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

 

من المسّمم بو أن األحداث التاريخية الكبرى ال تحصل ىكذا فجأة، بل تسبقيا تراكمات وأحداث ىنا وىناك، إلى أن نصل إلى 
  نتيجة لتراكمات وعوامل عديدة تتجمع، إلى أن تصل إلى النقطة الفاصمة الحدث اليام الكبير. فالحدث اليام يكون حصيمة أو

في النياية إلى الثورة أو تؤدي نتيجة لتراكمات وأحداث متعددة تأتي ىكذا الثورات والحروب محمية كانت أم عالمية، فيي . الحاسمة
المخّمص المسيح منذ فجر التاريخ؟ وأنو أعّد المسرح لكي  مجيءحدث لأيضًا الحرب. ىل تعمم مستمعي أن اهلل الخالق العظيم قد مّيد 

 يأتي المسيح في الوقت المحدد لو؟ 
 

ء األوضاع لمجيئو. والغريب أن الناس ي يمّيد الطريق أمام المسيح، ويييىعن مجيء نبأيضًا وليس ىذا فحسب بل تنبأ األنبياء 
مّيد الطريق أمام مجيء أنو أن ىذا النبي الذي تُنبأ عنو قد أتى فعاًل، و  في زمن المخّمص المسيح لم يدركوا ىذا األمر، ولم يعمموا

 وسأل، الذي تنبأ عنو األنبياء منذ القديم وعندما بدأ المسيح يعمن عن حقيقة شخصيتو لمتالميذ، وأنو ىو حقًا المسيح المنتظر المسيح. 
 قائمين: باستغراب التالميذ 

 
ِإنَّ ِإيِميَّا َيْأِتي َأوَّاًل َوَيُردُّ » َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُيْم:)أي قبل مجيء المسيح( « ِإنَّ ِإيِميَّا َيْنَبِغي َأْن َيْأِتَي َأوَّاًل؟َفِمَماَذا َيُقوُل اْلَكَتَبُة: »

«. ُكلَّ َما َأرَاُدوا. َكذِلَك اْبُن اإِلْنَساِن َأْيًضا َسْوَف َيتَأَلَُّم ِمْنُيمْ  َولِكنِّي َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ِإيِميَّا َقْد َجاَء َوَلْم َيْعِرُفوُه، َبْل َعِمُموا ِبوِ ُكلَّ َشْيٍء. 
 فابقوا معنا. بإجابة المسيح ىذه اآلن (. سنتأمل 01-01:01)متى«ِحيَنِئٍذ َفِيَم التَّاَلِميُذ َأنَُّو َقاَل َلُيْم َعْن ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَدانِ 

 
صديقي المستمع، لقد وافق المسيح التالميذ أن النبي إيميا ينبغي أن يأتي أواًل ويرد كل شيء قبل مجيئو. لكنو أوضح ليم أن إيميا 

و كان قد أتى فعاًل، ولم يعرفو الشعب أنو ىو إيميا الذي أتى ليمّيد لمجيء المسيح. ال بل اضطيدوه وقتموه. حينئذ أدرك التالميذ أن
 النبي يحيى. أي يتحّدث ليم عن يوحنا المعمدان 
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مع النبي يوحنا المعمدان؟ أوصافو ؟ وىل حقًا تطابقت النبي الذي سيمّيد لمجيء المسيحلعّل السؤال اآلن: ماذا قال األنبياء عن 

، »قائاًل:  لقد تنبأ النبي مالخي اليوِم العظيِم والمخوِف، فيردُّ قمَب اآلباِء عمى ىأنذا أرسُل إليكم إيمّيا النبيَّ قبل مجيء يوِم الربِّ
تنبأ ىنا النبي مالخي أن اهلل سُيرسل النبي إيميا ليمّيد لمجيء الرب، وأنو  (.6-4:5)مالخي«ماألبناِء، وقمب األبناِء عمى آبائي

سيرسل النبي إيميا مرة ثانية، لكن أن اهلل سيصمح األمور ويجمع قموب اآلباء مع قموب األبناء. لم يكن المقصود بيذه النبوءة أن اهلل 
 ومجاىرتو بالحق دون خوف أو وجل. سيرسل من ىو مثل شخصية النبي إيميا بجرأتو وتقّشفو، 

 
ِو السَّيُِّد الَِّذي َتْطُمُبوَنُو، ىَأَنَذا ُأْرِسُل َماَلِكي َفُيَييُِّئ الطَِّريَق َأَماِمي. َوَيْأِتي َبْغَتًة ِإَلى َىْيَكمِ »وكان النبي مالخي قد تنبأ أيضًا قائاًل: 

وَن ِبِو. ُىَوَذا َيْأِتي، َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ  وىنا أيضًا نجد أن النبوءة تصف ىذا النبي بالمالك الذي (. 0:1)مالخي «َوَماَلُك اْلَعْيِد الَِّذي ُتَسرُّ
 المخّمص. الّرب ييييء الطريق أمام المسيح 

