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 والرابعة 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 
 

ىل سمعت صديقي عن الروح القدس؟ رّبما قد سمعت لكنك لم تفيم ماذا يعني ىذا التعبير؟ ويسأل الكثيرون من ىو الروح 
ىذه كل موجود في عالمنا اليوم وأين ىو؟ سنحاول اإلجابة عن القدس؟ ىل ىو شخص أم ىو مجّرد روح؟ وىل الروح القدس 

 «. أقوال المسيح»التساؤالت وغيرىا في ىذا المقاء األخير من سمسمة 
 

ًيا َوَأَنا َأْطُمُب ِمَن اآلِب َفُيْعِطيُكْم ُمَعز  »قبل موتو الكّفاري وقيامتو الظافرة وصعوده حّيًا إلى السماء قال المخّمص المسيح لتالميذه: 
َتْعِرُفوَنُو أَلنَُّو َماِكٌث َمَعُكْم ُروُح اْلَحق  الَِّذي اَل َيْسَتِطيُع اْلَعاَلُم َأْن َيْقَبَمُو، أَلنَُّو اَل َيرَاُه َواَل َيْعِرُفُو، َوَأمَّا َأْنُتْم فَ  آَخَر ِلَيْمُكَث َمَعُكْم ِإَلى اأَلَبِد،

َوَمَتى َجاَء اْلُمَعز ي الَِّذي َسُأْرِسُمُو َأَنا ِإَلْيُكْم ِمَن اآلِب، ُروُح اْلَحق ، الَِّذي ِمْن ِعْنِد اآلِب ». (64-63:61)بشارة يوحنا«َوَيُكوُن ِفيُكمْ 
َلْم َأْنَطِمْق اَل َيْأِتيُكُم اْلُمَعز ي،  لِكن ي َأُقوُل َلُكُم اْلَحقَّ: ِإنَُّو َخْيٌر َلُكْم َأْن َأْنَطِمَق، أَلنَُّو ِإنْ  .(53:62)بشارة يوحناَيْنَبِثُق، َفُيَو َيْشَيُد ِلي

َأمَّا َعَمى َخِطيٍَّة َفأَلنَُّيْم اَل ُيْؤِمُنوَن ِبي. َوَمَتى َجاَء َذاَك ُيَبك ُت اْلَعاَلَم َعَمى َخِطيٍَّة َوَعَمى ِبّر َوَعَمى َدْيُنوَنٍة:  َولِكْن ِإْن َذَىْبُت ُأْرِسُمُو ِإَلْيُكْم.
 ِديَن... َوَأمَّا َمَتى َجاَء َذاَك، ُروُح ِبّر َفأَلن ي َذاِىٌب ِإَلى َأِبي َواَل َتَرْوَنِني َأْيًضا. َوَأمَّا َعَمى َدْيُنوَنٍة َفأَلنَّ َرِئيَس ىَذا اْلَعاَلِم َقدْ  َوَأمَّا َعَمى

-4:63)بشارة يوحّنا«ُيْخِبُرُكْم ِبُأُموٍر آِتَيةٍ ْفِسِو، َبْل ُكلُّ َما َيْسَمُع َيَتَكمَُّم ِبِو، وَ اْلَحق ، َفُيَو ُيْرِشُدُكْم ِإَلى َجِميِع اْلَحق ، أَلنَُّو اَل َيَتَكمَُّم ِمْن نَ 
66 ،61-61)   . 

 
َأْن اَل َيْبَرُحوا ِمْن ُأوُرَشِميَم، َبْل َيْنَتِظُروا »: أوصى المسيح تالميذه وبعد قيامتو الظافرة من الموت وقبل صعوده حيًا إلى السماء

وحِ َموْ » )أعمال  ٍ«رَبْعَد ىِذِه اأَليَّاِم ِبَكِثياْلُقُدِس، َلْيَس  ِعَد اآلِب الَِّذي َسِمْعُتُموُه ِمن ي، أَلنَّ ُيوَحنَّا َعمََّد ِباْلَماِء، َوَأمَّا َأْنُتْم َفَسَتَتَعمَُّدوَن ِبالرُّ
 .فابقوا معنا أصدقائيعن الروح القدس بكل ما تحّدث بو المخّمص المسيح اآلن سنتأمل  .(2-ب1:6الرسل

 
 



  

 
 

2 of 3 

0222-0202ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة االذاعـه العـربـيـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 
، بعد أن يؤدي عممو الكفاري بموتو عمى الصميب مستمعي الكريم، كان ال بّد لممخمص المسيح وىو عالم بما سيحصل معو

عن حدث ىام سيحصل، أال وىو مجيء وقيامتو من بين األموات، وصعوده حّيّا إلى السماء، كان ال بّد لممسيح أن يخبر تالميذه 
 الروح القدس إلى عالمنا، وحمولو في قموب التالميذ.  

