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 والسبعونالثالثة  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

 

كيف ُتكرم شخصًا تحبو مستمعي؟ قد تدعوه لمعشاء في بيتك، أو تقيم لو سيرة عامرة في مطعم. أو قد تأخذه معك في رحمة إلى 
ىناك بالطبع عدة شيورًا، فكيف تعّبر لو عن حّبك؟ كبيرة، أو زعيمًا م مكان جميل أّخاذ. لكن في حالة كان ىذا الشخص رجاًل ذا قيمة

ىذه القصة الواقعية التي حدثت مع المخّمص المسيح، مستمعي وسائل لمتعبير عن محبتنا لشخص معين. لكن ال بّد أنك ستستغرب 
كراميا الوكيف عّبرت إحداىّن عن محبتيا الشديدة    يتوقعيا. ، وبطريقة لم يكن أحدفائقلو وا 

 
ِطيب َوِفيَما َكاَن َيُسوُع ِفي َبْيِت َعْنَيا ِفي َبْيِت ِسْمَعاَن اأَلْبَرِص، َتَقدََّمْت ِإَلْيِو اْمرََأٌة َمَعَيا َقاُروَرُة »البشير مّتى ىذه الحادثة:  دّون لنا

أَلنَُّو َكاَن ُيْمِكُن َأْن ُيَباَع ىَذا ِلَماَذا ىَذا اإِلْتاَلُف؟ »َتاَلِميُذُه ذِلَك اْغتَاُظوا َقاِئِميَن:  َكِثيِر الثََّمِن، َفَسَكَبْتُو َعَمى َرْأِسِو َوُىَو ُمتَِّكٌئ. َفَممَّا رََأى
َعَماًل َحَسًنا! أَلنَّ اْلُفَقرَاَء َمَعُكْم ِفي  ِلَماَذا ُتْزِعُجوَن اْلَمْرَأَة؟ َفِإنََّيا َقْد َعِمَمْت ِبي»َفَعِمَم َيُسوُع َوَقاَل َلُيْم: «. الطِّيُب ِبَكِثيٍر َوُيْعَطى ِلْمُفَقرَاءِ 

َفَعَمْت ذِلَك أَلْجِل َتْكِفيِني. اَْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ُكلِّ ِحيٍن، َوَأمَّا َأَنا َفَمْسُت َمَعُكْم ِفي ُكلِّ ِحيٍن. َفِإنََّيا ِإْذ َسَكَبْت ىَذا الطِّيَب َعَمى َجَسِدي ِإنََّما 
 (. 31-6::6)بشارة مّتى «َمْتُو ىِذِه َتْذَكارًا َلَياِبيَذا اإِلْنِجيِل ِفي ُكلِّ اْلَعاَلِم، ُيْخَبْر َأْيًضا ِبَما َفعَ َحْيُثَما ُيْكَرْز 

 
وكان المسيح يعمم أن ىذه ىي إلييا مع تالميذه. أورشميم، التي كان المسيح قاصدًا التوجو  كانت قرية بيت عنيا قريبة من مدينة

 . بيذه القصة الفريدة من نوعيااآلن تي سيذىب فييا إلى أورشميم قبل القبض عميو ومحاكمتو وتسميمو لمموت. سنتأمل المرة األخيرة ال
 

ذي أقامو عشاء. وذكر أن لعازر ال المسيح عندما أتى إلى بيت عنيا، صنعوا لو ىناكُيخبرنا البشير يوحنا أن مستمعي الكريم، 
ومن . التي أتت وسكبت قارورة الطيب عمى المسيحوأن مريم أختيما ىي . كان موجودًا، وأن مرثا أختو كانت تخدممن القبر المسيح 

 المعروف أن المسيح كان صديقًا ليذه العائمة.
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أظير  فامتؤل البيت بعبق رائحة الطّيب. مسيح وىو جالس،وسكبتو عمى رأس ال لقد تقّدمت مريم ومعيا قارورة طيب كثير الّثمن،

حقًا يا ليا من وسيمة رائعة عّبرت فييا مريم عن سكب الّطيب وعّبر عن مدى حب مريم وتبجيميا ال بل عبادتيا لممخّمص المسيح. 
كراميا لممخّمص المسيح.  سخريوطي الذي ييوذا اإلر البشير يوحّنا كما ذكوخاصة  ،ما فعمتو مريم لم ُيعجب تالميذ المسيحلكن حّبيا وا 

أَلنَُّو َكاَن ُيْمِكُن َأْن ُيَباَع »وأضافوا قائمين:  ؟أي اإلسراف «ِلَماَذا ىَذا اإِلْتاَلُف؟». وأخذوا يتساءلون فيما بينيم: أسمم المسيح فيما بعد
 «. ىَذا الطِّيُب ِبَكِثيٍر َوُيْعَطى ِلْمُفَقرَاءِ 

