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 ة والتسعونالثالث 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 يدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال عد«أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 

الحق. فما ىذا وعن ماىية وىل ىناك من حق في ىذا العالم؟ ىناك تساؤالت كثيرة يطرحيا اإلنسان مستمعي عن الحياة ومعناىا، 
فيدنا في حياتنا العممية وفي سموكنا وتصرفاتنا ىل معرفتنا لمحق ت نعرف الحق؟ أي ىو الحق؟ وىل يمكننا معرفتو؟ وماذا يفيدنا أن

ث مع بعض الييود الذين آمنوا بو. كتب البشير يوحّنا ىذه التساؤالت عندما كان يتحدّ كل لقد أجابنا المخّمص المسيح عن اليومية؟ 
 قائاًل: 
 

ِإنَُّكْم ِإْن َثَبتُّْم ِفي َكاَلِمي َفِباْلَحِقيَقِة َتُكوُنوَن َتاَلِميِذي، »اَل َيُسوُع ِلْمَيُيوِد الَِّذيَن آَمُنوا ِبِو: َوَبْيَنَما ُىَو َيَتَكمَُّم ِبيَذا آَمَن ِبِو َكِثيُروَن. َفقَ 
ُرُكمْ  يَُّة ِإْبرَاِىيَم، َوَلْم ُنْسَتْعَبْد أَلَحٍد »َأَجاُبوُه: «. َوَتْعِرُفوَن اْلَحقَّ، َواْلَحقُّ ُيَحرِّ َأَجاَبُيْم « َقطُّ! َكْيَف َتُقوُل َأْنَت: ِإنَُّكْم َتِصيُروَن َأْحرَارًا؟ِإنََّنا ُذرِّ

َيْبَقى ِإَلى ي اْلَبْيِت ِإَلى اأَلَبِد، َأمَّا االْبُن فَ اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل اْلَخِطيََّة ُىَو َعْبٌد ِلْمَخِطيَِّة. َواْلَعْبُد اَل َيْبَقى فِ »َيُسوُع: 
َرُكْم االْبُن َفِباْلَحِقيَقِة َتُكوُنوَن َأْحرَارًا  (.83-3::8)بشارة يوحّنا«اأَلَبِد. َفِإْن َحرَّ

 
لقد أوضح المخّمص يسوع المسيح في ىذا الحديث الذي وّجيو إلى الييود الذين آمنوا بو، عدة حقائق ىامة. ولفت انتباىيم إلى 

بحديث اآلن تأمل الذنوب. سنمن عبودية سان عندما يعرف الحق، يحرره الحق من عبودية الخطّية، أي أىمية معرفة الحق. وأن اإلن
 فابقوا معنا. المسيح اليام ىذا 

 
بو ىو إيمان ىؤالء الييود  أن  عرف المسيح لعّل أىم ما نالحظو في بداية حديث المسيح أنو وّجيو إلى الييود الذين آمنوا بو. لقد

لم يبّدل . فيم آمنوا بكالمو أنو قد أتى من عند اهلل اآلب من السماء. لكن إيمانيم ىذا لم يمّس حياتيم من الداخل و فقط إيمان عقمي
ىي قول المسيح ليم:  أول حقيقةليذا كان ال بد أن يمفت المسيح انتباىيم إلى بعض الحقائق اليامة. ولعّل حقيقة نفوسيم الخاطئة. 

 ط، ـــــر فقـــــب الظاىـــفعمييم أن يثبتوا أي يؤمنوا في كالمو من القمب وليس بحس، «ِإنَُّكْم ِإْن َثَبتُّْم ِفي َكاَلِمي َفِباْلَحِقيَقِة َتُكوُنوَن َتاَلِميِذي»
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  عندئذ يكونون من تالميذه، أي من تالميذ المسيح. 

 
فو عمى إن صيرورة اإلنسان من تالميذ المسيح يعرّ  «.َوَتْعِرُفوَن اْلَحقَّ : »وىي ثانيةالحقيقة المعمنًا ثم أضاف المخّمص المسيح 

)بشارة «َأَنا ُىَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياةُ »ألم يقل المسيح مّرة لتالميذه:  الحق، أي يعّرفو عمى شخص المسيح كمخّمص لحياتو.
    لنا.فالمسيح ىو الحق الذي أعمنو اهلل. (6::3يوحّنا
 

ألولئك كشفيا المسيح في حديثو ىنا. وليذا قال  حقيقة ثالثةوىذه  تحرر اإلنسان.أي اختبار خالص المسيح ومعرفة الحق ىذه 
ُرُكمْ »الييود:  مجّرد معرفة نظرية. فيذه المعرفة تحرر اإلنسان إن معرفة الحق ليا نتائج عممية في حياة اإلنسان، وليس  «.َواْلَحقُّ ُيَحرِّ

