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  الثانية والثالثون الحمقة                   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 لمسيح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع ا«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

يجابي ويأتي بالخير عمى السامع ويدفعو إلى العمل والسالم  ما ىي نوعية الكالم الذي يصدر عنك مستمعي؟ ىل ىو كالٌم بناء وا 
ىل تظن ل سمبية مؤذية لنفسيا ولآلخرين؟ نفوس ويجعميا تتذمر وتفشل وتقوم   بأعمااإليجابي؟ أم ىو كالم سمبي وىّدام يحّطم ال

آخر ىل ىو مستمعي أن الكالم الذي تتفّوه بو ىو مجرد كالم صادر عن المسان؟ أم ىو كالم يعّبر عن حالة القمب أو الفكر؟ وبتعبير 
  وليس مجّرد كالم يتمّفظ بو المسان؟ صادر من القمب أو العقل

 
ِاْجَعُموا الشََّجَرَة َجيَّْدًة َوَثَمَرَها »ول ىذا الموضوع اليام تكّمم المخمص يسوع المسيح إلى جماعة الفريسيين الييودية المتزمتة فقال: ح

اِلَحاِت َوَأْنُتْم َجيًّْدا، َأِو اْجَعُموا الشََّجَرَة َرِديًَّة َوَثَمَرَها َرِديِّا، أَلْن ِمَن الثََّمِر ُتْعَرُف الشََّجَرُة. َيا أَ  ْواَلَد اأَلَفاِعي! َكْيَف َتْقِدُروَن َأْن َتَتَكمَُّموا ِبالصَّ
اِلِح ِفي اْلَقمْ  اِلُح ِمَن اْلَكْنِز الصَّ اِلَحاِت، َواإِلْنَساُن الشّْ َأْشرَاٌر؟ َفِإنَُّه ِمْن َفْضَمِة اْلَقْمب َيَتَكمَُّم اْلَفُم. َاإِلْنَساُن الصَّ ُُ الصَّ ِر ْْ يُر ِمَن اْلَكْنِز ب ُي رّْ

ُُ الشُُّروَر.  ِر ْْ يِر ُي لدّْيِن. أَلنََّك ِبَكاَلِمَك َولِكْن َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َكِمَمٍة َبطَّاَلٍة َيَتَكمَُّم ِبَها النَّاُس َسْوَف ُيْعُطوَن َعْنَها ِحَساًبا َيْوَم االشّْرّْ
ُر َوِبَكاَلِمَك ُتَدانُ    .(14-11:33)متى«َتَتَبرَّ

 
فأكد حقيقة  لكي يشرح ما يريد أن يقولو ليم.تحّدث المسيح من واقع البيئة الزراعية التي كان يعيشيا معظم الناس في زمانو،  لقد

 معروفة لدى الجميع: أنو عندما تكون الشجرة جّيدة يكون ثمرىا جّيدًا، وعندما تكون الشجرة رديئة يكون ثمرىا ردّيًا. وبالتالي نستطيع
  ىذه الحقيقة عمى موضوع الكالم الذي يصدر عّنا. المسيح ثم طّبق عرفة نوعية الشجرة من ثمرىا.م

 
أو  في القمب الكالم الصالح يخرج من  داخل اإلنسان إذا كانت الشجرة الجيدة تعطي ثمرًا جيدًا، فال بّد أن يكون صديقي المستمع،

ذا كانت الشجرة الرّدية تعطي ثمرًا ردّيًا،  ف، كما وصفو المسيح. و الفكر أي من قمبو  داخل اإلنسان الكالم الشرير يخرج منكذلك ا 
 ْن ــــمِ  هُ ـــَفِإنَّ »منطقية ىامة أال وىي:  جةأعمن نتي قدبعد أن تحّدث عن ثمر الشجرة الجيدة وثمر الشجرة الردّية،  وكان المسيح وفكره.
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يصدر  أن كالم اإلنسان ليس مجّرد كالمٍ وىذا يؤكد  .«ألن الفم يتكّمم بما يفيض به القمب»أو بتعبير آخر:  «.َفْضَمِة اْلَقْمب َيَتَكمَُّم اْلَفمُ 

 .  هأو فكر اإلنسان لكنو يعّبر عّما في قمب  ،عن المسان
 

اِلَحاِت َوَأْنُتْم َأْشرَاٌر؟»سامعيو سائاًل: وىنا توّجو المسيح إلى  اِلُح ِمَن اْلَكْنِز »ألن  «َكْيَف َتْقِدُروَن َأْن َتَتَكمَُّموا ِبالصَّ َاإِلْنَساُن الصَّ
ُُ الشُُّرور ِر ْْ يِر ُي يُر ِمَن اْلَكْنِز الشّْرّْ اِلَحاِت، َواإِلْنَساُن الشّْرّْ ُُ الصَّ ِر ْْ اِلِح ِفي اْلَقْمب ُي األساس الصحيح  وىكذا وضع المسيح َ«.الصَّ

