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 السبعونالحمقة              ال المسيح            أقو               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 إعجاب الناس من حولو، كما بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح «أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 

 
اقتبسنا كالمو الذي كشف نتابع اليوم مستمعي تأممنا بحديث المخّمص المسيح عن فرقة الفريسيين الييودية المتزمتة. وكّنا قد  

وليذا دعا المسيح الناس عة ويطمبون من الناس تطبيقيا، مع أنيم أول من يخالفوىا. وكيف أنيم يتشّدقون بمبادئ الشري ،حقيقة نفوسيم
بعض كممات الويل التي بدأ المسيح بتوجيييا إلييم، وكيف أنيم  ثم تحّدثنا عنال يعمموا. أن أن يسمعوا ليم، ولكن حسب أعماليم 

نيم قد تركوا أىم ما في إ، إذ بالمراءةيميم المسيح مون صمواتيم. واتّ يغمقون ممكوت السموات أمام الناس، ويأكمون بيوت األرامل، ويطي
 الناموس وىو الحق أي العدل، والرحمة واإليمان، واىتموا بمظاىر التدّين فقط. 

 
يِسيُّوَن اْلُمرَاُؤوَن! أَلنَُّكمْ »تابع المخّمص المسيح حديثو قائاًل:  ْحَفِة، َوُهَما ِمْن  َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ ُتَنقُّوَن َخاِرَج اْلَكْأِس َوالصَّ

ْحَفِة  يِسيُّ اأَلْعَمى! َنقِّ َأوَّاًل َداِخَل اْلَكْأِس َوالصَّ َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها ِلَكْي َيُكوَن َخاِرُجُهَما َأْيًضا َنِقيِّا. َداِخل َمْمُموآِن اْخِتَطاًفا َوَدَعاَرًة. َأيَُّها اْلَفرِّ
يِسيُّوَن اْلُمرَاُؤوَن! أَلنَُّكْم ُتْشِبُهوَن ُقُبورًا ُمَبيََّضًة َتْظَهُر ِمْن َخاِرٍج َجِميَمًة، َوهِ الْ  َي ِمْن َداِخل َمْمُموَءٌة ِعَظاَم َأْمَواٍت َوُكلَّ َكَتَبُة َواْلَفرِّ

ْثًماهَكَذا َأْنُتْم َأْيًضا: ِمْن َخاِرٍج َتْظَهُروَن ِلمنَّاِس َأْبرَ  َنَجاَسٍة.  .(52-52:52)بشارة مّتى«ارًا، َولِكنَُّكْم ِمْن َداِخل َمْشُحوُنوَن ِرَياًء َواِ 
 فابقوا معنا. بحديث المسيح اليام ىذا اآلن سنتأمل 

 
الشخص الذي يظير عمى غير حقيقتو، فيو  كّنا قد تحّدثنا في المقاء الماضي عن معنى كممة المرائي، فقمنا إنوصديقي المستمع، 

كالممثل البارع الذي يستطيع أن يمّثل دوره بكل اتقان. وليذا لم يكن غريبًا أن يّتيم المسيح الفريسيين بالمراءة. فيم بالحق مراؤون 
أس والصحفة، فكما أن الكأس والصحفة بحديثو الذي اقتبسناه قبل قميل بالكولقد شّبييم المسيح عون أمرًا ىم أبعد الناس عنو. ألنيم يدّ 

يكونان مميئين باألوساخ، ىكذا الفريسيون فإنيم يحرصون عمى إظيار أنفسيم من قد يبدوان من الخارج نظيفين، لكنيم من الداخل 
 الخارج أنيم أبرار، مع أنيم في الداخل يكونون ممموئين اختطافًا ودعارة، أي بكل شر ونجاسة. 
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لكنيا من الداخل تحتوي عمى عظام أموات لمسيح أيضًا بالقبور المبّيضة التي تظير من الخارج أنيا جميمة، وشّبييم المخّمص ا

 هَكَذا َأْنُتْم َأْيًضا: ِمْن َخاِرٍج َتْظَهُروَن ِلمنَّاِس َأْبرَارًا، َولِكنَُّكْم ِمْن َداِخل»وكل رائحة كريية أو نجاسة. وىنا وّجو المسيح كالمو ليم قائاًل: 
ْثًما فيم كانوا أناس مراؤون يحاولون إنو بالحق كالم قاس جدًا وجيو المسيح إلى أولئك الفريسيين المرائين. «. َمْشُحوُنوَن ِرَياًء َواِ 

. فميس سياًل أن بكل جرأةالظيور بعكس حقيقة نفوسيم الشريرة من الداخل. ولم يكن غير المسيح المخّمص من يقدر عمى فضحيم و 
    بالكأس التي تبدو نظيفة في الخارج. يشبييم المسيح بالقبور المبّيضة و 

