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 الواحدة والثالثون 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 يدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال عد«أقوال المسيح»

 .انو اإللييعمى سمط
 

ىل تعمم مستمعي أن قّوة اهلل أقوى بكثير من قّوة إبميس الشيطان؟ قد تبدو األمور حسب الظاىر في عالمنا عمى عكس ذلك 
تعم، والدماء تسيل، وتتفكك المجتمعات واألسر. أو ليست كل ىذه  والفساد يستفحل، والحروب تنتشر، والثورات ،بالتمام. فالشر يزداد

لم يحقق المسيح االنتصار عمى إبميس الشيطان بعممو أو  لكن من ناحية أخرى ألم يأت المسيح؟األمور من أعمال إبميس الشيطان؟ 
ال تنتشر بشارة الخالص المفرحة في عالمنا؟  وات وصعوده حّيًا إلى السماء؟ أوالكفاري عمى الصميب وقيامتو الظافرة من بين األم

 ويختبر الكثيرون خالص اهلل؟ 
 

بّد أن نعود إلى ما تحّدثنا كامنة؟ لإلجابة عن ىذا السؤال الال فكيف نحل ىذا التناقض الواضح بين قّوة الشيطان الظاىرة وقوة اهلل
متة، عندما اّتيموا المسيح أنو ُيخرج الشياطين بقوة بمعزبول رئيس بو في المقاء الماضي، عندما اّتيم الفريسيون وىم فرقة  ييودية متز 

َفِإْن َكاَن الشَّْيَطاُن  ..ُكلُّ َمْمَمَكٍة ُمْنَقِسَمٍة َعَمى َذاِتَها ُتْخَربُ »عندما قال ليم:  مخّمص المسيح اتياميم ىذاولقد دحض ال الشياطين.
َولِكْن ِإْن ُكْنُت َأَنا ِبُروِح اهلِل »ليم:  قال الذي المسيح اليوم كالم تابعن «اِتِه. َفَكْيَف َتْثُبُت َمْمَمَكُتُه؟ُيْخِرُج الشَّْيَطاَن َفَقِد اْنَقَسَم َعَمى ذَ 

ْيَت اْلَقِويِّ َوَيْنَهَب َأْمِتَعَتُه، ِإْن َأْم َكْيَف َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن َيْدُخَل بَ  وأضاف المسيح قائاًل:ُأْخِرُج الشََّياِطيَن، َفَقْد َأْقَبَل َعَمْيُكْم َمَمُكوُت اهلِل! 
، َوَمْن اَل َيْجَمُع َمِعي قُ  َلْم َيْرِبِط اْلَقِويَّ َأوَّاًل، َوِحيَنِئٍذ َيْنَهُب َبْيَتُه؟ َمْن َلْيَس َمِعي َفُهَو َعَميَّ  .(03-22،22-21:52)بشارة مّتى«َفُهَو ُيَفرِّ

 .بتصريح المسيح اليام ىذا مستمعيّ  نتأملس
 

ولمجواب  « َولِكْن ِإْن ُكْنُت َأَنا ِبُروِح اهلِل ُأْخِرُج الشََّياِطيَن، َفَقْد َأْقَبَل َعَمْيُكْم َمَمُكوُت اهلِل!»مستمعي الكريم، ماذا قصد المسيح بقولو: 
إذ عندما ولد المسيح بدأت تتمزق  ح إلى عالمنا، ىو بداية عمل اهلل لقير إبميس الشيطان.المسي يسوع لقد كان مجيء المخّمص :نقول

ُولد تنازل من السماء و  وىو كممة اهلل األزلي إذ .لقوة إبميس د  قد كانت والدة المسيح ىو أول تحلأجل،  .سمطانو ينيار أخذقوة الشيطان و 
 و ــــــــلمعذراء مريم عندما أخبرىا بوالدتو: أن الرب اإللو سيعطيعنو وقال المالك جبرائيل ّي. العم بالقدوس وابن، وُدعَي من الروح القدس
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وبتعبير آخر أنو  سيكون ىو الممك الحقيقي الذي سيقير مممكة إبميس يممك إلى األبد وال يكون لممكو نياية. و  كرسي الممك داود أبيو،

لمالئكة عند والدة المسيح مرّنمة: المجد هلل في األعالي وعمى األرض الّسالم أنشدت اويؤسس مممكة اهلل التي تدوم إلى األبد. وليذا 
 لتؤكد بدء عمل اهلل لقير إبميس الشيطان، وتأسيس ممكوت اهلل.  وبالّناس المسّرة.

