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 والخمسون ةسابعال الحمقة                  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 ة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال عديد«أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 

ىل جمع المال ىو ىدفك الرئيس في ىذه الحياة مستمعي؟ قد تجيب وىل يمكن أن يعيش اإلنسان بدون مال؟ فاإلنسان بحاجة 
ليس خطأ أن . ولكي يؤمن غدًا مشّرفًا لو وألفراد عائمتو. كنلحاجات الرئيسة، من غذاء وكساء ومسإلى المال لكي يوفر لو ولعائمتو ا

يكون المال وسيمة لمعيش، لكن األمر يختمف عندما يغدو المال ىو اليدف، وعندما يسعى اإلنسان لجمعو بكل الوسائل المتاحة لو 
 وحيد. شرعية كانت أم غير شرعية. والخطأ أيضًا عندما يصبح المال ىو معبود اإلنسان األول وال

 
كّنا تأممنا في الحمقة الماضية بمقاء المخّمص المسيح مع الشاب الغني، وكيف أن ىذا الشاب مضى حزينًا ألن المسيح طمب منو 

وبعد أن يوّزع أموالو الكثيرة عمى الفقراء، ويتبعو. وبدا واضحًا لنا أن المال كان ىو العقبة الرئيسة في اتباع ىذا الشاب الغني لممسيح. 
 ن ذىب الشاب الغني قال المخّمص المسيح لتالميذه: أ

 
َمل ِمْن ََْق  ِإْبَرٍٍ َأْيَسُر ِمْن َأْن اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّو َيْعُسُر َأْن َيْدُخَل َغِنيّّ ِإَلى َمَمُكوِت السََّماَواِت! َوَأُقوُل َلُكْم َأْيًضا: ِإنَّ » ََ  ُمُروَر 

دِّا َقاِئِميَن:«. وِت اهلِل!َيْدُخَل َغِنيّّ ِإَلى َمَمكُ  َِ  َفَنَظَر ِإَلْيِيْم َيُسوُع َوَقاَل َلُيْم: «ِإًذا َمْن َيْسَتِطيُع َأْن َيْخُمَص؟» َفَممَّا َسِمَع َتاَلِميُذُه ُبِيُتوا 
أجل ىذا عند الناس غير مستطاع،  (.2ٕ-2ٔ:ٖٕى)بشارة متّ  «اهلِل ُكلُّ َشْيٍء ُمْسَتَطاعٌ ىَذا ِعْنَد النَّاِس َغْيُر ُمْسَتَطاٍع، َولِكْن ِعْنَد »

  فابقوا معنا. بتصريح المسيح اليام ىذا اآلن أي دخول الغني إلى ممكوت اهلل، ولكن عند اهلل كل شيء مستطاع. سنتأمل 
 

اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّو َيْعُسُر َأْن َيْدُخَل َغِنيّّ ِإَلى َمَمُكوِت »عّمق المخّمص المسيح عندما ذىب الشاب الغني حزينًا قائاًل: لقد 
ىدفيم الرئيس، ومعبودىم األول إلى ممكوت السموات. وىذا أمٌر  األغنياء الذين جعموا المالأي ما أصعب دخول الناس « السََّماَواِت!

َمل ِمْن ََْق  ِإْبَرٍٍ »صعوبة ىذا األمر أردف المسيح قائاًل: إلى  شيريولكي .  اتالمجتمعكل واقعي جدًا، نجده ظاىرًا في  ََ ِإنَّ ُمُروَر 
 ّر ــاألمر مستحياًل. فبما أنو من المستحيل عمى الجمل أن يمىذا يعتبر وىنا وكأن المسيح «. َأْيَسُر ِمْن َأْن َيْدُخَل َغِنيّّ ِإَلى َمَمُكوِت اهلِل!
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 عمى غني أن يدخل إلى ممكوت اهلل. ثقب إبرة، ىكذا من المستحيلمن 

 
اَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخِدَم َسيَّْدْيِن، أَلنَُّو ِإمَّا َأْن ُيْبِغَض اْلَواِحَد َوُيِح َّ اآلَخَر، »عمى الجبل:  المسيح قد قال في موعظتو الشييرةوكان 

فكما أنو من المستحيل أن يخدم اإلنسان سّيدين  .(2:ٕٗ)بشارة مّتى«ْن َتْخِدُموا اهلَل َواْلَمالَ َأْو ُياَلِزَم اْلَواِحَد َوَيْحَتِقَر اآلَخَر. اَل َتْقِدُروَن أَ 
. وىذا القول يكشف لنا صحة أو اهلل اهلل، أو يعبد المال يخدم أو المال فإما أن يخدم في آن واحد، ىكذا ال يقدر أن يخدم اهلل والمال.

 ما ذكرناه قبل قميل، أنو من الصعب جدًا أن يدخل األغنياء الذين جعموا المال ىدفيم ومعبودىم الرئيس إلى ممكوت اهلل. 
 

