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 التسعونو  رابعةال الحمقة             أقوال المسيح                   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 إعجاب الناس من حولو، كما مسيح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع ال«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 

 

نتابع مستمعي في لقاء اليوم ما كّنا قد بدأناه في الحمقة الماضية عن النقاش الذي دار بين بعض الييود الذين اّدعوا أنيم آمنوا 
أوضح ليم المسيح ضرورة معرفتيم لمحق الذي يحررىم، كشف ليم حقيقة أنيم كخطاة ىم  فبعد أنبالمسيح وبين المخّمص المسيح. 

لكن أولئك الييود استمّروا في االدعاء أنيم من نسل إبراىيم  الحق.الذي ىو  عبيد لمخطّية، وبحاجة لكي يحررىم ىو أي المسيح
 ليم بعض الحقائق اليامة. يكشف الخميل فكان يجب عمى المسيح أن 

 
َلْو ُكْنُتْم َأْواَلَد ِإْبرَاِهيَم، َلُكْنُتْم َتْعَمُموَن َأْعَماَل »َقاَل َلُهْم َيُسوُع:  «.َأُبوَنا ُهَو ِإْبرَاِهيمُ »َأَجاُبوا َوَقاُلوا َلُه: » :البشير يوحنا قائالً  كتب
هَذا َلْم َيْعَمْمُه ِإْبرَاِهيُم. َأْنُتْم َتْعَمُموَن ْد َكمََّمُكْم ِباْلَحقِّ الَِّذي َسِمَعُه ِمَن اهلِل. َولِكنَُّكُم اآلَن َتْطُمُبوَن َأْن َتْقُتُموِني، َوَأَنا ِإْنَساٌن قَ  ِإْبرَاِهيَم!

اهلُل َأَباُكْم َلُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني، أَلنِّي  َلْو َكانَ »َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع:  «.ِإنََّنا َلْم ُنوَلْد ِمْن ِزًنا. َلَنا َأٌب َواِحٌد َوُهَو اهللُ »َفَقاُلوا َلُه: . «َأْعَماَل َأِبيُكمْ 
ي  أَلنَُّكْم اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْسَمُعوا َخَرْجُت ِمْن ِقَبِل اهلِل َوَأَتْيُت. أَلنِّي َلْم آِت ِمْن َنْفِسي، َبْل َذاَك َأْرَسَمِني. ِلَماَذا اَل َتْفَهُموَن َكاَلمِ 

 . (38-3::8)بشارة يوحّنا«َقْوِلي
 
فكان عمى قد ظّن أولئك الييود أن مجّرد انتمائيم إلبراىيم عن طريق النسل الجسدي، يجعميم أناسًا صالحين أمام اهلل ومن شعبو. ل

المسيح أن يصّحح مفيوميم الخاطئ ىذا، فقال ليم لو كنتم فعاًل من أوالد إبراىيم لكنتم عممتم أعمالو، وعمى رأسيا اإليمان الحقيقي 
والدليل أنيم طمبوا أن يقتموا المسيح المخّمص الذي أرسمو اهلل، وىذا ما لم يعممو إبراىيم. المؤمنين؟  يإبراىيم بأب سمّ ألم ي   باهلل وبوعوده.

اهلل ىو  يم لم يولدوا من زنا وأنوىنا كشف ليم المسيح أنيم يعممون أعمال أبييم. فما كان من الييود إاّل أن اّدعوا اّدعاء آخر أن
 .«َلْو َكاَن اهلُل َأَباُكْم َلُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني، أَلنِّي َخَرْجُت ِمْن ِقَبِل اهلِل َوَأَتْيتُ »قائاًل: المسيح ابيم أجفأبوىم. 
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ِبيُكْم ُتِريُدوَن َأْن َتْعَمُموا. َذاَك َكاَن َأْنُتْم ِمْن َأٍب ُهَو ِإْبِميُس، َوَشَهَواِت أَ »فقال ليم: الخاطئة ثم تابع المسيح كاشفًا ليم حقيقة أنفسيم 

َوَأمَّا نََّما َيَتَكمَُّم ِممَّا َلُه، أَلنَُّه َكذَّاٌب َوَأُبو اْلَكذَّاِب. َقتَّااًل ِلمنَّاِس ِمَن اْلَبْدِء، َوَلْم َيْثُبْت ِفي اْلَحقِّ أَلنَُّه َلْيَس ِفيِه َحقٌّ. َمَتى َتَكمََّم ِباْلَكِذِب َفإِ 
اْلَحقَّ، َفِمَماَذا َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي  اَلَِّذي ِمَن اهلِل َأَنا َفأَلنِّي َأُقوُل اْلَحقَّ َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي. َمْن ِمْنُكْم ُيَبكِّتُِني َعَمى َخِطيٍَّة  َفِإْن ُكْنُت َأُقوُل 

  .(34-33:3)بشارة يوحّنا «نَُّكْم َلْسُتْم ِمَن اهللِ َيْسَمُع َكاَلَم اهلِل. ِلذِلَك َأْنُتْم َلْسُتْم َتْسَمُعوَن، ألَ 
 

ىذه ىي الحقيقة التي أراد المسيح أن يكشفيا  .ويعممون بحسب شيوات أبييم ،«ِإْبِميُس ِمْن َأٍب ُهَو  »أجل إن أولئك الييود ىم 
نحن نا وليس اهلل، والسبب أننا نفعل الخطّية ال بل م نتب ونؤمن بو يكون إبميس ىو أباألولئك الييود الخطاة، ولمبشر جميعًا. أننا إذا ل