وليذا تحّدث المخّمص المسيح إلى جماعة الفريسيين في مناسبة أخرى قائاًل ليم:  مصدر الكالم، الذي ىو القمب. لمعالجة مشكمة
« َْ يِسيُّوَن اْلُمرَاُؤوَن! أَلنَُّكْم تَُنقُّوَن  ِتَطاًفا َوَدَعاَرًة. َأيَُّها َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرّْ ْْ ل َمْمُموآِن ا ِْ ْحَفِة، َوُهَما ِمْن َدا َُ اْلَكْأِس َوالصَّ اِر

اِرُجُهَما َأْيًضا َنِقيِّا َْ ْحَفِة ِلَكْي َيُكوَن  َل اْلَكْأِس َوالصَّ ِْ يِسيُّ اأَلْعَمى! َنقّْ َأوَّاًل َدا  . (33-32:31)بشارة مّتى«اْلَفرّْ
 
يخدعوا الناس ويظيروا بشكل  فريسيين أن ينّظفوا أجسادىم من الخارج، وأن يكون كالميم منمقًا جمياًل ، لكيكان اىتمام ال لقد

، لكي قموبيم من الداخلأواًل ينّقوا  دعاىم لكيالمسيح  أن . لكن قموبيم من الداخل كانت مميئة بالفساد والشرور. وليذا نجدالئق أماميم
وىنا نصل إلى ىذه النتيجة المنطقية اليامة: أنو عمينا أواًل أن نطّير قموبنا من الداخل لكي يكون  ضًا.يكون كالميم ومظيرىم نقّيًا أي

يجابيًا وبناء حقًا. وال ينفع أن نحّسن مظيرنا الخارجي وكالمنا بينما تبقى  الشرور. لعل السؤال قموبنا من الداخل مميئة بكالمنا مفيدًا وا 
 موبنا من الداخل؟ اآلن: كيف بإمكاننا تطيير ق

 
كيف بإمكاننا تطيير قموبنا من الداخل؟ ىذه ىي المشكمة األساسية التي ُيعاني منيا اإلنسان عمى مر أجل مستمعي الكريم، 

في  سقوط اإلنسانل ر فإن قموبنا جميعًا شريرة وفاسدة، وأن ىذا كان نتيجةالعصور واألجيال وفي كل مكان. ىل تعمم مستمعي أننا كبش
أي ال يوجد بين البشر ما يسّمى بقمب طاىر، أو قمب نقي. وىذا الخطأ يقع بو مع األسف الكثيرون. إذ  الخطّية وعصيانو عمى اهلل؟

. لكن الحقيقة أن ىذا الوصف غير يتكّمم بكممات ردّية سمك سموكًا فاسدًا أوي يقولون فالن من الناس قمبو أبيض وطاىر، رغم أنو
 صحيح البتة، إذ ال وجود لقمب طاىر، ألن جميع البشر خطاة.    

 
َأنَُّه َلْيَس َبارّّ َواَل َواِحٌد. َلْيَس َمْن َيْفَهُم. َلْيَس َمْن َيْطُمُب اهلَل. »حالة البشر قال:  وصف الكتاب المقّدس كيف اسمع صديقي

ِتِهْم َقْد َمَكُروا. ِسمُّ اأَلْصاَلِل َتْحَت يُع زَاُغوا َوَفَسُدوا َمًعا. َلْيَس َمْن َيْعَمُل َصاَلًحا َلْيَس َواَل َواِحٌد. َحْنَجَرُتُهْم َقْبٌر َمْفُتوٌح. ِبأَْلِسنَ اْلَجمِ 
 . (31-1::3)رومية«ِشَفاِهِهْم. َوَفُمُهْم َمْمُموٌء َلْعَنًة َوَمرَاَرةً 
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شريرة وفاسدة وال يوجد صالح فينا. وليذا تخرج الكممات  ذوي قموب ابشر متساوون في الشر، لكننا جميعس كل الصحيح أنو لي

َيْوَم  ِإنَّ ُكلَّ َكِمَمٍة َبطَّاَلٍة َيَتَكمَُّم ِبَها النَّاُس َسْوَف ُيْعُطوَن َعْنَها ِحَساًبا»ولقد أّكد المسيح في نياية حديثو:  من أفواىنا. والفاسدة الّردّية
ُر َوِبَكاَلِمَك ُتَدانُ        «الدّْيِن. أَلنََّك ِبَكاَلِمَك َتَتَبرَّ

 
ىل تعمم مستمعي أن المخّمص المسيح قد تنازل عمى كل كممة ردّية تفّوىنا بيا في يوم الدينونة المخيف. لكن  نا اهللحاسبسي نعم،

الصميب لكي ليذا مات عمى ؟ الكامنة في قموبنا عالج مشكمة الخطّيةيمن السماء وىو كممة اهلل األزلي ليذه الغاية بالذات أي لكي 
واإليجابي وننجو  وعندما تتطّير قموبنا من الداخل نستطيع أن نتكّمم بالكالم الصالح المفيديطّير قموبنا من الداخل؟ يكّفر عن خطايانا و 

بالكممات المفيدة والبناءة؟ تعال بإيمان صادق إلى  تتفّوه رغب أنأال تود مستمعي أن يكون قمبك طاىرًا ونظيفًا؟ أوال ت من الدينونة.
  المخّمص المسيح فيو وحده القادر أن يطّير قمبك من الداخل، وأن يجعمك تتكّمم بما ىو إيجابي ومفيد.    

 


