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 الحمقة الثالثة 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

 

ىل تظن مستمعي أن تدّين اإلنسان يكفي لكي يجعمو ينال رضى اهلل؟ ىناك فكرة شائعة عند الكثيرين أن اإلنسان المتدّين الذي 
بد أن يحظى برضى  مقّدسة، ويعطي من أموالو لمفقراء والمحتاجين، اليصمي يوميًا، ويؤدي فرائضو الدينية من صوم وحج لألماكن ال

وىل إن اهلل يقبل اإلنسان بمجرد تدّينو وقيامو بالفرائض الدينية؟ وىل إن اهلل عندما لكن إلى أي حد ىذا الكالم صحيح؟ اهلل وغفرانو. 
أجابنا ؟ فة األخرىما قمنا بو من أعمال شريرة في الكمقابل  ،في كّفةنقف جميعًا أمامو سيضع في الميزان تديننا وأعمالنا الصالحة 

 المخّمص المسيح عن ىذه التساؤالت عندما قال:
 
! َيْدُخُل َمَمُكوَت السََّماَواِت. َبِل الَِّذي َيْفَعُل ِإرَاَدَة َأِبي الَّ  » ، َياَربُّ يُروَن َسَيُقوُلوَن ِذي ِيي السََّماَواِت. َكثِ َلْيَس ُكلُّ َمْن َيُقوُل ِلي: َياَربُّ

! أََلْيَس ِباْسِمَك َتَنبَّْأَنا، َوِباْسِمَك َأْخَرْجَنا َشَياِطيَن، َوِباْسِمكَ  ، َياَربُّ َيِحيَنِئٍذ ُأَصرُِّح َلُهْم: ِإنِّي  َصَنْعَنا ُقوَّاٍت َكِثيَرًة؟ ِلي ِيي ذِلَك اْلَيْوِم: َياَربُّ
 (. 72-2::7)بشارة مّتى «َيا َياِعِمي اإِلْثِم!َلْم َأْعِرْيُكْم َقطُّ! اْذَهُبوا َعنِّي 

 

لنالحظ قول المخّمص المسيح أنو ليس كل من يقول لي: يا رب يا رب يدخل ممكوت السموات. أي ليس كل من يكون متدّينًا، 
 ن المسيح ىو الذيوىنا نرى بوضوح أويقوم بكل الفرائض الدينية يستطيع أن ينال رضى اهلل، ويدخل بالتالي إلى ممكوت السموات. 

يا رب أليس باسمك تنبأنا وأخرجنا ، ك اليومأن كثيرين سيقولون لي في ذل: وأضاف المسيح قائالً دين الناس يوم الدينونة األخير. سي
فاعمي يجيبيم المسيح قائاًل: إني لم أعرفكم قط! اذىبوا عّني يا سشياطين و صنعنا قّوات كثيرة؟ وىنا ستكون الطامة الكبرى عندما 

 اإلثم. 
 

 لم يعرفيم قط،أنو  و، ال بل تنبأوا وصنعوا عجائب كثيرة باسميدعونولماذا سيجيب المخّمص المسيح ىؤالء الناس الذين قالوا أنيم 
ولم يتعّرفوا عمى المخّمص اذىبوا عني يا فاعمي اإلثم؟ ولمجواب نقول: ألن ىؤالء الناس لم تكن ليم عالقة روحية تربطيم باهلل، 

 إن السبب الرئيسي إذن اذهبوا عني يا ياعمي اإلثم. ولعّل األمر الميم جدًا الذي سيقولو ليم:   المسيح. بل كانوا مجرد أناس متدينين.
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وىذان األمران مترابطان، ألنو ال نستطيع عبيدًا لمخطية.  يتعّرفوا عميو شخصيًا فقط، بل ألنيم ظّمواأنيم لم ليس ح ليم، لرفض المسي

 أن تكون لنا عالقة شخصية بالمخّمص المسيح إذا لم نتحرر أواًل من خطايانا.
 

