتهم .آخرون كانوا يستيقظون لتق ّ
ٍّ
الحقائق حول ما يجري ومن أجل اٳلنضمام الى اﻹحتفال .بالنّسبة لهؤالء اآلخرين ،فانّهم لم
الرسالة ،وذلك بسبب ٳستغراقهم في النّوم في
يكونوا عذارى حتى ،ٳ ْذ لم يحصلوا على زيت ّ
ظلمة ّ
عتمة المذاهب و ُ
الطوائفّ .
ان العديد من القادة الدّينيّين واالكليركيّين ال ُمفتخرين
وال ُم ْعتَبَرين في العالم الكنسي ،كانوا يرجمونه بتعابير قاسية ،أل ّن صرخته أقلقت راحتهم
والرفاهيّة الدينيّة")ّ .
ان عددا ً كبيرا ً من
س ّمى اليوم ب"منطقة الراحة ّ
وسالمهم الدينيّين (ما يُ َ
األشخاص الّذين وقفوا الى جانب األخ برانهام في الحقل االنجيلي ،قد تراجعوا الى الوراء،
وابتعدوا عنه .فلقد تخلّوا عن الحقيقة الّتي كانت بين أيديهم ،والّتي كانوا مقتنعين بها فيما مضى .
ّ
ولكن ُهتاف
لقد ساوموا على ما كان لديهم في سبيل ٳرضاء الناس وجذبهم صوب خدّامهم.
سل ،كان يستهدف حصراً ،وعلى وجه التّحديد ،العذارى الموجودين في كافّة
الرسول ال ُمر َ
أنحاء العالم الكنسي.

ااكتشاف
صا ِبي َح ُه َّن.
ارى َوأ َ ْ
صلَحْ َن َم َ
 ٧فَقَا َمتْ َج ِمي ُع أُولئِكَ ا ْل َعذَ َ
صا ِبي َحنَا تَ ْن َ
ئ.
 ٨فَقَالَ ِ
ت ا ْل َجا ِهالَتُ ِل ْل َح ِكي َماتِ :أَع ِْطينَ َنا ِم ْن َز ْيتِك َُّن فَ ِإ َّن َم َ
ط ِف ُ

 ٩فَأ َ َجابَ ِت ا ْل َح ِكي َماتُ فَا ِئالتٍ :لَ َعلَّهُ اَ يَ ْك ِفي لَنَا َو َلك َُّن ،بَ ِل ا ْذ َه ْب َن ِإلَى ا ْل َبا َع ِة َوا ْبتَ ْع َن لَ ُك َّن.
حرك واالستيقاظ من سباتهم .من المؤ ّكد ّ
أن العذارى لم
صراخ ،بدأت العذارى بالت ّ ّ
بعد سماع ال ّ
استيقاظهن ٳكتشفت العذارى ّ
ّ
ّ
بأن
جميعهن من النوم ،في الوقت نفسه .انّما ،ولدى
يقفزن
ّ
ق
نورمصابيحهن أصبح خافتاً ،وهو ليس سوى شعلةً متمايلة ومترجرجة .لقد غرقنَ في ٍّ
نوم عمي ٍّ
ّ
وأنوارهن كانت قاتمة وخافتة .وها قد أدركن ّ
ّ
وعليهن بالتّالي
بأن العريس قد أتى،
وطويل األمد.
ّ
مصابيحهن .لماذا؟ ٳنّ ّ
هن بحاجة للضوء أوالنّورالنارة
الذهاب للقائه ،لذا ،شرعن بٳصالح
ّ
أضف الى
طريقهن (مز .)١١٢:١١١ .فالضّوء الخافت ال ينير الدّرب كما ينبغي خالل اللّيل،
ْ
ّ
أن الخطر يزداد ويتفاقم في الظالم القاتم( .راجع بطرس األولى.)١:٢
هناك ثالثة أشياء علينا القيام بها أثناء عمليّة ٳعادة (شحن) ٳصالح المصباح .يجب أن يزال
سواد المتراكم) .ثانياً ،تعديل الفتيل .ثالثاً ،ٳعادة تعبئة المصباح بالزيت ،في
سخام (أي ال ّ
أوالً ،ال ّ
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حال فرغ من مؤونته .نعمّ ،
ٳن النّوم العميق داخل األنظمة الدّينيّة ،والّذي سيطرعلى العذارى
ّ
جراء
لمدّةٍّ ال بأس بها ،قد غلّف بالظلمة،
قدرتهن على استيعاب الكلمة وفهمها ،وذلك ،من ّ
تصرف ّ
تعاليم تقليديّة ،من صنع البشر .كما ّ
ّ
اتهن
أن
حشوهن بعقائد مختلفة مستقاة من
ّ
َ
ّ
وشخصياتهن قد تأثّرت هي األخرى ،بسبب األرواح المختلفة الّتي تكثر داخل األنظمة الدينيّة -
الدنيوية .لو لم ّ
سخام (العقائد واألرواح
يكن نياماً ،لَ ُك ّن تنبّهن أكثر ،وحرصنَ على عدم السماح لل ّ
بالزيت (الروح القدس) ،قاتما ً
ال ُمخادعة) بجعل الفتيل (فهم ٳعالنات الكلمة) الّذي يتغذّى ّ
( ُم ْ
ت أخرى ،لقد ّ
والمضلّلة ،أثواب ّ
ظ ِلماً) .بعبارا ٍّ
هن
لطخت العقائد المزيّفة واألرواح الكاذبة
ِ
ّ
عليهن أن يشذّ ّ
ّ
مصابيحهن بواسطة الفهم (أي ان يص ِلحنه عن
بن فتيل
البيضاء .كان يجب
ّ
عليهن التخلّص من كافّة األرواح والعقائد
طريق قطع األجزاء التالفة) .للقيام بهذا األمر ،كان
ّ
الرواسب الكربونيّة ّأوالً ،أي
الّتي جعلت
نورهن قاتما ً وخافتاً .كان ينبغي على العذارى ٳزالة ّ
سخام األسود ،الّذي لصق بالفتيل ،لكي يتدفّق ّ
وحرية في سبيل تغذية ال ّ
شعلة.
الزيت بسالسة
ال ّ
ّ
سخام عنهّ .
ٳن
عندئذٍّ ،يصطلح حال الفتيل (المصنوع من الكتّان الملفوف) وذلك ،عندما يُزال ال ّ
عمليّة التّشذيب وٳصالح وشحن المصباحّ ،
تبث فيه الحياة مجدّداً ،فيستعيد الضّوء رونقه وتألقه،
استمرالزيت بالتّدفّق لتغذية المصباح.
طالما
ّ
لديهن سوى كمية ضئيلة من ّ
ّ
غير ّ
الزيت
أن العذارى الجاهالت ،سرعان ما اكتشفن بأنّه لم يتبق
ّ
ّ
في مصابيحهن ،فارتعبن ،ٳ ْذ أدركن ّ
مصابيحهن كانت تتمايل،
"مصابيحهن تنطفئ" فشعلة
أن
ٳنذارا ً ب ّ
المستمرمن كميّة الزيت الضئيلة المتبقّية في
أن الفتيل لم يعد قادرا ً على توفيرالتدفّق
ّ
ّ
يحهن،
المصابيح ،من أجل ٳبقاء الشعلة ُمضاءة .بدون الزيت ،سوف ينطفئ النور في مصاب
س ٍّة للزيتّ .
طريقهن للقاء العريس .لقد ّ
ّ
ّ
كن بحاجة
عليهن ٳيجاد
وبالتالي ،سيستحيل
كن بحاج ٍّة ما ّ
"لٳلمتالء من الروح القدس" (أفسس ( )١١:١- ١١:٢كولوسي .)١:١لقد أدركن ولكن ،متأخراً،
بأن كل "الشعور واألحاسيس ،العجائب واآليات" ،الّتي ّ
ّ
كن يعتمدن عليها ،لم تكن ذات أهميّة
بالغة ،ولم تكن كافية على االطالق .وعندما تو ّجهن بطلب شيئا ً من الزيت من الحكيمات ،لم
ع ِة َوا ْبت َ ْع َن لَك َُّن ".نعم،
يحصلنَ سوى على التوبيخ" ،لَ َعلَّهُ اَ َي ْك ِفي َلنَا َو َلك َُّنَ ،ب ِل ا ْذ َه ْب َن ِإلَى ا ْل َبا َ
ق منفصلة.
