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

الحقيقة. وقد تتساءل ولماذا لم ُيعمن  ؟ قد تستغرب ىذا القول لكنوأيضًا الممكىل تعمم صديقي أن المخّمص يسوع المسيح ىو 
إذا كان ىو الممك حقًا لماذا ولون أن المسيح ُصمب ومات وقام؟ فمكتو؟ ولماذا تقممكو؟ وأين مظاىر ىذا الُممك؟ وأين تقع ممالمسيح 

إنيا بالطبع تساؤالت محّقة، وسنحاول اإلجابة عنيا في لقاء اليوم حيث سنتأمل بدخول المسيح الممك إلى سمح اهلل بصمبو وموتو؟ 
كتبت عن ل المموك، وكما تنبأ األنبياء عنو في القديم. وقد دخل في موكب انتصاري كما يدخ وىو الذي مدينة أورشميم في فمسطين.

 كل بشائر اإلنجيل األربع. ىذه الحادثة 
 
ْيُتوِن، ِحيَنِئٍذ َأْرَسَل َيُسوُع ِتمْ » كتب البشير مّتى قائاًل:ف ِئاًل َقا ِميَذْينِ َوَلمَّا َقُرُبوا ِمْن ُأوُرَشِميَم َوَجاُءوا ِإَلى َبْيِت َفاِجي ِعْنَد َجَبِل الزَّ
اَلُهمَ » َلُهَما: ْن َقاَل َلُكَما َأَحٌد َشْيًئا، ِاْذَهَبا ِإَلى اْلَقْرَيِة الَِّتي َأَماَمُكَما، َفِمْمَوْقِت َتِجَداِن َأتَاًنا َمْرُبوَطًة َوَجْحًشا َمَعَها، َفحُّ ا َوْأِتَياني ِبِهَما. َواِ 

ُقوُلوا الْبَنِة ِصْهَيْوَن: ُهَوَذا َمِمُكِك َيْأِتيِك »َفَكاَن هَذا ُكمُُّه ِلَكْي َيِتمَّ َما ِقيَل ِبالنَِّبيِّ اْلَقاِئِل:  «.ُيْرِسُمُهَماَفُقواَل: الرَّبُّ ُمْحتَاٌج ِإَلْيِهَما. َفِمْمَوْقِت 
 «. َوِديًعا، رَاِكًبا َعَمى َأتَاٍن َوَجْحٍش اْبِن َأتَانٍ 

 
َرُشوا َيُسوُع، َوَأَتَيا ِباأَلتَاِن َواْلَجْحِش، َوَوَضَعا َعَمْيِهَما ِثَياَبُهَما َفَجَمَس َعَمْيِهَما. َواْلَجْمُع اأَلْكَثُر فَ َفَذَهَب التِّْمِميَذاِن َوَفَعاَل َكَما َأَمَرُهَما 

يَن َتَقدَُّموا َوالَِّذيَن َتِبُعوا َكاُنوا َيْصَرُخوَن َواْلُجُموُع الَّذِ ِثَياَبُهْم ِفي الطَِّريِق. َوآَخُروَن َقَطُعوا َأْغَصاًنا ِمَن الشََّجِر َوَفَرُشوَها ِفي الطَِّريِق. 
! ُأوَصنَّا ِفي اأَلَعاِلي!» َقاِئِميَن: ِت اْلَمِديَنُة ُكمَُّها َقاِئَمًة:«. ُأوَصنَّا الْبِن َداُوَد! ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّبِّ َمْن » َوَلمَّا َدَخَل ُأوُرَشِميَم اْرَتجَّ
فابقوا  بيذه الحادثة المثيرة اآلن (. سنتأمل ٔٔ-ٕٔ:ٔ)بشارة مّتى«ِذي ِمْن َناِصَرِة اْلَجِميلِ هَذا َيُسوُع النَِّبيُّ الَّ » اْلُجُموُع:َفَقاَلِت  «هَذا؟

 معنا. 
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 و ـذلك الوقت أنو ىو الممك الذي تنبأ عن مجيئصديقي المستمع، عندما اقترب المسيح من مدينة أورشميم، أراد أن ُيعمن لمشعب في 

 سيجمس عمييما، كما تنبأ النبي زكريا في القديم.  مذينالوالجحش األتان  األنبياء منذ مئات السنين. وليذا أرسل تمميذين لو لكي يييئا
ُرَشِميَم. ُهَوَذا َمِمُكِك َيْأِتي ِإَلْيِك. ُهَو َعاِدٌل َوَمْنُصوٌر َوِديٌع، ِاْبَتِهِجي ِجدًّا َيا اْبَنَة ِصْهَيْوَن، اْهِتِفي َيا ِبْنَت ُأو » وىو الذي تنبأ قائاًل:

َوَأَتَيا ِباأَلتَاِن َواْلَجْحِش، َوَوَضَعا َعَمْيِهَما » (. ففعل التمميذان كما أمرىما المسيح،9:9)زكرّيا«َورَاِكٌب َعَمى ِحَماٍر َوَعَمى َجْحٍش اْبِن َأتَانٍ 
  .«َس َعَمْيِهَماِثَياَبُهَما َفَجمَ 

  
إذ فرشت الجموع المحتشدة أثوابيا عمى الطريق، وقطع البعض أغصانًا من الشجر وفرشوىا  ،وحصل عندئذ ما لم يكن يتوّقعو أحد

