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  الحادية والثالثونالحلقة        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  
ل بين شيء مألوف للناس، وآخر غير مألوف لديهم. وذلك إليضاح حقائق يريد صاحب المثل المث. 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
طوفان الذي حصل في أيام النبي نوح، وأهلك الجميع، وكذلك كاللص الذي يأتي فجأة في عن تشبيه المسيح لمجيئه الثاني بال السابق

  الليل. ولهذا دعانا لكي نكون مستعدين لمجيئه.
  

هل تعلم مستمعي أننا جميعاً كبشر سنقف يوماً ما أمام اهللا الديان؟ وهل تراك تخشى وتخاف من هذه الدينونة؟ وهل تدري أن 
ص يسوع المسيح  السلطان لكي يدين البشر؟ بعد أن أنهى المسيح حديثه عن أمثال مجيئه الثاني المفاجئ، اهللا قد أعطى المخلّ

  تحدث عن الدينونة القادمة بمثل الخراف والجداء، فقال: 
  
» ينَِئذفَح ،هعم ينيسدالْق الَِئكَةالْم يعمجو هدجي مانِ فاِإلنْس ناب اءتَى جمو يعمج هامَأم عتَمجيو .هدجم يسلَى كُرع سلجي

نافَ عرالْخ يمقفَي ،اءالْجِد نافَ مري الْخاعالر زيما يضٍ كَمعب نم مهضعب زيموبِ، فَيقُوُل الشُّعي ارِ. ثُمسنِ الْيع اءالْجِدو هينمي 
كلالَمِ الْميسِ الْعنْذُ تَْأسم لَكُم دعلَكُوتَ الْمي َأبِي، رِثُوا الْمكاربا ما يالَوتَع :هينمي نع ينشْتُ ِللَّذطي. عونتُممتُ فََأطْععَألنِّي ج .

يضا فَزرتُموني. محبوسا فََأتَيتُم ِإلَي. فَيجِيبه اَألبرار حينَِئذ قَاِئلين: فَسقَيتُموني. كُنْتُ غَرِيبا فَآويتُموني. عريانًا فَكَسوتُموني. مرِ
نَاكيا فَآوغَرِيب نَاكَأيتَى رم؟ ونَاكقَيطْشَانًا فَسع َأو ،نَاكما فََأطْعاِئعج نَاكَأيتَى رم ،بارينَاكوانًا فَكَسيرع ا ، َأورِيضم نَاكَأيتَى رم؟ و

لْتُمفَع ا َأنَّكُمبِم :قَّ َأقُوُل لَكُمالْح :مل لَهقويو كلالْم جِيب؟ فَيكنَا ِإلَيا فََأتَيوسبحم َأو .لْتُمرِ، فَبِي فَعاغاَألص ي هُؤالَءتِإخْو دبَِأح وه  
  
» ينا ِللَّذضقُوُل َأيي َألنِّ ثُم ،هالَِئكَتمو يسلِإلب ةدعالْم ةيدِإلَى النَّارِ اَألب ينالَعا منِّي يوا عبارِ: اذْهسنِ الْيع تُ فَلَمعي ج

رِيضي. مونتَكْس انًا فَلَميري. عونتَْأو ا فَلَمي. كُنْتُ غَرِيبقُونتَس شْتُ فَلَمطي. عونما فَتُطْعوسبحمي. ا وونورتَز لَم مه ونَهجِيبي ينَِئذح 
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:ينا قَاِئلضا َأيي منَخْد لَما ووسبحم ا َأورِيضم انًا َأويرع ا َأوغَرِيب طْشَانًا َأوع ا َأواِئعج نَاكَأيتَى رم ،بقَّ راِئالً: الْحق مهجِيب؟ فَيك

» َأبديةذَاب َأبدي واَألبرار ِإلَى حياة وُل لَكُم: بِما َأنَّكُم لَم تَفْعلُوه بَِأحد هُؤالَء اَألصاغرِ، فَبِي لَم تَفْعلُوا. فَيمضي هُؤالَء ِإلَى عَأقُ
  ). ٤٦-٣١:٢٥(بشارة متّى

  
ميع البشر أمام اهللا الديان. وهذه الدينونة ستحصل عند عودة المسيح نؤمن جميعاً أنه سيكون هناك يوم للدينونة، حيث يقف ج

أي اهللا  –وأعطاه « في مجيئه الثاني العظيم. ولقد أعطى اهللا السلطان للمسيح لكي يدين البشر. وهو ما أكّده المسيح مرة حين قال: 
إذن، في يوم الدينونة هذا سيقف كل البشر أمام المسيح ). ٢٧:٥(بشارة يوحنا »اإلنسان أيضاً ألنه ابن سلطاناً أن يدين -اآلب

  الملك الديان. وسيفرز المسيح البشر كما يفصل الراعي الخراف عن الجداء. فيضع الخراف عن يمينه والجداء عن يساره. 
  

