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 التسعونو السادسة  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 سيح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع الم«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

، أو عندما أي منفذ آخركمنا نعمم أن المص ال يدخل البيوت من أبوابيا، لكنو يحاول أن يستغل أية ثغرة، إن كان من النافذة أو 
ما يريد سرقتو. ىل تعمم مستمعي أن نفس األمر يحصل مع بعض دعاة الّدين، إذ لكي يدخل البيت ويسرق  يكون الناس نيامًا،

يقاعيم في حبائميم المدمرة.  الدعاة يحاولون الدخول إلى عقول الناس وقموبيم عن الطريق وىؤالء يحاولون تضميل الناس وخداعيم، وا 
وىو نفس الوصف الذي أطمقو المخّمص المسيح عنيم. ، أي بوسائل الخداع والتضميل، ولذا يصح وصفيم بالمصوص. غير الشرعي

 دّون لنا البشير يوحّنا ما تحّدث بو المسيح في ىذا المجال. لنستمع اآلن إلى ما قالو: 
 
.اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ الَِّذي اَل َيْدُخُل ِمَن اْلَباِب ِإَلى َحِظيَرِة اْلِخرَاِف، َبْل َيْطَمُع ِمْن مَ » َوَأمَّا  ْوِضٍع آَخَر، َفَذاَك َساِرٌق َوِلصٌّ

َها. َوَمَتى الَِّذي َيْدُخُل ِمَن اْلَباِب َفُهَو َراِعي اْلِخرَاِف. ِلهَذا َيْفَتُح اْلَبوَّاُب، َواْلِخرَاُف َتْسَمُع َصْوَتُه، َفَيْدعُ  ُُ ٍٍ َوُيْخِر ََْسَما َة ِب و ِخرَاَفُه اْلَخاصَّ
َة َيْذَهُب َأَماَمَها، َواْلِخرَاُف َتْتَبُعُه، أَلنََّها َتْعِرُف َصْوَتُه. َأْخَرَج ِخرَاَفُه اْلخَ  َوَأمَّا اْلَغِريُب َفاَل َتْتَبُعُه َبْل َتْهُرُب ِمْنُه، أَلنََّها اَل َتْعِرُف َصْوَت اصَّ

 ٍِ اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل »وا َما ُهَو الَِّذي َكاَن ُيَكمُِّمُهْم ِبِه. َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع َأْيًضا: هَذا اْلَمَثُل َقاَلُه َلُهْم َيُسوُع، َوَأمَّا ُهْم َفَمْم َيْفَهمُ «. اْلُغَرَبا
ِميُع الَِّذيَن َأَتْوا َقْبِمي ُهْم ُسرَّاٌق َوُلُصوٌص، َولِكنَّ اْلِخَراَف َلْم تَ  َُ َو اْلَباُب. ِإْن َدَخَل ِبي َأَحٌد َأَنا هُ ْسَمْع َلُهْم. َلُكْم: ِإنِّي َأَنا َباُب اْلِخرَاِف. 
َِْتي ِإالَّ ِلَيْسِرَق َوَيْذَبَح َوُيْهِمَك، َوَأمَّا  ُد َمْرًعى. اَلسَّاِرُق اَل َي ُِ َأَنا َفَقْد َأَتْيُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة َوِلَيُكوَن َلُهْم َفَيْخُمُص َوَيْدُخُل َوَيْخُرُج َوَي

 فابقوا معنا. بحديث المسيح اليام ىذا اآلن سنتأمل  .(1:-1:::)بشارة يوحّنا«َأْفَضلُ 
 

ِإنَّ الَِّذي اَل َيْدُخُل ِمَن اْلَباِب ِإَلى َحِظيَرِة »وىي: لدى سامعيو معروفة  لمخّمص المسيح حديثو بإعالن حقائقصديقي المستمع، لقد بدأ ا
َِْتي ِإالَّ ِلَيْسِرَق َوَيْذَبَح »ثم أضاف في نياية حديثو قائاًل:  .«َمُع ِمْن َمْوِضٍع آَخَر، َفَذاَك َساِرٌق َوِلصٌّ اْلِخرَاِف، َبْل َيطْ  اَلسَّاِرُق اَل َي

ف كانت تنتشر في تمك األيام سرقة الخراف من الحظائر، وكان من الطبيعي أن ال يدخل السارق من باب الحظيرة. أما ىد «.َوُيْهِمكَ 
 ان، اطمئن لكن راعي الخراف يدخل من باب الحظيرة بكل السارق فيو لكي يسرق الخراف ويتاجر بيا، وتكون النتيجة أن تُذبح وتيمك. 
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هَ هَتْسَمُع َصْوتَ  اْلِخرَافَ »وليس ىذا فحسب، بل إن وليذا يفتح لو البواب الباب.  ُُ ٍٍ َوُيْخِر ََْسَما َة ِب ا. َوَمَتى َأْخَرَج ، َفَيْدُعو ِخرَاَفُه اْلَخاصَّ

َة َيْذَهُب َأَماَمَها، َواْلِخرَاُف َتْتَبُعُه، أَلنََّها َتْعِرُف َصْوَتهُ  كانت الخراف تعرف صوت الراعي، وىو يستطيع أن يمّيز بينيا، . «ِخرَاَفُه اْلَخاصَّ
 ويذىب أماميا وتتبعو.  

