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 ة والتسعونالخامس 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 دة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال عدي«أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 

، وأن ال أمريظنون أن الموت ىو نياية كل  ىل تؤمن مستمعي بالخمود؟ وأنو بإمكان اإلنسان أن يعيش إلى األبد؟ بعض الناس
لكن ما صّحة ال وجود بالتالي لنعيم أو جحيم. لحياة بعد الموت. و بعده. فجسد اإلنسان الترابي ينحل في القبر، وال وجود يأتي شيء 

ىذا االدعاء؟ وكيف يمكن البرىان عمى الخمود؟ وفي حالة وجود الخمود، كيف يمكن لممرء أن يضمن حصولو عمى الخمود في دار 
 عنيا بحسب معرفتيم ومصادرىم المتنوعة. النعيم وليس في دار الشقاء؟ ىذه تساؤالت عديدة قد يطرحيا الكثيرون ويحاولون اإلجابة 

 
أنيم ليسوا أحرارًا بل عبيد لمخطّية، وأنيم  يم:كشف لفي جدالو مع الييود مستمعي الكريم، عممنا من المقاءات السابقة أن المسيح 

و عندىا اتيمو أولئك الييود بأنيحصمون عمى الحرية الحقيقية عندما يؤمنون بو. وأنيم ليسوا أوالدًا إلبراىيم بل إن إبميس ىو أبوىم. و 
 : قائلً  فأجابيم المسيح سامرٌي أي عدٌو ليم وبو شيطان.

 
ا. َقْد َفَقاَل َلُو اْلَيُيوُد: اآلَن َعِمْمَنا َأنَّ ِبَك َشْيَطانً  «.اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْحَفُظ َكاَلِمي َفَمْن َيَرى اْلَمْوَت ِإَلى اأَلَبدِ »

ْنِبَياُء، َوَأْنَت َتُقوُل: ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْحَفُظ َكاَلِمي َفَمْن َيُذوَق اْلَمْوَت ِإَلى األَ  أََلَعمََّك َأْعَظُم ِمْن َأِبيَنا ِإْبرَاِىيَم الَِّذي َماَت؟  َبِد.َماَت ِإْبرَاِىيُم َواأَل
ْنِبَياُء َماُتوا. َمْن َتْجَعُل َنْفَسَك؟ ُدِني، الَِّذي َتُقوُلوَن »َجاَب َيُسوُع: أَ « َواأَل ُد َنْفِسي َفَمْيَس َمْجِدي َشْيًئا. َأِبي ُىَو الَِّذي ُيَمجِّ ِإْن ُكْنُت ُأَمجِّ

ْن ُقْمُت ِإنِّي َلْسُت َأْعِرُفُو َأكُ  )بشارة «ْثَمُكْم َكاِذًبا، لِكنِّي َأْعِرُفُو َوَأْحَفُظ َقْوَلوُ وُن مِ َأْنُتْم ِإنَُّو ِإلُيُكْم، َوَلْسُتْم َتْعِرُفوَنُو. َوَأمَّا َأَنا َفَأْعِرُفُو. َواِ 
 فابقوا معنا. بأقوال المسيح اليامة ىذه اآلن سنتأمل  .(88-5::8يوحّنا

 
أعمن حقيقة ىامة جدًا وىي: أنو ، «اأَلَبدِ َيَرى اْلَمْوَت ِإَلى  ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْحَفُظ َكاَلِمي َفَمنْ »لقد أعمن المخّمص المسيح في تصريحو: 

المسيح أي يؤمن بو. وعندىا ينتقل بالموت إلى الحياة األبدية، أي يكون ، عميو أن يحفظ كلم ي يحصل اإلنسان عمى عطّية الخمودلك
 ًا ــــــح ىذا مفاجئــــــــلم المسيــــ. كان كدـــــــــــإلى األب رى الموتىذا ما قصده المسيح بقولو أنو لن ي الموت جسر عبور لو إلى الحياة الباقية.
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ن وصاعقًا بالنسبة ألولئك الييود. فسخروا منو زاعمين أن كل األنبياء بما فييم ابراىيم الخميل قد ماتوا، فكيف يّدعي ىو اآلن أن بإمكا

 ؟ ن ال يذوق الموت ويعيش إلى األبدأإن صّدق كلمو وآمن بو اإلنسان 
 

ليّتيموا المسيح أن بو شيطانًا، متسائمين: ألعّمو ىو أعظم من أبييم إبراىيم واألنبياء جميعًا الذين ماتوا؟ حقًا إنيا  وىنا عاد الييود
ىو الذي أعطاه ىذا المجد والسمطان، ويحفظ قولو تساؤالت ىامة. لكن المسيح أجابيم قائًل: أن اهلل اآلب الذي يعرفو حق المعرفة 

عدم معرفتو هلل اآلب يكون مثميم كاذبًا. فيم ال وليس ىذا فحسب، لكنو إن اّدعى باليامة التي يعمنيا ليم.  ومنو يستمد ىذه الحقائق
 يعرفون اهلل مع كل ادعاءاتيم أنو ىو إلييم. ثم تابع المسيح كلمو معمنًا ليم حقيقة جديدة أخرى: 

