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 ة عشرةعالحمقة الساب             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 
 

كيف تنظر إلى نفسك يا صديقي؟ ىل تعتقد أنك إنسان صالح؟ فأنت ال تفعل الشر، وتؤدي واجباتك الدينية من صالة وصوم 
وبحاجة إلى غفران تظن أنك إنسان خاطئ أنك في المقابل ؟ أم تي تراىاالوتقّدم المساعدة لممحتاجين. وتحاول دائمًا إصالح العيوب 

 تغيير ىام حصلن حول ىذا الموضوع اليام، أي موضوع كيف ينظر اإلنسان إلى نفسو، سّجل لنا البشير مّتى في اإلنجيل عاهلل؟ 
 المخّمص المسيح. فدّون لنا قائاًل:  معو، عندما تقابل مع

 
ُمُو َمتَّى. َفَقاَل َلُو: َوِفيَما َيُسوُع ُمج  »  َوَبي َنَما ُىَو  َفَقاَم َوَتِبَعُو.«. ات َبع ِني»تَاٌز ِمن  ُىَناَك، رََأى ِإن َساًنا َجاِلًسا ِعن َد َمَكاِن ال ِجَباَيِة، اس 

يِسيُّوَن َقاُلوا ِلَتاَلِميِذِه: ُمتَِّكٌئ ِفي ال َبي ِت، ِإَذا َعشَّاُروَن َوُخَطاٌة َكِثيُروَن َقد  َجاُءوا َواتََّكُأوا َمَع يَ  ِلَماَذا َيأ ُكُل »ُسوَع َوَتاَلِميِذِه. َفَممَّا َنَظَر ال َفرِّ
: « ُمَعمُِّمُكم  َمَع ال َعشَّاِريَن َوال ُخَطاِة؟ َىُبوا»َفَممَّا َسِمَع َيُسوُع َقاَل َلُيم  َضى. َفاذ  اُء ِإَلى َطِبيٍب َبِل ال َمر  تَاُج اأَلِصحَّ َوَتَعمَُّموا َما ُىَو:  اَل َيح 

ُعَو َأب رَارًا  َمًة اَل َذِبيَحًة، أَلنِّي َلم  آِت أَلد  َبةِ ِإنِّي ُأِريُد َرح   (.31-9:9)بشارة مّتى«َبل  ُخَطاًة ِإَلى التَّو 
 

بل السمطة الرومانية عن المقاء الذي حصل بين المسيح ومّتى العّشار أو جابي الضرائب. كان مّتى معينًا من قتدّون لنا ىذه الفقرة 
الحاكمة لكي يجمع الضرائب في بمدة كفرناحوم القائمة عمى بحر الجميل أو بحيرة طبريا في فمسطين. وىي منطقة ىامة يمر منيا 

 التجار العابرون بين مصر وبالد ما بين النيرين. 
 

كان جباة الضرائب والممّقبين بالعّشارين يحصمون وكان مّتى يجمع الضرائب من المقيمين والتجار وليذا جمع لنفسو ثروة كبيرة. و 
ولمساندتيم  والخداع وعدم رحمتيم لمفقراء، عمى نسبة من الضرائب، ويجمعون ثروات منيا. وكان الييود يكرىونيم لشيرتيم في الغش

 المخّمص المسيح فورًا عندما دعاه.  ونالحظ أن مّتى العّشار والذي كان يمارس عممو في مكان الجباية. تبعلمسمطة الرومانية الحاكمة. 
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ليس باألمر وىذا  ترك ثروة مادية ليربح ثروة روحية،أي أنو ضّحى بوظيفتو التي تدر عميو أرباحًا طائمة في سبيل اتباع المسيح. فيو 

 . اليّين
 

دعا إلييا أصدقائو من جباة ، د اتباع مّتى العّشار لممخمص المسيح، لكنو أقام وليمة عظيمة لو في بيتولم يتوقف األمر عن
ألن مّتى كان الضرائب العّشارين الخطاة. مما أثار استغراب الكثيرين من الشعب لقبول المسيح دعوتو، وجموسو مع أناس خطاة. 

وىم فرقة ييودية متزمتة، وكانوا يحاولون دائمًا أن ينصبوا فخًا لممخّمص المسيح. وظنوا أن ولقد استغّل األمر الفريسيون مكروىًا لدييم. 
عالقتو بأولئك العشارين الخطاة ىي فرصتيم الذىبية لالنقضاض عميو. وكان الفريسيون ييتمون بالمظاىر الخارجية، والظيور بمظير 

 القداسة أمام اآلخرين، دون القمب في الداخل. 
 

