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  الحلقة الخامسة: ختالف الثقافاتا

  خزياختالف الثقافات ، قصة اهللا في مجتمع قائم على ال

  ديفيد بالت. د

  
دي الحلقــة قبــل  .٤إنجيــل لوقــا إصــحاح تفــتح معايــا  ، أدعــوك)وأتمنــى يكــون معــاك(لــو معــاك كتــاب مقــدس 

  . ثقافات مختلفة خيرة في سلسلة اختالف الثقافات، اللي بتدور حوالين مشاركة إيماننا فياأل
  

والمـــرة دي جـــت لنـــا  .إزاي اهللا بيعمـــل وســـط عيلـــة إيماننـــا.. ت اللـــي فاتـــت شـــاركنا قصـــص إيماننـــافـــي الحلقـــا
اللـي هـي بخصـوص رحلـة فنـزويال اللـي حكيـت لكـم عنهـا، و . قصص كثير ثاني، بـس واحـدة فرقـت معايـا جـًدا

هــم راحــوا المطــار يــوم . ن أعضــاء كنيســتنامــ ١٠٠قادهــا فريــق التســبيح بتاعنــا، وكــان مســافر فيهــا أكثــر مــن 
روحــوا .. عربيــاتهمعلــى  اتنــين الصــبح، وكــانوا لســه فيــه علــى وقــت الظهــر، ومشــيوا بالليــل، مــش علــى طيــارة، 

في فنزويال اتقبض عليـه، واتراقـب كـل الشـغل  في مكتب الطيران اللي ماسك الرحلةطلع حد من اللي . بيوتهم
شـهور راح بسـبب  ٥كل حاجة كانت جاهزة، لكـن تجهيـز . ش عارف يعمل إيهوفريقنا بقى م. اللي اشترك فيه

يطلعــوا الرحلــة، ألنهــا لــو مــا بيحــاولوا  وايــوم الثالثــاء أعضــاء مــن الفريــق كــان. الشــخص اللــي بيشــتغل هنــاك ده
وا بعـدها حـاولوا يطلعـ. لكـن لألسـف مـا عرفـوش. طلعتش الثالثاء يبقى البديل السبت أو الحد، وده متأخر جًدا

لكـن لألســف مــا . بـدأنا نــدور علـى رحــالت مختلفــة علـى اإلنترنــت. أكبـر عــدد ممكـن علــى الرحلـة اللــي مســافرة
بس من خالل عالقات بعـض األعضـاء بنـاس مـن فنـزويال، قـدرنا نوصـل لشـركة سـياحة . لقيناش أماكن ُتذكر

وفــي . ن األمــاكن لفريقنــافــي فنــزويال تقــدر تشــوف كــل الــرحالت الرايحــة فنــزويال، وتحجــز أكبــر قــدر ممكــن مــ
اهللا دبـر لسـبعين فـرد إنهـم يروحـوا، بـس ده . فـي رحـالت مختلفـة سـاعات بقـى فـي أمـاكن لسـبعين فـرد ٧خالل 

تخيـل تحضـر لرحلـة زي .. ما كانش األمر ممتع يوم الثالثـاء ده. كان معناه إن مش كل الفريق ها يقدر يروح
  . زي ديشهور، وفي اآلخر ما تطلعش بسبب مشكلة لمدة دي 
  

أنا باكتب الرسالة دي علشان أفكر فريقنا وأعضاء كنيستنا بأمرين محتـاجين نفتكـرهم فـي اإلرسـالية اللـي بنقـدم 
ده ". ُدِفَع ِإَلـي ُكـل ُسـْلَطاٍن ِفـي السـَماِء َوَعَلـى اَألْرضِ : "اإلرسالية العظمى بتبدأ بقول يسوع -١. نفسنا ليها دي
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. هـو ليـه سـلطان يعمـل كـده. نـه يحـرك السـما واألرض علشـان رحلـة طيـران تطلـعمعناه إن يسـوع ليـه سـلطان إ
  . اهللا مسيطر على زمام األمور. نقدر نثق في سلطانه حتى وسط الظروف اللي ال يمكن تفسيرها

