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 والعشرون ةالحمقة السابع                   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

  

، وبأية كيفية قّدم ليا ىذا العمل، من ليم ىل سمعت مّرة صديقي ىذا القول: أنو من الصعب إرضاء الناس؟ فالناس ميما ُعمل
ن فعمنا أمٌر معينٌ  يملناس شيئًا ينتقدونو. فإن قيل لالصعب إرضاؤىا. ودائمًا يجد ا لعادوا  كما شاؤا لدعوا إلى نقيضو أو عكسو. وا 

 يوجيون االنتقاد أيضًا ويدعون لمعكس مرة أخرى. 
 

َوِبَمْن ُأَشبُِّه هَذا اْلِجيَل؟ ُيْشِبُه »: لمجموع المخّمص المسيح. وليذا نجد المسيح يقول في أيام حتى مع الناس ولقد حصل ىذا األمر
أَلنَُّه َجاَء ُيوَحنَّا اَل َيْأُكُل َواَل ْم َتْمِطُموا! ِلِسيَن ِفي اأَلْسَواِق ُيَناُدوَن ِإَلى َأْصَحاِبِهْم َوَيُقوُلوَن: َزمَّْرَنا َلُكْم َفَمْم َتْرُقُصوا! ُنْحَنا َلُكْم َفمَ َأْواَلًدا َجا

يُب َخْمٍر، ُمِحبٌّ ِلْمَعشَّاِريَن َواْلُخَطاِة. َجاَء اْبُن اإِلْنَساِن َيْأكُ  َيْشَرُب، َفَيُقوُلوَن: ِفيِه َشْيَطاٌن. ُل َوَيْشَرُب، َفَيُقوُلوَن: ُهَوَذا ِإْنَساٌن َأُكوٌل َوِشرِّ
َرْت ِمْن َبِنيَها   (.11-11:11)بشارة مّتى«َواْلِحْكَمُة َتَبرَّ

 
فإن ُزّمر ليم أي ُعزفت ألحان الموسيقى  لقد أدان المخّمص المسيح جيمو، فميما قيل ليم أو ُفعل أماميم فإنيم كانوا يعارضونو.

ن عمى العكس ناحوا ليم ،ليم لم يبكوا ويمطموا. أي كان األمر سّيان بالنسبة ليم سواء كانت المناسبة زفافًا أم جنازة  ،لم يرقصوا. وا 
  .مفرحةأم عن طريق البشارة التؤثر بيم بالتالي الدعوة إلى التوبة سواء جاءت عن طريق الزىد  ولم تشييع.
 

زاىدًا بالحياة، يعيش في البرّية حياة التقشف، أي  )النبي يحيى(وضرب ليم المخّمص المسيح مثاًل واقعيًا، فقد جاء يوحنا المعمدان
ال يأكل وال يشرب كباقي الناس، وأنكر عمى نفسو كل وسائل الراحة العادية. ولقد نادى لمجموع بعمودية التوبة لغفران الخطايا. فماذا 

يأكل ويشرب  ،أي المخّمص المسيح المقابل جاء ابن اإلنسان في ولكن نت النتيجة؟ لقد ُأّتيم أن بو شيطانًا، وأن اهلل لم يرسمو.كا
العادّية في األكل  المسيح مسرورين بطريقة كان يجب أن يكونوا ، فبالتأكيدزىد يوحناوا قد اعترضوا عمى فإن كان .بطريقة عادّية

يُب َخْمٍر، ُمِحبٌّ »ولكن ال، فقد قالوا عنو إّنو  طو بالناس،، واختالوالشرب  «.ِلْمَعشَّاِريَن َواْلُخَطاةِ  ِإْنَساٌن َأُكوٌل َوِشرِّ
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رجاًل اجتماعيًا، يحب  المسيح كان يسوعفي كل عصر وجيل. لقد  نممسو أجل مستمعي، ىنا نجد بوضوح تناقض الناس، وىو ما

لطفو ُأنسو و  حتى وسطيم ويشاركيم في والئميم. ولكن في كان يتحرك بحريةو  .عمى عكس يوحنا المعمدانأي  ختالط بالناس،اال
باطمة  ليكثر من األكل والشرب، لذلك كانت تيمتيم المسيح وبالطبع لم يكن يسوعه بأنو يشبع رغباتو. يمو نفسو ُأسيَء تفسيره. فاتّ 