لقد حان الوقت لكي تمضي ممجموعتا العذارى في طر ٍّ
في الواقع الحياتي ّ
س ّر الفرد المسيحي عادةً ،بالعطاء وبمشاركة اآلخرين بما يملكه
الطبيعي ،يُ َ
صةً من مقتنياته أو جز ًء م ّما في حوزته ،الى ذوي اﻹحتياج .يعالج هذا المثل
هو ،أو بأن َيهب ح ّ
صة باألفراد ،ٳنّما،
الروحيّة ،كما انّه
الروحيّة المخت ّ
يتطرق الى بعض المسائل ّ
ّ
موضوع الحياة ّ
الروحيّة ،ٳالّ ّ
الرب ،ال
الرغم من ٳمكانيّة تقاسم وتبادل بعض ال ِنّعم والبركات ّ
وعلى ّ
أن زيت ّ
يمكن منحه سوى الى ك ّل من هو راغب به ،وعلى استعدا ٍّد للشراء .ويمكن للمرء القيام بهذا
األمر ،عن طريق المبادلة فقط ،ال غير .تذ ّكروا :يجب على المرء أن يتخلّى عن شيءٍ ما،

مقابل الشيء الّذي يرغب بشرائه.

"أَي َها ا ْل ِع َ
س لَهُ فِ َّ
ضةٌ تَعَالَ ْوا ا ْ
شت َ ُروا َو ُكلُواَ .هلُموا
اش َج ِميعًا َهلُموا ِإلَى ا ْل ِميَا ِهَ ،والَّذِي لَ ْي َ
ط ُ
ون فِ َّ
ض ٍة َوبِالَ ثَ َم ٍن َخ ْم ًرا َولَبَنًاِ .ل َماذَا ت َ ِزنُ َ
شت َ ُروا بِالَ فِ َّ
ا ْ
ش َب ٍع؟
ضةً ِلغَ ْي ِر ُخ ْب ٍزَ ،وت َ َعبَ ُك ْم ِلغَ ْي ِر َ
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ستِ َماعًا َو ُكلُوا ال َّ
س َمعُوا
س ُك ْم .أ َ ِميلُوا آذَانَ ُك ْم َو َهلُموا ِإلَ َّي .ا ْ
ست َ ِمعُوا ِلي ا ْ
ا ْ
ط ِيّ َبَ ،و ْلتَتَلَذَّ ْذ ِبال َّد َ
س ِم أ َ ْنفُ ُ
بالروح"(أفسس " )١١:٢امتلئوا الى ك ّل ملء
فَتَحْ يَا أ َ ْنفُ ُ
س ُك ْم("....أشعيا" .)١-١:٢٢امتلئوا ّ
سلُكُوا
يهوه االه" (أفسس" .)١١:١امتلئوا ِم ْن َم ْع ِرفَ ِة َمشِيئ َ ِت ِهِ ،في ُك ِ ّل ِح ْك َم ٍة َوفَه ٍْم ُر ِ
وح ّي ٍ ِلت َ ْ
ين فِي َم ْع ِرفَ ِة الوهيمُ ،متَقَ ّ ِو َ
ام َ
ضىُ ،مثْ ِم ِر َ
ين
ين فِي ُك ِ ّل َ
ع َمل َ
حَ ،ونَ ِ
لر ّ ِ
َك َما يَ ِحق ِل َّ
صا ِل ٍ
ب ،فِي ُك ِ ّل ِر ً
ص ْب ٍر َو ُ
طو ِل أَنَا ٍة ِبفَ َرحٍ"( .كولوسي ١ꓽ١ب –  .)١١ينبغي أن
ب فُد َْر ِة َمجْ ِد ِهِ ،ل ُك ِ ّل َ
ِب ُك ِ ّل فُ َّو ٍة ِب َح َ
س ِ
الروح ،لكي يستقبله (أي يلتقط ويقبل ك ّل ما قاله
بأذن لل ّ
سمع ،فيسمع ما يقوله ّ
يتحلّى المؤمن ٍّ
ح ِل ْل َكنَا ِئ ِس( ".رؤيا .)٢:٥وكلّما َن َهل المؤمن من
س َم ْع َما َيقُولُهُ الرو ُ
الروح)َ " .م ْن لَهُ أُذُ ٌن فَ ْل َي ْ
ّ
الروح ،بما أنّه قد أصبح ناضجا ً في
الروح ومن الكلمة ،يصبح من ال ّ
سهل عليه سماع صوت ّ
ّ
ٳن اﻹختبار األول مع ّ
الروحيّة .تذ ّكرواّ :
الزيت الممنوح من
االيمان .ٳنّه يصبح جز ًء من حياته ّ
بالروح"(أفسس .)١١:٢يجب أن
ّ
الرب ،ليس كافيا ً بالنّسبة للعابد أو ال ُمصلّي الحقيقي" .امتلئوا ّ
ً
ٳن الفتيل ّ
ي ُّزود الفتيل بالزيت باستمرارّ .
والزيت يعمالن معا "كواحد" ،لتوفير النّور أو الضّوء
والروح هما واحد
(أي الحياة) للمصباح (أي الفرد المسيحي) ،بالضّبط تماماً ،مثلما الكلمة ّ
(يوحنا ّ .)١١:١
الرب
الروح القدس هو دائم ااتّصال واإلرتباط بالكلمة وبأعمال ّ
ان ّ

االه.

باعة ّ
الزيت
مصابيحهن سوف تستهلك الكميّة القليلة الباقية من ّ
ّ
اكتشافهن ّ
ّ
الزيت ،لم يعُد لدى
بأن
لدى
سرع في البحث عن اولئك الّذين يبيعون زيتاً.
العذارى الجاهالت سوى خيارا ً واحدا ً أال وهو ،الت ّ ّ
في حال استطاعت تلك العذارى الحصول على ّ
الزيت بسرعةٍّ ،فقد يتمكن من الوصول في
الوقت المناسب دونما تأخير ،لمقابلة العريس واﻹشتراك في عشاء العرس وحفل الزفاف .ولكن
الزيت هؤالء؟ أين هم باعة ّ
من هم باعة ّ
الزيت هؤالء؟
هؤالء الباعة ،يشيرون أو يرمزون الى المب ّ
الروح القدس .انّنا نجد في الطبيعة
شرين بمعموديّة ّ
الزيت .بعض باعة ّ
(الطبيعي) ،نوعيّات مختلفة من ّ
الزيت ال يبيعون سوى نوعا ً محدّدا ً من
متنوعة منه .وقد يبيع بعض التّجار اآلخرون ،خليطا ً من
الزيت ،في حين يبيع آخرون أصنافا ً ّ
أنواعٍّ مختلفة من ّ
الروحي .في مطلع القرن العشرين،
الزيت .كما في الطبيعي ،هكذا ،أيضا ً في ّ
الروح القدس ،لم يكن هناك سوى نوعا ً واحدا ً من الزيت .والباعة المنتمون الى
خالل انسكاب ّ
الرب االله ،شرعوا في بيع هذا النّوع الفاخر والثّمين .ولكن ،في أقل من عق ٍّد (أي عشر سنين)
ّ
الزمن ،ٳبتدأ بعض تجار الزيت ،ببيع مزيجٍّ من ّ
من ّ
الزيت األصلي ،بينما عمد آخرون الى بيع
أنواعا ً مختلفة من ّ
الزيت الى جانب الزيت األصلي .بالنّسبة لغالبيّة المشترين ،فانّهم ال يُعيرون
ق ،بما ّ
أن كافّة انواع الزيوت تغذّي شعلة المصباح .قد يكون
األمر تلك األهميّة الكبرى ،ٳذ ال فر ٍّ
هذا األمر صحيحاً .ولكن ،ٳذا ارتأى صانع المصابيح تحديد نوعا ً واحدا ً فقط من الزيوت
لمصابيحه (زيت الزيتون ،هو الزيت المذكور في المثل) ،وهو طبعا ً ،لديه أسبابه بالنّسبة لمطلبه
سائق ال ُم ّ
طلع وصاحب الخبرة ،نوعيّةً متدنّية الجودة من فيول
هذا( .مالحظة :لن يستخدم ال ّ
محرك سيارته الفخمة ،ذات األداء العاليّ .
