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  الثالثون  الحمقة                      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 بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار  . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 
صديقي المستمع، ىناك خطر كبير ييدد المجتمعات والعائالت ال بل الدول والشعوب. وىذا الخطر ىو خطر االنقسام. فعندما  

. كذلك المجتمعات والدول والشعوب إذا انقسمت ألصابيا الشمل، وقد يؤدي تنقسم العائمة فمعنى ىذا أنيا ستخرب وتتعرض لالنييار
فعم الخراب  ،بعض شعوبنا العربية وما تزال تعاني ولعّل ىذا ما عانت منو األىمية بين أفراد الشعب الواحد.ىذا لنشوب الحروب 

م من عائمة خربت وانيارت نتيجة االنقسام الذي نتج عنو البالد، وسالت دماء كثيرة نتيجة لذلك. أما بالنسبة لألسر أو العائالت فك
 الطالق بين الزوجين، وأدى إلى تشرد األوالد. 

 
، وىم الفريسيين جماعة من قبلاتيامًا باطاًل  االنقسام تحّدث المخمص المسيح. وكان ذلك بمناسبة اتيامومخاطر  حول موضوع

يَنِئٍذ ُأْحِضَر ِإَلْيِو َمْجُنوٌن َأْعَمى َوَأْخَرُس َفَشَفاُه، َحتَّى ِإنَّ اأَلْعَمى اأَلْخَرَس َتَكمََّم حِ »فرقة ييودية متزمتة. كتب البشير مّتى قائاًل: 
يِسيُّوَن َفَممَّا َسِمُعوا َقاُلوا: أَ  .«أََلَعلَّ ىَذا ُىَو اْبُن َداُوَد؟»َوَأْبَصَر. َفُبِيَت ُكلُّ اْلُجُموِع َوَقاُلوا: اَل ُيْخِرُج الشََّياِطيَن ِإالَّ ِبَبْعَمَزبوَل ىَذا »مَّا اْلَفرِّ

ُكلُّ َمْمَمَكٍة ُمْنَقِسَمٍة َعَمى َذاِتَيا ُتْخَرُب، َوُكلُّ َمِديَنٍة َأْو َبْيٍت ُمْنَقِسٍم َعَمى َذاِتِو اَل »َفَعِمَم َيُسوُع َأْفَكاَرُىْم، َوَقاَل َلُيْم: «. َرِئيِس الشََّياِطينِ 
ْن ُكْنُت َأَنا ِبَبْعَمَزُبوَل ُأْخِرُج الشََّياِطيَن، َفَأْبَناُؤُكْم  َن الشَّْيَطاُن ُيْخِرُج الشَّْيَطاَن َفَقِد اْنَقَسَم َعَمى َذاِتِو. َفَكْيَف َتْثُبُت َمْمَمَكُتُو؟َفِإْن َكا َيْثُبُت. َواِ 

(. سنتأمل بيذه الحادثة وتصريح المسيح ردًا عمى اتيامات 22-22:22)بشارة مّتى«ِبَمْن ُيْخِرُجوَن؟ ِلذِلَك ُىْم َيُكوُنوَن ُقَضاَتُكْم!
 .الفريسيين لو

 
 كانت من عادة المخّمص المسيح أن يشفي المرضى وذوي العاىات، وحتى أنو أقام الموتى. ليذا لم يكن غريبًا أن مستمعي الكريم،

وأخذوا يتساءلون: ىل ىذا ىو ابن داود؟ أي ىل ىذا  ّدم إليو، فتكّمم وأبصر. وقد بيتت الجموعيشفي المجنون األعمى واألخرس الذي ق  
 وـأن مــــفي أفكارى ن ردة فعل الناس ىذه، فأخذوا يّتيمون المسيحيعجب الفريسيتوبالطبع لم  ىو المسيح ابن داود الذي تنبأ عنو األنبياء؟

 ن ــــــــى الشياطيــــــــاه المسيح، كان نتيجة س كنـــــــويبدو أن الجنون في ىذا اإلنسان الذي شف شياطين بقوة بعمزبول رئيس الشياطين.يخرج ال
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 . اً بداخمو. ولم تكن ىذه ىي المرة األولى التي يتيم فيو الفريسيون المسيح  أن بو شيطان

 
لكن المخّمص المسيح الذي كان يقرأ أفكار  واإليمان بو. لم تكن ردة فعل الفريسيين ىذه إال تأكيدًا لرفضيم االعتراف بالمسيح
ومحاولتيم خداع الناس مدى تناقضيا مع الواقع، ، وفضح الناس، ويعرف دواخميم، بسبب طبيعتو اإلليية، كشف حمق أقوال الفريسيين