 
يَِّة: أما النبي إشعياء فقد تنبأ عن يوحنا المعمدان قائاًل:  ُموا ِفي اْلَقْفِر َسِبياًل إِلَلِيَنا. »َصْوُت َصاِرٍخ ِفي اْلَبرِّ . َقوِّ َأِعدُّوا َطِريَق الرَّبِّ

أَلنَّ ا، َواْلَعرَاِقيُب َسْياًل. َفُيْعَمُن َمْجُد الرَّبِّ َوَيرَاُه ُكلُّ َبَشٍر َجِميًعا، ُكلُّ َوَطاٍء َيْرَتِفُع، َوُكلُّ َجَبل َوَأَكَمٍة َيْنَخِفُض، َوَيِصيُر اْلُمْعَوجُّ ُمْسَتِقيمً 
شّبو إشعياء ىذا النبي الذي سيمّيد لمجيء المسيح، بصوت صارخ في البرية قائاًل: أعّدوا طريق لقد  (.4-1:51)إشعياء«َفَم الرَّبِّ َتَكمَّمَ 

المنخفضات عالية، والمرتفعات  ر  صت  ل  ، واستعدوا لمجيء الرب المخّمص. اًل إللينا. أي ىيئوا الطريقوقّوموا في القفر سبيالّرب. 
 األعوج مستقيمًا، ألن الرب سيظير وُيعمن مجده. ليصير منخفضة، و 

 
ُتوُبوا، أَلنَُّو َقِد اْقَتَرَب »: لمشعب لبرّية كارزاً أجل مستمعي، أليس ىذا ما حصل بالضبط مع النبي يوحنا المعمدان؟ فيو عاش في ا

يَِّة: َأِعدُّوا َطِري» وُكتب عنو:« َمَمُكوُت السَّماَواِت. . َفِإنَّ ىَذا ُىَو الَِّذي ِقيَل َعْنُو ِبِإَشْعَياَء النَِّبيِّ اْلَقاِئِل: َصْوُت َصاِرٍخ ِفي اْلَبرِّ َق الرَّبِّ
حينئذ »لمتوبة ليجيزوا أنفسيم لظيور المخّمص المسيح.  الشعبيوحنا المعمدان دعا أي  .(1-3:1)بشارة مّتى«يَمةً اْصَنُعوا ُسُبَمُو ُمْسَتقِ 

، واعتمدوا منو في األردن معترفين بخطاياىُ  لقد  .(4:1)بشارة مّتى«مخرج إليو أورشميم وكلُّ الييودّيِة وجميُع الكورِة المحيطِة باأُلردنِّ
 حصدت نتائج وفيرة، إذ تاب الكثيرون. ارتو فتجاوب الشعب مع بش
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َوُيوَحنَّا ىَذا َكاَن ِلَباُسُو ِمْن َوَبِر اإِلِبِل، َوَعَمى َحْقَوْيِو ِمْنَطَقٌة ِمْن ِجْمٍد. َوَكاَن »وصف البشير مّتى يوحنا المعمدان قائاًل: ولقد 

يِّا ان متقشفًا كإيميا النبي. وكما وّبخ إيميا الممك الشرير آخاب، ىكذا وّبخ يوحنا أي ك .(5:1)بشارة متى«َطَعاُمُو َجرَاًدا َوَعَساًل َبرِّ
وكانت النتيجة أن سجن ىيرودس يوحنا المعمدان. ثم قطع رأسو بناء ألنو أراد الزواج بييروديا امرأة أخيو. المعمدان الممك ىيرودس 

لقد كان يوحنا المعمدان ىو إيميا النبي الذي تُنبأ عنو، وىو المالك إذن عمى طمب ابنة ىيروديا التي رقصت أمامو يوم عيد ميالده. 
 الذي أرسمو اهلل، وىو الصوت الصارخ في البرية الذي أتى لكي يمّيد الطريق أمام مجيء الرب المخّمص. 

 
الذي تنبأ عنو نفسو  نعم، بالرغم من كل ىذه اإلشارات الواضحة، لم يستطع حتى تالميذ المسيح اإلدراك أن يوحنا المعمدان ىو

أن اهلل تعالى قد ىيئ كل المعطيات والظروف ليذا الحدث  الذي مّيد الطريق لمجيء المخّمص المسيح. وىذا يؤكداألنبياء. وأنو ىو 
ارة يريد لكي يييئ لزي ًا عنومندوبأواًل يرسل الذي ممك البأيضًا ونستطيع تشبيو ذلك  العظيم وىو مجيء الممك المخّمص يسوع المسيح. 

 . ليمّيد الطريق أمام المسيح وىو بالضبط ما فعمو اهلل عندما أرسل يوحنا المعمدان أن يقوم بيا لبمد ما.
 

لم  ذك من عبودية الخطّية؟لعالمنا لكي يخمصك وينقوماذا عنك مستمعي؟ أال تؤمن أن المسيح ىو المخّمص الرب الذي أرسمو اهلل 
    الص اهلل الكامل؟ ال تتوب اآلن وتؤمن بو فتحصل عمى خ

 
 
 


