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 واألربعونة عتاسال الحمقة                  المسيح قوالأ                     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 تعمم مستمعي أىمية اإليمان في حياتك؟ إن ضرورة اإليمان تتجّمى في موقفنا من األمور غير المنظورة، إذ أن األمور  
يمان لعظيم الخالق غير منظور بالنسبة لنا، وليذا نحن بحاجة إلى اإلالمنظورة ليست بحاجة إلى إيمان، ألننا نراىا ونممسيا. فاهلل ا

وكذلك إن كممة اهلل الحّية التي أبقاىا معنا، ىي منظورة بالنسبة لنا من ناحية الشكل فقط، أي من و، لكي نعترف بوجوده ونثق بو. في
ىذا الكتاب ىو كممة اهلل الحّية الفّعالة التي أبقاىا اهلل  حيث وجود كتاب نطمق عميو الكتاب المقّدس. لكن عمينا أن نؤمن ونصّدق أن

 بين أيدينا، وأن نعمل بما جاءت فيو.
 

لعّل السؤال اآلن ىو: ىل ىناك واإليمان ىو عكس الشكوك والظنون. فعندما يكون إيماننا صحيحًا ينتفي الشك وكذلك الظنون. 
وأحيانًا أخرى ضعيفًا؟ لإلجابة عن ىذا السؤال اليام، نورد الحادثة التالية التي  درجات في اإليمان؟ أي ىل يكون اإليمان أحيانًا قوياً 

 دّونيا لنا اإلنجيل المقّدس: 
 
ْصَرُع َوَيتَأَلَُّم َشِديًدا، َيا َسيُِّد، اْرَحِم اْبني َفِإنَُّو يُ »ِإَلى اْلَجْمِع َتَقدََّم ِإَلْيِو َرُجٌل َجاِثًيا َلُو َوَقاِئاًل:  -أي المسيح وتالميذه –َوَلمَّا َجاُءوا »

َأيَُّيا اْلِجيُل َغْيُر اْلُمْؤِمِن، » َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل:«. َوَأْحَضْرُتُو ِإَلى َتاَلِميِذَك َفَمْم َيْقِدُروا َأْن َيْشُفوهُ  َوَيَقُع َكِثيرًا ِفي النَّاِر َوَكِثيرًا ِفي اْلَماِء.
َفاْنَتَيَرُه َيُسوُع، َفَخَرَج ِمْنُو الشَّْيَطاُن. َفُشِفَي اْلُغاَلُم ِمْن ِتْمَك « َمَعُكْم؟ ِإَلى َمَتى َأْحَتِمُمُكْم؟ َقدُِّموُه ِإَليَّ ىُيَنا! اْلُمْمَتِوي، ِإَلى َمَتى َأُكونُ 

ِلَعَدِم ِإيَماِنُكْم. َفاْلَحقَّ » َفَقاَل َلُيْم َيُسوُع:« ِدْر َنْحُن َأْن ُنْخِرَجُو؟ِلَماَذا َلْم َنقْ »السَّاَعِة. ُثمَّ َتَقدََّم التَّاَلِميُذ ِإَلى َيُسوَع َعَمى اْنِفرَاٍد َوَقاُلوا: 
ُن َشْيٌء َغْيَر ُمْمِكٍن ا ِإَلى ُىَناَك َفَيْنَتِقُل، َواَل َيُكوَأُقوُل َلُكْم: َلْو َكاَن َلُكْم ِإيَماٌن ِمْثُل َحبَِّة َخْرَدل َلُكْنُتْم َتُقوُلوَن ِليَذا اْلَجَبِل: اْنَتِقْل ِمْن ُىنَ 

 فابقوا معنا. بيذه الحادثة اآلن سنتأمل  .(02-41:41)بشارة مّتى«َلَدْيُكمْ 
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بن مستمعي الكريم، نالحظ من ىذه الحادثة أن تالميذ المسيح الذين كانوا لوحدىم عندما كان في جبل التجّمي، لم يستطيعوا شفاء ا

 الرجل الذي كان يصرعو الشيطان. فالميم المسيح لعدم إيمانيم. بينما استطاع المسيح بكممة واحدة أن ينتير الشيطان ويشفي الغالم. 
وىنا نجد قوة المسيح العجائبية العظمى، فيو كابن اهلل، يستطيع أن يقوم بكل ىذه العجائب الباىرة. وىو الذي أقام الموتى وأعاد 

وأخرج األرواح الشريرة. وليذا لم يكن  الذي أشبع الجياع،وىو  ح يمشي،يكس، واليسمع ويتكّمميان، وجعل األصم واألخرس البصر لمعم
 الغالم. ويشفي خرج الشيطان غريبًا اآلن أن ي  

 
ِلَعَدِم ِإيَماِنُكْم. »: عمى انفراد عن سبب عدم قدرتيم عمى شفاء ىذا الولد، أجابيم المسيح قائالً بعدئذ وعندما سأل التالميذ المسيح 

