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 عشرة ةبرنامج أنوار كاشفة                           أقوال المسيح                      الحمقة الثامن    
 

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 وع المسيح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يس«أقوال المسيح»

 .انو اإللييعمى سمط
 

ىل تستند في حياتك مستمعي عمى مبادئ معينة؟ أم تؤمن بعقيدة ما أو تتبع زعيمًا معّينًا؟ وىل حياتك تقف عمى أرض صمبة، 
لى أين  تسير؟ أم تراك تجد نفسك ضائعًا في وسط ضجيج ىذا العالم وزحامو؟ فأنت ال تعرف في أي تعمم ما ىي أىدافك في الحياة وا 

أي اتجاه تسمك وما ىي أىدافك؟ لم يكن األمر مختمفًا كثيرًا عندما أتى المخّمص المسيح إلى عالمنا. فجميور الناس غالبًا ما يكون 
لى أين يسير، وما ىو ىد فو في الحياة. وىذا األمر نجده يتكرر في كل جيل وزمان، وفي كل ضائعًا ال يعمم في أي اتجاه يسير، وا 

 البمدان واألمصار. 
 

َيُطوُف اْلُمُدَن ُكمََّيا َواْلُقَرى ُيَعمُِّم ِفي َمَجاِمِعَيا، َوَيْكِرُز ِبِبَشاَرِة اْلَمَمُكوِت، » ولقد دّون لنا البشير مّتى كيف كان المخّمص المسيح: 
ا َرَأى اْلُجُموَع َتَحنََّن َعَمْيِيْم، ِإْذ َكاُنوا ُمْنَزِعِجيَن َوُمْنَطِرِحيَن َكغَ  َوَيْشِفي ُكلَّ َمَرضٍ  َنٍم اَل َراِعَي َلَيا. ِحيَنِئٍذ َوُكلَّ ُضْعٍف ِفي الشَّْعِب. َوَلمَّ

 (. 93-3::9)بشارة مّتى«ِسَل َفَعَمًة ِإَلى َحَصاِدهِ اْلَحَصاِد َأْن ُيرْ  اْلَحَصاُد َكِثيٌر َولِكنَّ اْلَفَعَمَة َقِميُموَن. َفاْطُمُبوا ِمْن َربِّ »َقاَل ِلَتاَلِميِذِه: 
 

كان المخّمص المسيح كعادتو يطوف كل المدن والقرى في فمسطين، يعّمم في المجامع ويكرز ببشارة الممكوت، قائاًل: توبوا ألنو قد 
وعود بو والذي طال انتظاره قد أتى أخيرًا، وبدأ الزمان الذي اقترب ممكوت السموات. أجل، ىذه ىي بشارة الممكوت، أن المسيح الم

سيحّل فيو ممكوت اهلل. وكان المسيح في نفس الوقت يشفي أيضًا كل مرض وكل ضعف في الّشعب. مبرىنًا بذلك عن مجيء ىذا 
 عند اهلل.  الممكوت، ممكوت الخالص والغفران والمحبة، ممكوت السالم و الخير. ومؤكدًا أن تعميمو ىو حق ومن
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مستمعي الكريم، كانت الجموع الغفيرة تتبع المسيح، وتحتشد من حولو. وعندما رآىا نجد أنو تحنن عمييم، إذ ىم في حالة انزعاج 
واضطراب وبال ىدف يسعون إليو، أو آمال يوّدون تحقيقيا. وليذا نراه يشّبييم بالغنم التي ال راعي ليا، أي ليس ليا قائد يقودىا إلى 

ل النجاة والخير، ويحقق أىدافيا وآماليا. أليست ىذه ىي حالة البشر في كل زمان ومكان يا صديقي؟ فمعظم الناس تعيش في سب
حالة ضياع ال تعمم إلى أين تذىب وما ىي األىداف التي يجب أن تسعى إلييا. وليذا تستحق الحنان والشفقة. وىي أيضًا تحتاج إلى 

ىداف ويجّنبيا المزالق. لم تكن الحالة أفضل في زمن العيد القديم، إذ وصف أنبياء اهلل الشعب قديمًا بغنم ال راٍع يقودىا، يحدد ليا األ
راعَي ليا، وتحّدثوا عن رعاة إسرائيل المزيفين الكذبة الذين يخدعون الشعب ويسمبونو. وتنبأوا في نفس الوقت عن مجيء الراعي 

 ل واالنصاف.الحقيقي، الذي يرعى الشعب ويحكم بالعد
 

ىل تعمم مستمعي أن المسيح ىو ىذا الراعي الحقيقي الصالح الذي تنبأ عنو أنبياء العيد القديم من الكتاب المقدس؟ وليذا تحّدث 
أما عن المسيح عن رعاة إسرائيل السابقين المزيفين، وقال عنيم أنيم سّراق ولصوص، الذين أرادوا أن يسرقوا ويذبحوا وُييمكوا الّرعية. 

