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 والخمسون ةعتاسال 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 يدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال عد«أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 

المال الكثير؟ أم ىو الشخص الذي  يك مستمعي؟ ىل ىو الشخص الذي يممكالشخص العظيم برأعالمات أو مظاىر ما ىي 
يرة واسعة؟ أو الشخص الذي تكون لو شعبية كبيرة؟ أم تراه الشخص الذي يتمتع بش؟ ويتسّمط عمى اآلخرين يحوز عمى مناصب عالية

 قد تكون كل ىذه األمور من عالمات عظمة الشخص.
 

لكننا في لقاء اليوم سنتحّدث عن مفيوم جديد لمعظمة أعمنو المخّمص المسيح. وىو يختمف بالكمّية عن المفاىيم البشرية السائدة. 
و واحد عن يمين ، أن ُيجمس المسيح ولديياابني زبدي تمميذي المسيح يعقوب ويوحّنا وكّنا قد تحّدثنا في المقاء السابق عن طمب والدة

وكل الييود يعتقدون بيا. وأن ممكوت اهلل  وتبّين لنا النظرة الخاطئة لممكوت اهلل التي كان تالميذ المسيح يساره في ممكوتو. وآخر عن 
و ممكوت روحي وليس ممكوتًا أرضيًا. وأن اتباع المسيح يكون بنكران النفس يبدأ بالتوبة عن الخطّية واإليمان بالمخّمص المسيح. وى
 واآلالم وليس بالسعي لمجموس عن يمين المسيح ويساره.

 
ليس ألنو ال توجد عندىم ىذه الرغبة وبالطبع لقد اغتاظ تالميذ المسيح العشرة اآلخرون من طمب األخوين يعقوب ويوحّنا. 

َأْنُتْم َتْعَمُموَن َأنَّ ُرَؤَساَء اأُلَمِم َيُسوُدوَنُهْم، »َوَقاَل: المسيح َفَدَعاُهْم َيُسوُع »بل لغيرتيم من األخوين.  لمحصول عمى المراكز األولى
َلُكْم َخاِدًما، َوَمْن َأَراَد َأْن َيُكوَن ِفيُكْم َأوَّاًل  َبْل َمْن َأرَاَد َأْن َيُكوَن ِفيُكْم َعِظيًما َفْمَيُكنْ َفاَل َيُكوُن هَكَذا ِفيُكْم.  َواْلُعَظَماَء َيَتَسمَُّطوَن َعَمْيِهْم.

(. سنتأمل 52-52:52)بشارة مّتى«ًة َعْن َكِثيِرينَ َفْمَيُكْن َلُكْم َعْبًدا، َكَما َأنَّ اْبَن اإِلْنَساِن َلْم َيْأِت ِلُيْخَدَم َبْل ِلَيْخِدَم، َوِلَيْبِذَل َنْفَسُه ِفْديَ 
 فابقوا معنا.ميذه بحديث المسيح ىذا لتالاآلن 
 

مستمعي الكريم، بدا واضحًا من الحادثة التي قرأناىا قبل قميل، أن تالميذ المسيح جميعًا كانوا يتنافسون عمى المراكز األولى في 
 وت اهلل ــــــــــــو ىو ممكـــــــــــــــم يأت ليؤسس مممكة أرضية، بل كان ىدفممكوت اهلل. ألنيم كما ذكرنا قبل قميل، لم يكونوا يدركون أن المسيح ل
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وعمى ىذا األساس أخذ المسيح يشرح ليم الفرق الكبير بين مفيوم العظمة لدى ممالك األرض، وممكوت اهلل. وبدأ من نقطة الروحي. 

أجل ىذا ىو المفيوم البشري . «اْلُعَظَماَء َيَتَسمَُّطوَن َعَمْيِهمْ َأْنُتْم َتْعَمُموَن َأنَّ ُرَؤَساَء اأُلَمِم َيُسوُدوَنُهْم، وَ »بدييية عندما قال ليم: 
 ويتسّمطون. عمى شعوبيم لمعظمة: أن الرؤساء والعظماء يسودون 

 
وَن ِفيُكْم َبْل َمْن َأرَاَد َأْن َيكُ  هَكَذا ِفيُكْم. َيُكونُ َفاَل »لكن بالنسبة لممكوت اهلل فإن الوضع مختمف بالتمام، إذ تابع المسيح قائاًل: 

حقًا يا لو من مفيوم ساٍم جدًا وعظيم. أن من أراد أن يكون «. َعِظيًما َفْمَيُكْن َلُكْم َخاِدًما، َوَمْن َأرَاَد َأْن َيُكوَن ِفيُكْم َأوَّاًل َفْمَيُكْن َلُكْم َعْبًدا
وليس ىذا فحسب: بل من أراد أن يكون أواًل في ممكوت اهلل عميو أن يكون عبدًا عظيمًا في ممكوت اهلل عميو أن يكون خادمًا لآلخرين. 

