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 المئة والواحد الحمقة                       المسيح أقوال                      برنامج أنوار كاشفة         

 
عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 

أيضًا أكّدت إعجاب الناس من حولو، كما مميئة بالحكمة، مما أثار  . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال عديدة«أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 
ىل بحثت مّرة مستمعي عن الحقيقة؟ وىل تساءلت أين ىي تكمن؟ وىل حاولت أن تجد الطريق الصحيح الذي تسمك فيو؟ ىناك 

ليذا يجب عمى اإلنسان إلييا.  صالحة تحاول أن تجذبيرة مزيفة تحاول أن تخدع اإلنسان، وىناك أيضًا طرق عديدة غير حقائق كث
أو ليس ىذا ما المرء أن يكون متنبيًا لئال ُيخدع بالحقائق البّراقة، و لئال يندفع نحو طرق لن تجمب لو إال الخراب والدمار لحياتو. 

 يحصل مع الكثيرين؟ 

 

َيا َأْواَلِدي، َأَنا َمَعُكْم وأنو لن يروه بعدئذ. فقال ليم: ريبًا، قعن ذىابو إلى الصميب يحاول أن ُيخبر تالميذه كان المخّمص المسيح 
ثم أضاف قائاًل ليم:  .«ْْأُتوا، َأُقوُل َلُكْم َأْنُتُم انآنَ َزَماًنا َقِمياًل َبْعُد. َسَتْطُمُبوَنِني، َوَكَما ُقْمُت ِلْمَيُيوِد: َحْيُث َأْذَىُب َأَنا اَل َتْقِدُروَن َأْنُتْم َأْن تَ 

الَّ َفِإنِّي ُكْنُت َقْد ُقْمُت َلُكْم.  اَل َتْضَطِرْب ُقُموُبُكْم. َأْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل َفآِمُنوا ِبي.»  َأَنا َأْمِضي أُلِعدَّ َلُكْم َمَكاًنا،ِفي َبْيِت َأِبي َمَناِزُل َكِثيَرٌة، َواِ 
ْن َمَضْيُت َوَأْعَدْدُت َلُكْم َمَكاًنا آِتي َأْيًضا  ، َحتَّى َحْيُث َأُكوُن َأَنا َتُكوُنوَن َأْنُتْم َأْيًضا،َواِ  َوَتْعَمُموَن َحْيُث َأَنا َأْذَىُب َوَتْعَمُموَن  َوآُخُذُكْم ِإَليَّ

َأَنا ُىَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ »اَل َلُو َيُسوُع: قَ  «َيا َسيُِّد، َلْسَنا َنْعَمُم َأْيَن َتْذَىُب، َفَكْيَف َنْقِدُر َأْن َنْعِرَف الطَِّريَق؟» َقاَل َلُو ُتوَما:«. الطَِّريقَ 
عمم خطة اهلل لقد كان حوارًا مثيرًا بين المسيح الذي كان ي  (. 6-3:31؛ 33:33)بشارة يوحّنا«َيْْأِتي ِإَلى انآِب ِإالَّ ِبي َواْلَحَياُة. َلْيَس َأَحدٌ 

 . أصدقائي فابقوا معنابيذا الحوار اآلن يل سّيدىم عنيم. سنتأمل نحوه من جية ذىابو إلى الصميب، وبين التالميذ الخائفين من رح
 

مستمعي الكريم، لقد أوضح المخّمص المسيح لتالميذه أنو سيذىب إلى مكان ال يقدرون ىم أن يأتوا إليو. وكان يقصد بذلك أنو 
أتوا معي إليو، أي إلى وت كفارة عن الجنس البشري. وليذا قال ليم ال تقدرون أن تسيذىب إلى الصميب تنفيذًا لخطة اهلل اآلب لكي يم

أنو  ثم أضاف قائاًل: .«اَل َتْضَطِرْب ُقُموُبُكْم. َأْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهلِل َفآِمُنوا ِبي»لكن المسيح في نفس الوقت طمأن تالميذه قائاًل: الصميب. 
  «.َوَتْعَمُموَن َحْيُث َأَنا َأْذَىُب َوَتْعَمُموَن الطَِّريقَ  َأُكوُن َأَنا َتُكوُنوَن َأْنُتْم َأْيًضا، َحتَّى َحْيثُ »سيعّد ليم مكانًا 
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وىو كان  «َيا َسيُِّد، َلْسَنا َنْعَمُم َأْيَن َتْذَىُب، َفَكْيَف َنْقِدُر َأْن َنْعِرَف الطَِّريَق؟» ث قال لو:تومًا سؤااًل ىامًا حي وىنا طرح عميو التمميذ

سيذىب إلى مكان معّين حيث ال يعود بإمكانيم  لقد ظّن التالميذ أن المسيحأين سيذىب المسيح. إلى يعمم أحد لم يكن عمى حق إذ 
كاشفًا نًا خطأ ظنونيم و مبيّ المسيح أجابو  لكنوبما أنيم يجيمون ىذا المكان فمن البدييي أنيم ال يعرفون الطريق إليو أيضًا. أن يروه. 

