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 الواحدة والستون الحمقة                    المسيح أقوال                       برنامج أنوار كاشفة       

 
عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 

أيضًا أكّدت إعجاب الناس من حولو، كما دة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال عدي«أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 

ماذا يكون موقفك مستمعي عندما يخدعك البائع ويفرض عميك سعرًا باىظًا؟ أو ال تعتبر ذلك نوعًا من االستغالل والغش؟ كل مّنا 
ما عمم أن البائع خدعو واستغّمو وأخذ منو سعرًا فاحشًا عمى البضاعة التي ال بّد أن اختبر ىذا األمر في يوم ما، وأحّس باإلىانة عند

تحت شعار الدين أو في األماكن التي تعتبر مقّدسة. فيستغل أحيانًا أن يتم ىذا االستغالل ىو ولعّل األدىى من ذلك اشتراىا منو. 
ولم تكن األوضاع في أيام  كرر في كل زمان ومكان.البعض البسطاء من الناس ويفرضون عمييم أسعارًا باىظة، وىذا ما نراه يت

  المخّمص المسيح لتختمف عن ىذا األمر. 
 

َوَدَخَل َيُسوُع ِإَلى َىْيَكِل اهلِل »عن حادثة حصمت ليا عالقة بيذا الموضوع فنقرأ ما يمي: اإلنجيل المقّدس البشير مّتى في يخبرنا 
َياِرَفِة َوَكرَاِسيَّ َباَعِة اْلَحَمامِ َوَأْخَرَج َجِميَع الَِّذيَن َكاُنوا َيِبيعُ  َمْكُتوٌب: َبْيِتي َبْيَت »َوَقاَل َلُيْم:  وَن َوَيْشَتُروَن ِفي اْلَيْيَكِل، َوَقَمَب َمَواِئَد الصَّ

اَلِة ُيْدَعى. َوَأْنُتْم َجَعْمُتُموُه َمَغاَرَة ُلُصوٍص!  (.13-12:21)بشارة مّتى«الصَّ
 

َياِرَف  -أي المخّمص المسيح  – َوَوَجدَ »: وكتب البشير يوحّنا قائالً  ِفي اْلَيْيَكِل الَِّذيَن َكاُنوا َيِبيُعوَن َبَقرًا َوَغَنًما َوَحَماًما، َوالصَّ
يَ  َوَقمََّب َمَواِئَدُىْم. َوَقاَل ِلَباَعِة اْلَحَماِم:  اِرفِ ُجُموًسا. َفَصَنَع َسْوًطا ِمْن ِحَبال َوَطَرَد اْلَجِميَع ِمَن اْلَيْيَكِل، اَْلَغَنَم َواْلَبَقَر، َوَكبَّ َدرَاِىَم الصَّ

   .(16-13:2)بشارة يوحّنا«اْرَفُعوا ىِذِه ِمْن ىُيَنا! اَل َتْجَعُموا َبْيَت َأِبي َبْيَت ِتَجاَرٍة!»
 

محاربة  حرص المخّمص المسيح عمى البشائر األربع، وىي تؤكد عمى مدىكل حصمت ودّونتيا لنا  إنيا بالحق حادثة ىامة
 فابقوا معنا. لحظات االستغالل السّيما في أماكن العبادة. سنتأمل أكثر بيذه الحادثة ومعانييا البميغة بعد 
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بة لمشعب الييودي في من المعروف أن الييكل في مدينة أورشميم بفمسطين، كان ىو مكان العبادة الوحيد بالنسمستمعي الكريم، 

أنو كان وبما يكل، ويمألونو ببضائعيم وعمالتيم. وكان التجار والصيارفة ينصبون خياميم في الدار الخارجية من الي ذلك الزمان.
كان . و ، وطيور الحمام بأسعار فاحشةالذبائح، ليذا كان التجار يبيعون الحيوانات من غنم وبقرتقديم الذين يأتون إلى الييكل عمى 

وكثيرًا ما كانوا يغّشون  الصيارفة يستبدلون العمالت األجنبية بعممة الييكل وىي العممة الوحيدة التي كان التجار يقبمون التعامل بيا.
 الغرباء الذين يجيمون سعر الصرف. 

