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 ة عشرةعلتاسالحمقة ا    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 بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح «أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

كل مّنا يرغب أن يكون حكيمًا. حكيمًا في كالمو وفي سموكو وفي اتخاذه لمقرارات اليامة في حياتو. وتتجّمى الحكمة أيضًا في 
حاطة كاممة بالظروف المحيطة.  اإلنسان حكيمًا، فيذا يحتاج إلى تدريب وممارسةتقديم النصح لآلخرين. وليس أمرًا سياًل أن يكون  وا 

متكبرًا، وينظر لآلخرين نظرة يحب الناس اآلخرين ويخدميم. أي أن ال يكون أن ومن الناحية األخرى يجب أن يكون المرء متواضعًا، 
ال لما اعتبر حكيمًا. أن يكون متواضعًا وبسيطىو احتقار وازدراء. ولعّل من أىم صفات الحكيم   ًا في تعاممو مع اآلخرين، وا 

 
لقد أرسل المخّمص المسيح مّرة تالميذه لكي يكرزوا ببشارة اإلنجيل المفرحة في مدن وقرى فمسطين، وأوصاىم قبل أن يذىبوا عدة 

)بشارة «َحَمامِ َكاْلَحيَّاِت َوُبَسَطاَء َكال وُنوا ُحَكَماءَ َها َأَنا ُأْرِسُمُكْم َكَغَنٍم ِفي َوْسِط ِذَئاٍب، َفكُ »توصيات. وكان عمى رأسيا قولو ليم: 
 (.61:61متى

 
أكمتك إن لم تكن ذئبًا »إن العالم الذي نعيش في وسطو ىو عالم شرير، القوي فيو يأكل الضعيف. وكما يقول المثل العامي: 

 أن ينشروا رسالة لمذين يريدونبالنسبة أجمعين، فكيف يكون  حقيقة واقعية مّرة. فإذا كان ىذا ىو الواقع بالنسبة لمبشر. وىذه «الذئاب
ألنو كان يعمم صعوبة البشر، ، «َها َأَنا ُأْرِسُمُكْم َكَغَنٍم ِفي َوْسِط ِذَئابٍ »وليذا قال المسيح لتالميذه: الخالص المفرحة لمناس اآلخرين. 

 ًا لكي يكونوا حكماء كالحّيات وُبسطاء كالحمام. ومدى رفضيم لرسالة الخالص المفرحة التي سيبمغونيا ليم. وليذا دعاىم أيض
 

تعرف كيف تختبئ، ومتى تواجو ات تتحّمى بصفة الحكمة. فالحّية مستمعي الكريم، يبدو واضحًا من كالم المسيح أن الحيّ 
نقاط الضعف فييم. وليذه األسباب كّميا تعتبر الحّية حكيمة. فماذا قصد المسيح بقولو  تستغلكيف ، و ىا، وكيف وأين تياجميمءأعدا

ويعرف  .إنو يعني أن ال يكون المؤمن بالمسيح غبّيًا فينخدع بسيولة بكالم األشرار، بل يكون فاىمًا لحيميملتالميذه كونوا حكماء؟ 
 يعرف متى يتكمم أي  لوقت يعرف متى يرد عمى تساؤالتيم وتيجماتيم،التيم بحكمة ومعرفة صحيحة. وفي نفس اتساؤ  كيف يجيبيم عن
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 وىكذا يقّدم ليم رسالة الخالص بكل حكمة.  .أو يسكت

 
مون ليم مع الناس الذين يقدّ عمى أىمية أن يكونوا ودعاء لطفاء أما نصيحة المسيح لتالميذه أن يكونوا بسطاء كالحمام، فيو يؤكد 

ن الناس إ رين.يم نظرة االستعالء عمى اآلخأي ال ينظروا ألنفسمتواضعين غير متكبرين أو متعجرفين. أن يكونوا بشارة الخالص. و 
بحامل الرسالة، ة اليامة صفة البساطة أو الوداعة، ويثقون بو. إذ من الميم جدًا أن يثق الناس بيذه الصفبمن يتحّمى يرحبون عادة 