مخّمص المسيح وىنا أجابيم ال «ِإًذا َمْن َيْسَتِطيُع َأْن َيْخُمَص؟»ىذا استغربوا جدًا وتساءلوا:  تالميذ المسيح عندما سمعوا كالمو لكن
بالغ الصعوبة بالنسبة و  مستحيلٌ أي صحيح أن األمر . «اهلِل ُكلُّ َشْيٍء ُمْسَتَطاعٌ ىَذا ِعْنَد النَّاِس َغْيُر ُمْسَتَطاٍع، َولِكْن ِعْنَد » قائاًل:

هلل قادر أن يغّير طبيعة أجل، فادخميم إلى ممكوت اهلل. لمبشر، لكن اهلل القادر عمى كل شيء يستطيع أن يخّمص حتى األغنياء وي  
ن. وىكذا يصبح اهلل بدل المال ىو واضعيومتبإيمان األغنياء األنانية من الداخل، ويضع فييم طبيعة روحية جديدة، إذا أتوا إليو تائبين 

 بمدان. معبودىم األول الذي يسعون لخدمتو. وىذا أيضًا أمر واقعي، اختبره الكثيرون من األغنياء عمى مر العصور وفي كل ال
 

بعده عن قبول ة المال والغنى عمى اإلنسان لكي يتحّدث المخّمص المسيح في أحد أمثالو عن مدى تأثير محبلقد مستمعي الكريم، 
ذ سقطت بعض الحبوب بين الشوك، وفّسر المسيح ما  .قياوخن َفَطَمَع الشَّْوك   ممكوت اهلل. فشّبو ممكوت اهلل بالزارع الذي خرج ليزرع، وا 

َكِمَمَة َفَيِصيُر ِباَل َواْلَمْزُروُع َبْيَن الشَّْوِك ُىَو الَِّذي َيْسَمُع اْلَكِمَمَة، َوَىمُّ ىَذا اْلَعاَلِم َوُغُروُر اْلِغَنى َيْخُنَقاِن الْ » قصده لتالميذه بالقول:
بشارة الخالص التي سمعيا ىذا الشخص بال ثمر في  نى سيجعلأي أن إغراءات المال والسعي نحو الغ .(ٖٔ:3)بشارة مّتى«َََمرٍ 

 نفسو. وىذا ي ظير مدى محبة المال السمبي عمى قبول بشارة الخالص. 
 

ِرَبٍة  َوَأمَّا الَِّذيَن ُيِريُدوَن َأْن َيُكوُنوا َأْغِنَياَء، َفَيْسُقُطوَن ِفي»قائاًل: أيضًا كتب فقد  الرسول بولس من رسل المسيحية األوائلأما  َْ َت
ُق النَّاَس ِفي اْلَعَطِ  َواْلَياَلِك. ٍٍ، ُتَغرّْ أَلنَّ َمَحبََّة اْلَماِل َأْصٌل ِلُكلّْ الشُُّروِر، الَِّذي ِإِذ اْبَتَغاُه َقْوٌم َضمُّوا  َوَفخٍّ َوَشَيَواٍت َكَِيَرٍٍ َغِبيٍَّة َوُمِضرَّ

اعٍ  ََ المؤمنين بالمسيح من حّتى لقد حّذر الرسول بولس بيذه الكممات  .(ٓٔ-2:2تيموثاوسٔ)«َكَِيَرٍٍ  َعِن اإِليَماِن، َوَطَعُنوا َأْنُفَسُيْم ِبَأْو
إغراءات المال، والسعي نحو الغنى. واعتبر أن محّبة المال ىي أصل لكل الشرور، إذ تضّل اإلنسان وتبعده عن اإليمان الصحيح، 

  واإليمان. ، واتباع البر والتقوىق بيمدالمح وتسبب لو آالمًا كثيرة. ودعاىم لميروب من ىذا الخطر
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رى بين موقفك مستمعي؟ أوال تتفق مع المخّمص المسيح الذي أّكد أن محبة المال تقف عقبة كبما ىو أمام ىذه الحقائق الواضحة 

األول،  معبود اإلنسان ح، وليس لكي يصبلمعيشكوسيمة فقط الشخص وقبولو لخالص اهلل ودخولو بالتالي إلى ممكوتو؟ إن المال و جد 
 ويستعبده. 

 
إذا كانت عندك ىذه المشكمة، مشكمة محبة المال، أن يحررك منيا، إذا أتيت إليو بتوبة صادقة  ،بالتأكيد  إن اهلل قادر مستمعي

يمان أكيد بالمخمص المسيح. الذي وحده يقدر أن يحرر اإلنسان من ىذه العبودية ومن أية عبودية كانت، ال سّيما  عبودية الخطّية. وا 
          راك تؤمن بيذا الفادي المخّمص؟  وعندىا تستطيع الدخول إلى ممكوت اهلل. فيل ت  

  
 


