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 والعشرون لثالثةاالحمقة                     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 دة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال عدي«أقوال المسيح»

 .انو اإللييعمى سمط

 

ما ىو األمر الذي يستحوذ عمى قمبك وكيانك يا صديقي؟ أو ما ىو األمر الذي تعطيو كامل اىتمامك وتحرص عميو أشد 
األول ووالءه  مّنا أمور تستحوذ عمى قمبو، ويقّدم حّبو ع لكلالحرص؟  أو من ىو الشخص الذي تقّدم لو حّبك الكامل والعميق؟ بالطب

 ألشخاص معّينين. 
 

قد نتساءل: وما ىو الخطأ في ذلك؟ أو ليس شيئًا جيدًا أن يكون لإلنسان أمرًا يستحوذ عمى قمبو وكيانو وييتم بو ويحرص عميو؟ 
في الحقيقة ال يوجد أي خطأ في ىذا األمر، وىو محّبذ  أو ليس أمرًا مفّضاًل أن نقّدم حّبنا األول ووالءنا الكامل لشخص معين؟

أمر أىم أو حقيقة كبرى عمينا يقف حائاًل بينننا وبين الذي نتعّمق بو، لكن المشكمة تقع عندما يكون ىذا األمر أو الشخص ومستحب. 
عيا. وعندما تكون األولويات صحيحة، ال أن نتعّرف عمييا ونكتشفيا في حياتنا. وبتعبير آخر إن األمر يتعّمق باألولويات التي نض

 تصبح عندنا أية مشكمة. 
 

َمْن َأَحبَّ َأًبا َأْو ُأمِّا »في ىذا المجال، إذ قال: المسيح يسوع ما تحّدث بو المخّمص  كالمنا واضحًا البد لنا أن نقّدم ولكي يغدو
َوَمْن اَل َيْأُخُذ َصِميَبُه َوَيْتَبُعني َفاَل َيْسَتِحقُِّني. َمْن َوَجَد َحَياَتُه  ْبَنًة َأْكَثَر ِمنِّي َفاَل َيْسَتِحقُِّني،َأْكَثَر ِمنِّي َفاَل َيْسَتِحقُِّني، َوَمْن َأَحبَّ اْبًنا َأِو ا
ىو طمب مّنا فماذا قصد المخّمص المسيح بيذا القول؟ وىل  .(03-03:73)بشارة مّتى«ُيِضيُعَها، َوَمْن َأَضاَع َحَياَتُه ِمْن َأْجِمي َيِجُدَها

طاعتيما، وقالت أنو  أن ال نحب والدينا أو أوالدنا؟ بالطبع كال. ألن إحدى الوصايا اليامة في شريعة اهلل قد دعت إلكرام األب واألم وا 
 عمى ىذا األساس يباركنا اهلل. 

 
لمستمع، يبدو واضحًا أن المخّمص المسيح أراد مّنا ترتيب األولويات. فبما أن الوصّية واضحة إلكرام الوالدين ومحبتيما، صديقي ا

أواًل وقبل كل شيء. والسبب ألن محّبة العائمة أواًل تعني األنانية ىو أي أىمية محّبة العائمة، فإن المسيح قصد أنو عمينا أن نحّبو 
 ح. محبتنا لممسيوتعيق 
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تعني األنانية وبتعبير آخر تعني محّبة الذات. ألن العائمة ىي عائمتي أنا، وتتعمق بي شخصيًا،  ،إن محبتنا لمعائمة أوالً أجل، 

وعندما أحّبيا أواًل أطمب المصمحة لنفسي، ولعائمتي. وىذه قّمة األنانية ومحّبة الذات. وىذا بدوره يعيق محّبتي لممخّمص المسيح، 
َمْن َأَحبَّ َأًبا َأْو ُأمِّا َأْكَثَر ِمنِّي َفاَل َيْسَتِحقُِّني، َوَمْن َأَحبَّ اْبًنا َأِو »وليذا قال المخّمص المسيح: المركز الثاني من محّبتي. ويجعمو في 

خرى أىم بالنسبة لو تقف بينو وبين أي ال يستطيع أن يحّبني حقًا ومن كل القمب، ألن ىناك أمورًا أ. «َر ِمنِّي َفاَل َيْسَتِحقُِّنياْبَنًة َأْكثَ 
 محبتو الكاممة لي، وليذا ال يستحّقني. 

