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 برنامج أنوار كاشفة                        أقوال المسيح                         الحمقة الثانية        
 

عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 
الناس من حولو، وأكّدت عمى إعجاب ع المسيح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسو «أقوال المسيح»

 . انو اإللييسمط
 

يظن الكثيرون أن المسيحيين يؤمنون بثالثة آلية، وأنيم ُيشركون باإللو الواحد. لكن لو عدنا إلى الكتاب المقدس الذي ىو أساس 
ء. ولتبّين لنا أن الكتاب المقدس يؤكد عمى وحدانية اهلل، وضرورة اإليمان باإللو اإليمان المسيحي، لوجدنا عدم صّحة ىذا االدعا

الواحد. ىل تعمم مستمعي أن المخّمص المسيح نفسو قد أّكد عمى ىذه الحقيقة اليامة؟ أي حقيقة وحدانية اهلل، وأنو يجب عمينا أن نؤمن 
 نو باعتقادىم أن المسيحيين يؤمنون بثالثة آلية. باإللو الواحد فقط؟ رغم أن البعض قد يستغرب ىذا األمر. أل

 
عندما صام المسيح في البرّية لمدة أربعين يومًا، أتى الشيطان ثالث مّرات ليجّربو. وكّنا قد تحدثنا في المقاء الماضي عن التجربة 

)بشارة  «َيْحَيا اإِلْنَساُن، َبْل ِبُكلّْ َكِمَمٍة َتْخُرُج ِمْن َفِم اللِ َمْكُتوٌب: َلْيَس ِباْلُخْبِز َوْحَدُه  »األولى والتي أجاب فييا المسيح إبميس قائاًل: 
ُأْعِطيَك »َلى َجَبل َعال ِجدِّا، َوَأَراُه َجِميَع َمَماِلِك اْلَعاَلِم َوَمْجَدَىا، َوَقاَل َلُو: إ»وفي المّرة الثالثة أخذ إبميس المخّمص المسيح  .(4:4مّتى

يَّاُه َوْحَدُه َتْعُبدُ » ِحيَنِئٍذ َقاَل َلُو َيُسوُع:«. َرْرَت َوَسَجْدَت ِليىِذِه َجِميَعَيا ِإْن خَ   «.اْذَىْب َيا َشْيَطاُن! أَلنَُّو َمْكُتوٌب: ِلمرَّبّْ ِإلِيَك َتْسُجُد َواِ 
 (.  01-8:4)بشارة مّتى

 
وكأنو ىو صاحب السمطان. لكن المسيح  حاول الشيطان أن يخدع المسيح ويغريو بأن يعطيو كل ممالك العالم، إن خّر وسجد لو،

يَّاُه َوْحَدُه َتْعُبدُ » طرد الشيطان من أمامو، ثم قال لو:  أجل، لقد انتصر المسيح عمى تجربة   «.أَلنَُّو َمْكُتوٌب: ِلمرَّبّْ ِإلِيَك َتْسُجُد َواِ 
لكتاب المقّدس. فقد أّكد كتاب التوراة في العيد القديم عمى إبميس لممرة الثالثة، بتذكيره بما ىو مدّون في كممة اهلل الحّية كما جاءت في ا

 يا ـــــــــــــــــــــــــــــــأما اآلية التي اقتبس. (4:6)تثنية «ِاْسَمْع َيا ِإْسرَاِئيُل: الرَّبُّ ِإلُيَنا َربّّ َواِحدٌ »وحدانية اهلل، وذلك عندما قال اهلل لمشعب قديمًا: 
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يَّاهُ » ه لمشيطان، فقد أتت بعد تمك اآلية التي ذكرناىا اآلن بقميل، وىي التي تقول: المخّمص المسيح في صدّ  َتْعُبُد،  الرَّبَّ ِإلَيَك َتتَِّقي، َواِ 
ياه وحده نعبد. 6::0)تثنية« َوِباْسِمِو َتْحِمفُ   (. أي يوجد إلو واحد عمينا أن نتّقيو أي نسجد لو، وا 

 
َأَنا الرَّبُّ ِإلُيَك الَِّذي َأْخَرَجَك ِمْن َأْرِض ِمْصَر »ي إسرائيل قديمًا قال ليم في الوصّية األولى: وعندما أعطى اهلل الوصايا العشر لبن

َواَل  اَل َتْسُجْد َلُينَّ » ثم أوصاىم أن ال يصنعوا ليم تمثااًل منحوتًا وال صورة ما، . «ِمْن َبْيِت اْلُعُبوِديَِّة. اَل َيُكْن َلَك آِلَيٌة ُأْخَرى َأَماِمي
، أَلنّْي َأَنا (. من الواضح أن الكتاب المقدس يشدد منذ البداية عمى وجود اإللو الواحد 5-1:::)خروج« الرَّبَّ ِإلَيَك ِإلٌو َغُيورٌ  َتْعُبْدُىنَّ

وحده فقط، دون غيره من اآللية الوثنية. وىو األمر نفسو الذي أّكده المخّمص المسيح  فقط الذي يجب أن يعبده اإلنسان، ويسجد لو
 عندما واجو إبميس، معمنًا لو أن السجود والعبادة مقتصران عمى اهلل اإللو الواحد فقط. 

