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  سادسةالحلقة ال       أمثال المسيح                     برنامج أنوار كاشفة                           
  

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

  صاحب المثل إيصالها إليهم. 
  

وكنّا قد ولقد استخدم المسيح الكثير من األمثال، إليضاح الحقائق الروحية، وليكشف الهدف الذي أتى من أجله. 
لم كله. وأن كل تحدثنا في اللقاء السابق عن مثل القمح والزوان الذي كشف أن ملكوت اهللا هو ملكوت روحي يشمل العا

 من يؤمن بالمخلص المسيح يدخل إلى هذا الملكوت ويصبح من أوالد اهللا. 
 

من حقائق الحياة أن كل شيء يبدأ صغيراً ثم ينمو. فاإلنسان يولد طفالً صغيراً ثم يكبر وينمو صديقي المستمع، 
وهكذا النبات يزرع و وتزداد مع تقدم السنين. وأيضاً فإن معرفة اإلنسان تنمإلى أن يصبح شاباً يافعاً، ثم رجالً بالغاً. 

هذه الحقائق المسيح المخلص استخدم ثم شجرة كبيرة.  ،الفالح بذوره، فتنمو هذه البذور وتشق التربة، وتصبح نبتة
ردل َأخَذَها يشْبِه ملَكُوتُ السماوات حبةَ خَ« المعروفة، لكي يوضح لنا بعض الحقائق الهامة عن ملكوت اهللا. فقال: 

،هقْلي حا فهعرزو انِإنْس ورطُي تَّى ِإنةً، حرشَج يرتَصقُولِ، والْب رَأكْب تْ فَهِيتَى نَمم نلكورِ. وزيعِ الْبمج غَرَأص يهو 
تَْأت اءماالسهاني َأغْصى فتَتَآو٣٢- ٣١:١٣(بشارة متى »ي و .(  

  
ة الخردل هي من أصغر جميع البزور، لكن عندما يزرعها الفالح في حقله تنمو وتصير شجرة كبيرة، حتى إن حب

لقد  الذي يحصل لحبة الخردل الصغيرة. وهذا يشير إلى النمو الكبيرأغصانها.  تحت ظلإن طيور السماء تأتي وتتآوى 
صغيراً جداً وبهدوء كحبة الخردل التي تُزرع في التربة. أراد المخلص المسيح بهذا المثل أن يكشف أن ملكوت اهللا يبدأ 

، هكذا ملكوت اهللا سرعان ما ينمو ويكبر وينتشر في كل العالم ،لكن كما أن حبة الخردل تنمو وتصبح شجرة كبيرة
   الكثيرين.  أو فوائدهوتعم بركاته 
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المستمر لملكوت اهللا، فقال:  حقيقة النموأي لحديث عن هذه الحقيقة، في مثل آخر اوعاد المخلص المسيح وكرر 

 »قالِ دَأكْي ي ثَالَثَةا فَأتْهخَبَأةٌ ورا امةً َأخَذَتْهيرخَم اتاوملَكُوتُ السم شْبِهييعمالْج رتَّى اخْتَمبشارة » يق ح)
  ). ٣٣:١٣متى

  
تُستخدم الخميرة رمزاً للشر، لكن المخلص المسيح يستخدمها  هنا كرمز  في مواضع أخرى من الكتاب المقدس

إيجابي للنمو. فمع أن الخميرة عندما تضعها المرأة في الطحين تبدو عامالً صغيراً ال أهمية له، لكنها تخمر العجين 
لكنه سرعان ما ينمو  ،تُرىال هكذا ملكوت اهللا تكون بدايته صغيرة جداً تكاد . للخبز والنضج يصبح صالحاً، وكله

، لقد بدأت رسالة اإلنجيل المفرحة بداية متواضعة، لكنها مستمعي ويترك تأثيره اإليجابي على العالم أجمع. أجل
  كذا نمت كنيسة المسيح وامتدت إلى كل أمم وشعوب األرض. سرعان ما انتشرت وعمت معظم البلدان. وه