 
أي لكي نتبع  .«َوَمْن اَل َيْأُخُذ َصِميَبُه َوَيْتَبُعني َفاَل َيْسَتِحقُِّني»وىنا ننتقل إلى اآلية التالية من تصريح المسيح والتي قال فييا: 

وىذا ما قصده وأىواء ومطامح، أي نصمب جسدنا. كل ما يجذبنا إلى ىذا العالم من شيوات عن أن نتخّمى المخّمص المسيح عمينا 
المسيح بقولو أن يأخذ اإلنسان صميبو، أي صميب نكران الذات والتخّمي عن كل شيوات الجسد وأىوائو. وىذا بالطبع يعني األلم، ألن 

 الصميب الذي أراد المخّمص المسيح من اإلنسان أن يأخذه أو يحممو.  ألم أكيد لمجسد. وىوفي نكرات الذات والتخّمي عن الشيوات 
 

أي ال يستحق أن يكون لي تمميذًا. ألن الذي  .«من ال يأخذ صميبه ويتبعني فال يستحّقني»ولنالحظ قول المخّمص المسيح أن 
ن يتخّمى عن شيوات الجسد وأىوائو، أاتو، و ، أي ينكر ذيريد أن يكون تمميذًا لممسيح عميو أن يحب المسيح أواًل، وأن يحمل صميبو

  بأن يجعمو األول في حياتو.  أي ويتبع المسيح
 

. «َمْن َوَجَد َحَياَتُه ُيِضيُعَها، َوَمْن َأَضاَع َحَياَتُه ِمْن َأْجِمي َيِجُدَها»ممخّصًا كالمو قائاًل: المخّمص المسيح ختم ثم مستمعي الكريم، 
ذه اآلية تعرض نفس الحقيقة التي تكّممنا عنيا قبل قميل، بوجيييا السمبي واإليجابي. فالتضحية بشيوات الجسد واألطماع إن ى

وفي المقابل إن التمسك بشيوات الجسد وأىوائو يجعمنا نخسر المسيح والحياة الحقيقية ىنا منا نربح المسيح والحياة الحقة. األرضية يجع
والحقيقة أنو كمما زاد تعّمقنا في شيوات وأىواء ومطامح ىذه الحياة، )كمحبة الذات، وشيوات الجسد، العالم اآلتي. في ىذا العالم وفي 

 والشيرة( كمما فقدنا حياتنا وأضعناىا في أمور زائمة فانية. 
 

ن في الحقيقة نكون قد أضعناىا. وبتعبير آخر كما ذكر المسيح إن التعّمق بأمور ىذه الحياة الفانية يجعمنا نظن أننا وجدناىا، لك
 .ىاقد وجدناحقًا وفعاًل ، نكون حياتنا المخّمص المسيح، أي إضاعةبينما في المقابل إن التخّمي عن شيوات الحياة من أجل اإليمان ب

 )بشارة  «َمْن ُيْهِمُك َنْفَسُه ِمْن َأْجِمي َيِجُدَهاَفِإنَّ َمْن َأرَاَد َأْن ُيَخمَِّص َنْفَسُه ُيْهِمُكَها، وَ »أي كما قال المخّمص المسيح في مناسبة أخرى: 
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أجل المسيح من الّتخمي عنيا بينما  ،إلى ىالك النفس يقود إن التمسك بشيوات ىذه الحياة وأىوائيا ومباىجيانعم، . (61:72مّتى

 النفس. يخّمص 
 

ىو األول في حياتنا؟ إن الجواب واضح: فيو  أن يكون طمب؟ و ىذه الحقائقىل تعمم مستمعي لماذا أّكد المخّمص المسيح عمى 
 المخّمص الذي مات عمى الصميب لكي يكّفر عن ذنوبنا، ولكي يجعمنا من أوالد اهلل ولييبنا الحياة األبدية. أفال يستحق مّنا في المقابل

 كل ىذه التضحية، وتسميم قموبنا بالكامل لو؟  
 
تستطيع أن تأتي إليو اآلن وأن تصمب جسدك الشرير؟ ؟ في حياتك ولأن تجعل المسيح المخّمص ىو األ تربب مستمعي أال

أَلنَُّه َماَذا َيْنَتِفُع »باإليمان فقط، واهلل قادر أن يحررك من كل ما يربطك ويعيق محبتك لو. وعميك أن تتذكر قول المسيح أيضًا: 
  (. 62:72مّتى)بشارة « اإِلْنَساُن َلْو َربَح اْلَعاَلَم ُكمَُّه َوَخِسَر َنْفَسُه؟

 
 

 


