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  ةخامسالحلقة ال                   أمثال المسيح                      أنوار كاشفة      برنامج        
  

بدأنا قبل عدة لقااءت بالحديث عن أمثال  نرحب بك مستمعي العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة.
ألوف لديهم. وذلك إليضاح حقائق يريد المخلص يسوع المسيح. ويقارن المثل بين شيء مألوف للناس، وآخر غير م

  صاحب المثل إيصالها إليهم. 
  

ف الهدف الذي أتى من أجله إلى عالمنا. وكنّا شكال، إليضاح الحقائق الروحية، وليولقد استخدم المسيح الكثير من األمث
رع ببشارة الخالص المفرحة، قد تكلّمنا في اللقاء السابق عن مثل الزارع الذي خرج ليزرع. وذكرنا أن المسيح شبه الز

  بأربعة أصناف من البشر. التي تستقبل الزرع وشبه أنواع التربة 
  

هل تحلم مستمعي بمجتمع مثالي تعمه المحبة والعدالة ويزول منه الفساد والشر؟  إنه حلم داعب الكثيرين من الناس، 
ام هذا المجتمع المثالي السعيد. قع وعلموا باستحالة قيالسيما عندما كانوا في مقتبل العمر. لكن عندما كبروا صدموا بالوا

يح، ويعم فيه ملك فيه المسوعندما أتى المخلص المسيح إلى عالمنا، كان شعب اهللا في القديم يتوق إلى عصر سعيد ي
وت اهللا، الذي ه المحبة والعدالة. ولهذا كان البد للمسيح أن يصحح مفاهيمهم، ويوضح لهم حقيقة ملكءالسالم، وتسود أرجا

  تنبأ عنه أنبياء العهد القديم من الكتاب المقدس. 
  

ولكي يكشف لهم المسيح هذه الحقائق الروحية الهامة، استخدم كما ذكرنا قبل قليل أسلوب األمثال. وسنبدأ اليوم بما 
لكن المسيح كشف لهم عن ، يتوقعون ملكوتاً أرضياً  –أي اليهود  –نطلق عليه بأمثال الملكوت. لقد كان الشعب القديم 

  طريق األمثال ماهو المقصود بملكوت اهللا؟ وماذا يعني؟ 
  

لقد بدأ المخلص المسيح أمثال الملكوت، بمثل القمح والزوان. حيث كشف وبكل وضوح أن ملكوت اهللا الذي يريد 
 اهللا، ه ـك فيوت روحي، يملإعالنه وتأسيسه، ليس هو ملكوتاً أرضياً، في مكان جغرافي محدد، ولشعب معين. بل هو ملك
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   الناس جميعاً، ويعم األرض كلها. يشملو
  

يشْبِه ملَكُوتُ السماوات ِإنْسانًا زرع زرعا جيدا في حقْله. وفيما النَّاس نيام جاء «قال المخلص المسيح هذا المثل: 
وز عرزو هودعاءا. فَجضَأي انوالز رظَه ينَِئذا، حرثَم نَعصاتُ والنَّب ا طَلَعى. فَلَمضمو نْطَةالْح طسي وانًا ف بر بِيدع 
:قَالُوا لَهو تي؟ الْبانوز لَه نَأي ن؟ فَمكقْلي حتَ فعرا زديا جعرز سَألَي ،ديا سَل هذَا. فَقَاَل  .يفَع ودع انِإنْس :مفَقَاَل لَه

م تَجمعونَه. دعوهما ينْميانِ كالَهما معا لَه الْعبِيد: َأتُرِيد َأن نَذْهب ونَجمعه؟ فَقَاَل: الَ! ِلَئالَّ تَقْلَعوا الْحنْطَةَ مع الزوانِ وَأنْتُ
فَاجمعوها ِإلَى  الْحنْطَةَد، وفي وقْت الْحصاد َأقُوُل ِللْحصادين: اجمعوا َأوالً الزوان واحزِموه حزما ِليحرقَ، وَأما ِإلَى الْحصا

   ).٣٠-٢٤:١٣(بشارة متى» مخْزني
  

 ...وعمالْج وعسفَ يرص ينَِئذحتَالَم هِإلَي مفَتَقَد:ينقَاِئل يذُه » رقِْل فَسانِ الْحوثََل زلَنَا م .«:مقَاَل لَهو ابفََأج » ارِعاَلز
لزوان هو بنُو الشِّريرِ. والْعدو الَّذي الزرع الْجيد هو ابن اِإلنْسانِ. والْحقُْل هو الْعالَم. والزرع الْجيد هو بنُو الْملَكُوت. وا

