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 الحمقة الخامسة     أقوال المسيح                      برنامج أنوار كاشفة                               
 

نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت أن  أىاًل ومرحبًا بك مستمعي العزيز في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا
الناس من حولو، وأكّدت إعجاب يح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المس«أقوال المسيح»عنوان: 

 .انو اإللييعمى سمط

 

ليس تأمين معيشتيم فقط، في الحياة  األول (إن لم يكن كّميم)معظم الناس  إن ىدف صديقي المستمع، ما ىو ىدفك في الحياة؟
لتي يسعى إلييا اإلنسان وييتم بيا تمتمك فكره وتسيطر عمى قمبو؟ ىل تعمم مستمعي أن األمور االمزيد والمزيد من المال. وجمع بل 

َدُأ، َوَحْيُث َيْنُقُب السَّاِرُقوَن » قال المخّمص المسيح في ىذا الصدد ما يمي: اَل َتْكِنُزوا َلُكْم ُكُنوزًا َعَمى اأَلْرِض َحْيُث ُيْفِسُد السُّوُس َوالصَّ
َحْيُث َيُكوُن  ُكُنوزًا ِفي السََّماِء، َحْيُث اَل ُيْفِسُد ُسوٌس َواَل َصَدٌأ، َوَحْيُث اَل َيْنُقُب َساِرُقوَن َواَل َيْسِرُقوَن، أَلنَّوُ َبِل اْكِنُزوا َلُكْم  َوَيْسِرُقوَن.

 (.16-1::6)بشارة مّتى« َناَك َيُكوُن َقْمُبَك َأْيًضاَكْنُزَك ىُ 
 

ىنا عمى األرض. وقد وضع يكون ىدفنا األوحد ىو أن نجمع الثروة دعانا المخّمص المسيح في ىذه اآليات المقّدسة أن ال 
المخمص المسيح أمامنا سببين لذلك. السبب األول: ىو عدم ضمان ما نجمعو من ثروة. ألنو قد يفسد. وفي لغتنا المعاصرة قد يفقد 

أن يسعوا لكي يسرقوا ما جمعناه من ثروة. أي ال ن البد يوأيضًا ألن السارقييار االقتصادي، فنخسر الكثير. المال قيمتو، بسبب االن
 يوجد أي ضمان أو أمان ألية ثروة نجمعيا. وىكذا نفقد ما جمعناه في لحظات معدودة. 

 
أنو حيث يكون كنزنا ىناك فيو: وىو ما نريد أن نرّكز عميو في لقاءنا ىذا  ،أما السبب الثاني الذي ذكره المخّمص المسيح ىنا

قموبنا البّد أن تنجذب وراء ىذا المال، إذا كان ىدفنا ىو أن نجمع الثروة ىنا عمى األرض، فيذا يعني أن أنو بمعنى يكون قمبنا أيضًا. 
نز وتصبح متعمقة بو. وىكذا يغدو المال ىو معبودنا الوحيد الذي نيتم بو. بينما إذا سعينا لكي نكنز لمسماء فإن قموبنا ستتعّمق بيذا الك

 د.الذي يبقى إلى األب
 

إن المخّمص المسيح عندما دعانا لكي ال نكنز كنوزًا عمى األرض، أو أن ال يكون اىتمامنا ىو جمع الثروة ىنا مستمعي الكريم، 
 ذي أراده لكن العمى األرض، فيو لم يكن يقصد أن ال نعمل من أجل تحصيل لقمة العيش لنا وألسرتنا. ألن العمل ىو سّنة الحياة. 



  

 
 

2 of 3 

0222-0202ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة االذاعـه العـربـيـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 
أو الممتوية المخّمص المسيح ىو أن ال يكون جمع الثروة والمال ىو ىدفنا الرئيسي الوحيد، وأن نسعى إليو بكل الوسائل حتى الفاسدة 

دعانا المخّمص وليذا منيا. ألن ىذا سيجعل قموبنا تتعّمق بالمال فقط، ويمنعنا من رؤية اليدف األسمى لحياتنا الذي خّطو اهلل لنا. 
فيو  ، ولن يستطيع المصوص الوصول إليو،المسيح لكي نكنز لمسماء، أي لمحياة األبدية الباقية. ألن ىذا الكنز السماوي لن يفسد أبداً 

يمكن  ما ىي نوعية ىذا الكنز؟ وىللعل السؤال اآلن ىو: الكنز الحقيقي. يذا وعندىا تتعمق قموبنا بمحفوظ في السموات من أجمنا. 
 ز لمسماء؟ لإلنسان أن يكن

 
إن نوعية ىذا الكنز السماوي الذي تحّدث عنو المخّمص المسيح ىنا، البد أن تختمف عن الكنوز األرضية المادية الفانية. فيو 

عمى عكس ما قد األبدية، ال نستطيع ادخاليا إلى السماء أو الحياة بالطبع ليس كنزًا ماديًا لكنو كنز روحي. ألن األشياء المادية 
 وليذا نستطيع القول أن نوعية ىذا الكنز السماوي ىي نوعية روحية، يتمّيز بقيمتو الغالية جدًا، وثمنو الكبير. يتصّور البعض. 

