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 األربعونالثانية و  الحمقة                  المسيح أقوال                     برنامج أنوار كاشفة          
 
نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت أن  أىاًل ومرحبًا بك مستمعي العزيز في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا 

أكّدت الناس من حولو، كما إعجاب مسيح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع ال«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

عميك؟ وىل تعمم أننا نستطيع معرفة مستوى أخالق شخص معين من مستوى أخالق الناس  تعمم مستمعي األثر الكبير لمناس ىل
فإذا كانت أخالق من نعاشر جيدة كنا كذلك، أما  .«تعاشر فأقول لك من أنت قل لي من»الذين يعاشرىم؟ وليذا جاء المثل القائل: 
وىل تعمم مستمعي أن ذوي األخالق الفاسدة يؤثرون بشكل أكبر وأسرع عمى من يحيط بيم؟  إذا كانت فاسدة فيذا ينطبق عمينا أيضًا.

ن عندما يربوا و األىمُينصح ء ذوي األخالق الجيدة. وليذا من الرفقا ،وليذا نجد أن رفقاء السوء ليم تأثير أكبر وأسرع عمى زمالئيم
 أوالدىم أن ينتبيوا جيدًا لمن يعاشرون. 

 
عن ىذا الموضوع ولكن من زاوية أخرى. فيو تحّدث عن األثر السيء لمعّممي الدين الّضالين. وكيف لقد تحّدث المخّمص المسيح 

كتب البشير  .ىمويتجنبو  تابعييم أو حتى سامعييم. ودعا تالميذه لكي يبتعدوا عنيمأن تعميميم الفاسد ال بد أن يترك أثرًا سيئًا عمى 
 مّتى في بشارتو قائاًل:

 
ُزوا ِمْن َخمِ »ِإَلى اْلَعْبِر َنُسوا َأْن َيْأُخُذوا ُخْبزًا. َوَقاَل َلُيْم َيُسوُع: -أي تالميذ المسيح  –َوَلمَّا َجاَء َتاَلِميُذُه » يِر اْنُظُروا، َوَتَحرَّ

دُّوِقيِّينَ  يِسيِّيَن َوالصَّ ِلَماَذا ُتَفكُِّروَن ِفي َأْنُفِسُكْم َيا َقِميِمي » َفَعِمَم َيُسوُع َوَقاَل َلُيْم: «.ِإنََّنا َلْم َنْأُخْذ ُخْبزًا»َفَفكَُّروا ِفي َأْنُفِسِيْم َقاِئِميَن: «.اْلَفرِّ
َواَل َسْبَع ُخْبزَاِت  َواَل َتْذُكُروَن َخْمَس ُخْبزَاِت اْلَخْمَسِة اآلاَلِف َوَكْم ُقفًَّة َأَخْذُتْم؟تَّى اآلَن اَل َتْفَيُموَن؟ َأحَ  اإِليَماِن َأنَُّكْم َلْم تَْأُخُذوا ُخْبًزا؟

دُّوِقيِّيَن؟َكْيَف اَل َتْفَيُموَن َأنِّي َلْيَس َعِن اْلُخْبِز ُقْمُت َلُكْم َأْن تَ  اأَلْرَبَعِة اآلاَلِف َوَكْم سَّاًل َأَخْذُتْم؟ يِسيِّيَن َوالصَّ ُزوا ِمْن َخِميِر اْلَفرِّ  «َتَحرَّ
يِسيِّيَن َوالصَّ  ُزوا ِمْن َخِميِر اْلُخْبِز، َبْل ِمْن َتْعِميِم اْلَفرِّ اآلن سنتأمل  .(1:-5::6)بشارة مّتى «دُّوِقيِّينَ ِحيَنِئٍذ َفِيُموا َأنَُّو َلْم َيُقْل َأْن َيَتَحرَّ

 .بأقوال المسيح ىذه
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لقد ظّن تالميذ المسيح في البداية أن المسيح يحّدثيم عن الخبز ألنيم نسوا أن يجمبوه معيم. فوّبخيم المسيح صديقي المستمع، 

فيميم أن قصده ىو أن يحّذرىم من تعميم بسبب قّمة إيمانيم، السيما أنو قد أجرى أمام أعينيم مرتين عجيبة إطعام آالف الجموع. وأ
 الباطل، وليس الحديث عن الخبز.  الفريسيين والصدوقيين

 
اهلل، ىم فئة ييودية متزمتة تّدعي التمسك الحرفي بتطبيق شريعة والصدوقيون من حزبين مختمفين. فالفريسيون لقد كان الفريسيون 

قيون فقد كانوا يؤمنون بأسفار الصدّ لكتاب المقدس، وبالقيامة من األموات. أما وكانوا يؤمنون بسمطان كل أسفار العيد القديم من ا
لكن الفئتين كما الحظنا سابقًا، كانوا متفقين في معاداة المسيح، وكانوا التوراة الخمسة فقط، وال يؤمنون بوجود حياة بعد الموت. 

ّذر تالميذه من تعميميم الباطل. وطمب منيم أن يتحّرزوا من خمير . وليذا نجد أن المسيح حدائما تجربتو يياجمونو بشدة ويحاولون
 الفريسيين والصدوقيين. أي ينتبيوا ويتجنبوا تعميميم الباطل الفاسد.