 
عمى الروح القدس. وتعبير المعّزي ىو أفضل تعبير يصف الروح القدس. ألنو يعّزي المعّزي ولنالحظ أن المسيح أعطى أواًل لقب 

 راحة واالطمئنان. وتعبير المعّزي يؤكد أن الروح القدس ىو شخصاإلنسان في صحراء ىذا العالم المادي، ويمأل قمبو بالسالم وال
 . روحية قّوةوليس مجّرد  روحي
 

سيرسمو ىو من عند اآلب، والذي ينبثق من عند اآلب. والمقصود باآلب ىنا الذي  روح الحقثم قال المسيح عن الروح القدس أنو 
يمكث  كما قال المسيح، وعن المسيح الذي ىو الحق الكامل الُمعمن. ىذا الروح ىو اهلل اآلب. فيو روح الحق ألنو يعّبر عن اهلل اآلب
َيْشَيُد  وأضاف المخّمص المسيح حقيقة ىامة جدًا عندما قال: أن روح الحق ىذا .مع اإلنسان ويكون فيو، أي يسكن في داخل اإلنسان

ُدِني، أَلنَُّو َيْأُخُذ ِممَّا»ثم قال أيضًا: . ول وىذه عالمة ىامة تكشف لنا عمل الروح القدس  (.63:61)بشارة يوحنا«ِلي َوُيْخِبُرُكمْ  َذاَك ُيَمج 
    المؤمن. فيالروح القدس عمى سكنى ىذا دليل واضح و  .يمّجدهو يشيد لممسيح فيو في اإلنسان، 

 
َذاَك، ُروُح اْلَحق ، َفُيَو ُيْرِشُدُكْم ِإَلى َجِميِع اْلَحق ، أَلنَُّو  َأمَّا َمَتى َجاءَ أما ما ىو عمل الروح القدس فقد أخبر المسيح تالميذه قائاًل: 

فال بّد أن يرشد اإلنسان  فبما أن الروح القدس ىو روح الحق. «ُيْخِبُرُكْم ِبُأُموٍر آِتَيةٍ اَل َيَتَكمَُّم ِمْن َنْفِسِو، َبْل ُكلُّ َما َيْسَمُع َيَتَكمَُّم ِبِو، وَ 
 لى جميع الحق. الذي يحل فيو إ

 
أن ينتظروا موعد اآلب بمعمودية الروح القدس. تالميذه حيًا إلى السماء أوصى واألمر الميم أن المخّمص المسيح قبل صعوده 

امتأل جميع أرسل اهلل اآلب الروح القدس بعالمات واضحة، و وىو الذي حصل بالضبط بعد صعود المسيح إلى السماء بعشرة أيام. إذ 
 . وانطمق عندىا التالميذ بكل قّوة يكرزون ببشارة اإلنجيل المفرحة. والتالميذ من
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في حدانية اهلل بو تبّين لنا مستمعي أن الروح القدس ىو شخص وليس مجرد روح، وأنو منبثق من اهلل اآلب. وليذا تؤمن المسيحية 

لروح القدس يسكن في قمب كل من يؤمن بالمخّمص المسيح، فيؤكد لو أنو قد أصبح من ثالثة أقانيم: اآلب واالبن والروح القدس. وأن ا
 أوالد اهلل، ويعطيو القوة الروحية، ويمأل قمبو بالسالم.

 
لقد أجابنا المخّمص المسيح عن ىذا السؤال عندما قال لتالميذه: لعّل السؤال اآلن: ماذا يفعل الروح القدس اليوم في عالمنا؟ 

ْؤِمُنوَن ِبي. َوَأمَّا َعَمى ِبّر َفأَلن ي َذاِىٌب َجاَء َذاَك ُيَبك ُت اْلَعاَلَم َعَمى َخِطيٍَّة َوَعَمى ِبّر َوَعَمى َدْيُنوَنٍة: َأمَّا َعَمى َخِطيٍَّة َفأَلنَُّيْم اَل يُ َوَمَتى »
 .«يَس ىَذا اْلَعاَلِم َقْد ِدينَ ِإَلى َأِبي َواَل َتَرْوَنِني َأْيًضا. َوَأمَّا َعَمى َدْيُنوَنٍة َفأَلنَّ َرئِ 

 
إن الروح القدس اليوم يبّكت العالم عمى خطاياه، وألنو يرفض اإليمان بالمخّمص المسيح. أي أن الروح القدس ىو الذي يعمل في 

طريق موتو  قموب الناس جميعًا، مبكتًا ليم عمى خطاياىم، ويحثّيم عمى اإليمان بالمخّمص المسيح الذي وّفر ليم خالص اهلل عن
لكي يسيروا في طريق البر، أي طريق الصالح والخير. فيو يقوم بنفس الميمة يحّث الناس والروح القدس الكفاري وقيامتو المجيدة. 

يامتو قد التي كان المسيح يقوم بيا أثناء حياتو عمى األرض. وىو يحّذر الناس من الدينونة القادمة عمييم ألن اهلل بموت المسيح وق
 سيدين كل من يرفض اإليمان بالمسيح. بالتالي دان الشيطان، وىو 

 
صديقي المستمع، لم ال تتجاوب اآلن مع عمل الروح القدس وتُقبل باإليمان إلى المخّمص المسيح؟ وىل تعمم أن رفضك المتواصل 

اليوم إن سمعتم صوتو فال تقّسوا »زمور قائاًل: وىا ىو النبي داود يكتب في المسيؤدي إلى تصّمب قمبك، ويبعدك عن خالص اهلل. 
، ويجعمك خميقة ىل تعمم صديقي أنك عندما تؤمن بالمخّمص المسيح، يحل روح اهلل القدوس في داخمك أ(.5-ب4:62)مزمور«قموبكم

أوالده، وتضمن حصولك وتتأكد أن اهلل قد غفر خطاياك، وجعمك من  بسالم اهلل العجيب، وفرحو الدائم؟روحية جديدة، ويمتأل قمبك 
 خطاياك، وتؤمن بالمسيح المخّمص؟ عمى الحياة األبدية. فيل تراك تتوب عن

 


