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  العشرونالثانية و الحلقة       أمثال المسيح                   مج أنوار كاشفة              برنا         
  

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

  إليهم. 
  

في اللقاء  حدثناولقد استخدم المسيح الكثير من األمثال، إليضاح الحقائق الروحية، وليكشف الهدف الذي أتى من أجله. وكنّا قد ت
ه ال يريد لكنه ندم وذهب، بينما قال الثاني أنه األب الذي طلب من ابنيه الذهاب للعمل في الحقل. فأجاب األول أنالسابق عن مثل 

وكان المسيح قد وجه هذا المثل لرؤساء الكهنة وشيوخ الشعب اليهود. فهم كاالبن الثاني يدعون التدين، سيذهب لكنه لم يمض. 
  ون خالص اهللا. ينالفيتوبون وفهم كاالبن األول يعترفون بخطاياهم ما األشرار أال يتجاوبون مع دعوة الخالص،  لكنهم
  

كَان ِإنْسان رب بيت غَرس كَرما، وَأحاطَه بِسياجٍ، «  يهود فتحدث لهم بمثل آخر قائالً:وتابع المخلص المسيح كالمه لرؤساء ال
و با قَرلَمو .افَرسو ينامِإلَى كَر هلَّمسا، وجرنَى ببةً، ورصعم يهف فَرحفََأخَذَ و .هارْأخُذَ َأثْمِلي ينامِإلَى الْكَر هبِيدَل عسارِ َأرقْتُ اَألثْم

هِم كَذِلك. ثُم َأرسَل َأيضا عبِيدا آخَرِين َأكْثَر من اَألوِلين، فَفَعلُوا بِالْكَرامون عبِيده وجلَدوا بعضا وقَتَلُوا بعضا ورجموا بعضا. 
فيما بينَهم: هذَا هو الْوارِثُ! هلُموا نَقْتُلْه ونَْأخُذْ فََأخيرا َأرسَل ِإلَيهِم ابنَه قَاِئالً: يهابون ابني! وَأما الْكَرامون فَلَما رَأوا االبن قَالُوا 

  ج الْكَرمِ وقَتَلُوه. ميراثَه! فََأخَذُوه وَأخْرجوه خَارِ
  

ُأولِئك اَألردياء « قَالُوا لَه: »فَمتَى جاء صاحب الْكَرمِ، ماذَا يفْعُل بُِأولَِئك الْكَرامين؟وعندها سأل المسيح رؤساء الشعب قائالً: 
َأما قَرْأتُم قَطُّ في الْكُتُبِ: « قَاَل لَهم يسوع:». رِين يعطُونَه اَألثْمار في َأوقَاتهايهلكُهم هالَكًا رديا، ويسلِّم الْكَرم ِإلَى كَرامين آخَ

جِيبع وههذَا و كَان بِل الربق ن؟ مةاوِيالز ْأسر ارص قَد وه نَّاُؤونالْب هفَضي رالَّذ رجنَا!  الْحنيي َأعلَكُوتَ فم ِإن :َأقُوُل لَكُم ِلذِلك
ولَما سمع ».  هو علَيه يسحقُه!اِهللا ينْزع منْكُم ويعطَى ُألمة تَعمُل َأثْماره. ومن سقَطَ علَى هذَا الْحجرِ يتَرضض، ومن سقَطَ

   .)٤٥-٣٣:٢١(بشارة متى» مثَالَه، عرفُوا َأنَّه تَكَلَّم علَيهِمرَؤساء الْكَهنَة والْفَريسيون َأ
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الذي  صديقي المستمع، يشرح المسيح بمثل الكرم والكرامين قصة عالقة اهللا مع شعب إسرائيل. فرب البيت هو اهللا، والكرم

هم إسرائيل في القديم. والسياج والمعصرة والبرج، تشير إلى الشريعة والطقوس التي أعطاهم إياها. أما الكرامون ف وغرسه هو بن
 ليعلنوا رسالة اهللا لبني إسرائيل.فهم األنبياء والكهنة الذين أرسلهم اهللا ، رب البيتوالعبيد الذين أرسلهم  القادة الدينيون في إسرائيل.

أن بني إسرائيل اضطهدوا هؤالء األنبياء وقتلوا بعضاً منهم. وعندما أرسل اهللا المزيد فعلوا نفس الشيء بهم. هو لكن الذي حصل 
هنا يشير إلى المخلص يسوع المسيح، الذي هو كلمة اهللا  واالبنوعندها قرر رب البيت أن يرسل لهم ابنه، لعلهم يخافون منه. 

