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 والعشرون ثانيةالالحمقة                    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 أقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح ب«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

وىل تسعى لالستفادة من الفرص المتاحة أمامك لكي تؤكد ىل تتمّسك صديقي بمواقفك؟ وىل تتجرأ عمى إعالنيا أمام اآلخرين؟ 
تصمت عندما يجب أن تتكمم بالحق لكيال تؤذي و من تحمل المسؤولية؟  تتيربتخجل من إعالن مواقفك؟ و راك تيادن و أم ت  عمييا؟ 

ال يتجرؤون عمى ىذه كميا تساؤالت ىامة عمى كّل مّنا أن يطرحيا عمى نفسو. وليذا نجد الكثيرين مع األسف مشاعر اآلخرين؟ 
في المقابل لو سمك الجميع بما لكن   وف، ساعين وراء مصالحيم الخاصة.يتمونون بحسب الظر إعالن المبادئ التي يؤمنون بيا. و 

  .، لما عّم  الفساد المجتمعاتومبادئ يّدعونو من قيم
 

ىل تعمم مستمعي أن المخّمص يسوع المسيح سبق لو أن عالج ىذه المشكمة بالذات؟ أي مشكمة التناقض بين القيم والمبادئ التي 
قال المخّمص يسوع . التردد والخجل والخوف من إعالن ما نؤمن بون ؟ ال بل حّذرنا مأمام اآلخرين يعمنويؤمن بيا اإلنسان وما 

َتِرفُ  النَّاسِ  ُقدَّامَ  ِبي َيع َتِرفُ  َمن   َفُكل  » المسيح لتالميذه االثني عشر الذين أرسميم لكي يكرزوا بممكوت اهلل:   َأِبي ُقدَّامَ  ِبوِ  َأي ًضا َأَنا َأع 
 (. 00-01:23)بشارة مّتى «السََّماَواتِ  ِفي الَِّذي َأِبي ُقدَّامَ  َأي ًضا َأَنا أُن ِكُرهُ  النَّاسِ  ُقدَّامَ  ُين ِكُرني ن  مَ  السََّماَواِت، َولِكن   ِفي الَِّذي

 
، بل لقد أراد المخّمص المسيح تشجيع تالميذه لكي يكرزوا برسالة اإلنجيل، رسالة ممكوت اهلل، دون خوف أو خجل، وال ييابوا أحداً 

 اهلل بكل جرأة ووضوح. لكن ما عالقتنا نحن اليوم بتصريح المسيح ىذا؟  يعمنوا رسالة
 

بيو المستمع، أكد المخّمص يسوع المسيح عمى حقيقة ىامة وىي ضرورة أن نسعى لكي نعمن إيماننا بو لآلخرين. ونستطيع تشصديقي 
حصل بما اآلخرين بما اكتشفو أو  خبرأال يسعى عندىا لكي ي عمى كنز عظيم، وبحصولأو  ،مفرح مبيج ألمرالمرء  باكتشافذلك 
الخبر ىو إن اإليمان بالمسيح المخّمص يجعمنا نحصل عمى غفران اهلل الكامل لخطايانا، ونصبح بالتالي من أوالد اهلل. ىذا  عميو؟

 يجب أن نعمنو لآلخرين، لكي يأتوا ىم أيضًا ويختبروا مثمنا خالص اهلل المجيد، وغفرانو الكامل. المفرح السار الذي 
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أمام ن من يعترف بو أمام الناس، أي يعمن رسالة الخالص المفرحة لآلخرين، دون خوف أو خجل، سيعترف بو إليذا قال المسيح 

 ذه الرسالة إلى اآلخرين فيو أي المسيح سينكره أمام أبيو السماوي. اآلب السماوي. وفي المقابل إن من ينكره ويخجل بإعالن ى
 

نرغب أن يعرف اآلخرون ىل تعمم مستمعي أن ىناك عدة حاالت يمكننا فييا أن ننكر المسيح أمام اآلخرين؟ ففي أحيان كثيرة ال 
وفي أحيان أخرى ال نبدي بذلك.  كشف ىذه الحقيقة عندما تسمح لنا الفرصةا قبمنا خالص المسيح. ونتيّرب من نن أو أنأننا مسيحيو 