لكن الييود لم يفيموا ما قصده المسيح من كالمو، فظنوا أنو يتحّدث عن العبودية والحرّية بمعناىما السياسي. من عبودية الخطّية. 
يَُّة ِإْبرَاِىيَم، َوَلْم ُنْسَتْعَبْد أَلَحٍد َقطُّ! َكْيَف َتُقوُل َأْنَت: ِإنَُّكْم َتِصيُرو»وليذا أجابوه قائمين:  لقد أنكر ىؤالء الييود بقوليم  «َن َأْحرَارًا؟ِإنََّنا ُذرِّ

فاّدعوا أنيم من نسل إبراىيم ولم يستعبدوا ألحد قط. مع أن تاريخيم يكشف بكل وضوح أنيم استعبدوا ىذا حقيقة تاريخيم الطويل. 
ه الحقيقة الساطعة في تاريخيم مرات عديدة ومن ممالك كثيرة. ال بل كانوا في زمن المسيح مستعبدين لمرومان. وبما أنيم أنكروا ىذ

 نجدىم يجادلون المسيح أنيم أحرار وال يحتاجون إلى الحرية التي يعرضيا عمييم. 
 

أي كشف ليم . «ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل اْلَخِطيََّة ُىَو َعْبٌد ِلْمَخِطيَّةِ »وىي:  الحقيقة الرابعةلكن المخّمص المسيح تابع كالمو مؤكدًا ليم 
َواْلَعْبُد اَل َيْبَقى ِفي اْلَبْيِت ِإَلى اأَلَبِد، َأمَّا االْبُن َفَيْبَقى ِإَلى »التي يحاولون إنكارىا. وليذا تابع كالمو موضحًا: يتيم لمخطّية عبودحقيقة 

 .هلل ليم أنيم عبيد وليسوا أبناء وبصريح العبارة أّكد. «اأَلَبدِ 
 

َرُكْم االْبُن َفِباْلَحِقيَقِة َتُكوُنوَن »اليامة وىي:  الحقيقة الخامسةكشف المخّمص المسيح ألولئك الييود  مستمعي الكريم، ثم َفِإْن َحرَّ
الذي تجّسد وأتى إلى عالمنا كممة اهلل األزلي، إن الحق كما ذكرنا قبل قميل ىو المخّمص المسيح نفسو. والمسيح ىو االبن «. َأْحرَارًا

ية الخطّية. أجل، لقد أتى المخّمص المسيح لكي يحرر البشر من عبوديصبح حرًا بالفعل. لنسان من عبودية الخطية، و ر اإللكي يحرّ 
يتحرر من الخطّية ويصبح حّرًا. ىذه ىي الحرّية الحقة التي يجب أن يسعى إلييا كل إنسان. إن الحرية  وكل من يؤمن بالمسيح

 األسمى التي يجب أن نسعى إلييا. ية لكن الحرّية من عبودية الخطّية ىي الحرّ ، السياسية أمر جيد ويجب أن نسعى إليو
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لقد كشف المخّمص المسيح ألولئك الييود الذين آمنوا بو حسب الظاىر، أنو ىو الحق الذي يجب أن يؤمنوا بو. وأنو ىو الذي 

ية اإلنسان من العبودية الحقيقية التي تستعبده وتذّلو، وتجعمو يحررىم من عبودية الخطّية، وييبيم الحرّية الحقة. فالحرّية الحقة ىي حرّ 
 عبدًا لكل ما ىو فاسد وشرير.

    
ولمجواب نقول: لقد تنازل تحرير اإلنسان من عبودية الخطّية؟ كيف صار بإمكان المسيح الذي ىو الحق لعّل السؤال اآلن: 

َكَما َأنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َلْم َيْأِت ِلُيْخَدَم »صّرح المسيح قائال عن نفسو: يذا المسيح خصيصًا من السماء لغرض فداء اإلنسان وتحريره. ول
قام المسيح بعمل الفداء عن طريق موتو الكفاري عمى الصميب ، نعم .(:83:8)بشارة مّتى «َبْل ِلَيْخِدَم، َوِلَيْبِذَل َنْفَسُو ِفْدَيًة َعْن َكِثيِرينَ 

ظافرة من بين األموات. فيو عمى الصميب أخذ عقاب خطايانا، وبقيامتو قير الخطّية والموت والشيطان. من أجل ذنوبنا، وقيامتو ال
 يتحرر كل من يؤمن بعمل المخّمص المسيح الكفاري من أجمو، يتحرر من عبودية الخطّية ويصبح من أوالد اهلل.وىكذا 
 

؟ وأن تختبر خالص اهلل الذي ىو المسيح المخّمص ف عمى الحقأن تتعرّ بأال تود مستمعي أن تختبر أنت ىذا االختبار المجيد؟ 
؟ لم ال تؤمن اآلن بيذا المخّمص الفريد، الذي ىو الحق. وىكذا تتحرر من عبودية الخطّية، وتنال الغفران، الذي قّدمو لك بواسطتو

 وتصبح إنسانًا جديدًا تصنع الصالح والخير. 
 

 


