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 والثالثون الثالثة 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
 

ن كانوا ىم حقًا قد أ   رسالو لألنبياء؟ وا  رسموا من قبل اهلل؟ أو ال تطمب برىانًا أال تتساءل مستمعي أحيانًا عن حقيقة وجود اهلل وا 
سالتو ق أن اهلل موجود، وأن المخّمص المسيح قد أتى فعاًل من عند اهلل؟ وأن ر واقعيًا أو عجيبة ما لكي تحصل أمام عينيك حتى تصدّ 

ىذا ما يتساءل بو الكثيرون دائمًا. ولم يكن الناس حّتى في أيام المخّمص المسيح يختمفون عن ىذا ىي حقًا الرسالة الصحيحة؟ 
المعجزات اآليات أو من المسيح أن ي جري المزيد من  بوامطلرغم من تدينيم الييودي المتزمت، قد ن بابعض الفريسيي وكان .وضعال

 يصّدقوا أنو ىو المسيح المنتظر وليؤمنوا بو. لكي
 

أنو ىو المسيح. وأنيم رفضوه  ليم وبرىانًا قاطعاً أكيدًا ما يكفي، ليكون دلياًل ح عمم أنيم قد رأوا من المعجزات لكن المخّمص المسي
ما لم يكن يتوقعونو أنو لو أجرى المزيد من المعجزات لما تغّير موقفيم، ولما آمنوا بو. و ليذا أجابيم بألنيم ال يريدون أن يؤمنوا بو. و 

. أَلنَُّه َكَما َكاَن ُيونَ »إذ قال ليم:  يٌر َوَفاِسٌق َيْطُمُب آَيًة، َواَل ُتْعَطى َلُه آَيٌة ِإالَّ آَيَة ُيوَناَن النَِّبيِّ ُحوِت َثاَلَثَة َأيَّاٍم اُن ِفي َبْطِن الْ ِجيٌل ِشرِّ
ِرَجاُل ِنيَنَوى َسَيُقوُموَن ِفي الدِّيِن َمَع هَذا اْلِجيِل  َوَثاَلَث َلَيال، هَكَذا َيُكوُن اْبُن اإِلْنَساِن ِفي َقْمب اأَلْرِض َثاَلَثَة َأيَّاٍم َوَثاَلَث َلَيال.

 (. 19-21:93)بشارة مّتى «َوَذا َأْعَظُم ِمْن ُيوَناَن هُهَنا!َوَيِديُنوَنُه، أَلنَُّهْم تَاُبوا ِبُمَناَداِة ُيوَناَن، َوهُ 
 

آية أو عجيبة أ خرى ي جرييا، أجابيم بأن كشف ليم أواًل حقيقة  ح أولئك الفريسيين المتزمتين الذين طمبوالقد أجاب المخّمص المسي
أو عجيبة ستحصل. فما ىي ىذه اآلية التي قصدىا حّول انتباىيم إلى أعظم آية اتيميم أنيم جيل شريٌر وفاسٌق. ثّم  نفوسيم، إذ
 لمسيح؟ المخّمص ا

 
لقد أعاد المسيح  ما ىي أعظم العجائب التي أراد المخّمص المسيح لفت انتباه الفريسيين المتزمتين إلييا؟مستمعي العزيز، 

 ا اهلل ـــــدعفقد س. ـــــرب بالنبي يونـــــــــالنبي يونان المعروف عند الع معيو إلى حادثة حصمت في العيد القديم الذي يعرفونو جيدًا، معمست
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لكن يونان الييودي المتعّصب . والرجوع إلى اهلل لتوبةمممكة أشور في العراق، لكي ينادي ليم باعاصمة يونان لمذىاب إلى نينوى 
ألن أىميا أناس أشرار، وظّن أنيم لن يقبموا بشارتو. فركب سفينة وأراد الذىاب إلى ترشيش، وىي جزيرة كانت رفض الذىاب إلى نينوى 
واعترف يونان لمبّحارة أن العاصفة كانت  في الحسبان، إذ أىاج اهلل البحر. وحصل معو في الطريق ما لم يكنتقع في جنوب اسبانيا. 

وبقي يونان في جوف الحوت ثالثة أيام وثالث ليال. وبعدىا أعّد اهلل حوتًا كبيرًا لكي يبتمعو.  بسببو، فقرروا رميو في البحر. وىناك
 قذفو الحوت إلى الشاطئ بناء عمى أمر من اهلل. 