ألن هذا النّوع ،سوف يُفسد المح ّرك،
األوكتان في
ّ
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كما ّ
سيارة على ٳستخدام
المحرك ،في حال
أن صانع السيارة ،لن يعترف بكفالة
أصر صاحب ال ّ
ّ
ّ
نوعيّة مختلفة من البنزين أو أدنى من المستوى المطلوب .ف ّكروا باألمر .الطبيعي يعكس
الروحي).
ّ
كن يعلمن ّ
أن العذارى الجاهالت ّ
من الواضح ّ
بأن ذلك الوقت كان جوهريّاً .العريس لم يكن
بعيداًّ ،
يس ُم ْقبِ ٌل!" ما لم تتم ّك ْن العذارى من الذهاب بسرعة،
ألن ّ
الرسول قد نادى" ُه َوذَا ا ْلعَ ِر ُ
الزيت ،والعودة في الوقت المناسب ،فانّ ّ
الزيت الضروري من باعة ّ
والحصول على ّ
هن لن
ّ
عليهن وليمة العرس أيضاً .لقد ذهبن بأسرع
يفوتنَ
يفشلنَ في لقاء العريس وحسبْ  ،بل سوف ّ ِ
ما يمكن الى األسواق بحثا ً عن باعة ّ
ي نوعٍّ من ت ّجار ال ّزيت ،انّما أولئك
الزيت – ولكن ،ليس أ ّ
الّذين يبيعون الزيت األصلي.
شرين (باعة ّ
يوجد اليوم ،العديد من المب ّ
الروح القدس" المنتشرين في
الزيت) ب"معموديّة ّ
ّ
جميع أنحاء العالم الكنسي .هناك الكثير من المب ّ
"بالزيت" ،على قدرعدد أنواع الزيت
شرين
الّذي يبيعونه .ولكن ،هناك صنف واحد فقط ،من ّ
الزيت ال ُم ْستَخدَم من ِق َبل مصابيح الرب
الحقيقييّن – "زيت الزيتون" ،روح الحياة المقدّسة .عندما تُضاء ،لديها ِس َمة م َميّزة وتفوح منها
الرغم من ّ
أن باقي الزيوت ،كزيت الفستق ،زيت النّخيل وجوز الهند،
صة بها .على ّ
رائحة خا ّ
أن خصائصها ورائحتها مختلفة بشك ٍّل واضح .تذكروا ّ
هي أيضا ً تُش ِعل النار،غير ّ
بأن ٳلوهيم
"هو مم ِيّز أفكارالقلب ونيّاته" (راجع عب)١٥:٤ .
أمر في غاية األه ّميةّ .
ّ
الزيت األصلي الّذي فاض
ان الحصول على الزيت المناسب ،هو ٌ
وانسكب في مطلع القرن العشرين ،والّذي أطلق الحركة الخمسينيّة ،لم يع ْد متاحا ً بسهول ٍّة اليوم،
كما كان في الخمسين سنة األخيرة .بعد هذه الفترة بوق ٍّ
ت قصير ،ظهرت الحركة الكاريزماتيّة،
التي انبثقت من الجماعات الطائفيّة المتعدّدة "ومجموعات الصالة في المنازل" .لقد أنتجت
"الحركة الخمسينيّة الجديدة" تلك ،ساللة جديدة من بائعي الزيت .في حين كانت "الحركة
صنفَة من ِق َبل معظم الكنائس البروتستانتيّة بأنّها من الشيطان ،ف ّ
ان "الحركة
الخمسينيّة"ُ ،م َ
الكاريزماتيّة" قد حظيت باحتضان وقبول الجميع بمن فيهم ،الكنيسة الكاثوليكيّة الرومانيّة .من
ي حا ٍّل من األحوال أآلّ
المؤسف القول ّ
بأن الخمسينيّين قد حذوا حذو الكاريزماتيّين .ال يمكن بأ ّ
يشكل الخمسينيّون جز ًء من هذه الحركة ،نظرا ً الى أنّهم هم ،الّذين صاغوا التّعليم الّذي يقول ّ
بأن
الروح القدس" .بالتّالي ،واستنادا ً الى هذا
"التكلّم بألسنة هو البرهان األكيد ،بأنّكم نلتم معموديّة ّ
رواد الكنائس ّ
التّعليمّ ،
الطائفيّة الّذين يتكلّمون
ي فر ٍّد ينتمي الى الكاثوليكيّة ،أو واح ٍّد من ّ
فان أ ّ
الروح القدس.
بألسنة ،يكونون حائزين على ّ
الرب االه من أجل الحصول على الحقيقة.
قوة ّ
في تلك األيام ،كان الخمسينيّون يعتمدون على ّ
كانوا يتحلّون بمفاهيم ٳيمانيّة قويّة ،جعلتهم يلتزمون بسلوكيّا ٍّ
الروحي
صعيدين ّ
ت رائعة على ال ّ
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واألخالقي ،ولقد كانوا أمثلةً حيّةً على ذلك .من ناحي ٍّة أخرى ،لم تكن سلوك الكاريزماتيّين وال
حياتهم شبيهةً بحياة الخمسينيّين .فأزياء الرجال والنساء كانت تناسب أهواءهم ،على عكس
البساطة المطلوبة في الكتاب المقدّس ،فالنساء ّ
كن يرتدينَ ألمالبس الرجاليّة ،أو الفساتين
تنص على ّ
أن شعرالمرأة يجب أن يكون طويالً (كور.
الرب الّتي
ّ
القصيرة .وخالفا ً لكلمة ّ
ّ
منهن ّ
ّ
األولىّ ،)١٢-١٤:١١
الرجال .يتّبع هؤالء
فان العديد
كن يقصصنَ
شعورهن على غرار ّ
ووعّاظهم (دون أن ننسى نساءهم أيضاً ،اللّواتي يعتلين المنابر
المؤمنون أسلوب رعاتهم ُ
ويحاضرن ويعظن في الكلمة) ،الّذين يتألّقون مثل نجوم السينما .لم يكن من غير المألوف رؤية
شخصيات دنيويّة من عالم التّلفزيون يستولون على المنابر للتّكلّم ،كما لو كانوا مب ّ
شرين
الرب .يا لهذا التّأثير الهائل! مع حجم التأثير الضخم هذا ،ٳستطاعوا أن
ُمستَخدَمين من قِ َبل ّ
يجذبوا أعدادا ً ضخمة من الناس الى كنائسهم ،انّما كيف يمكنهم التبشيرأو المناداة بأمو ٍّر وأشياء
يعجزون عن تطبيقها؟
ّ
ٳن العديد من العقائد الكتابيّة القائمة حالياً ،والّتي كان الخمسينيّون راضين عنها فيما مضى ،قد
أعرضوا عنها اليوم ولم يعودوا مدافعين عنها بالحماسة نفسها الّتي كانت لديهم سابقاً .فكما سبق
وأسل ْفتُ  ،الكاريزماتيّة هي أداة ٌ في يد الشيطان ،يستخدمها من أجل تجميع كافة الطوائف
استحضار لروح المسكونيّة ،من خالل
رأس واحدٍّ .ٳنّه
والمذاهب مع بعضهم البعض تحت قيادة ٍّ
ٌ
المساعدة على جمع ك ّل الزؤان من أجل تشكيل كنيسة عالميّة واحدةُ ،منَظ َمة في اطارأبُوة االله
وأ ُخوة االنسان ،هذا هو الهدف ،الحب وال ِوحدة .في سبيل ٳنجازمشروعه هذا ،كان يجب على
الشيطان أن يد ّمر الحقيقة الحقّة الّتي ا ُ ْستُعيد نورها في زمن الكنيسة األخيرة هذه .ومن خالل
يستطع القيام به قبل
الحركة الكاريزماتيّة ،كان قادرا ً على ٳنجازه بسهولة كبرى ،الشيء الّذي لم
ِ
ٳنشاء الحركة المسكونيّة.
