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 ونة والخمسسادسال الحمقة               المسيح أقوال                     برنامج أنوار كاشفة         
 
نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت أن  أىاًل ومرحبًا بك مستمعي العزيز في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا 

أكّدت الناس من حولو، كما إعجاب يح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المس«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

كثر من ىذه األعمال الصالحة أنك عندما ت  تظن ىل عندك اعتقاد مستمعي أنك بأعمالك الصالحة تستطيع إرضاء اهلل؟ وىل 
قد أنك عندما تقوم بالواجبات الدينية يصبح ىناك أمل أكبر لديك بنوال يكون لك حظ أوفر بالحصول عمى الحياة األبدية؟ وىل تعت

داء الواجبات  ىذا مع األسف ىو ما اعتقد ويعتقد بو الكثيرون.غفران اهلل؟  فالناس بمعظميم يظنون أن القيام باألعمال الصالحة، وا 
 زمان فيولم يكن األمر مختمفًا ر في نوال الحياة األبدية. يم، ويقّدم ليم حظوظًا أوفالبد أن يجعل اهلل يرضى عن والفرائض الدينية

 المخّمص المسيح. 
 

اِلُح، َأيَّ َصاَلٍح َأْعَمُل ِلَتُكوَن ِلَي اْلَحَياُة » :قائاًل لو طارحًا عميو السؤالشاب غني إلى المسيح مّرة أتى فقد  َأيَُّيا اْلُمَعمُِّم الصَّ
َة َفاْحَفِظ ِلَماَذا َتْدُعوني َصاِلًحا؟ َلْيَس َأَحٌد َصاِلًحا ِإالَّ َواِحٌد َوُىَو اهلُل. َولِكْن ِإْن َأَرْدَت َأْن َتْدُخَل اْلَحَيا» :يسوع َفَقاَل َلوُ « اأَلَبِديَُّة؟
وِر. َأْكِرْم َأَباَك َوُأمََّك، َوَأِحبَّ َقِريَبَك  اَل َتْقُتْل. اَل َتْزِن. اَل َتْسِرْق. الَ » َفَقاَل َيُسوُع:« َأيََّة اْلَوَصاَيا؟» :الشاب َقاَل َلوُ «. اْلَوَصاَيا َتْشَيْد ِبالزُّ
: «. َكَنْفِسكَ  ِإْن َأَرْدَت َأْن َتُكوَن َكاِماًل َفاْذَىْب » َقاَل َلُو َيُسوُع:« ىِذِه ُكمَُّيا َحِفْظُتَيا ُمْنُذ َحَداَثِتي. َفَماَذا ُيْعِوُزني َبْعُد؟»َقاَل َلُو الشَّابُّ
َفَممَّا َسِمَع الشَّابُّ اْلَكِمَمَة َمَضى َحِزيًنا، أَلنَُّو َكاَن َذا َأْمَوال «. اْتَبْعِني ْماَلَكَك َوَأْعِط اْلُفَقرَاَء، َفَيُكوَن َلَك َكْنٌز ِفي السََّماِء، َوَتَعالَ َوبْع أَ 
بيذا الحوار ومعانيو البميغة بعد اآلن ميعًا. سنتأمل ج ام ومثير، البد أن نستفيد منوإنو بالفعل حوار ى .(22-61:61)بشارة مّتىَكِثيَرةٍ 

 فابقوا معنا.
 

عمى  صديقي المستمع، لقد افترض ىذا الشاب الغني أن بأعمالو الصالحة يستطيع الدخول إلى الحياة األبدية. وليذا طرح السؤال
أو بتعبير آخر ما ىي األعمال الصالحة التي يجب أن أقوم بيا  «َأْعَمُل ِلَتُكوَن ِلَي اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة؟ َأيَّ َصاَلحٍ »: المخّمص المسيح

 مني لمحصول عمى الحياة األبدية؟والتي تؤىّ 
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األبدية،  ولقد أجاب المخّمص المسيح الشاب الغني بما يناسب ىذا االفتراض. أي إذا كنت تظن أنك بأعمال الصالح تدخل الحياة

الذي يعرف الوصايا أمرًا غريبًا، وىو لقد كان تساؤل ىذا الشاب الييودي « َأيََّة اْلَوَصاَيا؟». وىنا سألو الشاب: فعميك أن تحفظ الوصايا
ْقُتْل. اَل تَ »ومع ذلك أجابو المخّمص المسيح موضحًا لو ىذه الوصايا، وذكر ستة منيا وىي:  العشر التي أعطاىا اهلل لكميمو موسى. 