 
َقاَل َلُيْم « َلْيَس َلَك َخْمُسوَن َسَنًة َبْعُد، َأَفرََأْيَت ِإْبرَاِىيَم؟»َفَقاَل َلُو اْلَيُيوُد: «. َأُبوُكْم ِإْبرَاِىيُم َتَيمََّل ِبَأْن َيَرى َيْوِمي َفرََأى َوَفِرحَ »

َفَرَفُعوا ِحَجاَرًة ِلَيْرُجُموُه. َأمَّا َيُسوُع َفاْخَتَفى َوَخَرَج ِمَن اْلَيْيَكِل ُمْجتَازًا  «.َأَنا َكاِئنٌ اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َقْبَل َأْن َيُكوَن ِإْبرَاِىيُم »َيُسوُع: 
لقد كشف المسيح ألولئك الييود، وعمى عكس ما كانوا يظنون، أن إبراىيم الخميل  .(85-5::8)بشارة يوحّنا«ِفي َوْسِطِيْم َوَمَضى ىَكَذا

أجل، لقد رأى إبراىيم يوم المسيح، أي اليوم الذي فيو سيقّدم نفسو ذبيحة كفارة عن خطية الجنس  يح فتيمل وفرح.قد رأى يوم المس
وىكذا رأى إبراىيم يوم المسيح ففرح البشري. رآه عندما دّبر لو اهلل الخروف لكي يموت ويكون ىو الذبيحة عوضًا عن ابنو اسحق. 

 وتيمل. 
 

أجابيم المسيح معمنًا ليم الحقيقة المدوّية التي « َلْيَس َلَك َخْمُسوَن َسَنًة َبْعُد، َأَفرََأْيَت ِإْبرَاِىيَم؟»وعندما تساءل الييود مستغربين: 
وىنا كشف ليم المسيح عن الىوتو األزلي واتحاده مع اهلل اآلب  «.يُم َأَنا َكاِئنٌ َقْبَل َأْن َيُكوَن ِإْبرَاىِ »أثارت غضبيم الشديد أال وىي: 

أمام ىذه الحقيقة المدوّية أن المسيح كان موجودًا منذ األزل مع اهلل اآلب، رفع ن موجودًا قبل أن يكون إبراىيم. كالكممة األزلي، وأنو كا
الييكل مجتازًا في وسطيم. أي أجرى أعجوبة أخرى أمام أعينيم باختفائو، وأكد  الييود حجارة ليرجموه، لكن المسيح اختفى وخرج من

 فعًل كممة اهلل األزلي المتجّسد، الذي يعرف اهلل اآلب حق المعرفة. في نفس الوقت صحة كلمو وأنو ىو 
 

، أنو بإمكان اإلنسان الحصول عمى الحياة األبدية بمجّرد إيمانو بو. مستمعي العزيز، لقد أّكد المخّمص المسيح وىو كممة اهلل األزلي
َكاَلِمي َوُيْؤِمُن ِبالَِّذي َأْرَسَمِني َفَمُو َحَياٌة َأَبِديٌَّة، َواَل َيْأِتي  اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن َيْسَمعُ »قائًل: أيضًا وسبق لممسيح أن صّرح 

 وــن بــــــيؤمو ىذا ىو وعد المسيح األكيد: أن كل من يسمع كلمو  .(8::5بشارة يوحّنا)«الحياة، َبْل َقِد اْنَتَقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإَلى ِإَلى َدْيُنوَنةٍ 
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رسل من قبل اهلل اآلب، ينال الحياة األبدية، وال يأتي إلى دينونة، أي ينجو من دينونة اهلل الحتمية عمى كل البشر الخطاة. أنو قد أ  

 ىكذا ينتقل من الموت إلى الحياة. أي يكون الموت ىو جسر العبور لو إلى الحياة األبدية كما ذكرنا قبل قميل. و 
 

أن ىل يوجد صديقي أعظم من ىذا الوعد المجيد؟ أن ينجو اإلنسان من دينونة اهلل، وينال الحياة األبدية؟ ىذا ىو الضمان األكيد 
من ىذا اإلنسان إذ يتأكد  ،ن لو الحياة األبدية. وىكذا يزول الخوف واالضطراب من الموتكل من يؤمن بالمخّمص المسيح يتأكد أ

لقد أّكد المسيح دائما بأحاديثو حقيقة الخمود. فيل مازال لديك مستمعي شك بيذه من اليلك األبدي. نوالو الحياة األبدية ونجاتو 
تؤمن بيذا المخّمص الفريد الذي مات من أجمك عمى الصميب، آخذًا عقاب  الحقيقة؟ أوال تود أن تحيا إلى األبد؟ ما عميك إال أن

 خطاياك. وىكذا تنال الغفران عنيا، وتحيا إلى األبد. 
 


