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  والثالثون الرابعة الحمقة                    المسيح أقوال                     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 الناس من حولو، كما إعجاب لمسيح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع ا«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

؟ وىل أنت مستعد لمتضحية بكل شيء في سبيل معرفتيا؟ أم أنك ال تبالي باألمر لكي تعرف الحكمة الحقة ىل تسعى مستمعي
فتيا مخالفة الذي حولك ومن رّد فعمو إذا أتت ىذه الحكمة التي اكتش معوليس الموضوع ميمًا بالنسبة لك؟ وىل تخاف من المجت

وىناك سؤال ميم آخر: ىل تعمم من ىو مصدر الحكمة الحقيقي؟ قد تجيب إنو اهلل تعالى. لكن ألم يعّبر اهلل عن  لمعتقداتو ومفاىيمو؟
ي تجّسدت في ىيئة إنسان؟ أو ليس ليذا ُدعي ليس المسيح ىو الحكمة اإلليية التنفسو من خالل شخص المخّمص المسيح؟ أو 

  المسيح بكممة اهلل األزلي المتجّسد؟
 

الفريسيين وىم فرقة ييودية متزمتة، طمبيم من المسيح أن يجري معجزة أخرى لكي  ممنا في المقاء السابق عن طمبكّنا قد تك
النبي. الذي ُابتمع من الحوت ألنو عصى أمر اهلل  أو يونس نيصّدقوا أنو ىو المسيح المنتظر. فأجابيم المسيح مقّدمًا ليم آية يونا

أنو كما كان ىي  أن العجيبة التي يعطييم إياىا، وأضاف المسيح قائاًل: توبة.لبا سكانيا ومناداةعاصمة أشور  بالذىاب إلى نينوى
أيام وثالث ليال. وىنا كان المسيح ليال، ىكذا يكون ابن اإلنسان في قمب األرض ثالثة  يونان في جوف الحوت ثالثة أيام وثالث

 يشير إلى موتو ودفنو في قمب األرض لمدة ثالثة أيام وثالث ليال، ثم قيامتو حّيًا.
 

َمِمَكُة »الجيل. وأضاف قائاًل:  ىذا رجال نينوى الذين تابوا بمناداة يونان، سيقومون في يوم الّدين ويدينون نّ إثم تابع المسيح قائاًل: 
َظُم ِمْن ُسَمْيَماَن ُقوُم ِفي الدِّيِن َمَع هَذا اْلِجيِل َوَتِديُنُه، أَلنََّها َأَتْت ِمْن َأَقاِصي اأَلْرِض ِلَتْسَمَع ِحْكَمَة ُسَمْيَماَن، وَ التَّْيَمِن َستَ  ْْ ُهَوَذا َأ

    .ممسيحل اليام تصريحال بيذااآلن ( سنتأمل 53:23)بشارة مّتى«هُهَنا!
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َتْسَمَع ِحْكَمَة َمِمَكُة التَّْيَمِن َسَتُقوُم ِفي الدِّيِن َمَع هَذا اْلِجيِل َوَتِديُنُه، أَلنََّها َأَتْت ِمْن َأَقاِصي اأَلْرِض لِ » أن المسيح: المخّمصقال 
إلى من بالدىا ميمان؟ إنيا ممكة سبأ، وقد أتت ىي ممكة التيمن التي قطعت مسافات طويمة لتسمع حكمة الممك سفمن  «ُسَمْيَمانَ 

، أي في كانت تقع مممكة التيمن والتي تعني الجنوب، في جنوب شبو الجزيرة العربية فمسطين، لترى الممك سميمان وتسمع حكمتو.
بالد العرب في القرن كان سكان سبأ أىل حضارة ويعممون بتجارة الذىب والعطور. وقد وصمت تجارتيم إلى شمال غرب و اليمن. بالد 

 ، ويتزوجون امرأة واحدة. يالد. وكانوا يعطون المرأة مكانة عظيمةالثامن قبل الم
 

ويخبرنا سفر المموك األول في يعبدون الشمس. وكانت عاصمتيم مدينة مأرب التي أقاموا فييا سّد مأرب العظيم. وكان سكان سبأ 
حاممة أطيابًا وذىبًا كثيرًا جدًا وحجارة كريمة.  ،أ إلى سميمان بموكب عظيم بجمالوكيف أتت ممكة سب ،العيد القديم عن تمك الرحمة