ثم تساءل  .«َذاِتَيا ُتْخَرُب، َوُكلُّ َمِديَنٍة َأْو َبْيٍت ُمْنَقِسٍم َعَمى َذاِتِو اَل َيْثُبتُ ُكلُّ َمْمَمَكٍة ُمْنَقِسَمٍة َعَمى  أن» أمرًا بديييًا: بّين ليمفالعاديين. 
ْن ُكْنُت َأَنا ِبَبْعَمزَ « الشَّْيَطاُن ُيْخِرُج الشَّْيَطاَن َفَقِد اْنَقَسَم َعَمى َذاِتِو. َفَكْيَف َتْثُبُت َمْمَمَكُتُو؟ َفِإْن َكانَ » المسيح قائاًل: ُبوَل ُأْخِرُج َواِ 

 «. الشََّياِطيَن، َفَأْبَناُؤُكْم ِبَمْن ُيْخِرُجوَن؟ ِلذِلَك ُىْم َيُكوُنوَن ُقَضاَتُكْم!
 

قويًا. فمن البدييي أن كل مممكة أو مدينة منقسمة أو بيت منقسم يخرب ولن يثبت.  وبرىاناً  واضحة لقد قّدم ليم المسيح حجة
ال انيارت مممكتو.ضد  ن يعملوبالتالي فمن غير المعقول أن الشيطا وىكذا من غير الطبيعي  نفسو، ويخرج الشياطين من الناس، وا 

نعم، لقد فضح المسيح بكالمو حقيقة موقف الفريسيين الرافض لو، وتناقضو مع شياطين ببعمزبول رئيس الشياطين. أن ي خرج المسيح ال
ل اهلل. وليس ىذا فحسب بل أنو ىو المسيح المنتظر ابن داود، الواقع. وكشف في نفس الوقت صحة ادعائو أنو قد أتى من قب

 منذ القديم، وتنبأ عنو األنبياء، كما ظّنت الجموع. المخّمص الذي وعد بو اهلل
 

وعد بو ص الحقيقي، الذي مستمعي العزيز، أجل، لقد برىن المسيح بتعاليمو االليية السامية، وعجائبو الباىرة، أنو ىو حقًا المخمّ 
 تراك تشك بيذه الحقيقة اليامة؟ فيل تنبأ عنو األنبياء في العيد القديم من الكتاب المقدس منذ مئات السنين.اهلل منذ بدء الخميقة. و 

النجسة. وليذا كانت وأثبت المسيح بإخراجو لمشياطين أنو ىو كممة اهلل األزلي المتجّسد، الذي لو كل السمطان لقير الشيطان واألرواح 
 الشياطين ترتعب منو وتيرب خائفة. وتعترف بو في نفس الوقت أنو المسيح المخّمص، ابن اهلل الوحيد الذي أتى من عند اهلل.      

 
 فبعد أن مات عمى الصميب ود فن قام من بين األموات قاىرًا إبميس الشيطان، تعمم مستمعي أن المسيح ما زال حيًا إلى اليوم؟ ىل

وغالبًا الموت عدو اإلنسان المدود. وىو حي اليوم في السماء لديو كل القوة والسمطان. وسيأتي ثانية بقوة ومجد عظيمين لكي يدين 
ليذا ندعوك لكي تؤمن بيذا المخّمص الفريد، الغالب المنتصر، والذي لديو اآلن كل القوة والسمطان األحياء واألموات ويممك إلى األبد. 

مع المسيح الغالب  قّوة إبميس، ويجعمك خميقة جديدة. وىكذا تعيش حياة النصرة والغمبةومن  عبودية الخطية، حررك منلكي ي
         المنتصر. 
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تعال إلى المسيح فيو الوحيد القادر عمى تحريرك  ؟من مشاكل شخصية وعائمية متعددة تعانيفيل أنت متعب يا صديقي و  

 و قادر أيضًا عمى شفاء مشاعرك الجريحة وحل مشاكمك العويصة المتراكمة. تمامًا كما شفى ىذا اإلنسانوجعمك إنسانًا جديدًا. وى
ذنوبك، ومؤمنًا بالمسيح  تائبًا عن إلى اهلل تستطيع أن تحصل عمى كل ىذه البركات، إن أتيت الذي تحدثنا عنو في لقاء اليوم.

ام من بين األموات لكي ييبك الغفران الكامل والحياة الروحية الجديدة والخمود. ، الذي مات عمى الصميب عوضًا عنك، ثم قالمخّمص
 وقبل فوات األوان؟  بيذا المخّمص الفريد فيل تراك تؤمن

      
 


