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 والسبعونة الخامس 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

 

الذي أعمنو عندما مستمعي الكريم، لقد تحدثنا في المقاء الماضي عن العيد الجديد الذي بدأه المخّمص يسوع المسيح. ىذا العيد 
ىذا العيد الذي يشير إلى تحرر بني إسرائيل قديمًا من مصر، عن طريق اجتمع مع تالميذه في عشاءه األخير معيم في عيد الفصح. 

َوَباَرَك َوَكسََّر َوَأْعَطى  َأَخَذ َيُسوُع اْلُخْبَز،عندما خالل ىذا العشاء كّنا قد تأممنا بما حصل و عالمة الدم عمى البيوت. وضع ذبح الحمل و 
اْشَرُبوا ِمْنَها ُكمُُّكْم، أَلنَّ هَذا ُهَو َدِمي الَِّذي ِلْمَعْهِد » َوَأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم َقاِئاًل:«. َسِديُخُذوا ُكُموا. هَذا ُهَو جَ » التَّاَلِميَذ َوَقاَل:

 .(62-62:62)بشارة مّتى«اْلَجِديِد الَِّذي ُيْسَفُك ِمْن َأْجِل َكِثيِريَن ِلَمْغِفَرِة اْلَخَطاَيا
 

ثم عاد وأقام  .اهلل كان قد أقام العيد القديم مع شعب بني إسرائيل، من خالل كميمو النبي موسىأن  وذكرنا في الحمقة الماضية
سفك دمو عمى الصميب وقيامتو المجيدة من بين بواسطة العيد الجديد من خالل المخّمص المسيح. ىذا العيد الذي دّشنو المسيح 

، سنخصص لقاء اليوم لمحديث عن ىذا كال العيدينجديد، والمزايا التي يختص بيا ولكي نعرف الفرق بين العيدين القديم والاألموات. 
 أعزائي. فابقوا معنا ،ركين لمفوارق اليامة بين العيدينالسّيما أن الكثيرين مازالوا غير مدالموضوع اليام. 

 
بدأ عند إعطاء اهلل لمناموس أي فرق بين العيدين القديم والجديد، أن العيد القديم كان عيدًا مؤقتًا لفترة زمنية محددة. لعل أىم 

، وانتيى بمجيء المخّمص المسيح. ولقد أوضح لنا الرسول بولس من رسل المسيحية من خالل النبي موسى لشعب إسرائيلالشريعة 
نََّما َأُقوُل: َما َداَم اْلَواِرُث َقاِصرًا اَل َيْفِرُق َشْيًئا َعِن اْلَعْبِد، َمَع َكْوِنِه َصاِحَب اْلَجِميِع. »: ما كتب قائالً األوائل ىذه الحقيقة اليامة عند َواِ 

ِل ِمْن َأِبيِه. هَكَذا َنْحُن َأْيًضا: َلمَّا كُ  نَّا َقاِصِريَن، ُكنَّا ُمْسَتْعَبِديَن َتْحَت َأْرَكاِن اْلَعاَلِم. َبْل ُهَو َتْحَت َأْوِصَياَء َوُوَكاَلَء ِإَلى اْلَوْقِت اْلُمَؤجَّ
ْفَتِدَي الَِّذيَن َتْحَت النَّاُموِس، ِلَنَناَل َولِكْن َلمَّا َجاَء ِمْلُء الزََّماِن، َأْرَسَل اهلُل اْبَنُه َمْوُلوًدا ِمِن اْمرََأٍة، َمْوُلوًدا َتْحَت النَّاُموِس، ِليَ 

 .(5-4:1)الرسالة إلى غالطية«التََّبنِّيَ 
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معينة كان فييا اإلنسان قاصرًا، وبحاجة إلى من يكون وصّيًا زمنية لفترة  تُوضع لشريعةيبدو واضحًا من كالم الرسول بولس أن ا
خالقية التي التي كانت تيدف لتحديد القواعد األ ،ىو الشريعةىنا . والوصي من قبل اهلل عميو أو وكياًل لكي يقوده إلى الوقت المؤجل

المخّمص في ملء الزمان، أي في  وكان ال بد ليذا الوقت أن ينتيي بمجيء المسيحمك عمى أساسيا شعب اهلل قديمًا. كان يجب أن يس
ىذا العيد . بدأ العيد الجديد ما بين اإلنسان واهلل، عن طريق فداء المسيح الكّفاري عمى الصميبوىكذا  الوقت المحدد من قبل اهلل.

