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  والثمانون لواحدةا الحمقة                  المسيح أقوال                   برنامج أنوار كاشفة        

 
عنواف: نتابع  تقديـ ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد مف برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أف نرحب بؾ صديقي المستمع 

أيضًا أكّدت إعجاب الناس مف حولو، كما ؿ عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمـ المخّمص يسوع المسيح بأقوا«أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 
كّنا قد تحدثنا في المقاء الماضي مستمعي عف مقابمة أحد رؤساء الفريسييف الييود وىو نيقوديموس لممخّمص المسيح. حيث شرح 

سطة روح اهلل القدوس لكي يرى ممكوت اهلل، أو يخبره. ىذا الممكوت الذي ىو لو المسيح أىمية أف يولد اإلنساف والدة روحية ثانية بوا
يُح َتُهبُّ َحْيُث َتَشاُء، َوَتْسَمُع َصْوَتَها، لِكنََّك اَل با»وشّبو المسيح الوالدة الروحية الثانية حي وليس أرضيًا كما ظّف الييود. ممكوت رو  لرِّ

وحِ َتْعَمُم ِمْن َأْيَن تَْأِتي َواَل ِإلَ  أي إف الوالدة مف روح اهلل القدوس تحصؿ  .(3:8)بشارة يوحّنا«ى َأْيَن َتْذَهُب. هَكَذا ُكلُّ َمْن ُوِلَد ِمَن الرُّ
 بصورة عجائبية غير مرئية، كيبوب الريح الذي نسمع صوتو لكننا ال نراه. 

 
بع المخّمص المسيح شارحًا لو أىمية اإليماف لكي وس. إذ تاوفي لقاء اليوـ سنتابع كما وعدناؾ مستمعي حديث المسيح مع نيقوديم

يَِّة هَكَذا َيْنَبِغي َأْن ُيْرَفَع اْبُن اإِلْنَساِن، ِلَكْي اَل َيْهِمَك ُكلُّ » فقاؿ لو:يحصؿ اإلنساف عمى الوالدة الروحية   َوَكَما َرَفَع ُموَسى اْلَحيََّة ِفي اْلَبرِّ
َتُكوُن  أَلنَُّه هَكَذا َأَحبَّ اهلُل اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي اَل َيْهِمَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبلْ  .َحَياُة اأَلَبِديَّةُ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه َبْل َتُكوُن َلُه الْ 

َعاَلَم، َبْل ِلَيْخُمَص ِبِه اْلَعاَلُم. َالَِّذي ُيْؤِمُن ِبِه اَل ُيَداُن، َوالَِّذي اَل ُيْؤِمُن َقْد َلُه اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة. أَلنَُّه َلْم ُيْرِسِل اهلُل اْبَنُه ِإَلى اْلَعاَلِم ِلَيِديَن الْ 
 فابقوا معنا. بتصريح المسيح الياـ ىذا اآلف سنتأمؿ  .(33-8::3)بشارة يوحنا«ِديَن، أَلنَُّه َلْم ُيْؤِمْن ِباْسِم اْبِن اهلِل اْلَوِحيدِ 

 
لكي يشرح المخّمص المسيح أىمية اإليماف لنيقوديموس عاد بو إلى حادثة قديمة حصمت مع شعب إسرائيؿ عندما كانوا في البرّية. 

عب إلى فنتيجة لتذّمر الشعب عمى اهلل وكميمو النبي موسى أرسؿ اهلل الحيات المحرقة لتمدغ الشعب، فمات منيـ الكثيروف. فأتى الش
وعندىا صّمى موسى إلى اهلل مف أجؿ الشعب، فطمب منو اهلل أف يصنع حّية مف ف بخطئيـ وطالبيف مف اهلل رحمة. موسى معترفي

النحاس، وأف يضعيا عمى راية فكؿ مف لدغ ونظر إلييا يحيا. فصنع موسى حّية مف نحاس ووضعيا عمى الراية، فكاف متى لدغت 
 ة النحاس يحيا. حّية إنسانًا ونظر إلى حيّ 
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يَِّة هَكَذا َيْنَبِغي َأْن ُيْرَفَع اْبُن اإِلْنَساِن، ِلَكْي اَل َيْهِمَك »وليذا قاؿ المخّمص المسيح لنيقوديموس أنو:  َكَما َرَفَع ُموَسى اْلَحيََّة ِفي اْلَبرِّ

فع موسى الحّية النحاسية في البرّية لكي ينجو مف اليالؾ المحقؽ والموت أي كما ر «. ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اأَلَبِديَّةُ 
وكاف المسيح يقصد بشخصو ىو عندما قاؿ عف ابف اإلنساف الذي سُيرفع. لكف السؤاؿ  إلييا، ىكذا سُيرفع ابف اإلنساف.كؿ مف ينظر 

مى الصميب وموتو. فكما نجا كؿ مف نظر إلى الحّية ىو: كيؼ سُيرفع المسيح الذي ىو ابف اإلنساف؟ كاف المسيح يتنبأ عف رفعو ع
 النحاسية قديمًا مف الموت، ىكذا سينجو كؿ مف يؤمف بالمسيح المصموب مف اليالؾ األبدي. 