وتابع المسيح كاشفًا حقيقة إبميس الشيطان،  ن ليا. وبالتالي إن الذي ال يؤمن بالمسيح المخّمص ال يصح اعتباره من أوالد اهلل.مستعبدو 
وىو البعيد جدًا عن الحق، ال بل ىو ودمار وخراب. فيو الذي يجعل الناس تقتل بعضيا بعضًا وتسفك الدماء. وأنو مصدر كل شر 

 ت؟ كّذاب منذ البداية وأبو الكّذاب. ألم يكذب عمى أّمنا حواء عندما خدعيا مكذبًا كالم اهلل أنيا إذا اكمت من الشجرة المحّرمة فمن تمو 
 

َمْن ِمْنُكْم ُيَبكِّتُِني »لسؤال: وفي المقابل كشف ليم المسيح أنيم ال يؤمنون بو كمخّمص لحياتيم ألنو يقول الحق. وىنا طرح عمييم ا
أي اّكد ليم أنو ىو اإلنسان البار عمى عكس إبميس تمامًا، والدليل أنو « َعَمى َخِطيٍَّة  َفِإْن ُكْنُت َأُقوُل اْلَحقَّ، َفِمَماَذا َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي 

ذا كاقولوا لو عن خطّية واحدة فعميا. تحّداىم أن ي اَلَِّذي ِمَن »ن ىو يقول الحق فمماذا ال يؤمنون بو؟ وتابع قائاًل: وتساءل المسيح: وا 
أوالد اهلل ألنيم ال يسمعون من وىذا دليل آخر أنيم ليسوا . «اهلِل َيْسَمُع َكاَلَم اهلِل. ِلذِلَك َأْنُتْم َلْسُتْم َتْسَمُعوَن، أَلنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن اهللِ 

 بما يطمبو إبميس منيم وىو رفض المسيح ومحاولة قتمو. كالمو. لكنيم في الحقيقة ىم يعممون 
 

بالحقيقة شعب اهلل. وأن االنتساب لشعب اهلل ال يكون عن طريق الوراثة  ع، لقد كشف المسيح في كالمو من ىوصديقي المستم
طبيعة اهلل العادلة وخططو خالف إن الوراثة الجسدية تلمسيح. الجسدية كما ظّن الييود قديمًا، بل يكون عن طريق اإليمان بالمخّمص ا

ىل تعمم مستمعي أن كثيرين مازالوا حتى اليوم يظنون كالييود قديمًا؟ فيم يعتقدون . جميعًا بغض النظر عن جنسياتيم لخالص البشر
جال دين، يصبحون من شعب اهلل. لكن أنو بمجرد انتمائيم لدين معين أو طائفة خاصة، أو حّتى ألنيم من عائمة يوجد فييا ر 

 عكس ذلك بالتمام. ليم المخّمص المسيح في جدالو الواضح مع الييود بّين 
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أَلنَُّكْم »الرسول بولس قائاًل:  ناواضح لمغاية. أجابن اإلنسان أن يصبح من أوالد اهلل؟ والجواب بسيط و لعّل السؤال اآلن: كيف بإمكا

. َلْيَس َعْبٌد إِليَماِن ِباْلَمِسيِح َيُسوَع. أَلنَّ ُكمَُّكُم الَِّذيَن اْعَتَمْدُتْم ِباْلَمِسيِح َقْد َلِبْسُتُم اْلَمِسيَح: َلْيَس َيهُ َجِميًعا َأْبَناُء اهلِل ِبا وِديٌّ َواَل ُيوَناِنيٌّ
. َلْيَس َذَكٌر َوُأْنَثى، أَلنَُّكْم َجِميًعا َواِحٌد ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ   .(63- 62:8لرسالة إلى غالطية)ا«َواَل ُحرٌّ

 
الجنس البشري بأكممو، يؤىل اإلنسان لكي  ي مات عمى الصميب كّفارة عن خطيةإذن إن مجّرد اإليمان بالمخّمص المسيح الذ

يصبح من أوالد اهلل ومن شعبو. ولنالحظ قول الرسول بولس أنو في المسيح يسوع ال يوجد فرق بين شعب وآخر، وبين طبقة وأخرى، 
َفِإْن »قائاًل: معمنًا حقيقة ىامة وليس ىذا فحسب بل نجد الرسول بولس يتابع ن الجميع واحد في المسيح يسوع. ين ذكر وأنثى ألوب

بإمكان أي إنسان أن حقيقة أنو ىي الىذه  .(8::6)الرسالة إلى غالطيىة«ُكْنُتْم ِلْمَمِسيِح، َفَأْنُتْم ِإًذا َنْسُل ِإْبرَاِهيَم، َوَحَسَب اْلَمْوِعِد َوَرَثةٌ 
 يصبح من نسل إبراىيم بمجّرد إيمانو بالمخّمص المسيح، ويرث بالتالي كل مواعيد اهلل إلبراىيم بممكوت اهلل. 

 
من عبو؟ أو ال ترغب أن يعتبرك اهلل أال تود مستمعي أن تحصل عمى كل ىذه االمتيازات العظيمة وتصبح من أوالد اهلل ومن ش

ب اآلن عن خطاياك وتؤمن بالمخّمص المسيح وعممو الكفاري من أجمك عمى الصميب وقيامتو و ين؟ لم ال تتالمؤمن ينسل إبراىيم أب
 المجيدة من بين األموات؟ 

 
 


