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 العشرونو  الواحدةالحمقة          أقوال المسيح                             برنامج أنوار كاشفة          
 

عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 
أيضًا أكّدت الناس من حولو، كما إعجاب ديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال ع«أقوال المسيح»

 .انو اإللييعمى سمط

 

ي يرغب أن يعيش في وئام وسالم مع جميع الناس المحيطين بو، ال سيما من أىل وأشقاء وأصدقاء وزمالء. لكن ئكل مّنا أعزا
عمى الوئام والمحبة بشكل مستمر. اء والزمالء، ويصعب الحفاظ حتى بين أفراد األسرة الواحدة، واألصدق ،تحدثما المشاكل عادة 

ىذه  والزمالء، يصعب حصرىا. ولعّل إحدىوىناك بالطبع أسباب عديدة لمخالفات التي تحدث في األسرة الواحدة، أو بين األصدقاء 
فّكروا بحرّية، ويختاروا الطريق الذي محاولة البعض فرض سيطرتو أو رأيو عمى اآلخرين، وعدم إعطاءىم المجال لكي ياألسباب ىي 

 يريدونو. 
 

ىل تعمم مستمعي أن اإليمان بالمخّمص المسيح قد يسبب خالفات عميقة في األسرة الواحدة؟ وبين األصدقاء والزمالء؟ إذ قد 
مع؟ ويسبب بالتالي مشاكل عديدة ال ُيعتبر ىذا اإليمان خروجًا عن التقاليد الموروثة، وتمردًا عمى المعتقدات الدينية، ال بل تحديًا لممجت

 ُتحصى. 
 

اَل َتُظنُّوا َأنِّي ِجْئُت أُلْلِقَي َساَلًما َعَمى اأَلْرِض. َما ِجْئُت أُلْلِقَي »ولقد تحّدث المخّمص المسيح عن ىذا الموضوع بالذات فقال: 
َق اإِلْنَساَن ِضدَّ َأِبيهِ  َساَلًما َبْل َسْيًفا. َها، َواْلَكنََّة ِضدَّ َحَماِتَها. َوَأْعَداُء اإِلْنَساِن َأْهُل َبْيِتهِ َفِإنِّي ِجْئُت ألَُفرِّ )بشارة «، َواالْبَنَة ِضدَّ ُأمِّ

فماذا قصد المسيح بيذا التصريح اليام؟ وىل ىو فعاًل لم يأت ليصنع السالم كما ىو متعارف عميو؟ وكيف بو  .(69-67:43مّتى
وىل ىو حقًا يفّرق االبن ضد أبيو، والبنت ضد أّميا؟ ولماذا صّرح: أن أعداء اإلنسان ىم أىل ُيمقي سيفًا أي صراعًا بدل السالم؟ 

 بيتو؟ 
 

د األسرة الواحدة، وليحّل السيف بينيم؟ إنو بين أفراأن يكون المخّمص المسيح قد أتى لينزع السالم  مستمعي، ىل من المعقولأجل 
 االستنتاجات الخاطئة، أن تعرف ماذا قصد المسيح بيذا التصريح؟ بعض بالفعل تصريح خطير. لكن عميك قبل أن تصل إلى 
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ل إن المسيح ال ب اآلتي، أنو سيكون رئيس السالم، أي ممك السالم.لقد تنبأ النبي إشعياء وقبل مئات السنين عن المسيح المخّمص 

. سالمًا أترك لكم»(. وتحّدث إلى تالميذه قائاًل: 5:8)بشارة مّتى«طوبى لصانعي السالم. ألنهم أبناء اهلل ُيدعون»نفسو صّرح قائاًل: 
فيل من المعقول أن المسيح الذي ىو ممك السالم، والذي منح الطوبى لصانعي السالم، (.  47::5)بشارة يوحنا« سالمي أعطيكم.

