
  

 
 

1 of 3 

0222-0202ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة االذاعـه العـربـيـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 

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

في كل سمطة صديقي المستمع، توجد في كل مجتمع سمطات معّينة، كسمطة الحكومة، والجيش، واألمن، والقضاء، والتشريع. و  
محددة، يجب عمييم العمل والسير لتنفيذىا، والسير بحسب ما تقتضيو  ن يكونون مسؤولين عن أعماليكون ىناك أشخاص معينو 

 . وعندىا تتموأحيانًا يكون ىناك التباس في سمطة بعض المسؤولين، إذ قد يتجاوزون صالحياتيم، أو يقّصرون بأعماليمصالحياتيم. 
مجتمعات والدول، إذ ُيحاسب المسؤولون أو تتم محاسبتيم وحتى معاقبتيم إن اقتضى األمر. وىو ما نراه جمّيًا في الكثير من ال

 محاكمتيم وفرض العقوبات عمييم. 
 
، بسبب استغالليم لمناس، كما طرد المسيح الباعة والصيارفة من الييكل. فبعد أن في زمن المخّمص المسيحلم يكن األمر مختمفًا و 

نقرأ  مل؟عّمن أعطاه السمطان ليقوم بيكذا ع -محّقينوىم  –ئمين تأممنا في المقاء السابق، أتى إليو رؤساء الكينة وقادة الشعب متسا
 في اإلنجيل المقدس ما يمي:  

 
ْعَطاَك هَذا ِبَأيِّ ُسْمَطاٍن َتْفَعُل هَذا؟ َوَمْن أَ » َوَلمَّا َجاَء ِإَلى اْلَهْيَكِل َتَقدََّم ِإَلْيِه ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َوُشُيوُخ الشَّْعب َوُهَو ُيَعمُِّم، َقاِئِميَن:»

ْمَطاَن؟  ْفَعُل هَذا:َوَأَنا َأْيًضا َأْسَأُلُكْم َكِمَمًة َواِحَدًة، َفِإْن ُقْمُتْم ِلي َعْنَها َأُقوُل َلُكْم َأَنا َأْيًضا ِبَأيِّ ُسْمَطاٍن أَ »َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُهْم:  «السُّ
ِإْن ُقْمَنا: ِمَن السََّماِء، َيُقوُل َلَنا: َفِمَماَذا َلْم »َفَفكَُّروا ِفي َأْنُفِسِهْم َقاِئِميَن:  «سََّماِء َأْم ِمَن النَّاِس؟َمْعُموِديَُّة ُيوَحنَّا: ِمْن َأْيَن َكاَنْت؟ ِمَن ال

ْن ُقْمَنا: ِمَن النَّاِس، َنَخاُف ِمَن الشَّْعِب، أَلنَّ ُيوَحنَّا ِعْنَد اْلَجِميِع ِمْثُل َنِبي   َفَقاَل َلُهْم «. اَل َنْعَممُ »َفَأَجاُبوا َيُسوَع َوَقاُلوا: «. ُتْؤِمُنوا ِبِه؟ َواِ 
الحوار اليام الذي دار بين قادة الشعب يذا سنتأمل ب .(32-34:32)بشارة مّتى«َواَل َأَنا َأُقوُل َلُكْم ِبَأيِّ ُسْمَطاٍن َأْفَعُل هَذا»ُهَو َأْيًضا: 

 فابقوا معنا.  ،لحظاتوالمخّمص المسيح بعد 
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لكي  بتساؤالتيممستمعي الكريم، بدا واضحًا أن رؤساء الكينة وقادة الشعب الييود، أرادوا أن ينصبوا فّخًا لممخّمص المسيح 

؟ ومن أعطاه ىذا يصطادوه. ومع أن تساؤليم بدا شرعيًا ومحقًا: إذ بأي سمطان قام المسيح بطرد الباعة والصيارفة من الييكل
وىنا نجد حكمة المسيح الفائقة. فمو أنو أجابيم أنو يستمد سمطتو من اهلل لكن المسيح عرف كيف يرد عمييم ويفحميم.  السمطان؟

ن قال ليم أنو يستمد سمطتو من ذا تو، مباشرة، بكونو ىو المسيح الموعود بو، الّتيموه بالتجديف وأوقفوه أمام المحكمة محاولين قتمو. وا 
 ، بكونيم السمطة الدينية.القتنعت الجموع بأن رؤساء الكينة ليم سمطان أعظمفإنيم يطردونو باعتباره متطرفًا. و 

 
عن نواياىم ، وىو الذي ال يمكن اصطياده. بل نراه يرد السؤال إلييم، كاشفًا يح الوقوع في الفخ الذي نصبوه لووىكذا تجّنب المس

