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  والعشرون سادسةالحلقة ال       أمثال المسيح                    برنامج أنوار كاشفة                       
  

بدأنا قبل عدة لقاءات بالحديث عن أمثال المخلص  نرحب بك مستمعي العزيز في هذا اللقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة.
لوف لديهم. وذلك إليضاح حقائق يريد صاحب المثل إيصالها يسوع المسيح. ويقارن المثل بين شيء مألوف للناس، وآخر غير مأ

  إليهم. 
  

في اللقاء السابق  مجيئه. وكنّا قد تحدثنامن هدف الولقد استخدم المسيح الكثير من األمثال، إليضاح الحقائق الروحية، وليكشف 
يقطعها. وهذا يشير إلى سرى لتصنع ثمراً وإال فالكرام الذي طلب ثمراً من التينة لمدة ثالث سنين ولم يجد، فتركها سنة أخعن مثل 

 صبر اهللا على اإلنسان الخاطئ لكي يتوب قبل إدانته. 
 

؟ طرح الرسول بطرس مرة على على استعداد أن تسامحوكم مرة أنت صديقي المستمع، هل تغفر لإلنسان الذي يسيء إليك؟ 
الَ َأقُوُل لَك « قَاَل لَه يسوع: »طُئ ِإلَي َأخي وَأنَا َأغْفر لَه؟ هْل ِإلَى سبعِ مرات؟رب، كَم مرةً يخْ يا« المخلّص المسيح هذا السؤال: 

اترم عبةً سرم ينعبْل ِإلَى سب ،اترعِ مبا« وأضاف: . »ِإلَى سكًا َأرلانًا مِإنْس اتاوملَكُوتُ السم شْبِهي ِلذِلك .هبِيدع باسحي َأن د
 لَه كُني ِإذْ لَمو .نَةزو آالَف ةشْربِع ونيدم داحو هِإلَي مقُد ةباسحي الْمَأ فتَدا ابفَلَم هالَدَأوو َأتُهرامو وه اعبي َأن هديس ري َأموفا يم

فَتَحنَّن سيد ذِلك الْعبد وَأطْلَقَه، وتَرك لَه خَر الْعبد وسجد لَه قَاِئالً: يا سيد، تَمهْل علَي فَُأوفيك الْجميع. فَ لدين.وكُلُّ ما لَه، ويوفَي ا
 .نيالد  
  

ه، كَان مديونًا لَه بِمَئة دينَارٍ، فََأمسكَه وَأخَذَ بِعنُقه قَاِئالً: َأوفني ما ِلي علَيك. ولَما خَرج ذِلك الْعبد وجد واحدا من الْعبِيد رفَقَاِئ
 جنٍ حتَّى يوفي الدين.وَألْقَاه في سد بْل مضى فَخَر الْعبد رفيقُه علَى قَدميه وطَلَب ِإلَيه قَاِئالً: تَمهْل علَي فَُأوفيك الْجميع. فَلَم يرِ

ى. فَدرا جكُلَّ م مهديلَى سوا عقَصا وَأتَوا. وزِنُوا جِدح ،ا كَانم فَقَاُؤهر بِيدَأى الْعا رفَلَم دبا الْعهَأي :قَاَل لَهو هديس ينَِئذح اهع
 وغَضب سيده فيقَك كَما رحمتُك َأنَا؟ ك الدينِ تَركْتُه لَك َألنَّك طَلَبتَ ِإلَي. َأفَما كَان ينْبغي َأنَّك َأنْتَ َأيضا تَرحم الْعبد رالشِّرير، كُلُّ ذِل
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.هلَيع لَه ا كَانكُلَّ م يوفتَّى يح ذِّبِينعِإلَى الْم هلَّمسكُوا وهنا علّق المخلص المسيح قائالً:  وتَتْر لَم ِإن ُل بِكُمفْعي اوِيمفَهكَذَا َأبِي الس

  ). ٣٥-٢١:١٨(بشارة متّى »واحد َألخيه زّالَته من قُلُوبِكُم كُلُّ
  

إليه ثالث مرات. وذهب الرسول بطرس إلى أبعد كان معلّمو اليهود يعلّمون أن على المرء أن يغفر لمن أساء مستمعي الكريم، 
ى سبعين ال إلى سبع مرات بل إلسأل المسيح إذا كان يكفي أن يغفر ألخيه الذي أساء إليه سبع مرات. فأجابه المسيح من ذلك، إذ 

وهذا بالطبع عدد كبير يشير إلى ال محدودية الغفران. لكن المسيح وكعادته تحدث  .ن مرةًوأربعمئة وتسعأي مرة سبع مرات، 
  بمثٍل للرسول بطرس يبين له فيه ضرورة الغفران. 

