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 األربعونة و الرابع الحمقة                      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 مسيح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع ال«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

يتعّمق مادي ىل لديك ىدف معين تسعى من أجمو في حياتك يا صديقي؟ وما ىو ىذا اليدف؟ وىل ىو ىدف آني مؤقت؟ ىدف 
تبوء و الواسعة و لتحصيل الشيادات العالية، أو لمحصول عمى الشيرة كأن ييدف البعض لجمع ثروة كبرى، أالحاضرة فقط؟ بالحياة 

بالطبع قد تختمف األىداف بين شخص وآخر. وليس ىذا فحسب بل إن األىداف تتبدل وتتغير مع نمو اإلنسان.  المناصب العالية؟
عندما يدخل معترك الحياة ال بد أن تتبدل  فعندما يكون اإلنسان يافعًا في سن المراىقة قد يحمم بتحقيق أىداف كبيرة معينة. لكن

 أىدافو، ويصبح أكثر واقعية. 
 

ي حقًا األىداف التي يجب أن يسعى قد يكون لمبعض أىداف معينة يسعون من أجميا. لكن السؤال ىو: ىل ىذه األىداف ى
وىناك أىداف سامية  ،اك أىداف آنية مؤقتةالغالي والرخيص في سبيميا؟ أوال تختمف األىداف بنوعيتيا؟ فين اإلنسان من أجميا، ويبذل

لتالميذه، عندما قال نقتبس قول المخمص المسيح فإننا  ،من ىذه التساؤالتولكي نوضح ما نقصد تستمر حتى إلى ما بعد ىذه الحياة. 
  :ليم

 
ْتَبْعِني، َفِإنَّ َمْن َأرَاَد َأْن ُيَخمَِّص َنْفَسُه ُيْهِمُكَها، َوَمْن ُيْهِمُك َنْفَسُه ِمْن ِإْن َأرَاَد َأَحٌد َأْن َيْأِتَي َورَاِئي َفْمُيْنِكْر َنْفَسُه َوَيْحِمْل َصِميَبُه َويَ »

ِسِه؟ َفِإنَّ اْبَن اإِلْنَساِن ًء َعْن َنفْ أَلنَُّه َماَذا َيْنَتِفُع اإِلْنَساُن َلْو َربَح اْلَعاَلَم ُكمَُّه َوَخِسَر َنْفَسُه؟ َأْو َماَذا ُيْعِطي اإِلْنَساُن ِفَدا َأْجِمي َيِجُدَها.
بحديث المسيح اليام اآلن (. سنتأمل 64-61:43)متى«َسْوَف َيْأِتي ِفي َمْجِد َأِبيِه َمَع َماَلِئَكِتِه، َوِحيَنِئٍذ ُيَجاِزي ُكلَّ َواِحٍد َحَسَب َعَمِمهِ 

 .ىذا
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تحّدث المسيح لمن يريد أن يضع ىدفًا لحياتو بأن يتبعو فقال: أن عميو أن ُينكر ذاتو، أي يتخّمى عن أنانيتو، ع، صديقي المستم

ىذا ما يعنيو حمل الصميب. لكن السؤال ىو: لماذا طمب المسيح من والتضحية،  اآلالمدرب ويحمل صميبو ويتبعني. أي يسير في 
 الذي يريد اتباعو حمل الصميب؟ 

 
تخدم المخّمص المسيح صورة مجازية عن حمل أتباعو لصمبانيم ليتبعوه. فمقد كان الصمب إحدى الوسائل الرومانية لتنفيذ لقد اس

اتباع  أن اإلعدام. وكان عمى المجرمين المحكوم عمييم باإلعدام أن يحمموا صمبانيم ويسيروا في الشوارع إلى موقع تنفيذ الحكم. أي
َفِإنَّ َمْن َأرَاَد َأْن »ثم أوضح المخّمص المسيح ما يقصد عندما تابع قائاًل: ، والمخاطرة حتى الموت. لو المسيح يعني التسميم الكامل

إن اإلنسان الذي يضع أىدافًا أرضية مؤقتة لحياتو فقط، ُييمك نفسو، مع . «ُيَخمَِّص َنْفَسُه ُيْهِمُكَها، َوَمْن ُيْهِمُك َنْفَسُه ِمْن َأْجِمي َيِجُدَها
  يا.يربح ،حمل الصميب يومياً يو  ،لمسيحمن أجل أن يتبع اُييمك نفسو و يظن أنو يخّمصيا. بينما المرء الذي أن

 
ِطي اإِلْنَساُن ِفَداًء أَلنَُّه َماَذا َيْنَتِفُع اإِلْنَساُن َلْو َربَح اْلَعاَلَم ُكمَُّه َوَخِسَر َنْفَسُه؟ َأْو َماَذا ُيعْ »ىذا التساؤل اليام: المسيح وىنا طرح 

