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 واألربعون 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 عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال «أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 

األسباب التي دعت إلييا؟ أم أنك  تتفيميا وأن تعرفماذا يكون موقفك مستمعي عندما تسمع حقيقة جديدة؟ ىل تحاول أن 
ر ا عندما تعمن أمامنا، وليذا عمينا أن نكون مستعدين لكي نفكبي أرأيك؟ ىناك حقائق جديدة قد نفاج ترفضيا فورًا وتسعى لكي تفرض

الرسول بطرس من تالميذ المسيح االثني عشر. إذ عندما أعمن المخّمص  ىذا ما حصل مع ونقّدم رأينا بكل موضوعية وتأٍن.  ،فييا
منيا. فما كان من األزلي ىو قصد اهلل المسيح لتالميذه حقيقة جديدة ىامة أسرع لرفضيا، دون أن يعرف اليدف من ورائيا، وما 

 المسيح إال أن وّبخو. كتب البشير مّتى في بشارتو قائاًل: 
 
ِء اْلَكَيَنِة َواْلَكَتَبِة، َم َكِثيرًا ِمَن الشُُّيوِخ َوُرَؤَساِمْن ذِلَك اْلَوْقِت اْبَتَدَأ َيُسوُع ُيْظِيُر ِلَتاَلِميِذِه َأنَُّو َيْنَبِغي َأْن َيْذَىَب ِإَلى ُأوُرَشِميَم َوَيتَأَلَّ »

! اَل َيُكوُن َلَك ىَذا! اَحاَشاَك يَ » َوُيْقَتَل، َوِفي اْلَيْوِم الثَّاِلِث َيُقوَم. َفَأَخَذُه ُبْطُرُس ِإَلْيِو َواْبَتَدَأ َيْنَتِيُرُه َقاِئاًل:  َفاْلَتَفَت َوَقاَل ِلُبْطُرَس:« َربُّ
 .(62-61:12)بشارة مّتى«َثَرٌة ِلي، أَلنََّك اَل َتْيَتمُّ ِبَما هلِل لِكْن ِبَما ِلمنَّاسِ اْذَىْب َعنِّي َياَشْيَطاُن! َأْنَت َمعْ »

 
كان ال بّد لممخّمص المسيح أن يبدأ باالعالن لتالميذه عن الخطة اإلليية التي أتى لتنفيذىا، أال وىي خطة التكفير عن الخطّية 

ميذه أنو ينبغي أن يذىب إلى أورشميم، وأن ُيضّطيد من قبل رؤساء الكينة والكتبة بموتو الفدائي عمى الصميب. وليذا أخذ يقول لتال
أي كشف ليم عّما سيحدث معو في المستقبل القريب، لكي ال يتفاجأوا بو عندما يحصل. ولقد الييود، وأن ُيقتل وفي اليوم الثالث يقوم. 

أنو  ،وكان متوجيًا نحو أورشميم أبمغيم بكل وضوحوفي المّرة األخيرة كرر المسيح إعالنو ىذا لمتالميذ في مرتين الحقتين أيضًا. 
 . ممسيحل اليامحديث يذا الباآلن سنتأمل سُيصمب وفي اليوم الثالث يقوم. 
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ة حقيقة جديدة بالنسبة لمتالميذ. وليذا لم يكن مستمعي الكريم، لقد كان ما أعمنو المخّمص المسيح عن موتو البديمي وقيامتو الظافر 

فانتيره  الرسول بطرس قول المسيح ىذا، وبدا وكأنو أراد منو أن يتفادى ىذا المصير المؤلم،التالميذ، وعمى رأسيم غريبًا أن يستغرب 
! اَل َيُكوُن َلَك ىَذا!:»قائالً  اْذَىْب َعنِّي َياَشْيَطاُن! َأْنَت َمْعَثَرٌة ِلي، أَلنََّك »طرس: وىنا ما كان من المسيح إال أن قال لب  «َحاَشاَك َياَربُّ

ن يقول لو: اذىب عني يا لقد وّجو المخّمص المسيح كالمًا قاسيًا لتمميذه بطرس. فميس أمرًا سياًل أ. «اَل َتْيَتمُّ ِبَما هلِل لِكْن ِبَما ِلمنَّاسِ 
 ييتم بما هلل ولكن بما لمناس. تيمو أنو قد أصبح معثرة لو، ألنو ال شيطان. وأن ي

 
حديث المسيح ىذا؟ لعّل الجواب الواضح، ىو أن التالميذ كغيرىم من الييود التمميذ بطرس ا أن نسأل لماذا استغرب وىنا عمين

ًا، لكي يحرر األتقياء في ذلك الزمان، قد أساءوا فيم نبوءات العيد القديم من الكتاب المقدس. فيم ظنوا أن المسيح سيأتي ممكًا أرضي
لكن الحقيقة ىي أن اهلل وعد منذ  ليذا فوجئوا بحديث المسيح عن موتو وقيامتو.ه ويممك عمييم، ويحكم بالعدل. ءالشعب ويبيد أعدا