نظرا ً لهذا الواقع الحاصل ،خرجت العذارى الجاهالت بحثا ً عن ذاك النّوع المحدد من الزيت
الّذي ّ
عرف على هذا
كن بحاج ٍّة ما ّ
سة اليه ،لدى مختلف تجارالزيت  .فهل سيتمك َّّن من الت ّ ّ
ّ
الزيت؟ هل سيستطعن ايجاده في الوقت المحدّد؟

تلك اللّواتي ّ
كن مستعدّات
اب.
يسَ ،وا ْل ُم ْ
ست َ ِعدَّاتُ َد َخ ْل َن َم َعهُ ِإلَى ا ْلعُ ْر ِسَ ،وأ ُ ْغلِقَ ا ْل َب ُ
َ ١١و ِفي َما ُه َّن ذَا ِه َباتٌ ِل َي ْبت َ ْع َن َجا َء ا ْل َع ِر ُ
" َوفِي َما ُه َّن ذَا ِهبَاتٌ ِليَ ْبتَ ْع َن" ،تشير هذه اآلية ،الى ّ
أن العذارى الجاهالت قد قضينَ فترة ً ال
الزيت .وفي هذه األثناء ،وصل العريسّ .
بحثهن عن بائعي ّ
ّ
ان
بأس بها من الزمن ،خالل رحلة
سابق لمجيء المسيح الثاني ،قد أتى ليعلن عن ظهوره "في اليونانيّة باروسيا" أي
النّذير ال ّ
يعرف العذارى على المسيح  -الكلمة ( كما هو وارد في المثل).
(مجيئه ،حضوره) ،لكي ّ
والعذارى الحكيمات الّلواتي ّ
كن مستعدّات ،خرجن للقاء العريس ،ودخلن معه الى العرس
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(الحفلة أو الوليمة)[ .مالحظة :ان كلمة "عرس" المستَخدمة بكثرةٍّ هنا ،تعني "حفلة العرس"
راجع متى]٤،٥:٥٥
ّ
بأن المثل يقدّم العذارى على أنّ ّ
تذ ّكروا ّ
وهن لسن بالتأكيد ،اللّواتي سوف
هن اشبينات العروس،
يقترن بالعريس .في المفهوم الطبيعي األرضي ،يبدأ حفل ّ
ّ
الزفاف على الفور .يتبادل ك ّل من
دعوين ،باالضافة طبعاً،
العريس وعروسه العهود بحضور جميع أفراد العائلة ،األقارب وال َم ّ
الرسميّة ،يبدأ ااحتفال .انّها مناسبة
الى االشبينات (العذارى) .لدى االنتهاء من مراسم الزفاف ّ
بالغة األهميّة بالنّسبة للعذارى ،ٳ ْذ ّ
كن يتطلّعن بشوق للقاء العريس ومرافقته الى العرس .نحن
نفهم ضمناًّ ،
بأن العذارى الحكيمات (المذكورة في المثل) ،يُشرن الى األعضاء الّذين سوف
الروحيّة .بنا ًء عليه ،و ِوفقا ً للمثل ،فقد ّ
كن يستمتعنَ بعالق ٍّة شخصيّة
يش ّكلون عروس المسيح ّ
الرب ،خالل االحتفال سويّا ً معه ،بكلمة الوهيم .لقد ّ
كن يج ّهزن أنفسهن
روحيّة حميمة ،مع ّ
بصفتهن زوجة (امرأة) المسيح ،ٳستعدادا ً لٳلختطاف ،في حين ّ
ّ
أن العذارى الجاهالت كن
ٳن حفل ّ
بيأس ،شراء الزيت من مختلف بائعي ّ
الزيت المتعدّدينّ .
الزفاف فد انطلق ،وما
يحاولن ٍّ
يستمر فائما ً الى حين ٳففال الباب.
مستمرا ً في الوفت الحاضر هذا .وسوف
زال
ّ
ّ
مستمرا ً الى اآلن .لم ينت ِه بعد .كثيرون قد ساؤوا
نعم ،هذا صحيح .فحفل الزفاف الروحي ما زال
ّ
ست َ ِعدَّاتُ َد َخ ْل َن َمعَهُ إِلَى
يسَ ،وا ْل ُم ْ
فهم اآلية العاشرةَ " .و ِفي َما ُه َّن ذَا ِه َباتٌ ِليَ ْبتَ ْع َن َجا َء ا ْلعَ ِر ُ
اب" .اولئك الّذين يعلّمون ّ
بأن المثل يتحدّث عن ااختطاف ،يستندون الى
ا ْلعُ ْر ِسَ ،وأ ُ ْغلِقَ ا ْل َب ُ
الشرح المغلوط هذا .حتى انّهم أهملوا عنصر الوقت الواضح من خالل كلمة "فيما".
صة "ع ّ
ّ
شهما
ان عبارة "وأُغ ِلقَ الباب" ،تشير الى العروسين الّلذيْن دخال الى غرفتهما الخا ّ
ّ
الزوجي"(اذا ص ّح التعبير) ،وأغلقا الباب[ .مالحظة :باستثناء الحفالت الملكيّة ،فالعرس
ي باب من
الشرقي القديم ،كان ي ُْحت َ َفل به دائما ً في الخارج (في القرية أو المدينة) ولم يكن هناك أ ّ
المدعوين يصل متأخراً ،يمكنه اﻹنضمام ببساط ٍّة الى االحتفال .في
ي واح ٍّد من
ّ
األبواب .فأ ّ
مراسم الزفاف البسيطة ،كان الحفل يدوم لليل ٍّة واحدةٍّ فقط ال غير ،وعند االنتهاء من االحتفال،
يدخل العريس مع عروسه الى غرفة الزواج .وعندئذ ،يُغ َلق باب الغرفة .راجع لوقا - ٥٢:١١
لوقا ]٢:١١
س ِمع صوت صراخ منتصف اللّيل عام  ،١١٢١ٳستيقظت العذارى الحكيمات وأصلحنَ
عندما ُ
ّ
ً
ّ
للزيت ،ونظرا ً الى ّ
امتالكهن ّ
ّ
ّ
صابيحهن كانت تتألق مشتعلة ،فلقد تم ّكن
أن م
مصابيحهن .وبفضل
الرسالة وكافة تفاصيلها .فخرجنَ في الحال ،للقاء العريس ودخلنَ معه الى حفل
من ٳستيعاب ّ
ُ
ّ
ض ّجة التي أثيرت داخل
صوت أو ال ّ
الزفاف .منذ ذلك الوقت ،تكاثرعدد العذارى اللّواتي سمعن ال ّ
ّ
استيقاظهن ،أصلحن ّ
ّ
مصابيحهن .وتلك
هن أيضاً،
الكنائس الخمسينيّة والكاريزماتيّة .لدى
المتزودات با ّ
لديهن زيتاً ،شرعنَ بالبحث عن ت ّجار وباعة ّ
ّ
لزيت ،فقد
الزيت .أ ّما
اللّواتي لم يكن
ّ
منهن .لقد كنتُ نائما ً
الزفاف أيضاً .لقد كنتُ واحدا ً
خرجنَ فورا ً للقاء العريس وللذّهاب الى حفل ّ
ّ
(الرسالة) في
داخل منظومة كنائس "جماعات الرب االله" ،في الستّينات ،فأيقظني صوت ّ
منتصف العام .١١٢١
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) (Assemblies of Godتعني (كنائس جماعات اللّه).
