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 والسبعونة عتاسال 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

 
وقفت مرة أمام القاضي مستمعي وحوكمت عمى أمر ما؟ وىل تدرك مدى صعوبة أن يقف اإلنسان أمام القاضي لُيحاكم ال ىل 

عوا في السجن لسنوات طويمة، أو حكم عمييم باإلعدام وىم دينوا ووضُ سّيما إذا كان بريئًا؟ وىل تعمم أنو يوجد ُأناس كثيرون اتيموا وأُ 
 أبرياء؟
 

مع المخّمص يسوع المسيح. وكّنا قد تحّدثنا في المقاء الماضي عن وقوفو أمام رئيس الكينة قيافا بالضبط ولعّل ىذا ما حصل 
أورشميم وفي ثالثة أيام أنو سينقض ىيكل اهلل في أنو قال  اي. وكيف أتى شاىدا زور وأّدعمن الييود ، بعدما ُألقي القبض عميولممحاكمة
وتبّين لنا عدم صحة ىذا األمر، ألن المسيح كان يشير إلى ىيكل جسده. إذ قد تنبأ عن تآمر الييود عميو واقتياده لمصميب ثم سيبنيو. 

ب لمرد عمى ىذين الشاىدين، ظّل يسوع المسيح موتو وقيامتو من بين األموات بعد ثالثة أيام. وعندما سألو رئيس الكينة ماذا يجي
 ساكتًا.
 

 «َأْسَتْحِمُفَك ِباهلِل اْلَحيِّ َأْن َتُقوَل َلَنا: َىْل َأْنَت اْلَمِسيُح اْبُن اهلِل؟»َفَأَجاَب َرِئيُس اْلَكَيَنِة َوَقاَل َلُو: »حاكمة كما يمي: مثم تتابعت ال
 «.ءِ ًضا َأُقوُل َلُكْم: ِمَن اآلَن ُتْبِصُروَن اْبَن اإِلْنَساِن َجاِلًسا َعْن َيِميِن اْلُقوَِّة، َوآِتًيا َعَمى َسَحاب السََّماَأْنَت ُقْمَت! َوَأيْ »َقاَل َلُو َيُسوُع: 

َق َرِئيُس اْلَكَيَنِة ِحيَنِئٍذ ِثَياَبُو َقاِئاًل:  َفَأَجاُبوا َوَقالُوا « ْعُتْم َتْجِديَفُو! َماَذا َتَرْوَن؟َقْد َجدََّف! َما َحاَجُتَنا َبْعُد ِإَلى ُشُيوٍد؟ َىا َقْد َسمِ »َفَمزَّ
محاكمة غريبة من نوعيا يدان فييا المّتيم من دون أدّلة أو براىين.  إنيا حقاً  .(66-ب62:36)بشارة مّتى«ِإنَُّو ُمْسَتْوِجُب اْلَمْوتِ :»

 .أصدقائي فابقوا معنابما جرى اآلن سنتأمل 
 

. «َىْل َأْنَت اْلَمِسيُح اْبُن اهلِل؟»لقد طرح رئيس الكينة عمى المخّمص المسيح سؤااًل ىامًا كان يحّير الييود وىو: مستمعي الكريم، 
 ان ــــــــــــيود كـــــــاء اليـــــكغيره من رؤسوألسباب عديدة  فيو .كما تبين لنا، بل إلدانتو لكن سؤالو ىذا لم يكن سؤااًل لمعرفة حقيقة شخصيتو،
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َأْنَت ُقْمَت! َوَأْيًضا َأُقوُل َلُكْم: »: قائالً  وليذا عندما أجابو المخّمص المسيح الذي تنبأ عنو األنبياء.  المسيحبو أنو ىو  أن يؤمن يرفض

بادر إلى تمزّيق ثيابو، رئيس الكينة  نا أنوجد «.ِمَن اآلَن ُتْبِصُروَن اْبَن اإِلْنَساِن َجاِلًسا َعْن َيِميِن اْلُقوَِّة، َوآِتًيا َعَمى َسَحاب السََّماءِ 
ثّم توّجو لمجميور « ا َقْد َسِمْعُتْم َتْجِديَفُو!َقْد َجدََّف! َما َحاَجُتَنا َبْعُد ِإَلى ُشُيوٍد؟ ىَ »أعمن إدانتو الفورية لممسيح بكل صالفة قائاًل: و 

ىكذا بكل . «ِإنَُّو ُمْسَتْوِجُب اْلَمْوتِ :»َفَأَجاُبوا َوَقالُوا  َماَذا َتَرْوَن؟»ليم: فقال عادين لممسيح الذي كان موجودًا في المحكمة، وىم من المُ 
بساطة انتيت المحاكمة وتّم الحكم عمى المسيح بالموت. وعندىا تآمر جميع الرؤساء حتى يقتموا المسيح، فأوثقوه ومضوا بو لكي 

 حاكم أمام الوالي بيالطس البنطي.يُ 
 

ِمَن اآلَن ُتْبِصُروَن اْبَن اإِلْنَساِن َجاِلًسا َعْن َيِميِن اْلُقوَِّة، »ا غضب رئيس الكينة جدًا من قول المسيح: لعّل السؤال اآلن: لماذ
لى نبوءة النبي دانيال؟ «آِتًيا َعَمى َسَحاب السََّماءِ وَ  الذي  لإلجابة عن ىذا السؤال عمينا أن نعود إلى العيد القديم من الكتاب المقدس، وا 

