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 والعشرون ةخامسلاالحمقة                   المسيح أقوال                      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 إعجاب الناس من حولو، كما دة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال عدي«أقوال المسيح»

 .انو اإللييعمى سمط

 

عن  بالتساؤلن ا عميو من عقائد وتعاليم. ويبدأو ترّبو تراود الكثيرين ال سيما في سن الشباب تساؤالت ال بل شكوك عديدة حول ما 
ل يتجو البعض منيم نحو رفض ىذه العقائد والتعاليم. وىو ما نطمق عميو صّحة المعمومات التي تمقوىا، وفيما إذا كانت صحيحة. ال ب

 بالتمرد والرفض. 
 

ىل تعمم مستمعي أن طرح التساؤالت ىو أمر صّحي وجيد. إذ ىذا دليل عمى أن ىذا الشخص الذي يطرح التساؤل يفكر جديًا بما 
غمبية الساحقة دون وعي أو أو ينجرف وراء األ ،ينقاد مع عواطفو تعّممو وترّبى عميو. وأنو يريد أن يكتشف الحقائق بنفسو، وأن ال

وكذلك إن فحص العقائد والشك بيا ليو أمر طبيعي، إذ يدل عمى حيوية اإلنسان، ورغبتو في البحث واالستقصاء لمعرفة  تفكير.
 الحقيقة. 

 
اإلنجيل المقدس قصة مثيرة ُدّونت لنا عن  ىل تعمم مستمعي أن مرحمة الشك ىذه مر ويمر بيا الكثيرون من الناس؟ ولدينا في

َأْنَت ُىَو »َأمَّا ُيوَحنَّا َفَممَّا َسِمَع ِفي السِّْجِن ِبَأْعَماِل اْلَمِسيِح، َأْرَسَل اْثَنْيِن ِمْن َتاَلِميِذِه، َوَقاَل َلُو: »نبي تساءل وشّك. ىذا ما جاء فييا: 
اْذَىَبا َوَأْخِبرَا ُيوَحنَّا ِبَما َتْسَمَعاِن َوَتْنُظرَاِن: اَْلُعْمُي ُيْبِصُروَن، َواْلُعْرُج َيْمُشوَن، » وُع َوَقاَل َلُيَما:َفَأَجاَب َيسُ « اآلِتي َأْم َنْنَتِظُر آَخَر؟

مُّ َيْسَمُعوَن، َواْلَمْوَتى َيُقوُموَن، َواْلَمَساِكيُن ُيَبشَُّروَن. َوُطوَبى ِلَمْن لَ    .(6-1:22)بشارة مّتى« َيْعُثُر ِفيَّ َواْلُبْرُص ُيَطيَُّروَن، َوالصُّ
 

إن يوحّنا ىنا ىو يوحّنا المعمدان المعروف بالنبي يحيى. وقد سجنو الممك ىيرودس بسبب توبيخو لو عمى زواجو من امرأة أخيو 
بو وُيرسل من يسألو:  ص اآلتي، نراه ىنا يشكىيرودّيا. لكن بالرغم من أن يوحنا المعمدان سبق لو أن شيد عن المسيح، أنو ىو المخمّ 

 ص الذيـــأي ىل أنت ىو المخّمص الممك الذي تنبأ عنو األنبياء منذ القديم بمجيئو؟ وىل أنت ىو الشخأنت ىو اآلتي أم ننتظر آخر؟ 
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يا ــــــــب مّيدت أنا الطريق أمامو قبل عدة أشير، وشيدت عنو أنو ىو فعاًل المسيح مخّمص العالم؟ إنيا بالحقيقة تساؤالت ىامة سنتأمل

 .وبجواب المسيح عنيا
 

أن نطرحو ىو: لماذا تساءل يوحّنا المعمدان وشّك بأن المسيح ىو حقًا المسيح  اؤال الذي يجب عمينلعل السمستمعي العزيز، 
ى األرض، ويزيل الفساد والشر. المسيح الذي سينقذه من السجن المنتظر؟ ولمجواب نقول: ألنو كان ينتظر المسيح الذي سيممك عم

 وىو النبي الذي شيد عنو.
 

