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 الحمقة السابعة    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

 

ىل من الممكن أن يعطي اإلنسان والءه لشخصين في آن واحد؟ أوىل بمقدوره أن يحبَّ أمرين في وقت واحد؟ لإلجابة نقول: إنو 
فيو ّب أمرين متناقضين في وقت واحد. ، أو أن يحمثالً   ن أو زعيمينمن الصعب جدًا أن نجد شخصًا يستطيع أن يكون تابعًا لقائدي

. وانتيازيًا ألنو يريد لكال األمرين في ىذه الحالة إما أن يكون منافقًا أو انتيازيًا. منافقًا ألنو يريد أن يخدع اآلخرين بحقيقة والءه أو حّبو
ن وجد أن مصمحتو تكمن ّدعى أنو كان من تابعيو. عيم أو القائد الأن يستغل الظروف لمصمحتو الخاصة، فإن رجحت كّفة ىذا الز  وا 

 ية في أمر واحد معين، القتنص الفرصة. في النيا
 

اآلَخَر،  اَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخِدَم َسيَّْدْيِن، أَلنَُّو ِإمَّا َأْن ُيْبِغَض اْلَواِحَد َوُيِحبَّ »حول ىذا الوضع بالذات تحّدث المخّمص المسيح قائاًل: 
واقع ممموس. ص المسيح عن تحّدث ىنا المخمّ  .(2::6)بشارة مّتى« َأْو ُياَلِزَم اْلَواِحَد َوَيْحَتِقَر اآلَخَر. اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْخِدُموا اهلَل َواْلَمالَ 

دون اآلخر. إذ عميو أن يحدد  فال أحد يستطيع أن يخدم سّيدين في آن واحد. إذ عند المحك أو التطبيق العممي نجده يخدم واحداً 
ولقد طّبق المخّمص المسيح ىذا والءه، فيو إما أن يخدم ىذا الشخص أو ذاك، وال يستطيع أن يخدم االثنان معًا وفي نفس الوقت. 

ت. والسبب ألن وقال أنو من غير الممكن أن يعطي اإلنسان والءه هلل ولممال في نفس الوقالمال. اهلل و بالمبدأ عمى عالقة اإلنسان ب
 حّب المال إذا استحوذ عمى قمب اإلنسان، فمن غير الممكن أن يستطيع حّب اهلل بالحق والفعل. 

 
هلل خالق الكون ىو سّيد عمى الجميع، كمنا نعمم أن ا سيح في قولو ىذا بين اهلل والمال؟قارن المخّمص الملماذا صديقي المستمع، 

المسيح يؤكد في ىذا القول: أن المال ىو سّيد أيضًا. والسبب ألنو يصبح سّيدًا عمى اإلنسان الذي وال يوجد أي شك في ذلك. لكن 
اإلنسان األساسي، وىذه حقيقة واقعية اختبرىا ويختبرىا الكثيرون. إذ عندما يصبح جمع المال ىو ىدف ينجذب وراءه، ويسعى إليو. 

ينسى كل شيء غيره، وُتعمى أبصاره عن أي أمر آخر، ويغدو بالتالي ىو السّيد عمى حياتو. فكيف يقدر ىذا اإلنسان أن يّدعي محبة 
 ، أو السعي لخدمتو؟ بالفعل اهلل
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اِلُح، َماذَ »تقّدم مرة شاب غني من المخّمص المسيح وسألو قائاًل:  َفَقاَل َلُو َيُسوُع: « ا َأْعَمُل أَلِرَث اْلَحَياَة اأَلَبِديََّة؟َأيَُّيا اْلُمَعمُّْم الصَّ

وِر. َأْكِرْم ِلَماَذا َتْدُعوِني َصاِلًحا؟ َلْيَس َأَحٌد َصاِلًحا ِإالَّ َواِحٌد َوُىَو اهلُل. َأْنَت َتْعِرُف اْلَوَصاَيا: اَل َتْزِن. الَ » . اَل َتْشَيْد ِبالزُّ ْْ  َتْقُتْل. اَل َتْسِر
ُيْعِوُزَك َأْيًضا َشْيٌء: بْع ُكلَّ َما َلَك »َفَممَّا َسِمَع َيُسوُع ذِلَك َقاَل َلُو: «. ىِذِه ُكمَُّيا َحِفْظُتَيا ُمْنُذ َحَداَثِتي: »الشاب َفَقالَ  «.َباَك َوُأمَّكَ أَ 

