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 الحمقة الحادية عشرة     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
الناس من حولو، وأكّدت إعجاب بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار  . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح«أقوال المسيح»عنوان: 

 .انو اإللييعمى سمط
 

ىناك دائمًا في الحياة دروب سيمة وأخرى صعبة. وعادة يحاول اإلنسان أن يختار الدروب السيمة لكي يسمك فييا. لكن كما ىو 
بّد أن يحصل عمى ب المجتيد في دروسو والذي يسير الميالي المعروف فإن الدروب الصعبة توصل المرء إلى نتائج أفضل. فالطال

وكذلك العامل أو الموظف الذي يجتيد ويتعب في عممو، البّد أن ينال إعجاب مرؤوسيو، وينال الترقية. وىكذا التاجر عالمات عالية. 
 مل التي يمارسيا اإلنسان. ورجل األعمال يأخذان ربحًا أكبر كمما اجتيدا في عمميما. وقس عمى ذلك كل أنواع الع

 
فإذا سمكنا الطريق السيمة أي عمى حسب أىواء  أن ىذه القاعدة تنطبق أيضًا عمى عالقتنا مع اهلل تعالى؟ ىل تعمم مستمعي 

د لنا أن نمقى جسدنا الشرير، فإننا لن نحصد إال الخيبة والمرارة. بينما إذا سرنا في الطريق الصعبة التي يريدنا اهلل أن نسمك فييا، فال ب
ولقد تحّدث المخّمص المسيح في موعظتو الشييرة عمى الجبل حول ىذا الموضوع بالذات فقال: رضى اهلل ونحظى بغفرانو وخالصو. 

يِِّق، أَلنَُّه َواِسٌع اْلَباُب َوَرْحٌب الطَِّريُق الَِّذي ُيَؤدِّي ِإَلى اْلَهاَلِك، َوَكِثيرُ » ُُُم الَِّذيَن َيْدُخُموَن ِمْنُه  َما َأْضَيَق ُاْدُخُموا ِمَن اْلَباب الضَّ وَن 
ُُُم الَِّذيَن َيِجُدوَنُه   (. 71-1::7)بشارة مّتى« اْلَباَب َوَأْكَرَب الطَِّريَق الَِّذي ُيَؤدِّي ِإَلى اْلَحَياِة، َوَقِميُموَن 

 
أن الطريق الواسع السّيل، والذي يسمكو الكثيرون، تكشف لنا ىذه اآليات المقدسة أمرًا ىامًا عمينا أن نمتفت إليو جميعًا. وىو 

 ي بنا إلى الحياة الحّقة، رغم أن الذين يجدونو ىم قالئل. اليالك. بينما الطريق الضّيق والمميء بالمصاعب واآلالم، يؤدّ إلى ي بنا سيؤدّ 

 
الرحب الذي يدخل منو الكثيرون؟ إنو الباب الطبيعي أو طريق الحياة  والطريقالواسع اذا قصد المسيح بالباب ، مالمستمع يصديق

فكما تقول كممة لخطيئة التي يولد فييا كل البشر، ونيايتو اليالك. العادي الذي يدخل منو، ويسير فيو جميع البشر. إنو طريق الشر وا
 َوالَ  َس ـــــَليْ  اً ـــــــُل َصاَلحـــاَل َواِحٌد. َلْيَس َمْن َيْفَهُم. َلْيَس َمْن َيْطُمُب اهلَل. اْلَجِميُع زَاُغوا َوَفَسُدوا َمًعا. َلْيَس َمْن َيْعمَ َأنَُّه َلْيَس َبارٌّ وَ »اهلل: 

  
 



  

 
 

2 of 3 

0222-0202ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة االذاعـه العـربـيـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 

وليذا  ر،الخطيئة والفساد والشطريق  الطريق الواسع الرحب،إن اإلنسان بطبيعتو يسمك إذن في  .(71-:::7)الرسالة إلى رومية«َواِحدٌ 
 يدخمو الجميع. 

