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 ثالثةالمئة و  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

 
من تحب ومن تبغض من الناس مستمعي؟ قد تجيب أنك تحب الذين يحبونك وتبغض الذين يبغضونك، أو ليست ىذه حال معظم 

عن ىذا تحّدث ؟ أو مجموعة من الناس إنسانًا معيناً  بغضالناس؟ لكن ىل تعمم أنو توجد أحيانًا أسباب أخرى قد تدفع اإلنسان لكي ي
 لتالميذه: فقال المخّمص المسيح الموضوع 

 
َتُو. َولِكْن أَلنَّ  ِإْن َكاَن اْلَعاَلُم ُيْبِغُضُكْم َفاْعَمُموا َأنَُّو َقْد َأْبَغَضِني َقْبَمُكْم.» ُكْم َلْسُتْم ِمَن َلْو ُكْنُتْم ِمَن اْلَعاَلِم َلَكاَن اْلَعاَلُم ُيِحبُّ َخاصَّ

ِإْن َكاُنوا َقِد  َعْبٌد َأْعَظَم ِمْن َسيِِّدِه.ُاْذُكُروا اْلَكاَلَم الَِّذي ُقْمُتُو َلُكْم: َلْيَس  اْلَعاَلِم، َبْل َأَنا اْخَتْرُتُكْم ِمَن اْلَعاَلِم، ِلذِلَك ُيْبِغُضُكُم اْلَعاَلُم.
نْ  لِكنَُّيْم ِإنََّما َيْفَعُموَن ِبُكْم ىَذا ُكمَُّو ِمْن َأْجِل اْسِمي، أَلنَُّيْم  َكاُنوا َقْد َحِفُظوا َكاَلِمي َفَسَيْحَفُظوَن َكاَلَمُكْم. اْضَطَيُدوِني َفَسَيْضَطِيُدوَنُكْم، َواِ 

َلْو َلْم َأُكْن َقْد ِجْئُت  نَُّيْم اَل َيْعِرُفوَن الَِّذي َأْرَسَمِني.لِكنَُّيْم ِإنََّما َيْفَعُموَن ِبُكْم ىَذا ُكمَُّو ِمْن َأْجِل اْسِمي، ألَ  اَل َيْعِرُفوَن الَِّذي َأْرَسَمِني.
َبْيَنُيْم َلْو َلْم َأُكْن َقْد َعِمْمُت  لَِّذي ُيْبِغُضِني ُيْبِغُض َأِبي َأْيًضا.اَ  َوَكمَّْمُتُيْم، َلْم َتُكْن َلُيْم َخِطيٌَّة، َوَأمَّا اآلَن َفَمْيَس َلُيْم ُعْذٌر ِفي َخِطيَِّتِيْم.

لِكْن ِلَكْي َتِتمَّ اْلَكِمَمُة اْلَمْكُتوَبُة ِفي َناُموِسِيْم:  َوَأِبي.َأْعَمااًل َلْم َيْعَمْمَيا َأَحٌد َغْيِري، َلْم َتُكْن َلُيْم َخِطيٌَّة، َوَأمَّا اآلَن َفَقْد رََأْوا َوَأْبَغُضوِني َأَنا 
حقًا إنو كالم ىام قالو المخّمص المسيح لتالميذه، منبئًا إياىم بما سيحصل  .(51-81:81يوحّنا)بشارة «ِإنَُّيْم َأْبَغُضوِني ِباَل َسَببٍ 

 فابقوا معنا أصدقائي.  بحديث المسيح اليام ىذااآلن معيم، وكيف سيبغضيم الناس كما أبغضوه. سنتأمل 
 

ص المسيح لتالميذه السبب الذي سيجعل الناس تبغضيم، وىو أنيم ليسوا من العالم. أي أنيم مستمعي العزيز، لقد أوضح المخمّ 
من ىذا العالم الشرير، الذي ىو عبد لمخطيئة. فيم قد أصبحوا من أوالد اهلل وتحرروا من عبودية الخطية، عندما آمنوا بالمخّمص ليسوا 

وأوضح المسيح أنو  ىم. ا أبغضو الرؤساء ورجال الدين الييود، ىكذا سيبغضونيماًل من نفسو: أنو كمامثالمسيح وضرب ليم المسيح. 
وليذا ليس ليم عذر  عدم اإليمان بو، ومحاربتو وبغضو، ا عمىالعجائب الباىرة التي أجراىا بينيم، لكنيم أصّرو المعجزات و بالرغم من 

 وبرفضو إياه يكونون قد رفضوا اهلل اآلب الذي أرسمو. في خطّيتيم. 



