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 عشرة سادسةالحمقة ال        أقوال المسيح                     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 الناس من حولو، كما إعجاب عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال «أقوال المسيح»

 .انو اإللييعمى سمط
 

ماذا يكون موقفك مستمعي عندما يعرض عميك أحدىم بضاعة ما وبسعٍر مغٍر؟ أال ترغب في شرائيا وبسرعة لكيال تفوت الفرصة 
أال ترغب أن تغتنم الفرصة وتعمل بيا بالرغم من ضروري أمر منك؟ وبنفس المقدار عندما يقّدم لك أحدىم رسالة ىامة تتعمق ب

أن ُتضّحي ببعض األمور المحببة لديك، أو بعض األعمال التي كان األمر منك وفي بعض األحيان قد يتطمب  مشاغمك الكثيرة؟ 
يكون ستتعمق بحياتك ومصيرىا، فماذا  ىذه الرسالة اليامةلكن إذا كانت تطمبو منك ىذه الرسالة. عميك القيام بيا، لكي تنّفذ ما  يجب

 موقفك عندىا؟ 
 

َيا ُمَعمُِّم، َأْتَبُعَك َأْيَنَما »َوَقاَل َلُو: »إلى المخّمص المسيح:  - لعيد القديميكتبون اكانوا أي من الذين  –تقّدم مّرة أحد الكتبة 
َوَقاَل َلُو آَخُر ِمْن »«. لسََّماِء َأْوَكاٌر، َوَأمَّا اْبُن اإِلْنَساِن َفَمْيَس َلُو َأْيَن ُيْسِنُد رَْأَسوُ ِلمثََّعاِلب َأْوِجَرٌة َوِلُطُيوِر ا»َفَقاَل َلُو َيُسوُع: «. َتْمِضي

-81:1)بشارة مّتى«.ُنوَن َمْوتَاُىمْ اْتَبْعِني، َوَدِع اْلَمْوَتى َيْدفِ »َفَقاَل َلُو َيُسوُع: «. َيا َسيُِّد، اْئَذْن ِلي َأْن َأْمِضَي َأوَّاًل َوَأْدِفَن َأِبي»َتاَلِميِذِه: 
22 .) 

 
فقد  .والتباع معقولأنو لو بدا نجد ىنا نوعين من البشر: أحدىما أراد اتباع المسيح دون أن يحسب النفقة، وآخر وضع شرطًا 

لديو. ال سّيما أن طمب األول أن يتبع المسيح إلى أي مكان. لكن المسيح أوضح لو أن اتباعو يعني التضحية بأمور كثيرة محببة 
ىامة عميو أن ينجزىا قبل اتباعو لممسيح، لكن وأعمال المسيح نفسو ليس لديو مكان ليبيت فيو. أما الثاني فقد كانت لديو واجبات 

 المسيح أّكد لو ضرورة اتباعو قبل أي شيء آخر. 
 

ِلمثََّعاِلب َأْوِجَرٌة َوِلُطُيوِر السََّماِء َأْوَكاٌر، »ح لمرجل األول الذي طمب أن يتبعو: ماذا يعني في لغة اليوم قول المسيمستمعي الكريم، 
 وعدم ياد ــــــاالضطو  يشير إلى اإلىانة في المجتمع  إنو يعني أن أتباع المسيح الحقيقي «.َوَأمَّا اْبُن اإِلْنَساِن َفَمْيَس َلُو َأْيَن ُيْسِنُد رَْأَسوُ 
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ينكر أن أحد التضحية بأمور محببة لدينا. وال و التوبة عن الخطيئة، أيضًا اتباع المسيح يعني و  الخسارة المادّية. الراحة، ال بل أحياناً 

ومن الصعب عمينا التخّمي عنيا بقوتنا. وليذا عمى الذي يريد أن يتبع الخطيئة بإغراءاتيا الكثيرة، قد ال تكون محببة لدينا فحسب، بل 
 عديدة. ال ومساعدتو لكي يتوب، وُيضّحي بمسّرات المسيح أن يطمب من اهلل

 
اْتَبْعِني، َوَدِع اْلَمْوَتى »لو:  إذ قالجواب المسيح لمرجل الثاني الذي استأذنو طالبًا أواًل دفن والده، الفتًا ومن الجية األخرى فقد كان 

 . فماذا قصد المسيح بيذا الجواب؟من المعروف أن واجب دفن الموتى السيما لذوي الُقربى ىو واجب اجتماعي ىام «.َيْدِفُنوَن َمْوتَاُىمْ 
المسيح من ىذا التمميذ أن يتخّمى عن واجبو االجتماعي، لكنو أراد أن يمفت انتباىو وانتباىنا إلى أىمية اتباعو قبل أي شيء يطمب لم 

يًا. أي أن اتباعو يجب أن يكون األول في حياتنا، رغم مشاغمنا وأعمالنا وواجباتنا االجتماعية اليامة آخر، حتى ولو كان واجبًا اجتماع
 الكثيرة. 