  ، وعمى عكس العيد القديم المؤقت.سيستمر إلى األبدالذي الجديد 
 

ويستحق قصاص اهلل لكي ُيدرك اإلنسان مدى فساد طبيعتو الشريرة. ويعرف أنو إنسان خاطئ ثانيًا وكانت الشريعة قد ُوضعت 
إذن إن ىدف الشريعة ىو أن تعّرف ( 2::6ة)رومي «ألن بالناموس معرفة الخطّية»كما كتب الرسول بولس: . إلى نعمتو يحتاجو 

بينما العيد الجديد في المخّمص المسيح يعمن نعمة اهلل الغنية عمى اإلنسان الخاطئ، إذ  البشر أنيم خطاة وقاصرون عن إرضاء اهلل.
ان قاصرًا كما كان في العيد ييب كل من يتوب ويؤمن بفداء المسيح لخطاياه الغفران عنيا، ويجعمو من أوالد اهلل. وىكذا لم يعد اإلنس

   القديم، بل صار يحق لو أن ينال التبني، أي يصبح من أوالد اهلل، كما ذكر الرسول بولس. 
 

أي فإذا سمك بنو إسرائيل بحسب الناموس أما الفرق الثالث بين العيدين القديم والجديد، ىو أن العيد القديم كان عيدًا شرطيًا. 
ال فستأتي عمييم دينونة اهلل. بينما العيد الجديد ىو عيد غير شرطي يدخمو اإلنسان  وصايا اهلل وشرائعو الكثيرة، فسينالون البركة، وا 

ْعُتْم ِلَوَصاَيا الرَّبِّ ِإلِهُكُم الَِّتي َأَنا ُاْنُظْر. َأَنا َواِضٌع َأَماَمُكُم اْلَيْوَم َبَرَكًة َوَلْعَنًة: اْلَبَرَكُة ِإَذا َسمِ »مان فقط. وليذا قال اهلل لموسى: باإلي
ِتي َأَنا ُأوِصيُكْم ِبَها اْلَيْوَم ِلَتْذَهُبوا َورَاَء لِلَهٍة ُأوِصيُكْم ِبَها اْلَيْوَم. َوالمَّْعَنُة ِإَذا َلْم َتْسَمُعوا ِلَوَصاَيا الرَّبِّ ِإلِهُكْم، َوُزْغُتْم َعِن الطَِّريِق الَّ 

  .(62-62:44)تثنية«َتْعِرُفوَهاُأْخَرى َلْم 
 

ىذه النعمة التي تنعم عمى تجّمت فيو نعمة اهلل الغنية. إذ أدان اهلل شعب إسرائيل الرتداده عنو، وبدأ عيدًا جديدًا وىو الذي حصل 
أي أصبح خالص  ص المسيح وعممو الكفاري عمى الصميب.مّ اإلنسان الخاطئ بالغفران الكامل والخالص األبدي لمجّرد إيمانو بالمخ

 الصالحة. لى أعمالوإيمان وال يستند اإلنسان باإل
 

بينما  ،مع شعب بني إسرائيل فقطالعيد القديم  قد أقامكان أن اهلل  ليام بين العيدين القديم والجديد.وا رابعالفرق ال نأتي اآلن إلى
 ًا ــــــــال مفتوحــــــح المجشعب معين، بل أصبصرًا عمى العيد الجديد ىو مع كل من يؤمن من أي شعب أو جنس كان. فمم يعد األمر مقت
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أَلنَُّكْم َجِميًعا َأْبَناُء اهلِل ِباإِليَماِن »كتب الرسول بولس إلى المؤمنين بالمسيح قائاًل: وليذا  ل من يؤمن لكي يغدو من شعب اهلل.اآلن لك

. َلْيَس َعْبدٌ .. ِباْلَمِسيِح َيُسوَع. . َلْيَس َذَكٌر َوأُْنَثى، أَلنَُّكْم َجِميًعا َواِحٌد ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. َفِإْن ُكْنتُْم  َلْيَس َيُهوِديٌّ َواَل ُيوَناِنيٌّ َواَل ُحرٌّ
  .(62-62، 62:2)غالطية«ِلْمَمِسيِح، َفَأْنُتْم ِإًذا َنْسُل ِإْبرَاِهيَم، َوَحَسَب اْلَمْوِعِد َوَرَثةٌ 

 
من أوالد اهلل. وليس ىذا فحسب بل يغدو من نسل إبراىيم أي من شعب اهلل، يتضح لنا أن كل من يؤمن بالمخّمص المسيح يصبح 

ويرث كل المواعيد التي أعمنيا اهلل لشعبو في القديم. ولنالحظ قول الرسول بولس أنو ال يوجد فرق اآلن بين ييودي وأممي بين عبد 
 وحر أو ذكر وأنثى. 

 
مات بدأ عيدًا جديدًا بين اهلل واإلنسان و ال تؤمن اآلن بالمخّمص المسيح الذي أال تود مستمعي أن تصبح من أوالد اهلل وشعبو؟ لما 

دخمك في ىذا العيد الجديد، فتحظى بغفران خطاياك ، ويُ المّجانيالكامل بخالصو عمى الصميب نيابة عنك ؟ وىكذا ُينعم عميك اهلل 
 وتنال الحياة األبدية. 

 
 

 
 