سنين ،ومنذ العام  ،١١٢١كان يتم ،من وق ٍّ
ت الى آخر ،ٳيقاظ المزيد من العذارى
مر ال ّ
على ّ
ّ
نومهن ،داخل األنظمة الطائفيّة األخرى ،من خالل ال َجلَبَة والهياج .لقد استيقظن
الحكيمات من
بهن يُدركنَ ّ
حري حول ما هو حاصلٌ ،فاذا ّ
ّ
بأن ظهور أو حضور
س
من ُ
باتهن وابتدأن بالت ّ ّ
ت تُفيد بأنّ ّ
الرب يسوع المسيح قد أصبح واقعاً .لقد حصلن على معلوما ٍّ
هن بحاج ٍّة
(الباروسيا) ّ
تخو ّ
الزيت في مصابي ّ
الى نوعيّةً معيّنة من ّ
لهن الدخول الى حفل الزفاف ،فسعينَ وراء
حهنّ ،
ّ
الّذين يبيعون ويشترون هذا ّ
يازتهن على
الزيت (لقد تخلّين عن ك ّل ما يملكنه من أجله) .بفضل ح
ّ
الزيت ،أصبحنَ مستعدّات للدخول الى وليمة العرس.

من ّ
هن العذارى الجاهالت؟
ولكن ،كيف يمكن للعذارى الحكيمات لقاء العريس والدخول الى وليمة العرس؟ الجواب يكمن
هنّ .
الروح القدس (الزيت)ّ .
أن العذارى الحكيماتّ ،
في ّ
كن يعرفن زيت ّ
كن
كن دائما ممتلئات من ّ
معهن انا ًء ّ
ّ
للزيت ،في سبيل االحتفاظ بكميّة ثابتة من المؤونة الالزمة من أجل
دائماً ،يحملن
بأن ّ
اﻹبقاء على ال ّ
كن ُمدركات ّ
شعلة ُمضاءة باستمرار .لقد ّ
الرب االه ،سوف
الزيت ،أي روح ّ
ينير الدّرب ويكشف اعالنا ٍّ
الرب يسوع المسيح أكثر في
ت أكثرعمقا ً في كلمته ،لكي يعرفن ّ
هن لم ّ
حياتهن (راجع يوحنا  .)٢:١١ -١٢:٥١أ ّما العذارى الجاهالت ،فانّ ّ
ّ
يكن يوما ً ممتلئات من
الروح ،بل ّ
كن يحملن منه باستمرا ،الكميّة الكافية فقط ال غير .هذا هو حال الخمسينييّن
ّ
ّ
ولكن المثل ال يخبرنا عن العذارى وعن
والمنتمين الى الحركة الكاريزماتيّة الى يومنا هذا.
ّ
ّ
ّ
استيقاظهن من النوم من خالل
مصابيحهن وحسْبْ  ،انّما هو يُحدّثنا أيضا ً عن
الزيت الموجود في
الرسول .تذ ّكرواّ :
ان العذارى الحكيمات والجاهالت على ح ٍ ّد سواء ،فد سمعن صوت
صرخة ّ
ّ
ّ
جميعهن سمعن الرسالة .ومع
صراخ).
الرسالة
صوت،ال ُهتاف (ال ّ
.جميعهن سمعن ال ّ
صراخ ّ
ّ
الرسالة بالكامل ،باالضافة الى البركات واالعالنات
ذلك،
وحدهن الحكيمات ،فهمن مضمون ّ
ّ
صراخ ،أكان
التي نطق بها حامل الرسالة.
ولكن العديد من العذارى اللّواتي سمعن ال ّ
صوت أوال ّ
في أواخر السنوات التالية ،١١١١ ،١١٢١ ،١١١١ ،١١٢١ :أو  ،١١١١لم يدخلن بعد الى
يخو ّ
وليمة العرس ،ألنّ ّ
لهن الوصول الى العريس والى حفل الزفاف.
هن يفتقرن الى الزيت الّذي ّ
أَلسنَ ّ
هن العذارى الجاهالت؟
دعوني أقول ما يلي :طالما ّ
درك ولم يستوعب بأنّه بحاج ٍة الى
أن الفرد المسيحي لم َ
ير ،لم يُ ِ
زيت ،فسوف يبقى فابعا ً على الدّوام ،في ظلمة التّديّن الدّامس ،ال يملك ضو ًء أو نوراً ،انّه
ت عميق .فهو ليس من العذارى ّ
غارق في سبا ٍّ
ألن العذراء تحمل زيتاً .ومع ذلك ،فبالنّسبة
للعذراء الّتي لم يبقَ معها سوى القليل من ّ
الزيت ،ينبغي بها اﻹسراع الى ٳعادة ملء مصباحها،
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ّ
لئال ينفذ ّ
الزيت منه ،فتجد نفسها غارقة في الظلمة الدينيّة .عندما تُعيد ملء مصباحها ،فانّها
سوف تصبح قادرة على تجهيز نفسها ٳستعدادا ً للقاء العريس والمشاركة في وليمة العرس قبل
أن يُ ْغلَق الباب.
ّ
لكنهن لم يتابعن
الرسول ،األخ برانهام،
هنالك العديد من العذارى اللّواتي سمعن رسالة ّ
المسير من أجل الوصول الى وليمة العرس( .حفل ّ
الزفاف أو وليمة العرس ،هو ٳعالن الكلمة
الرب ّ
سل ،أنبياء،
ووزعه من خالل خدمة "مواهب أوعطايا الصعود" ،من ُر ُ
الّذي كشف عنه ّ
مب ّ
شرين ،رعاة ومعلّمين ).هؤالء العذارى ال زلن مرتبكات ،ألنّ ّ
هن ال يعرفن كيف يجب أن
ّ
تشوشن وارتبكن بسبب "بائعي
يج ّهزن
أنفسهن كي يتم ّكن من الدّخول الى الحفلة أو الوليمة .لقد ّ
الرسالة ،الذين يبيعون مزيجا ً أو خليطا ً من ّ
ّ
الزيت ،الخاص
الزيت" المتعدّدين من داخل حركة ّ
ساعة" .فالبعض من هؤالء "المب ّ
شرين" ٳعتبروا ّ
الرسالة ،هي نفسها ال ّزيت .لقد
"برسالة ال ّ
بأن ّ
بالرسالة وبوجوب تبنّيها ،وٳالّ،
شدّد هؤالء الوعّاظ على ضرورة ٳعتراف الشخص المسيحي ّ
الروح القدس( .ٳنّهم مثل ال ُمب ّ
شرين الخمسينيّين والكاريزماتيّين الّذين
يكون غير حائز على ّ
بأن الشخص المسيحي يجب أن يتكلّم بألسنة وٳالّّ ،
يعظون ّ
الروح القدس).
فان هذا الفرد ال يملك ّ
بالرسالة! ما ل ْم تمكثوا ثابتين في
الرسالة! تم ّ
سكوا ّ
يعرض البعض الفتةً ت ُ ْعلن" ،أمكثوا مع ّ
الرسول والمكوث
الرسالة ،لستم عذارى حكيمات ".انّهم يطلبون من المسيحيّين أن "يأتوا للقاء ّ
ّ
الرسول ،ويتو ّجهوا الى لقاء العريس
مع الرسالة" بدالً من أن يطلبوا منهم  ":أن يطيعوا رسالة ّ
وبالتّالي يذهبون الى العرس ".لقد أخفق هؤالء المب ّ
عرف على العالمة المتعلّقة
شرون ،في الت ّ ّ
ّ
الرسالة ،يتطلّعن الى هؤالء
الرسالة! ومع ذلك ،فالعديد من العذارى من داخل حركة ّ
بالزيت و ّ
المب ّ
يصالهن الى مأدبة العرس ،ولكن بدالً من ذلكّ ،
ّ
شرين من أجل ّ
كن
الزيت الّذي يحتجنَ اليه ٳل
يحصلن على أنواعٍّ أخرى من ّ
ّ
بينهن عذراء حكيمة ،فانّها
الزيت .ومع ذلك ،ففي حال ُو ِجدَت
بأن ّ
الزيت الّذي يقدّمه "ت ّجار ّ
سوف تُدرك ّ
الزيت" الخمسينيّون والكاريزماتيّون اليوم ،هو
مختلف تماما ً عن ذاك "الزيت" الّذي كان يوفّره "بائعو ّ
الزيت" في مطلع القرن العشرين ،وعن
الرسالة في أيامنا هذهّ .
ان الزيت الحقيقي (األصلي) ،يتمتّع بنكه ٍة
الّذي يعرضه "بائعو زيت" ّ
الرب االه.