نت وكاصيدتيم. فيم لم يكونوا يريدون جوابًا عن تساؤالتيم، بقدر ما كانوا يريدون أن يصطادوه فحسب. ودوافعيم الحقيقية ومتجنبًا م
 «َمْعُموِديَُّة ُيوَحنَّا: ِمْن َأْيَن َكاَنْت؟ ِمَن السََّماِء َأْم ِمَن النَّاِس؟»سأل المخّمص المسيح رؤساء الكينة:  النتيجة أن وقعوا ىم في الفخ.
ْن ُقْمَنا: ِمَن النَّاِس، َنَخاُف ِمَن ال»َفَفكَُّروا ِفي َأْنُفِسِهْم َقاِئِميَن:  شَّْعِب، أَلنَّ ِإْن ُقْمَنا: ِمَن السََّماِء، َيُقوُل َلَنا: َفِمَماَذا َلْم ُتْؤِمُنوا ِبِه؟ َواِ 
  المعروف بالنبي يحيى.والمقصود ىنا يوحنا المعمدان  «.ُيوَحنَّا ِعْنَد اْلَجِميِع ِمْثُل َنِبي  

 
بالتوبة  مودية يوحنا أي إرساليتو بالمناداةففي كال الحالتين: إن أجابوا أن مع الفخ.ع المخّمص المسيح رؤساء الكينة بأوقلقد أجل، 

ذا أم من الناس سيقعون بالفخ. فإذا كانت من السماء كان عمييم أن يؤمومعمودية الماء)أي التغطيس بالماء( ىي من السماء  نوا بو. وا 
 «.اَل َنْعَممُ » ليذا أجابوا المسيح قائمين:ألن يوحنا المعمدان كان نبّيًا معروفًا عند الجميع. فسينقمب الجميور ضّدىم، من الناس، كانت 
ريدون أن يجيبوا المسيح عن سؤالو حول معمودية فإن كانوا ال ي .«َواَل َأَنا َأُقوُل َلُكْم ِبَأيِّ ُسْمَطاٍن َأْفَعُل هَذا»َقاَل َلُهْم ُهَو َأْيًضا:  وعندىا

يوحنا إن كانت من السماء أم من الناس، لماذا يجيبيم ىو بأي سمطان قام بطرد الباعة والصيارفة من الييكل، ومن أعطاه ىذا 
 السمطان؟   

 
بإمكانيم أن يتحّدوه. لكن ىل تعمم لم يكن المخّمص المسيح أنو رؤساء الكينة و صديقي المستمع، بدا واضحًا من ىذا الحوار بين 

؟ والجواب: ألن المخّمص المسيح ىو كممة اهلل األزلي المتجّسد، وىو بالتالي حكمة اهلل  األزلي، فيل يستطيع في ذلك ما ىو السبب
اْلَمِسيِح َيُسوَع، الَِّذي َصاَر َلَنا ِحْكَمًة ِمَن اهلِل »بولس من رسل المسيحية األوائل عن: كتب الرسول  أحد أن يتحّدى حكمة اهلل يا ترى؟

إذن إن المخّمص يسوع المسيح ىو حكمة اهلل التي ُأعمنت لنا نحن البشر  .(2::4)الرسالة األولى لكورنثوس«َوِبرِّا َوَقَداَسًة َوِفَداءً 
 بشرية.   الحكمة الكاممة التي ىي أسمى وأرفع من أية حكمةىي حكمة اهلل و الخطاة. 
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 المخّمص المسيح تحدي رؤساء الكينة الييود بتحٍد أكبر، وأحبط محاوالتيم،    ليذا لم يكن مستغربًا أن ردّ 

صار التي ال يستطيع أحد أن يواجييا أو يتحّداىا. ولم يقف الرسول بولس عند ىذا الحد، بل تابع قائاًل: أن المسيح قد فيو حكمة اهلل 
ولمجواب نقول: لقد صار لنا المسيح برًا وقداسة وفداء، عن طريق موتو فكيف صار المسيح برًا وقداسة وفداء؟  .برًا وقداسة وفداءلنا 

بالمسيح  اهلل كل من يؤمنيفدي الكفاري عمى الصميب، وقيامتو المجيدة من بين األموات. فبموت المسيح الكفاري وقيامتو المجيدة، 
 إذ يصبح قديسًا عمى أساس كفارة المسيح. ويقّدسو جعمو بارًا أمامو، يحرره من كل خطاياه، ويبرره: إذ يو 

 
يَن: َولِكنََّنا َنْحُن َنْكِرُز ِباْلَمِسيِح َمْصُموًبا: ِلْمَيُهوِد َعْثَرًة، َوِلْمُيوَناِنيِّيَن َجَهاَلًة! َوَأمَّا ِلْمَمْدعُ »وليذا كتب الرسول بولس أيضًا قائاًل:  وِّ

بأسمى وقّوتو أجل، لقد تجّمت حكمة اهلل  .(35-34:2)الرسالة األولى لكورنثوس«يِّيَن، َفِباْلَمِسيِح ُقوَِّة اهلِل َوِحْكَمِة اهللِ َيُهوًدا َوُيوَنانِ 
 ب المسيح وموتو الكفاري.صم مظاىرىا، عن طريق

 
. يحرر البشر من عبودية الخطّية لكي المسيح الذي ُصمب ومات وقامعن بشارة الالتي تعمنيا المسيحية، المفرحة ىذه ىي البشارة 

 حكمة اهلل الكاممة وقوتو المحررةيصبح المسيح ىو فما ىو موقفك مستمعي؟ ىل تتجاوب مع دعوة الخالص ىذه؟ وىل ترغب أن 
يمان قمبي راسخ بالم؟ بالنسبة لك     سيح المخّمص.تعال بتوبة صادقة وا 

 


