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 التسعونو ة ثامنال 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 
 

كيف يتأكد اإلنسان مستمعي من حصولو عمى الحياة األبدية؟ معظم الناس يعتقدون أنو من المستحيل عمى المرء أن يتأكد من 
الدينونة األخيرة سيقرر مصير كل إنسان، إن كان سيذىب لمحياة األبدية أم  خالصو األبدي ىنا عمى األرض، ويقولون أن اهلل عند

وليس ىذا فحسب بل يظن الكثيرون أن عند اهلل ميزانًا يزين فيو أعمال البشر. فإن كانت الكفة تميل لألعمال الصالحة لميالك األبدي. 
نت الكفة تميل إلى األعمال الشريرة لذىبوا إلى دار الشقاء واليالك لدخموا إلى دار النعيم ونالوا الحياة األبدية. وعمى العكس إن كا

 األبدي. فما ىي صّحة ىذه المعتقدات والظنون؟
 

ِخرَاِفي َتْسَمُع َصْوِتي، َوَأَنا َأْعِرُفَيا »عن ىذه التساؤالت وغيرىا في حديثو مع جميور الييود فقال ليم:  المسيح لقد أجاب المخّمص
، َواَل َأَنا ُأْعِطيَيا َحَياًة َأَبِديًَّة، َوَلْن َتْيِمَك ِإَلى اأَلَبِد، َواَل َيْخَطُفَيا َأَحٌد ِمْن َيِدي. َأِبي الَِّذي َأعْ وَ  َفَتْتَبُعِني. َطاِني ِإيَّاَىا ُىَو َأْعَظُم ِمَن اْلُكلِّ

تأممنا في المقاءين السابقين بتصريح المسيح أنو ىو باب الخراف  كّنا قد .(02- 01:72)بشارة يوحنا«َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخَطَف ِمْن َيِد َأِبي
الذي تدخل منو الخراف إلى الحظيرة، ثم قولو أنو ىو الراعي الصالح الذي يبذل نفسو عن الخراف. أما اليوم فسنتأمل بتصريحو الذي 

 أصدقائي.  فابقوا معنا، مان الحياة األبدية لكل من يؤمنأّكد فيو ض
 

كما ذكرنا سابقًا إن المقصود  .«ِخرَاِفي َتْسَمُع َصْوِتي، َوَأَنا َأْعِرُفَيا َفَتْتَبُعِني»لقد تابع أعزائي المخّمص المسيح حديثو فقال: 
و سيسمعون صوتو ويتبعونو، وليس ىذا فحسب بل أنو ىبالخراف ىنا ىو البشر. فأعمن المسيح أن خرافو أي الناس الذين آمنوا بو 

إن اإليمان بالمسيح المخّمص ىو الخطوة األولى لكي يصبح اإلنسان من خراف المسيح أو من أوالد اهلل. يعرفيا واحدًا واحدًا باالسم. 
فيو كالراعي الصالح يعرف رعّيتو . وعندما يختبر المرء خالص اهلل يسمع صوت المسيح ويتبعو، ويصبح في نفس الوقت معروفًا لديو

 كما ذكرنا فردًا فردًا. 
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َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُموهُ »وىنا يجدر بنا أن نعود إلى ما دّونو لنا البشير يوحّنا في بداية بشارتو عندما كتب قائاًل عن المسيح: 

ُمْؤِمُنوَن ِباْسِمِو. اَلَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َدٍم، َواَل ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد، َواَل ِمْن َمِشيَئِة َرُجل، َفَأْعَطاُىْم ُسْمَطاًنا َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد اهلِل، َأِي الْ 
أجل، إن كل من يقبل المسيح أي يؤمن بو، يعطيو المسيح سمطانًا أن يصير من أوالد اهلل، أي  (.71-77:7)بشارة يوحناِ«َبْل ِمَن اهلل

ورعّية المسيح. وىذه الصيرورة أن يصبح المرء من أوالد اهلل، ال تأتي عن طريق النسل أو الوالدة الطبيعية، بل  يصبح من الخراف
 تكون بالوالدة الروحية التي يجرييا اهلل نفسو. إذ يجدد اإلنسان من الداخل ويجعمو خميقة جديدة. 