 
فماذا قصد المسيح بالموتى الذين يدفنون موتاىم؟ إن الموتى  «.اْتَبْعِني، َوَدِع اْلَمْوَتى َيْدِفُنوَن َمْوتَاُىمْ »ولنالحظ قول المسيح لو: 

عن خطاياىم، ولم يجعموا المسيح األول في حياتيم، فيم ما زالوا بعد ت بالذنوب والخطايا، أي الناس الذين لم يتوبوا ىنا ىم األموا
أما الذي يريد أن يتبع المسيح فعميو أن يجعل اتباع المسيح ىو اليدف األول واألىم دفن موتاىم. بالتالي يستطيعون ، و ةبالخطيّ  أمواتاً 

ىذا بالضبط ما أراد المسيح أن ستطيع أن يقوم باألعمال والواجبات األخرى الكثيرة، تجاه نفسو وعائمتو ومجتمعو. في حياتو. وبعدىا ي
 يوضحو ليذا التمميذ ولنا جميعًا. 

 
تصمك في ىذا اليوم. وىي رسالة ىامة ألنيا تتعمق بحياتك  الة اليامة التيإن الدعوة التباع المسيح ىي الرسصديقي المستمع، 

فيل ىناك ومصيرىا، ومفرحة ألنيا تتضمن رسالة الخالص األبدي. والقبول بيا ال يكّمفك شيئًا إذ تُقّدم لك مجانًا أي بدون أي مقابل. 
من أجل الحصول عمييا بكل األمور المحببة لديك؟ أو ال يجب من دعوة أو رسالة أىم من ىذه الدعوة؟ أو ال تستحق منك أن تضّحي 

؟ ىذه الدعوة التضحيةمنك من أجل الحصول عمى أمور أخرى كثيرة، أفال تستحق ي حّ ىي األمر األول في حياتك؟ قد تض أن تكون
 في حياتك؟  وأن تكون األولى

 
ن أيضًا اإلىانة في المجتمع واالضطياد والخسارة المادية؟ قد يتساءل البعض: ما ىي الفائدة من اتباع المسيح؟ إذا كانت تتضم

 ح من أوالد لكامل، وأن تصبولمجواب نقول: ألنيا تعني قبول أعظم عطّية يقّدميا لك اهلل، أال وىي عطّية الخالص األبدي والغفران ا
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ت عمى الصميب، آخذًا عقاب خطايانا، وواىبًا أجل، لقد أعمن اهلل خالصو لمبشر جميعًا، عندما أرسل المخّمص المسيح لكي يمو اهلل. 

فيل ىناك أعظم من ىذه العطّية أن تتأكد من نوالك الغفران والحياة األبدية؟ وأنك لنا الغفران، والحياة الروحية الجديدة والخمود. 
 أصبحت من أوالد اهلل؟ 

 
ا وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، مضى وباع كل ما بإنسان تاجر يطمب آللئ حسنة، فمم»شّبو مّرة المخّمص المسيح ممكوت اهلل 

وىا ىي الدعوة توّجو إليك اليوم مستمعي لكي تحصل عمى لؤلؤة الخالص ىذه كثيرة الثمن.  (.31:84)بشارة مّتى«كان لو واشتراىا
وأن تأتي إلى اهلل   التوبة الحقيقية عن خطاياك، وعن مسّرات الجسد.و ىمطموب منك مستمعي فقط  أال تضّحي بكل شيء من أجميا؟

مؤمنًا بالمخّمص المسيح وعممو الكفاري من أجمك عمى الصميب. وأن يغدو اتباع المسيح ىو ىدفك األول في الحياة. وعندىا تنال 
     تراك تتجاوب مع ىذه الدعوة اليامة؟  الغفران الكامل عن ذنوبك والحياة األبدية. فيل

 
 

 
 