  
ونهم. فكان يمكن للدائن أن يقبض على كانت العادة في ذلك العصر أن تقع عواقب وخيمة على الذين يعجزون عن سداد دي

وكان ينتظر من المدين وهو في السجن أن يبيع ممتلكاته، أو أن يدفع عنه أقرباؤه الدين، وإال العاجز ويلقيه في السجن. المدين 
سداد الدين. بل كان  فسيظل في السجن طيلة حياته. وكان من الممكن أن يجبر الدائن المدين مع أسرته على العمل عنده إلى أن يتم

  يمكن أن يباع أوالده في سوق الرقيق لسداد الدين. 
  

، وفي هذا المثل نجد مشهدين، المشهد األول يحكي عن ملك أراد محاسبة عبيده، فلما وجد أحدهم لم يسدد له الدين الكبير
عبد وسجد لَه قَاِئالً: يا سيد، تَمهْل علَي فَُأوفيك فَخَر الْعشرة آالف وزنة، أمر ببيعه مع أسرته وكل ما له لكي يوفي الدين. 

 .يعمالْج ،َأطْلَقَهو الملك عليه نَّنال بل فَتَح.نيسامحه بالد   
  

طالباً منه أن . وعندما أمسك بعنقه فقط له بمئة دينار اًأحد زمالئه مدينهذا العبد نفسه وجد إلى المشهد الثاني، حيث اآلن ننتقل 
 مناشدة زميله وألقاه رفضالدائن يسدد الدين، خر العبد زميله أمامه وطلب منه أن يتمهل عليه فيوفيه المبلغ كامالً. لكن هذا العبد 

كُلَّ ما جرى. فَدعاه حينَِئذ سيده وقَاَل لَه: َأيها  فَلَما رَأى الْعبِيد رفَقَاُؤه ما كَان، حزِنُوا جِدا. وَأتَوا وقَصوا علَى سيدهمفي السجن. 
ا؟ وغَضب  َأيضا تَرحم الْعبد رفيقَك كَما رحمتُك َأنَالْعبد الشِّرير، كُلُّ ذِلك الدينِ تَركْتُه لَك َألنَّك طَلَبتَ ِإلَي. َأفَما كَان ينْبغي َأنَّك َأنْتَ

.هلَيع لَه ا كَانكُلَّ م يوفتَّى يح ذِّبِينعِإلَى الْم هلَّمسو هديس   
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ين، مع أن الملك سامحه بالده المخلص المسيح لم يسامح العبد زميله بالدكانت ف ،ين الكبير الذي عليهفي هذا المثل الذي قص

وباالً عليه. وهذا يشير بكل وضوح إلى أهمية أن نغفر لآلخرين. وعندما ال نغفر فإننا نكون قد كسرنا أهم وصية في النتيجة 
هل تعلم مستمعي أن اهللا على استعداد أن يغفر خطايانا الكثيرة؟  الكتاب المقدس والتي هي المحبة، وجلبنا العار على نفوسنا. 

آلخرين. مع العلم أنه علينا أن ال نحاول استعدادنا الدائم لغفران امدى أهمية  نعلم لكامل لنا،وعندما ندرك مقدار غفران اهللا ا
  ، مهما تعددت مرات طلبه للمغفرة.جب علينا أن نغفر دائماً لكل من يسيء إليناإحصاء مرات غفراننا ألحد، بل ي

  
أرسل المخلّص المسيح كلمته األزلي، ومات من أجلنا على  صديقي المستمع، لقد أعلن اهللا محبته الفائقة لنا كبشر خطاة، عندما

ونتيجة لذلك علينا أن نغفر الصليب ليكفّر عن ذنوبنا. وكل من يؤمن بهذا المخلص الفريد يغفر اهللا ذنوبه مهما كانت كثيرة وكبيرة. 
ين بعضكُم بعضا، ومسامحين بعضكُم بعضا ِإن محتَمل« ولهذا كتب الرسول بولس قائالً: الذين يسيئون إلينا.  نحن أيضاً لآلخرين

» الَّتي هي رِباطُ الْكَماِللْمحبةَ كَان َألحد علَى َأحد شَكْوى. كَما غَفَر لَكُم الْمسيح هكَذَا َأنْتُم َأيضا. وعلَى جميعِ هذه الْبسوا ا
  ). ١٤-١٣:٣(كولوسي

  
 تستطيع أن تغفر للذين يسيئون إليك!عندها وتتجاوب مستمعي مع محبة اهللا لك؟ وتقبل بالتالي غفرانه الكامل لخطاياك؟  فهل

 وهكذا يهبك اهللا صفة المحبة بمحبة اهللا وغفرانه لك؟أوالً أن تسامح إخوتك بالقليل. فهل تثق فكم يجدر بك لقد سامحك اهللا بالكثير 
  ؟ أيضاً

 


