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 ونة والخمسالثامن 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 يح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المس«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

أواًل؟ وىل تسعى لكي تأخذ حّصتك قبل اآلخرين؟ وأن  وىل تفّكر دائمًا بنفسك وبمصالحك ىل يّتيمك مستمعي اآلخرون باألنانية؟ 
الناحية وبشكل  ذا أمر طبيعي لدى البشر جميعًا، لكن البعض مّنا تبرز عندىم ىذهتكون األّول بين زمالئك وأصدقائك؟ قد يكون ى

 لم يكن الوضع مختمفًا حتى في زمان المخّمص المسيح، وبين تالميذه. فنقرأ في اإلنجيل المقّدس ما يمي:  يالحظو اآلخرون.
 
ُقْل َأْن َيْجِمَس  »َقاَلْت َلُه:« َماَذا ُتِريِديَن؟» ا، َوَسَجَدْت َوَطَمَبْت ِمْنُه َشْيًئا. َفَقاَل َلَها:ِحيَنِئٍذ َتَقدََّمْت ِإَلْيِه ُأمُّ اْبَنْي َزْبِدي َمَع اْبَنْيهَ »

َباِن. َأَتْسَتِطيَعاِن َأْن َتْشَرَبا َلْسُتَما َتْعَمَماِن َما َتْطمُ » َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل: «.ِن اْلَيَساِر ِفي َمَمُكوِتكَ اْبَناَي هَذاِن َواِحٌد َعْن َيِميِنَك َواآلَخُر عَ 
ْبَغِة الَِّتي َأْصَطبُغ ِبَها َأَنا؟ َأمَّا َكْأِسي »َفَقاَل َلُهَما: «. َنْسَتِطيعُ » َقااَل َلُه:« اْلَكْأَس الَِّتي َسْوَف َأْشَرُبَها َأَنا، َوَأْن َتْصَطِبَغا ِبالصِّ

ْبَغِة الَِّتي َأصْ  يَن ُأِعدَّ َلُهْم َطِبُغ ِبَها َأَنا َتْصَطِبَغاِن. َوَأمَّا اْلُجُموُس َعْن َيِميني َوَعْن َيَساِري َفَمْيَس ِلي َأْن ُأْعِطَيُه ِإالَّ ِلمَّذِ َفَتْشَرَباِنَها، َوِبالصِّ
 (.02-02:02)بشارة مّتى«ِمْن َأِبي
 

مجتمعات الشرقية سعت لكي تؤّمن لولدييا زبدي ىي والدة التمميذين األخوين يعقوب ويوحّنا. وكأي أم في ال ابني لقد كانت أم
مع ابنييا وسجدت لو.  أتت إليووليذا . ىنا عمى األرض المراكز األولى في المممكة التي ظّنت أن المخّمص يسوع المسيح سيؤسسيا

أي  «.يِنَك َواآلَخُر َعِن اْلَيَساِر ِفي َمَمُكوِتكَ ُقْل َأْن َيْجِمَس اْبَناَي هَذاِن َواِحٌد َعْن َيمِ » مسيح ماذا تريدين؟ أجابتو قائمة:وعندما سأليا ال
التالميذ العشرة  دون ،عن يمينو واآلخر عن يساره اً عندما يعمن مممكتو، واحد في المناصب األولى ابنيياُيجمس طمبت منو أن 

  فابقوا معنا. بيذه الحادثة اآلن اآلخرين. سنتأمل 
 

في ممكوتو المسيح ولدييا لقد كانت المشكمة األولى التي نواجييا في ىذه الحادثة ىي ليست طمب والدة ابني زبدي، أن ُيجمس 
 ة ــــــأرضي  كة ـــــــــــممم  فمقد ظّنوا أن المسيح سيؤسس عن ممكوت اهلل.التالميذ الخاطئ عن يساره، بل عن مفيوميا ومفيوم و  عن يمينو
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والحقيقة أن ىذا كان اعتقاد الييود عامة، فمقد كانوا ينتظرون المسيح الذي انو الذين يحكمون معو. وىم أعو  ،يكون فييا ىو الممك

لم يكن واردًا عنده ىذا  مكة التي سيسودىا العدل والسالم. لكّن المسيحسيقير األعداء ويحررىم من سمطة الرومان، ويؤسس المم
 رير اإلنسان من عبودّية الخطّية ويبدأ ممكوت اهلل الروحي. إذ ىو قد أتى لكي ينّفذ خّطة اهلل بتح المفيوم،
 

دخاليم إلى ممكوت اهلل، وليس تحرير إن خّطة اهلل األزلية كانت تقضي بتحرير البشر جميعًا من الخطّية التي اُ  ستعبدوا ليا، وا 
أىم بكثير من األساس، وىي دية الّروحية ىي العبو تحرير اإلنسان من إن فبالنسبة إلى اهلل الشعب الييودي من العبودية السياسّية. 

