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 الحمقة التاسعة 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 بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح «أقوال المسيح»عنوان: 

 .انو اإللييعمى سمط

 
بشكل عام ىناك أىداف متعددة قد يسعى  ؟األمر األىم الذي تصبو إليوأو ما ىو ؟ صديقييا ما ىو ىدفك الرئيس في الحياة 

يطمبون االستزادة من المعرفة والعمم. أما آخرون فيسعون نحو  إلييا اإلنسان. فالبعض ييدف لكي يجمع أكبر قدر من المال. وآخرون
المقاء كنا قد تأممنا في أن ينجح في مسعاه. و ىي في كل ىذه األىداف أمنية اإلنسان وتبقى رة، أو إلشباع شيواتيم الجسدية. الشي

ال »القمق. ثم قولو في الختام: أو االىتمام عن التي تنيينا المستقبل، وأقوال المخّمص المسيح بموضوع القمق واالىتمام في الماضي 
 (.3::6)بشارة مّتى« غد ييتم بنفسو. يكفي اليوم شّرهألن ال مغدلتيتّموا 

 
ىذه اآلية ، موضوع عدم االىتمام أو القمق بالمستقبل، المخّمص المسيح قد ذكر في معرض حديثو عن ىذا الموضوع العمميوكان 

 (. فماذا قصد المسيح بقولو ىذا؟ 66:3)بشارة مّتى« زاد لكميا ت  ه وىذه كم  وبر   الله  اطمبوا أواًل ممكوت  لكن »اليامة: 
 

نالحظ أن المخّمص المسيح لم يطمب مّنا فقط أن ال نيتم أو نقمق بالمستقبل وتوّقف ىناك، لكنو تابع كاشفًا لنا بماذا يجب أن نيتم 
االىتمام أعطى لنا الحل العممي لمشكمة إذ  قّدم لنا الجانب اإليجابي أيضًا، أو نطمب. أي لم يقتصر حديثو عمى الجانب السمبي، بل

لمشكمة االىتمام ممكوت اهلل وبّره، ألن طمب ممكوت اهلل وبّره ىو الحل الصحيح مب مّنا أن يكون اىتمامنا األول في فيو طالقمق. أو 
اهلل وبّره، فإن كل األمور الحياتية من غذاء وكساء، والتي تثير اىتمامنا أو القمق بالمستقبل. إذ أضاف قائاًل: أننا عندما نطمب ممكوت 

  ؤّمن لنا فحسب بل ت زاد لنا.وقمقنا، ال ت  
 

صديقي المستمع، لقد كشف لنا المخّمص المسيح أن ىدفنا األول في الحياة يجب أن يكون طمب ممكوت اهلل وبّره. فيو اليدف أو 
ىذا األساس الصحيح ننطمق لتحقيق  ساس الذي نبني عميو حياتنا. وعمىالذي يجب أن نسعى إليو، ألنو األطمب الصحيح الم

 ارزًا ـــــــــلعّل السؤال اآلن: ماذا قصد المسيح بممكوت اهلل وبّره؟ لقد بدأ المخّمص المسيح خدمتو ك .الحياتية األخرى التي نضعيااألىداف 
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أي قرب الزمان الذي ي عمن فيو ممكوت (. :::4أو ممكوت اهلل، )بشارة مّتى« ا ألنو قد اقترب ممكوت السمواتتوبو »بممكوت اهلل قائاًل: 

 السموات أو ممكوت اهلل. 
 

، فيو كان يشير إلى ىدف مجيئو لعالمنا، الذي ىو إعالن وبدء ممكوت اهلل. السمواتكوت اقترب ممقد أنو  وعندما قال المسيح
ممكوت اهلل. ىذا الممكوت الذي يعني ممك اهلل وسمطانو إلى مدخول للجميع البشر سيح ىو الذي فتح الطريق ن المخّمص المأجل، إ

، إن المسيح بموتو الكّفاري عمى الصميب، وقيامتو الظافرة من بين األموات، قد دّشن ممكوت اهلل وبدأه. أي فتح نعمعمى البشر. 
يممك اهلل  ،ين األمواتعمى الصميب، وقيامتو من بمن أجمو ريق أمام ممك اهلل عمى اإلنسان. إذ عندما يؤمن اإلنسان بعمل المسيح الط

 عمى حياتو، ويدخل بالتالي إلى ممكوتو. 
 