ن، عندما رأوا المسيح المخلّص قرروا التخلّص منه. وهكذا أخذوه خارج المدينة وامين وهم قادة إسرائيل الدينياألزلي. لكن الكر
  حادثة موته على الصليب خارج أسوار مدينة أورشليم.تآمر رؤساء اليهود عليه بوقتلوه. وهنا تنبأ المسيح عن 

  
أجابوه: . »تَى جاء صاحب الْكَرمِ، ماذَا يفْعُل بُِأولَِئك الْكَرامين؟فَم« وعندها طرح المسيح سؤاله على رؤساء الشعب قائالً: 

 أي نطق أولئك الرؤساء على». ر في َأوقَاتهاُأولِئك اَألردياء يهلكُهم هالَكًا رديا، ويسلِّم الْكَرم ِإلَى كَرامين آخَرِين يعطُونَه اَألثْما«
َأما قَرْأتُم قَطُّ في الْكُتُبِ: الْحجر الَّذي رفَضه  «وهنا قال لهم المسيح: سيسلّم ملكوته إلى أناس آخرين.  أنفسهم بالهالك، وأن اهللا

 وه نَّاُؤون؟قَالْبةاوِيالز ْأسر ارص َأقُوُل ِلثم تابع قائالً:  هو الحجر الذي رفضه البنّاؤون، وصار رأس الزاوية. إن المسيح »د ذِلك
هارُل َأثْممتَع ةطَى ُألمعيو نْكُمم عنْزلَكُوتَ اِهللا يم ِإن :أنه يتكلم عليهم. وعندها فهم رؤساء الشعب .»لَكُم   

  
ألمة ملكوته  وته عنهم وأهلكهم، وأعطىع اهللا ملك، أجل، لقد رفض معظم اليهود المسيح المخلّص، ولهذا نزالكريممستمعي 

أخرى. لعّل السؤال اآلن: من هي هذه األمة التي أعطى اهللا ملكوته لها؟ والجواب: إنها كنيسة المسيح المفدية المؤلفة من كل 
يصبح من كنيسة المسيح، إن كل من يؤمن اليوم بخالص المسيح وعمله الكفاري من أجله على الصليب، الشعوب واألمم واأللسنة. 

، أي ومن الشعب أو األمة التي أعطاها اهللا ملكوته. لقد أرسل اهللا المسيح أوالً إلى خاصته أي شعب إسرائيل، لكن خاصته لم تقبله
اهم سلْطَانًا َأن يصيروا َأوالَد وَأما كُلُّ الَّذين قَبِلُوه فََأعطَ« وتابع البشير يوحنا قائالً: رفضته. كما ذكر البشير يوحنا في بشارته. 

يَئةشم نالَ مو ،دسج يَئةشم نالَ ممٍ، ود نم سوا لَيِلدو يناَلَّذ .همبِاس نُونْؤماهللا اِهللا، َأيِ الْم نْل مل، بجبشارة » ر)
  ن أوالد اهللا ومن شعبه.يصبح مالمخلّص إن كل من يؤمن اليوم بالمسيح  .)١٣-١٢:١يوحنا
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َمن سقَطَ علَى هذَا الْحجرِ  «ولنالحظ قول المخلص المسيح أنه هو الحجر، رأس الزاوية الذي يبنى عليه ملكوت اهللا. وأن 

!قُهحسي هلَيع وقَطَ هس نمو ،ضضتَروا عليه وترضضوا أي تلقد رفض رؤساء اليهود المسيح، ولهذا سقط »يروا. لككسن 
  المسيح وبسبب رفضهم له، سقط هو عليهم أي أدانهم وسحقهم. 

  
أن اهللا يسلّمهم الكرم أي ملكوته؟ أو ليس هذا امتيازاً عظيماً أن أال تود مستمعي أن تكون من أولئك الذين قال عنهم المسيح 

ليس ناً في مسيرتك مع اهللا وتعطي الثمار الجيدة، وتكون من أولئك الذين يثق بهم اهللا ويسلّمهم ملكوته؟ وهنا عليك أن تكون أمي
أرجو مستمعي أن تؤمن بالمخلص المسيح، الذي مات من أجلك لكي تحصل على هذا االمتياز العظيم،  السابقين. كالكرامين اليهود

 شعبه. يجعلك من أوالد اهللا ومنلو ،على الصليب، وقام من بين األموات لكي يهبك الغفران الكامل عن خطاياك