 وأن ،وأن يسحق إبميس عدو اإلنسان المدودالبشر من عبودية الخطيئة،  ىو أن ينقذ الممك. لقد كان ىدف اهللالقديم بمجيء المخّمص 
 لتالميذ فقط ىو العالم المادي األرضي.كان محور اىتمام ا ك المسيح عمييم ممكًا روحيًا. بينمايمم

 
َوُىَو َمْجُروٌح أَلْجِل َمَعاِصيَنا، َمْسُحوٌق أَلْجِل »إذ كتب قائاًل:  ،وفي ىذا المجال نقتبس ما تنبأ بو النبي إشعياء عن فداء المسيح

َوُجِعَل َمَع  .ْيِو ِإْثَم َجِميِعَنا.ا َعَمْيِو، َوِبُحُبرِِه ُشِفيَنا. ُكمَُّنا َكَغَنٍم َضَمْمَنا. ِمْمَنا ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َطِريِقِو، َوالرَّبُّ َوَضَع َعمَ آثَاِمَنا. تَْأِديُب َساَلِمنَ 
  . (2،16،ب2-2:::)إشعياء«َشَفَع ِفي اْلُمْذِنِبينَ َوُىَو َحَمَل َخِطيََّة َكِثيِريَن وَ  .اأَلْشرَاِر َقْبُرُه، َوَمَع َغِنيٍّ ِعْنَد َمْوِتِو.

 
إذ ىذا ىو ىدف الشيطان أن يمنع المسيح من تحقيق  اذىب عني يا شيطان.ليذا لم يكن غريبًا أن يقول المسيح لبطرس: 

بميس، وأن  الغرض الحقيقي من مجيئو إلى عالمنا، أال وىو غرض فداء اإلنسان وتحريره من عبودية الخطّية يصبح من أوالد اهلل وا 
 الذين يممك المسيح عمى حياتيم. المبررين،

 
أن موت المسيح الكفاري عمى الصميب « اذىب عني يا شيطان»نستنتج أيضًا من قول المسيح لتمميذه بطرس: صديقي المستمع، 

وليست مجال بحث ورد. وأن اإليمان بيذه الحقيقة اليامة ىو  وقيامتو الظافرة من بين األموات ىي حقيقة أساسية في المسيحية،
 ورد فعميم السمبي، ىو دليل آخر عمىالمسيح لمتالميذ بما سيحدث معو، ولعّل تنبؤ األساس الذي يرتكز عميو اإليمان المسيحي. 

 و ــــــ، وقيامتبـــح عمى الصميــــــت المسيثة مو حاد ،والمصادر التاريخية ي. ولقد أّكدت كل البشائر األربعموت المسيح الكفار دثة حاصّحة 
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 الظافرة من بين األموات. وكانت ىذه الحادثة ىي محور تبشير الّرسل والمؤمنين األوائل. 

 
إن إنكار ىذه الحقيقة مستمعي، ىو إنكار لخطة اهلل األزلية لفداء اإلنسان، وىو تصديق ألكذوبة إبميس )الشيطان( التي حاول بيا 

فيل ترانا ننخدع اليوم بأكذوبة الشيطان ىذه؟ أم الصميب فداء لمجنس البشري.  المسيح لن يذىب إلى طرس: أنأن يخدع التمميذ ب
أجل، لقد مات المسيح عمى الصميب آخذًا عقاب خطايانا، أي مات عوضًا  نصّدق المسيح وكل الحقائق التي ال تدع مجااًل ألي شك؟

يمين اهلل  نلسماء كابن لإلنسان، لكي يجمس عموات غالبًا منتصرًا، وأصعده حّيًا إلى اعّنا نحن البشر الخطاة. ثم أقامو اهلل من بين األ
  وىذه حقيقة مؤكدة، وىناك الكثير من البراىين التي تؤكدىا. اآلب، أي في مركز القوة والسمطان والُممك.

 

ت، ينال الغفران الكامل عن خطاياه، ويصبح بموت المسيح البديمي عنو، وبقيامتو المجيدة من بين األموا يتوب ويؤمنإن كل من 
ويحظى بالحياة األبدية. ىذا ىو اإليمان المطموب من اإلنسان. وليذا كتب الرسول بولس من أوالد اهلل المبررين، خميقة روحية جديدة و 

اًنا ِبِنْعَمِتِو ِباْلِفَداِء الَِّذي بِ »قائاًل: موضحًا عن خّطة الفداء  ِريَن َمجَّ )الرسالة إلى «الَِّذي َقدََّمُو اهلُل َكفَّاَرًة ِباإِليَماِن ِبَدِموِ  َيُسوَع اْلَمِسيِح،ُمَتَبرِّ
فيل تراك مستمعي تؤمن بعمل المسيح أجل، إن اهلل يبّررنا مجانًا من خطايانا عندما نؤمن بفداء المسيح. . (أ32-2::3رومية

   ؟وبقيامتو المجيدةعمى الصميب من أجمك الكفاري 
 


