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 السبعونو ة الثامنالحمقة                      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 يسيء البعض فيمك مستمعي؟ وىل قمت كالمًا فّسره اآلخرون بغير ما قصدتو؟ ىذه أمور قد تحصل مع الكثيرين. فكم من 
فيموا عكسو بالتمام، أو أساءوا فيمو! وىل تعمم أن ىذا ما حصل بالضبط مع إنسان كان يقصد أمرًا معينًا من كالمو، لكن اآلخرين 

 المخّمص يسوع المسيح؟ 
 

عندما ُألقي القبض عمى المخّمص المسيح من قبل رؤساء الكينة وقادة الشعب الييود، أتوا بو إلى قيافا رئيس الكينة لمحاكمتو. 
َوَكاَن ُرَؤَساُء اْلَكَيَنِة َوالشُُّيوُخ َواْلَمْجَمُع ُكمُُّو َيْطُمُبوَن َشَياَدَة ُزوٍر َعَمى َيُسوَع »: كتب البشير مّتى في بشارتو عن ىذه المحاكمة قائالً 

ىَذا َقاَل: ِإنِّي َأْقِدُر َأْن »َقااَل: َوَمَع َأنَُّو َجاَء ُشُيوُد ُزوٍر َكِثيُروَن، َلْم َيِجُدوا. َولِكْن َأِخيًرا َتَقدََّم َشاِىَدا ُزوٍر وَ ِلَكْي َيْقُتُموُه، َفَمْم َيِجُدوا. 
َوَأمَّا َيُسوُع « َأَما ُتِجيُب ِبَشْيٍء؟ َماَذا َيْشَيُد ِبِو ىَذاِن َعَمْيَك؟»َفَقاَم َرِئيُس اْلَكَيَنِة َوَقاَل َلُو: «. َأْنُقَض َىْيَكَل اهلِل، َوِفي َثاَلَثِة َأيَّاٍم َأْبِنيوِ 

 . (96-9::56)بشارة مّتى«َفَكاَن َساِكتًا
 

ِإنِّي َأْقِدُر َأْن َأْنُقَض َىْيَكَل اهلِل، »صديقي المستمع، لعّل السؤال الذي يجب عمينا أن نطرحو ىو: ىل حقًا قال المخّمص المسيح 
أو لم يسيء الييود بو؟  وماذا قصد؟ أتى ىذا التصريح صيغةبأية و ىيكل اهلل الذي كان قائمًا في أورشميم. أي  «.َوِفي َثاَلَثِة َأيَّاٍم َأْبِنيوِ 
ىذه التساؤالت ونفيم المعنى الحقيقي لتصريح المسيح ىذا عمينا أن نعود كل لكي نجيب عن ؟ دانتوإلحجة قوية فيمو؟ ال بل اعتبروه 

 إلى البشير يوحّنا الذي دّون لنا في بشارتو ىذا التصريح، وكشف لنا ماذا قصد المسيح بو. 
 

َأيََّة آَيٍة ُتِريَنا َحتَّى »َفَأَجاَب اْلَيُيوُد َوَقالُوا َلُو: »: قائالً المسيح يسوع الذي أدلى بو تصريح ىذا العن كتب البشير يوحنا في بشارتو 
ِفي ِستٍّ َوَأْرَبِعيَن َسَنًة ُبِنَي ىَذا »َفَقاَل اْلَيُيوُد: «. وا ىَذا اْلَيْيَكَل، َوِفي َثاَلَثِة َأيَّاٍم ُأِقيُموُ اْنُقضُ »َأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلُيْم:  «َتْفَعَل ىَذا؟

 اَم ـــا قَ َعْن َىْيَكِل َجَسِدِه. َفَممَّ  َفَكاَن َيُقولُ  -أي المسيح-َوَأمَّا ُىَو » وىنا عّمق البشير يوحنا قائاًل:« اْلَيْيَكُل، َأَفَأْنَت ِفي َثاَلَثِة َأيَّاٍم ُتِقيُمُو؟
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لقد طمب الييود كالمعتاد (. 2:-:::2)بشارة يوحّنا«ِمَن اأَلْمَواِت، َتَذكََّر َتاَلِميُذُه َأنَُّو َقاَل ىَذا، َفآَمُنوا ِباْلِكتَاِب َواْلَكاَلِم الَِّذي َقاَلُو َيُسوعُ 

اْنُقُضوا ىَذا اْلَيْيَكَل، َوِفي »: إذ قال ليمليم إلى أعظم آية ستحدث.  أن أشار عجيبة. فما كان منو إالأي من المسيح أن يصنع آية 
 حادثة تآمرىمعن  وىنا كان المسيح يتنبأأي أنكم أنتم ستنقضون ىيكل جسدي، لكني أنا سأقيمو في ثالثة أيام.  «.َثاَلَثِة َأيَّاٍم أُِقيُموُ 

