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  عشرة رابعةالحلقة ال    أمثال المسيح                          مج أنوار كاشفة               برنا       
  

بالحديث عن أمثال قبل عدة لقاءات بدأنا  في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة.أهالً ومرحباً بك صديقي المستمع  
وآخر غير مألوف لديهم. وذلك إليضاح حقائق يريد صاحب المثل المثل بين شيء مألوف للناس، . ويقارن المخلص يسوع المسيح

  إيصالها إليهم. 
  

وكنّا قد تكلّمنا  في ولقد استخدم المسيح الكثير من األمثال، إليضاح الحقائق الروحية، وليكشف الهدف الذي أتى من أجله. 
أتت إليه مرات عديدة. فإذا كان هذا األمر بالنسبة اللقاء السابق عن مثل قاضي الظلم الذي أنصف أخيراً المرأة األرملة التي 

  يسمع لصراخ أوالده.لقاضي الظلم فكم بالحري اآلب السماوي 
  

مستمعي العزيز، ما هي نظرتك لآلخرين؟ هل تحب فقط الذين تربطك بهم قرابة والذين تزاملهم وتعاشرهم؟ وما هو موقفك 
والخلفية االجتماعية؟ وهل تهب لمساعدة الناس المتألمين وإن والعرق للون من الناس الذين يختلفون عنك في الجنس والدين وا

  كانوا يختلفون عنك؟ 
  

يتقيدون بالشريعة اليهودية، ويحاولون تطبيقها، وطرح أتى مرة إلى المخلص يسوع المسيح شخص ناموسي، أي من الذين 
ما هو مكْتُوب في النَّاموسِ. «فأجابه المخلص المسيح:  »َألرِثَ الْحياةَ اَألبديةَ؟ يا معلِّم، ماذَا َأعمُل:«عليه هذا السؤال ليجربه فقال

فكْرِك، تُحب الرب ِإلهك من كُلِّ قَلْبِك، ومن كُلِّ نَفْسك، ومن كُلِّ قُدرتك، ومن كُلِّ  :«(أي الناموسي) َأجاب وقَاَلف.َ»كَيفَ تَقْرُأ؟
كثَْل نَفْسم كقَرِيبو.« ا« :المسيح فَقَاَل لَهيْل هذَا فَتَحفْعتَ. ابابِ َأجوبِالص.«  :وعسقَاََل ِلي ،هنَفْس رربي َأن ادفَِإذْ َأر وا هَأمو» نمو

  ).٢٩-٢٥:١٠(بشارة لوقا »هو قَرِيبِي؟
  

لقد كانت شريعة العهد القديم تطلب من اإلنسان أن يحب اهللا من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قدرته ومن صديقي المستمع، 
 الناموسي أن يجرب المسيح  لكي يبرر  كانت محبة اهللا أمراً مفهوماً، لهذا أراد كل فكره. وأيضاً أن يحب قريبه مثل نفسه. وإذا 
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بقولها أنه يجب على اإلنسان أن اهللا في العهد القديم شريعة ماذا قصدت  نعم،  ؟بحسب الشريعة ريبهنفسه، بالسؤال عن من هو ق

  هل هو فقط الناس من بني جنسنا وديننا وعرقنا، كما كان اليهود يظنون؟ يحب قريبه مثل نفسه؟ ومن هو هذا القريب؟ 
  

ِإنْسان كَان نَازِالً من ُأورشَليم ِإلَى َأرِيحا، فَوقَع بين  «قال: فمثل بهذا الالمخلص يسوع المسيح  أجاب الموضوع الهامحول هذا 
 رِيق، فَرآه وجاز مقَابِلَه. وكَذِلكلُصوصٍ، فَعروه وجرحوه، ومضوا وتَركُوه بين حي وميت. فَعرض َأن كَاهنًا نَزَل في تلْك الطَّ

اءكَانِ جالْم نْدع ارا، ِإذْ صضَأي الَوِي  .قَابِلَهم ازجو نَظَرو،نَّنتَح آها رلَمو ،هِإلَي اءا جرافسا مرِيامس نلكو  دمضو مفَتَقَد
ابلَى دع هكَبَأرا، ورخَمتًا ويا زهلَيع بصو ،هاتاحنِ جِريينَارد جى َأخْرضا ملَم ي الْغَدفو .تَنَى بِهاعق وِإلَى فُنْد َأتَى بِهو ،هت

وهنا وجه  ).٣٧-٣٠:١٠(بشارة لوقا »ثَر فَعنْد رجوعي ُأوفيكوَأعطَاهما ِلصاحبِ الْفُنْدق، وقَاَل لَه: اعتَنِ بِه، ومهما َأنْفَقْتَ َأكْ
الَّذي «فَقَاَل: » فََأي هُؤالَء الثَّالَثَة تَرى صار قَرِيبا ِللَّذي وقَع بين اللُّصوصِ؟« المخلص يسوع المسيح سؤاله للناموسي قائالً: 

