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 التاسعة والثمانون 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 ديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال ع«أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 

؟ أم تراك تحاول كشف الحقائق كيف تنظر إلى األمور مستمعي؟ ىل تحاول أن تنظر إلييا كما تبدو لك ولغيرك بحسب المظاىر
بني عمى أساسيا موقفنا، بينما لو عممنا الحقيقة لتبّدلت وجية نظرنا التي تكمن وراءىا؟ وىل تعمم أننا كثيرًا ما ُنخدع بالمظاىر، ون

أو ليست ىذه ميمة القضاء عندما ُتعرض عميو قضية ما؟ فعمى القاضي أن يبحث في كل األدلة والقرائن  حول ىذا الموضوع؟
ن بريء بجريمة ما، وفي المقابل قد ُيبرأ إنسان وُيحاول أن يفيم حقيقة الموضوع قبل أن ُيصدر حكمو. وليذا نجد أحيانًا أن ُيّتيم إنسا

 مجرم، ألنو استطاع اخفاء األدلة بحقو.  
 

وخاصة من الفريسيين اتيامات عديدة، وعمى رأسيا أنو كان ولعّل ىذا ما حصل في أيام المخّمص يسوع المسيح. إذ اّتيمو الييود 
ا فحسب بل ارادوا قتمو ان يشفي المرضى في يوم السبت. وليس ىذيكسر وصية اهلل في الشريعة بحفظ يوم السبت، والسبب ألنو ك

 فواجييم المسيح قائاًل ليم:  لى ىذه التيمة الباطمة.إاستنادًا 
 
َعَماًل َواِحًدا »َقاَل َلُهْم: َأَجاَب َيُسوُع وَ « ِبَك َشْيَطاٌن. َمْن َيْطُمُب َأْن َيْقُتَمَك؟»َأَجاَب اْلَجْمُع َوَقالُوا: « ِلَماَذا َتْطُمُبوَن َأْن َتْقُتُموِني؟»

ُبوَن َجِميًعا. ِلهَذا َأْعَطاُكْم ُموَسى اْلِختَاَن، َلْيَس َأنَُّه ِمْن ُموَسى، َبْل ِمَن اآلَباِء. َففِ  َفِإْن َكاَن  ْبِت َتْخِتُنوَن اإِلْنَساَن.ي السَّ َعِمْمُت َفَتَتَعجَّ
اَل َتْحُكُموا َحَسَب  ، ِلَئالَّ ُيْنَقَض َناُموُس ُموَسى، َأَفَتْسَخُطوَن َعَميَّ أَلنِّي َشَفْيُت ِإْنَساًنا ُكمَُّه ِفي السَّْبِت؟اإِلْنَساُن َيْقَبُل اْلِختَاَن ِفي السَّْبتِ 

فابقوا معنا بيذا الحوار الذي جرى بين المسيح وجموع الييود اآلن سنتأمل  .(42-ب1::7)بشارة يوحّنا«الظَّاِهِر َبِل اْحُكُموا ُحْكًما َعاِدالً 
 أصدقائي. 

 
واّدعوا أن ال أحد يطمب أن يقتمو. . «ِلَماَذا َتْطُمُبوَن َأْن َتْقُتُموِني؟»مستمعي الكريم، لقد كذب الييود عندما سأليم المخّمص المسيح: 

 ًا ــضـل نقى اإلنسان المقعد قرب بركة بيت حسدا في يوم السبت، واعتبروا ىذا العممع أنيم كانوا قبل أسابيع قميمة قد أرادوا قتمو ألنو شف
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وىنا كان يجب عمى المخّمص المسيح أن يمفت انتباىيم إلى العمل الذي يقومون بو ىم أنفسيم في يوم لوصّية اهلل بحفظ يوم السبت. 

كما أوضح المسيح يوم السبت استنادًا لشريعة موسى. مع العمم  يختنون الطفل أو يطيرونوالسبت، وىو عمل الختان أو التطيير. فيم 
 أن الختان قد أمر بو اهلل اآلباء أي منذ إبراىيم الخميل. 

