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 السبعونو السادسة الحمقة                   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 
 

كيف تنقذ نفسك مستمعي من مأزق حرج تقع فيو؟ ىل تتجنب قول الحقيقة؟ وىل تحاول أن تمف وتدور  في كالمك ال بل أن 
ل تظن أنك بيذه الطريقة تنّجي نفسك حقًا؟ أوال تخاف أن تنكشف الحقيقة تكذب لكي تبرر نفسك؟ أو ليس ىذا ما يفعمو الكثيرون؟ وى

 يومًا ما؟ 
 

في أيام المخّمص المسيح، حاول فييا أحد تالميذ المسيح أن ينقذ نفسو أمام اآلخرين، بعدم قول  صمتواقعية ححادثة ىناك 
ًا إلى عد أن تناول المسيح مع تالميذه عشاء الفصح، ذىبوا جميعندمًا شديدًا عمى فعمو ىذا. فبالحقيقة والكذب. فكانت النتيجة أن ندم 

 كتب البشير مّتى عن ىذه الحادثة قائاًل: جبل الزيتون في أورشميم. 
 

َتَتَبدَُّد ِخرَاُف الرَِّعيَِّة. َولِكْن َبْعَد ِقَياِمي ُكمُُّكْم َتُشكُّوَن ِفيَّ ِفي ىِذِه المَّْيَمِة، أَلنَُّو َمْكُتوٌب: َأنِّي َأْضِرُب الرَّاِعَي فَ »ِحيَنِئٍذ َقاَل َلُيْم َيُسوُع: 
ْن َشكَّ ِفيَك اْلَجِميُع َفَأَنا اَل َأُشكُّ َأَبًدا»َفَأَجاَب ُبْطُرُس َوَقاَل َلُو: «. َأْسِبُقُكْم ِإَلى اْلَجِميلِ  اْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: ِإنََّك ِفي »َقاَل َلُو َيُسوُع: «. َواِ 

ىَكَذا َقاَل َأْيًضا َجِميُع « َوَلِو اْضُطِرْرُت َأْن َأُموَت َمَعَك اَل ُأْنِكُرَك!»َقاَل َلُو ُبْطُرُس: «. ِة َقْبَل َأْن َيِصيَح ِديٌك ُتْنِكُرني َثاَلَث َمرَّاتٍ ىِذِه المَّْيمَ 
لكن القبض عميو. سيشّكون بو في ليمة  ىنا نجد نبوءة ىامة قاليا المسيح عن تالميذه أنيم جميعاً  .(63-62:14)بشارة مّتى«التَّاَلِميذِ 

ْن َشكَّ ِفيَك اْلَجِميُع َفَأَنا اَل َأُشكُّ َأَبًدا»التمميذ بطرس أسرع كعادتو وقال لممسيح:  إنََّك ِفي ىِذِه المَّْيَمِة َقْبَل »وأّكد لو:  المسيحفعاد «. َواِ 
س بحماس مّرة أخرى أنو لو أضطر أن يموت معو فيو لن ينكره. فيل أنكر بطرس فأجابو بطر  «.َأْن َيِصيَح ِديٌك ُتْنِكُرني َثاَلَث َمرَّاتٍ 
 فابقوا معنا.خالل لحظات حقًا المسيح؟ ىذا ما سنجيب عنو 

 
ينة وشيوخ الشعب ، أخذ خدام رؤساء الكتمك الميمة القبض عمى الرب يسوع المسيح في بستان جثسيماني مستمعي الكريم، بعد

  إذ كتب قائاًل: ،يخبرنا البشير مّتى ما حصل بعدئذقيافا رئيس الكينة لمحاكمتو أماميم. و دار المسيح إلى 
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َفَأْنَكَر ُقدَّاَم اْلَجِميِع َقاِئاًل: !«. َوَأْنَت ُكْنَت َمَع َيُسوَع اْلَجِميِميِّ »َأمَّا ُبْطُرُس َفَكاَن َجاِلًسا َخاِرًجا ِفي الدَّاِر، َفَجاَءْت ِإَلْيِو َجاِرَيٌة َقاِئَمًة: »

!»ُثمَّ ِإْذ َخَرَج ِإَلى الدِّْىِميِز رََأْتُو ُأْخَرى، َفَقاَلْت ِلمَِّذيَن ُىَناَك: « َلْسُت َأْدِري َما َتُقوِليَن!» َفَأْنَكَر َأْيًضا « َوىَذا َكاَن َمَع َيُسوَع النَّاِصِريِّ
َفاْبَتَدَأ ِحيَنِئٍذ « َحقِّا َأْنَت َأْيًضا ِمْنُيْم، َفِإنَّ ُلَغَتَك ُتْظِيُرَك!»َوَبْعَد َقِميل َجاَء اْلِقَياُم َوَقاُلوا ِلُبْطُرَس:  «ُف الرَُّجَل!ِإنِّي َلْسُت َأْعرِ » ِبَقَسٍم:

ِإنََّك َقْبَل َأْن َيِصيَح الدِّيُك »َفَتَذكََّر ُبْطُرُس َكاَلَم َيُسوَع الَِّذي َقاَل َلُو: َوِلْمَوْقِت َصاَح الدِّيُك. « ِإنِّي اَل َأْعِرُف الرَُّجَل!»َيْمَعُن َوَيْحِمُف: 
 .(53-42:14)بشارة مّتى«َفَخَرَج ِإَلى َخاِرٍج َوَبَكى ُبَكاًء ُمرِّا«. ُتْنِكُرني َثاَلَث َمرَّاتٍ 