   ضل منيم، فمن يجد لدييم إال الرفض والجفاء. طيعوا قبوليا. أما إذا أتاىم بكبرياء معتبرًا نفسو أنو أفلكي يست
 

وعندما إذن عمى المؤمن بالمسيح أن يتحّمى بياتين الصفتين اليامتين: أن يكون حكيمًا كالحيات، وبسيطًا أو وديعًا كالحمام. 
وخالصة األمر لقد أراد المخّمص القول: أن الحكمة د عندىم قبواًل لرسالة الخالص. يتحّمى بياتين الصفتين يثق الناس بو، ويج

القول أيضًا: أنو من المستحسن لممرء أن يكون حكيمًا وبسيطًا أو وديعًا في آن واحد. وبإمكاننا والوداعة ىم وجيان لعممة واحدة. 
لعّل السؤال اآلن كيف يكون اإلنسان حكيمًا وبسيطًا أو وديعًا في آن لمجتمع. فالحكمة تيّذبو، والوداعة تجعل سموكو متزنًا ومقبواًل في ا

 واحد؟ 
 

ىو ىو اهلل تعالى. فيا الوداعة و يكون اإلنسان حكيمًا وبسيطًا أو وديعًا في آن واحد؟ ال يوجد شك أن مصدر الحكمة أجل، كيف 
التي نحتاج  اليومية الحياةفي مجال ىي الحكمة اليوم لكن الحكمة المطموبة مّنا لو.  عطيتسميمان الحكيم قد طمب الحكمة من اهلل، فأُ 

ولكي نتحّمى اقتيم. أما الوداعة فيي صفة ىامة عمى المرء أن يتحّمى بيا أيضًا، لكي يقدر أن يربح ود اآلخرين وصد إلييا جميعًا.
أال وىي خطوة التوبة عن ذنوبنا واإليمان بالمخّمص بصفتي الحكمة والوداعة، عمينا أن نخطو الخطوة األولى في االتجاه الصحيح. 

  المسيح. 
 

ة؟ وليذا ىل تعمم مستمعي أن في المسيح يسوع تكمن كل كنوز الحكمة والعمم؟ وأن حياة المسيح نفسو كانت مثااًل لمحكمة والوداع
« ِسكم. ألن نيري هّيٌن وحممي خفيفٌ فو لنُ  القمب. فتجدوا راحة   ألني وديٌع ومتواضعُ م وتعّمموا مّني. احمموا نيري عميكُ »صّرح قائاًل:  

يمانك بالمخمص المسيح، تكون قد بدأت الخطوة األولى في التواضع (. 01و11:66)بشارة مّتى وىل تعمم مستمعي أن بمجرد توبتك وا 
حقيقي؟ ألنو ليس من السيل أن يعترف اإلنسان بأنو خاطئ، ويطمب غفران اهلل عن طريق اإليمان بالمسيح الذي مات من أجمو ال

 عمى الصميب؟
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وليس ىذا فحسب بل إن اتباعك لممسيح يعني أن المسيح الحكيم والوديع قد أصبح ىو المسيطر عمى حياتك، ومثااًل لك. وعندىا 

نستطيع أن ىكذا عندما نأتي إليو حاممين نيره اليّين أي عاره، نجد الراحة الحقيقية لنفوسنا. و لوداعة. إذ كما قال ييبك صفتي الحكمة وا
  نتحّمى بالوداعة والحكمة. 

 
 أن تتحّمى بالحكمة والوداعة؟ وأن تستطيع بالتالي مواجية الناس اآلخرين بحكمة وتواضع وأن تجد قبواًل لدييم؟ ما أال تود مستمعي

 عميك إذن سوى أن تأتي إلى اهلل تائبًا عن ذنوبك ومؤمنًا بالمخمص المسيح.  
 

 