 
هلل. وال شك أن ىذا من جاءوا من مسافات بعيدة ليعبدوا ا أيضاً يستغمون  لم يكن التجار والصيارفة غير أمناء فحسب، بل كانوا

َجِميَع الَِّذيَن َكاُنوا َيِبيُعوَن َوَيْشَتُروَن ِفي اْلَيْيَكِل، َوَقَمَب َمَواِئَد »صنع سوطًا من حبال وطرد ف األمر قد أغضب المخّمص المسيح جدًا،
َياِرَفِة َوَكرَاِسيَّ َباَعِة اْلَحَمامِ  اَلِة ُيْدَعى. َوَأْنُتْم َجَعْمُتُموُه َمَغاَرَة ُلُصوٍص!»َقاَل َلُيْم: ثم َ  «.الصَّ أجل لقد كان  «َمْكُتوٌب: َبْيِتي َبْيَت الصَّ

أنتم جعمتموه وّبخيم المسيح بقولو ليم: الييكل في أورشميم ىو بيت اهلل بقصد الصالة والعبادة، وليس مكانًا لمتجارة واالستغالل. وليذا 
 ويستغمون الناس. من التجار والصيارفة ، أي مكانًا يعبث بو المصوص صمغارة لصو 

 
ىنا نجد موقف المسيح الواضح تجاه من يحاول استغالل عبادة اهلل لتحقيق أرباح مادية. وىذا مع األسف ما نراه في كثير من 

ونات ن بيعيم وبأسعار باىظة التذكارات أو االيقاألحيان، ال سيما في أماكن العبادة، حيث يستغل البعض إقبال الناس الكثيف فيحاولو 
 أو أي شيء آخر، وكأن ىذه األمور تقّربيم من اهلل. 

 
الرسمية في زمن ما قد لجأت إلى بيع صكوك الغفران. وقد تكرر ىذا األمر عدة مرات في التاريخ مع األسف. إلى حد أن الكنيسة 

غًا كبيرًا من المال. وىكذا يضمن لنفسو مكانًا في السماء عند موتو. وىذا كمو كان أي أرادت أن تبيع بيوتًا في الجّنة لمن يدفع مبم
 خداعًا وابتزازًا واضحًا لمحصول عمى المال. 

 
العبادة واضحًا جدًا تجاه استغالل اآلخرين بشكل عام، وليس في أماكن صديقي المستمع، لقد كان موقف المخّمص يسوع المسيح 

اْنُظُروا َوَتَحفَُّظوا ِمَن الطََّمِع، َفِإنَُّو َمَتى َكاَن أَلَحٍد َكِثيٌر َفَمْيَسْت َحَياُتُو ِمْن »مّرة: ليم فقط. ال بل قد حّذر تالميذه من الطمع. إذ قال 
بوسائل دما يطمع المرء بالمزيد من المال إن حياة اإلنسان ال تتوقف عمى ما يجمعو من أموال. وعن ،أجل .(15:12)بشارة لوقا«َأْمَواِلوِ 

 ا ـــم اً ــــــــألن حياة اإلنسان ال بد أن تنتيي يوميعيش سنينًا أطول.  يضمن لو أن فإن ىذا لناآلخرين،  استغاللعن طريق غير شريفة، و 
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 بالرغم مما يممكو من أموال أو ممتمكات. 

 
عابدًا لممال، ويصبح المال ىو اإللو الّصنم الذي يعبده. وىو ما فالطّماع يكون  ولقد شّبو الرسول بولس الّطمع بعبادة األوثان.

اَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخِدَم َسيَِّدْيِن، أَلنَُّو ِإمَّا َأْن ُيْبِغَض اْلَواِحَد َوُيِحبَّ اآلَخَر، َأْو ُياَلِزَم »حّذر منو أيضًا المخّمص المسيح عندما قال: 
 (.  24:6مّتى)بشارة « ْن َتْخِدُموا اهلَل َواْلَمالَ . اَل َتْقِدُروَن أَ اْلَواِحَد َوَيْحَتِقَر اآلَخرَ 

 
إن المال ىو سّيد قاسي يستعبد اإلنسان الذي يركض وراءه ويطمع بالمزيد منو. وليذا ال يستطيع المرء االدعاء أنو يعبد اهلل نعم، 

أن نعبد اهلل والمال في آن واحد كما  ناال يمكنن هلل وحده فقط، فاهلل يجب أن تكو وفي نفس الوقت يطمع بالمزيد من المال. ألن عبادة 
 ذكر المخّمص المسيح. 

 
إن اهلل  بالمزيد من المال؟ وىل تسعى إليو بكل الوسائل حتى ولو كانت غير شريفة؟ ونطمعمن الذين يمستمعي الكريم، ىل أنت 

يذا أتى المخّمص المسيح إلى عالمنا لكي يحرر اإلنسان من يستطيع أن يحررك من خطّية الطمع كما يحررك من خطايا كثيرة. ل
لقد مات المسيح عمى الصميب عوضًا عّنا نحن البشر الخطاة، لكي يغفر خطايانا. ثم قام من يجعمو من أوالد اهلل. لعبودية الخطّية و 

، وليجعمنا من أوالد اهلل وييبنا ستغالل اآلخرينوا بين األموات غالبًا منتصرًا لكي يحررنا من عبودية الخطّية بما فييا خطّية الطمع
 د؟ فتحصل عمى كل ىبات اهلل ونعمو.الحياة األبدية. فيل تراك تؤمن بيذا المخّمص الفري

 


