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 والثالثون ةالخامس 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 ديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال ع«أقوال المسيح»

 .انو اإللييعمى سمط
 

آخر. لكن األمر ال متقدم  كل مّنا يتمّنى لو ُولد في كنف عائمة غنية ومشيورة، ويتمتع برغد العيش والبحبوحة. أو لو ُولد في بمد 
، حتى وال العائمة التي ، وال البمد وال الشعب الذي سينتمي إليوماالذي سيولد فيييتوقف عمينا، إذ ال يختار اإلنسان المكان والزمان 

بمدًا أخر يمجأ إليو، أو عائمة أخرى لكي ينتمي إلييا.  ، لرّبما اختارعندما يكبر لكن لو ُأعطي اإلنسان الخيارمنيا.  اً ءسيصبح جز 
ويمجأون إلى البمدان النامية المتطورة، لعّميم يجدون فييا األمان والراحة  وليذا نجد الكثيرين يفّرون من بالدىم التي ىي في طور النمو،

 والمستقبل األفضل. 
 

ع إلى عائمة أخرى، وتجعمك تتمتتنتمي من خالليا  ىل تعمم مستمعي أن ىناك وسيمة أفضل من المجوء إلى بمد آخر؟ وسيمة
 غرب ىذا الكالم وتقول: وىل ىذا ممكن ومعقول؟ إليك صديقي ما دّونو لناقد تست التي تصبو إلييا؟ الحقيقية والسعادةبالسالم األكيد 

ْخَوُتَك َواِقُفوَن َخاِرًجا َطاِلِبيَن َأْن »َواِحٌد:  -المسيح يسوع أي لممخّمص –َفَقاَل َلُو اإلنجيل المقدس في ىذا الخصوص:  ُىَوَذا ُأمَُّك َواِ 
ْخَوتي. أَلنَّ َمْن َيْصَنُع » ُثمَّ َمدَّ َيَدُه َنْحَو َتاَلِميِذِه َوَقاَل:« َمْن ِىَي ُأمِّي َوَمْن ُىْم ِإْخَوتي؟» َلُو: َفَأَجاَب َوَقاَل ِلْمَقاِئلِ  «.ُيَكمُِّموكَ  َىا ُأمِّي َواِ 

 (. 5:-67:;9)بشارة مّتى «ُىَو َأِخي َوُأْخِتي َوُأمِّي َمِشيَئَة َأِبي الَِّذي ِفي السََّماَواتِ 
 

خوتو الذين يريدون أن يكّمموه،لقد فاجأ المسيح س وكأنو  «َمْن ِىَي ُأمِّي َوَمْن ُىْم ِإْخَوتي؟»قائاًل:  فاجأه ائمو عن سؤالو حول أمو وا 
ْخَوتي. أَلنَّ َمْن َيْصَنُع َمِشيَئَة َأِبي الَّ »ثّم أشار بيده نحو تالميذه قائاًل:  يتخّمى عن العالقة العائمية التي تربطو بيم. ِذي ِفي َىا ُأمِّي َواِ 

 . بإجابة المسيح اليامة ىذهاآلن سنتأمل . «ُىَو َأِخي َوُأْخِتي َوُأمِّي السََّماَواتِ 
 

خوتو؟ لإلجابة عن ىذا السؤال اليام  الماذا بدمستمعي الكريم،  نقول: إن المخّمص المسيح وكأنو يتخّمى عن عالقتو بوالدتو وا 
 ط الجسديةالمسيح بتصريحو ىذا لم يتخّمى عن عالقتو بعائمتو، لكنو أراد التأكيد عمى حقيقة جديدة ىامة. وىذه الحقيقة ىي: أن الرواب
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لقد أعمن المخّمص المسيح بيذا التصريح بدء نظام جديد بالكمّية، وبدء مفاىيم  في عالقة اإلنسان مع اهلل خالقو.لم تعد ىي األساس  

لقد كانت عالقة اهلل مع اإلنسان في العيد القديم عن طريق شعب معّين ىو شعب إسرائيل. وكان البّد أن  واعتبارات روحية جديدة.
 يكون المرء من ىذا الشعب، أو ينضم إليو لكي ُيعتبر من شعب اهلل. 

