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 والعشرون ةالرابعالحمقة                   المسيح أقوال                   برنامج أنوار كاشفة         
 

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

ىل أنت مستمعي ترزح تحت اليموم والمصاعب؟ وىل تعاني من أعباء كثيرة ومشاغل عديدة تبعدك عن تحقيق ما تصبو إليو؟ 
ىناك أمور كثيرة تقف مشاكمك لكنك فشمت؟  حلّ ل حاولت كثيرًا وىل أنت متعب من حياتك وتسعى نحو الراحة لكنك ال تجدىا؟ وى

. لكن ىل نستسمم لمواقع المرير؟ أم ترانا نسعى لمشاكمو وىمومو عن إيجاد الحمول المناسبةفي طريق اإلنسان، وتجعمو محبطًا وعاجزًا 
 لمبحث عن الحمول الناجعة والمفيدة لحياتنا؟ 

 
َتَعاَلْوا ِإَليَّ َيا َجِميَع اْلُمْتَعِبيَن َوالثَِّقيِمي اأَلْحَماِل، َوَأَنا ُأِريُحُكْم. ِاْحِمُموا » مص المسيح قائاًل:حول ىذا الموضوع اليام تحّدث المخ

-11:22)بشارة مّتى«يٌِّن َوِحْمِمي َخِفيفٌ ِري هَ ِنيِري َعَمْيُكْم َوَتَعمَُّموا ِمنِّي، أَلنِّي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْمِب، َفَتِجُدوا رَاَحًة ِلُنُفوِسُكْم. أَلنَّ ِني
جميع الناس المتعبين والثقيمي األحمال لكي يأتوا  لنالحظ أن المخّمص المسيح دعافماذا قصد المسيح بيذا التصريح اليام؟  (.03

األحمال الثقيمة التي قصدىا المسيح  اذا؟ وما ىيمّ ين مإلى الذىن ىو: الناس المتعب إليو، فيجدوا الراحة عنده. لعّل السؤال الذي يتبادر
 ىنا؟ 
 

ومتاعبو. وال نستطيع حصر ىذه المتاعب ألنيا عديدة وتتوقف  صديقي المستمع، من المسّمم بو أن لكل إنسان ىمومو ومشاكمو
تمخيصيا بيموم ومتاعب الحياة اليومية الرئيسة من تأمين العيش المقبول، وتحصيل درجة  عمى ظروف كل شخص. لكن نستطيع

كل ىذه األمور تشغل اإلنسان وتجعمو ميمومًا ومتعبًا، ال سيما إذا صادفتو العقبات الكثيرة عممية ال بأس بيا، وتكوين أسرة ناجحة. 
الناس الذين يعانون من حمل أواًل ، فيو قصد بو يث المسيح عن ثقيمي األحمالالتي تحول دون تحقيقو ليذه األىداف. أما بالنسبة لحد

 أو ثقل الخطيئة عمى حياتيم. 
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ىل تعمم مستمعي أن الخطيئة التي تكّبل أجسادنا الضعيفة، تجعمنا ننحني تحت أثقاليا؟ فالخطيئة ال تدّمر حياة اإلنسان فحسب 

الضمير. وعندما تكون ىذه ىي حالة اإلنسان يسعى لكي يتحرر من قيد الخطيئة بوسائمو بل تجعمو يشعر بثقميا الكبير عميو، وبوخز 
وىناك ثقل آخر قصده المسيح وىو ثقل حمل الشرائع الدينية وفرائضيا. ىل تعمم صديقي أن ة، لكنو يصاب بالخيبة والمرارة. الخاص

ثقيمة  الفرائض والشرائع الدينيةبأن ىذه يا؟ إذ غالبًا ما يشعر المرء تطبيق الشرائع الدينية وفرائضيا يجعل اإلنسان يقع تحت حمل ثقم
 يسعى لمتحرر منيا دون جدوى. عميو وتكّبمو، وليذا 

 
لكن ما ىو الحل الذي عرضو المخّمص المسيح ىنا؟ لقد طمب من جميع الناس المتعبين والثقيمي األحمال أن يأتوا إليو أي يؤمنوا 