مجنس البشري، بموتو يقّدم نفسو فداء لإن المسيح لم يكن يريد أن يذىب إلى مكان آخر، بل كان يريد أن روحية ىامة.  م حقائقلي
 ، ويكونوا في نفس الوقت مع المسيح نفسو. أن يعرفوا الطريقومن خالل عمل الفداء ىذا يستطيع التالميذ الصميب.  عمى

 
إذن إن المسيح نفسو ىو «. َيْْأِتي ِإَلى انآِب ِإالَّ ِبي َنا ُىَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياُة. َلْيَس َأَحدٌ أَ »المسيح توما قائاًل:  ليذا أجاب

 المعمن لإلنسان، وىو الحياة، أي مصدر الحياة الحقة.النيائي الطريق، أي طريق الخالص الكامل لإلنسان، وىو الحق، أي حق اهلل 
بي أي من خاللي أو المسيح حقيقة ىامة جديدة، أن ليس أحد يأتي أي يصل إلى اهلل اآلب إال وليس ىذا فحسب بل أضاف 

بين اإلنسان الخاطئ واهلل القدوس وذلك من ما الذي وصل  الوحيد وىذه نقطة ىامة جدًا. إن المسيح إذن ىو جسر العبور .بواسطتي
تمامو لعمل الفداء.   خالل موتو الكفاري عمى خشبة الصميب، وا 

 
صديقي المستمع، إن المخّمص المسيح ىو الطريق ألنو كممة اهلل األزلي الذي تنازل من السماء وصار إنسانًا، لكي يكون الوسيط 

ّفاري عمى الوحيد ما بين اهلل القدوس واإلنسان الخاطئ. وقد أصبح الوسيط الوحيد عن جدارة وحق عندما أخذ عقاب خطايانا بموتو الك
وبعممو الفدائي ىذا دّشن المسيح الطريق لكي يتصالح اإلنسان الخاطئ مع اهلل القدوس. وىكذا عندما يؤمن أي إنسان بموت الصميب. 

ة. من أجمو، ينال الغفران عن خطاياه، ويصبح مقبواًل أمام اهلل ومن أوالده المبّررين، وينال الحياة األبدي المسيح الكّفاري عمى الصميب
فيو الوحيد «. َيْْأِتي ِإَلى انآِب ِإالَّ ِبي َلْيَس َأَحدٌ »، أن الطريق والحق والحياةليذا لم يكن غريبًا أن ُيعمن المسيح بعد أن قال أنو ىو 

 اآلب.  الذي أتّم عمل الفداء والمصالحة ما بين اإلنسان الخاطئ واهلل القدوس، والذي نستطيع من خاللو أن نأتي أو ُنقبل إلى اهلل
 

دون والقيام باألعمال الصالحة، الفرائض والواجبات الدينية، والكتب المقّدسة، أو تأدية  مجّرد اإليمان بوجود اهلل واألنبياءإن 
ا بالمخّمص المسيح ال يعني شيئًا أمام اهلل، وبالتالي ال يخّمص اإلنسان من خطاياه، وال ينقذه من اليالك األبدي. أو ليس ىذا م اإليمان

  ؟يا صديقي يعتقده الكثيرون
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أجل إن المخّمص المسيح ليس ىو الطريق فحسب، بل ىو أيضًا الحق والحياة. فيو بشخصو الحق الكامل الذي ُأعمن لمبشر 

و المسيحية األوائل في دفاع جميعًا، وفيو كانت الحياة كما أخبرنا البشير يوحنا في بداية بشارتو. وليذا أعمن الرسول بطرس من رسل
َوَلْيَس ِبَْأَحٍد َغْيرِِه اْلَخاَلُص. أَلْن َلْيَس اْسٌم آَخُر َتْحَت السََّماِء، َقْد ُأْعِطَي َبْيَن النَّاِس، ِبِو » :ليم قائالً عن نفسو أمام رؤساء الييود 

  .(1::3)أعمال الرسل«َيْنَبِغي َأْن َنْخُمَص 
 

بالمسيح المخّمص الوحيد سان الخاطئ. فيل تراك تؤمن مستمعي إذن إن يسوع المسيح ىو المخّمص الوحيد الذي يخّمص اإلن
  وتتأكد من نوالك الحياة األبدية! الفريد؟ وىكذا ُتغفر خطاياك وُتصبح من أوالد اهلل،

 
 
 