 
اَل َتْتَبُعُه َبْل َتْهُرُب ِمْنُه، أَلنََّها اَل َتْعِرُف َصْوَت »إن الخراف:  كما قال المسيحنسبة لمخراف، ليذا ق فيو غريب بالر أما السا

 ٍِ وبما أن الجموع بما فييم تالميذ المسيح لم يفيموا ما قصده من ىذا المثل  وىذا أمر طبيعي أن تيرب الخراف من الغرباء.«. اْلُغَرَبا
ِميُع الَِّذيَن َأَتْوا َقْبِمي ُهْم »ح قائاًل: كان البّد لو أن يوضح ما أراد قولو وليذا تابع المسي َُ اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنِّي َأَنا َباُب اْلِخرَاِف. 

 ذبةمعّممي الييود وأنبيائيم الكبينو وبين يذا المثل بالمخّمص المسيح  قارن إذن لقد .«ُسرَّاٌق َوُلُصوٌص، َولِكنَّ اْلِخرَاَف َلْم َتْسَمْع َلُهمْ 
وىو أيضًا الباب الصحيح الذي الخراف. لو الراعي الحقيقي الذي تسمع  ىوبينما  المصوص،الذين وصفيم بالسّراق و و ، الذين أتوا قبمو

ٌد َأَنا ُهَو اْلَباُب. ِإْن َدَخَل ِبي َأحَ »ليذا تابع المخّمص المسيح قائاًل: يجب أن تدخل منو الخراف إلى الحظيرة أي إلى ممكوت اهلل. 
ُد َمْرًعى ُِ بالمخّمص المسيح الذي ىو الباب، يخّمص اإلنسان ويجعمو ينال كل نعم  بو أي أي أن اإليمان .«َفَيْخُمُص َوَيْدُخُل َوَيْخُرُج َوَي

 اهلل وبركاتو.
 

ين الكذبة؟ مع أن ىدف ىؤالء األنبياء والمعّممين ىو ىل تعمم مستمعي أن الكثيرين مازالوا حتى اليوم ينخدعون باألنبياء والمعّمم
خداعيم وتضميميم، ثم الذىاب بيم إلى اليالك؟ فكم من إنسان نراه ينخدع بتعاليم ضالة وُيقاوم رسالة الخالص المفرحة التي أتى بيا 

بل شّبو لو؟ فمن أين أتى مثل ىذا التعميم  ألم تسمع صديقي أولئك الذين يّدعون مثاًل أن المسيح لم ُيصمب ولم يمتالمخّمص المسيح؟ 
أتى بيا مع األسف أنبياء  الباطل؟ أو لم تسمع أيضًا بادعاء بعضيم أن كتب التوراة واإلنجيل قد حّرفت؟ إن كل ىذه التعاليم وغيرىا قد

 ن كذبة ىدفيم تضميل الناس وخداعيم. ومعّممو 
 

الخراف سة التي ذكرناىا، أنو ىو الراعي الحقيقي الذي يسعى من أجل مصمحة لكن المخّمص المسيح أوضح بكل جالء باآليات المقدّ 
عمى وبكل بركات ونعم اهلل، أي ندخل منو لكي نحظى بالخالص األكيد الكامل، البشر الخطاة. وأنو ىو الباب الذي يجب أن أي 

إن « َأمَّا َأَنا َفَقْد َأَتْيُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة َوِلَيُكوَن َلُهْم َأْفَضلُ وَ »قائاًل: يضيف وليذا نجد المسيح ئك المعّممين واألنبياء الكذبة. عكس أول
ران عن خطاياه فحسب، لكنو يحظى بالحياة الُفضمى، أي الحياة الروحية الجديدة، ينال الغف اإلنسان الذي يؤمن بالمخّمص المسيح ال

 ن ىذه ـــــح تأميـــــــص المسيالمخمّ  ولقد استطاعي، وفرح اهلل الدائم الذي يمأل حياتو. حيث السالم القمبي الداخم بثمار الروح القدس المميئة
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النعم والبركات جميعًا لإلنسان الخاطئ ألنو الراعي الصالح الذي بذل نفسو عن البشر الخطاة، بموتو الكفاري عمى خشبة الصميب. 

نقاذه من اليال  ك األبدي، عمى عكس األنبياء والمعّممين الكذبة.فيو حقًا الراعي الصالح الذي سعى لنجاة اإلنسان وا 
 

ىل تود مستمعي أن يكون المخّمص المسيح ىو راعيك الصالح الذي تتبعو والباب الذي تدخل منو لمحياة الُفضمى؟ أو ال ترغب 
من اآلن بيذا المخّمص الفريد ال تؤ  ان الكذبة الذين يقودون الناس نحو اليالك األبدي؟ لمو ولئك األنبياء والمعّممال تقع فريسة ألأن 

 وىكذا تحظى بالحياة الفضمى التي نصبو ليا جميعًا؟ 
 

 


