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 الحمقة الثانية عشرة     أقوال المسيح                        رنامج أنوار كاشفة              ب        
 

عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 
أيضًا أكّدت كما الناس من حولو، إعجاب عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال «أقوال المسيح»

 .انو اإللييعمى سمط

 

ىل تصّدق مستمعي كل معّمم بالّدين يتحدث أمامك؟ وىل تنخدع بالكالم المنّمق الجميل؟ وىل تراك تنجر وراء األفكار الجّذابة 
ن يفعمو كل إنسان صحتو ومدى حقيقتو؟ أو ليس ىذا المفروض أ والشعارات الكبيرة الخاّلبة؟ أوال تحاول فحص ما تسمعو والتأكد من

ال بل وتعاليميم الفاسدة. مع األسف ىناك الكثيرون ممن ينجذبون وراء معّممين كذبة، يخدعونيم بأفكارىم الممتوية، يطمب الحقيقة؟ 
حياتيم مخدوعين بما سمعوه وتعّمموه من ىؤالء وتكون النتيجة أنيم يضّيعون يجعمونيم يسمكون بما يبّثونو ليم من تعاليم مغموطة. 

 المعممين الكذبة. 
 

ْنِبَياِء اْلَكَذَبِة الَِّذيَن َيْأُتوَنُكْم ِبِثَياب اْلُحْماَلِن، َولِكنَُّهْم ِمْن َداِخل ِذَئاٌب خَ »ولقد حّذرنا المخّمص المسيح قائاًل:  َفٌة ِاْحَتِرُزوا ِمَن اأَل ِِ  ا
َمارًا َجيَِّدًة، َوَأمَّا الشََّجَرُة الرَِّديَُّة ُفوَنُهْم. َهْل َيْجَتُنوَن ِمَن الشَّْوِك ِعَنًبا، َأْو ِمَن اْلَحَسِك ِتيًنا؟ هَكَذا ُكلُّ َشَجَرٍة َجيَِّدٍة َتْصَنُع َأثْ ِمْن ِثَمارِِهْم َتْعرِ 

ا َأْثَمارًا َرِديًَّة، َواَل َشَجَرٌة َرِديٌَّة َأْن َتْصَنَع َأْثَمارًا َجيَِّدًة. ُكلُّ َشَجَرٍة اَل َتْصَنُع َثَمرًا َجيِّدً  اَل َتْقِدُر َشَجَرٌة َجيَِّدٌة َأْن َتْصَنعَ َفَتْصَنُع َأْثَمارًا َرِديًَّة، 
َُِع َوُتْمَقى ِفي النَّاِر. َفِإًذا ِمْن ِثَمارِِهْم َتْعِرُفوَنُهمْ    .(02-1::7)بشارة مّتى« ُتْق

 

في المستقبل من األنبياء والمعّممين الكذبة. والسبب ألن ىؤالء األنبياء يؤمن بو سلقد حّذر المخّمص المسيح تالميذه وكل من 
، موجودين في أيام العيد القديم، أي في عصر الشريعةوالمعّممين الكذبة سيكونون موجودين في كل عصر وكل مكان. وقد كانوا 

انخدع الكثيرون منيم بيم، فأدانيم اهلل. لكن بالّرغم من تحذيرات اهلل العديدة المتكررة لمشعب قديمًا، فقد  وحّذر اهلل الشعب قديمًا منيم.
الء األنبياء والمعّممين الكذبة، فقال أنيم يظيرون ن. وشرح المسيح صفات ىؤ و ن كذبة كثير ومعّممو وكان في أيام المسيح أيضًا أنبياء 

 كالحمالن الودعاء، ولكّنيم في الداخل ما ىم إال ذئاب خاطفة. 
 

والسبب طبعًا ألنيم يبثون بكالميم المعسول الممق تعاليم ضالة تخدع الناس، لكنيم في الحقيقة ما ىم إال كالذئاب التي تخطف 
 ال: ـــــــــــ، إذ قرــــــــــالمة ىامة لكي نفحص ىؤالء األنبياء والمعّممين الكذبة، وىي سموكيم الممتوي الشريالناس لتيمكيم. وأعطانا المسيح ع
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ُع َهْل َيْجَتُنوَن ِمَن الشَّْوِك ِعَنًبا، َأْو ِمَن اْلَحَسِك ِتيًنا؟ هَكَذا ُكلُّ َشَجَرٍة َجيَِّدٍة َتْصنَ »وتساءل المسيح قائاًل:  .«ِمْن ِثَمارِِهْم َتْعِرُفوَنُهمْ » 

فمن غير المعقول أن ُيخرج الشوك عنبًا، أو الحسك تينًا! فالنبي أو المعّمم «. َأْثَمارًا َجيَِّدًة، َوَأمَّا الشََّجَرُة الرَِّديَُّة َفَتْصَنُع َأْثَمارًا َرِديَّةً 
 الكاذب ال يستطيع إال أن يسمك في طريق الشر والفساد.

