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  ة واألربعونتاسع         الحلقة ال  سفر األمثال                        برنامج أنوار كاشفة               
  

.  كنا بدأنا قبل فترة بدراسة سفر األمثال للملك سليمان.نرحب بك مستمعي العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة
يم نصائح عملية على شكل أمثال تحمل حقائق أخالقية، لكي تعلّم الناس كيف يحيون حياة نقية وعلمنا أن هدف سفر األمثال هو تقد

  .وصادقة
  

فاإلنسان الذي . تحدثنا في اللقاء السابق عن عدة أمثال تتعلق بموضوع الكسل في العمل ونتائجه المؤلمة على حياة اإلنسان
 . كما تحدثنا عن أهمية االجتهاد الروحي والبحث عن الحقائق الروحية. يتكاسل وال يعمل سيعرض نفسه وعائلته للفقر والجوع

 
صديقي المستمع، ما هو موقفك من إدمان الخمر والسكر؟ وهل وقعت تحت عادة إدمان الخمر؟ كثيرون يظنون مع األسف 

ة موقف المسيحية تجاه هذا لكن ما سنتحدث به اليوم سيكشف لهم حقيق. خطأ أن المسيحية ال تحرم إدمان الخمر أو السكر
  . الموضوع الهام

  
يوضح لنا ) ١:٢٠أمثال(." المسكر عجاج ومن يترنح بهما فليس بحكيم. الخمر مستهزئة": كتب سليمان الحكيم هذا المثل قائالً

ويؤكد . نفسههذا المثل بكل جالء أن إدمان الخمر سيحول اإلنسان من فرد وقور محترم، إلى إنسان مستهزئ يجلب العار على 
وأن من يترنّح بالخمر والمسكر ليس بحكيم، أي . هذا المثل أيضاً أن المسكر عجاج أي يجعل اإلنسان يفقد السيطرة على نفسه

وهذا ما نالحظه بكل وضوح . فاإلدمان على الخمر والسكر يقود المرء إلى فعل ما ال تحمد عقباه. يصبح مثله مثل الجاهل سواء
ين يترنحون تحت وطأة الخمر، فيتكلمون باأللفاظ القبيحة، ويتصرفون بشكل مؤٍذ ألنفسهم ولآلخرين، ويطلقون على السكارى الذ

  . فيزول احترام الناس لهم ولمكانتهم، ويفقدون بالتالي تأثيرهم على من حولهم. العنان لشهواتهم الفاسدة
  

 الويل لمن الشقاوة لمن المخاصمات لمن الكرب لمن الجروح لمن: " مكان آخر من سفر األمثال كتب سليمان الحكيم قائالًوفي
يؤكد سليمان ) ٣٠و٢٩:٢٣أمثال(." للذين يدمنون الخمر الذين يدخلون في طلب الشراب الممزوج. بال سبب لمن ازمهرار العينين

ن من نصيب هذا الذي يدمن الحكيم هنا مرة أخرى أن الشقاء والتعاسة والمخاصمات ال بل إن الجروح وإزمهرار العينين، ستكو
  فهل هناك أوضح من هذه اآليات المقدسة في التنبيه من مخاطر الخمر والسكر؟  . على الخمر، والذي يطلب السكر
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في اآلخر تلسع . ال تنظر إلى الخمر إذا احمرت حين تظهر حبابها في الكأس وساغت مرقرقة": ثم تابع سليمان الحكيم محذّراً

لقد حذّر هنا سليمان الحكيم الشباب حتى من النظر إلى الخمر، حين تبدو جذّابة ) ٣٢و٣١:٢٣أمثال(." غ كاألفعوانكالحية وتلد
أي أن نتائجها ستكون وباالً خطيراً . والسبب ألن نتيجة شرب الخمر والسكر ستكون كلسع الحية، وكلدغ األفعوان. وشهية للشرب
وهو ما يصيب اإلنسان . عه الحية، ومن يلدغه األفعوان، أي الخراب األكيد والموت المحققوكلنا يعلم نهاية من تلس. على اإلنسان

  . المدمن على الخمر ويسكر
  

ألن السكير والمسرف . ال تكن بين شريبي الخمر بين المتلفين ألجسادهم" : وفي مثل آخر ينصح سليمان الحكيم الشاب قائالً
ينصح الحكيم هنا الشاب لكي يبتعد قدر اإلمكان عن أولئك الذين يشربون  ) ٢١و٢٠:٢٣لأمثا(." يفتقران والنوم يكسو الخرق