 
الفريسيون في ذلك الوقت بالطبع لم يفيم «. َثَة َأيَّاٍم َوَثاَلَث َلَيالهَكَذا َيُكوُن اْبُن اإِلْنَساِن ِفي َقْمب اأَلْرِض َثالَ »وىنا قال المسيح: 

ألرض لمدة ثالثة أيام وثالث ليال، ثم قيامتو حّيًا. تمامًا ودفنو في قمب ا كابن لإلنسان المسيح. فيو كان يشير إلى موتو ماذا قصد
الحوت ثالثة أيام، كان وىكذا أّكد المسيح أن النبي يونان ببقائو في جوف كما حصل مع  يونان وخروجو سالمًا من بطن الحوت. 

 يشير ويرمز إليو ىو. 
 

ىذه ىي اآلية أو العجيبة العظمى التي أراد المسيح إعالنيا ليم. أي عجيبة موتو الكفاري وقيامتو الظافرة من بين األموات بعد 
قائاًل: إن أىل نينوى تابوا عن وأضاف المسيح  في القبر. ىذه العجيبة التي تعتبر أم العجائب وأعظميا.وثالث لياٍل بقائو ثالثة أيام 

شرورىم بعد أن ذىب يونان ودعاىم لمتوبة. لكن الجيل الذي عاصر المسيح وعجائبو لم يتب. وليذا سيقوم أىل نينوى يوم الدينونة 
 . المسيحمن ىذا الجيل الييودي الذي رفض  ويدينون ىذا الجيل الذي لم يتب. أي أن أىل نينوى الوثنيين كانوا أفضل بكثير

 
: أنو إذا كان أىل نينوى الوثنيين األشرار قد تابوا والييود في زمانو صديقي المستمع، لقد أراد المسيح القول ليؤالء الفريسيين

ي أعظم من يونان بكثير، ال سّيما أننالمسيح؟  ذين تّدعون التدين، لكنكم ترفضون اإليمان بي أنابمناداة يونان، فما ىي دينونتكم أنتم ال
فيو كممة اهلل األزلي أجل، إن المسيح ىو أعظم من يونان ومن كل األنبياء  .«َوُهَوَذا َأْعَظُم ِمْن ُيوَناَن هُهَنا!»وليذا قال ليم: 

لد من روح اهلل القدوس. وليس ىذا فحسب بل قام بأعظم عجيبة يشيدىا العالم عمى مدى تاريخو، أ ال وىي عجيبة المتجّسد، الذي و 
وكان ىدف ىذه العجيبة ىي التكفير عن خطايا الجنس البشري بأكممو،  موتو الكّفاري عمى الصميب وقيامتو الظافرة من بين األموات. 

بميس الشيطان، والموت العدّو المدود. وثم جعمو من أوالد اهلل المبررين، و  وىبو الحياة أيضًا وتحرير كل من يؤمن من عبودية الخطّية وا 
 وات بعد موتو ودفنو لثالثة أيام؟بدية. فيل ىناك أعظم من عجيبة قيامة المسيح من بين األماأل
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إن حقيقة موت وقيامة المسيح ىي ؟ بالمخّمص المسيح وأنت مستمعي، ىل ما زلت تطمب عجيبة تحصل أمام عينيك لكي تؤمن

ة. وشيد عنيا تالميذ المسيح الثابتة والبراىين الواضح . وقد أّكدتيا كل األدلةويّدعي حقيقة أكيدة، عمى عكس ما يظن البعض
وىا ىو المسيح نفسو يتنبأ عن موتو وقيامتو المجيدة في حديثو ىذا ألعدائو الذي اقتبسناه قبل قميل. ن الذين رأوا موتو وقيامتو. و ير الكث

في بطن الحوت  بي يونانلنا القديم. حتى أن بقاء ث العيدليؤكد ليم أنو ىو المسيح الذي تنبأ عنو األنبياء، وأشارت إليو كل حواد
 كان إشارة واضحة إلى موتو ودفنو وقيامتو. ،ثالثة أيام وثالث ليالل

 
ىل تريد مستمعي عجيبة أعظم من ىذه العجيبة لكي تؤمن بالمخّمص المسيح؟ لم ال تأتي اآلن تائبًا عن ذنوبك ومؤمنًا بالمخّمص 

وتصبح من  ،عمى الصميب وقيامتو الظافرة من بين األموات؟ وعندىا تنال الغفران األكيد عن خطاياكالمسيح وعممو الكفاري من أجمك 
 د اهلل، وتحظى بالخمود في دار النعيم. أوال
 
 