  

 
 

2 of 3 

0222-0202ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة االذاعـه العـربـيـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 
أي ال يوجد أي سبب لكي يبغضوه. وكانت ىذه نبوءة «. ِإنَُّيْم َأْبَغُضوِني ِباَل َسَببٍ »ثم اقتبس المسيح آية من العيد القديم تقول: 

فاه بيا النبي داود عن ىؤالء الييود الذين سيرفضون المسيح ويضطيدونو وبدون أي سبب. مع أن كل الدالئل والبراىين تشير إلى أنو 
 فعاًل المسيح المخّمص الذي أرسمو اهلل. ىو 

 
ىل تعمم مستمعي أن ما قالو المسيح لتالميذه قد تّم بالفعل بعد أن أتّم عمل الفداء وقام من بين األموات، وصعد حيًا إلى السماء؟ 

شييد يرجمو الييود  أول إذ اضطيد رؤساء الكينة ورجال الدين الييود تالميذ المسيح وبشكل عنيف، فقتموا بعضيم، وكان استفانوس
وقد تّم سجن الكثيرين من تالميذ المسيح والمؤمنين بو، مما أّدى إلى ىروبيم من أورشميم وتشتتيم في المناطق المجاورة. حتى الموت. 

عميو.  بسبب تآمر الييودوحارب الييود في كل مكان الرسول بولس والرسل األوائل. وتّم اعتقال الرسول بولس من قبل الرومان 
واجتازت الكنيسة األولى في اضطيادات عديدة، ومات الكثيرون ويخبرنا التاريخ أن معظم الرسل والتالميذ األوائل قد ماتوا شيداء. 

شيداء. حتى قيل أن الشيداء كانوا ىم بذار الكنيسة، والذين ساىموا في نمّوىا. وعرفت الكنيسة في تاريخيا الكثير من الضيق 
 ط الكثيرون ضحايا.حّتى في عصرنا الحالي مازالت الكنيسة تعاني من االضطياد في بمدان عديدة، ويسقواالضطياد. و 

 
إن لم يكن من السمطات الرسمية، فيو يضطيد وُيبغض من قبل المجتمع ىل تعمم مستمعي أن الذي يؤمن بالمسيح اليوم ُيضطيد 

؟ وقد يستغرب البعض ويسأل: لكن لماذا ُيضطيد المؤمن بالمسيح وأصدقائو وزمالئو من قبل أىموحتى وفي كثير من األحيان 
وأيضًا بسبب وجود الّتعصب األعمى لدى إلى ممكوت اهلل.  وانتسبوالجواب ألنو تحرر كما ذكر المسيح من العالم الشرير وُيبغض؟ 

في معرفة  ين أو المذىب الصحيح، ويرفضون بالتالي البحثعميو وتربوا، ىو الدّ الكثيرين، فيم يظنون أن الّدين أو المذىب الذي نشأوا 
   أي أمر آخر حتى ولو تعّمق بخالص نفوسيم.

 
ن الناس المستعبدين لمخطّية ينزعجون عندما يروا إنسانًا قد تحرر منيا؟ فيم يرون شخصًا يختمف عنيم، أىل تعمم مستمعي 

المؤمن  ونيضطيديجعل الناس سبب آخر ىذا و والبر، ويحاول أن يبتعد عن كل إثم وشر.  وبإمكانو أن يسمك في طريق الصالح
لقد أتى المسيح إلى عالمنا مستمعي لكي يحرر اإلنسان من عبودية الخطّية، وييبو الغفران الكامل عنيا،  ويجعمو من ويبغضونو. 

 ؟ العرضمغر أفضل من ىذا  أوالد اهلل، ويتأكد من نوالو الحياة األبدية. فيل ىناك من عرض
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وفي نفس الوقت نجدىم مستعدين أن وليذا نجد البعض يؤمن بالمخّمص المسيح لكي يحصل عمى عطّية اهلل العظمى بالخالص. 

الذي حّل بقموبيم أنيم قد ألن عندىم اليقين بالروح القدس يواجيوا أي اضطياد يتعرضون لو، حتى ولو أّدى األمر بيم إلى الموت. 
 الوا خالص اهلل، وسيحظون بالحياة األبدية. ىذا ىو الرجاء األكيد الذي دفع الماليين لكي يتمّسكوا بإيمانيم، والتضحية بحياتيم.  ن

 
بواسطة المخّمص مجانًا وماذا عنك مستمعي؟ أال تحاول أن تتحرر من تعصّبك األعمى، وأن تفيم معنى خالص اهلل المقّدم لك 

مات عمى الصميب عوضًا عنك لكي يحررك من عبودية الخطّية وييبك الغفران الكامل عنيا، وليضمن لك  المسيح؟ إن المسيح قد
 الحياة األبدية. فيل تراك تؤمن بيذا المخّمص الفريد؟ 

 
 

 
 