)بشارة «َتَرَب َمَمُكوُت السََّماَواتِ ُتوُبوا أَلنَُّه َقِد اقْ »وليذا نجد أن المسيح بدأ كرازتو بالقول:  من العبودية السياسّية.شعب واحد تحرير 
. وبالتالي الذي سيعمنو لى ممكوت السموات أو ممكوت اهللفالتوبة عن الخطّية يجب أن تكون ىي البداية لدخول اإلنسان إ(. 4::7مّتى

 إن ممكوت اهلل ىو ممكوت روحي، يممك فيو المسيح الممك عمى قموب البشر التائبين.
 

ولما نادى بتعاليم سماوية روحية، ولما اختار فمو أراد المسيح تأسيس مممكة أرضية لما دعا الناس إلى التوبة عن خطاياىم. 
بدأ بإثارة الشعب ضد الرومان، والمناداة بشعارات سياسية، وأخذ يستعد لمقيام بثورة مسمحة، إلعالن لكان لناس البسطاء. و تالميذه من ا

 وىو ما لم يفعمو المسيح البتة. تأسيس مممكتو األرضية،و 
 

َلْسُتَما َتْعَمَماِن َما َتْطُمَباِن. َأَتْسَتِطيَعاِن َأْن َتْشَرَبا »: ائالً ق ابني زبدي يعقوب ويوحنا تمميذيوالمسيح صديقي المستمع، لقد أجاب 
ْبَغِة الَِّتي َأْصَطبُغ ِبَها َأَنا؟ وىنا كان المسيح يشير إلى كأس موتو الكفاري عمى . «اْلَكْأَس الَِّتي َسْوَف َأْشَرُبَها َأَنا، َوَأْن َتْصَطِبَغا ِبالصِّ

غير المرور باآلالم. وعندما من التمميذان يطمبان المجد والمركز لقد كان ىذان  اآلالم التي سيصطبغ بيا. وصبغة معموديةالصميب، 
ا قائمين أنيما يستطيعان، فقد كان جوابيما مجّرد حماس شخصي دون فيم حقيقي لألمر. ومع أن المسيح أجابيما مأسرعا بإجابتي

 من البشر نتيجة إيمانيما بو. سيواجيانياالتي المبرحة آلالم موافقًا أنيما يستطيعان، فقد كان يشير إلى ا
 

ومن المعروف أن يعقوب قد ُقتل الحقًا بالسيف عمى يد الممك ىيرودس، أما يوحنا فقد ُنفي إلى جزيرة بطمس. ولم يكن المسيح 
َوَأمَّا اْلُجُموُس َعْن َيِميني َوَعْن »مو: تابع كالثم يقصد آالم التكفير عن خطّية البشر عمى الصميب، التي تمّيز بيا وحده. بالطبع 

ىو معّد من اهلل اآلب  إذ، اتطمبانو أنتمأي أن ىذا األمر ال يحق لكما أن  .«َيَساِري َفَمْيَس ِلي َأْن ُأْعِطَيُه ِإالَّ ِلمَِّذيَن ُأِعدَّ َلُهْم ِمْن َأِبي
 ن ـــــــوبيّ ن. ـــــــــــم من أجمي. ألن طريق ممكوت اهلل ليست مفروشة بالورود والّرياحياآلال ا إال أن تتبعاني أواًل وتتحّمالوما عميكم السماوي.
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  يقررىا اآلب السماوي.المكافآت في ىذا الممكوت وأن  ،كابن لإلنسان بذلك المسيح أنو خاضع لمشيئة اهلل اآلب

 
 لقد فشل الذي فّكر بو التالميذ. وىذا تأكيد آخر أن ممكوت اهلل الذي تحّدث عنو المسيح، يختمف بالتمام عن مفيوم ممكوت اهلل

، وعجزوا بالتالي في إدراك طريق اآلالم الذي يجب عمييما السير الحقيقي التمميذان يعقوب ويوحّنا وأميما في إدراك مفيوم ممكوت اهلل
 بو، إذا أرادوا حقًا أن يكونوا من أتباع المسيح.

  
(. ويبدو واضحًا أن 2::07)بشارة مّتى«ْحِمْل َصِميَبُه َوَيْتَبْعِنيِتَي َورَاِئي َفْمُيْنِكْر َنْفَسُه َويَ ِإْن َأرَاَد َأَحٌد َأْن َيأْ »وكان المسيح قد قال: 

طمب وليس ، باآلالم الصميب أي المرور وحملأواًل ، وىي إنكار النفس ىذين التمميذين قد خالفا ىذه القاعدة الرئيسة التباع المسيح
 في ممكوتو. الجموس عن يمين المسيح ويساره

 
ال تود أن تكون من أتباع المخّمص المسيح؟ إذن عميك أن تتوب عن خطاياك، و أأال ترغب مستمعي أن تدخل إلى ممكوت اهلل؟ 

وتؤمن بالفادي المسيح الذي مات من أجمك عمى الصميب، ثم قام منتصرًا من بين األموات، لكي ييب كل من يؤمن بو الغفران الكامل 
  الجديدة والخمود. فيل تتوب وتؤمن؟   والحياة الروحية

 


