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 السبعونالثانية و الحمقة         ال المسيح           أقو           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 إعجاب الناس من حولو، كما لمسيح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع ا«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

نأتي مستمعي بحمقة اليوم إلى خاتمة حديث المخّمص عن فرقة الفريسيين الييودية المتزمتة. وكّنا قد تأممنا في المقاء الماضي عن 
عمى أنفسيم ألنبياء، وأن سموكيم يبرىن أنيم ال يختمفون عن آبائيم. وحّذرىم أنيم بذلك يجمبون توجييو االتيام ليم أنيم أبناء قتمة ا

الذي كان المسيح يتكّمم  ثم أّكد أن دينونة اهلل عمييم ستحصل في ىذا الجيل المتراكم عمى مدى التاريخ. لقديسينذنب استشياد كل ا
 معو. 
 
 َأْوََاَدِك ِميُم، َيا ُأوُرَشِميُم! َيا َقاِتَمَة اأَلْنِبَياِء َورَاِجَمَة اْلُمْرَسِميَن ِإَلْيَيا، َكْم َمرٍَّة َأَرْدُت َأْن َأْجَمعَ َيا ُأوُرشَ »تابع المخّمص المسيح قائاًل: و 

لقد كانت أورشميم ىي . (33-32:73)بشارة مّتى«اًباَكَما َتْجَمُع الدََّجاَجُة ِفرَاَخَيا َتْحَت َجَناَحْيَيا، َوَلْم ُتِريُدوا! ُىَوَذا َبْيُتُكْم ُيْتَرُك َلُكْم َخرَ 
عاصمة بني إسرائيل في الماضي، أي قبل مجيء المسيح. والعاصمة تشير إلى الشعب كمو وتمّثمو. فعندما تكّمم المسيح عن أورشميم 

ختارىم فيو قصد شعب بني إسرائيل بمجممو، أو الييود بشكل عام. وكما نعمم فإن اهلل تعامل مع شعب بني إسرائيل في الماضي. وا
 كعّينة عن باقي الشعوب.

 
وليذا سّن اهلل الشرائع والقوانين ليذا وكان قصد اهلل من اختياره لبني إسرائيل قديمًا، ىو أن يكون ىناك شعب خاص يتعّبد لو. 

عالم أجمع. وفي نفس الوقت أراد اهلل أن يمّيد لمجيء المسيح المخّمص لمالشعب بواسطة كميمو النبي موسى لكي يسمكوا بموجبيا. 
ىذا الشعب الذي أخذ يتمّرد  ل اهلل أنبياء كثيرين لكي يرشدواولقد أرسالشعب لكي يأتي من نسمو المسيح. حافظ اهلل عمى ىذا  ولذلك

ياء من فحّذرىم األنب. عمى اهلل، ويدعوه لمتوبة والعودة إليو، وتطبيق الشريعة اإلليية. لكنيم استمّروا في االرتداد عن اهلل، وفعل الشر
 وخيمة لالرتداد، ومع ىذا لم يتوبوا.العواقب ال
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كذا صديقي المستمع، مع استمرار ارتداد شعب إسرائيل قديمًا عن اهلل، وكما تنبأ األنبياء فقد أدانيم اهلل بأن سّمط عمييم أعدائيم. وى

الشعب. وكانت ىذه المممكة  ت  ب  عمى مممكة إسرائيل في السامرة، شمال أورشميم، وس  القرن السابع قبل الميالد قضت مممكة أشور في 
ييوذا سبطا أما مممكة ييوذا التي تمّثل قبيمتين أو سبطين من بني إسرائيل وىما  تمّثل عشرة قبائل أو أسباط من بني إسرائيل.

استولى نبوخذ نصّر ممك بابل عمى أورشميم في أوائل القرن السادس قبل الميالد، وسبى الشعب أيضًا، وأنيى بذلك وبنيامين، فقد 
 بسبب ارتدادىم عنو. بأكممو مممكة ييوذا. وىكذا نجد أن اهلل أدان شعب بني إسرائيل 

 
سنة من سبي بابل، كما تنبأ النبي إرميا. فأعادوا بعد أن أدان اهلل شعب إسرائيل قديمًا، دّبر لكي يعود البعض منيم بعد سبعين و 

د لمجيء المسيح المخّمص بناء الييكل في أورشميم، وأخذ األتقياء منيم يعبدون اهلل فيو. وقد سمح اهلل بعودتيم من السبي لكي يميّ 
ميو، وقتموا أجل فمقد أرسل اهلل األنبياء الكثيرين لبني إسرائيل، لكنيم عوض أن يتوبوا، ويعودوا إلى اهلل، استمروا في التمرد عالممك. 