ىم بأبناء اهلل، والذي قال لتالميذه: سالمًا أترك لكم، سالمي أعطيكم، ىل من المعقول أن يصّرح أنو لم يأت ليمقي سالمًا بل ودعا
 سيفًا، وأنو جاء ليفّرق اإلنسان ضد أىل بيتو. وأن أعداء اإلنسان ىم أىل بيتو؟

 
في تصريحات المسيح، عمينا أن نوضح أن المسيح قد الذي بدا ، ولحل ىذا اإلشكال والتناقض لإلجابة عن ىذه التساؤالت اليامة

بالمخّمص المسيح. وكيف أن أفراد العائمة اآلخرين كشف في تصريحو الذي نتداولو اآلن، عما سيحدث عندما يؤمن أي شخص 
 ىكذاامًا ونزاعًا بين أفراده. و وفي ىذه الحالة يكون دخول المخّمص المسيح إلى البيت، قد سّبب انقس و بشدة.نسيقفون ضّده ويحاربو 

اع والخالف بدل التفاىم والوئام، وىو بالضبط ما قصده المخّمص المسيح في تصريحو ىذا. وىذا ال يحل السيف بدل السالم، والنز 
   يتناقض أبدًا مع تصريحاتو األخرى التي تؤكد عمى أىمية صنع السالم. 

 
ب يقوم ضد ابنو، وكذلك األم ضد ؤمن أي فرد في العائمة بالمخّمص المسيح؟ فاألعندما يفي عالمنا العربي أليس ىذا ما يحصل 

وىكذا يسود النزاع العائمة الواحدة. وال يقف األمر عند ىذا الحد، إذ يضطيد الصديق صديقو والزميل زميمو، بالمسيح.  ابنتيا إذا آمنا
 وكذلك المجتمع يضطيد كل من يؤمن بالمسيح. 

 
مستمعي الكريم، أليس أمرًا غريبًا أن يتدخل الناس في شؤون بعضيم البعض؟ ولماذا ال تُترك الحرّية لمفرد لكي يقرر عن نفسو؟ 

دىم بأمر يختمف عن إيمان الناس من حولو؟ ولماذا ال يمجأ الناس عادة إلى وسائل االقناع من وماذا سيضير اآلخرين لو آمن أح
يستطيعون إن الحجة تقابل بالبرىان والدليل، وليس بالعنف أو االضطياد. وىل يظن البعض أنيم بالعنف طق مقنع؟ حوار ىادئ ومن

اقناع الشخص أو إعادتو إلى الطريق الذي كان سائرًا عميو؟ بينما الذي يحصل عادة ىو أن العنف واالضطياد يزيد من قناعة 
 كس. الشخص بالطريق الجديد الذي سمكو، وليس الع
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من عمل روح اهلل القدوس؟ فالروح القدس ىو الذي يقنع المرء أنو  اإليمان بالمخّمص المسيح ىيىل تعمم مستمعي أن عممية 
، وىو الذي يغّير قمبو من الداخل، ويجعمو بالتالي إنسانًا جديدًا. فكيف بيذا اإلنسان بعد أن خاطئ، وأنو بحاجة إلى خالص المسيح

ن بو، ظانين أن الموضوع مجرد نزوة أو خدعة وقع بيا و األمر ال يدرك سّره الناس المحيطوىذا  مجيد يعود عنو؟اختبر خالص اهلل ال
يصر ىذا اإلنسان  عندما ونؤ يتفاجلكنيم تصل إلى حد التيديد بالقتل. ىذا الشخص. وليذا يحاولون ثنييم عنو بأية وسيمة كانت، 

 بّدل حياتو رأسًا عمى عقب. عمى موقفو، إذ ىو عرف اختبارًا عجيبًا 
 

وىذا االختبار بالذات وحمول الروح القدس في داخمو، ىو الذي يعطيو القوة لكي يواجو االضطياد ال بل الموت بفرح وشجاعة. 
الذي وىذا ىو السيف أحد أفرادىا. بو ، عندما يؤمن الواحدة إذن إن المخّمص المسيح كان يشير أن مجيئو سيفّرق بين أفراد العائمة

وحّث عميو، ال بل ىو معطي السالم الحقيقي لكل من  المسيح ىو ممك السالم، الذي دعا إلى السالمإن في نفس الوقت  ولكنقصده. 
 يؤمن بو. 

 
الحياة الغفران الكامل عن خطاياك، وتنال بسالم القمب و فيل تراك مستمعي تؤمن بيذا المخّمص الفريد العجيب؟ وىكذا تحظى 

 تطيع بالتالي مواجية أي اضطياد. وتس األبدية،
  

 
 