(. وىنا أّكد المسيح 11:11)بشارة يوحنا« . والراعي الصالح يبذل نفسو عن الخرافأنا ىو الراعي الصالح»نفسو فقد قال المسيح: 
أنو ىو الراعي الصالح، ألنو يبذل نفسو عن الخراف، أي عن الّرعّية. وليس كأولئك الرعاة المزيفين الذين كانوا ينيبون الرعّية 

 وييمكوىا. 
 
جل، إن المسيح وحده ىو الراعي الصالح الذي يجب أن نمجأ إليو، ونضع نفوسنا القمقة المضطربة تحت قيادتو. وعندىا فقط أ

ينتفي االنزعاج، ويحل السالم الحقيقي مكانو. وليس ىذا فحسب بل نستطيع أن نثق بو ونتبعو، فيو يغدو القائد الصالح لنا، الذي 
 ا. يقودنا لما فيو األفضل لحياتن

 
أليس ىذا ما فعمو المخّمص  .«الراعي الصالح يبذل نفسو عن الخراف»ن إ صديقي المستمع، الحظنا قبل قميل أن المسيح قال:

المسيح؟ فيو لم يأت إلى عالمنا فحسب، بل بذل نفسو أي قّدم جسده فدية عمى الصميب من أجمنا نحن البشر الخطاة. أجل، يا لو من 
شر الخطاة، إلى حد أنو بذل جسده عمى الصميب، آخذًا عقاب خطايانا. واليدف لكي يمنحنا الغفران الكامل راع صالح أحبنا نحن الب

عن خطايانا، ويحررنا من عبودية الخطّية، ويخمقنا خميقة روحية جديدة، ويجعمنا أوالدًا هلل. وليس ىذا فحسب بل لكي ييبنا الحياة 
 األبدية. 
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اذلة، ما ىو موقفك مستمعي الكريم؟ أال تتجاوب معيا؟ أوال تؤمن بيذا الراعي الصالح الذي ضّحى أمام ىذه المحبة المضحّية الب

ا َأَنا َفَقْد َأَتْيُت ِلَتُكوَن »بنفسو من أجمك؟ أوال تتبع ىذا الراعي الصالح الذي يقودك إلى الحياة األفضل؟ وىو الذي قال عن نفسو:  َوَأمَّ
 (.11:11)بشارة يوحنا «ْم َأْفَضلُ َلُيْم َحَياٌة َوِلَيُكوَن َليُ 

 
إن معظم البشر إن لم يكن كّميم يعيشون في حالة قمق واضطراب، وبال ىدف في الحياة، وال يوجد من يرشدىم أو يقودىم. لكن 

ليصبح عندنا المخّمص المسيح قد أتى لكي ينقذنا من ىذا الوضع المكرب. ولينقل حياتنا من حالة الضياع إلى حالة األمان والسالم، و 
ىدف قيم، وراعي صالح نتبعو. ال تجعل مستمعي بعض النظريات تخدعك حول حقيقة مجيء المسيح وعممو الكفاري، والتي تّدعي 
ّنما شّبو لو. فيذه االدعاءات الباطمة تريد أن تبعدك عن معرفة الراعي الصالح لحياتك. إن كل الوقائع تؤكد  أن المسيح لم ُيصمب، وا 

 الكفاري عمى الصميب وقيامتو الظافرة من بين األموات. موت المسيح 
 

وعندما تؤمن بيذا الراعي الصالح وتتبعو ال يصبح لحياتك معنى وىدف فحسب، بل تسعى عندىا لكي تكون من الفعمة في حقل 
م بحاجة دائمًا كما قال المخّمص ىذا العالم الواسع، الذين يسعون لكي يكرزوا ببشارة اإلنجيل المفرحة إلى الجموع الغفيرة. ألن العال

 المسيح إلى فعمة في وسط ىذا العالم المميء باالضطراب واآلالم.      
 