، قابموه واألدىى من ذلك أنو عندما أرسل اهلل ليم أخيرًا المخّمص المسيح الذي كانوا ينتظرونوالكثيرين منيم، ليذا استحقوا الدينونة. 
 ال بل تآمروا عميو وقادوه إلى الصمب والموت. بالرفض، 

 
ْنِبَياِء َورَاِجَمَة اْلُمْرَسِميَن ِإَلْيَيا، َيا ُأوُرَشِميُم، َيا ُأوُرَشِميُم!»ليذا قال ليم المخّمص المسيح:  َكْم َمرٍَّة َأَرْدُت َأْن َأْجَمَع  َيا َقاِتَمَة اأَل

فمقد حاول اهلل مرات عديدة أن يعيد شعب إسرائيل تحت كنفو، لكنيم «. اَخَيا َتْحَت َجَناَحْيَيا، َوَلْم ُتِريُدوا!َأْوََاَدِك َكَما َتْجَمُع الدََّجاَجُة ِفرَ 
ُتُو َلْم »ولقد كتب البشير يوحّنا قائال: تمردىم، ثم رفضوا المسيح نفسو.  قتموا أنبياءه، واستمروا في ِتِو َجاَء، َوَخاصَّ ِإَلى َخاصَّ

إسرائيل، تتميمًا لنبوءات العيد القديم،  و، أال وىو بنإلى شعبو الخاص قديماً أواًل أي أن المسيح قد أتى  .(11:1بشارة يوحّنا)«َتْقَبْموُ 
 لكن ىذا الشعب لم يقبمو ورفضو. ال بل تآمر عميو وقاده إلى الموت صمبًا. فما أعظميا من جريمة بحق اهلل نفسو. 

 
والمقصود بالبيت ىنا الييكل في أورشميم، المكان الذي خصصو . «ُىَوَذا َبْيُتُكْم ُيْتَرُك َلُكْم َخرَاًبا»يح: ونتيجة لذلك كمو قال ليم المس

كان اهلل قديمًا لعبادتو، وتقديم الذبائح الحيوانية فيو. ىذه ىي الدينونة األخيرة التي أدان فييا اهلل ىذا الشعب، بأن أصبح الييكل الم
 تيت العبادة فيو وبشكل نيائي.   وان ،المقّدس خرابًا كامالً 

 
: متى تّم خراب الييكل كما تنبأ المسيح؟ وكيف تّم تدميره؟ لقد سأل التالميذ المسيح بعد أن سمعوا مستمعي لعّل السؤال اآلن

 :72مّتى)بشارة  «ُقْل َلَنا َمَتى َيُكوُن ىَذا؟»مين: ، سألوه قائ«ىينا حجر عمى حجر َا ُينقض َا ُيترك وأنو» ،كالمو عن خراب الييكل
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أَلنَّ ىِذِه َأيَّاُم اْنِتَقاٍم،  ..َوَمَتى رََأْيُتْم ُأوُرَشِميَم ُمَحاَطًة ِبُجُيوٍش، َفِحيَنِئٍذ اْعَمُموا َأنَُّو َقِد اْقَتَرَب َخرَاُبَيا.»: قائالً  فأجابيم المسيح(. ب3ب،7

َبْوَن ِإَلى َجِميِع أَلنَُّو َيُكوُن ِضيٌق َعِظيٌم َعَمى اأَلْرِض َوُسْخٌط َعَمى ىَذا الشَّْعِب. َوَيَقُعوَن ِبَفِم السَّْيِف، َوُيسْ .. َمْكُتوٌب.ِلَيِتمَّ ُكلُّ َما ُىَو 
  (.73-77، 72:71)بشارة لوقا«اأُلَممِ 
 

ْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ََا َيْمِضي ىَذا اْلِجيُل ا»قال أيضًا: وفعاًل تّمت نبوءة المسيح ىذه بعد أربعين سنة من حديثو ىذا، وىو الذي عاد و 
أتت الجيوش الرومانية بقيادة تيطس وحاصرت أورشميم  سبعين ميالدية 22ففي عام  .(32:72)بشارة مّتى«َحتَّى َيُكوَن ىَذا ُكمُّوُ 

خون حصار أورشميم والفظائع التي ولقد وصف المؤر ودّمرت الييكل بالتمام. فُقتل مئات األلوف، وُسبي الباقون إلى بمدان عديدة. 
وتّمت أيضًا نبوءة المسيح عن  .حجر عمى حجر لم ُينقضوحرقو. ولم يبق فيو كما قال المسيح:  تدمير الييكلعممية تكبت فييا، و ُأر 

 فضو المخّمص الممك الذي أرسمو.  دان اهلل ىذا الشعب بسبب ارتداده عنو ولر أأيام االنتقام، والضيق العظيم عمى ىذا الشعب. وىكذا 
 

لك اآلن لكي تتوب عن خطاياك وتؤمن بالمخمص اهلل صديقي المستمع، وماذا عنك أنت؟ ىل تتجاوب مع الفرصة التي يقّدميا 
ّمص الوحيد الذي أرسمو؟ أم تراك تيمل وتتمرد وىكذا تجمب عمى نفسك الدينونة؟ أرجو أن تقبل رحمة اهلل وتؤمن بشخص المسيح المخ

    الفريد، وىكذا تنال الغفران الكامل والحياة األبدية.
 


