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 الواحدة والسبعون الحمقة                   المسيح أقوال                    برنامج أنوار كاشفة        

 
عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 

أيضًا أكّدت إعجاب الناس من حولو، كما عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال «أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 

التي كشف ما زلنا مستمعي نتأمل بحديث المخّمص المسيح عن فرقة الفريسيين الييودية المتزمتة. وكّنا قد استعرضنا بعض أقوالو 
ن بكل خرين بينما ىم في الحقيقة مممؤو ن الظيور بمظير حسن وجيد أمام اآلفييا حقيقة نفوسيم الفاسدة ومراءتيم. وكيف أنيم يحاولو 

 شر ونجاسة. 
 

يِسيُّوَن اْلُمرَاُؤوَن! أَلنَُّكْم َتْبُنوَن ُقُبوَر »وتابع المخّمص المسيح موجيًا كالمو إلى الكتبة والفريسيين قائاًل:  َوْيٌل َلُكْم َأيَُّيا اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ
ْنِبَيا دِّيِقيَن،اأَل ْنُفِسُكْم َأنَُّكْم َوَتُقوُلوَن: َلْو ُكنَّا ِفي َأيَّاِم آَباِئَنا َلَما َشاَرْكَناُىْم ِفي َدِم اأَلْنِبَياِء. َفَأْنُتْم َتْشَيُدوَن َعَمى أَ  ِء َوُتَزيُِّنوَن َمَداِفَن الصِّ

ْم َأيَُّيا اْلَحيَّاُت َأْواَلَد اأَلَفاِعي! َكْيَف َتْيُرُبوَن ِمْن َدْيُنوَنِة َجَينََّم؟ ِلذِلَك َىا َأَنا ُأْرِسُل ِإَلْيكُ اِئُكْم. َأْبَناُء َقَتَمِة اأَلْنِبَياِء. َفاْمأُلوا َأْنُتْم ِمْكَياَل آبَ 
َوَتْطُرُدوَن ِمْن َمِديَنٍة ِإَلى َمِديَنٍة، ِلَكْي َيْأِتَي َعَمْيُكْم ُكلُّ َأْنِبَياَء َوُحَكَماَء َوَكَتَبًة، َفِمْنُيْم َتْقُتُموَن َوَتْصِمُبوَن، َوِمْنُيْم َتْجِمُدوَن ِفي َمَجاِمِعُكْم، 

دِّيِق ِإَلى َدِم َزَكِريَّا ْبِن َبَرِخيَّا الَِّذي َقَتْمُتُموُه َبْيَن اْلَيْيَكِل َواْلَمْذَبِح. َدٍم زِكيٍّ ُسِفَك َعَمى اأَلْرِض،  ُل َلُكْم: ِإنَّ اَْلَحقَّ َأُقوِمْن َدِم َىاِبيَل الصِّ
خطيرة وّجييا المسيح ألولئك الكتبة والفريسيين أنيم (. إنيا بالحق تيمة 23-92:92)بشارة مّتى«ىَذا ُكمَُّو َيْأِتي َعَمى ىَذا اْلِجيِل!

 يشاركون في جريمة قتل أنبياء اهلل والمرسمين. 
 

ويّدعون كان الفريسيون يمتدحون األنبياء الذين أرسميم اهلل لبني إسرائيل قديمًا، ويعيدون ترميم مدافنيم ويزينونيا.  مستمعي الكريم،
قيقة ىي وأن الح يم بذلك يقّرون أنيم أبناء قتمة األنبياء.نإفقال ليم المسيح: يم لما شاركوىم في قتل األنبياء. ئأّنيم لو كانوا مكان آبا

 عكس ما يّدعون. 
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لم يسمك الفريسيون في جادة الصواب بحسب تحذيرات األنبياء رغم زخرفتيم لقبورىم. وبرىنوا بموقفيم الحالي نحو المسيح 

 لقد وصموا إلى ملء قامة آبائيم في. المخّمص الممك، أنيم كانوا من نفس الروح مثل آبائيم اآلثمين. مع أنيم كانوا يتبجحون بالعكس
فماذا قصد المسيح «. َفاْمأُلوا َأْنُتْم ِمْكَياَل آَباِئُكمْ »قال ليم المخّمص المسيح:  ليذاو  رفضيم لممسيح، وليذا كانت الدينونة تنتظرىم. 

وع المسيح قد مأل اآلباء كأس القتل جزئيًا بقتميم األنبياء. أما الكتبة والفريسيون فسيمألونيا حتى الفيض بقتميم الرب يسبيذا القول؟ ل
 وىكذا يوصمون ما بدأه آباؤىم إلى خاتمة مريعة. أي يمألون كأس القتل حتى الثمالة.نفسو وتالميذه. 