وىنا  .إرادتيم ومشيئتيم ينّفذالذي ، بل لو عمى اآلخرين والعبد ىنا بكل ما تعنيو ىذه الكممة من معنى، أي الذي ال سمطان لآلخرين.
     رض، ومفيوم ممكوت اهلل لمعظمة. نجد فرقًا كبيرًا جدًا بين المفيوم البشري لمعظمة في ممالك األ

 

الذي يريد أن يكون فالعظيم بالنسبة لمبشر ىو من يتسّمط عمى الناس ويصدر أوامره إلييم، ويطمب من اآلخرين أن يخدموه. بينما 
ليم بقمب تمع يضّحي بأوقاتو وراحتو من أجميم، ويسو فيحّبيم  أن يخدم اآلخرين بدل استغالليم.ىو عظيمًا في ممكوت اهلل عميو 

ىذا أن ؟ أو لم تجد لمعظمةىذا المفيوم عن صديقي فيل سمعت قباًل يخدميم بكل طواعية دون تذّمر. مفتوح، ويعالج مشاكميم، و 
و ىو فعاًل يخالف المفيوم البشري المعتاد؟ أو لم يجذبك ىذا المفيوم بسمّوه ورفعتو؟ أو ليس ىذا دلياًل عمى أن ىذا المفيوم ى المفيوم

 فيوم إليي يصمح فقط لممكوت اهلل؟م

َكَما َأنَّ اْبَن اإِلْنَساِن »لم يقف المسيح عند ىذا التعريف الجديد لمعظمة، بل تابع ضاربًا المثل عمى نفسو فقال:  صديقي المستمع،
إن ابن اإلنسان أي الرب يسوع المسيح، الذي تجّسد وصار إنسانًا، قد أتى  «.ِفْدَيًة َعْن َكِثيِرينَ  َلْم َيْأِت ِلُيْخَدَم َبْل ِلَيْخِدَم، َوِلَيْبِذَل َنْفَسهُ 

وليس ىذا فحسب بل إن ىدف مجيء ابن اإلنسان ىو لكي يبذل نفسو فدية عن  ة البشر، وليس لكي يخدمو اآلخرون.ليدف خدم
ن سيؤمنون بو. وكانت الفدية ىي المبمغ الذي ُيدفع لتحرير عبد رقيق كثيرين، أي لكي يضّحي بنفسو من أجل خالص الكثيرين الذي

 من العبودية. وكان المبمغ الذي دفعو المسيح لفدائنا ىو دمو الثمين الذي سفكو عمى الصميب. 
 

عّنا، أي ثمن عمى الصميب عوضًا عّنا نحن البشر الخطاة، آخذًا عقاب خطايانا. وبيذا المعنى لقد دفع الفدية  فمقد مات المسيح
من عبودية الخطّية وينال الغفران عن أن يتحرر كل من يؤمن بعممو الكفاري ىذا  أصبح بإمكانتحريرنا من عبودية الخطّية. وىكذا 

 م ــــــّــــ ح وىو المعمــإذا كان المسيف لكي يقتدي بو كل من يريد الدخول إلى ممكوت اهلل.القدوة ل األعظم القد خّط المسيح بيذا المثخطاياه. 
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  ونخدم اآلخرين. كم بالحري عمينا نحن أن نقتدي بوالعظيم قد خدمنا نحن البشر ىذه الخدمة السامية وضّحى من أجمنا، ف

 
فالذي استغالليم، كما ىو المفيوم البشري لمعظمة. بفي ممكوت اهلل يكمن بخدمة اآلخرين وليس  الحقيقيالعظمة إذن إن مفيوم 

 عميو أن يخدم اآلخرين ويكون عبدًا ليم، ال أن يسعى لكي يكون عظيمًا باستغالل اآلخرين يريد أن يكون عظيمًا في ممكوت اهلل
 والتسّمط عمييم، بحسب المفيوم البشري لممالك األرض.

 

نفسو فدية من أجمك لكي يحررك من عبودية الخطّية. فما ىو موقفك إزاء ىذا العمل لقد قّدم المخّمص المسيح مستمعي الكريم، 
؟ وعندىا تتحرر من عبودية الخطّية وتنال الغفران وتصبح من بيذا المخّمص الفريد وعممو الفدائي؟ ىل تتجاوب معو وتؤمن المجيد

 أوالد اهلل وتحظى بالحياة األبدية. 
 
 

 