َحِزَن، أَلنَُّو َكاَن َغِنيِّا ِجدِّا. َفَممَّا َرآُه َيُسوُع َقْد الشاب َفَممَّا َسِمَع ذِلَك «. ْعِنيَوَوزّْْع َعَمى اْلُفَقرَاِء، َفَيُكوَن َلَك َكْنٌز ِفي السََّماِء، َوَتَعاَل اْتبَ 
ِنيّّ ِإَلى َمَمُكوِت ْدُخَل غَ َما َأْعَسَر ُدُخوَل َذِوي اأَلْمَواِل ِإَلى َمَمُكوِت اهلِل! أَلنَّ ُدُخوَل َجَمل ِمْن َثْقِب ِإْبَرٍة َأْيَسُر ِمْن َأْن يَ »َحِزَن، َقاَل: 

-91:91)بشارة لوقا «َغْيُر اْلُمْسَتَطاِع ِعْنَد النَّاِس ُمْسَتَطاٌع ِعْنَد اهللِ »َفَقاَل: « َفَمْن َيْسَتِطيُع َأْن َيْخُمَص؟»َفَقاَل الَِّذيَن َسِمُعوا: «. اهلِل!
62) . 

 
ح ما ىي الخطوات التي يجب عميو اتخاذىا لكي يرث بوضوح كيف أن شابًا غنيًا أراد أن يعرف من المخّمص المسينجد ىنا 

الحياة األبدية؟ وبما أن المسيح كان يعمم حقيقة ىذا الشاب ومدى تمّسكو بالمال، فقد أراد امتحانو. فسألو أواًل إن كان قد حفظ 
اذىب  يعوزك شيء واحد،»فقال لو:  وىنا واجيو المسيح بالحقيقة المّرة، ب أنو حفظيا أي طّبقيا منذ صغره.الوصايا، فاّدعى الشا

وبتعبير آخر قال لو المسيح: عميك أن تتخّمى عن حّبك لممال  .«ووّزع أموالك عمى الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني
 ، إذ ال تستطيع أن تكون عبدًا لالثنين معًا. لكي تستطيع أن تتبعني. فإما أن تكون عبدًا لممال أو لي

 
، فقال في آن واحد أن يكون اإلنسان عبدًا لممال واهللعدم استطاعة ثم عاد المسيح وأّكد ىذه الحقيقة، أي حقيقة مستمعي الكريم، 

ع من دخول األغنياء إلى أجل، ىناك عقبة كبيرة تمن« َما َأْعَسَر ُدُخوَل َذِوي اأَلْمَواِل ِإَلى َمَمُكوِت اهلِل!»معمقًا عمى حزن الشاب الغني: 
ّجو لكن ىذا ال يعني استحالة دخول األغنياء إلى ممكوت اهلل، إذ جوابًا عن السؤال الذي وُ ، والسبب ألنيم يعبدون المال. ممكوت اهلل
إن اهلل قادر إذن أن يبّدل  أي. «ِعْنَد اهللِ  َغْيُر اْلُمْسَتَطاِع ِعْنَد النَّاِس ُمْسَتَطاعٌ : »المسيح َقالَ « َيْسَتِطيُع َأْن َيْخُمَص؟ َفَمنْ »لممسيح: 

 و بالحق والفعل. نقموب األغنياء من الداخل، ويجعميم يتخّمون عن محّبة المال، فيعبدو 
 

وىنا نصل إلى النتيجة اليامة وىي: أن عبادة اهلل الحّقة يجب أن تكون من كل القمب. وعمى اإلنسان أن يتخّمى عن أي شيء قد 
ىذه العبادة الصحيحة. قد ال تكون محّبة المال ىي العقبة دائمًا. فيناك حب الشيرة والظيور، أو الركض وراء شيوات  يقف بينو وبين

 عن  نو وجد نفسو غير قادر عن التخّميوكما أن ىذا الشاب الغني مضى حزينًا ألوغيرىا الكثير.  ،الجسد، أو محّبة الذات واألنانية
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نجدىم يحزنون، عندما يكتشفون أن عمييم أن يتركوا الشيء الذي يحبونو. لكن عندما يأتون إلى اهلل محبة المال، ىكذا الكثيرون 

 طالبين منيم تغيير نفوسيم من الداخل، سيجدون أن األمر ليس مستحياًل بقوة اهلل المغّيرة. 
 

لذات واهلل؟ أو شيوات الجسد واهلل؟ عميك أن وماذا عنك مستمعي؟ ىل أنت تخدم سّيدين؟ المال واهلل؟ أو الشيرة واهلل؟ أو محّبة ا
ك القوة لكي تعبد يعطيو تأتي إلى اهلل طالبًا منو أن يبّدل قمبك من الداخل. وأن تؤمن بالمخمص المسيح الذي وحده يحررك من أي قيد، 

 . اهلل من كل القمب
 

 