مميَّزة وله رائحة جميلة تُرضي ّ
سكن بأقواله ،ومع ذلك ،ال تتب ْعنَ
بالرسول؟ لماذا تتم ّ
الرب االله ،لماذا تحدّقن ّ
يا عذارى ّ
الرغم من أنّه رجل اللّه .لو
الرجل ،على ّ
تعليمات كلماته وال تط ِيّقنَها؟ توقّفوا عن النّظر الى ّ
لديكن زيتاً ،في هذا الوقت؟ ألم تفهمن ّ
ّ
كن حكيمات ،أال يُ ْفت َ َرض ّ
أنّ ّ
الروح
بكن أن يكون
بأن ّ
ّ
دركنَ ّ
تدعوكن للقاء المسيح ،والذّهاب معه الى العرس
الرسالة
بأن ّ
موجود في كلمته هو؟ ألم ت ُ ِ
ّ
ألديكن آذان،
واﻹحتفال معه في الكلمة ،وأن تصبحن كامالت من خالل أجزاء الخدمة الخمس؟
الرسالة.
وال تسمعنَ ؟ أخرجنَ واذهبنَ للقاء الكلمة! هذه هي ّ
الروح القدس ،هو ّ
ّ
الزيت .القدرة على شفاء المرضى
الزيت ،هو ليس "التّكلّم بألسنة" – انّماّ ،
الرسول ليس ّ
الروح القدس ،هو ّ
وطرد األرواح ،ليس ّ
الزيت،
الزيت .رسالة ّ
الزيت – بل ّ
الروح القدس ،هو ّ
الزيت .قد تكونون تتكلّمون "بألسنة" ،ولديكم القدرة على شفاء المرضى
ّ
55

الرسالة ،ولكن ،هل دخلتم الى العرس؟ قد تظنّون أنّكم في
وٳخراج األرواح ،قد تصدّقون ّ
العرس ،ولكنكم تخدعون أنفسكم ،في حال كنتم خارج الخدمة الحاليّة ،حيث بس َ
الرب مائدته
ط ّ
العامرة بال ّ
الروحي ،أمام المختارين .وحده ّ
الزيت الحقيقي األصلي ،يرشدكم الى الكلمة،
طعام ّ
والروح القدس ،لن يقودكم الى بعض ال ّ
شعور واألحاسيس ،وبعض
وال شيء آخرغيرهّ ،
االعالنات والمواهب وحسبْ  ،ولكنّه سوف يرشدكم الى ك ّل حق (يوحنا )١١:١١فهل ترغبون
بالشّراء؟ أيمكنكم التّخلّي عن "بعض الممتلكات" مقابل الحصول على ّ
الزيت؟

الرثاء)
المناحة (البكاءّ ،
١١

س ِيّدُْ ،
افت َ ْح َلنَا!
س ِيّدُ ،يَا َ
ارى أ َ ْيضًا فَائِالَتٍ :يَا َ
يرا َجا َءتْ بَ ِقيَّةُ ا ْلعَذَ َ
أ َ ِخ ً

ق أَفُو ُل لَك َُّنِ :إ ِنّي َما أَع ِْرفُك َُّن.
اب َوفَا َل :ا ْل َح َّ
 ١٥فَأ َ َج َ
ّ
تعرفنَ أخيراً ،على ال ّزيت
ٳذاً ،في الوقت الّذي عادت فيه العذارى الجاهالت
أدراجهن( ،بعد أن ّ
الحقيقي وابتعنه) ،على أمل أن يجتمعنَ مع العذارى األخريات ،للقاء العريس والمشاركة في
حفل ّ
ّ
فاتهن القطار(،كما يقال) .فقد أ ُ ْغ ِلق الباب ،وانتهى اﻹحتفال .آه ،يا للتّعاسة!
الزفاف ،كان قد
ستَ ِغ ُ
ين أَص ُْر ُ
"أ َ ْيضًا ِح َ
صالَتِي"(مراثي  ١:١راجع أمثال -٥١-٥٢ :١
صد َ
يث يَ ُ
خ َوأ َ ْ
زكريا .)١١:٢ول ِولنَ وت َ َف ّجعن! يا أيّتها الجاهالت! فما من شيءٍّ يمكنه أن يغيّر التاريخ ،حينما
ينتهي ّ
الزمن النّبوي .لقد مضى اللّيل ،وانبلج الفجر.
سرين ،يلجاون الى متى  ٥١-٥١ꓽ٢من أجل تدعيم تعليمهم القائل
[مالحظة :بعض الخدّام والمف ّ
ّ
بأن العذارى الجاهالت لسن ُمخَلصات ،وذلك ،استنادا ً الى صدّ الرب ّ
ّ
وتوبيخهن ،وبالتّالي،
لهن
التهن – "ال أعرفكم ّ
قطّ ".
ّ
ان هؤالء األشخاص المذكورين هنا في
س
رفضه اﻹستجابة الى تو ّ
هذه اآلية ،قد نُ ِعتوا بلقب" ،فاعلي اﻹثم" ،وقد ُ
الرب .أ ّما
ط ِلب منهم "الذّهاب" من أمام وجه ّ
بالنّسبة للعذارى الجاهالت ،فاألمر كان مختلفاً .هذا ال يعني ّ
الرب لم يكن يعرف هويّة اولئك
بأن ّ
األشخاص المذكورين في متى  ،٢بل يجدربنا القول ،بانّه لم يعرفهم بشك ٍّل وثيق ،أي تلك
الروحي في
المعرفة الحميمة ،على نحو معرفته باولئك الّذين اقترن بهم ،من خالل االعالن ّ
الرجل لزوجته حينما يجتمعان سويّا في الخلوة المقدّسة (راجع
الكلمة ،وعلى غرار معرفة ّ
ٳن "فاعلي اﻹثم" هؤالء ،هم المب ّ
أفسس  -١٥-٥٢ꓽ٢أفسس  -٤رؤيا ّ .)٢ꓽ١١
شرون والخدّام
الموجودون ،بشك ٍّل خاص ،بين ّ
الزؤان ،المسحاء الكذبة المتعدّدون ،باالضافة الى ذوي المسحة
الكاذبة أو المزيّفة ،الّذين نراهم ضمن الحركات الخمسينيّة  -الكاريزماتيّة .لقد حازوا على
المسحة من أجل القيام باألعمال (الّتي من خاللها ،يكافئون ذواتهم) ،ٳالّ أنّهم يفتقرون الى
المسحة المنبثقة من الكلمة .انّهم يقومون بأعما ٍّل رائعة  -كمثل ،الكرازة باالنجيل ،شفاء
الشريرة وٳخراج الشياطين ،وسواها من المهام الديّينيّة األخرى.
المرضى ،طرد األرواح
ّ
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أمر واح ٍّد فقط ،أال وهو ،تنفيذ وتتميم مشيئة اآلب ،والّتي هي كلمته
ولكنّهم أخفقوا في ٍّ
(راجع متى -١٢:١كولوسي])٥٢:١

أن العذارى الجاهالت تم ّك ّن من الحصول على ّ
لو ّ
الزيت الصحيح في وق ٍّ
ت
مبكر ،ل ُكن نجحنَ
ٍّ
في الوصول الى وليمة العرس في الوقت المناسب ،أي حينما كان الباب ال يزال مفتوحاً.
(رؤيا .)٥١-١٢ ،١-٢:١لقد أ َ
ط ْلنَ الغياب في رحلة البحث .لَربّما ،تباطأنَ أو تس ّكعن ،أثناء
هن قاومنَ بشدّة قضيّة شراء ّ
الزيت .ولعلّ ّ
عمليّة البحث عن ّ
الزيت ،غير راغبات في دفع ثمنه
ّ
زتهن ،منذ مدّ ٍّة طويلة جداً .أو ،لَربّما كن على ِغرار
حو
الستبداله بالمزيج الموجود في ْ
البرانهاميّين ،الّذين انغمسوا في "رسالة برانهام ،وغرقوا فيها لفترةٍّ طويل ٍّة جداً ،رغبةً في
البحث عن بعض االعالنات الخاصة ،البعيدة جدا ً عن البساطة التي تتّصف بها الرسالةّ .
