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 السبعونو ة الرابعالحمقة                    ال المسيحأقو              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 إعجاب الناس من حولو، كما سيح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع الم«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

ىل تعمم مستمعي أن اهلل خالق ىذا الكون المدىش الرائع، وخالقنا نحن البشر، قد بدأ بالتعامل مع اإلنسان منذ القديم؟ وأن إحدى 
اإلنسان؟ وىل تعمم أنو يوجد عيدان أقاميما اهلل مع اإلنسان؟ وىما ما ُنطمق عمييما بالعيد أىم معامالتو معو ىو أنو أقام عيدًا مع 

 القديم والعيد الجديد.
 

وكان اهلل قد أقام العيد القديم مع الشعب العبراني عن طريق كميمو النبي موسى. إذ أعطاه الشريعة التي تضّمنت الوصايا العشر 
إذا خالفو ن ىذا العيد الذي أقامو اهلل قديمًا ىو عيد شرطي، فإذا التزم الشعب بيذا العيد باركو اهلل، أما وكل الشرائع المرافقة ليا. وكا

 أما العيد الجديد فقد بدأه وخّطو المخّمص يسوع المسيح، وىو عيد غير شرطي. فستقع عميو الدينونة. 
 

، ونقرأ عميك ىذه الحادثة التي حصمت مع المخّمص المسيح ولكي نوّضح ما نريد قولو البّد لنا أن نعود إلى اإلنجيل المقدس
ِل َأيَّاِم اْلَفِطيِر َتَقدََّم التَّاَلِميُذ ِإَلى َيُسوَع َقاِئِميَن َلُه:»وتالميذه:  اْذَهُبوا ِإَلى »َفَقاَل: « َأْيَن ُتِريُد َأْن ُنِعدَّ َلَك ِلتَْأُكَل اْلِفْصَح؟» َوِفي َأوَّ
َفَفَعَل التَّاَلِميُذ َكَما َأَمَرُهْم َيُسوُع «. ى ُفاَلٍن َوُقوُلوا َلُه: اْلُمَعمُِّم َيُقوُل: ِإنَّ َوْقِتي َقِريٌب. ِعْنَدَك َأْصَنُع اْلِفْصَح َمَع َتاَلِميِذياْلَمِديَنِة، ِإلَ 

 ُهْم َيْأُكُموَن َأَخَذ َيُسوُع اْلُخْبَز، َوَباَرَك َوَكسََّر َوَأْعَطى التَّاَلِميَذ َوَقاَل:َوَأَعدُّوا اْلِفْصَح. َوَلمَّا َكاَن اْلَمَساُء اتََّكَأ َمَع االْثَنْي َعَشَر. َوِفيَما 
اْلَجِديِد الَِّذي  اْشَرُبوا ِمْنَها ُكمُُّكْم، أَلنَّ هَذا ُهَو َدِمي الَِّذي ِلْمَعْهدِ » َوَأَخَذ اْلَكْأَس َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم َقاِئاًل:«. ُخُذوا ُكُموا. هَذا ُهَو َجَسِدي»

ْرَمِة هَذا ِإَلى ذِلَك اْلَيْوِم ِحيَنَما َأْشَرُبُه َمَعُكْم ُيْسَفُك ِمْن َأْجِل َكِثيِريَن ِلَمْغِفَرِة اْلَخَطاَيا. َوَأُقوُل َلُكْم: ِإنِّي ِمَن اآلَن اَل َأْشَرُب ِمْن ِنتَاِج اْلكَ 
 فابقوا معنا. بيذه الحادثة اليامة اآلن (. سنتأمل 79-71، 69-62:71)بشارة مّتى«َجِديًدا ِفي َمَمُكوِت َأِبي
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صديقي المستمع، كان الييود يحتفمون كل سنة بعيد الفصح أو عيد العبور. وىذا العيد ىو ذكرى الميمة التي تحّرر فييا بنو 

وقتل جميع أبكار مصر في البيوت التي لم  عن البيوت التي عمييا عالمة دم الحمل، إسرائيل قديمًا من مصر، عندما عبر مالك اهلل
 تكن عمييا تمك العالمة. وعندىا سمح لو الممك فرعون بالخروج. 

 
وكان يجب أن يأتي إلى أورشميم في ىذا العيد كل الذكور فوق اثنتي عشر سنة، وليذا كانت تمتمئ المدينة بمئات األلوف من 

كان يعقب عيد الفصح، عيد من سبعة أيام ىو عيد الفطير، تذكارًا لخروج بني إسرائيل السريع من مصر، إذ لم يكن لدييم الناس. و 
وكان الييود يجتمعون في ليمة عيد الفصح ليأكموا وليمة الفصح، التي كانت تشتمل العجين فخبزوه وأكموه بدون خمير. الوقت ليختمر 

ة تشير إلى مرارة العبودية في مصر. خبز الفطير. وكانت األعشاب المرّ ير(، والخمر، وأعشار مّرة و عمى الحمل )أي الخروف الصغ
 وكما سمعنا فقد طمب المخمص المسيح من تالميذه أن يييئوا المكان لالحتفال بعيد الفصح. 

