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 والثالثون ةسابعال 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
 

ىل تعاني مستمعي من الشك؟ وىل تراود أفكارك الشكوك؟ ىناك من يشك بشكل مستمر ومن أمور عديدة. فيو يشك بتصرفات 
مور بنفسو ورًا يراىا، إذ أن الميم بالنسبة لو أن يتأكد من األزمالئو، ويشك بمحبة أىمو لو. وقد يتناول الشك أمورًا يسمعيا وحتى أم

ىو من األمور اليامة التي تحول دون إيمان اإلنسان؟ أيضًا  ىل تعمم مستمعي أن الّشك في الحقائق الدينيةوبشكل ممموس ويقيني. 
ية. وبدون إيمان ال يمكن لإلنسان أن يصبح فكيف أؤمن بأمر أشك بحقيقتو؟ وفي نفس الوقت إن اإليمان ىو ركن أساسي في المسيح

 وينال خالص اهلل. مسيحياً 
 

نقرأ عن حادثة حصمت في أيام المخّمص المسيح كشفت لنا التناقض بين الشك واإليمان. فقد أمر المخّمص المسيح تالميذه أن 
اج، وفي ختام الميل أتى المسيح إلييم ماشيًا عمى يدخموا السفينة، بينما ذىب ىو إلى الجبل ليصّمي. وبينما ىم في السفينة ىاجت األمو 

ُعوا! َأَنا ُىَو.» َوِمَن اْلَخْوِف َصَرُخوا! َفِمْمَوْقِت َكمََّمُيْم َيُسوُع ِقاِئاًل:الميذ وظّنوا أنيم يرون خيااًل. البحر، فاضطرب الت «. اَل َتَخاُفوا َتَشجَّ
َفَنَزَل ُبْطُرُس ِمَن السَِّفيَنِة َوَمَشى «. َتَعالَ » َفَقاَل:«. ُكْنَت َأْنَت ُىَو، َفُمْرني َأْن آِتَي ِإَلْيَك َعَمى اْلَماءِ  َيا َسيُِّد، ِإنْ » َفَأَجاَبُو ُبْطُرُس َوَقاَل:

يَح شَ َعَمى اْلَماِء ِلَيْأِتَي ِإَلى َيُسوَع. َولِكْن َلمَّا  ِذ اْبَتَدَأ َيْغَرُق، َصَرَخ  ِديَدًة َخاَف.رََأى الرِّ ِني!»ِقاِئاًل:َواِ  ، َنجِّ َفِفي اْلَحاِل َمدَّ َيُسوُع «. َياَربُّ
يُح. َوالَِّذيَن ِفي السَِّفيَنِة َجاُءوا َوَسَجُدوا َلُو « َيا َقِميَل اإِليَماِن، ِلَماَذا َشَكْكَت؟» َيَدُه َوَأْمَسَك ِبِو َوَقاَل َلُو: َوَلمَّا َدَخاَل السَِّفيَنَة َسَكَنِت الرِّ

 .بيذه الحادثةاآلن سنتأمل  .(33-11:22)بشارة مّتى«ِباْلَحِقيَقِة َأْنَت اْبُن اهلِل!» َقاِئِميَن:
 

ذ الخائفين عندما رأوه ماشيًا عمى أن قال لمتالمي لو لقد خاف التمميذ بطرس وشّك بالرغم من أن المسيح سبق مستمعي الكريم،
ُعوا! »لبحر: ا فصرخ  ،، وأمره بأن يأتي إليو ماشيًا عمى الماء. لكن بطرس مع اشتداد الريح خاف وابتدأ يغرق«ال تخافوا .أنا ىوَتَشجَّ

شّك بقدرة  لقد بدأ خوف بطرس عندما «َيا َقِميَل اإِليَماِن، ِلَماَذا َشَكْكَت؟»: قائاًل لو وىنا مّد المسيح يده وأمسك بو قائاًل: يا رّب نّجني.
 َيا »أمرًا طبيعيًا أن يوّبخو المسيح قائاًل:  ، وىكذا قّل إيمانو أو حتى فقده، وليذا لم يكن غريبًا أنو أخذ يغرق. وكانالمسيح عمى حفظو
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 ولّما دخال السفينة سكنت الّريح.  «َقِميَل اإِليَماِن، ِلَماَذا َشَكْكَت؟

 
وعندما يسيطر اإليمان ييرب الشك. ليذا  يستولي الشك عمى اإلنسان يبتعد اإليمان.إن الشّك يقابل اإليمان، فعندما من الواضح 

 و ثمآمنوا بلمسوا قدرة المسيح العجائبية الخارقة  من الميم جدًا أن نواجو الشك باإليمان. ولنالحظ أن الذين كانوا في السفينة عندما 
 . «اهلِل! ِباْلَحِقيَقِة َأْنَت اْبنُ » قائمين:لو جاءوا وسجدوا »

 
ىناك حادثة ىامة أخرى توضح لنا العالقة بين الشك واإليمان. فبعد قيامة المسيح من بين األموات، شّك التمميذ توما بقيامتو. فمّما 

