
  

 
 

1 of 3 

0222-0202ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة االذاعـه العـربـيـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 

 والعشرون ةالسادسالحمقة                     المسيح أقوال                  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 أقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح ب«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

كل مّنا أصدقائي يرغب أن يكون األول، وأن يصبح األعظم. حتى بين أفراد أسرتو يحب اإلنسان أن يحوز عمى المركز األول، 
اإلنسان نفسو ويطمب و. ىذه ىي طبيعة اإلنسان، فمن البدييي أن يحب وفي المجتمع يحب أن يكون ىو المتقدم بين زمالئو وأقران

ىل تعمم مستمعي أن ىذا األمر ينطبق أيضًا عمى عالقتنا مع اهلل؟ قد يستغرب البعض ىذا القول، لكن إذا استعرضنا األفضل ليا. 
م أحباء اهلل أو شعبو. وفي لقاء اليوم سنتحّدث كيف يصبح ن أمام اهلل، أو أنيو ن الكثيرين ظنوا أنيم ىم المفّضمتاريخ البشرية، لوجدنا أ

 اإلنسان مفّضاًل أمام اهلل، ومن شعبو. 
 

المعمدان أو النبي يحيى، بخصوص حقيقة تساؤالت النبي يوحنا  كّنا قد تأممنا في المقاء الماضي عن إجابة المخّمص المسيح عن
رساليتو. مؤكدًا أنو ىو المسيح المنتظر ا لذي تنبأ عنو أنبياء العيد القديم. ومبرىنًا أن العجائب الباىرة تشيد لو. ثم تحّدث شخصيتو وا 

 المخّمص المسيح  إلى الجموع عن يوحّنا قائاًل: 
 
يُح؟ لِكْن َماَذا َخَرْجُتْم ِلَتْنُظُروا؟ أَ » يَِّة ِلَتْنُظُروا؟ َأَقَصَبًة ُتَحرُِّكَها الرِّ ْنَساًنا اَلِبًسا ِثَياًبا َناِعَمًة؟ ُهَوَذا الَِّذيَن إِ َماَذا َخَرْجُتْم ِإَلى اْلَبرِّ

. َيْمَبُسوَن الثَِّياَب النَّاِعَمَة ُهْم ِفي ُبُيوِت اْلُمُموِك. لِكْن َماَذا َخَرْجُتْم ِلَتْنُظُروا؟ َأَنِبيًّا؟ َنَعْم، أَ  َفِإنَّ هَذا ُهَو الَِّذي ُقوُل َلُكْم، َوَأْفَضَل ِمْن َنِبيٍّ
ِِ َأْعَظُم ِمْن ْنُه: َها َأَنا ُأْرِسُل َأَماَم َوْجِهَك َماَلِكي الَِّذي ُيَهيُِّئ َطِريَقَك ُقدَّاَمَك. اَْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َلْم َيقُ ُكِتَب عَ  ْم َبْيَن اْلَمْوُلوِديَن ِمَن النَِّسا

  .(77-1:77)بشارة مّتى«َأْعَظُم ِمْنهُ  ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن، َولِكنَّ اأَلْصَغَر ِفي َمَمُكوِت السََّماَواتِ 
 

 من المسّمم بو أن اهلل قد أرسل النبي يوحّنا المعمدان لكي يمّيد الطريق أمام المخّمص المسيح. وكان يوحّنا المعمدان يبّشر بالبرّية
وبر الجمال، يمبس الثياب الناعمة بل  ،(. ولم يكن يوحّنا كما ذكر المسيح3:2)بشارة مّتى«توبوا فقد اقترب ممكوت السموات»قائاًل: 

 َلْم ». وأضاف قائاًل أنو: أفضل أو أعظم من نبيوأكد المسيح في تصريحو أن يوحّنا المعمدان كان وكان يقتات الجراد والعسل البّري. 
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ِِ َأْعَظمُ َيُقْم  أي كان حتى ذلك الوقت أعظم إنسان يولد. إذ قام بأعظم ميّمة يؤدييا . «ِمْن ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَدانِ  َبْيَن اْلَمْوُلوِديَن ِمَن النَِّسا

كن المسيح إلى ىنا يبقى تصريح المسيح معقواًل ومنطقيًا، لإنسان. والسبب ألنو مّيد الطريق أمام مجيء المسيح المخّمص المنتظر. 
أجل، إن أصغر إنسان يدخل إلى ممكوت السموات أو ممكوت . «َولِكنَّ اأَلْصَغَر ِفي َمَمُكوِت السََّماَواِت َأْعَظُم ِمْنهُ »فاجأ مستمعيو قائاًل: 

 اهلل، سيكون أعظم من النبي يوحنا المعمدان الذي مّيد لمجيء المسيح،  بالنسبة لنظر اهلل. 
 