  
جداً، ال يهتم بها بداية متواضعة المسيحية حقاً بدون معنى. فلقد بدأت وهكذا إذن لم يكن المخلص المسيح يتحدث 

في آسيا وأوروبا  تنتشرأحد، في أورشليم أوالً، ثم في فلسطين. لكن بشارة الخالص المفرحة سرعان ما أخذت 
  ، وأميركا، وما تزال تعم جميع أنحاء العالم. وإفريقيا
  

؟ أو لم تصدق نبوءته ين، مثل حبة الخردل ومثل الخميرةقاً إذن في هذين المثلصديقي المستمع: ألم يكن المسيح مح
عن مستقبل ملكوت اهللا؟ وليس هذا فحسب بل إن هذا الملكوت لم يمتد أبداً بقوة السالح، بل على العكس عم العالم 

كالم المخلص المسيح عن أن وهذا أمر مهم للغاية، ويؤكد صحة ببشارة الخالص المفرحة. عن طريق الكرازة أجمع، 
ملكوت اهللا يبدأ صغيراً جداً، لكنه ينمو ويكبر، ويترك أثره اإليجابي على الكثير من المجتمعات. إن رسالة المسيحية 

  خالقه. اهللا هي المحبة ونكران الذات واإلخالص والصدق، وأن يترك اإلنسان شروره ويعود إلى 
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كريم، لقد انطلقت المسيحية من أورشليم بعد قيامة المسيح من بين األموات، وصعوده حياً إلى السماء. مستمعي ال

البسطاء. لكن بعد حلول الروح القدس عليهم انطلقوا بشجاعة ، والناس ذ المسيح مجموعة من صيادي السمكوكان تالمي
إلى مدينة السامرة، وإلى كل أنحاء فلسطين وسورية.  ثم انتقلت رسالة اإلنجيليكرزون برسالة اإلنجيل المفرحة. 

  ا ـل في آسيـلتي تقع في الشمال الغربي من سورية. ثم انتشرت رسالة اإلنجيوا ،ودعي المسيحيون أوالً في أنطاكية
  ووصلت إلى روما عاصمة االمبراطورية الرومانية آنذاك.  ،الصغرى والتي هي تركيا اليوم، واليونان

  
الشهداء، استمرت المسيحية في االنتشار. ووصلت بالد العراق الشديد والعنيف، وموت ألوف د ورغم االضطها

عام االمبراطور قسطنطين  . وأطلقفارس والهند، وعمت شمال إفريقيا بداء من مصر، ثم القارة األوروبيةأرمينيا وو
وأتى اليوم الذي عمت فيه المسيحية معظم ة. ثم أصبحت المسيحية ديانة الدولة الرسمي ميالدية الحرية للمسيحيين. ٣١٢

ن من كل شعب. ولقد كان للمسيحية أثراً إيجابياً على ثقافة يكنائس مسيحية في كل بلد، ومسيحي أنحاء العالم، ونجد اليوم
الم وحضارة الشعوب. وتم بذلك قول المخلص المسيح أن ملكوت اهللا  يبدأ صغيراً جداً، لكنه ينمو ويمتد ويشمل الع

  أجمع. 
  

وأنت مستمعي ماذا عنك؟ أوال تود أن تدخل إلى ملكوت اهللا هذا؟ إن الدخول في ملكوت اهللا يعني أن تجعل المسيح 
كرسه بموته الكفاري على الصليب وقيامته الظافرة  أ المسيح ملكوت اهللا بالقوة، لكنالمخلّص ملكاً على حياتك. لم يبد

هذه هي بشارة ملكوت اهللا، أي العالم. أنحاء ميذ لكي يكرزوا بهذا الملكوت إلى كل من بين األموات. وعندها دعا التال
بشارة الخالص المفرحة، أن كل من يتوب عن خطاياه، ويؤمن بفداء المخلص المسيح، ينال الغفران عن ذنوبه، 

تود أن تكون من رعايا هذا فهل  ويصبح المسيح ملكاً على حياته، ويحظى بالحياة األبدية. وهكذا يدخل إلى ملكوت اهللا.
 الملكوت؟ 

  
 
 