 
اْذَهُبوا ِإَلى اْلَمِديَنِة، ِإَلى ُفاَلٍن َوُقوُلوا َلُه: اْلُمَعمُِّم َيُقوُل: ِإنَّ َوْقِتي َقِريٌب. ِعْنَدَك »ولنالحظ أن المخّمص المسيح قال لتالميذه: 

أي أن المسيح كان عالمًا أن وقت موتو الكفاري عمى الصميب قد اقترب، وأن ىذا سيكون الفصح  «.َأْصَنُع اْلِفْصَح َمَع َتاَلِميِذي
َوِفيَما ُهْم َيْأُكُموَن َأَخَذ َيُسوُع اْلُخْبَز، َوَباَرَك إذ وليذا كان عميو أن ُيعمن ليم وفي تمك الميمة حقيقة جديدة ىامة. األخير بالنسبة لو. 

ز المكسور سيشير فماذا قصد المسيح بيذا الكالم؟ إن تناوليم ىذا الخب«. ُخُذوا ُكُموا. هَذا ُهَو َجَسِدي» َوَكسََّر َوَأْعَطى التَّاَلِميَذ َوَقاَل:
كفاري وليس أكاًل من اآلن فصاعدًا إلى جسده الذي سُيعّمق وُيكسر عمى الصميب. أي أن أكميم ليذا الخبز ىو مجّرد إشارة لموتو ال

َدِمي الَِّذي ِلْمَعْهِد اْلَجِديِد الَِّذي اْشَرُبوا ِمْنَها ُكمُُّكْم، أَلنَّ هَذا ُهَو » َوَشَكَر َوَأْعَطاُهْم َقاِئاًل:ثم أخذ المسيح كأس الخمر حرفيًا لجسده. 
لى  .«ُيْسَفُك ِمْن َأْجِل َكِثيِريَن ِلَمْغِفَرِة اْلَخَطاَيا وىنا أيضًا إن شربيم لمخمر ىو مجّرد إشارة إلى العيد الجديد الذي سيقيمو المسيح، وا 

 دمو الذي سيسفكو عمى الصميب من أجل كثيرين لغفران الخطايا. 
 

مستمعي الكريم، لم يكن صدفة أن يعمن المخّمص المسيح بدء عيده الجديد وفي ليمة عيد الفصح. ألن الفصح الذي كان ُيذبح فيو 
الحمل بال عيب نيابة عن الشعب، كان يشير في نفس الوقت إلى الذبيحة الكاممة والنيائية عن الخطية التي سيقّدميا المسيح نفسو، 

وكما تحّرر الشعب قديمًا من العبودية عن طريق ذبحو لمحمل، ووضع دمو عمى األبواب، هلل القدوس الكامل عمى الصميب. حمل ا
ىكذا يخمص اليوم وينال الغفران عن خطاياه، كل من يؤمن بذبيحة المسيح الكاممة، وبدمو المسفوك من أجمو عمى الصميب. ألم يقل 

 (. 79:6)بشارة يوحنا«ُهَوَذا َحَمُل اهلِل الَِّذي َيْرَفُع َخِطيََّة اْلَعاَلِم!»المسيح:  ي يحيى عنبيوحّنا المعمدان الن
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وكذلك كان العيد القديم الذي أعطاه اهلل لكميمو النبي موسى يتضّمن أيضًا ممارسة تقديم الذبائح. فكان عمى الناس أن يقّدموا 

ىم. وبذلك كان العيد القديم أيضًا صورة لمعيد الجديد الذي سيقيمو الرب يسوع الذبائح الحيوانية من خالل الكاىن تكفيرًا لخطايا
 المسيح، من خالل تقديم جسده وسفكو لدمو عمى الصميب. 

 
، َوَأْقَطُع َمَع َبْيِت ِإْسرَاِئيَل وَ »ولقد تنبــأ النبي إرمياء عن ىذا العيد الجديد قائاًل:  َمَع َبْيِت َيُهوَذا َعْهًدا َها َأيَّاٌم تَْأِتي، َيُقوُل الرَّبُّ

ْصَر، ِحيَن َنَقُضوا َعْهِدي َفَرَفْضُتُهْم، َيُقوُل َجِديًدا. َلْيَس َكاْلَعْهِد الَِّذي َقَطْعُتُه َمَع آَباِئِهْم َيْوَم َأْمَسْكُتُهْم ِبَيِدِهْم أُلْخِرَجُهْم ِمْن َأْرِض مِ 
ائيل في القديم العيد الذي أقامو اهلل معيم وليذا رفضيم. وكان البّد هلل أن يقيم أجل، لقد نقض شعب إسر  .(87-86:86)إرمياء«الرَّبُّ 

عيدًا جديدًا من خالل المسيح وموتو الكفاري عمى الصميب، مع كل الناس الذين سيؤمنون بالمسيح، وليس مع بيت إسرائيل فقط. 
 .«يَن ِلَمْغِفَرِة اْلَخَطاَياِمْن َأْجِل َكِثيرِ »وليذا قال المسيح: إن ىذا العيد الجديد سيكون 

 
إن ىدف ىذا العيد الجديد إذن ىو مغفرة الخطايا لكل من يؤمن. وىو عيد غير شرطي. أي عمى اإلنسان أن يؤمن فقط، فيغفر 

و من اهلل خطاياه، ويجعمو من أوالده، ويضمن لو الحياة األبدية. فيل تراك مستمعي تؤمن بالمخمص المسيح الذي قّدم جسده وسفك دم
 أجمك عمى الصميب؟ وىكذا تدخل في عيد اهلل األبدي الجديد؟

 