رساليتو عمى األرض. فيو لم يأت ليؤسس ممكوتًا أرضيًا،  كما كان يظن لكن إجابة المخّمص المسيح كشفت لو حقيقة ميمتو وا 
متو عمى مي ساطع ، وبرىانواضح جائب التي يقوم بيا إال تأكيدبل ممكوتًا روحيًا سماويًا. وما العالكثيرون من الييود في زمانو، 

رساليتو السماوية فيا ىم العمي ُيبصرون، والُعرج يمشون، والُبرص يطّيرون، والُصمُّ يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين  .الروحية وا 
المنتظر الممك والمخّمص ع وبرىان أقوى من ىذه الدالئل والبراىين التي تؤكد عمى أنو ىو المسيح ُيبّشرون. فيل ىناك من دليل ساط

 في القديم؟الذي تنبأ عنو األنبياء 
 

مِّ َتَتَفتَّ »وكان النبي إشعياء قد تنبأ عن المسيح المخّمص الممك اآلتي قائاًل:  ُح. ِحيَنِئٍذ َيْقِفُز ِحيَنِئٍذ َتَتَفقَُّح ُعُيوُن اْلُعْمِي، َوآَذاُن الصُّ
يَِّة ِمَياٌه، َوَأْنَياٌر ِفي . (6-5::5)إشعياء«اْلَقْفر اأَلْعَرُج َكاإِليَِّل َوَيَتَرنَُّم ِلَساُن اأَلْخَرِس، أَلنَُّو َقِد اْنَفَجَرْت ِفي اْلَبرِّ وقد تكررت مثل ىذه ِِ

مؤكدًا لو أنو ىو المسيح المعمدان تساؤالت النبي يوحنا  نلمسيح عإذن لقد أجاب المخّمص ا ة في سفر إشعياء وغيره عدة مرات.النبوء
المنتظر الذي شيد عنو. وأن أفعالو وعجائبو تبرىن عمى صدق ادعائو ىذا. فيو قد أتى ليؤسس ممكوتًا روحيًا وليس ممكوتًا أرضيًا، 

بميس. وأن عمى يوحنا بالتالي أن ال ينتظر آخر.   يحرر الناس من سمطان الخطّية وا 

 
َوُطوَبى ِلَمْن َل َيْعثُُر »لعّل الفقرة األخيرة من كالم المخّمص المسيح ىي بيت القصيد، إذ ختم المسيح قائاًل: صديقي المستمع، 

ال وىي إعطاء الخالص أأتيت من أجميا إلى ىذا العالم. قد أي يا لسعادة اإلنسان الذي ال يشّك فّي، وبالميمة العظمى التي  «ِفيَّ 
بالمخّمص المسيح ويطرحون التساؤالت ىل تعمم مستمعّي أن الكثيرين من البشر مازالوا يشّكون بدء ممكوت اهلل الروحي. لإلنسان، و 

من ليس كممة اهلل األزلي، المخّمص الوحيد، الذي تنازل ىو بالنسبة إلييم عممو الفدائي عمى الصميب؟ ف حول حقيقة شخصيتو، وحول
 ويشّكون أيضًا بقيامتو المجيدة من بين األموات، ظانين أن اهلل رفعو السماء وقّدم جسده عمى الصميب كّفارة عّنا نحن البشر الخطاة. 
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بدأ فعاًل ممكوت أكمل عمل الخالص لنا نحن البشر، و غير عالمين أن المسيح بقيامتو الظافرة وصعوده حيّا إلى السماء، قد  .إليو حّياً 

  الروحي الذي تنبأ عنو األنبياء منذ القديم.اهلل
 

إذ جال المسيح يصنع ومدى محبتو لمبشر. قوة اهلل فيو تجّمت أعمن ممكوت اهلل، و أجل مستمعي، إن المسيح بمجيئو إلى عالمنا، 
بميس. ثم تّوج مجيوحرر وأشبع الجياع، خيرًا، فشفى المرضى، وأقام الموتى،  ئو بعممو الكفاري عمى الناس من عبودية الخطّية وا 
صديقي أية شكوك أو تساؤالت حول شخصية المخّمص المسيح أو اليدف ىل مازالت لديك  الصميب وقيامتو المجيدة من األموات.

دة وبالبراىين األكي ،بإجابة المسيح الواضحة التي قّدميا لمنبي يوحنا المعمداننرجو أن تكون قد اقتنعت الذي أتى من أجمو إلى عالمنا؟ 
 التي تحّدثنا عنيا في ىذا البرنامج. 

 
ينال الغفران الكامل عن خطاياه، بعمل المسيح الكفاري عمى الصميب وقيامتو الظافرة،  كل من يؤمن اليومىل تعمم مستمعي أن 

تحظى بالطوبى التي  نرجو أن تفعل ذلك اآلن وقبل فوات األوان. وىكذاويصبح من أوالد اهلل، ويتأكد من حصولو عمى الحياة األبدية؟ 
 يشّك بو. أو   يعثر فيووجييا المسيح لكل من ال 

     
 