َذا َمَع ُسُحِب السََّماِء ِمْثُل اْبِن ِإْنَساٍن »كتب النبي دانيال قائاًل: ًا ىذا القول بالذات عن المسيح. تنبأ ذاكر  ُكْنُت َأَرى ِفي ُرَؤى المَّْيِل َواِ 
ًدا َوَمَمُكوتًا ِلَتَتَعبََّد َلُو ُكلُّ الشُُّعوِب َواأُلَمِم َواأَلْلِسَنِة. ُسْمَطاُنُو ُسْمَطاٌن َأَتى َوَجاَء ِإَلى اْلَقِديِم اأَليَّاِم، َفَقرَُّبوُه ُقدَّاَمُو. َفُأْعِطَي ُسْمَطاًنا َوَمجْ 

 فماذا تعني ىذه النبوءة؟  .(71-72:1)دانيال«َأَبِديٌّ َما َلْن َيُزوَل، َوَمَمُكوُتُو َما اَل َيْنَقِرُض 
 

ء وليذا لقّبتو النبوءة بابن اإلنسان. وأن ابن اإلنسان ىذا سيصعد إلى السمار إلى المسيح الذي سيتجّسد ويصبح إنسانًا، إنيا تشي
الذي سيعطيو السمطان والمجد والممكوت لكي تتعبد لو كل الشعوب واألمم واأللسنة، وأن سمطانو ىذا لكي يكون قريبًا من اهلل اآلب، 

 ينقرض.  سيكون سمطانًا أبديًا، وممكوتو ما ال
 

فيم من الواضح إذن أن المسيح المخّمص عندما أجاب رئيس الكينة، قد أكد لو أنو ىو حقًا المسيح الذي تنبأ عنو النبي دانيال. 
نسان جالسًا عن يمين القوة، أي عن يمين اهلل اآلب في مركز القوة والسمطان، وأنو بالتالي سيأخذ كابن لإل ومنذ اآلن سيبصرون

ي ىذه الحقيقة بالذات كون المسيح ىو حقًا الذي تنبأ عنو األنبياء، ىي التجد والممكوت، وستتعبد لو كل الشعوب واألمم. السمطان والم
أزعجت رئيس الكينة، وجعمتو يمّزق ثيابو، ويّدعي أن المسيح قد جّدف. ألنو ال يريد أن يقر بيذه الحقيقة ويؤمن بالمسيح. لعّل السؤال 

 ه النبوءة وكيف؟ اآلن: متى تّمت ىذ
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تّمت نبوءة دانيال بموت المسيح الكفاري عمى الصميب، ثم قيامتو الظافرة من بين األموات، وصعوده حّيًا إلى السماء لقد أجل، 

السمطان والمجد والممكوت، لكي تتعبد لو كل الشعوب  ، وأعطاهعن يمينو أي في مركز القوةكابن لإلنسان. وعندىا أجمسو اهلل اآلب 
 ألمم. وليذا إن المسيح  ىو الممك الحقيقي الذي يممك. وا

 
ْذ ُوِجَد ِفي اْلَيْيَئِة َكِإْنَساٍن، َوَضَع َنْفَسُو َوَأَطاَع َحتَّى »األوائل عن المسيح قائاًل: وليذا كتب الرسول بولس من رسل المسيحية  َواِ 

ِميِب. ِلذِلَك َرفََّعُو اهلُل َأْيًضا،  َوَأْعَطاُه اْسًما َفْوَق ُكلِّ اْسٍم ِلَكْي َتْجُثَو ِباْسِم َيُسوَع ُكلُّ ُرْكَبٍة ِممَّْن ِفي السََّماِء َوَمْن َعَمى اْلَمْوَت َمْوَت الصَّ
ىذا ما ، نعم .(77-2:3)الرسالة إلى فيمبي«اأَلْرِض َوَمْن َتْحَت اأَلْرِض، َوَيْعَتِرَف ُكلُّ ِلَساٍن َأنَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح ُىَو َربٌّ ِلَمْجِد اهلِل اآلبِ 

مو اهلل حّيًا عمى الصميب من أجل خطايانا. ثم يقي قّدم نفسو ذبيحةسيوصار إنسانًا. و  تجّسدأراد المسيح إعالنو لرئيس الكينة، أنو قد 
رب الذي و اسمًا فوق كل اسم، لكي تجثو أي تتعبد لو كل ركبة، ويعترف بو كل لسان أنو ىو اليرّفعو، ويجمسو عن يمينو، ويعطيو 

 يممك إلى األبد. 
 

وماذا عنك مستمعي؟ ىل تؤمن بيذا المخّمص الفريد الذي صار إنسانًا ويممك اآلن من السماء؟ أم تراك ترفضو كما رفضو رئيس 
ن الكينة والييود؟ وىل تعمم أنك إذا لم تؤمن بو اآلن وتحصل عمى الخالص األبدي فسيأتي يوم تسجد فيو لممسيح بالرغم عنك، وُتدا

 باليالك األبدي؟ 
 


