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 العشرونالحمقة             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 
أيضًا أكّدت الناس من حولو، كما إعجاب ة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال عديد«أقوال المسيح»

 .انو اإللييعمى سمط
 

سبب وفاتو. وبعد سنين طويمة عندىا تتحّدث قصة عن امرأة قتمت زوجيا وىو نائم بأن غرست مسمارًا في رأسو، ولم يعمم أحد 
وزوجتو فالنة ن صاحب ىذه الجمجمة؟ فقيل لو لفالن، فسأل عر، فرأى مسمارًا في جمجمة، أتى عالم آثار وكان يتجّول بين القبو 

فوجمت وارتبكت واصفّر وجييا، ثم انيارت فأخذ المسمار وذىب إلى الزوجة وسأليا: ىل تعرفين ىذا المسمار؟ مازالت حّية ترزق. 
األمر، وك شفت الجريمة. وما كان سرًا ضح ف  قتمتو لكي تتزوج عشيقيا. وىكذا واعترفت أنيا ىي التي غرست المسمار في رأس زوجيا و 

 أصبح معمنًا. 
 
 وليذافاسدة،  شريرة، أعماالً  تكون ما غالباً  األعمال وىذه. حولو من الناس يراىا أن يريد ال بأعمال أحياناً  يقومأصدقائي  مّنا كل
  ما؟ يوماً لمعمن  سيظير الخفاء في اإلنسان يقولو ما حتى أو يفعمو ما كل أن مستمعي تعمم ىل لكن. الظممة في أو الخفاء في يفعميا
 

(. 04:62)بشارة مّتى«ُيْعَرفَ  َلنْ  َخِفي   َولَ  ُيْسَتْعَمَن، َلنْ  َمْكُتوم   َلْيَس  أَلنْ »تحّدث مّرة المخّمص المسيح عن ىذا الموضوع فقال: 
أجل، ىذه ىي سّنة  (.65:6)بشارة لوقا«َوُيْعَمنُ  ُيْعَممُ  لَ  َمْكُتوم   َولَ  ُيْظَيُر، لَ  َخِفي   َلْيَس  أَلنَّوُ »وفي مناسبة أخرى قال المخّمص المسيح: 

الحياة، فال شيء يبقى مكتومًا أو مخفيًا عاجاًل كان أم آجاًل. وستذىب محاوالت اإلنسان إلخفاء أعمالو الشريرة في ميب الريح. وكم 
 لمعيان.من فعل شرير ف ضح، وكم من جريمة ك شفت. وكم من سٍر ظير واضحًا 

 
ال  ىو قبيح وفاسد، سموكىذا ال أومستمعي الكريم، إن اإلنسان عندما يقوم بعمل ما بالخفاء، يعمم في قرارة نفسو أن ىذا العمل  وا 

غّش في االمتحان، أو المرء الذي يسرق أموال اآلخرين، وقس عمى ذلك الكثير الطالب الذي يكلما قام بو في الخفاء أو في الظممة. 
 ولو عمم اإلنسان في تمك المحظة التي يقوم فييا بيذا العمل الفاسد، أنو سيأتي اليوم الذي فعل في الخفاء. ت   التي من األعمال الشريرة،
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كن المرء مع األسف ينخدع بإغراءات الشر، وينجذب وراء ميولو الفاسدة، فيو سي فضح، وسيرى الجميع عممو لرّبما تردد في القيام بو. ل

 في المحظور. وىكذا يقع 
 

. ولقد برىنت تجارب واختبارات الماليين من البشر ليس مكتوم إل وُيعمن، ول خفي إل وُيعرفولقد أوضح المخّمص المسيح أنو 
وتمّوثت أفعالو الشريرة، لكن أتى الوقت الذي ف ضح فيو، أخفى رفيع  صّحة ىذه المقولة. فكم من إنسان حتى ولو كان في منصب

 عبرة لآلخرين.  سمعتو وصار 
 

ن التقّدم الحضاري مازال اإلنسان يقوم بإخفاء أعمالو الشريرة؟ أجابنا المخّمص المسيح أيضًا عن لعّل السؤال اآلن: لماذا بالرغم م
يَرة   َكاَنتْ  َأْعَماَلُيمْ  أَلنَّ  النُّوِر، ِمنَ  َأْكَثرَ  الظُّْمَمةَ  النَّاُس  َأَحبَّ »ىذا السؤال بقولو:   َيْأِتي َولَ  النُّوَر، ُيْبِغُض  السَّيِّآِت  َيْعَملُ  َمنْ  ُكلَّ  أَلنَّ . ِشرِّ