رالَِئكَةُ.زالْم مه ونادصالْحالَمِ. والْع اءضانْق وه ادصالْحو .يسلِإب وه هع  كُونقُ بِالنَّارِ، هكَذَا يرحيو انوالز عمجا يفَكَم
م ونعمجفَي الَِئكَتَهانِ ماِإلنْس نُل ابسرالَمِ: يهذَا الْع اءضي انْقي فف مونَهحطْريي اِإلثْمِ، ولفَاعرِ واثعالْم يعمج هلَكُوتم ن

بِيهِم. من لَه ُأذُنَانِ ِللسمعِ، َأتُونِ النَّارِ. هنَاك يكُون الْبكَاء وصرِير اَألسنَانِ. حينَِئذ يضيء اَألبرار كَالشَّمسِ في ملَكُوت َأ
مسفَلْي٤٣-٣٦:١٣(بشارة متى .»ع.(  
  

لقد شبه المخلص المسيح نفسه الذي هو ابن اإلنسان في هذا المثل، بالزارع الزرع الجيد. وأن الزرع الجيد هم الذين 
. وشبه الحصاد بانقضاء العالم، عندما يرسل المسيح مالئكته يخدعهم إبليس سيؤمنون به، بينما الزوان هم كل الذين

  ار لكي يدانوا بالهالك األبدي. أما المؤمنون فيعيشون إلى األبد. ويجمعون األشر
  

منذ أن أتى المخلص تنتشر في عالمنا واضح من هذا المثل أن بشارة ملكوت اهللا، والتي هي بشارة الخالص المفرحة، 
نتهاء الشر اا ال يعني ن هذالكثيرين إليه بواسطة اإليمان. لك المسيح. وهكذا يمتد ملكوت اهللا ويتوسع، عن طريق دخول

 بل سيبقى متالزماً مع وجود ملكوت اهللا. والفساد من عالمنا. 
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صديقي المستمع، يبدو واضحاً من مثل القمح والزوان، أن على كل إنسان مسؤولية خطيرة وهامة. وهي أن يتجاوب 

لمسيح. وأن ال يدع إبليس يضلله ويخدعه بأكاذيبه الكثيرة مع بشارة الخالص المفرحة التي أعلنها المخلص يسوع ا
لقد أتم المخلص يسوع المسيح عمل الفداء عن خطية الجنس البشري بموته الكفاري نوعة، وهكذا يستمر في فعل الشر. لمتا

هبه اهللا الغفران على الصليب، وقيامته الظافرة من بين األموات. وكل من يؤمن بهذا المخلص الفريد وبعمله الكامل، ي
  والحياة األبدية. ويصبح من أوالد الملكوت، أي من أوالد اهللا. األكيد
  

وكما جاء في هذا المثل فإن إبليس الشيطان يحاول بكل طاقته أن يخدع الناس ويلهيهم بأمور شتى. فيزين لهم مباهج 
وهذا الذي قصده المثل بأن إبليس هي سراب خادع. ، والتي الحياة الباطلة، ويقنعهم بالسعي وراء األمور المادية الفانية

لكن المصير يكون مختلفاً، فبنو الملكوت يربحون الشرير.  بنيكل من يضلله إبليس من بالتالي يصبح ، ويزرع الزوان
ب األبدي. الشرير بالعذا يبند. بينما يدين اهللا إلى األب الملكوت األبدي، حيث يعيشون في سالم وهناء مع مخلّصهم المسيح

  وهناك فرق كبير جداً بين المصيرين. فأي مصير أو نهاية تريد لنفسك يا صديقي؟ 
  

صحيح أن ال أحد يعلم متى تكون نهاية العالم وتحصل دينونة اهللا. لكن األكيد أن كل واحد منّا سيموت، عاجالً أم 
اآلن هوذا « :اهللا. وكما يقول الكتاب المقدسوعندما يموت اإلنسان تنتهي الفرصة المفتوحة أمامه لقبول خالص آجالً. 
أن تصبح من أوالد الملكوت؟ أي من أوالد اهللا؟ مستمعي أال تود  .)٢:٦كورنثوس٢(» مقبول. هوذا اآلن يوم خالصوقت 
له إنساناً يفدي اإلنسان من عبودية الخطية، وليجعبالرب يسوع المسيح، المخلص الوحيد، الذي أرسله اهللا لكي إذن آمن 

  أن الوقت ضيق ومحدود بالنسبة لك.جديداً ويهبه الحياة األبدية. واعلم 
 

 