فيم ينظرون ألنفسيم أنيم أناس أبرار  «ِلَماَذا َيأ ُكُل ُمَعمُِّمُكم  َمَع ال َعشَّاِريَن َوال ُخَطاِة؟» وليذا أخذوا يسألون تالميذ المسيح:
كان األمر مختمفًا، وعمى النقيض منيم. المسيح لكن بالنسبة لممخّمص وصالحين، ومن غير الممكن ليم أن يختمطوا بأناس خطاة. 

اُء ِإَلى َطِبيٍب َبِل »وعندما عمم المسيح باحتجاجيم قال ليم: أحّب الخطاة، ال بل قد أتى من السماء من أجميم. فيو  تَاُج اأَلِصحَّ اَل َيح 
ُعَو َأب رَارً  َمًة اَل َذِبيَحًة، أَلنِّي َلم  آِت أَلد  َىُبوا َوَتَعمَُّموا َما ُىَو: ِإنِّي ُأِريُد َرح  َضى. َفاذ  َبةِ ا ال َمر   .«َبل  ُخَطاًة ِإَلى التَّو 

 
أّكد المسيح أن الميم و . بالطبع إن األصحاء أو الذين ينظرون ألنفسيم أنيم أصحاء، لن يذىبوا لزيارة الطبيب بل المرضى أجل

م تترافق مع نظرة . وأن الذبيحة التي يقدّميا ىؤالء الفريسيون في الييكل ال قيمة ليا إن لبالنسبة لو ىو رحمة الناس الخطاة ال إدانتيم
أن ىدف مجيئو إلى عالمنا لكي يدعو الخطاة إلى التوبة، وليس الذين الحنان والرحمة لآلخرين الخطاة. ثم أعمن ليم حقيقة ىامة: 

     يظنون أنيم أبرار.
 

ر إلى نفسك؟ ىل تعتقد مثل أولئك الفريسيين أنك صديقي المستمع، نعود إلى السؤال الذي طرحناه في بداية ىذا المقاء: كيف تنظ
ظيورك بمظير صالح أمام اآلخرين يكفي؟ أو أن تأديتك لمفرائض الدينية يجعمك إنسانًا إنسان صالح وبار؟ وىل تظن أنك بمجرد 

ال يوجد ما يسّمى بإنسان  ىناك حقيقة ىامة عمينا أن ندركيا جميعًا أنو صالحًا وبارًا؟ وبالتالي أنك لست بحاجة إلى غفران اهلل.
 اً نفوسنا من الخارج أمام اآلخرين لن يبّدل من حقيقة كوننا أناسلبل مستعبدين لمخطية. وأن تنقيتنا  صالح، ألننا جميعنا خطاة، ال

 خطاة، وبحاجة إلى المسيح المخّمص الطبيب العظيم، الذي يشفي نفوسنا من الداخل.
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اء خصيصًا لكي يخّمصنا نحن البشر الخطاة. وليذا مات عمى الصميب لكي يكّفر عن نعم، لقد أتى المخّمص المسيح من السم

ذنوبنا، وييبنا الغفران الكامل عنيا. ثم قام من بين األموات لكي يعطينا طبيعة روحية جديدة، ويجعمنا من أوالد اهلل، وننال بالتالي 
ناس خطاة، لكي نستطيع الحصول عمى خالص اهلل وعمى كل ليذا من األفضل لنا أن نقر ونعترف أننا أ. في دار النعيم الحياة األبدية

 ي أننا لسنا بحاجة إلى خالص اهللن، فيذا يعنإذا أصرّينا أننا أناس صالحو اليبات الروحية األخرى من خالل المخّمص المسيح. أما 
لى المسيح الطبيب لكي يحررنا من خطايانا.   وا 

 
َمن  ُىَو ِإلٌو ِمث ُمَك َغاِفٌر »قائاًل: يكتب لنبي ميخا ىا ىو اطية ويغفر خطاياك، و إن اهلل يا صديقي يريد أن يحررك من قيود الخ

َفُظ ِإَلى اأَلَبِد َغَضَبُو، َفِإنَُّو ُيَسرُّ ِبالرَّأ فَ  َحُمَنا، َيُدوُس آثَاَمَنا، َوتُ  ِة.اإِلث َم َوَصاِفٌح َعِن الذَّن ِب ِلَبِقيَِّة ِميرَاِثِو! اَل َيح  َماِق َيُعوُد َير  ط َرُح ِفي َأع 
ِر َجِميُع َخَطاَياُىم أجل يا صديقي، إن المخّمص المسيح قد أرسمو اهلل إلى عالمنا لكي يدعو الخطاة إلى  .(39-1::3)ميخا«ال َبح 

ماق التوبة. فيل تراك تؤمن بيذا المخّمص الفريد العجيب؟ وىكذا يرحمك اهلل ويصفح عن ذنوبك، ال بل يطرح جميع خطاياك في أع
 البحر. فيل تعترف بخطاياك وتؤمن بيذا الطبيب العظيم؟ 

 