 
ويصبح من أوالد اهلل ينال الغفران الكامل عن خطاياه. لعّل السؤال اآلن: ىل نعمم أنو عندما يؤمن اإلنسان بالمخمص المسيح 

لقد أجابنا المخّمص المسيح عن ىذا السؤال عندما قال عن الخراف أو بالحياة األبدية؟ أيضًا ىناك من ضمان أو تأكيد أنو سيحظى 
يؤكد المسيح بكل وضوح أن ىنا  .«َوَلْن َتْيِمَك ِإَلى اأَلَبِد، َواَل َيْخَطُفَيا َأَحٌد ِمْن َيِديَوَأَنا ُأْعِطيَيا َحَياًة َأَبِديًَّة، »البشر الذين يؤمنون بو: 

كل من يؤمن بو ويصبح من أوالد اهلل ومن رعّيتو سيعطيو حياة أبدية، ولن ييمك إلى األبد. وليس ىذا فحسب: بل لن يستطيع أحد أن 
 يد. يخطفو من يده. ىذا ىو الضمان األبدي األك

 
َأِبي الَِّذي »ثم تابع المخّمص المسيح كالمو مؤكدًا أن الحياة األبدية لكل من يؤمن أمر مضمون أيضًا من اهلل اآلب نفسو إذ قال: 

، َواَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخَطَف ِمْن َيِد َأِبي ة لكل من سيضمن الحياة األبدي إن اهلل اآلب نفسو أيضاً «. َأْعَطاِني ِإيَّاَىا ُىَو َأْعَظُم ِمَن اْلُكلِّ
ة إذن إن مجّرد اإليمان القمبي الصادق بالمسيح وعممو الكفاري عمى الصميب، سيجعل اإلنسان ينال الحيايؤمن بالمخّمص المسيح. 

ية التي ييبيا اهلل األبدية، وال عالقة لذلك بكمية األعمال الصالحة التي يقوم بيا اإلنسان. فيل ىناك أعظم من ىذه العطّية المجان
 المحب لإلنسان الخاطئ؟ 

 
وىل أنو من المستحيل أن يتأكد اإلنسان من حصولو عمى الحياة األبدية ىنا عمى األرض؟ صديقي المستمع، ىل ما زلت تعتقد 

الكفة الراجحة في كّفة أخرى؟ وأنو عمى نتيجة  ما زلت تظن أن عند اهلل ميزان يضع فيو أعمالك الصالحة في كّفة، وأعمالك الشريرة
لكن كما تبّين لنا قبل قميل أن بإمكان اإلنسان أن يتأكد من حصولو عمى الحياة األبدية منذ يتوقف موضوع دخولك إلى الحياة األبدية. 

يزين فيو أعمالنا الصالحة مقابل أعمالنا  وأن ال وجود لميزان عند اهلل لكياآلن، عندما يؤمن بالمخّمص المسيح، ويصبح من أوالد اهلل. 
 الشريرة. 
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عمى أي أساس ييب اهلل اإلنسان الخاطئ الغفران الكامل والحياة األبدية؟ ولإلجابة نقول: إن اهلل ال يسامح لكن قد يتساءل البعض 

ا عمى الصميب. فيو عمى الصميب اإلنسان الخاطئ ىكذا من دون مقابل، ألن المسيح نفسو قد دفع ثمن خالصنا، وذلك بموتو بداًل عنّ 
إذن إن اإليمان بالمخّمص المسيح وبموتو الكفاري من أجمنا عمى الصميب، ىو الذي انا لكي ننجو نحن إذا آمّنا بو. أخذ عقاب خطاي

سيحية األوائل يكتب ييب اإلنسان الغفران الكامل عن خطاياه والحياة األبدية، ويجعمو من أوالد اهلل. وىا ىو الرسول بولس من رسل الم
اًنا ِبِنْعَمِتِو ِباْلِفَدا»قائاًل:  ِريَن َمجَّ  (. 02:1)الرسالة إلى رومية«ِء الَِّذي ِبَيُسوَع اْلَمِسيحِ ُمَتَبرِّ
 

إن فداء المسيح عمى الصميب ىو الذي يجعل اإلنسان بارًا أي بال خطيئة أمام اهلل، وىو الذي يؤىمو لكي ينال الحياة األبدية. أال 
تود مستمعي أن تحظى بيذا الغفران الكامل؟ وأن تنال الحياة األبدية؟ لم ال تؤمن اآلن بالمسيح المخّمص الوحيد! وىكذا تصبح من 

 وتنال ىبة الخمود في دار النعيم!  توورعيّ المسيح خراف 
  
 


