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 الواحدة واألربعون 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 عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال «أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 

ىل تطمب مستمعي أن ُيجري اهلل معجزة معك أو أمام عينيك لكي تؤمن بالمخّمص المسيح؟ وىل تعمم أن بعض الناس لن يؤمنوا 
وىل ُيعقل أن يجري اهلل أو المخّمص المسيح معجزة مع أحدىم أو أمام حّتى لو أجرى اهلل معجزة أمام أعينيم؟ قد تقول: ىذا مستحيل. 

لو عدنا صديقي إلى اإلنجيل المقدس لوجدنا أن المخّمص المسيح عندما كان عمى األرض قد أجرى معجزات  عينيو وال يؤمن بو!
وأ بو، وأخذوا يتيمونو اتيامات عديدة، لكي ؤساء الدين من الييود استيز كثيرة، وبالرغم من ذلك لم يؤمن بو الكثيرون. ال بل إن ر 

 يقّدموا أعذارًا لعدم إيمانيم بو. 
 
دُّوِقيُّوَن  إلى المخّمص المسيحمّرة جاء » يِسيُّوَن َوالصَّ ُبوُه، َفَسأَُلوُه َأْن ُيِرَيُيْم آَيًة  (المتزمتة )وىم من الفرق الييوديةاْلَفرِّ أي  –ِلُيَجرِّ

َباِح: اْلَيْوَم ِشتَاٌء أَلنَّ السََّماَء »َفَأَجاَب َوَقاَل َلُيْم:ِمَن السََّماِء.  -عجيبة  ِإَذا َكاَن اْلَمَساُء ُقْمُتْم: َصْحٌو أَلنَّ السََّماَء ُمْحَمرٌَّة. َوِفي الصَّ
يٌر َفاِسٌق َيْمَتِمُس آَيًة، َيا ُمرَاُؤوَن! َتْعِرُفوَن َأْن ُتَميُِّزوا َوْجَو السََّماِء، َوَأمَّا َعلَ ُمْحَمرٌَّة ِبُعُبوَسٍة.  َماُت اأَلْزِمَنِة َفَل َتْسَتِطيُعوَن! ِجيٌل ِشرِّ

  .(4-1:::)بشارة مّتى«ُثمَّ َتَرَكُيْم َوَمَضى«. َواَل ُتْعَطى َلُو آَيٌة ِإالَّ آَيَة ُيوَناَن النَِّبيِّ 
 

ع الغفيرة من سبعة أرغفة خبز وعدد قميل من معجزة إشباع الجمو  ىاوكانت آخر  الشفاء، عجائبأجرى المسيح العديد من لقد 
وأخذوا يطمبون منو أن يجري  لم يؤمن بو ىؤالء من أدعياء التدين، بل أرادوا تجربتو وتحّديو.بالرغم من كل تمك العجائب لكن السمك. 

 . يملىذه المسيح  بإجابةاآلن معجزة من السماء، وكأن كل تمك المعجزات التي أجراىا ليست من السماء أي من اهلل. سنتأمل 
 

الطقس من السماء أو ندما قال ليم أنكم تعرفون أحوال مستمعي الكريم، لقد أفحم المخّمص المسيح أدعياء التدّين بإجابتو، ع
مكفيرًا تقولون إنو مطر أو شتاء. فأنتم تستطيعون معرفة األجواء. فعندما يكون الجو صافيًا تقولون إنو صحو، وعندما يكون الجو 

 بالرغم من كل النبوءات التي تنبأت فدين ال تستطيعون تمييز عالمات األزمنة. تلكنكم وأنتم أدعياء الالسماء. أو مظاىر عالمات وجو 
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عالمات معرفة  تستطيعوا أن تدركوا ، لمعن مجيء المسيح المخّمص والممك، في كتب العيد القديم، وحتى أنيا قد حددت زمن مجيئو

 ، وأنني أنا ىو ىذا المخّمص الذي كنتم تنتظرونو. ن مجيء ىذا المخّمصزما
 

واآلن تطمبون مّني آية أو عجيبة من السماء، بالرغم من كل العجائب الباىرة التي أجريتيا أمام وتابع المخّمص المسيح قائاًل: 
وليذا لن أعطيكم إال آية أو عجيبة يونان )أي يونس( النبي. فماذا قصد المسيح بآية أو عجيبة ق. أعينكم. حقًا إنكم جيل شرير وفاس

