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 الحمقة الخامسة 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
أكّدت الناس من حولو، كما إعجاب قوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأ«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 

 

فيفّضل شعبًا عن شعب أو جنسًا عن جنس؟ أو حتى الذين يؤمنون بدين معين عن ىل تظن صديقي أن اهلل يمّيز بين البشر؟ 
ّيزىم عن باقي الشعوب واألجناس؟ أوال تعمم أن من ىذه االفتراضات دين آخر؟ أو ليس ىذا ما يظنو الكثيرون، فيعتقدون أن اهلل م

 الخاطئة بدأت األفكار العنصرية؟ 
 

لقد كان الييود قديمًا يظنون خطأ أن اهلل مّيزىم عن باقي الشعوب، وأن اهلل اختارىم وحدىم فقط ليكونوا شعبو ولينالوا بركاتو 
يؤدوا رسالة محددة، وليس ألنو مّيزىم عن باقي الشعوب، ال بل طمب منيم إطاعتو ول وخالصو. لكن اهلل اختارىم قديمًا ليدف معين،

 وعندما أتى المخّمص المسيح واجو الييود بيذه الحقيقة، أن اهلل ال يمّيز بين الشعوب. إذا أرادوا أن يكونوا من أوالده.  ،والعمل بوصاياه
 

َوَلمَّا َدَخَل َيُسوُع َكْفَرَناُحوَم، مسيح الواضح في ىذا المجال. فنقرأ ما يمي: ودّون لنا البشير متى عن حادثة حصمت أّكدت موقف ال
«. َوَأْشِفيهِ َأَنا آِتي » َفَقاَل َلُه َيُسوُع:«. َيا َسيُِّد، ُغاَلِمي َمْطُروٌح ِفي اْلَبْيِت َمْفُموًجا ُمَتَعذًِّبا ِجدِّا» َجاَء ِإَلْيِه َقاِئُد ِمَئٍة َيْطُمُب ِإَلْيِه َوَيُقوُل:

َأْيًضا ِإْنَساٌن َتْحَت َيا َسيُِّد، َلْسُت ُمْسَتِحقِّا َأْن َتْدُخَل َتْحَت َسْقِفي، لِكْن ُقْل َكِمَمًة َفَقْط َفَيْبرََأ ُغاَلِمي. أَلنِّي َأَنا » َفَأَجاَب َقاِئُد اْلِمَئِة َوَقاَل:
َب، «. يِت! َفَيْأِتي، َوِلَعْبِدَي: اْفَعْل هَذا! َفَيْفَعلُ َهْب! َفَيْذَهُب، َوآلَخَر: إُسْمَطاٍن. ِلي ُجْنٌد َتْحَت َيِدي. َأُقوُل ِلهَذا: اذْ  َفَممَّا َسِمَع َيُسوُع َتَعجَّ

ُكْم: ِإنَّ َكِثيِريَن َسَيْأُتوَن ِمَن اْلَمَشاِرِق اَْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َلْم َأِجْد َواَل ِفي ِإْسرَاِئيَل ِإيَماًنا ِبِمْقَداِر هَذا! َوَأُقوُل لَ » :َوَقاَل ِلمَِّذيَن َيْتَبُعونَ 
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب ِفي َمَمُكوِت السََّماَواِت، َوَأمَّا َبُنو اْلَمَمُكو  ِت َفُيْطَرُحوَن ِإَلى الظُّْمَمِة اْلَخاِرِجيَِّة. ُهَناَك َواْلَمَغاِرب َوَيتَِّكُئوَن َمَع ِإْبرَاِهيَم َواِ 

)بشارة  َفَبرََأ ُغاَلُمُه ِفي ِتْمَك السَّاَعِة.«. اْذَهْب، َوَكَما آَمْنَت ِلَيُكْن َلكَ »ُثمَّ َقاَل َيُسوُع ِلَقاِئِد اْلِمَئِة: «. َوَصِريُر اأَلْسَنانِ  َيُكوُن اْلُبَكاءُ 
 (.11-8:5مّتى
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لمسيح رومانيًا وثنيًا. وبما أنو سمع عن عجائب المسيح الباىرة، فقد صديقي المستمع، لقد كان قائد المئة الذي أتى إلى المخّمص ا

طالبًا منو شفاء غالمو أو ابنو المفموج. إلى ىنا لم يكن أي شيء ممفت لالنتباه في  ،ةو المختمفيترغم مركزه الرفيع وجنسأتى إليو 
دى تواضعًا كبيرًا، وأظير إيمانًا عميقًا بو. إذ عندما قال لو لكن الذي أثار انتباه المخّمص المسيح أن قائد المئة ىذا قد أب الحادثة.