هو كشف المسيح لهذا الناموسي من   لقد ارة أخرىوبعب ».اذْهب َأنْتَ َأيضا واصنَع هكَذَا«فَقَاَل لَه يسوع: ». صنَع معه الرحمةَ
  قريباً له.  يكون الذي يجب أن

  
لقد كان اليهود يعتقدون خطأ أن الشريعة أوصتهم بمحبة بني جنسهم فقط. وكانوا يكرهون باقي الشعوب، مستمعي الكريم، 

مريون هم من بني إسرائيل سابقاً الذين اختلطوا باألشوريين. لهذا كرههم حتّى ولو كانوا يهوداً اختلطوا بشعوب أخرى. فالسا
في هذا المثل الذي قصه المخلص المسيح، نجد كيف أن هذا الرجل الذي وامل معهم، أو حتى الحديث إليهم. اليهود وتجنّبوا التع

في الهيكل.  السبط أو القبيلة التي تخدملالوي وهو من اعتدى عليه اللصوص، وكان رجالً يهودياً، لم يأبه به الكاهن اليهودي وال ا
سامري وهو من بادر بينما  بنجدته. ليقوما شخص المعتدى عليه هو يهودي أم ال والسبب ألنهما لم يكونا يعرفان إن كان هذا ال

جراحاته الزيت والخمر عارياً مجروحاً. فصب على  ، بإسعاف هذا الرجل الملقى على األرضحينها المكروهين لدى اليهود
ووعده بأن دينَارينِ ِلصاحبِ الْفُنْدق، بل أعطى وليس هذا فحسب  وَأتَى بِه ِإلَى فُنْدق واعتَنَى بِه.وضمدها، ثم أركبه على دابته 

  يوفي الباقي عندما يعود. 
  

فََأي هُؤالَء « السؤال:  قريبه؟ طرح عليه: عمن هو هالذي سأل وفي ختام المثل طرح المخلص المسيح على هذا الناموسي
 اذْهب َأنْتَ َأيضا « وهنا علّق المسيح قائالً:». الَّذي صنَع معه الرحمةَ: «فأجابه »الثَّالَثَة تَرى صار قَرِيبا ِللَّذي وقَع بين اللُّصوصِ؟
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بغض  ،هو كل إنسان آخرلنا بحسب وصية اهللا في العهد القديم، لمثل أن القريب لقد أوضح المخلص المسيح بهذا ا ».واصنَع هكَذَا

يتمثّل وطلب من هذا الناموسي أن  االجتماعية، حتى ولو كان عدواً لنا. النظر عن جنسيته أو عرقه أو لونه أو دينه أو خلفيته
  يصنع الرحمة مع كل البشر. وأن  الصالح، السامريب
  

ولهذا قال لناس اآلخرين، ونصنع الرحمة معهم، إذا أردنا أن نكون أوالداً هللا. أن نحب كل ا يطلب منّا أجل مستمعي، إن اهللا
َأحسنُوا  يكُم.ارِكُوا الَعنسمعتُم َأنَّه قيَل: تُحب قَرِيبك وتُبغض عدوك. وَأما َأنَا فََأقُوُل لَكُم: َأحبوا َأعداءكُم. ب «المخلّص المسيح: 

َألنَّه ِإن َأحببتُم الَّذين يحبونَكُم، فََأي َأجرٍ لَكُم؟ َألَيس « وأضاف المسيح قائالً: ). أ٤٧-٤٦أ، ٤٤-٤٣:٥(بشارة متى »ِإلَى مبغضيكُم
 ونشَّارفي ذلك الزمانالظالمين جباة الضرائب(أي الْع ، ( لُونفْعا يض؟ َأيفَقَذِلك كُمتلَى ِإخْوع تُملَّمس ِإن؟ووننَعل تَصفَض طْ، فََأي« 

  منّا، حتى ولو كانوا أعداء لنا.   آلخرين، وصنع اإلحسان معهم مطلوباكل إذن، إن محبة 
  

محبة اهللا في حياتك.  أوالً اآلخرين؟ تستطيع ذلك إذا اختبرتكل صديقي المستمع، هل تريد أن تتمتع بهذه المحبة الحقيقية نحو 
وعندها تستطيع ويجعلك من أوالد اهللا. بأن تتوب عن ذنوبك وتؤمن بالمخلص المسيح الذي مات على الصليب، لكي يهبك الغفران 

      صنع اإلحسان معهم.تكل الناس اآلخرين، و أن تحب
  
  
  
 

 