 
ى َوَباَع ُكلَّ َما َكاَن ُمْخفًى ِفي َحْقل، َوَجَدُه ِإْنَساٌن َفَأْخَفاُه. َوِمْن َفَرِحِو َمضَ  بكنزٍ »ممكوت السموات ولقد شّبو المخمص المسيح مّرة 

األبدي الكامل. وعندما ىو ممكوت اهلل، أو الخالص إذن إن ىذا الكنز الثمين جدًا . (11:64)بشارة مّتى«َلُو َواْشَتَرى ذِلَك اْلَحْقلَ 
تقديره بثمن. وليذا نجده يحصل اإلنسان عميو، يكون قد كنز فعاًل في السماء. ويصبح قمبو متعمقًا بيذا الكنز الثمين الذي ال يستطيع 

 يضّحي بكل شيء في حياتو مقابل ىذا الكنز. 
 

لعّل السؤال اآلن ىو: كيف بإمكان اإلنسان الحصول عمى ىذا الكنز الثمين؟ إن أّول خطوة تجاه ىذا الغرض تكون بأن يعترف 
أجل، لقد  من السماء ليدف فداء البشرية. لمخّمص المسيح الذي أرسمو اهللاإلنسان أنو خاطئ ويقرر التوبة عن خطاياه. ثم يؤمن با

أرسل اهلل المخّمص المسيح لكي يفدي البشر أجمعين. وليذا مات المسيح عمى الصميب، كّفارة عن خطية البشر، أي مات عوضًا عّنا 
  تصرًا، لكي ييبنا الحياة الروحية الجديدة والخمود.م من بين األموات غالبًا مننحن البشر الخطاة، آخذًا عقاب خطايانا. ثم قا

 
يبّدل حياتو، ويجعمو خميقة وكل من يؤمن اليوم بعمل المسيح الكّفاري ىذا عمى الصميب، يغفر اهلل ذنوبو ميما كانت كثيرة، و 

الذي يجب أن يحصل عميو كل ثمين جديدة، ويصبح من أوالد اهلل. ويتأكد أنو قد نال الحياة األبدية. نعم، ىذا ىو الكنز السماوي ال
وعندما يحصل المرء عمى ىذا الكنز، يكون قد كنز لنفسو في السماء، كنزًا ال يضمحل إنسان، وعندىا يصبح قمبو متعمقًا بيذا الكنز. 

 وال يفنى، لكنو يبقى إلى األبد. 
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رغب أن يكون لك نصيب في ىذا الكنز الذي فيل تود مستمعي أن تحصل عمى ىذا الكنز السماوي الذي ال يقّدر بثمن؟ أو ال ت

ِإْن َأرَاَد َأَحٌد َأْن َيْأِتَي َورَاِئي َفْمُيْنِكْر َنْفَسُو َوَيْحِمْل :»اسمع ماذا قال المخّمص المسيح مّرة: يقّدمو لك اهلل مجانًا وبدون أي مقابل؟ 
أَلنَُّو َماَذا َيْنَتِفُع اإِلْنَساُن َلْو َربَح اْلَعاَلَم َنْفَسُو ِمْن َأْجِمي َيِجُدَىا. َسُو ُيْيِمُكَيا، َوَمْن ُيْيِمُك َفِإنَّ َمْن َأرَاَد َأْن ُيَخمَِّص َنفْ َصِميَبُو َوَيْتَبْعِني، 

 (. 11-11:61)بشارة مّتى«ُكمَُّو َوَخِسَر َنْفَسُو؟ َأْو َماَذا ُيْعِطي اإِلْنَساُن ِفَداًء َعْن َنْفِسِو؟
 

ان لو ربح كل كنوز العالم وثرواتو، وخسر في النياية نفسو؟ ليذا عميو أن يكنز لنفسو في السماء، عن أجل، ماذا ينتفع اإلنس
أيضًا  قمبويكون  عندىاو  غنى الحقيقي الذي يثبت إلى األبد.طريق التوبة واإليمان بالمخّمص المسيح. فيو الوحيد الذي يمنح اإلنسان ال

  حيث كنزه.  في المكان الصحيحأي  ،ىناك
 
 
 