 
إسرائيل قديمًا األنبياء جميعًا واضطيدوىم، وسيفعل أحفادىم من الفريسيين نفس الشيء بأولئك الذين يوّبخونيم عمى  لقد رفض بنو

« نََّم؟َأيَُّيا اْلَحيَّاُت َأْواَلَد اأَلَفاِعي! َكْيَف َتْيُرُبوَن ِمْن َدْيُنوَنِة َجيَ »خطاياىم، فيم لم يكونوا مختمفين عن آبائيم. وليذا قال ليم المسيح: 
وىنا نجد أن المسيح لم يتنبأ عن تآمر الفريسيين لصمبو وقتمو فحسب، بل أخبرىم أيضًا أنيم . كيف تيربون من دينونة اهلل عميكم أي

سيقتمون بعضًا من تالميذه ورسمو. وسيجمدونيم في المجامع الييودية ويطردونيم. وىو الذي حصل فعاًل بعدئذ مع تالميذ المسيح، 
 دىم الييود وطاردوىم من مدينة إلى أخرى.حيث اضطي

 
عمى أنفسيم ذنب استشياد كل األنبياء والقديسين المتراكم عمى وىكذا سيجمب قادة الييود من الفريسيين والكتبة ورؤساء الكينة 

أخوه قايين، إلى دم مدى التاريخ. وسيأتي عمييم بالتالي كل دم زكي ُسفك عمى األرض. من دم أول قتيل ىابيل الصّديق الذي قتمو 
ا من كتب العيد إن زكرّيا بن برخيا الكاىن ىو ليس النبي زكرّيا كاتب سفر زكريّ الذي ُقتل بين المذبح والييكل.  زكريا بن برخيا الكاىن

 من خالل زكرّيا وتكّمم روح اهلل فقد ارتد الشعب في أيام الممك يوآش. وأرسل اهلل أنبياء إلرجاعيم إلى الرب لكنيم لم يصغوا. القديم.
    بأمر من الممك نفسو.في دار الييكل الكاىن وحّذرىم، فتآمروا عميو ورجموه بالحجارة 

 
وب ذنكل أن  أي« اَْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ىَذا ُكمَُّو َيْأِتي َعَمى ىَذا اْلِجيِل!»لمفريسيين:  المسيح لنالحظ قولصديقي المستمع 

في والصديقين الجيل الذي كان المسيح يتكّمم معو. وكأن كل إراقة دماء األبرياء من األنبياء ىذا سيأتي عمى رتكبت الماضي التي اُ 
عمى لقد تنبأ المسيح بذلك عن الدينونة الشديدة التي ستنصب المخّمص المسيح القدّوس.  مجيء السابق قد اجتمعت وبمغت ذروتيا في

الذين أبغضوا المسيح وتآمروا عميو وصمبوه بال سبب. وبذلك أكّد المسيح لمفريسيين أنو ىو المسيح الذي وعد بو اهلل منذ القديم، الييود 
 والذي كان الشعب ينتظره. وما الدينونة التي ستقع عمييم إال دلياًل أكيدًا وبرىانًا ساطعًا عمى حقيقة شخصيتو اإلليية.
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تنبأ عن تفاصيل ىذه الدينونة الشديدة التي ستقع عمى الييود الذين رفضوه. ىذه الدينونة التي حصمت ثم تابع المسيح حديثو م

فعاًل بعد موت المسيح الكفاري عمى الصميب وقيامتو المجيدة من بين األموات، وخالل ذلك الجيل نفسو الذي تحّدث عنو المسيح. 
 وىو ما سنتأمل بو في المقاء القادم.

 
يم، إن حديث المخّمص المسيح عن جماعة الفريسيين المتزمتة ومراءتيم وعداوتيم لو، يؤكد حقائق ىامة عمينا أن مستمعي الكر 

لكي ننتبو إلييا جميعًا. أال وىي أواًل: أن ال نكون مثل أولئك الفريسيين، نعيش حياة التدّين الظاىري، وحياة المراءة الدينية. بل نسعى 
 لداخل. يكون تديننا من القمب من ا

 
وثانيًا: أن اإليمان بالمسيح ىو األمر الميم الذي يجب أن نمتفت إليو. فإما أن نكون مع المسيح ونقبل خالصو فننجو، أو أن 

نتجاىل ىذا األمر ىو األساس، وال نستطيع أن وعممو الكّفاري من أجمنا عمى الصميب نرفضو فتقع عمينا الدينونة. إن شخص المسيح 
 . الحياد نكون عمىأو أن 
 

من و ظير عكس ما تعيشو حقًا؟ أو ال ترغب أن يكون تدينك تدينًا حقيقيًا وماذا عنك مستمعي؟ ىل ما زلت تعيش حياة المراءة فتُ 
ما يعتمل في داخمك؟ لم ال تأتي اآلن باإليمان إلى المخمص المسيح فتجد عنده حقيقة القمب؟ وىكذا تعكس في حياتك وسموكك 

 بدي؟ الخالص الكامل واأل
 

 
 