 
لقد شّبو المسيح تعميم ىؤالء المعّممين الفاسدين بالخميرة. فالخميرة توضع في العجين ليختمر، فيزداد حجمو. وتمزم خميرة صغيرة 

ن تعميم أمياًل يؤثر في عدد كبير من الناس. و استخدم المسيح الخميرة مثاًل ليبين كيف أن شرًا ق وىكذالتخّمر كمية كبيرة من العجين. 
 الصدوقيين الخاطئ يضل الكثيرين. الفريسيين و 

 
 يمواليوم أال يوجد أمثال ىؤالء الفريسيين والصدوقيين؟ بالطبع، فيناك الكثيرون من المعّممين وأدعياء التدّين الذين ينشرون تعاليم

أن نستمع لتعاليمو  فميس كل معّمم أو رجل لمدين يصح فاسدة، ويحاولون أن يخدعوا الناس البسطاء بتعاليميم الباطمة.الباطمة ال
ال وقعنا في الضالل.  وليذا عمينا كمستمعين أن نفحص كل معّمم ورجل لمدين، وىل ىو يتكّمم الصواب وبحسب كممة اهلل وفتاويو، وا 

وأن نعمم ة الضالل. أن نحَذر من التعاليم التي نسمعيا، لكيال تخدعنا ونقع بالتالي في ىوّ الحّية كما جاءت في الكتاب المقدس؟ وعمينا 
 نا إلى ميالك قاتمة، كالخميرة الصغيرة التي تخّمر العجين.أن التعميم الفاسد البد أن يجرّ 

 
ُاْنُظُروا َأْن اَل »ىؤالء المعّممين الذين يخدعون الناس فقال: تحّدث الرسول بولس من رسل المسيحية األوائل عن مستمعي الكريم، 

أَلنَّ ِمْثَل ىُؤاَلِء اَل . ِسيِح.َيْسِبيُكْم ِباْلَفْمَسَفِة َوِبُغُروٍر َباِطل، َحَسَب َتْقِميِد النَّاِس، َحَسَب َأْرَكاِن اْلَعاَلِم، َوَلْيَس َحَسَب اْلمَ  َيُكوَن َأَحد  
َمَماءِ َيْخِدُموَن َربََّنا َيُسوَع اْلَمِسيَح َبْل ُبُطوَنُيْم. َوِباْلَكاَلِم الطَّيِِّب َواأَلْقوَ    .(5::2:، رومية2:1)كولوسي«اِل اْلَحَسَنِة َيْخَدُعوَن ُقُموَب السُّ
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قد يبدو التعميم أو الكالم الذي نسمعو في أحيان كثيرة منمقًا وجمياًل وذا منطق واضح، لكن ىذا ال يعني أنو يعّبر عن الحقيقة 

كما قال ي يخدع الناس الّسمماء أي البسطاء، وىدفو الحقيقي التي يجب أن نعرفيا. فالمعمم الباطل يجعل كالمو سمسًا وحسنًا لك
في  اً مشيور  اً ًا أو شيخفصيح اً عمينا إذن أن ننتبو لما نسمع من تعاليم وفتاوى حتى ولو كان قائميا خطيبىو خدمة نفسو. الرسول بولس 

وى، تكون تعاليمو وفتاواه صائبة وسميمة. منصب عاٍل. فميس كل من يّدعي التدين يكون صالحًا، وليس كل من يتحّدث بتعاليم أو فتا
 وكم من رجل دين أضّل الكثيرين بتعاليمو الباطمة. 

 
من التعميم اإلليي الصحيح؟ ولإلجابة نقول: عمينا أن نفحص إن كان الفاسد لكن قد يسأل أحدىم: وكيف بنا نمّيز التعميم الباطل 

أن المسيح لم ُيصمب لفداء البشرية، أو أن اب المقّدس. فكيف نقبل تعميمًا يقول ىذا التعميم يوافق ما جاء في كممة اهلل الحّية بالكت
ىل تعمم متسمعي أننا عندما نستمع ألمثال ىؤالء المعّممين المضّمين ال بّد أن المسيحيين ىم كفرة لكونيم يؤمنون بالمسيح أنو ابن اهلل. 
فيم كالخميرة التي تخّمر العجين كمو. وفي نفس حّذرنا من تعاليميم الضالة. نتأثر بيم؟ وليذا دعانا المخّمص المسيح لكي نتجنبيم و 

 الوقت عمينا أن نقرأ الكتاب المقّدس وننيل من تعاليمو اإلليية الصادقة. 
 

لذي وعندما نقرأ الكتاب المقدس نعرف حقيقة نفوسنا الخاطئة، وكم نحن بحاجة إلى فداء المسيح لخطايانا. وعندما نؤمن بالمسيح ا
مات عمى الصميب ليكّفر عن ذنوبنا، ننال الغفران الكامل عنيا، ونصبح من أوالد اهلل المبّررين، ونحظى بالحياة األبدية. فيل تراك 

 مستمعي تؤمن بيذا المخّمص الفريد فتنال خالص اهلل؟
 

 


