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 والثانية المئة الحمقة               أقوال المسيح                   برنامج أنوار كاشفة                   

 
نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت أن  أىاًل ومرحبًا بك مستمعي العزيز في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا 

أكّدت إعجاب الناس من حولو، كما مسيح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع ال«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

لى راحة الضمير؟ وىل تعمم أىمية أن يتمتع اإلنسان بسالم  ىل تتوق مستمعي إلى السالم ؟ أي إلى سالم القمب من الداخل؟ وا 
إنسان يفتقد سالم القمب فتحوّلت حياتو إلى جحيم، وأصبح ال يعرف معنى السالم أو  منكم أما في الواقع فالقمب والضمير وراحتيما؟ 

 الراحة.
 

إلى عالمنا ىو أن يحّل السالم في قمب اإلنسان؟ ويعطيو راحة ىل تعمم مستمعي أن من أحد أىداف مجيء المخمص المسيح 
 .(23:1)بشارة لوقا«ي اأَلَعاِلي، َوَعَمى اأَلْرِض السَّاَلُم، َوِبالنَّاِس اْلَمَسرَّةُ اْلَمْجُد هلِل فِ »الضمير؟ ليذا أنشدت المالئكة عند والدتو ىاتفة: 

 .«وسالم عمى الذين سّر بهم اهلل»وبترجمة أخرى: 
 

وليذا نجد المسيح قبل ذىابو إلى الصميب ومغادرتو مجيء المسيح إلى عالمنا. ل السالم ىو من األىداف الرئيسةإذن إن ىدف 
َواَل  َساَلًما َأْتُرُك َلُكْم. َساَلِمي ُأْعِطيُكْم. َلْيَس َكَما ُيْعِطي اْلَعاَلُم ُأْعِطيُكْم َأَنا. اَل َتْضَطِرْب ُقُموُبُكمْ »يصّرح لتالميذه قائاًل: لعالمنا، 

لحصول عمى ىذا السالم وىل ما زال ا؟ ووعد بو تالميذه فما ىو نوع السالم الذي أشار إليو المسيح .(16:23)بشارة يوحّنا«َتْرَهبْ 
 فابقوا معنا أصدقائي. عن ىذه التساؤالت وغيرىا اآلن سنجيب وكيف بإمكاننا أن نحصل عميو؟ ممكنًا في عصرنا الحاضر؟ 

 
المنال ال بل من المستحيل  نعيش في وسط عالم مميء باالضطرابات والحروب واآلالم، وغدا السالم بعيدصديقي المستمع، 

ميذه وكل تحقيقو. لكن المخّمص يسوع المسيح وىو عارف بما يجتازه عالمنا في مختمف البمدان وفي كل العصور واألزمان، وعد تال
 المؤمنين بو بالسالم. 
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يتحّدث عنو. و العالم و يعطيوىذا السالم الذي وعد بو المخّمص المسيح ىو سالم من نوع خاص يختمف بالكمية عن السالم الذي 

فيو سالم إليي روحي يمأل قمب اإلنسان من الداخل، ويزيل منو كل اضطراب وخوف، ويحل مكانيما سالم اهلل العجيب الفائق 
ُأْعِطيُكْم َأَنا. اَل َتْضَطِرْب  َساَلًما َأْتُرُك َلُكْم. َساَلِمي ُأْعِطيُكْم. َلْيَس َكَما ُيْعِطي اْلَعاَلمُ »وليذا قال المخّمص المسيح لتالميذه: الوصف. 

سالم دائم وليس سالمًا مؤقتًا. أيضًا وىو نوعّية السالم الذي يعطيو العالم المادي، بالكمية عن فيذا السالم يختمف «. ُقُموُبُكْم َواَل َتْرَهبْ 
 األمر الذي يمّيزه عن سالم العالم المّوقت. 

 
م لن يعرف االضطراب وال الخوف، بالرغم من كل الرروف الصعبة التي يمر بيا. وعندما يحصل المرء عمى ىذا النوع من السال

وىا ىو فيو سالم ال عالقة لو بالرروف المحيطة، ألنو سالم إليي روحي يمأل داخل اإلنسان ويجعمو يشعر بالراحة واالطمئنان. 
والسبب ألنو سالم عجيب يحل في  .(6:3)فيميبي«بسالم اهلل الذي يفوق كل عقل»الرسول بولس من رسل المسيحية األوائل يصفو: 

المؤمن بالمسيح. وال بّد أن كل إنسان يتوق لكي يحصل عمى ىذا السالم الفائق العقل، الذي يزيل من حياتو االضطراب قمب اإلنسان 
 والشقاء ويحل مكانيما الراحة والثقة الكاممة باهلل. 