 
ْحَفِة ِلَكْي َيُكوَن َخاِرُجُهَما َأْيًضا َنِقيِّ »المسيح قائاًل: المخّمص وليذا دعاىم  يِسيُّ اأَلْعَمى! َنقِّ َأوَّاًل َداِخَل اْلَكْأِس َوالصَّ . «اَأيَُّها اْلَفرِّ

 ،ريسيون ىم فعاًل عميان، ألنيم ال يريدون أن يروا حقيقة نفوسيم. وليذا دعاىم المسيح لكي ينّقوا أو ينّظفوا نفوسيم أواًل من الداخلفالف
 أو ليس ىذا ما يطمبو اهلل مّنا جميعًا؟ أي أن ننظف نفوسنا أو قموبنا أواًل من الداخل؟ تصبح نظافتيم من الخارج حقيقية. لكي 
 

يَرٌة: َقْتٌل، ِزنًى، ِفْسٌق، »ما تحّدث بو المخّمص المسيح في مناسبة أخرى إذ قال:  أو ليس ىذا أَلْن ِمَن اْلَقْمب َتْخُرُج َأْفَكاٌر ِشرِّ
ُس اإِلْنَسانَ  اإلنسان أو  إن الشرور تصدر إذن من قمب. أ(52-91:92)بشارة مّتى«ِسْرَقٌة، َشَهاَدُة ُزوٍر، َتْجِديٌف. هِذِه ِهَي الَِّتي تَُنجِّ

رادتو.  من داخمو، ولذا عمى اإلنسان أن يطمب من اهلل أن يطّير قمبو أو داخمو من الشرور، لكي يستطيع أن يعيش حسب مشيئة اهلل وا 
إن النظافة الحقيقية ىي نظافة القمب أو اإلنسان من الداخل، وليست نظافة اإلنسان الخارجية، أو محاولتو أن يظير بارًا من الخارج 

 ط.     فق
 

والفرائض الدينية، أو ممارسة الشعائر الدينية فحسب، لكنو ىل تعمم أن التدّين الحقيقي ال يكون بإداء الواجبات مستمعي الكريم، 
ئر الدينية دون أن يبّدل الشعا ممارسةداء الواجبات والفرائض الدينية، و خل؟ والسبب ألنو بمقدور اإلنسان أيكون بتطيير القمب من الدا

فكم من إنسان نراه يصّمي ويصوم ويحج إلى األماكن المقدسة، ويعمل عمى ممارسة كل من الداخل. الشريرة ىذا من حقيقة نفسو 
ال الشر الشعائر الدينية، لكنو في نفس الوقت ال يستطيع االبتعاد عن ممارسة الشرور. والسبب ألنو مازال مكباًل بقيود الخطيئة، وما ز 

 مع العمم أننا كمنا كبشر خطاة وعبيد لمخطية. يستعبد حياتو من الداخل كما قال المخّمص المسيح. 
 

لكن األغرب من ذلك أن نرى الكثيرين من رجال الدين اليوم كالفريسيين الذين ىاجميم وفضحيم المخّمص المسيح. أي يعيشون 
 مـــــقموبيالحون أمام الناس، لكنيم في الحقيقة يمارسون الشرور، ألنيم لم ييتموا بتطيير إذ ُيظيرون التدّين، وأنيم أناس صحياة المراءة 
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 الداخل والحصول عمى النظافة الداخمية. ن ـــم

 
مات عمى الصميب لكي يكّفر عن ىل تعمم مستمعي أن اإليمان بالمخّمص المسيح ىو الذي يطّير القمب من الداخل؟ فالمسيح 

موات لكي ييب كل من يؤمن بو الغفران الكامل والحياة الروحية الجديدة والخمود. وليذا قال المسيح أنو عمينا خطايانا، وقام من بين األ
ويجعمنا  من الخطّية، يبّدل نفوسنا من الداخل ويطّير قموبناإن الوالدة الروحية الجديدة تعني أن اهلل  ن نولد ثانية من روح اهلل القدوس.أ

يمان قمبي بالمخّمص المسيح، وىكذا يغفر اهلل خطايانا، ويطّير . لذا عمينخميقة جديدة ا أن نأتي إلى اهلل بتوبة صادقة عن خطايانا، وا 
 قموبنا من الداخل ويجعمنا خميقة روحية جديدة ومن أوالده. 

 
لم ال تؤمن ؟ من معنى بكل ما تعنيو ىذه الكممة فيل تود مستمعي أن تطّير قمبك من الداخل؟ أوال تود أن تصبح إنسانًا جديداً 

ما حقًا تصبح إنسانًا جديدًا تعيش ىكذا الغفران الكامل عن خطاياك، و فيطّير اهلل قمبك من الداخل وييبك اآلن بالمخّمص المسيح 
   تّدعيو من مبادئ وقيم؟ 

   
 
 

    
 