 ِمْن ُىَنا ِإَلى ُىَناَك َفَيْنَتِقُل، َواَل َيُكوُن َشْيٌء َغْيَر َفاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َلْو َكاَن َلُكْم ِإيَماٌن ِمْثُل َحبَِّة َخْرَدل َلُكْنُتْم َتُقوُلوَن ِليَذا اْلَجَبِل: اْنَتِقلْ 
 «.ُمْمِكٍن َلَدْيُكمْ 

 
بسبب عدم إيمانيم. أي لم يكن عندىم إيمان البتة. ألن المسيح تابع كالمو التالميذ إخراج الشيطان وشفاء الغالم  إذن لم يستطع

كنقل  القيام بأعمال عظيمة جداً حتى موّضحًا فقال: أنو لو كان عندىم إيمان كحّبة الخردل الصغيرة الستطاعوا شفاء ىذا الغالم، و 
 من المعموم أن حّبة الخردل ىي حبة صغيرة جدًا، وعندما تنمو تصبح شجرة كبيرة.ن لدييم. الجبال، إذ لن يكون شيء غير ممك

  
يثمر ، أي حتى تقوموا بمثل ىذه العجائبفقط، قميل وكأن المخّمص المسيح أراد القول لتالميذه: يكفي أن يكون عندكم إيمان 

وليذا وّبخيم المسيح قائاًل:  الذاتية وليس بقوة اإليمان التي تعتمد عمى اهلل.يشفوا الغالم بقّوتيم يذ حاولوا أن ويبدو أن التالم. إيمانكم
المشكالت التي قد أما نقل الجبال فيو يعني إزالة  «َأيَُّيا اْلِجيُل َغْيُر اْلُمْؤِمِن، اْلُمْمَتِوي، ِإَلى َمَتى َأُكوُن َمَعُكْم؟ ِإَلى َمَتى َأْحَتِمُمُكْم؟»

َواَل َيُكوُن »قائاًل: وليذا تابع المسيح أي ليس الجبال بالمعنى الحرفي لمكممة. بواسطة اإليمان، رسوخ كالجبال، نراىا من الضخامة وال
 «.َشْيٌء َغْيَر ُمْمِكٍن َلَدْيُكمْ 

 
ر ال يتوقف ىنا، ألن لإليمان كما الحظت فإن اإليمان ىو أمر حيوي وميم في حياة اإلنسان المؤمن. لكن األمصديقي المستمع، 

دورًا جوىريًا في عالقتنا كبشر مع اهلل، فاإليمان ىو بداية وأساس ىذه العالقة مع اهلل. ىل تعمم مستمعي أن اإليمان ىو مطمب اهلل 
 اه اهلل ــــــــالخميل الذي دع وليذا نجد أن اهلل تعامل مع اإلنسان منذ البداية عن طريق اإليمان. وقد نجح إبراىيم األول لبدء عالقتنا معو؟ 
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في امتحان اإليمان، إذ صّدق مواعيد اهلل ووثق بو، وليذا د عي إبراىيم بأبو المؤمنين. وقد امتدح اهلل إيمان كل من وثق بو، وألقى 

 (.1:44)عبرانيين«وأنو ُيجازي الذين يطمبونو أنو موجودبألنو يجب أن الذي يأتي إلى اهلل يؤمن » ىو مكتوب:كما رجاءه عميو. 
اإليمان المطموب مّنا في ىذه األيام؟ وىل مجّرد اإليمان باهلل يكفي؟ مع  لكن ما ىو. المسيحية وليذا ي عتبر اإليمان ىو األساس في

 (.0::4)يعقوب«الشياطين يؤمنون ويقشعرون»العمم أن 
 

 ت أساسات السجن، فانفتحت األبوابة، وتزعزعميسجن بمدينة فيمبي، حصمت زلزلة عظبولس وسيال في الالرسوالن عندما كان 
يا »أه. وعندىا قال لبولس وسيال: لكن بولس ىدّ  سيفو وكان مزمعًا أن يقتل نفسو، وانفّكت قيود المسجونين. فخاف حافظ السجن واستلّ 

 (. 64-62:41رسل)أعمال ال«آمن بالرب يسوع المسيح فتخُمص أنت وأىُل بيِتكَ »فأجاباه:  «سّيدي ماذا ينبغي أن أفعل لكي أخمص؟
 

إلى عالمنا، أصبح اإليمان بو ىو اإليمان المطموب من كل إنسان لكي يحصل عمى خالص  بعد مجيء المخّمص المسيحأجل، 
 اهلل. والسبب ألن المسيح قد مات عمى الصميب مكّفرًا عن ذنوبنا وقام من بين األموات لكي يمنحنا الحياة الجديدة والخمود.

 
تنال أن عي أن مجّرد اإليمان باهلل يجعمك تحظى برضاه؟ وىل تظن أن بأعمالك الصالحة تستطيع ىل ما زلت تعتقد مستم

مكافأتو؟ وماذا عن اآلثام التي تستعبدنا جميعًا؟ إن اإليمان بالمخّمص المسيح ىو الذي يحررك من عبودية الخطّية وييبك الغفران 
   ل رضى اهلل وخالصو الكامل. وىكذا تناعنيا. فيل تراك تؤمن بيذا المخّمص الفريد؟ 

               
 


