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  ة والعشرون الثالثالحلقة         أمثال المسيح                    برنامج أنوار كاشفة                     

  
بالحديث عن أمثال قبل عدة لقاءات بدأنا  في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة.أهالً ومرحباً بك صديقي المستمع  

وآخر غير مألوف لديهم. وذلك إليضاح حقائق يريد صاحب المثل المثل بين شيء مألوف للناس، . ويقارن المخلص يسوع المسيح
  إيصالها إليهم. 

  
وكنّا قد تكلّمنا في اللقاء  .، وليكشف الهدف الذي أتى من أجلهولقد استخدم المسيح الكثير من األمثال، إليضاح الحقائق الروحية

إسرائيل في القديم. وكيف أن اهللا بسبب رفض اليهود للمخلص الكرم والكرامين. والذي يشير إلى عالقة اهللا ببني  السابق عن مثل
  المسيح، سلّم ملكوته إلى شعب جديد هو كنيسة المسيح.

  
رؤساء اليهود وسماهم بالكرامين، الذين اضطهدوا األنبياء بني إسرائيل وتحدث المخلص المسيح في مثل الكرم والكرامين عن 

وعندها سأل المسيح سامعيه من رؤساء اليهود قائالً: وقتلوه.  روا على المسيح كلمة اهللا األزليالذين أرسلهم اهللا لهم، ومن ثم تآم
قَالُوا  .تآمروا على المسيح وقتلوهأي بني إسرائيل الذين  »ماذَا يفْعُل بُِأولَِئك الْكَرامين؟ -أي اهللا  -فَمتَى جاء صاحب الْكَرمِ، « 
:اَأل« لَه ُأولِئك مالْكَر لِّمسيا، ويدالَكًا ره مكُهلهي اءيدا -أي ملكوته  –رهقَاتي َأوف اراَألثْم طُونَهعي آخَرِين يناملقد نطق  ».ِإلَى كَر

اهللا ص المسيح. وأن المخلبمعظمه هؤالء الرؤساء اليهود ودون أن يدروا، بدينونة اهللا القادمة على الشعب اليهودي الذي رفض 
ِإن ملَكُوتَ اِهللا ينْزع منْكُم ويعطَى ُألمة تَعمُل « سيسلّم الكرم أي ملكوته إلى شعب آخر. وهو ما أكده المسيح أيضاً عندما قال: 

هارَأثْم«.  
  

ا أجاب عنه المخلص المسيح بمثل ؟ هذا مصلبهالسؤال اآلن: كيف أدان اهللا الشعب اليهودي الذي رفض بمعظمه المسيح ولكن 
قال المخلّص  اآلن.بنه. والذي سنعرضه ونتأمل به الالملك  العرس الذي أقامهآخر قدمه بعد مثل الكرم والكرامين، وهو مثل 

يرِيدوا َأن ماوات ِإنْسانًا ملكًا صنَع عرسا البنه، وَأرسَل عبِيده ِليدعوا الْمدعوين ِإلَى الْعرسِ، فَلَم يشْبِه ملَكُوتُ الس« : المسيح
ث .تُهدداِئي َأعذَا غَدوه :ينوعدقَاِئالً: قُولُوا ِللْم ا آخَرِينبِيدا عضَل َأيسْأتُوا. فََأرينَاتمسمي وانـيرذُبِح عي قَدم ءكُلُّ شَيـَتْ، و .د 
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  تَموهم وقَتَلُوهم. فَلَما ولكنَّهم تَهاونُوا ومضوا، واحد ِإلَى حقْله، وآخَر ِإلَى تجارته، والْباقُون َأمسكُوا عبِيده وشَتَعالَوا ِإلَى الْعرسِ! 

مسهبِيدقَاَل ِلع ثُم .مينَتَهدقَ مرَأحو ينلالْقَات ُأولِئك لَكَأهو هنُودَل جسَأرو ،بغَض كلالْم ع ونوعدا الْمَأمو ،دتَعسفَم سرا الْعَأم : فَلَم
قِّينتَحسكُونُوا م٨- ٢:٢٢(بشارة متى» ي .(  

  
إلى اهللا، والعرس إلى ملكوت صنع عرساً البنه. والملك هنا يشير  ا المثل ملكوت اهللا، بإنسان ملكيح في هذشبه المخلّص المس

 كل شيءاهللا اهللا، واالبن إلى المخلص المسيح، الذي قام بالتكفير عن خطايا البشر بموته البديلي على الصليب، وهكذا أعد  وتم
ن إلى العرس فهم شعب إسرائيل، الذي تعامل معه اهللا قديماً. وقد أتى المسيح إليهم أوالً تتميماً أما المدعوو .هإعالن خالص

للنبوءات، وليعلن لهم ملكوت اهللا وخالصه. لكن شعب إسرائيل بمجمله تهاون ورفض دعوة الخالص، كما جاء في المثل، وأهانوا 
  تالميذ المسيح، وثم تآمروا على المسيح نفسه وصلبوه.