، َوَىاِت َيَدَك َوَضْعَيا ِفي َىاِت ِإْصِبَعَك ِإلَ »َقاَل ِلُتوَما:  ظير المسيح مّرة ثانية لمتالميذ وكان توما موجودًا معيم. ى ُىَنا َوَأْبِصْر َيَديَّ
لِيي!»َجاَب ُتوَما َوَقاَل َلُو: أَ  «.َجْنِبي، َواَل َتُكْن َغْيَر ُمْؤِمٍن َبْل ُمْؤِمًنا أَلنََّك رََأْيَتِني َيا ُتوَما آَمْنَت! ُطوَبى »َقاَل َلُو َيُسوُع: «. َربِّي َواِ 

، يؤمن فقط نوا ولم يروا. ىذا ىو طمب اهلل من اإلنسان أن يؤمن(. أجل طوبى لمذين آم12-12:12)بشارة يوحّنا«َيَرْوا ِذيَن آَمُنوا َوَلمْ ِلمَّ 
 بالمخّمص المسيح، وأن يطرد كل شك، لكي يحصل عمى خالص اهلل وغفرانو الكامل.

 
الثقة بما ُيرجى »يعّرفو لنا سفر العبرانيين ىو: ىو عكس العيان واألمور المنظورة المحسوسة. فاإليمان كما أن اإليمان ولنالحظ 

وبوعوده من أجمنا، ، وّفره لنا بالخالص الذي واإليمان الكامل، باهلل األكيدة فيو الثقة .(2:22)العبرانيين«ان بأمور ال ُترىقواإلي
 فدائنا. وبالمخّمص المسيح الذي أرسمو ل

 
ذكرنا في بداية المقاء فإن اإليمان ىو ركن أساسي من أركان المسيحية. وليذا نجد كممة اهلل تشدد عمى صديقي المستمع، كما 

ح صرّ ولقد  إذ ميما قام اإلنسان من أعمال صالحة، فإن ىذا لن يبرره أمام اهلل. لكي يحصل اإلنسان عمى خالص اهلل.أىمية اإليمان 
ِتي ِإَلى اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن َيْسَمُع َكاَلِمي َوُيْؤِمُن ِبالَِّذي َأْرَسَمِني َفَمُو َحَياٌة َأَبِديٌَّة، َواَل َيأْ  اَْلَحقَّ » الرب يسوع المسيح نفسو قائاًل:

هلل قد أرسمو، أي أرسمو لفداء يؤكد المسيح ىنا أن كل من يؤمن بأن ا .(12:2)بشارة يوحّنا«َدْيُنوَنٍة، َبْل َقِد اْنَتَقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإَلى اْلَحَياةِ 
 البشرية، فمو حياة أبدية. أي ينال الغفران الكامل ويحظى بالخمود. 
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ولنالحظ قول المسيح أن ىذا الشخص الذي يؤمن ال يأتي إلى دينونة، أي لن يدينو اهلل في يوم الدينونة األخير، بل سينتقل فورًا 

 ص المسيح وعممو الكفاري عمى الصميب. فميما كان اإلنسان شريرًا فإن اهلل يغفر من الموت إلى الحياة. والسبب ألنو آمن بالمخمّ 
 خطاياه بمجّرد إيمانو القمبي بالمخّمص المسيح. 

  
َأنَّ اهلَل َأَقاَمُو  أَلنََّك ِإِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّبِّ َيُسوَع، َوآَمْنَت ِبَقْمِبكَ »: فقد كتب قائالً  الرسول بولس من رسل المسيحية األوائلأما  

، َواْلَفَم ُيْعَتَرُف ِبِو ِلْمَخاَلِص. أَلنَّ اْلِكتَابَ  سالة )الر «َمْن ُيْؤِمُن ِبِو اَل ُيْخَزىُكلُّ »  َيُقوُل:ِمَن اأَلْمَواِت، َخَمْصَت. أَلنَّ اْلَقْمَب ُيْؤَمُن ِبِو ِلْمِبرِّ
عن خطاياه عن طريق اإليمان بالمخّمص المسيح، أي اإليمان بعممو الكفاري إذن يخمص المرء وينال الغفران (. 22-2:22إلى رومية

وكما الحظنا ألن كل من يؤمن بو ال يرّده اهلل خائبًا، ويحقق لو رغبتو بالخالص.  وقيامتو المجيدة من بين األموات.عمى الصميب، 
   كل من يؤمن. الغنّية ورحمتو لخالص   ىذه ىي نعمة اهلل

 
ن الخالص الذي يقّدمو اهلل ىو خالص مّجاني، ألن المسيح قد دفع ثمن عقاب خطايانا عمى الصميب، وما عمينا وليذا نقول إ

نحن سوى أن نؤمن فقط. فيل تراك مستمعي تأتي تائبًا عن خطاياك ومؤمنًا بالفادي المسيح؟ وعندىا تنال الغفران الكامل وتصبح من 
    أوالد اهلل وتحظى بالخمود. 

 
    

 