فمقد صادق  .كانوا يقصدونيا والخطاة، ولكن ليس بالطريقة التي ،، أي جباة الضرائب الظالمينا لمعشارينصديقً  نعم كان بحق .تماماً 
  .عمى أعماليم و لم يشترك معيم أو يوافقيمالخطاة حتى يخّمصيم من خطاياىم، ولكنّ ىؤالء  يسوع
 

ن ىذا يعني بكل وضوح أنو يحب البشر أجمعين. أو ليس ّتيم المسيح أنو محب لمعشارين والخطاة ىو أمر إيجابي وجّيد. ألأن يُ 
، ويا المسيح كل البشر خطاة البل مستعبدين لمخطية والشر. وىكذا نقول أن ىذه ليست تيمة بل ىي صفة ىامة جيدة كان يتحّمى بيا

باقي الناس ىم  أنيم أبرار، وأن يم، ويظنونعتّدون بأنفسلكن بالنسبة لمييود المتدينين في ذلك الزمان، الذين يليتنا جميعًا نتحّمى بيا. 
لممخّمص المسيح. إذ كيف يّدعي الصالح والبر  كبيرة ىذه تيمةبالنسبة ليم  خطاة أشرار، وأن االقتراب منيم يمّوث قداستيم، كانت

 وىو يختمط بالناس الخطاة األشرار؟
 

تت. إذ كيفية أ وأ مع الدعوة التي توّجو ليم، وبأي أسموب يبدو واضحًا مستمعي أن الناس كما قال المخّمص المسيح ال يتجاوبون
يوحنا المعمدان الذي كان يعيش حياة الزىد بأن بو شيطان، وفي المقابل اّتيموا المسيح الذي كان  يم. فقد اتيموايون التّ يوجّ غالبًا ما 

 لمعشارين والخطاة.  يختمط بالناس أنو محبٌ 
 

ىل تعمم أن المسيح قد تنازل خصيصًا من السماء ليذا و  لمعّشارين والخطاة؟ ماذا يعني القول أن المسيح محبٌ  الكريم، مستمعي
وعمى  أجل، وبالتالي كانت المحبة ىي السبب الرئيس لمجيئو. من عبودية الخطية؟ الخاطئ الغرض بالذات؟ أي ليدف إنقاذ اإلنسان

المسيح من  المخّمص وكان ىذا ىو غرض ممسيح.من إرسالو ل الرئيس اهلل ا ىو ىدفقد كان ىذن فعكس ما ظّن الييود المتدينو 
 ُيحّبيم بل أن ،أن يعمن محّبة اهلل لمجنس البشري. وليذا لم يكن غريبًا ال أن يختمط المسيح بالناس العاديين الخطاة فحسب ،مجيئو

 محبتو ليم.  عمنيُ و 
 

، لكي يموت عوضًا عّنا نحن البشر الخطاة. أي مات بأن ذىب إلى الصميب طوعًا واختياراً  ولقد تّوج المخّمص المسيح محّبتو،
 يجعمنا ليحررنا من عبودية الخطية، و يمنحنا الغفران عن خطايانا، ول . واليدف لكينحن لكي يأخذ العقاب الذي كان يجب أن يقع عمينا
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َولِكنَّ اهلَل َبيََّن َمَحبََّتُه َلَنا، أَلنَُّه َوَنْحُن »سول بولس من رسل المسيحية األوائل قائاًل: كتب الر  وليذامن أوالد اهلل، ولننال الحياة األبدية. 

(. أجل لقد بّين اهلل أي أظير محبتو لمجنس البشري بأن أرسل المسيح إلى 5:8)الرسالة إلى رومية«َبْعُد ُخَطاٌة َماَت اْلَمِسيُح أَلْجِمَنا
وفي نفس الوقت أعمن المسيح نفسو وأكد محّبتو لنا عندما أسمم نفسو لكي يموت عمى صميب من أجمنا. عالمنا لكي يموت عمى ال

الصميب فداء لمجنس البشري. فيل ىناك أعظم من ىذه المحبة؟ المحّبة المضّحية الباذلة؟ وليذا نقول: نعم، لقد كان المسيح بحق 
 محبًا لمعشارين والخطاة. 

 
 تتجاوب مع محبة اهلل العظمى لك؟ أوال ترغب أن تبادل المسيح محبتو المضّحية ىذه من أجمك عمى وماذا عنك مستمعي؟ أال

الصميب؟ لم ال تأتي اليوم تائبًا عن ذنوبك ومؤمنًا بالمخّمص المسيح وعممو الكفاري عمى الصميب. وىكذا تنال الغفران الكامل وتصبح 
    من أوالد اهلل وتحظى بالحياة األبدية.  

    
   

 