 
لعّل السؤال اآلن: كيف بإمكاننا الحصول عمى ىذا السالم اإلليي العجيب الدائم؟ ولمجواب نقول: ىناك خطوة أولى عمى اإلنسان 

بإمكانو أن يحوز عمى ىذا السالم، أال وىي خطوة التوبة واإليمان. أي التوبة عن خطاياه ثم اإليمان يصبح أن ُيقدم عمييا لكي 
أن اإلنسان الخاطئ ىو في حالة عداوة مع اهلل القدوس؟ ولكي تنتيي ىذه العداوة ويحل مكانيا  ىل تعمم مستمعيسيح. بالمخّمص الم

صالحنا مع اهلل إن المسيح . عن خطاياه، ثم يؤمن بالمخّمص المسيح وموتو الكّفاري عمى الصميب من أجمو أواًل أن يتوب ال بدّ  السالم
 من أجل خطايانا.الصميب  عمىبموتو الكّفاري القدوس 

 
وعندما يؤمن اإلنسان بفداء المسيح لخطاياه، يغفر اهلل ذنوبو، ويجعمو من أوالده، وىكذا تنتيي العداوة بينو وبين اهلل خالقو، ويحل 

ْرَنا ِباإِليَماِن َلَنا َساَلٌم َمعَ السالم مكانيا. وليذا كتب الرسول بولس أيضًا قائاًل:  وىذا  ،(2:4رومية«)اهلِل ِبَربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ  َفِإْذ َقْد تََبرَّ
وعندما يتبرر اإلنسان الخاطئ باإليمان وتتم عممية المصالحة، يحل السالم بينو .  ما يسّميو الرسول بولس أيضًا بعممية المصالحة

ال يتعّمق بالرروف الذي ، ىذا السالم اخميالد ، ويصبح من أوالد اهلل. وعندىا يحل اهلل بسالمو العجيب في كيانووبين اهلل خالقو
 المحيطة الصعبة التي يواجييا اإلنسان، ألنو سالم داخمي ودائم. 
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المخّمص المسيح أنو سُيعطيو لتالميذه ولكل من يؤمن بو. إن ىذا السالم الذي ييبو اهلل لكل من عنو ىذا ىو السالم الذي قال 

العالقة ما بين اإلنسان وأخيو أيضًا ا بين اإلنسان واهلل، والسالم الداخمي، لكنو امتّد ليشمل يؤمن بالمسيح ال يقتصر فقط عمى السالم م
 اإلنسان. 

 
ىل تعمم مستمعي أنو بفداء المسيح حّل السالم ما بين كل المؤمنين بالمسيح بالرغم من كونيم من شعوب وأجناس مختمفة؟ لقد 

إلى لمتعددة شعبًا واحدًا، ولم يعد يوجد أي فرق بينيم. ليذا كتب الرسول بولس أيضًا أصبح المؤمنون بالمسيح بالرغم من خمفياتيم ا
. َلْيَس َذَكٌر  أَلنَُّكْم َجِميًعا َأْبَناُء اهلِل ِباإِليَماِن ِباْلَمِسيِح َيُسوَع.» قائاًل:المؤمنين بالمسيح  . َلْيَس َعْبٌد َواَل ُحرٌّ َلْيَس َيُهوِديٌّ َواَل ُيوَناِنيٌّ

ىذا ىو السالم الذي حّل بين جميع الشعوب بالرغم  .(17، 15:2)الرسالة إلى غالطية«َوُأْنَثى، أَلنَُّكْم َجِميًعا َواِحٌد ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ 
 اختالفاتيم العرقية والطبقية والجنسية.تنوعيم و من 

   
أن تحصل أنت أيضًا عمى ىذا السالم العجيب الذي  أال تود مستمعي أن تتصالح مع اهلل ويحل السالم بينك وبينو؟ أوال ترغب

الذي مات عمى الصميب ليكّفر عن يمأل قمبك؟ أوال تتوق أن يحل السالم بينك وبين أخيك اإلنسان؟ لم ال تؤمن اآلن بالمخّمص المسيح 
 السالم الفائق الوصف الذي يغمر كيانك! فتحصل عمى خطاياك 

 
  
 