ن حكمتك. ولم »، قالت لمممك: ّما رأت ممكة سبأ كل حكمة سميمانفم صحيحًا كان الخبر الذي سمعته في أرضي ْن أمورك ْو
طوبى لرجالك  فهوذا النصف لم ُأخبر به. زدت حكمة وصالحًا ْمى الخبر الذي سمعته. أصّدق األخبار حتى جئت وأبصرْت ْيناي،

  (.8-2:21مموك2) «وطوبى لعبيدك هؤالء الواقفين أمامك دائمًا السامعين حكمتك
 

مة وجاءت المسافات الطوي من بالدىا الفائقة، شّدت الرحال وقطعت العظيمة عندما سمعت ممكة سبأ بالممك سميمان وحكمتوأجل، 
هوذا النصف لم ُأخبر به. زدت حكمة »إليو في أورشميم. حيث قابمتو شخصيًا وسمعت حكمتو، فزادت إعجابًا بو وبحكمتو. فقالت لو: 

وىنا عّمق المسيح قائاًل: أن ممكة التيمن التي أتت من أقاصي األرض لتسمع حكمة سميمان،  .«وصالحًا ْمى الخبر الذي سمعته
. فيي أفضل من ىذا الجيل إذ ن المسيح، لكي تدينواأي الجيل الذي كان في زم، في يوم الدين مع ىذا الجيل ستقوم ىي أيضاً 

 وبالتالي ليا الحق أن تدينو.  رغم أنيا كانت وثنية وال تؤمن باهلل الواحد، صّدقت حكمة سميمان،
 

الوثنية الحكمة اإلليية عن طريق الممك سميمان. لكن القادة الدينيين في زمن المخّمص لقد أدركت ممكة التيمن  صديقي المستمع، 
المسيح أن ليذا كان يجب عمى أيضًا من خالل عجائبو الباىرة. و الساطع في شخصو، و  االمسيح تجاىموا حكمة اهلل التي تجّمت بنورى

 . يفضح مواقفيم
 

َظُم ِمْن ُسَمْيَماَن هُهَنا!»تو اإلليية فقال: مؤكدًا عمى حقيقة شخصي ثم ختم المسيح تعميقو ْْ . أجل إن المسيح أعظم بكثير «ُهَوَذا َأ
 و ـــــــوا إليــــــــبأولئك الفريسيين أن يأترج الحكمة اإلليية. فكان األجدر سميمان، فيو كممة اهلل األزلي المتجّسد، ومنو تخالممك والحكيم من 
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َظُم ِمْن ُسَمْيَماَن هُهَنا!هُ »يؤمنوا بو. أن  ويسمعوا حكمتو، وبالتالي ْْ أعظم من الممك ىو  . نعم، إن المخّمص يسوع المسيح«َوَذا َأ

 أعظم من جميع األنبياء والرسل. فيو كما ذكرنا كممة اهلل األزلي المتجّسد.  ال بل ،وأعظم من النبي يونان  سميمان الحكيم
 
المذّخر فيه جميع كنوز الحكمة .. صورة اهلل غير المنظور»بعد: فيما  رسول المسيحية األول بولس الرسول ىو أيضًا كما ذكرو 
 وفالمسيح ىو صورة اهلل غير المنظور الذي تجّسد وصار إنسانًا، وليذا لم يكن غريبًا أن تذّخر فيو أ (.26:2،4:3)كولوسي«والعمم
 ة والفائقة. تكمن فيو الحكمة اإلليية الكامم بتعبير آخرو  جميع كنوز الحكمة والعمم. فيو تكمن
 

أمام ىذه الحقائق الواضحة ما ىو موقفك مستمعي من شخص المخّمص يسوع المسيح الذي تكمن فيو كل كنوز الحكمة والعمم؟ أال 
ترغب أن تأتي إليو وتؤمن بو وتحصل بالتالي عمى الحكمة اإلليية؟ أم تكون كأولئك الفريسيين والييود في زمان المسيح الذين بالرغم 

يا صديقي  أيضاً  إن المخّمص المسيح المذّخر فيو جميع كنوز الحكمة والعمم قد قامولعجائبو الباىرة لم يؤمنوا بو؟ تيم لو من معاين
بأعظم عمل من أجمك. إذ مات عمى الصميب لكي يكّفر عن ذنوبك، ثم قام من بين األموات لكي ييبك الحياة الجديدة وليجعمك من 

        والحكيم األعظم؟الفادي  د. فيل تراك تؤمن بيذا المسيح أوالد اهلل وليضمن لك الخمو 
 

 


