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 الحمقة السادسة       أقوال المسيح                         برنامج أنوار كاشفة                         
 

عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 
الناس من حولو، وأكّدت عمى إعجاب ديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال ع«أقوال المسيح»

 .انو اإللييسمط
 

ىل تساءلت مرة مستمعي عن أىمية العين في جسدك؟ فعن طريق العين تستطيع رؤية األشخاص واألشياء من حولك. وعن 
القمر نيار والبحار والمحيطات، والشمس و طريق العين تستطيع أن تتمتع بجمال الطبيعة الخبّلب، فترى األشجار واألزىار، واأل

ترى األمور الفاسدة. وأن تؤذي عينيك بمناظر ال يميق لك أن تنظر لكن عن طريق العين أيضًا تقدر أن والنجوم، والفضاء الواسع. 
شياء إن كانت إيجابية أم عجب وتشتيي األمور واألليا، ألنيا تسبب لك انحرافًا في الفكر والسموك. والعين عن طريق النظر ىي التي ت  

  سمبية. 
 

إن العين ىي في مركز حساس جدًا، فإذا كانت تسعى لترى األمور الجيدة والحسنة، فستكون النتائج إيجابية عمى اإلنسان. أما إذا 
وحول البشر جميعًا.  تاختبارا وىذا ما أّكدتواتجيت العين لترى األمور الفاسدة والقبيحة، فستكون النتائج سمبية ووخيمة عمى حياتو. 

ْن َكاَنْت  ِسرَاُج اْلَجَسِد ُىَو اْلَعْيُن، َفِإْن َكاَنْت َعْيُنَك َبِسيَطًة َفَجَسُدَك ُكمُُّو َيُكوُن َنيِّرًا،»ىذا الموضوع تحّدث المخّمص المسيح قائبًل:  َواِ 
يَرًة َفَجَسُدَك ُكمُُّو َيُكوُن ُمْظِمًما، َفِإْن َكانَ   (.2:-2:::)بشارة مّتى« النُّوُر الَِّذي ِفيَك َظاَلًما َفالظَّاَلُم َكْم َيُكوُن! َعْيُنَك ِشرِّ

 
تحّدث المسيح ىنا عن حقيقة ىامة: وىي أن سراج الجسد أي مصباحو الذي يعطيو الضوء، كامن في العين. وعندما يكون ىذا 

يجابي، فإن حياتنا كّميا تكون نّيرة أي مضيئة. لكن عندما يكون فاسدًا ومظممًا، فإن  السراج أي العين، ي عطي الضوء بشكل صحيح وا 
أي إذا  «َفِإْن َكاَن النُّوُر الَِّذي ِفيَك َظاَلًما َفالظَّاَلُم َكْم َيُكوُن!»وتساءل المخّمص المسيح في الختام قائبًل: جسدنا كمو سيكون مظممًا. 

 ستطيع وصفيا. أن تكون النتيجة ظممة دامسة ال ن فبل بدبلمًا، الضوء في حياتك وينيرىا ظ روض أن يشعكان األمر المف
 

ول: لعّل السؤال اآلن: ماذا قصد المخّمص المسيح بيذا الكبلم الواقعي المعّبر؟ وىل كان يقصد مجّرد عين الجسد فقط؟ لئلجابة نق
 صحيح أن الوصف الذي رسمو لنا ىنا المسيح ىو واقعي وحقيقي، لكنو كان في نفس الوقت يشير إلى أبعد من ىذا الوصف 



  

 
 

2 of 3 

0222-0202ة حـقـوق الـطـبـع مـحـفـوظه لخـدمـة االذاعـه العـربـيـ  

Copyright 2003-2010 Arabic Broadcasting Service 

 
إن الكثير من األمور الجسدية الحسّية ليا معاٍن روحية في الكتاب المقدس. وىنا كان إلى المعنى الروحي الكامن وراءه. أي الجسدي، 

الروحية صحيحة تكون حياتو منيرة. الروحية الصحيحة التي يجب أن يتمتع بيا اإلنسان. فإذا كانت بصيرتو المسيح يشير إلى الرؤية 
 تصبح حياتو كّميا مظممة. ،أما إذا كانت فاسدة وتسعى لما يخدم الذات من رغبات وشيوات

 
يتحّمى بالرؤية الروحية الصحيحة، وذلك من مصدرىا ماذا يعني ىذا الكبلم بالضبط؟ إنو يؤكد عمى أىمية أن يسعى اإلنسان لكي 