ياتو، وأن يأخذ بّره. وليذا قال المخّمص المسيح أن عمى اإلنسان أن يطمب أواًل ممكوت اهلل وبّره. أي يطمب أن يممك اهلل عمى ح
خطاياه، وقيامتو من بين عن ندما يؤمن بتكفير المسيح ع ىذا يحصلوبّر اهلل يعني أن يصبح اإلنسان بارًا أي بال خطّية أمام اهلل، و 

كأب يثق باهلل ا وعندى بالتالي من أوالد اهلل.ممكوت اهلل، ويغدو  وعندما يصبح اهلل ممكًا عمى حياة اإلنسان، يكون قد دخل إلىاألموات. 
وال بد أن اهلل سيساعده عمى اختيار األىداف السميمة لحياتو، وعمى . وبشكل واف وكبير أنو سيسدد كل احتياجاتو الزمنيةسماوي لو، 

 تحقيقيا أيضًا. 
 

. لعّل السؤال اآلن: كيف يدخل اإلنسان إلى بّرهمستمعي الكريم، إن اليدف األول في حياتنا يجب أن يكون إذن طمب ممكوت اهلل و 
من رؤساء الييود )أي من المتمسكين بحرفية أتى مرة رجل فّريسي لإلجابة نقول: ممكوت اهلل؟ أو كيف يصبح اهلل ممكًا عمى حياتو؟ 

هه اَيي اته ال تهي أ ْنت  ي ا م ع مِّم ، ن ْعم م  أ ن ك  ق ْد أ ت ْيت  مهن  الله »إلى المسيح لياًل وقال لو: الشريعة(  ر  أ ْن ي ْعم ل  ىذه دي ي ْقده  م ع مًِّما، أل ْن ل ْيس  أ ح 
اب  ي س وع  «. ت ْعم ل  إهْن ل ْم ي ك نه الل  م ع و   ق ال  ل و :المسيح أ ج  دي ال  ي ول د  مهْن ف ْوق  ال  ي ْقده » و  : إهْن ك ان  أ ح  ق  أ ق ول  ل ك  ق  اْلح  ْن ي ر ى ر  أ  اْلح 

 (. 6-3:6)بشارة يوحّنا« م م ك وت  الله 
 

عمى أىمية الوالدة  مؤكداً  وعندما استغرب نيقوديموس كيف يمكن إلنسان شيخ مثمو أن يدخل بطن أمو ثانية ويولد؟ أجابو المسيح
لد من الروح. من فوق. وشّبييا بالريح التي تيب ونسمع صوتيا، لكننا ال نعمم من أين تأتي وال إلى أين تذىب. ى لقد أّكد كذا كل من و 

 ة اهلل ـــــــــــــــــعـــأخذ طبيالمخّمص المسيح عمى حقيقة ىامة جدًا وىي: أنو لكي يصبح اهلل ممكًا عمى حياتنا، وندخل إلى ممكوتو، يجب أن ن
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أي من اهلل نفسو، عن الروحّية. وىذه الطبيعة الروحية لن نستطيع الحصول عمييا، إال إذا اختبرنا الوالدة الثانية الجديدة من فوق، 

وىذه الوالدة الثانية تتم عندما يتوب اإلنسان عن خطاياه، ويؤمن كما ذكرنا قبل قميل بموت المسيح الكّفاري من طريق الروح القدس. 
ة تسعى عندىا يغفر اهلل ذنوبو ويولده ثانية بالروح القدس، أي يجعل فيو طبيعة روحيأجمو عمى الصميب، وقيامتو من بين األموات. 

 ، ويصبح بالتالي من أوالد اهلل. لعمل الصالح والخير
 

ممكًا عمى حياتك؟ عميك إذن أن تختبر ىذه الوالدة الثانية بالتالي أال تود مستمعي أن تطمب أواًل ممكوت اهلل وبّره؟ وأن يكون اهلل 
 ، وتحظى بكل بركاتو ونعمو. الروحية الجديدة عن طريق اإليمان بالمخّمص المسيح. وعندىا تدخل إلى ممكوت اهلل

 
 


