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 والعشرون ةعالتاس الحمقة                  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
 

ماذا كان ىدف اهلل من وضعو لمشرائع والفرائض؟ وىل كان القصد ىو خدمة اإلنسان أم تكبيمو بالفرائض والقوانين؟ في اإلجابة 
ويفرض قوانينو الصارمة عمى  ،ىناك من يعتقد أن اهلل ىو إلو قاس   ألن عن ىذه التساؤالت اليامة يتوقف فيمنا لمكثير من األمور.

خدمة ل ىذه الشرائع والفرائض التي وضعيا ىو فيل ىذه ىي الحقيقة عن اهلل؟ أم أن اهلل ىو إلو محب وكان ىدفو مناإلنسان. 
  وفائدتو. اإلنسان

 

ُثمَّ اْنَصَرَف »كما يمي:  ولقد دّونيا البشير متى مخّمص المسيح.لشرح ىذا الموضوع اليام، ال بّد لنا أن نعود إلى حادثة جرت مع ال
َذا ِإْنَسانٌ )أي مجمع الييود( ِمْن ُىَناَك َوَجاَء ِإَلى َمْجَمِعِيمْ  َىْل َيِحلُّ اإِلْبرَاُء ِفي »َقاِئِميَن: )أي الفريسيون( َيُدُه َياِبَسٌة، َفَسأَُلوهُ  َواِ 

َأيُّ ِإْنَساٍن ِمْنُكْم َيُكوُن َلُو َخُروٌف َواِحٌد، َفِإْن َسَقَط ىَذا ِفي السَّْبِت ِفي ُحْفَرٍة، َأَفَما ُيْمِسُكُو »َفَقاَل َلُيْم:  ِلَكْي َيْشَتُكوا َعَمْيِو.« ؟السُُّبوتِ 
َفَمدََّىا. َفَعاَدْت «. ُمدَّ َيَدكَ » ُثمَّ َقاَل ِلإِلْنَساِن: «اْلَخْيِر ِفي السُُّبوِت!َفاإِلْنَساُن َكْم ُىَو َأْفَضُل ِمَن اْلَخُروِف! ِإًذا َيِحلُّ ِفْعُل َوُيِقيُمُو؟ 

يِسيُّوَن َتَشاَوُروا َعَمْيِو ِلَكْي ُيْيِمُكوهُ  َصِحيَحًة َكاأُلْخَرى. لقد كشفت لنا ىذه الحادثة عن بعض  .(1:-9::2)بشارة مّتى«َفَممَّا َخَرَج اْلَفرِّ
  .الحقائق اليامة سنأتي عمى شرحيا

 
مستمعي الكريم،  لقد أراد الفريسيون وىم فرقة ييودية متزمتو أن يجرّبوا المخّمص المسيح بسؤاليم لو: ما إذا كان يحل عمل الشفاء 

ود بحسب زعميم، والذي ىو مخالفة ه بالجرم المشيفي يوم السبت؟ وكان ىدفيم الحقيقي ىو لكي يشتكوا عميو، أي لكي يمسكو 
لكن المسيح أجابيم مبّينًا ليم مدى ابتعادىم عن حقيقة ما تيدف إليو الشريعة. وكانت قواعد حفظ يوم السبت تقول:  لشريعة اإلليية.ا

يُّ ِإْنَساٍن ِمْنُكْم َيُكوُن َلُو َخُروٌف أَ »المسيح:  تساءل أنو يمكن إبراء الناس في يوم السبت متى كانت حياتيم معّرضة لمخطر. وليذا
 «َواِحٌد، َفِإْن َسَقَط ىَذا ِفي السَّْبِت ِفي ُحْفَرٍة، َأَفَما ُيْمِسُكُو َوُيِقيُمُو؟
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ولو انتظر  ة ممّحة،بأنيا كانت ضرور  ال يمكن اعتبار أي حالة منيالكن المخّمص المسيح مرارًا في أيام السبوت. و  ولقد شفى

بتساؤلو عن الخروف الذي  . ولكن المسيح كشف لجميع السامعينلكان معنى ذلك خضوعو لسمطان الفريسيين لميوم التالي،المسيح 
شرائع. وأن الوصايا و ال فحقيقة األمر أن اهلل ىو إلو اإلنسان وليس إلو ما في قواعدىم من سخرية وتفاىة. مدىسقط في الحفرة، 

ثم  عون.ىو عندما يكون في حاجة إلى  اإلنسان لمساعدة اإلنسان وليس العكس. وأن أفضل وقت الشرائع والوصايا إنما وجدت لخدمة
  «َفاإِلْنَساُن َكْم ُىَو َأْفَضُل ِمَن اْلَخُروِف! ِإًذا َيِحلُّ ِفْعُل اْلَخْيِر ِفي السُُّبوِت!»أفحم المسيح الفريسيين عندما قال: 

 
فإذا كان الفريسيون قد أجازوا رفع الخروف من الحفرة أيام السبوت، فكم بالحري أجل إن اإلنسان أفضل بكثير من الخروف.  