 
حاكم أمام قيافا ونظر إلى بطرس. إنيا بالفعل حادثة غريبة و ي  ويخبرنا البشير لوقا أيضًا: أنو عند صياح الديك، التفت المسيح وى

نراه يسقط أمام أول امتحان وينكر سّيده. وبدا واضحًا يجاىر دائمًا بحّبو لو، وبالدفاع عنو، كان من نوعيا، فبطرس تمميذ المسيح الذي 
يتعّرض لخطر الحكم عميو بالموت، فخاف أن يكون مصيره فقد أ لقي القبض عمى سّيده المسيح، وىو أن الخوف قد استبّد بو بالكمية. 

كمصيره. مع أنو قبل ساعات قميمة أعمن أنو لو شّك بالمسيح الجميع فيو لن يشّك بو أبدًا. ال بل ذىب إلى القول أنو مستعد أن يموت 
دري ماذا تقول. ثم أنكره ثانية أمام جارية أخرى لكننا نراه ينكر المسيح أواًل أمام جارية خادمة، فاّدعى أنو ال ي مع المسيح ولن ينكره.
« َحقِّا َأْنَت َأْيًضا ِمْنُيْم، َفِإنَّ ُلَغَتَك ُتْظِيُرَك!»أمام الحاضرين عندما قالوا لو:  ةً ف الرجل أي المسيح. وأنكره ثالثعرفتو فقال أنو ال يعر 

 . «الرَُّجَل! ِإنِّي اَل َأْعِرفُ »َفاْبَتَدَأ ِحيَنِئٍذ َيْمَعُن َوَيْحِمُف: 
 

وعندىا صاح الّديك، أإلى ىذه الدرجة وصل األمر بالتمميذ بطرس، إلى حد أنو أخذ يمعن ويحمف أنو ال يعرف الّرجل أي المسيح؟ 
فتذّكر بطرس كالم المسيح أنو قبل أن يصيح الّديك ينكره ثالث مرات. فما كان منو إال أن ندم ندمًا شديدًا وخرج من الدار وبكى بكاء 

 مّرًا. 
 

ما ىو الدرس الذي نتعّممو من ىذه الحادثة مستمعي؟ لعّل أىم درس لنا كمؤمنين بالمسيح، ىو أن ال ننكر المسيح مخّمصنا وممكنا 
ن كانوا من أقرب الناس إلينا. لخطر عندما نكون عرضة لخطر االضطياد ال بل  اهلل مع العمم أن الموت من قبل اآلخرين حتى وا 

ن سمح بموتنا فيذا سيؤول لمجده.   سيسرع لنجدتنا وينقذنا، وا 
 

والدرس الثاني الميم أنو حتى لو أنكرنا المسيح كمؤمنين في لحظة ما، ثم ندمنا حقًا عمى فعمتنا ىذه، فإن اهلل سيسامحنا ويعيدنا 
 ذ ــــــــم التالميـــو من أعظــجعم و، ال بلامحو المسيح وباركإلى الشركة معو. وىو ما اختبره بطرس إذ بعد توبتو الحقيقية وندمو األكيد، س
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وىذا ما رأيناه في يوم الخمسين عندما حّل الروح القدس عمى التالميذ، فوقف الرسول بطرس وألقى عظة جريئة إذ قال لمييود والرسل. 

السَّاِبِق، َوِبَأْيِدي َأَثَمٍة َصَمْبُتُموُه َوَقَتْمُتُموُه. اَلَِّذي َأَقاَمُو اهلُل َناِقًضا  ىَذا َأَخْذُتُموُه ُمَسمًَّما ِبَمُشوَرِة اهلِل اْلَمْحُتوَمِة َوِعْمِموِ »عن المسيح: 
 .(12-16:1)أعمال الرسل«َأْوَجاَع اْلَمْوِت، ِإْذ َلْم َيُكْن ُمْمِكًنا َأْن ُيْمَسَك ِمْنوُ 

 
أن المسيح ىو حقًا المسيح المخّمص الذي ىم بحاجة إليو.  فإن ىذه الحادثة عمييا أن تؤكد ليم أما بالنسبة لغير مؤمنين بالمسيح

فيو تنبأ لمتمميذ بطرس عّما سيحصل معو بعد ساعات قميمة. وىو ذىب لمموت كما أخبر تالميذه أيضًا. وقد فعل ىذا لكي يكّفر عن 
 ذنوبنا نحن البشر الخطاة. 

 
ل خصيصًا من السماء لكي يدفع ثمن خطاياك عمى الصميب؟ أال تؤمن مستمعي بيذا المخّمص الفريد؟ ىذا المخّمص الذي تناز 

وىو الذي أقامو اهلل حّيا في فجر اليوم الثالث، مؤكدًا أنو قد أكمل عمل الفداء. وىكذا يحصل كل من يؤمن بو وبعممو الكفاري عمى 
 الغفران الكامل ويصبح من أوالد اهلل وينال الحياة األبدية. فيل تراك تتوب وتؤمن؟ 

 