 
أَلنِّي َشَفْيُت  َفِإْن َكاَن اإِلْنَساُن َيْقَبُل اْلِختَاَن ِفي السَّْبِت، ِلَئالَّ ُيْنَقَض َناُموُس ُموَسى، َأَفَتْسَخُطوَن َعَميَّ »وليذا قال ليم المسيح: 

إذا كنتم تمارسون الختان يوم السبت لئال تنقضوا شريعة موسى، وىو عمل جيد، فمماذا تثورون عمّي ألني أي  «ِإْنَساًنا ُكمَُّه ِفي السَّْبِت؟
 شفيت إنسانًا كمو في السبت، وىو عمل جيد أيضًا؟ 

اَل »وىكذا أفحم المخّمص المسيح أولئك الناس ووضعيم في موقف حرج وصعب، ال بل أسكتيم كعادتو. وليذا تابع المسيح قائاًل: 
لكي بحثوا في حقيقة األمر ليست كما قد تبدو لمظاىر بل عمييم أن ياألمور إن إذن  .«َتْحُكُموا َحَسَب الظَّاِهِر َبِل اْحُكُموا ُحْكًما َعاِدالً 

 م. لئال يقعوا في تناقض مع أنفسيكموا بعدل، و يح
 

في حقيقة ما ينظرون لألمور كما تبدو من الخارج، وال يحاولون أن يبحثوا قد أو ليس ىذا مستمعي ما يحصل مع الكثيرين؟ فيم 
 األمر، ونتيجة لبحثيم.    عاداًل بحسب حقيقة، والذي قد يكون أحيانًا معاكسًا لما يروه. وىكذا يأتي حكميم يتراءى ليم حسب الظاىر

 
أن ال يصل اإلنسان إلى نتيجة ما عصر العمم والمعرفة، ىل تعمم مستمعي أن من مستمزمات األمور خاصة في عصرنا ىذا، 

ال تويحاول معرفة الحقائق كما ىي وليس ستقصي األمور،دون أن يبحث وي  العتبرت النتيجة التي كما تُقال لو، أو تُنقل إليو؟ وا 
المخّمص  يةشخصحقيقة ىل تعمم أن الكثيرين مازالوا يقعون فريسة االتيامات الباطمة حول و لييا سطحية، وبعيدة عن الحقيقة. توّصل إ

عن كممة  قد يسمعون االتيامات الباطمةتدقيق أو تمحيص. وأيضًا أن يقوموا بأي دون ويصّدقون المسيح؟ فيم يسمعون ما ُيقال عنو 
 اهلل في الكتاب المقّدس، وأنيا قد حّرفت دون أن يحققوا في ىذا األمر. 

 
 إن البراىين واألدلة التاريخية تؤكد حقيقة شخصية المسيح، وأنو لم يكن إنسانًا عاديًا، وال نبّيًا كباقي األنبياء، بل كان كممة اهلل

بصنع المعجزات الباىرة التي لم يستطع أحد غيره القيام بيا. وتحّدث بأقوال إليية  المتجّسد، والمّتحد مع اهلل اآلب منذ األزل. ليذا قام
عجاب حتى أعدائو. أكممو، ثم وتؤكد األدلة التاريخية أن المسيح ُصمب ومات كّفارة عن خطّية الجنس البشري ب سامية أثارت اىتمام وا 

 ض ـو البعــــا يّدعيـالسماء حّيًا بعد أربعين يومًا من قيامتو. وىذا عمى عكس م قام من بين األموات في فجر اليوم الثالث، وأنو صعد إلى
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 أن المسيح لم ُيصمب إنما ُشّبو لو. 

 
خمسمئة بعد الميالد، تؤكد صّحة النسخ الموجودة  055أما بالنسبة لمكتاب المقّدس فإن كل النسخ األصمية الموجودة وقبل سنة 

أو تزوير ليا. وىنا ُيطرح السؤال: متى حّرفت أو زّورت كممة اهلل؟ ولماذا؟ وأين ىي النسخ بين أيدينا، وأنو لم يحصل أي تحريف 
 األصمية قبل ىذا التحريف أو التزوير؟

 
د من حقيقتيا قبل أن تحكم عمييا بحسب ظواىر األمور، وىكذا إذن عميك مستمعي أن تبحث في ىذه المواضيع جميعيا، وتتأك

فيل تراك تجد مستمعي وتسعى لكي تحاول التحقق من كل ما تسمعو أو ُيقال أمامك عن شخص  يكون حكمك صحيحًا وعاداًل.
يا صديقي قد تنازل من السماء ومات عمى الصميب لكي ييبنا نحن إن المخّمص المسيح المخّمص المسيح وعن الكتاب المقّدس؟ 

عن ذنوبك وتؤمن بيذا مستمعي خمنا إلى الحياة األبدية. فيل تراك تتوب دالبشر الغفران الكامل عن خطايانا، ويجعمنا من أوالد اهلل، ويُ 
 . غير المحدودة ونعموالعظمى وىكذا تحصل عمى ىبات اهلل المخّمص الفريد؟ 

 
 
 

 