 
أن الشجرة الجّيدة تثمر أثمارًا جيدة، ىكذا الشجرة الّردّية ال بد أن تثمر أثمارًا ردّية. وىذه عالمة ىامة نستطيع فحص ىؤالء وكما 

األنبياء والمعّممين الكذبة، عندما نرى بوضوح سموكيم الشرير. إذ أن المسيح عاد وكرر قائاًل: ال تقدر الشجرة الّردّية إال أن تصنع 
إن النبي أو المعّمم الكاذب يحاول أن يشّوه الحقائق المسيحية، ويقّدميا بشكل مغموط. فينكر مثاًل شخصية ة، أي فاسدة. أثمارًا رديّ 

المسيح اإلليية، أي الىوتو. ويقمل من قيمة موت المسيح الكفاري عمى الصميب، وفدائو لمبشر. أو حتى ينفي أن المسيح قد مات 
وىناك عقائد كثيرة غير ىذه يحاول األنبياء والمعّممون الكذبة بثّيا، وخداع الناس بيا. ات غالبًا منتصرًا. صمبًا، ثم قام من بين األمو 

أو الدعوة لعبادة القديسين الذين ماتوا وأن اهلل يقبل شفاعتيم. أو  ،الذين يخالفوننا في الدين والرأيكتقديم شرائع تبيح قتل اآلخرين 
 . لثاني لممسيحتحديد موعد معّين لممجيء ا

 
المنّمقة  لناس بكمماتوخداع ا يحاولوليذا مستمعي الكريم، إن النبي أو المعّمم الكاذب يكون مدفوعًا بحب المال أو الزعامة والجاه. 

 بطريق الصالحغير مبالين فرائض قاسية،  يحّممون الناسنفس الوقت فييم األفكار والعقائد المغموطة.  وفي  ، ويبثالمعسولة
 ألن فاقد الشيء ال يمكن أن يعطيو لآلخرين.  ، الحقيقي

 
َولِكْن، َكاَن َأْيًضا ِفي الشَّْعِب َأْنِبَياُء ». فكتب الرسول بطرس قائاًل: حّذرنا الرسل األوائل من ىؤالء األنبياء والمعّممين الكذبةقد و 

ْذ ُهْم ُيْنِكُروَن الرَّبَّ الَِّذي اْشَترَاُهْم، َيْجِمُبونَ َكَذَبٌة، َكَما َسَيُكوُن ِفيُكْم َأْيًضا   َعَمى َأْنُفِسِهْم ُمَعمُِّموَن َكَذَبٌة، الَِّذيَن َيُدسُّوَن ِبَدَع َهاَلٍك. َواِ 
ََّمِع َوَسَيْتَبُع َكِثيُروَن َتْهُمَكاِتِهْم. الَِّذيَن ِبَسَبِبهِ »وأضاف الرسول بطرس قائاًل: . «َهاَلًكا َسِريًعا َِِريِق اْلَحقِّ. َوُهْم ِفي ال ْم ُيَجدَُّف َعَمى 

إن المعّمم الكاذب يدس  .(3-7:0بطرس0) «َعُس َيتَِّجُروَن ِبُكْم ِبَأْقَوال ُمَصنََّعٍة، الَِّذيَن َدْيُنوَنُتُهْم ُمْنُذ اْلَقِديِم اَل َتَتَواَنى، َوَهاَلُكُهْم اَل َينْ 
طمعيم ىو الربح أن س أن كثيرين سيتبعون تيمكاتيم. و ولنالحظ قول الرسول بطر اليالك أيضًا. و  الدينونةبدع ىالك، تؤدي بو إلى 

 المادي والمتاجرة عمى حساب الحق اإلليي.
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من ثمارهم ىو كما قال المخّمص المسيح:  :المبدأ األوللعّل السؤال اآلن: كيف بنا نكشف خداع ىؤالء األنبياء والمعّممين الكذبة؟ 

 . شريرة تفضحيمأعماليم الأن أي   م.تعرفونه
 

مين ىو: فحص تعاليميم. ىل ىو يتوافق مع التعميم الذي جاء بو الكتاب المقدس كممة اهلل لكشف ىؤالء المضم   :المبدأ الثاني
و لمبادئ تخالف ىل يدعفداء المسيح لمبشر الخطاة؟ و بمن شأن شخصية المسيح اإلليية؟ ىل ينكر محّبة اهلل لمعالم الحّية؟ ىل يقمل 

 بين البشر؟ من محبة وتآخ   يةإليو المسيح ما دعت
 

تكون ورثتو عن أىمك، أو ما تسمعو من راك تفحص ما مستمعي الكريم، ىناك أديان وعقائد وتعاليم كثيرة منتشرة في عالمنا. فيل تُ 
، حقاً  و. وىكذا تتعّرف عمى ما يريده اهلل منكتعاليم وأفكار؟ أرجو أن تفحص كل شيء، وتتأكد من كل تعميم أو فكر تسمععقائد و 

 وتحفظ نفسك من اليالك األبدي.  
 
 

 
 