  
فعاًل إذا و  ، وىو مبمغ باىظ جدًا في تمك األيام.ويوحنا مرقس انيب بأكثر من ثمثمئة دينار كما دّون البشير ُقّدر ثمن ىذا الطّ لقد 

بل ألنو كان سارقًا  ،ييوذا لم يكن يبالي بالفقراءبيع ىذا الّطيب ووّزع ريعو عمى الفقراء، لكان ساىم في سد احتياجات الكثيرين. لكن 
 وكان يحمل ما ُيمقى فيو.  ،ق عندهوكان الصندو 

 
أَلنَّ اْلُفَقرَاَء َمَعُكْم ِفي ُكلِّ  ِلَماَذا ُتْزِعُجوَن اْلَمْرَأَة؟ َفِإنََّيا َقْد َعِمَمْت ِبي َعَماًل َحَسًنا!»فقال ليم:  ولقد الحظ المسيح تذّمر تالميذه

مع العمم أن الكتاب المقدس مميء فقراء، يكن قصد المسيح أن يتجاىل حاجات اللم  .«ِحيٍن، َوَأمَّا َأَنا َفَمْسُت َمَعُكْم ِفي ُكلِّ ِحينٍ 
أراد أن يؤكد عمى أىمية التضحية التي أقدمت عمييا  لكن المسيحقراء والمحتاجين، وتحقيق العدل. باآليات التي تحثنا عمى مساعدة الف

ولن نستطيع حل مشكمتيم  كل حين،األرض في معنا  بقونفقراء سيإن الوليذا امتدحيا واصفًا عمميا بالحسن أي الجميل. أجل  ،مريم
كرامو. وجب بينما المخّمص المسيح قد أتى إلى أرضنا في فترة زمنية معينة، وليذا . نيائياً   استغالل ىذه الفرصة وا 
 

َفِإنََّيا ِإْذ َسَكَبْت ىَذا الطِّيَب َعَمى َجَسِدي ِإنََّما َفَعَمْت »م: صديقي المستمع، تابع المخّمص المسيح حديثو مع تالميذه قائاًل عن مري
تكفين . ولقد كانت عادة تمك األيام ثم قيامتو عن موتو القريب عمى الصميب ودفنووىنا كشف المسيح نبوءة ىامة  .«ذِلَك أَلْجِل َتْكِفيِني

رأس المسيح تكون كمن تكّفن جسده وتدىنو قبل ذىابو إلى الصميب بأيام إن مريم بسكبيا الطيب عمى جسد الميت ودىنو بالحنوط. 
. إذ كان ىذا عن التكفين لكن ال مريم وال التالميذ فيموا معنى كالم المسيحثم موتو الكفاري ودفنو وقيامتو المجيدة.   ،معدودة فقط

 األمر مجيواًل بالنسبة ليم، رغم أن المسيح أخبرىم عنو مرات عديدة. 
 
وىذه . «َمْتُو ىِذِه َتْذَكارًا َلَيااَْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َحْيُثَما ُيْكَرْز ِبيَذا اإِلْنِجيِل ِفي ُكلِّ اْلَعاَلِم، ُيْخَبْر َأْيًضا ِبَما َفعَ »أضاف المسيح قائاًل:  ثم

 ارة ـــــا، ىذه البشــــــار ليــل كتذكـــاإلنجي ارةــنبوءة أخرى كشف فييا المسيح، أن ما فعمتو مريم من سكب الّطيب عمى رأسو، سيدّون في بش
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، وانتشر خبر وىو ما تحقق بالفعل، إذ دّون ثالثة من البشيرين مّتى ومرقس ويوحّنا ىذه الحادثةسُيكرز بيا في كل أنحاء العالم. التي 

كرام في كل العالم. لقد قامت مريم بأعظم عمل عندما سكبت الّطيب عمى رأس المسيح، وىو الذي يما عممتو مريم  ستحق كل محبة وا 
 وسجود وعبادة. فيو كممة اهلل األزلي المتجّسد الذي مات عمى الصميب لفداء البشر جميعًا.  

 
تستطيع ىل تعمم مستمعي أنو بإمكانك اليوم أنت أيضًا أن ُتكرم المخّمص المسيح وتعمن حّبك لو؟ قد تسأل وكيف؟ ولمجواب نقول: 

إليمان بو وبموتو الكفاري عمى الصميب. وثانيًا باتباعو بأن تصبح تمميذًا لو تشيد عن نعمتو الغنية إكرامو أواًل بالتوبة عن ذنوبك وا
، تستطيع أن تحبو من كل القمب، وأن لو وعندما تؤمن مستمعي بالمخّمص المسيح وتصبح تمميذاً وخالصو الكامل لآلخرين من حولك. 

فر ذنوبك، وجعمك خميقة جديدة، وضمن لك الدخول إلى الحياة األبدية. فيل تراك تعبده بالحق. إذ يصبح ىو مخّمصك الوحيد الذي غ
 تقدم عمى خطوة اإليمان ىذه؟ 

 
  

 
 