 (. 02-67:1)بشارة يوحنا«َأْعَماُلوُ  ُتَوبَّخَ  ِلَئلَّ  النُّورِ  ِإَلى
 

إلى  وال يحبوا أن يأتوالكي يفعموا الشر. ون العيش في الظممة، رغبأنيم يكان وزمان، في كل مىذه ىي طبيعة البشر جميعًا  إذن
الذي فيو شاءوا أو أبوا . لكن سيأتي اليوم ىذه األعمال قدر جيدىم إخفاءوليذا نراىم يحاولون  لئال تنكشف أعماليم الفاسدة. النور

يعممو في النور وعالنية، فيو يريد أن يراه الناس جميعًا ال حسنًا نسان عماًل وفي المقابل عندما يريد أن يفعل اإلتنفضح فيو أفعاليم. 
مكاننا أن نعيش دائمًا في لعّل السؤال اآلن: كيف بإ .العمن ناكى الخفاء ومقابل النور، ىناك الظممةبل يفتخر بو أماميم. فمقابل 

 النور؟
 

لكي نعيش في النور، عمينا أن لقد أعمن لنا المخّمص المسيح أنو في النور؟ دائمًا صديقي المستمع: ىل بإمكان اإلنسان أن يعيش 
كون لو يالظممة بل أنا ىو نور العالم من يتبعني فل يمشي في »يو النور الحقيقي الذي يجب أن نمجأ إليو. ليذا قال: ن قبل إليو ف
وعندما ن قبل إلى النور الحقيقي، أي نؤمن بالمسيح المخّمص، ينقمنا اهلل من دائرة الظممة إلى دائرة (. 60:6)بشارة يوحنا«نور الحياة

العمن لنور في ونسمك بأعمال ا الظممة والخفاء، النور. وىكذا نبتعد عن أعمالويجعمنا من أوالد النور، أي يحررنا من عبودية الخطّية، 
  ال بل نصبح نحن نورًا لمعالم. وبوضح النيار. 
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ن أن ُتخفى مدينة موضوعة عمى جبل، ول يوقدون سراجا  ل يمك أنتم نور العالم.»وليذا قال المخّمص المسيح لتالميذه: 

الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويضعونو تحت المكيال بل عمى المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. فميضئ نوركم ىكذا قّدام 
 (. 64-62:3)بشارة مّتى«ويمّجدوا أباكم الذي في السموات

 
ليذا كتب سميمان ؟ الخفّية منياىل تعمم مستمعي أن اهلل يعمم خفايا القمب وسرائره؟ وأنو سيأتي يوم يديننا فيو عمى كل أفعالنا حتى 

حفظ وصاياه ألن ىذا ىو اإلنسان كمو. ألن اهلل ُيحضر كل عمل إلى الدينونة اتق اهلل وافمنسمع ختام األمر كمو. »الحكيم يقول: 
إن اهلل يعمم ويرى كل ما نفعمو في الخفاء، وكل ما نفّكر بو في قموبنا،  (.62-61 :60)جامعة«عمى كل خفيٍّ إن كان خيرا  أو شرا  

يكشفيا اهلل لنا أمام عيوننا. وعندئذ ال مفّر فسيأتي يوم  ،األرضوىو سيديننا عميو. حتى ولو لم تنكشف ىذه األفعال واألسرار ىنا عمى 
 من مصيرنا األبدي المحتوم. 

 
أو في  ما ىنا عمى األرضإالظممة وتنكشف أفعاليم الشريرة  فمن أي الفريقين تود أن تكون مستمعي؟ من فريق الذين يعيشون في

ن سمطان الظممة وي قبمون بالتالي إلى النور؟ أرجو أن تكون من الفريق الذي أم من فريق الذين يتحررون م السماء عندما يدينيم اهلل؟
 يأتي إلى النور إلى المخّمص المسيح. 

 
  

 