يوحّنا المعمدان؟ النبي   التساؤالت اليامة التالية: ىل من المعقول أن يصبح أي إنسان يقبل ممكوت اهلل أعظم من وىنا ُتطرح 
ىو الحد الفاصل، بين ما قبل المسيح وما ولماذا؟ وكيف؟ لإلجابة عن ىذه التساؤالت عمينا أن نعمم أواًل: أن مجيء المسيح إلى عالمنا 

فكل ما كان قبل مجيء المسيح كان مجّرد تمييد لما بعد مجيئو. وبما أن يوحنا التاريخ البشري. بعده. وىو الحدث البارز في 
المعمدان كان آخر نبي في فترة العيد القديم، وقد مّيد لمجيء المسيح المنتظر، ليذا ُأعتبر أعظم نبي. لكن الذي يؤمن اليوم بالمسيح 

 م حتى من النبي يوحّنا المعمدان. المخّمص، أي يدخل إلى ممكوت اهلل، يعتبر أعظ
 

لقد بدأ المسيح بمجيئو عصرًا جديدًا، يختمف بالكمية عن العصر الماضي، أي عصر العيد القديم. وليذا إن كل من يؤمن أجل، 
 لقديم. من أنبياء ومؤمني العيد احتى بو يصبح عضوًا في ىذا العصر الجديد، عصر ممكوت اهلل. وبالتالي البّد أن ُيعتبر أعظم 

 
اعتنا التدخول هلل؟ وكيتف باستتطالستموات أو ممكتوت العتّل الستؤال التذي البتد أن نطرحتو ىتو: متاذا يعنتي ممكتوت  مستتمعي العزيتز، 

القتادر عمتى التصترف ة ممكوت. تعود كممة ممكوت إلى فعل َمَمَك، أي صاحب السمطة العميا، أو ممأواًل أن نحدد معنى كال بد لنا ؟ إليو
والممكوت ىتو المكتان التذي ينشتر صتاحب الستمطان الممتك عميتو، او الزمتان التذي يكتون فيتو ستائدا. وأيضتا قتد يكتون الممكتوت بأمٍر ما. 

وضتتعا متتا أو حالتتة معينتتة تخضتتع لستتمطان الممتتك وستتيادتو. وىكتتذا نقتتول إن ممكتتوت اهلل أو ممكتتوت الستتموات ىتتو ستتمطان اهلل أو ستتمطان 
 ء عمى البشر. السما
 

هلل وتحقتق وعتود احمتول ستمطان اهلل وستيادتو عمتى البشتر.  مسيح عن ممكوت اهلل ، فيو قصد بتدء عصتروعندما تحّدث المخمص ال
عتبتر كتل شتخص يتدخل إلتى ممكتوت يتر متن زمتن العيتد القتديم، وكتذلك يُ عتبر ىذا العصر أفضل وأعظم بكثمنذ القديم لإلنسان. وليذا أُ 

 نبياء ومؤمني العيد القديم.اهلل، أعظم من أ
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وىتو: كيتف باستتطاعتنا التدخول إلتى ممكتوت اهلل؟ فنقتول: لقتد أتتى المخمّتص من الستؤال التذي طرحنتاه الثاني  نجيب اآلن عن الشق

متتل وذلتتك عنتتدما أتتتّم عأمتتام دختتول اإلنستتان الختتاطك إلتتى ممكتتوت اهلل. التتذات، أي لكتتي يفتتتح الطريتتق المستتيح إلتتى عالمنتتا ليتتذا الغتترض ب
أجتتل مستتتمعي، إن المستتيح بعممتتو الكفتتاري عمتتى الصتتميب فتتداء لخطايانتتا، وقيامتتتو الظتتافرة متتن بتتين األمتتوات، ثتتم الفتتداء عمتتى الصتتميب. 

صتتعوده حّيتتًا إلتتى الستتماء، فتتتح الطريتتق واستتعًا أمتتام أي إنستتان ختتاطك يتتؤمن بتتو لكتتي يتتدخل إلتتى ممكتتوت اهلل. أي يممتتك اهلل عندئتتذ عمتتى 
 حو القدوس، ويصبح بالتالي من أوالد اهلل. حياتو، بواسطة رو 

 
بالمخّمص المسيح الذي مات عمى  وتؤمن عن خطاياك،أن تتوب ما عميك إذن إال أن تدخل إلى ممكوت اهلل؟  مستمعيأال ترغب 

تغدو ال بل بدية. الصميب لكي يكّفر عنيا. وعندىا تصبح عضوًا في ىذا الممكوت، ومن أوالد اهلل المبررين الحائزين عمى الحياة األ
     أعظم من النبي يوحنا المعمدان نفسو!

 
 