ان
ّ
صلب وال ُمغذّي ال ُمقَدم بواسطة خدّام الحقيقة
فوتنَ
عليهن مائدة الطعام ال ّ
العذارى الجاهالت قد ّ
العاملين من ضمن أجزاء الخدمة الخمس ،من رسل ،أنبياء ،مب ّ
شرين ،رعاة ومعلّمين
الرب األمناء هؤالء ،في
الرسول ،شرع خدّام ّ
(٥بط - ١٥:١ .أفسس .)١١:٤نعم ،فمنذ رحيل ّ
األيام األخيرة هذه ،بتقديم "وجبات اللّحوم في الموسم المناسب" .هذه اللّحوم تساعد على النّمو،
انّها وليمة متوفّرة " ألَجْ ِل تَك ِْمي ِل ا ْل ِق ّدِيس َ
س ِد ا ْل َمسِيحِ ،إِلَى أ َ ْن نَ ْنت َ ِه َي
ان َج َ
ِين ِل َع َم ِل ا ْل ِخ ْد َم ِةِ ،لبُ ْنيَ ِ
سيحِ.
اس فَا َم ِة ِمل ِْء ا ْل َم ِ
ان ك ِ
ان َو َم ْع ِرفَ ِة ا ْب ِن الل ِهِ .إ َلى ِإ ْن َ
َاملِ .إلَى فِيَ ِ
س ٍ
اإلي َم ِ
َج ِميعُنَا ِإلَى َوحْ دَانِيَّ ِة ِ
ض َ
ُون فِي َما َب ْع ُد أ َ ْطفَااً ُم ْ
ين َو َمحْ ُمو ِل َ
ط ِربِ َ
ك َْي اَ نَك َ
اسِ ،ب َمك ٍْر إِلَى
يم ،بِ ِحي َل ِة النَّ ِ
ين بِ ُك ِ ّل ِريحِ ت َ ْع ِل ٍ
صا ِد ِف َ
َم ِكي َد ِة ال َّ
سيحُ،
س :ا ْل َم ِ
ضالَ ِلَ .ب ْل َ
ين ِفي ا ْل َم َحبَّ ِة ،نَ ْن ُمو ِفي ُك ِ ّل ش َْيءٍ ِإلَى ذَاكَ الَّذِي ُه َو َّ
الرأْ ُ
س ِد ُم َر َّكبًا َمعًاَ ،و ُم ْقت َ ِرنًا ِب ُمؤ َ
اس ُك ِ ّل ُج ْزءٍ ،
ع َملَ ،
ب َ
َاز َر ِة ُك ِ ّل َم ْف ِصلَ ،ح َ
الَّذِي ِم ْنهُ كُل ا ْل َج َ
علَى فِيَ ِ
س َ
س ِد ِلبُ ْن َيا ِن ِه ِفي ا ْل َم َحبَّ ِة(".أفسس.)١١-١٥:٤
يُ َح ِ ّ
ص ُل نُ ُم َّو ا ْل َج َ
تطبعهن الى أن يفوت األوان .نظرا ً
ّ
سوف تمكث العذارى الجاهالت في حالة الجهل الّتي
صعب ع ّ
ّ
ّ
ليهن ٳدراك أهميّة الحصول على
لكونهن قد بدأن
رحلتهن بحماقة ،فسيكون من ال ّ
ّ
هن فشلنَ في اٳلستيعاب ّ
الزيت الحقيقي قبل فوات األوان .كما أنّ ّ
الرب وكلمته ،هما
بأن ٳعالن ّ
الرب االه .هذا
في تقد ٍّّم
ّ
مستمر ،باﻹضافة الى أهميّة التّمعّن في الكتاب المقدّس الّذي كتبه ّ
يروجه "بائعو ّ
منهن قد ابتعنَ مزيجا ً من ّ
ّ
صحيحّ ،
الزيت" ال ُمنضوين
ألن العديد
الزيت الّذي ّ
صنف الخطأ من ّ
ّ
الزيت،
الرسالة ،بينما القسم
اآلخرمنهن ،وخوفا ً من ٳبتياع ال ّ
تحت راية حركة ّ
ّ
ّ
فاتهن األمر المهم
سجلَة مرارا ً وتكراراً .لقد
يالزمن
منازلهن ويتابعن اﻹصغاء الى ّ
الرسائل ال ُم َ
ّ
ٳطالعهن عليه ،وبدالً من هذاُ ،رحنَ ير ّكزن على ك ّل تفصي ٍّل
الرسالة تسعى الى
الّذي ،كانت ّ
الخاص باﻹختطافّ .
ّ
مؤمنا ٍّ
ٳن
تمنحهن ٳيمان ااختطاف
ت بأنّها
ويتشبّثن بكل كلم ٍّة وردت فيهاِ ،
ّ
الرب سوف يش ّع ويُ ْعلَن لك ّل من يجرؤ على التّمعّن في كلمتهِ " .حينَ ِئ ٍذ فُ ْلتُ « :هأ َنَذَا ِجئْتُ .
مجد ّ
الرسول
وب َ
ع ِنّى"(مز -٢:٤١ .راجع عب - ٢:١١ .يوحنا  .)٤١-١١ :٢قال ّ
ب َم ْكت ُ ٌ
بِد َْرجِ ا ْل ِكتَا ِ
الرب فَ ُه َو الروحَُ ،و َح ْي ُ
ب
ث ُرو ُ
ح ال َّر ّ ِ
ب يُ ْرفَ ُع ا ْلبُ ْرفُ ُعَ .وأَ َّما َّ
الر ّ ِ
بولسَ ":ول ِك ْن ِع ْن َد َما َي ْرج ُع ِإلَى َّ
اظ ِر َ
ُوفَ ،ك َما في ِم ْرآ ٍة ،نَت َ َغيَّ ُر إِلَى تِ ْلكَ
ب ِب َوجْ ٍه َم ْكش ٍ
ُهنَاكَ ُح ِ ّريَّةٌَ .ونَحْ نُ َج ِميعًا نَ ِ
الر ّ ِ
ين َمجْ َد َّ
ب الروحِ٥(".كور.)١١-١١:١ .
ور ِة َ
الر ّ ِ
ع ْي ِن َهاِ ،م ْن َمجْ ٍد ِإلَى َمجْ دٍَ ،ك َما ِم َن َّ
الص َ
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بعد انتهاء حفل ّ
الرب( ،باب) الكلمة (أو ٳعالنات كلمة ٳلوهيم)
الزفاف وٳغالق الباب ،لن يفتح ّ
فيما بعد ،للّذين في الخارج .والعذارى الحكيمات ،الّلواتي يشك َ
ّلن عروس المسيح ،فد ت ّم
ّ
الرب ألح ٍّد بأن يزعجه ،في خلوته المقدّسة مع محبوبته ،في هذه الفترة
ختمهن .لن َيسمح ّ
الرائعة من الزواج .تصبح العروس زوجةً في الغرفة ّ
بالروح
الزوجيّة حيث ،تتّحد مع العريسّ ،
الرب اﻹعالن النّهائي ،الّذي من شأنه اصطحابها الى بيت
وبالكلمة! وحين تصبح زوجةً ،يهبها ّ
سبعة الوارد ذكرهم في
الرعود ال ّ
اآلب .وهذا اإلعالن ،سوف تحصل عليه ،من خالل أصوات ّ
كتاب الرؤيا( ،الفصل العاشر) ّ .