ِاْحِمُموا ِنيِري َعَمْيُكْم َوَتَعمَُّموا ِمنِّي، أَلنِّي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْمِب، »سيريحيم بيا. فقال: تحّدث عن الكيفية التي فييا بو فيريحيم. ثم 
ى النير. فالنير ىو فما ىو النير الذي قصده المسيح ىنا؟ لكي نجيب عن ىذا السؤال عمينا أن نعمم أواًل معن .«َفَتِجُدوا رَاَحًة ِلُنُفوِسُكمْ 

قطعة خشبية ثقيمة توضع عمى عنق ثور أو أكثر، لكي ال يحيد عن الطريق المقرر، وتتصل بالمحراث لتجره الثيران. وعندما يوضع 
 النير عمى عنق الثور فذلك يعني أن أمامو يومًا طوياًل من العمل. 

 
صميبو وعاره. وىو ما تحّدثنا نأتي إليو ونحمل نيره، أي نحمل  لكن المخّمص المسيح يدعونا نحن التعابى والثقيمي األحمال لكي

ىذ وأن وليس كنير الخطية والفرائض. المسيح في نفس الوقت أن ىذا النير الذي يدعونا لحممو ىو ىّين، وأّكد عنو في الحمقة السابقة. 
 لذي يعطينا إياه ىو أيضًا خفيف. الحمل ا

 
حمل الشرائع والفرائض ثقل من ثانيًا اإليمان بالمخّمص المسيح يا صديقي يحرر اإلنسان أواًل من حمل ثقل الخطيئة، و إن أجل، 

ويجعمنا من أوالد  ،فالمسيح مات عمى الصميب لكي يكّفر عن خطايانا، وقام من بين األموات لكي ييبنا الغفران الكامل الدينية الثقيمة.
وليذا عندما يحصل اإلنسان عمى غفران خطاياه الكامل يتحرر من حمل ثقل الخطيئة،  في دار النعيم. اة األبديةويضمن لنا الحي ،اهلل

واجو كل متاعب وىموم الحياة. وليذا يعطيو اهلل سالمو العجيب لكي يوأيضًا من ثقل حمل الشرائع الدينية وفرائضيا. وفي نفس الوقت 
 .ناحمالنا وأمتاعبمن كل ، لنفوسنادعانا المخّمص المسيح لكي نأتي إليو: فنجد راحة 
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. التواضعو  يدعونا لكي نتعّمم منو صفتي الوداعةإن المسيح . «أَلنِّي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْمبِ َوَتَعمَُّموا ِمنِّي، »: أضاف المسيح قائالً و 

تبع المسيح نستطيع أن ائض الدينية. وعندما ن، والتحرر من ثقل أحمال الخطيئة والفر سر الحياة المنتصرة عمى المتاعب واآلالميما ألن
  نتحّمى بياتين الصفتين فنجد الراحة لنفوسنا.

 
مستمعي الكريم، إن المخّمص المسيح يدعونا اليوم نحن المتعبين والثقيمي األحمال، كما دعا الناس في أيامو: أن نأتي إليو فنجد 

مل نيره أي أن نسّمم حياتنا بالكمية لو، ونحمل صميبو أو عاره كل يوم. وأّكد لنا عنده الراحة الحقة التي نصبو إلييا. وطمب مّنا أن نح
لنفوسنا. حقًا ما أعظميا من ودعانا لكي نتعّمم منو الوداعة وتواضع القمب فنجد الراحة أن نيره ىّين وأن حممو خفيف. في نفس الوقت 

ومنا، ولكي نتحرر من كل متاعبنا وىمىذه؟ فنأتي إليو لكي نجد عنده الراحة  فيل ترانا نمّبي دعوة المسيح دعوة، وما أثمنيا من عطّية.
 أثقال الخطية والشرائع الدينية!  من كل أحمال

 
 ماالتي كنت تبحث عني ، والراحة الحقةوماذا عنك مستمعي؟ ىل تمبي دعوة المسيح ىذه القّيمة والعظيمة؟ وىكذا تجد السعادة

 عمى كل متاعب وىموم الحياة! بالتالي تتغمب عجيب الذي يمأل قمبك وفكرك، و الم اهلل الباستمرار. وفوق ىذا تتمتع بس
 
  
 

 