ونستطيع  معو من فمسفات ومذاىب من حولنا.حتى وال ما نس ىي التي تحدد ىذه الرؤية الروحية،فميست أفكارنا وميولنا  الحقيقي.
لرؤية الروحية الصحيحة. إذن أين نجد عن طريق أبوينا، إذ قد يكون خاطئًا وال يقّدم لنا ا منذ الصغر ، حتى وال ما نتعّمموالقول أيضاً 

 ىذه الرؤية الروحية الصحيحة؟ 
 

انا ىو نور العالم. من يتبعني فال يمشي في الظممة بل يكون لو نور »إننا نجدىا عند المخّمص المسيح وىو الوحيد الذي قال: 
ة السماء، لكي ييب النور أو الرؤية الروحي أجل، إن المسيح ىو نور العالم الحقيقي الذي أتى من (.1::8)بشارة يوحّنا« الحياة

بالتالي أي تخرج الظممة من حياتو، وتصبح  «ال يمشي في الظممةفمن يتبعني »لكل من يؤمن بو. ليذا تابع قائبًل: أن  الصحيحة
  منيرة ومضيئة. 

 
تجعل النور أن إذن عميك كما قال المسيح،  ،كّمو نيراً  ، ويغدو جسدكبسيطةمستمعي الكريم، لكي يكون سراج جسدك أي عينك 

الحقيقي، الذي ىو المخّمص المسيح، أن يدخل حياتك. وعندىا يطرد الظممة منيا. وليس ىذا فحسب بل يصبح ىو النور الذي تستمد 
وليذا نقرأ في كممة اهلل الحّية قول اإلنسان بطبيعتو فاسد، وبتعبير آخر يعيش في الظممة.  إنرؤيتك الروحية الصحيحة لؤلمور.  منو

يَرًة.َوىِذِه ِىَي الدَّْيُنوَنُة: ِإنَّ النُّوَر َقْد َجاَء ِإَلى اْلَعاَلِم، َوَأَحبَّ النَّاُس الظُّْمَمَة َأْكَثَر ِمَن النُّورِ »المسيح:  ََأنَّ ُكلَّ  ، ََأنَّ َأْعَماَلُيْم َكاَنْت ِشرِّ
 .(2:-2::8)بشارة يوحنا «ِغُض النُّوَر، َواَل َيْأِتي ِإَلى النُّوِر ِلَئالَّ ُتَوبََّخ َأْعَماُلوُ َمْن َيْعَمُل السَّيِّآِت ُيبْ 

 
فضح أعمالو الشريرة. وليذا نجد الناس أجمعين يحّبون من الطبيعي أن اإلنسان الذي يفعل الشر ال يحّب أن يرى النور لئبل ت  

َأنََّيا  َوَأمَّا َمْن َيْفَعُل اْلَحقَّ َفُيْقِبُل ِإَلى النُّوِر، ِلَكْي َتْظَيَر َأْعَماُلوُ »قائبًل: تابع ّمص المسيح المخلكن  الظممة ألنيم بالطبيعة أناس خطاة.
إن الذي يريد أن يسمك في طريق الحق، وأن يكون عنده النور، وبالتالي الرؤية الروحية إذن (. 8:2:)بشارة يوحّنا« ِباهلِل َمْعُموَلةٌ 

 وعندىا يزيل اهلل  .«أنا ىو نور العالم»ة، عميو أن ي قبل إلى النور الحقيقي، أي إلى المخّمص المسيح، الذي قال عن نفسو: الصحيح
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الرؤية الروحية الصحيحة في قتبس منو ويصبح المسيح ىو النور الذي يالظممة أي الفساد من حياتو، ويحرره من عبودّية الخطّية. 

ولكل الذين  ر من ذلك يصبح ىو نفسو نورًا لآلخرين، أي مرشدًا ومنبيًا ليم. ألم يقل المسيح أيضًا لتبلميذهمسيرة حياتو. ال بل أكث
 (. أي تضيئون لآلخرين بنور المسيح. 1::8)بشارة مّتى «َأْنُتْم ُنوُر اْلَعاَلمِ » : سيؤمنون بو

 
اآلن إليو باإليمان. طالبًا من  يتأتال اعو المنير؟ لم ينير المسيح حياتك؟ وأن يجعل بصيرتك مضاءة بإشعأال تود مستمعي أن 

، وتشع بنورك والصبلح تسمك في طريق الخيرستتمتع بالرؤية الروحية الصحيحة، و اهلل أن ينير حياتك، ويطرد الظممة منيا. وعندئذ 
 عمى اآلخرين. أيضًا 

 