الرعود
ان الّذي سمعه ّ
الرسول يوحنا ،من خالل أصوات ّ
سبعة ،قد استحال تدوينه ،ولكنّه ،سوف يُ ْكشَف عنه ،ويُ ْعلّن للعروس عندما ،وبصفتها زوجة
ال ّ
ام َرأَت ُهُ
س ا ْل َخ ُر ِ
وف فَ ْد َجا َءَ ،و ْ
المسيح ،تصبح جاهزةِ " .لنَ ْف َرحْ َو َنت َ َهلَّ ْل َونُ ْع ِط ِه ا ْل َمجْ دَ! أل َ َّن ع ُْر َ
س بَ ًّزا نَ ِقيًّا بَ ِهيًّا ،أل َ َّن ا ْلبَ َّز ُه َو تَبَر َراتُ ا ْل ِق ّدِيس َ
ِين»َ .وفَا َل
َهيَّأَتْ نَ ْف َ
س َها َوأُع ِْط َيتْ أ َ ْن ت َ ْلبَ َ
ِل َي«:ا ْكت ُ ْبُ :
طوبَى ِل ْل َم ْدع ّ ُِو َ
وف!»َ .وفَا َل«:ه ِذ ِه ِه َي أ َ ْف َوا ُل الله
ين ِإلَى َ
عش ِ
َاء ع ُْر ِس ا ْل َخ ُر ِ
صادفة" (رؤيا .)١ -٢ :١١
ال ّ
س َها،
سةَ َوأ َ ْ
سهُ ألَجْ ِل َهاِ ،لك َْي يُقَ ِ ّد َ
سلَ َم نَ ْف َ
ب ا ْل َمسِي ُح أ َ ْيضًا ا ْل َكنِي َ
الر َجا ُل ،أ َ ِحبوا ِن َ
سا َء ُك ْم َك َما أ َ َح َّ
"أَيُّ َها ِ ّ
ُم َ
س فِي َها َواَ َ
غ ْ
ض َن
اء بِا ْل َك ِل َم ِةِ ،لك َْي يُحْ ِض َر َها ِل َن ْف ِ
س ِل ا ْل َم ِ
ط ِ ّه ًرا إِيَّا َها بِغَ ْ
س ِه َكنِي َ
سةً َم ِجي َدةً ،اَ َد َن َ
سبب بالذّات،
سةً َوبِالَ َ
ب( ".أفسس  .)٥٢-٥٢ꓽ٢لهذا ال ّ
أ َ ْو ش َْي ٌء ِم ْن ِمثْ ِل ذ ِلكَ َ ،ب ْل تَكُو ُن ُمقَ َّد َ
ع ْي ٍ
نحن نلتحق بهذا الزواج ،ليس من أجل اﻹحتفال بالكلمة وحسب ،بل لكي نغتسل ونتط ّهر أيضاً،
بالكلمة .ال يمكن أن نغتسل ونتط ّهر من خالل بعض اﻹختبارات الدينيّة أو بعض المواهب
ي واح ٍّد من الواعظين
والهبات الروحيّة ،وال يمكننا اﻹغتسال بكلمات األخ برانهام ،أو ،أ ّ
الرب االه .فالكلمة،
الموهوبين جداً .نحن ،ال نغتسل وال نتط ّهر سوى من خالل ٳعالن كلمة ّ
هي الّتي تغسلنا وتط ّهرنا بالروح والحق.

تحذير
ان".
"فَا ْس َه ُروا ِإذًا ألَن ُك ْم الَ ت َ ْع ِرفُونَ ْاليَ ْو َم َوالَ السا َ
اﻹ ْن َ
س ِ
عةَ التِي يَأ ْ ِتي فِي َها اب ُْن ِ
دعونا نتنبّه لهذا التّحذير أوباألحرى ،لهذا اﻹنذارْ ،
ولنبقَ يقظين وواعين طالما هنالك وقت ،وما
دام الباب ال يزال مفتوحاً .عندما تدخل آخرعذراء حكيمة الى العرس ،وينتهي االحتفال ،تكون
كفايتهن الى حدّ الملء .ليس هذا وحسْب ،ال بل ّ
ّ
أن جميع
جميع العذارى الحكيمات ،قد أكلن
ّ
ربهن الى مائدة
قوةً ،بفضل حضور
العذارى الحكيمات ،قد تمتّعن بحبّ ٍّ عظيم وتشدّدن ونلنَ ّ
العرس .آمين.
صوت ،االّ أنّهم،
هناك العديد من المسيحيّين ،الّذين استفاقوا على َو ْقعِ ال َجلَبة الحاصلة بسبب ال ّ
عادوا ثانيةً الى أنظمتهم المذهبيّة والطائفيّة ،حيث استغرقوا مجدّداً ،في نومهم .قد يدّعون بأنّهم
َ
َ
مكثن "نائمات"
لسن عذارى ،في حال
عذارى ،ٳنّما هم يخدعون أنفسهم وحسبْ  .العذارى
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ّ
ٳغراؤهن الرتداء
داخل األنظمة التي صنعها اإلنسان ،ٳ ْذ يُعتَبَر هذا األمر ،دعارة دينيّة .لقد ت ّم
عري ّ
هن) الّتي
ال ّ
سراويل الحريميّة (سراويل نسائيّة فضفاضة ،مصنوعة من قماش شفّاف يُظ ِهر ُ
من شأنها ٳغواء اآلخرين .يا لهذا الخداع ،ويا له من ضالل! ٳن كان لديكم النّور ،فلماذا
تعيشون في ال ّ
س ِم ْعنَاهُ ِم ْنهُ َونُ ْخ ِب ُر ُك ْم ِب ِه :إِ َّن
الرسول يوحناَ ":وهذَا ُه َو ا ْل َخبَ ُر الَّذِي َ
ظلمة؟ فال ّ
س فِي ِه ُ
سنَا
ب َولَ ْ
ظ ْل َمةٌ ا ْلبَتَّةَ .إِ ْن فُ ْلنَا :إِ َّن َلنَا ش َِركَةً َمعَهُ َو َ
سلَ ْك َنا فِي الظ ْل َم ِة ،نَ ْك ِذ ُ
ور َولَ ْي َ
اللهَ نُ ٌ
ضَ ،و َد ُم
ور ،فَلَنَا ش َِركَةٌ َب ْع ِضنَا َم َع بَ ْع ٍ
نَ ْع َم ُل ا ْل َحقََّ .ول ِك ْن ِإ ْن َ
ور َك َما ُه َو فِي الن ِ
س َل ْكنَا فِي الن ِ
ِيح ا ْبنِ ِه يُ َ
ط ِ ّه ُرنَا ِم ْن ُك ِ ّل َخ ِطيَّةٍ( ".يوحنا األولى.)٢-٢ :١
سو َ
يَ ُ
ع ا ْل َمس ِ
ومستمرة .تعالوا وتع ّ
شوا ما دمتم قادرون.
أيها القديسون ،لقد بدأت وليمة العرس وال تزال قائمة
ّ
وعندما تدخلون الى الحفل ،يجب أن تضعوا عليكم لباس العرس (راجع متى .)١٤-١:٥٥ال
الرداء المناسب ،من كلمة
ي ضيفٍّ أن يدخل الى وليمة العرس دون أن يكون لديه ّ
يمكن أل ّ
لرب،
الرداء .لذا ،فمن خالل رفضه ارتداء اللّباس المختار من ا ّ
الربّ ،
الرب االه .لقد أ ّمن ّ
ّ
يشهد الضّيف ٳذن ،على ّ
تصرفه
أن المالبس التي في حوزته ،هي جيّدة بما فيه الكفاية ،كما أ ّن
ّ
المتمردة أيضاً .فمث ِل هذا الضّيف ال َمدعو ،سوف يكون عاجزا ً عن الكالم
هذا ،يشهد على روحه
ّ
عندما يقف للدّينونة ويسمع الكلمات التالية" :ا أعرفكم ف ّ
ط" ،وبالتّالي ،يجد نفسه مطروحا ً
خارجا ً الى ظلمة الضّيقة العظيمة.
الرب ،يا أيّها الّذين سوف تش ّكلون جز ًء من المدينة المقدّسة ،أورشليم
أصغوا الى صرخة ّ
الجديدة.
ش ِلي ُم ،ا ْل َمدِينَةُ
ور َ
ست َ ْي ِق ِظي ،ا ْ
" اِ ْ
ست َ ْي ِق ِظي! ا ْلبَسِي ِع َّز ِك َيا ِص ْهيَ ْونُ! ا ْلبَسِي ثِيَ َ
اب َج َما ِل ِك يَا أ ُ ُ
س( ".أشعيا  ١:٢٥راجع
ا ْل ُمقَ َّد َ
سةُ ،ألَنَّهُ اَ يَعُو ُد يَ ْد ُخلُ ِك فِي َما بَ ْع ُد أ َ ْغلَ ُ َواَ نَ ِج ٌ
أفسس.)١١-١١:١
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