 
أما الباب الضّيق والطريق الكرب أي المؤلم، فيو الباب الذي يؤدي إلى العالقة الروحية الصحيحة مع اهلل. والطريق الصعب الذي 

أما نتيجة الدخول  وبما أن ىذا الباب ضّيق وطريقو مؤلم فإن القالئل ىم الذين يدخمون منو.يسمكو اإلنسان في حياتو الروحية الجديدة. 
ويأتي السؤال اآلن: لماذا باب الخالص ضّيق، وطريقو مؤلم؟ والجواب: ألن الدخول في الخالص األبدي. نوال في ىذا الباب فيي 

ىذا الباب والسموك في ىذا الطريق ىو عكس الطبيعة البشرية الخاطئة. إذ يتطّمب من اإلنسان أن يتوب أواًل عن طريق الشر والفساد 
 سمكو، وأن يطمب من اهلل الغفران وأن يجعمو خميقة روحية جديدة. الذي ي
 

التوبة عن أعمال الشر أمر سيل؟ بالطبع كاّل. والسبب ألن الخطيئة مغرية وجميمة، وليس سياًل عمى ىل تظن صديقي أن 
لكن الذي ال عمى االبتعاد عن الخطيئة. وليذا نجد الكثيرين يترددون عندما ُيطمب منيم أن يتوبوا، ويصمموا اإلنسان أن يتخّمى عنيا. 

يعرفو الكثيرون أيضًا أن اهلل نفسو ُيساعد اإلنسان بواسطة روحو القدوس لكي يتوب عن خطاياه، عندما يصمم عمى التوبة واتباع اهلل. 
ىو الذي يمنحو القوة ألن اإلنسان ال يستطيع بقدرتو أن يتوب، فيو عاجز عن ترك الخطّية والسير في طريق الصالح، لكن اهلل 

 الروحية عمى قير الشر. 
 

لعل السؤال اآلن: ما ىي نوعية الباب الضّيق الذي يجب عمينا أن ندخل منو؟ وما ىي نوعية الطريق المكرب الذي يجب أن 
الطريق الذي  و عن طريق اإليمان. وىو أيضاً إن المخّمص المسيح نفسو ىو الباب الذي يجب أن ندخل مننسمك فيو؟ ولمجواب نقول: 

َُُو اْلَباُب. ِإْن َدَخَل ِبي َأَحٌد َفَيْخُمُص َوَيْدُخُل َوَيْخُرُج َوَيِجُد َمْرًعى»وليذا قال المخّمص المسيح: يجب أن نسمك فيو.  )بشارة . «َأَنا 
َُُو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحيَ »وقال أيضًا: ( :0:7يوحنا (. فماذا قصد المسيح 4:71يوحنا)بشارة  «اُة. َلْيَس َأَحٌد َيْأِتي ِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبيَأَنا 

 ذين التصريحين اليامين؟ بي
 

إن المخّمص المسيح ىو إذن الباب الضّيق الذي يجب أن يدخل منو اإلنسان. وىذا يعني ضرورة اإليمان بالمخّمص المسيح لكي 
كمن ضيق وصعوبة ىذا الباب لكونو يقتصر عمى اإليمان بالمسيح المخّمص يالحياة األبدية. و يحصل المرء عمى الخالص الروحي و 

 ان ــــــأما الطريق الذي يجب أن يسمك فيو اإلنسان فيو أيضًا المخّمص المسيح. إذ ىو الطريق الذي يصل بين اهلل الخالق واإلنسفقط. 
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 الطريق طريق اإليمان بالمخّمص المسيح، ىو طريق وىذا . َيْأِتي ِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبي َلْيَس َأَحدٌ الخاطئ. وىو ما أراده المسيح بالقول أنو: 

 ب نكران الذات والتضحية. مؤلم إذ يتطم  
 

لقد شّق المخّمص المسيح ىذا الطريق بموتو الكفاري عمى خشبة الصميب نيابة عن خطايانا، وقام من بين األموات غالبًا، لكي 
حياة الروحية الجديدة والخمود. وكما ذكرنا قبل قميل إن اهلل عندما نأتي إليو تائبين، فيو يمنحنا القوة الروحية لكي يوّفر لنا الغفران وال

الذي ال يمكن وصفو، ونتأكد أننا  والفرحالداخمي العميق السالم وليس ىذا فحسب بل ييبنا ر أعمال الجسد الشريرة الفاسدة. نقي
 أصبحنا من أوالد اهلل. 

 
َأَنا »تود مستمعي أن تكون من الذين يدخمون في ىذا الباب الضّيق؟ لم ال تؤمن اآلن بالمخمص المسيح الذي قال عن نفسو: فيل 

 . «َُُو اْلَباُب. ِإْن َدَخَل ِبي َأَحٌد َفَيْخُمُص َوَيْدُخُل َوَيْخُرُج َوَيِجُد َمْرًعى
 
 
  

 