وعندىا . «َيا َسيُِّد، َلْسُت ُمْسَتِحقِّا َأْن َتْدُخَل َتْحَت َسْقِفي، لِكْن ُقْل َكِمَمًة َفَقْط َفَيْبرََأ ُغاَلِمي»المسيح أنو سيذىب لشفاء غالمو، أجابو: 
  اَْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َلْم َأِجْد َواَل ِفي ِإْسرَاِئيَل ِإيَماًنا ِبِمْقَداِر هَذا! » :قال لمجموعتعّجب المسيح من إيمانو ىذا و 

 
كممة فقط، ودون أن يأتي إلى  ولىذا اإليمان العظيم، حتى إن قائد المئة طمب منو أن يقنعم، لم يجد المسيح بين الييود من عنده 

المو سيشفى بمجرد كممة من المسيح. وىو الذي حصل وُشفي الغالم في نفس بيتو فُيشفى غالمو. أي كان عنده إيمان أكيد أن غ
نَّ َكِثيِريَن َسَيْأُتوَن ِمَن اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرب َوَيتَِّكُئوَن َمَع إلكن المسيح أضاف معمنًا حقيقة ىامة: المحظة التي تكّمم فييا المسيح. 
ْسَحاَق َوَيْعُقوَب ِفي مَ   َوَصِريُر َمُكوِت السََّماَواِت، َوَأمَّا َبُنو اْلَمَمُكوِت َفُيْطَرُحوَن ِإَلى الظُّْمَمِة اْلَخاِرِجيَِّة. ُهَناَك َيُكوُن اْلُبَكاءُ ِإْبرَاِهيَم َواِ 

 فماذا قصد المسيح بيذا التصريح اليام؟  «.اأَلْسَنانِ 
 

و أو شعبو أو حتى دينو. فإن كثيرين سيأتون ومن لقد أراد المسيح القول، أن الميم في األمر ىو إيمان الشخص، وليس جنس
سحاق ويعقوب، وىم آباء الشعب  أي ينالون خالص  القديم، في ممكوت السموات،مختمف الشعوب واألجناس، ويتكئون مع إبراىيم وا 

طرحون إلى ، سيُ اهلل شعبالمفروض بيم أن يكونوا من الييود  وفي المقابل إنإليمانيم بالمخّمص المسيح. ىو والسبب  اهلل األبدي.
الظممة الخارجية، أي إلى العذاب األبدي. والسبب لعدم إيمانيم ورفضيم لخالص اهلل الذي قّدم ليم بواسطة المسيح. الميم إذن عند 

 دين معّين. حتى ه لشعب أو جنس أو ؤ اهلل ىو إيمان الشخص الحقيقي وليس انتما
 

أنو حتى في كتاب العيد القديم أعمن اهلل أن خالصو سيكون لكل الشعوب واألمم؟ فتنبأ النبي إشعياء عن ىل تعمم مستمعي 
ب. ها أمة ال تعرفها تدعوها وأمة لم تعرفك تركض إليك، من هوذا قد جعمته شارعًا لمشعوب رئيسًا وموصيًا لمشعو » المسيح قائاًل: 

المخّمص المسيح ىو الذي سيعمن شريعتو لمشعوب من جميع المؤمنين بو، وىو سيممك أي أن  .(8-5:88)إشعياء« أجل الرب إلهك..
عمييم. ال بل إن األمم الذين لم يكونوا يعرفون اهلل سيأتون ويقبمون خالص اهلل. وىذا بالضبط ما تحّدث بو المخمص المسيح عن الذين 

 سيؤمنون بو من كل الشعوب واألمم. 
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. وأن كل إنسان يؤمن تمييز ، دون أيّ عن محبة اهلل لمبشر أجمعين اً وصريح اً واضح اً إعالن ونجد في كتاب العيد الجديد

أي ال عالقة النتسابو لشعب أو جنس أو دين بالمخمص المسيح بغض النظر عن جنسو وشعبو ودينو وخمفيتو، يصبح من أوالد اهلل. 
اليوم أنو بسبب انتمائيم لشعب  أو دين معّين، ىم أفضل من  وفي المقابل قد يظن الكثيرون حتىمعّين في صيرورتو من أوالد اهلل. 

غيرىم، وأنيم سينالون رضى اهلل وغفرانو. ويقعون بالتالي في نفس الخطأ الذي وقع فيو الييود أيام المسيح، إذ ظنوا أنفسيم أبرارًا، 
مص المسيح، أن انتساب اإلنسان لشعب ما، أو المختصريح لكن تبين لنا بكل وضوح من  ألنيم من الشعب الذي اختاره اهلل قديمًا.

حتى لدين معّين ال يعني أي فضل أو ميزة أمام اهلل. إذ ىو عميو أن يتوب عن ذنوبو ويؤمن شخصيًا بالخالص الذي قّدمو اهلل لو من 
 خالل المخّمص المسيح. 

 
سيضمن لك رضى اهلل ب أو دين معّين، وماذا عنك صديقي؟ ىل تظن أن تربيتك في عائمة شريفة ومحافظة، أو انتسابك لشع

الذي  عنك وغفرانو لذنوبك؟ إن كممة اهلل واضحة جدًا في ىذا المجال، أن عمى اإلنسان أن يتوب عن خطاياه ويؤمن بالمخّمص المسيح
  من يؤمن.  مات عمى الصميب فداء لكلّ 

 
 