وماذا يستطيع في النياية خسر نفسو؟ لكن  ماذا ينفع المرء إذا حّقق كل أىدافو األرضية، حتى أنو ربح كل العالم،أي « َعْن َنْفِسِه؟
إِلْنَساِن َسْوَف َيْأِتي ِفي َمْجِد َفِإنَّ اْبَن ا»وختم المخّمص المسيح حديثو اليام قائاًل: اإلنسان عندىا أن يقّدم مقابل نفسو الباىظة الثمن؟ 

أّكد المسيح بذلك أن الحياة عمى األرض ما ىي إال حياة مؤقتة تمّيد لمحياة  «َأِبيِه َمَع َماَلِئَكِتِه، َوِحيَنِئٍذ ُيَجاِزي ُكلَّ َواِحٍد َحَسَب َعَمِمهِ 
 ما بعد الموت. الباقية الخالدة. وأن ما نزرعو ىنا عمى األرض ال بّد أن نحصده ىناك أي 

 
في مجيئو الثاني الباىر عند انتياء العالم الذي سيأتي ىو والممفت لالنتباه في تصريح المسيح قولو: أن ابن اإلنسان أي المسيح، 

التالي بيدين العالم. وأنو كي العظيم لكي يدين البشر جميعًا. فمقد أعطى اهلل اآلب كل السمطان لمرب يسوع المسيح بعد قيامتو الظافرة ل
 ىو الذي سيقرر مصير كل إنسان. 

 
ىناك أىداف كثيرة يستطيع اإلنسان أن يضعيا لحياتو. لكن ىناك ىدف نستنتج من حديث المخّمص المسيح، أن مستمعي الكريم، 

ىي كل شيء بالنسبة الحياة الحاضرة  أسمى وأعظم منيا جميعًا، ىو ىدف اتباع المسيح. إن اإلنسان الذي ال يعرف المسيح، يجعل
بينما الحقيقة ىي أن ىذه الحياة الحاضرة ما ىي إال مقّدمة لمحياة اآلتية األبدية. لو، وىي ىدفو النيائي، وليذا سيخسر الحياة األبدية. 

 ى ــو من أىداف عمــــــــا نحققوأن كل مدي؟ ـــــــا األبـــــــرر مصيرنـــــىل تعمم مستمعي أن كيفية قضائنا ليذا الزمن القصير ىنا، ىي التي تق
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 ال يمكن ليا أن تضمن لنا الحياة األبدية؟  ،األرض حتى ولو كانت عظيمة جداً 

 
إن الميم ىو أن نقّيم كل ما نضعو من أىداف وما يحدث معنا، عمى ضوء الحياة األبدية اآلتية. أي تكون لدينا وجية نظر أبدية 

ر اليدف الحقيقي ي ىذه الحياة. وعندما يكون عندنا ىذا المنظار نستطيع أن نختانقّيم من خالليا األىداف التي نضعيا وما ننجزه ف
 األسمى لحياتنا، وىو اتباع المسيح. 

 
أتبع المسيح وأنكر نفسي وأحمل الصميب؟ إنو سؤال ىام، ولإلجابة نقول: إن أجعل ىدفي ىو أن كيف  صديقي سألقد تلكن 

ن القمبي بالمخّمص المسيح وبموتو الكفاري عمى الصميب وقيامتو المجيدة، حينئذ يغفر اهلل ، واإليماعن خطاياكالبداية تكون بالتوبة 
فإن ىذا يعني اتباعك لممسيح  ،وعندما تعمن إيمانك بالمخّمص المسيحذنوبك وتصبح من أوالد اهلل، وتتأكد من نوالك لمحياة األبدية. 

نكارك لنفسك  أي تحمل ضطياد واآلالم من قبل أىمك وأصدقائك وزمالئك والمجتمع من حولك. وستتعّرض عندىا لالولمباىج العالم. وا 
 لكن في مقابل ىذا كمو ستربح نفسك الثمينة.الصميب سائرًا في درب اآلالم والتضحية والمخاطرة بالموت. 

 
اَلِمي َوُيْؤِمُن ِبالَِّذي َأْرَسَمِني َفَمُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة، َواَل َيْأِتي اَْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن َيْسَمُع كَ »كما قال المخّمص المسيح أيضًا: إذ 

إلى الحياة  مباشرة أي لن يدينك المسيح يوم الدينونة بل تنتقل .(61:2)بشارة يوحّنا«ِإَلى َدْيُنوَنٍة، َبْل َقِد اْنَتَقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإَلى اْلَحَياةِ 
 تتبع المسيح حقًا فتربح نفسك؟    األبدية. فيل تراك صديقي

  
 

 