رأينا المسيحي بقضية ت طرح أمامنا، خوفًا وخجاًل من اآلخرين. ونختمط بالمجتمع ونسايره إلى حد تضيع فيو ىويتنا المسيحية، وال 
 و ونيادنو.   يعرف أحد أننا مسيحيون. وىذا ناتج عن ضغوط المجتمع عمينا، فنرضخ لضغوط

 
لكن ىذا ال يمنع أن ويتعّرض الكثيرون لالضطياد جراء إيمانيم. بمداننا العربية، بعض صحيح أن المسيحية ىي عار وخاصة في 

، وبالخالص المجيد الذي حصمنا عميو. وأن نتحّين الفرص لمشاركة اآلخرين في إيماننا واختبارنا، الذي بيسوع المسيح نعترف بإيماننا
 مرًا جديدًا وغير معروف بالنسبة ليم.  يكون أ
 

نحب نحياىا. وأن  مستمعي الكريم، نستطيع أيضًا أن نعمن إيماننا بالمسيح عن طريق سموكنا القويم، والحياة األخالقية الرفيعة التي
نا العممي ىذا يترك أثرًا بميغًا في النفوس أكثر من الكالم. أي أن نعيش حياة المحبة العممية. فسموك اآلخرين ونساعدىم عند الحاجة،

 جعميم يتساءلون لماذا نحن نختمف عنيم؟ فيبادرون ىم إلى طرح األسئمة عمينا. وىذا ما يمفت انتباه الناس، وي
 

َتِعدِّينَ  ،ُقُموِبُكم   ِفي اإِللوَ  الرَّبَّ  َقدُِّسوا َبل  »وليذا حّث الرسول بطرس المؤمنين بالمسيح قائاًل:  َأُلُكم   َمن   ُكلِّ  ِلُمَجاَوَبةِ  َداِئًما ُمس   َيس 
، الَِّذي الرََّجاءِ  َسَببِ  َعن   ف   ِبَوَداَعة   ِفيُكم  ا المضّحية، ومواقفنا سموكنا األخالقي الرفيع، ومحبتنالناس  تستغرب (.0::2بطرس2)«َوَخو 

طيع أن نحّدثيم عن غفران اهلل الذي حصمنا عميو، بواسطة المخّمص المسيح. إلى طرح األسئمة عمينا، وعندىا نست ونبادر يالصحيحة، ف
 ثم ندعوىم لكي يأتوا ىم أيضًا ويختبروا ىذا الخالص المجيد. 

 
وليذا عمينا أن نطمب من اهلل أن . وأن نعمن خالصو إذن ىناك وسائل عديدة نستطيع من خالليا أن نعترف بالمخّمص المسيح

وىو مقّدسة وطاىرة، وأن نعيش حياة المحّبة نحو اآلخرين.  كّمم، وكيف نتكّمم، وبماذا نتكّمم. وأن تكون حياتنا فعالً يعطينا حكمة متى نت
، ِبلَ  َتُكوُنوا ِلَكي  »الذي تحّدث عنو أيضًا الرسول بولس من رسل المسيحية عندما قال لممؤمنين بالمسيح:  م    ِبلَ  للِ  َأو اَلًدا َوُبَسَطاَء، َلو 
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، ُمَعوَّج   ِجيل َوَسطِ  ِفي َعي ب   (. إذن إن المؤمن بالمسيح يكون كنور يضيء في 1::2)فيميبي«ال َعاَلمِ  ِفي َكَأن َوار   َبي َنُهم   ُتِضيُئونَ  َوُمم َتو 

 وسط عالم فاسد وشرير.
 

رًا لآلخرين كما ذكرنا اآلن. أما إذا ؟ ما عميك إال أن تكون نو بو دائماً أال ترغب مستمعي يا من آمنت بالمخّمص المسيح أن تعترف 
ىذا الخالص المجيد ، فتحظى بأعظم باإليمان فإني أدعوك اآلن لكي تقبل  ،اهلل كنت لم تختبر بعد صديقي خالص المسيح وغفران

      العطايا، وتنال الحياة األبدية. 
 
 