وِر. َأْكِرْم َأَباَك َوُأمََّك، َوَأِحبَّ َقِريَبَك َكَنْفِسكَ  التي ذكرىا الست ولنالحظ أن جميع ىذه الوصايا «. اَل َتْزِن. اَل َتْسِرْق. اَل َتْشَيْد ِبالزُّ
كرام األب واألم، ومحّبة القريب فالقتل والزنا والسرقة، وعدم الشيادة بالزور، المسيح ترتبط كميا بعالقة اإلنسان مع اآلخرين.  وا 

 لآلخرين.  خطيئة تسيءكالنفس، ىذه الوصايا كميا تحدد كيف يجب أن تكون عالقة اإلنسان مع اآلخرين، أي عميو أن يتجّنب أية 
 

المسيح انتباىو إلى وىنا لفت  .«َفَماَذا ُيْعِوُزني َبْعُد؟» منذ حداثتو، ثم سأل: وىنا اّدعى الشاب أنو قد حفظ ىذه الوصايا جميعاً 
ِإْن َأَرْدَت َأْن َتُكوَن َكاِماًل َفاْذَىْب َوبْع َأْماَلَكَك َوَأْعِط » عندما قال لو: «.ِحبَّ َقِريَبَك َكَنْفِسكَ ت»أال وىي: التي ذكرىا لو الوصية األخيرة 

مى ميك أن توّزع أموالك عع ،ا كنت فعاًل تحب قريبك كنفسك كما تّدعيأي إذ «.اْتَبْعِني اْلُفَقرَاَء، َفَيُكوَن َلَك َكْنٌز ِفي السََّماِء، َوَتَعالَ 
وجدناه ليذا أي أن يوّزع أموالو الكثيرة عمى الفقراء، ، مستحيل أن يقوم بو ىذا الشاب الغنيمن ال وبما أن ىذا أمر الفقراء، ثم تتبعني.

بالتالي يحصل يحب قريبو كنفسو، وأن أنو من المستحيل عميو أن . وىكذا سقط ىذا الشاب الغني في االمتحان، وتأكد لو مضي حزيناً ي
 عمى الحياة األبدية بواسطة أعمالو الصالحة. 

 
ذا كانت األعمال الصالحة  ؟إذا كان من المستحيل عمى اإلنسان أن يطبق وصايا اهلل وبشكل كاملمستمعي الكريم،  داء وا  وا 

فأين ىو الحل ليذه ينال رضى اهلل وأن يحظى بالحياة األبدية؟ الخاطئ أن ال تستطيع أن تجعل اإلنسان ض الدينية الواجبات والفرائ
 ة. ىامتتضح لنا حقائق  تساؤالت ىامة وباإلجابة عنيا إنيا فعالً المعضمة؟ 

 
لمخطية. وأنو ال يوجد إنسان صالح أو ن و جميعنا كبشر خطاة، ال بل مستعبد لقد كشف لنا الكتاب المقدس حقيقة أساسية وىي أننا

كما كممة اهلل الحّية  وأخبرتنا .«َلْيَس َأَحٌد َصاِلًحا ِإالَّ َواِحٌد َوُىَو اهللُ »حتى يستطيع أن يفعل الصالح. وليذا قال المسيح لمشاب الغني: 
َيُم. َلْيَس َمْن َيْطُمُب اهلَل. اْلَجِميُع زَاُغوا َوَفَسُدوا َمًعا. َلْيَس َمْن َيْعَمُل َأنَُّو َلْيَس َبارٌّ َواَل َواِحٌد. َلْيَس َمْن َيفْ » :جاءت في الكتاب المقدس

تقّرب من اهلل أن ي وأ(. فإذا كان اإلنسان فاسدًا في طبيعتو فكيف بإمكانو أن يفعل الصالح؟ 62-1::6رومية)َصاَلًحا َلْيَس َواَل َواِحدٌ 
 الصالح؟ 
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ِبرُّ اهلِل  ...َوَأمَّا اآلَن َفَقْد َظَيَر ِبرُّ اهللِ »ت الرسول بولس من رسل المسيحية األوائل عندما كتب قائاًل: لقد أجابنا عن ىذه التساؤال

اًنا ِإِذ اْلَجِميُع َأْخَطُأوا َوَأْعَوزَ  ِباإِليَماِن ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، ِإَلى ُكلِّ َوَعَمى ُكلِّ الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن. أَلنَُّو اَل َفْرَق. ِريَن َمجَّ ُىْم َمْجُد اهلِل، ُمَتَبرِّ
إذن لقد أعمن اهلل تبريره  .(22-26:1)الرسالة إلى رومية «فَّاَرًة ِباإِليَماِن ِبَدِموِ ِبِنْعَمِتِو ِباْلِفَداِء الَِّذي ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح، الَِّذي َقدََّمُو اهلُل كَ 

الذي قام بالتكفير الذي وحده البار، ألنو كممة اهلل المتجّسد، وىو ع المسيح. المسيح لإلنسان الخاطئ، من خالل اإليمان بالمخّمص يسو 
وىكذا يتبرر وينال الغفران عن خطاياه، عن خطية الجنس البشري بأكممو عندما مات عمى الصميب، عوضًا عّنا نحن البشر الخطاة. 

 كل من يؤمن بالمسيح وعممو الكفاري من أجمو.
 

تقدّمو المسيحية لإلنسان الخاطئ، وىو ما عجزت عنو األعمال الصالحة والفرائض الدينية، أال وىو تبرير  ىذا ىو الحل الذي
. ىذا ىو الخبر المفرح أن اهلل يغفر ذنوبنا ويجعمنا أبرارًا أمامو، وييبنا فقط اإلنسان عن طريق اإليمان، اإليمان بالمخّمص المسيح

 ؟   والفريد ص المسيح. فيل تراك مستمعي تؤمن بيذا المخّمص الوحيدالحياة األبدية فقط إذا آمّنا بالمخمّ 
 


