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  والثالثون السادسة الحمقة                   المسيح أقوال                   برنامج أنوار كاشفة          
 
نتابع  تقديـ ىذه السمسمة وىي تحت أف  أىاًل ومرحبًا بؾ مستمعي العزيز في ىذا المقاء الجديد مف برنامج أنوار كاشفة. يسرنا 

أكّدت الناس مف حولو، كما إعجاب المسيح بأقواؿ عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمـ المخّمص يسوع «أقوال المسيح»عنواف: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 

 
مثاًل يناؾ مف اتخاذ قرارات ىامة في حياتو ستأتي بالفائدة عميو. ف تمنع اإلنسافبعض الحواجز التي قد  ىناؾصديقي المستمع،  

نفسية  وكؿ ىذه الحواجز تكوف حواجز العرقية وغيرىا.الدينية و  والحواجز القومية، والحواجز ،، والحواجز االجتماعيةالحواجز العائمية
واالجتماعية التي تمنع  فالشاب الغني الذي يحّب فتاة فقيرة ال يستطيع الزواج منيا بسبب الحواجز الطبقيةأكثر منيا حواجز مادّية. 

ال خسر عالقتو بأىمو وأصدقائو و  أصبح منبوذًا بالنسبة ليـ. وكذلؾ الطالب ال يستطيع أف يدخؿ إلى الكمية التي تعجبو زواجو منيا، وا 
 ألف والديو يريداف منو أف يصبح طبيبًا أو ميندسًا. وقس عمى ذلؾ الكثير. 

 
واجز الدينية، حواجز كثيرة قد تمنع اإلنساف مف اإليماف بالمخّمص يسوع المسيح؟ فيناؾ أواًل الح أيضاً  أف ىناؾ ىؿ تعمـ مستمعي 

. ولكي يؤمف اإلنساف عميو أف يتخّطى كؿ ىذه الحواجز وغيرىا. وليذا نراه يتردد كثيرًا مف اإلقداـ ثـ الحواجز االجتماعية والعائمية
 عمى مثؿ ىكذا خطوة ىامة في حياتو. 

 
. لكف فيو الناس لمعبادة يجتمع الذي افمكال أي ،ترّبى، وأخذ يعّمـ في المجمعجاء مّرة المخّمص المسيح إلى مدينتو الناصرة حيث 

اِر؟  ِمْن َأْيَن ِليَذا ىِذِه اْلِحْكَمُة َواْلُقوَّاُت؟»أىؿ مدينتو عندما سمعوه تعّجبوا وبيتوا مف تعميمو وأخذوا يتساءلوف:  أََلْيَس ىَذا اْبَن النَّجَّ
ْخَوُتُو َيْعُقوَب َوُيوِسي  «َأَو َلْيَسْت َأَخَواُتُو َجِميُعُينَّ ِعْنَدَنا؟ َفِمْن َأْيَن ِليَذا ىِذِه ُكمَُّيا؟َوِسْمَعاَن َوَيُيوَذا؟  أََلْيَسْت ُأمُُّو ُتْدَعى َمْرَيَم، َواِ 

َنْع ُىَناَك ُقوَّاٍت َكِثيَرًة ِلَعَدِم َوَلْم َيصْ  «.َلْيَس َنِبيٌّ ِباَل َكرَاَمٍة ِإالَّ ِفي َوَطِنِو َوِفي َبْيِتوِ » َفَكاُنوا َيْعُثُروَن ِبِو. َوَأمَّا َيُسوُع َفَقاَل َلُيْم:
 . سنتأمؿ بيذه الحادثة ورد فعؿ المسيح .(35-31:45بشارة مّتى«)ِإيَماِنِيمْ 
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رفتيـ بو شخصيًا، وىو الذي قد مستمعي الكريـ، لقد كاف الحاجز الذي منع سكاف مدينة الناصرة مف اإليماف بالمسيح، ىو مع

خوتو وأخواتو. فمف أيف لو ىذه المعرفة اإلليية الفائقة والقدرة ا لعجيبة ترّبى بينيـ. فيو بالنسبة إلييـ ابف الّنجار، ويعرفوف أمو مريـ وا 
مسيح وشّكوا بو وبرسالتو. لكف حقًا إنو أمر مستغرب، وليذا لـ يؤمف أىؿ الناصرة بالعمى تفسير كتب التوراة وأسفار العيد القديـ؟ 

إذ ىذه ىي الحقيقة، أي الحاجز الذي منعيـ مف  «.َلْيَس َنِبيٌّ ِباَل َكرَاَمٍة ِإالَّ ِفي َوَطِنِو َوِفي َبْيِتوِ »المخّمص المسيح أجابيـ بحؽ أنو: 
 .انتمائو إلييـ كشعب وعائمة وىو حاجز .أنو المخّمص المنتظر اعتباره أو اإليماف بو

 
مدينتو  وسط ، أصبح بال كرامة وال احتراـ فيإف المخّمص المسيح، والذي كاف ينتظره الشعب بفارغ الصبر تتميمًا لمنبوءات أجؿ 

تيجة أنيـ خسروا بة أخرى بينيـ بسبب عدـ إيمانيـ. أي كانت النوىذا ما دفع المسيح بالتالي لكي ال ُيجري أية عجيوبيف أىؿ بيتو. 
ىذا ما يحصؿ مع الكثيريف حتى في أيامنا ىذه؟ فيناؾ حواجز وعقبات كثيرة تقؼ بينيـ وبيف اإليماف أليس  بركاتو وعجائبو.
. ولعّؿ أىـ ىذه الحواجز ىو المعتقدات الدينية. قد يستغرب البعض ويتساءؿ: والحصوؿ عمى بركات اهلل وغفرانو بالمخّمص المسيح