أعمن  ليذا شفاء إنسان مريض أو لو عاىة مستديمة، كيذا الرجل الذي كانت يده يابسة؟ أو ليس اإلنسان أفضل بكثير من الخروف؟
  فعل الخير في السُّبوت. يحلّ  إذن المخمص المسيح:

 
لكن عمل الشفاء أو  .«َفَمدََّىا. َفَعاَدْت َصِحيَحًة َكاأُلْخَرى«. ُمدَّ َيَدكَ »وىنا توّجو المسيح لمرجل الذي كانت يده يابسة وقال لو: 

بقصد إىالكو، ال سّيما أنو فضح ، ليذا أخذوا يتشاورون عمى المسيح ويتآمرون عجب بالطبع الفريسيينلم ي   وفي يوم السبت الخير ىذا
. لألمور والمعنى الحقيقيفي أحيان كثيرة بالقشور، ويترك الجوىر  حقًا ما أعجب اإلنسان وما أغربو! فيو يتمّسكاقفيم المتناقضة. مو 

ا ىو خدمة اإلنسان، الوصايا والشرائع التي سّنيلقد كان ىدف اهلل منذ القديم من أو ليس ىذا ما يفعمو الكثيرون حتى يومنا ىذا؟ 
 الكثيرة، وليس العكس.  والنعم إليو. وأن يرحمو ويغدق عميو بالبركات واالتيان بو

   
قد حررنا من وصايا العيد القديم وشرائعو؟ قد يستغرب البعض ىذا األمر، المسيح بمجيئو المخّمص ىل تعمم مستمعي أن 

إن المسيح بحياتو قد  و أن يسمك بموجبيا؟ ولمجواب نقول أواًل:ا عميويتساءلون ىل أصبح اإلنسان اليوم بدون شريعة إليية ووصاي
ألنو  حمل لعنة الناموس أو الشريعة نيابة عّنا أيضًا. وعندما مات عمى الصميبالقديم ووصاياه بالنيابة عّنا.  أكمل ناموس العيد

، فقد أحد يستطيع أن يعمل بكل ما جاء في الناموسال بحسب الناموس إن خالف شخص وصية واحدة صار مجرمًا بالكل. وبما أنو 
     استحق الجميع الدينونة أو المعنة. وليذا نقول إن المسيح بموتو عّنا أخذ ىذه الدينونة نيابة عّنا. 

 
أَلنَُّو َمْكُتوٌب:  َلْعَنٍة، نَّاُموِس ُىْم َتْحتَ أَلنَّ َجِميَع الَِّذيَن ُىْم ِمْن َأْعَماِل ال»المسيحية:  رسول اسمع صديقي ماذا كتب بولس 

  ةً اَْلَمِسيُح اْفَتَداَنا ِمْن َلْعَنِة النَّاُموِس، ِإْذ َصاَر َلْعنَ «.. َمْمُعوٌن ُكلُّ َمْن اَل َيْثُبُت ِفي َجِميِع َما ُىَو َمْكُتوٌب ِفي ِكتَاِب النَّاُموِس ِلَيْعَمَل ِبوِ »
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 .(1:،1:1:)غالطية «لُّ َمْن ُعمَِّق َعَمى َخَشَبةٍ َمْمُعوٌن كُ »أَلْجِمَنا، أَلنَُّو َمْكُتوٌب: 

 
وضعتيا أديان أخرى؟ أوال شرائع أو وصايا قديم؟ أو أية . لكن ماذا عن الناموس ووصايا العيد الإذن إن المسيح أخذ المعنة عّنا

نؤمن بعمل المسيح الكفاري من أجمنا عمى نجيب إننا عندما نتوب عن خطايانا و  ؟نطبقيا حرفيًا في حياتنايجب عمينا أن نتمّسك بيا و 
أي يجدد اهلل قموبنا وأفكارنا من الداخل. وليس ىذا فحسب، بل يضع اهلل شريعتو القدس خميقة جديدة.  واسطة الروحالصميب، نصبح  ب

رادتو طوعًا واختيارًا، وليس قسرًا رغم إرادتنا  . في قموبنا. وعندىا نستطيع أن نسمك بحسب شريعة اهلل وا 
 

. فكتب بواسطة المسيح ديد الذي سيقيمو اهلل مع اإلنسانما عّبر عنو في القديم النبي إرميا عندما تنبأ عن العيد الج ىو وىذا
: َأْجَعُل َشِريَعِتي ِفي َداِخِمِيْم َوَأْكتُُبَيا َعَمى ُقُموبِ » قائاًل: ِيْم، َوَأُكوُن َلُيْم ِإلًيا َوُىْم َيُكوُنوَن ِلي َبْل ىَذا ُىَو اْلَعْيُد الَِّذي َأْقَطُعُو َيُقوُل الرَّبُّ

أن تتحرر من سطوة الفرائض والوصايا؟  أال تود مستمعي .(11،:11:1)إرميا«أَلنِّي َأْصَفُح َعْن ِإْثِمِيْم، َواَل َأْذُكُر َخِطيََّتُيْم َبْعدُ  َشْعًبا..
  ما يريده اهلل منك.  من القمب تطّبق ع عندىا بالتالي أنآمن إذن بالمخّمص المسيح فتحصل عمى الخميقة الجديدة، وتستطي

 