 دة بعد ثالثة أيام من القبر. إلى قيامتو المجيعميو وموتو عمى الصميب، ثم 
 

القائم في مدينة أورشميم.  ىيكل اهلل أفكارىم إلى بل ذىبتىيكل جسده. عن لكن الييود بالطبع لم يفيموا أن المسيح كان يتحّدث 
وا أن المسيح سييدم . وىكذا ظنّ الذي ُيعمن فيو حضوره في وسطيمو العبادة ليم، مكان سو ىو الذي أمرىم ببنائو، ليكون اهلل نفوكان 

من الواضح أن الييود ست وأربعين سنة. آخر مرة  استغرق تجديد بنائو مع أن الييكلىذا الييكل العظيم، وسيعيد بنائو في ثالثة أيام. 
ا اّدعى كم لم يسيئوا فيم تصريح المسيح فحسب، بل حّوروه بما يناسب ظنونيم الشريرة. فيو لم يقل أنو ىو الذي سينقض ىذا الييكل

، بل ىم الذين سينقضونو، وكان بالطبع يشير إلى ىيكل جسده. وليذا فقد اعتبروا كالمو دلياًل قاطعًا وبرىانًا أكيدًا لتآمره شاىدا الزور
 عمى ىيكل اهلل في أورشميم. 

 
موات. فآمنوا بالكتاب أي تصريح المسيح ىذا بعد قيامتو من األولقد عّمق البشير يوحّنا كما سمعنا أن تالميذ المسيح تذّكروا 

تآمر الييود عمى المسيح وعّمقوه عمى . وأيضًا تأّكد ليم صحة تصريح المسيح اليام ىذا. إذ بنبوءات العيد القديم من الكتاب المقدس
 . بعد ثالثة أيام الصميب، ومات، ثم قام من بين األموات، أي أقام ىيكل جسده كما ذكر

 
عندما  شخص المخّمص يسوع المسيحفي أيضًا ىكذا حّل فترة العيد القديم، في الييكل خالل اهلل أنو كما حّل مستمعي ل تعمم ى

َمْجًدا َكَما َواْلَكِمَمُة َصاَر َجَسًدا َوَحلَّ َبْيَنَنا، َورََأْيَنا َمْجَدُه، »تجّسد وصار إنسانًا؟ كتب البشير يوحّنا في بشارتو قائاًل عن الكممة األزلي: 
، حل اهلل في شخصو، أجل، فعندما تجّسد كممة اهلل األزلي وصار إنساناً  .(2::2)بشارة يوحنا«ِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب، َمْمُموًءا ِنْعَمًة َوَحقِّا

َيِحلُّ ُكلُّ ِمْلِء  -ي المسيح أي ف –َفِإنَُّو ِفيِو »الرسول بولس من رسل المسيحية األوائل قائاًل: أيضًا وكتب ورأينا فيو مجد اهلل اآلب. 
 أي أن اهلل قد حّل فيو بكل ممئو. . (2:9كولوسيالرسالة إىل  )«الالَُّىوِت َجَسِديِّا

 
ىو الييكل الذي يحل فيو اهلل. وليذا لم يكن غريبًا أن يصف المسيح جسده بالييكل، إذ ىو ىيكل اهلل المسيح وىكذا صار 

 ح ـــــة المسيــــــــين بين الييكل القديم وما كان يقّدم فيو من ذبائح لمتكفير عن خطايا الشعب، وبين ذبيحقارن كاتب سفر العبرانيالحقيقي. و 
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لكينة الييود الذين كانوا يقّدمون وكذلك قارن سفر العبرانيين بين رؤساء االكاممة عمى الصميب، والتي أبطمت الخطّية إلى األبد. 

الذي ىو رئيس الكينة الحقيقي الذي دخل إلى قدس األقداس الحقيقي في السماء.  الذبائح في قدس األقداس بالييكل، وبين المسيح
 وىكذا بموت المسيح الكفاري عمى الصميب وقيامتو المجيدة انتيى دور الييكل القديم وأصبح ال معنى لو. 

 
ح جسده أيضًا ىيكاًل هلل؟ بالمخّمص المسيح يسكن روح اهلل القدوس في داخمو، ويصباليوم ىل تدري مستمعي أن كل من يؤمن 

، َكَما َقاَل اهلُل:»قائاًل: إلى المؤمنين بالمسيح وليذا كتب الرسول بولس  ِإنِّي َسَأْسُكُن ِفيِيْم َوَأِسيُر َبْيَنُيْم، » َفِإنَُّكْم َأْنُتْم َىْيَكُل اهلِل اْلَحيِّ
 .ب(29:9كورنثوس:) «َوَأُكوُن َلُيْم ِإلًيا، َوُىْم َيُكوُنوَن ِلي َشْعًبا

 
ىذه كل المّيزة أن يصبح اإلنسان الخاطئ مسكنًا لروح اهلل القدوس؟ فيل تود مستمعي أن تحصل عمى  ىل ىناك أعظم من ىذه

 غفر خطاياك ويحل روح اهلل القدوس في داخمك؟ لم ال تؤمن اآلن بموت المسيح الكفاري عمى الصميب وقيامتو المجيدة؟ ؟ أن تُ المميزات
 والد اهلل الذين يتمتعون بكل بركات اهلل ونعمو. وىكذا تصبح من أ

 