! »في الطريق. وأخذ الجمع كمو ييتف ويصرخ قائاًل:   ت الجموعوىتف «.ُأوَصنَّا ِفي اأَلَعاِلي!ُأوَصنَّا الْبِن َداُوَد! ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّبِّ
!ُمَباَرَكٌة َمْمَمَكُة َأِبيَنا َداُوَد اآلِتَيُة ِباْسِم الرَّ » :كما ذكر البشير مرقس أيضاً  وكان ىذا التعبير ابن داود قد  (.ٓٔ-ٔٔ:9بشارة مرقس« بِّ

وصّنا فيو يعني: يا رب خّمص. أي كانت . أما تعبير أاود، الذي سيأتي من نسل الممك داستخدمو األنبياء لمداللة عمى الممك المسيح
يأتي من خالل الممك المسيح ابن داود. وىتفت أيضًا: مبارك ىذا الذي أتى باسم الرب، الخالص الجماىير تيتف بالخالص الذي س

 في األعالي.
 
بير عن الفرح أو الترحيب بقادم. وكان ىذا أواًل في سفر  المزامير كصالة، ولكن أصبح ُيستعمل فيما بعد كتعأوصّنا تعبير د ور 

التعبير ينطمق من أفواه الشعب ضمن ىتافيم وىم ييّزون األغصان في أيدييم. وىو الذي فعمتو الجموع مرّحبة بدخول المسيح الممك 
ا الذي يدخل في موكب كميا مستفسرة عّمن يكون ىذ مدينة أورشميم وليذا لم يكن غريبًا أن ترتجّ  نتصاري إلى أورشميم.في موكب ا

. وىذا تأكيد آخر أن الجموع كانت ترّحب بالمسيح «يسوع المسيح النبي من ناصرة الجميل»ممكي؟ فأتاىم الجواب من الجموع: أنو 
 أتى ليعيد تأسيس مممكة داود. الممك الذي 

 
يِسيِّيَن ِمَن اْلَجْمِع َ الْ  َبْعض أنويخبرنا البشير لوقا أيضًا:  َأُقوُل » َفَأَجاَب َوَقاَل َلُهْم:«. َيا ُمَعمُِّم، اْنَتِهْر َتاَلِميَذَك!» :لممسيحَقاُلوا َفرِّ

البّد أن تتم النبوءات التي تنبأت عن دخول المسيح كان أجل، (. ٓٗ-9ٔ:9ٖ)بشارة لوقا«اَلِء َفاْلِحَجاَرُة َتْصُرُخ!َلُكْم: ِإنَُّه ِإْن َسَكَت هؤُ 
 ت الجموع فإن الحجارة ستصرخ. الممك إلى أورشميم، حتى ولو سكت
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أنو ىو المسيح الممك الذي  اً واضح اً مستمعي الكريم، لقد كان دخول المسيح في ىذا الموكب المموكي الذي تنبأ عنو األنبياء، تأكيد

دخل إلى و بالرغم من أنو الممك العظيم كان الشعب في القديم ينتظره. أما دخولو راكبًا عمى األتان والجحش فيو إثبات لتواضعو، في
 أورشميم راكبًا األتان وليس الفرس كعادة المموك. 

 
الشعب بالمسيح الممك، إحدى المرات القالئل التي يعترف فييا الناس بمجد الرب يسوع  وكانت ىذه الحادثة التي احتفل فييا

تو.  وتحتفل الكنائس المسيحية بذكرى إليو الجموع مؤكدة مموكيّ  عمى األرض. فقد أعمن المسيح نفسو ممكًا وقد انضمتىنا المسيح 
 ىذه الحادثة  في أحد السعف قبل أسبوع من عيد القيامة.

 
؟ ولمجواب نقول: لقد أعمن المسيح بعد دخولو في موكب مموكي إلى أورشميم لعّل السؤال اآلن ىو:  لماذا لم ُيعمن المسيح ُممكو

، إذ ىو ممكوت روحي وليس ممكوتًا أرضيًا. ولقد بدأ المسيح ممكوتو بموتو الكّفاري عمى الصميب ّقعوأحد يتو ممكو، وبشكل لم يكن 
لقد أصبح المسيح بقيامتو الظافرة وصعوده حّيًا إلى السماء ربًا وممكًا،  وقيامتو المجيدة من بين األموات، ثم صعوده حّيًا إلى السماء.

، كما شرح لنا الرسول بطرس في موعظتو يوم الخمسين، وبدأ المسيح بالتالي ممكوت اهلل وجمس عمى كرسي الممك داود في السماء
ن كل من يؤمن اليوم بالمسيح المخّمص الممك، يصبح المسيح ممكًا عمى حياتو، ويدخل إلى ممكوت اهلل.  الروحي. وا 

 
ممك عمى شعبو من المؤمنين بو. وأسس أجل، لقد أتى المسيح ليس كمخمص لمبشر من خطاياىم فحسب، بل كممك أيضًا لكي ي

تبقى إلى األبد. فيل تود مستمعي أن تصبح من رعايا الرب يسوع المسيح ىذا الممك العظيم؟ لم ال تؤمن اآلن سبذلك مممكة اهلل التي 
  بو وتقبمو مخّمصًا من خطاياك وممكًا عمى حياتك؟  

 