 
تجارب إبميس  كابن لإلنسان وعندما بدأ المسيح خدمتو ُجّرب من قبل إبميس في البرّية لمّدة أربعين يومًا. وىناك غمب المسيح

. لكن الضربة القاضية إلبميس كانت عندما مات المسيح عمى الصميب فداء لمجنس البشري، ثم قام منتصرًا عمى الموت اوىزمي الثالث
وعند صعود المسيح حّيًا إلى السماء جمس عن يمين اهلل، في مركز القوة والُممك والسمطان. وقاىرًا إبميس.  اإلنسان المدود،عدو 
بميس. وقد قّيد  طى الروح القدس إلى تالميذهوأع لكي يكرزوا ببشارة الخالص المفرحة، بشارة العتق والتحرير من عبودية الخطّية وا 

عمن المسيح عندما أخرج لم يكن غريبًا أن يُ وليذا بذلك المسيح سمطة إبميس لكي ال يضل اإلنسان ويمنعو من قبول خالص اهلل. 
فبمجيء المسيح إلى عالمنا وانتصاره عمى إبميس كان ال بّد أن يحّل  .قد أقبل عمى البشر ممكوت اهلل: أن الشياطين بقوة روح اهلل

 ممكوت اهلل. وما إخراج المسيح لمشياطين بقوة روح اهلل إال تأكيد واضح لحمول ممكوت اهلل. 
 

ْم أ» عدو قوي فقال: يدون القضاء عمىعندما ير  عادة الذي يستخدمو الناساألسموب العممي  المسيحصديقي المستمع، ثم شرح 
إذن عمينا أن نربط القوي أواًل  «ِحيَنِئٍذ َيْنَهُب َبْيَتُه؟َكْيَف َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن َيْدُخَل َبْيَت اْلَقِويِّ َوَيْنَهَب َأْمِتَعَتُه، ِإْن َلْم َيْرِبِط اْلَقِويَّ َأوَّاًل، وَ 

 وذلك ربطو أواًل،و  الشيطان دخل بيت القوي إبميسإذ المخّمص المسيح ما فعمو  بالضبط وىذانستطيع أن ننيب أمتعتو وبيتو. لكي 
بقوة ، وذلك عندما أخرج الشياطين وىي األرواح الشريرة وبيتو نيب أمتعتووىكذا استطاع أن ي .بمجيئو إلى عالمنا وانتصاره عمى إبميس

  روح اهلل.
 
قُ »تابع المسيح كالمو فقال:  ثم ، َوَمْن اَل َيْجَمُع َمِعي َفُهَو ُيَفرِّ فماذا قصد المسيح بيذا القول اليام؟ لقد  .«َمْن َلْيَس َمِعي َفُهَو َعَميَّ

ال مع وأن يجمعوا ،أراد المسيح إعالم الفريسيين المتزمتين أنو يجب عمييم أن يكونوا معو في ىذه المعركة ضد إبميس الشيطان و. وا 
بميس الشيطان،  المسيح.أي ضد  هالعتبروا أنيم يقفون ضد وكأن المخمص المسيح أراد القول: أنو في ىذه المعركة الحاسمة بين اهلل وا 

ما مع أن يكون مع اهلل والمسيح كممتو األزلي، إما بين الخير والشر، ال يوجد ما ُيسّمى بالحياد، إذ عمى كل إنسان أن يحدد موقفو:  وا 
 أنو يفّرق بدل أن يجمع. كأنو يعمل ضد اهلل وضد المسيح، و بر عتُ ال و ،إبميس
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أجل مستمعي، لقد أتى المخّمص المسيح إلى عالمنا وقير إبميس الشيطان. وعمى كل إنسان أن يحدد موقفو في ىذه المعركة:  

المسيح في ن: ماذا نفعل لكي نقف مع اهلل والمخّمص لعّل السؤال اآل ىل ىو مع اهلل والمخّمص المسيح؟ أم أنو مع إبميس الشيطان؟
ولمجواب نقول: يستطيع اإلنسان أن يتوب عن خطاياه، وأن يؤمن بالمخّمص المسيح وعممو الكفاري عمى ىذه المعركة الحاسمة؟ 

ن أوالد اهلل المبررين المنتصر. وليس ىذا فحسب بل ُيصبح ممع المسيح  الصميب وقيامتو الظافرة من بين األموات. وعندىا يكون
    الحائزين عمى غفران الخطايا والحياة األبدية. فيل أنت مستمعي مع المسيح أم ضّده؟   

 
     

 