 
ُروَن َأْن ُتْؤِمُنوا َوَأْنُتْم َتْقَبُموَن َمْجًدا َكْيَف َتْقدِ  »وفي مناسبة أخرى أّكد المسيح في حديثو مع الييود عمى وحدانية اهلل. إذ قال ليم: 

(. إذن يؤكد المسيح ىنا لمييود أن اهلل واحد، 44:5)بشارة يوحّنا« َبْعُضُكْم ِمْن َبْعٍض، َواْلَمْجُد الَِّذي ِمَن اإِللِو اْلَواِحِد َلْسُتْم َتْطُمُبوَنُو؟
ه الشواىد الكتابية أن المسيحية تؤمن بوحدانية اهلل. أما إيمان المسيحيين بأن وعمييم أن يطمبوا المجد منو فقط. يتضح لنا من كل ىذ

أن المسيح ىو كممة اهلل األزلي واالبن الوحيد المّتحد مع اهلل اآلب والروح القدس، فيو ال ُيمغي ىذه الحقيقة أن اهلل واحد، وأننا يجب 
 ثة آلية كما يظن البعض.  نعبده ونسجد لو وحده فقط. فالمسيحيون ال يؤمنون إذن بثال

 
اإِللُو » أما الرسول بولس من رسل المسيحية األوائل فقد أّكد في حديثو مع اليونانيين الوثنيين قديمًا عمى وحدانية اهلل إذ قال ليم: 

ِإْذ ُىَو ُيْعِطي اْلَجِميَع َحَياًة اِكَل َمْصُنوَعٍة ِباأَلَياِدي.. ِفي َىيَ  الَِّذي َخَمَق اْلَعاَلَم َوُكلَّ َما ِفيِو، ىَذا، ِإْذ ُىَو َربُّ السََّماِء َواأَلْرِض، اَل َيْسُكنُ 
ِنِيْم، َتَم ِباأَلْوَقاِت اْلُمَعيََّنِة َوِبُحُدوِد َمْسكَ َوَنْفًسا َوُكلَّ َشْيٍء. َوَصَنَع ِمْن َدٍم َواِحٍد ُكلَّ ُأمٍَّة ِمَن النَّاِس َيْسُكُنوَن َعَمى ُكلّْ َوْجِو اأَلْرِض، َوحَ 
)أعمال « نََّنا ِبِو َنْحَيا َوَنَتَحرَُّك َوُنوَجدُ ِلَكْي َيْطُمُبوا الَل َلَعمَُّيْم َيَتَممَُّسوَنُو َفَيِجُدوُه، َمَع َأنَُّو َعْن ُكلّْ َواِحٍد ِمنَّا َلْيَس َبِعيًدا. ألَ 

 . (8:-4:07:الرسل
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لية اليونانيين الوثنية العديدة، وأنو ىو اإللو خالق السموات واألرض الذي عمى وحدانية اهلل، ردًا عمى آإذن أّكد الرسول بولس 
  ُيعطي الجميع حياًة ونفسًا. وأن البشر جميعًا ىم خالئقو الذين إذا طمبوه يجدونو، ألنو ليس بعيُد عنيم، فيم بو يحيون ويتحّركون. ثم

النَّاِس ِفي ُكلّْ َمَكاٍن َأْن َيُتوُبوا، ُمَتَغاِضًيا َعْن َأْزِمَنِة اْلَجْيِل.  َيْأُمُر َجِميعَ  َفالُل اآلنَ » كان البّد أن يختم الرسول بولس حديثو قائاًل: 
)أعمال « َمُو ِمَن اأَلْمَواتِ ْذ َأَقاَجِميِع ِإيَماًنا إِ أَلنَُّو َأَقاَم َيْوًما ُىَو ِفيِو ُمْزِمٌع َأْن َيِديَن اْلَمْسُكوَنَة ِباْلَعْدِل، ِبَرُجل َقْد َعيََّنُو، ُمَقدًّْما ِلمْ 

 (. 0:-1:07:الرسل
 

لقد دعا الرسول بولس اليونانيين لكي يتوبوا ويؤمنوا بيذا اإللو الواحد. وأعمن ليم أن اهلل أقام يومًا سيدين فيو المسكونة كميا 
ىنا قصد الرسول بولس المخّمص بالعدل، عن طريق رجل عّينو لتمك الميمة. وقد برىن ليم عن ذلك بأن أقامو من بين األموات. و 

 المسيح الذي ُأقيم من الموت، والذي يجب أن نؤمن بو. 
 

مستمعي الكريم، أجل إن المسيحية تؤمن بإلو واحد، ومخّمص واحد ىو الرب يسوع المسيح. ولكي ينجو اإلنسان من دينونة اهلل 
عمى الصميب لفداء اإلنسان وأقامو اهلل حّيًا. فيل تراك مستمعي  الحتمية عميو أن يتوب ويؤمن باهلل الواحد وبيذا المخّمص، الذي مات

 تأتي تائبًا ومؤمنًا بيذا المخّمص الوحيد؟   
  
  

 