 ىي الحاجز؟  ىؿ مف الممكف أف تكوف المعتقدات الدينية
 

يمانو بالمخّمص المسيح.ينية المختمفة قد تقؼ حاجزًا ولمجواب نقوؿ: نعـ إف المعتقدات الد فالشخص الذي ال  ومانعًا بيف اإلنساف وا 
يعتقد بموت المسيح الكفاري عمى الصميب مف أجؿ خطايا البشر، وأيضًا الذي يظف أف المسيح ىو مجرد نبي وليس كممة اهلل 

حد ألديدة، فالعائمة ال يمكف أف تسمح وىناؾ حواجز عائمية واجتماعية عمف الصعب عميو أف يؤمف بالمسيح المخّمص. المتجّسد، 
أفرادىا أف يؤمف بالمسيح المخّمص عمى عكس مذىبيا. والمجتمع ال يقبؿ أف يصبح أحد أفراده مؤمنًا بالمسيح. وأماـ ىذه الضغوط 

ال تعّرض لالضطياد الشديد والعزؿ.  ،يستطيع المرء أف يؤمف بالمسيحالعائمية واالجتماعية الكبيرة ال   وا 
 

َدِع اْلَمْوَتى » َفَقاَل َلُو َيُسوُع:«. َيا َسيُِّد، اْئَذْن ِلي َأْن َأْمِضَي َأوَّاًل َوَأْدِفَن َأِبي» َفَقاَل: لكي يتبعومّرة المخّمص المسيح أحدىـ دعا 
َأْتَبُعَك َيا َسيُِّد، َولِكِن اْئَذْن ِلي َأوَّاًل َأْن ُأَودَِّع الَِّذيَن ِفي »َوَقاَل آَخُر َأْيًضا:  «.ُنوَن َمْوتَاُىْم، َوَأمَّا َأْنَت َفاْذَىْب َوَناِد ِبَمَمُكوِت اللِ َيْدفِ 

 (.26-35:5)بشارة لوقا«اِء َيْصُمُح ِلَمَمُكوِت اللِ ِث َوَيْنُظُر ِإَلى اْلَورَ َلْيَس َأَحٌد َيَضُع َيَدُه َعَمى اْلِمْحرَا» َفَقاَل َلُو َيُسوُع:«. َبْيِتي
 
لقد كانت ىناؾ حواجز وموانع مختمفة حالت دوف اتباع ىذيف الشخصيف لممسيح. فاألوؿ كانت عنده واجبات عائمية بدت ىامة  

 ت ػػػف كانػػأف ىذيف الشخصي يبدو واضحاً  قبؿ أف يتبع المسيح. أىمو بالنسبة لو، عميو أف يقوـ بيا أواًل. أما الثاني فكاف عميو أف يوّدع
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لـ يكف قصد المسيح أف يمنع ىذيف الشخصيف مف القياـ بواجباتيما العائمة واالجتماعية. لكف لـ عندىما حواجز عائمية واجتماعية. 

س واجباتو ىو اليدؼ األوؿ في حياة اإلنساف ولي يرد أف يقّدما أعذارًا وحججًا تمنع اتباعيما لو. ألف اتباع المسيح يجب أف يكوف
 العائمية واالجتماعية. إذف لقد كانت الواجبات العائمية واالجتماعية ىي الحاجز بالنسبة ليما.

 
ي عميؾ أف تجعؿ ممكوت اهلل أ «.َدِع اْلَمْوَتى َيْدِفُنوَن َمْوتَاُىْم، َوَأمَّا َأْنَت َفاْذَىْب َوَناِد ِبَمَمُكوِت اللِ »ليذا نجد المسيح يقوؿ لألوؿ:  

. أي عميؾ أف ال «اِء َيْصُمُح ِلَمَمُكوِت اللِ َلْيَس َأَحٌد َيَضُع َيَدُه َعَمى اْلِمْحرَاِث َوَيْنُظُر ِإَلى اْلَورَ »في اىتمامؾ األوؿ. أما لمثاني فقاؿ لو: 
 تنظر لموراء إذا أردت أف تكوف صالحًا لممكوت اهلل. 

 
؟ ىؿ ىي حواجز المعتقدات الكريـ؟ ما ىي الحواجز التي تقؼ عائقًا بينؾ وبيف اإليماف بالمخّمص المسيح وماذا عنؾ مستمعي 
ب وغفرانو الكامؿ والتمتع بسالمو العجي  ؟ أـ الحواجز العائمية واالجتماعية؟ وىؿ تعمـ أنؾ بذلؾ تمنع حصولؾ عمى خالص اهللالدينية

تى المخّمص المسيح إلى عالمنا ليدؼ إنقاذنا نحف البشر الخطاة. فيو المخّمص الوحيد الذي لقد أ وكؿ البركات الروحية المختمفة؟
تأتي تائبًا  مات عمى الصميب لكي يغفر خطايانا، ثـ قاـ مف بيف األموات لكي ييبنا الحياة الجديدة والخمود. فأرجو مستمعي أف 

    ائاًل بينؾ وبيف قبوؿ خالص اهلل الثميف. حتجعؿ الحواجز المختمفة أف تقؼ  الوأف  ،ومؤمنًا بالمسيح
 