الموسيقى.  وعازفي ، بيواة الموسيقىمخّمص المسيحالذين ليم عالقة شخصية بالبين المتدينين و الناس ونستطيع تشبيو الفرق بين 
. أي ليس ، لكنيم ال يستطيعون العزفنوع اآلالت العازفةويحدثوك عنيا وعن جميمة، الموسيقى يطربون لسماع الفيواة الموسيقى قد 

، ويقومون بواجباتيم الدينية، لكنيم لم يختبروا التدّين فقط ىكذا الناس المتدينون يعرفون مظاىر التدّينحقيقية بالموسيقى. صمة لدييم 
الحقيقي، أي العالقة الشخصية باهلل. وبالتالي لم يتعّرفوا عمى المخّمص المسيح شخصيًا، ولم يختبروا خالصو، ولم يتحرروا من عبودية 

 الخطيئة. وىكذا لم ينالوا رضى اهلل وغفرانو.
 

الفرائض الدينية من صالة وصوم وحج لألماكن المقّدسة، ويقوم بأعمال الخير واإلحسان،  فميس كل من يتكّمم عن التدين ويمارس
الناس اآلخرين، لكن بنظر ًا متدينًا حقًا، ويدخل إلى ممكوت اهلل. وليس ميمًا أن نكون أناسًا صالحين بنظر أنفسنا ونظر يصبح إنسان

، والتحرر من عبودّية الخطية. لعّل السؤال اآلن: كيف باستطاعة اإلنسان أن ومعإن ما ييم اهلل حقًا ىو إقامة عالقة شخصية اهلل. 
 ؟ ورضاه يقيم ىذه العالقة مع اهلل والمخّمص يسوع المسيح، وأن يتحرر بالتالي من عبودّية الخطّية وينال غفران اهلل

 
أجل كيف باستطاعتنا أن نقيم العالقة مع اهلل والمخّمص يسوع المسيح وأن نتحرر من عبودّية الخطّية وننال صديقي المستمع، 

ىو إلو  إن اهلل غفران اهلل ورضاه؟ ولمجواب نقول: عمينا أن نعترف أواًل أننا أناس خطاة، وأننا بالتالي في حالة عداوة مع اهلل القدوس. 
ليذا عمينا أن نزيل أواًل ؟ يقيم عالقة معنا بو حتى أن ينظر إلينا نحن البشر الخطاة، فكيفال يستطيع كمّي القداسة، وىو  قدوس البل

عائق الخطّية الذي يقف حاجزًا بيننا وبين اهلل خالقنا. لكن لحسن حّظنا أن اهلل ىو الذي قام بإزالة ىذا العائق وبطريقة لم يكن أحد 
 يتصّورىا. 

 
ولكي ينقذ اإلنسان من عبودية الخطّية، أرسل المخّمص يسوع المسيح من  .اهلل المحبأيضًا هلل القدوس العادل يا صديقي ىو إن ا

السماء، وىو كممتو األزلي المولود من روحو القدوس، وكّمفو بميمة الفداء. وىذا يعني أن يموت عمى الصميب عوضًا عّنا نحن البشر 
يؤمن بموت المسيح البديمي من أجمو لكي ودعا اإلنسان الخاطئ، لكي يؤمن بعمل التكفير ىذا، أي  انا.عقاب خطايآخذًا ، الخطاة

 ، ةــــــــأي بدون خطيئ وبارًا أمامصبح يعمى الصميب. وعندما يؤمن أي إنسان بما قام بو المخّمص المسيح من أجمو، يغفر اهلل ذنوبو، و 
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العداوة بين اإلنسان الخاطئ التائب واهلل. وليذا كتب بالتالي تنتيي و و وبين اهلل. يزول عائق الخطّية الذي كان يقف حاجزًا بينىكذا و 

ْرَنا ِباإِليَماِن َلَنا َساَلٌم َمَع اللِ » الرسول بولس قائاًل:  يتبرر اإلنسان الخاطئ أي عندما (. 1::)روميةِبَربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح  َيِإْذ َقْد َتَبرَّ
 رب يسوع المسيح وعممو الكفاري، يسود السالم بينو وبين اهلل وتنتيي العداوة.بواسطة اإليمان بال

 
باإليمان إلى المخّمص يسوع اآلن أال تود مستمعي أن تنال رضى اهلل وغفرانو؟ وأن تكون لك عالقة صحيحة بو؟ لم ال تأتي 

 ل الغفران عنيا، وتتأكد من نوالك الحياة األبدية. المسيح الذي مات عمى الصميب لمتكفير عن خطاياك. وىكذا تتحرر من ذنوبك وتنا
 
 