  
دعوته لعرس ابنه. أي رفضهم لملكوته شعب إسرائيل لرفضهم على إال أن غضب جداً  ،فما كان من الملك الذي هو اهللا

وخالصه الذي أعده. وهكذا أرسل جنوده وأهلكهم وأحرق مدينتهم، أي مدينة أورشليم. وقال لعبيده أي لرسله وتالميذه: لقد أعددت 
لعل السؤال اآلن: متى غضب اهللا على شعب إسرائيل وأدانه؟ لكي نجيب عن هذا حقّين. كل شيء لكن المدعوين لم يكونوا مست

السؤال علينا أن نعود إلى نبوءة المخلّص المسيح عن خراب مدينة أورشليم ودمارها. وهو الذي حصل في سنة سبعين ميالدية، 
  أي بعد موت المسيح وقيامته بأربعين سنة. 

  
َتَقَدم تَالَميذُ فعندما هالك الشعب. دمار الهيكل والمسيح بخراب مدينة أورشليم، ويسوع تنبأ المخلّص لقد  الكريم، نعم،مستمعي 

نَّه الَ يتْرك ههنَا حجر علَى حجرٍ اَلْحقَّ َأقُوُل لَكُم: ِإَأما تَنْظُرون جميع هذه؟  « :يسوع قَاَل لَهم ِلكَي يروه َأبنيةَ الْهيكَلِ. المسيح
!نْقَض٢-١:٢٤(بشارة متى» الَ ي(. :ينقَاِئل َألُوها « فَسهذَا؟ ي يرصا يمنْدةُ عالَمالْع يا ههذَا؟ وم كُونتَى يم ،لِّمعفأجابهم:» م 

ذين نَِئذ اعلَموا َأنَّه قَد اقْتَرب خَرابها. حينَِئذ ِليهربِ الَّذين في الْيهودية ِإلَى الْجِبالِ، والَّبِجيوشٍ، فَحي ومتَى رَأيتُم ُأورشَليم محاطَةً
ي وا...فوا خَارِجرفا فَلْيهطس  .كْتُوبم وا هكُلُّ م متقَامٍ، ِليانْت امَأي ههذ ٌل ِلَألنيوامِ! واَألي لْكي تف اتعضرالْمالَى وبلْح كُوني َألنَّه

سبون ِإلَى سخْطٌ علَى هذَا الشَّعبِ. ويقَعون بِفَمِ السيف، ويو لَمِ ِإلَى اآلن ولَن يكُون،حينَِئذ ضيقٌ عظيم لَم يكُن مثْلُه منْذُ ابتداء الْعا
  .)٢١:٢٤بشارة متى ٣٢ ،٢٤،٢٠- ٧:٢١لوقا(بشارة  »اَلْحقَّ َأقُوُل لَكُم: ِإنَّه الَ يمضي هذَا الْجِيُل حتَّى يكُون الْكُلُُّ اُألممِ. جميعِ
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إذ  ، أي بعد مضي جيل واحد، من صلبه وقيامته، كما تنبأ المسيح.أجل، لقد تمت نبوءة المسيح هذه في عام سبعين ميالدية

الجيوش الرومانية بقيادة تيطس، وحاصرت أورشليم، ثم اقتحمتها ودمرت الهيكل بالتمام، وقتلت مئات األلوف من الشعب.  أتت
وحصل كما تنبأ المسيح من ضيق عظيم على الشعب اليهودي. فنتيجة للحصار مات قي سبي إلى روما وبلدان كثيرة. والذي ب

لن أوالدهن. وانتشرت األوبئة المميتة. ولقد دون لنا المؤرخ اليهودي يوسيفوس تفاصيل الكثيرون من الجوع، حتى أن األمهات أك
أيضاً ما جاء في مثل الملك الذي صنع عرساً  تموهكذا  كثيرة عن تلك األيام الرهيبة، والتي أكّدت كلها على صحة نبوءة المسيح.

  المدينة، ويهلكوا أولئك المدعوين الذين رفضوا دعوته. لكي يحرقوا البنه. عندما تحدث المسيح عن غضب الملك وإرساله لجنوده 
  

وماذا عنك مستمعي هل تتهاون في التجاوب مع رسالة الخالص المقدمة لك؟ سنتابع في اللقاء القادم الحديث عن تتمة هذا 
   المثل، فإلى اللقاء.  

  
  

 