فكم من سكّير أتلفت الخمرة أعضاء . إن السكر يدمر الجسد ويفسد صحته، وهو ما أكدته كل الدراسات الطبية. الخمر ويسكرون
كر يقود اإلنسان سريعاً نحو الفقر، ألنه ال يستطيع أن يتخلّى عن هذه واإلدمان على الس. جسده من الداخل، ال بل أنهت حياته باكراً

  .  العادة القبيحة حتى لو كلّفته كل ما يملك
  

وصار العود . للمتأخرين في العتمة تلهبهم الخمر. ويل للمبكرين صباحاً يتبعون المسكر": أما النبي إشعياء فلقد كتب قائالً
إن الويل أي ) ١٢و١١:٥إشعياء(." ئمهم وإلى فعل الرب ال ينظرون وعمل يديه ال يرونوالرباب والدف والناي والخمر وال

وإلى هؤالء الذين صار هدف . المصيبة والطامة الكبرى، هي النتيجة الحتمية لهؤالء الذين يسعون وراء إدمان الخمرة والسكر
  .  ووصاياه التي سنّها لهموالئمهم هو فقط مسرة الجسد وشرب الخمر، متجاهلين أعمال اهللا خالقهم

  
وال تسكروا ": وفي العهد الجديد من الكتاب المقدس حذّر الرسول بولس من رسل المسيحية األوائل المؤمنين بالمسيح قائالً

يوضح الرسول هنا أن نتيجة السكر هو أعمال الخالعة الفاسدة، ) ١٨:٥أفسس(." بالخمر الذي فيه الخالعة بل امتلئوا بالروح
 يعيشوا أيضاً الزمان الباقي في لكي ال": وحثّ الرسول بطرس المؤمنين.  المؤمنين في المقابل لكي يمتلئوا بالروح القدسودعا

ألن زمان الحياة الذي مضى يكفينا لنكون قد عملنا إرادة األمم سالكين في الدعارة . الجسد لشهوات الناس بل إلرادة اهللا
مستمعي الكريم، يبدو ) ٣و٢:٤رسالة بطرس األولى(." منادمات وعبادة األوثان المحرمةوالشهوات وإدمان الخمر والبطر وال

واضحاً أن كلمة اهللا الحية كما جاءت في الكتاب المقدس تحذّرنا بشدة من اإلدمان على شرب الخمر والسكر، على عكس ما يظنه 
  .داً عن حقيقة موقف المسيحية تجاه هذا الموضوع الهاموإن ما يحصل في الدول التي تسمى مسيحية، ال يعبر أب. الكثيرون
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فهل تراك مستمعي تنتبه لهذا األمر الذي يمس صميم حياتك ومستقبلها؟ وهل تسعى لكي ال تقع في هذه اآلفة الخطيرة التي 

 أن يفوت األوان تدمر جسدك وصحتك؟ أما إذا كنت صديقي قد أصبحت مدمناً على الخمر والسكر، فأرجوك أن تراجع نفسك قبل
هل تعلم أن . ونقول لك بصراحة أنه يوجد أمل لك. قد تحاول التخلّص من هذه العادة القبيحة لكن دون جدوى. وتندم على ما فعلت

المخلص المسيح هو الوحيد القادر على تحريرك من هذه العبودية القاسية؟ وعندما لجأ إليه الكثيرون وجدوا عنده التحرير الحقيقي 
  .  عاداتهم الفاسدةمن كل
  

وهو الذي أتى خصيصاً من السماء لكي . لهذا نحن ندعوك اليوم لكي تأتي إلى المخلص المسيح المحرر الحقيقي من العبودية
 فبالحقيقة - أي المخلص المسيح -فإن حرركم االبن ": أو ليس هو القائل. يحرر اإلنسان من عبودية الخطية وأفعالها المتنوعة

. تأكد تماماً يا صديقي أنك عندما تؤمن بالمخلص المسيح ستجد عنده كل ضالتك المنشودة) ٣٦:٨بشارة يوحنا(." اراًتكونون أحر
فهل تراك تؤمن بهذا . فهو لن يحررك من عبودية أعمال الشر فحسب، بل سيهبك الغفران الكامل، فتختبر سالم اهللا العجيب

  المخلص الفريد؟ 
  
   
  
  
  

 