  يونان النبي؟ 
 

سبق لنا أن تأممنا في لقاء سابق عن جواب المسيح لمفريسيين عندما طمبوا منو أيضًا أن يصنع آية. فتحّدث ليم عن آية يونان 
ِِ َثَلَثَة َأيَّاٍم َوَثَلَث أَلنَُّو َكَما َكاَن ُيوَناُن ِفي َبْطِن اْلُحوِت َثَلَثَة َأيَّاٍم َوَثَلَث َلَيال، ىَكَذا َيُكوُن اْبُن اإِلْنَساِن ِفي قَ »النبي قائاًل:  ْمب اأَلْر

أي المخّمص المسيح. فكما  ،سانىي موت ودفن وقيامة ابن االن أي أن اآلية أو العجيبة التي ستحصل .(4::41)بشارة مّتى«َلَيال
بقي يونان في بطن الحوت ثالثة أيام وثالث ليال، ثم أنقذه اهلل، ىكذا سيبقى المسيح في قمب األرض ثالثة أيام وثالث ليال، عندما 

يم أحجية أكبر، ولغزًا وكأن المسيح بيذا الجواب العظيم قد قّدم ل قبر في القيامة الظافرة المجيدة.يموت وُيدفن، ثم يقيمو اهلل من ال
مجيء المسيح المخّمص الممك، فكيف بيم أي عالمات  ،عجيبًا عمييم أن يفيموه. فإذا ىم لم يستطيعوا أن يميزوا عالمات األزمنة

 يدركون اآلن ىذا السر العظيم، سر فداء اإلنسان بموت ودفن وقيامة المسيح من بين األموات؟ 
 

ن كممة اهلل الحّية كما جاءت في الكتاب المقدس، ىي التي ُتعمن لنا خالص اهلل الكامل، وكل الحقائق ىل تعمم أي العزيز، مستمع
الروحية التي يجب أن  نؤمن بيا. وليذا نحن لسنا بحاجة إلى عجائب يجرييا اهلل أو المخّمص المسيح، لكننا بحاجة فقط لكي نؤمن 

أن أساس اإليمان المسيحي ىو اإليمان بموت وقيامة المخّمص المسيح مستمعي ىل تعمم و ل كممتو الحّية. بما أعمنو اهلل لنا من خال
أن ييب كل من يؤمن بو أن يكّفر عن خطّية الجنس البشري؟ وأيضًا ىو وقيامتو الظافرة وأن ىدف موت المسيح من بين األموات؟ 

 مود؟ الغفران الكامل والحياة الروحية الجديدة والخ
 

من ال يؤمن أن المسيح قد مات عمى الصميب فداء لمجنس البشري، وأنو بالتالي لم يقم ىناك من أدعياء التدّين  لكن مع األسف
خالص اهلل تتجاىمون ينطبق عمييم قول المسيح ألدعياء التدين في زمانو: أنكم ال تعرفون عالمات األزمنة، أو لذا من بين األموات. و 

 . الذي يجب أن تؤمنوا بوالذي ُأعمن، و 
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ىناك حادثة ىامة حصمت بعد قيامة المسيح من بين األموات سّجميا لنا البشير يوحنا. فقد ظير المسيح بعد قيامتو إلى التالميذ 

صر في يديو وأراىم يديو المجروحتين وجنبو المطعون. لكن التمميذ توما لم يكن معيم. وعندما أخبروه أنيم رأوا الرب قال ليم: إن لم أب
وبعد ثمانية أيام ظير المسيح مّرة أخرى وكان توما موجودًا معيم. عندىا قال المسيح وأضع يدي في جنبو ال أؤمن. أثر المسامير 

، َوَىاِت َيَدَك َوَضْعَيا ِفي َجْنِبي، َواَل َتُكْن َغْيَر ُمْؤِمٍن بَ »:لتوما َربِّي » َأَجاَب ُتوَما َوَقاَل َلُو: «.ْل ُمْؤِمًناَىاِت ِإْصِبَعَك ِإَلى ُىَنا َوَأْبِصْر َيَديَّ
لِيي!  (. 42-42:41)بشارة يوحنا «ِذيَن آَمُنوا َوَلْم َيَرْواأَلنََّك رََأْيَتِني َيا ُتوَما آَمْنَت! ُطوَبى ِلمَّ » َقاَل َلُو َيُسوُع:«. َواِ 
 

شخص الذي يؤمن بالمخّمص المسيح دون أن يراه. فيل تكون أنت مستمعي أي يا لغبطة ال. «ِذيَن آَمُنوا َوَلْم َيَرْواُطوَبى ِلمَّ »أجل، 
من أولئك األشخاص الذين يؤمنون بالمسيح وىكذا تحظى بالغفران الكامل عن خطاياك وتصبح من أوالد اهلل وتنال الحياة األبدية؟ أم 

 عجيبة لكي تؤمن؟ما زلت تطمب 
 