 
النظر عن أصمو وجنسو وشعبو. فاالعتبار  عالقة مع كل إنسان بغضالأما اآلن فإن المسيح يعمن انتياء ىذا الوضع، وابتداء 

المسيح سُيعتبر من شعب اهلل ومن م. إن كل من يؤمن اليوم باآلن ىو لمعالقة الروحية مع اهلل، وليس لمروابط الجسدية أو قرابة الد
ُىَو  َأنَّ َمْن َيْصَنُع َمِشيَئَة َأِبي الَِّذي ِفي السََّماَواتِ »ليذا أعمن المخّمص المسيح قائاًل: التالي إلى عائمة اهلل الجديدة. أوالده. وسينضم ب
لروحية المطموبة بي سُيعتبر من شعب اهلل ويكون ىو أخي وأختي وأّمي. ىذه ىي العالقة اأي أن كل من يؤمن . «َأِخي َوُأْخِتي َوُأمِّي
 ط الجسدي أو العالقة العائمية. بااليوم، وليس الر 

 
ِإنَّ َكِثيِريَن َسَيْأُتوَن ِمَن اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرب »مسيح قد أعمن عندما امتدح إيمان قائد المئة الروماني الوثني: وكان المخّمص ال

ْسَحاَق َوَيْعُقوَب ِفي َمَمُكوِت السََّماَواِت، َوَأمَّا َبُنو اْلَمَمُكوِت َفُيْطَرُحو لظُّْمَمِة اْلَخاِرِجيَِّة. ُىَناَك َيُكوُن اْلُبَكاُء َن ِإَلى اَوَيتَِّكُئوَن َمَع ِإْبرَاِىيَم َواِ 
أي أن الميم عند اهلل اآلن ىو اإليمان بالمخّمص المسيح وليس االنتماء لشعب معّين. ألن  .(67-66:1)بشارة مّتى «َوَصِريُر اأَلْسَنانِ 

األرض، ويجمسون في ممكوت السموات. أما بنو المؤمنين بالمسيح سيأتون من مشارق األرض ومغاربيا، أي من جميع أصقاع وبقاع 
 بني إسرائيل وبسبب عدم إيمانيم سُيطرحون في الظممة الخارجية. نسل الممكوت من 

 
إن كل من يؤمن اليوم بالمخّمص المسيح يعتبر من شعب اهلل ومن عائمتو. فيل ىناك من حقيقة أعظم وأجمل من أجل مستمعي، 

تيازات مع العمم أن ىذا يعني امأن يصبح من شعب اهلل وبالتالي من ىذه العائمة اإلليية المقّدسة؟  مّنا ذه الحقيقة؟ أوال يرغب كلى
  كثيرة ال ُتحصى وال ُتعد.

 
ُتُو َلْم َتْقبَ »ولقد أّكد البشير يوحنا ىذه الحقيقة اليامة عندما كتب قائاًل:  ِتِو َجاَء، َوَخاصَّ ْمُو. َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُموُه َفَأْعَطاُىْم ِإَلى َخاصَّ

َن ـِـــ ل، َبْل مـــِة َرجُ ـــِشيَئِة َجَسٍد، َواَل ِمْن َمِشيئَ ُسْمَطاًنا َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد اهلِل، َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمِو. اَلَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َدٍم، َواَل ِمْن مَ 
 وبالرغم من ذلك فقد نعم، إن المسيح جاء أواًل إلى خاّصتو من بني إسرائيل، لكي يبرئ ذمتو تجاىيم.  .(68-66:6)بشارة يوحّنا« اهللِ 

 ن اليوم ـــبينما ىدف مجيئو كان ىو كل البشر، ألن اهلل أحّب كل العالم. وليذا إن كل من يؤمأعمن بنو إسرائيل رفضيم لو كشعب. 
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    .  ي رباط جسدي، وال عالقة لذلك بأبالمخّمص المسيح يولد روحيًا من قبل اهلل

    
يحل روح اهلل القدوس في قمبو، ، و : أن تغفر خطاياهعمييا كل من يؤمن بالمخّمص المسيح فيييحصل  أما االمتيازات التي
ة الحياة األبدي والووفوق ىذا كمو يتأكد من نسالم اهلل الذي يفوق كل عقل كيانو، ويختبر السعادة الحقة.  ويمألويصبح خميقة جديدة. 

 في السماء. أي يصبح مواطنًا في ممكوت اهلل الجديد. 
 

حتى وىو  ،أن يصبح عضوًا في ىذا الشعب الجديد، وفي ىذه العائمة اإلليية المقّدسةعن طريق اإليمان إن اإلنسان إذن يستطيع 
تصبح عالقتو ضمن ىذه العائمة الجديدة أوثق مى عقب، و . وعندىا تتبدل حياتو رأسًا ع، وال يحتاج إلى السفر لبمد آخرمقيم في وطنو

 . وأمتن من صمتو بعائمتو حسب الجسد
 

أال ترغب مستمعي أن تنضّم إلى ىذه العائمة اإلليية الجديدة؟ أوال تود أن تصبح من شعب اهلل ومن أوالده؟ وأن تحصل بالتالي 
ص المسيح الذي وحده ُيدخمك إلى ممكوت اهلل الجديد، ويجعمك عضوًا في عمى كل االمتيازات التي ذكرناىا. لما ال تؤمن اآلن بالمخم

 عائمتو اإلليية المقّدسة.  
 