لحة المفيدة. ولهذا والخراف هنا تشير إلى كل الناس الذين آمنوا بالمخلّص المسيح، وأظهروا إيمانهم عن طريق أعمالهم الصا
وإلى  »تُمونيتَعالَوا يا مباركي َأبِي، رِثُوا الْملَكُوتَ الْمعد لَكُم منْذُ تَْأسيسِ الْعالَمِ. َألنِّي جعتُ فََأطْعم« سيمتدحهم المسيح قائالً: 

الْحقَّ َأقُوُل لَكُم: بِما َأنَّكُم « أجابهم:  »اك جاِئعا فََأطْعمنَاك؟نَرب، متَى رَأي يا« غيرها من األعمال الصالحة. وعندما سأله هؤالء: 
لْتُمرِ، فَبِي فَعاغاَألص ي هُؤالَءتِإخْو دبَِأح وهلْتُمأي أن كل عمل خير وإحسان يقوم به المؤمن تجاه الناس اآلخرين، إنما هو  .»فَع

   سه، ولهذا استحقّ هؤالء البركة والملكوت األبدي.المسيح نفيقوم به تجاه الرب يسوع 
  

ة اذْهبوا عنِّي يا مالَعين ِإلَى النَّارِ اَألبدية الْمعد «:المسيح فقد قال لهم العكسبأما الجداء وهم كل الناس الذين لم يؤمنوا 
هالَِئكَتمو يسللم يقوموا بأي عمل صالح تجاه الناس اآلخرين، بالتالي ص، ووالسبب ألنهم لم يؤمنوا بالمسيح المخلّ». ِإلب

فَيمضي هُؤالَء ِإلَى « وهكذا أدينوا بالذهاب إلى النار األبدية التي ُأعدت سلفاً إلبليس ومالئكته. وختم المسيح حديثه قائالً: 
 اةيِإلَى ح ارراَألبو يدذَاب َأبعةيدَأب  .«  

  
لعّل السؤال المهم اآلن هو: على أي أساس سيفرز المسيح الناس في يوم الدينونة؟ وكيف سيعتبر البعض من يم، مستمعي الكر

الخراف واآلخرون من الجداء؟ إن كلمة اهللا واضحة أن المسيح سيفرز الناس على أساس إيمانهم الحقيقي الفعال به، وبموته 
  الكفاري من أجل خطاياهم على الصليب.
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اَلْحقَّ الْحقَّ َأقُوُل لَكُم: ِإن من يسمع كَالَمي ويْؤمن بِالَّذي َأرسلَني فَلَه حياةٌ «دث المسيح في مناسبة أخرى قائالً: ولقد تح

.اةيِإلَى الْح توالْم نانْتَقََل م ْل قَدب ،نُونَةيي ِإلَى دْأتالَ يةٌ، ويدقَّ  َأباَلْح عمسي ينح ،اآلن يهةٌ واعي ستَْأت ِإنَّه :قَّ َأقُوُل لَكُمالْح
نويحي ونعامالسنِ اِهللا، وتَ ابواتُ صوإذن إن من يؤمن باهللا وبالمخلص المسيح الذي أرسله،  .)٢٥و٢٤:٥(بشارة يوحنا» اَألم

األخير، بل ينتقل من الموت إلى الحياة. وليس هذا فحسب بل إنه يتأكد من خالصه  سينال الحياة األبدية، ولن يدان في يوم الدينونة
  منذ اآلن، حين يسمع صوت المسيح ويؤمن به، فيحييه المسيح من موت الخطية، ويجعله من أوالده أي من الخراف.  

  
م رفضوا خالصه المجاني الذي قدمه لهم، أما األشخاص الذين لم يؤمنوا بالمسيح، فسيعتبرهم المسيح من الجداء، وسيدينهم ألنه

بموته الكفاري على الصليب من أجل ذنوبهم، وقيامته الظافرة من بين األموات. ولهذا سيمضون إلى العذاب األبدي الذي أعده اهللا 
  في األساس إلبليس ومالئكته. 

  
 لك منذ تأسيس العالم؟  إن اإليمان بالمسيح وماذا عنك مستمعي؟ أال ترغب أن تكون من الخراف وأن تنال الملكوت المعد

وحده فقط هو الذي يؤهلك لكي تكون من هؤالء الخراف. إذن يوجد مصيران واضحان أمامك، مصير الحياة األبدية ومصير 
  العذاب األبدي، فأياً منهما تختار؟ 

 