 
وىنا نجد بكّؿ وضوح أىمية اإليماف. لقد كاف الشخص الذي ينظر إلى الحّية النحاسية يثؽ ويصّدؽ أي يؤمف أّنو سينجو مف 

جّرد نظره إلى الحّية النحاسية. وىكذا إّف الشخص اليوـ الذي لسعتو الخطّية يتحرر مف سمطة الخطّية ومف عقابيا األبدي، اليالؾ بم
وعندما يؤمف اإلنساف الخاطئ بالمسيح الذي مات عمى الصميب آخذًا عقاب خطاياه بالمسيح الذي ُرفع عمى الصميب.  بمجّرد إيمانو

الروحية الجديدة. إذ يحؿ روح اهلل القدوس في قمب اإلنساف وُيولده مرة ثانية، والدة روحية. وىذا ما أراد نيابة عنو، تحصؿ الوالدة 
 المخّمص المسيح إيضاحو لنيقوديموس. 

 
ولنالحظ وعد المسيح لكّؿ مف يؤمف أنو ستكوف لو الحياة األبدية. أي أّف ىدؼ اإليماف بالمسيح ىو ليس التحرر مف سمطاف 

نتائجيا فحسب، بؿ نواؿ الحياة األبدية. وىذا بالضبط ما قصده المسيح بممكوت اهلل، ممكوت اهلل الذي يحّرر اإلنساف مف الخطّية و 
 عبودية الخطّية ويجعمو إنسانًا جديدًا وييبو الحياة األبدية. 

 
أَلنَُّه هَكَذا َأَحبَّ اهلُل اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل »مصّرحًا لو بأىـ حقيقة وىي:  مستمعي الكريـ، ليذا تابع المخّمص المسيح كالمو لنيقوديموس

إذف إف رفع المسيح أو موتو عمى خشبة الصميب، تأكيد . «اْبَنُه اْلَوِحيَد، ِلَكْي اَل َيْهِمَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اأَلَبِديَّةُ 
لـ يستطع المخّمص المسيح أف يعّبر عف عظمة وعمؽ محّبة اهلل إال بالقوؿ: حبة اهلل لنا نحف البشر الخطاة. أكيد لمواضح وبرىاف 

أرسمو فيذه ىي المحبة الحقيقية المحبة المضّحية، إذ بذؿ اهلل كممتو األزلي الذي « أَلنَُّه هَكَذا َأَحبَّ اهلُل اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيدَ »
 إلى العالـ، فيو ابنو الوحيد بالمعنى المجازي لمكممة وليس بالمعنى الجسدي، الذي قد يظنو البعض. 

 
ِلَكْي اَل َيْهِمَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه »أما سبب بذؿ اهلل البنو الوحيد عمى الصميب كّفارة عف خطّية الجنس البشري، فيو: 

 و ػػػػػػػػػص، وموتػح المخمّ ػػػػػػػإف اليالؾ األبدي ىو النتيجة الحتمية لنا نحف البشر الخطاة. لكف عندما يؤمف اإلنساف بالمسي«. َبِديَّةُ اْلَحَياُة األَ 
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وكما ذكرنا قبؿ قميؿ يحصؿ أيضًا ىذا اإلنساف المؤمف عمى الحياة األبدية،  البديمي عنو عمى الصميب ينجو بالتأكيد مف ىذا اليالؾ.

أَلنَُّه َلْم ُيْرِسِل اهلُل اْبَنُه ِإَلى اْلَعاَلِم ِلَيِديَن اْلَعاَلَم، َبْل ِلَيْخُمَص ِبِه »اهلل المبرريف. وليذا تابع المخّمص المسيح قائاًل: إذ يصبح مف أوالد 
 «.ْسِم اْبِن اهلِل اْلَوِحيدِ اْلَعاَلُم. اَلَِّذي ُيْؤِمُن ِبِه اَل ُيَداُن، َوالَِّذي اَل ُيْؤِمُن َقْد ِديَن، أَلنَُّه َلْم ُيْؤِمْن ِبا

 
إف ىدؼ إرساؿ اهلل لممسيح إلى عالمنا إذف ىو لكي يخُمص بو العالـ، وليس ليدينو. وليذا إف كؿ مف يؤمف بيذا المخّمص الوحيد 

 ينونة واليالؾ. الفريد لف ُيداف وبالتالي لف ييمؾ. أما الشخص الذي يرفض نعمة اهلل ىذه، ومحبتو الفائقة، فإنو يحكـ عمى نفسو بالد
 

ما ىو موقفؾ مستمعي مف محبة اهلل الفائقة المضحّية نحوؾ؟ أوال تود أف تستفيد مف ىذا العرض المجاني المغري؟ أوال ترغب أف 
يماف أكيد بالمخّمص المسيح،  تنحو مف اليالؾ األبدي كما نجا الشعب قديمًا مف لدغ الحّيات المحرقة؟ تعاؿ إذف بتوبة صادقة وا 

 مف أوالد اهلل وتناؿ الحياة األبدية. فتصبح 
 
   

 
 
 
 

 
 

 