  
الســواق ده أخــدهم . اتفقــوا مــع ســواق أتــوبيس مختلــف عــن الســواقين اللــي عــادة بنتفــق معــاهموصــل، لمــا فريقنــا 
السواق ده ألتفت لحد فنزويلـي مـع الفريـق . يرة جًدا، وزعوا فيها أكل وشاركوا البشارة مع ناس مختلفةمناطق فق

وبكــده " الفريــق ده بيعمــل إيــه؟ إيــه الرجــاء والفــرح اللــي علــى وشوشــهم ده وهــم فــي مكــان فقيــر زي ده؟: "وســأله
بـــص فالســـواق . إن الســـر فـــي المســـيحفـــتح البـــاب للفنزويلـــي اللـــي مـــع فريقنـــا إنـــه يشـــاركه بالبشـــارة، ويقـــول لـــه 
تقــدر . أنــا عــايز اللــي عنــدهم ده: "قــال لــهللفنزويلــي اللــي مــا كــانش المفــروض يكــون مــع الفريــق األســبوع ده، و 

ــَماِء َوَعَلــى . ... "وبعــدها صـلى علشــان يقبــل المســيح" تقـول لــي أكثــر عـن يســوع؟ ُسـْلَطاٍن ِفــي الس ُكــل ُدِفـَع ِإَلــي
ويقـدر كمـان يحـرك جبـال علشـان يوصـل نـاس . يقدر يحـرك جبـال علشـان طيـارة معينـة تطلـع ..أيوه". اَألْرضِ 

  .للخالص ولعالقة مع اآلب
  
ـــا لـــو هـــا نقـــدم نفســـنا لإلرســـالية، يبقـــى محتـــاجين نكـــون ثـــا -٢ ني حاجـــة أحـــب نتعلمهـــا كعيلـــة إيمـــان هـــي إنن

ويســتحق . لكــن األمــر يســتحق .هــا يكــون فــي تجــارب مختلفــة بتواجهنــا. األمــر مــش هــا يكــون ســهل. مجتهــدين
وفيــه بنقــدم التعلــيم اللــي . دلــوقتي فريقنــا بيقــود مــؤتمر تســبيح فــي فنــزويال .إننــا نتكــل علــى الــرب فــي األمــر ده

وهـم بـدورهم هـا ياخـدوا التعلـيم ده ويقـدموه فـي كوبـا . قائد تسبيح من كل أنحاء فنـزويال ٢٠٠أخدناه ألكثر من 
. أكـــل بيـــاكلوا الكلمـــة .. بيســـمعوا إن كلمـــة اهللا محوريـــة فـــي تســـبيحناخـــادم مـــن فنـــزويال ٢٠٠دلـــوقتي . قريـــب

الكلمــة هــا تبقــى . والجميــل فــي األمــر إنهــم هــا ياخــدوا التعلــيم ده لكوبــا، اللــي صــعب إن احنــا نروحهــا بنفســنا
واألمــر . الــرب صــالح. محوريــة فــي التســبيح فــي كــل كنــايس كوبــا نتيجــة للــي احنــا اتعلمنــاه هنــا عــن التســبيح

علشـان كـده خلونـا نفتكـر إن حتـى واحنـا مـش فـاهمين، ومـش عـارفين إجابـات كـل . حق إننا نجتهد علشانهيست
  .األسئلة، لكن اهللا بيعمل

  
  . يمكن ها يغير األوقات األسبوع ده، علشان يحقق أمور لمجده
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. علـى الخـوف شفنا في الحلقات اللي فاتت قصة اهللا في مجتمع قائم على الـذنب، وقصـة اهللا فـي مجتمـع قـائم
وبنشــوف إزاي اإلنجيــل . الــذنب، الخــوف، الخــزي: ٣أفكــركم إننــا بنشــوف نتــايج الخطيــة الثالثــة حســب تكــوين 

اتكلمنـا عـن إزاي فـي ثقافـات معينـة واحـدة مـن النتـايج دي بتكـون واضـحة . بيتعامل مـع كـل نتيجـة مـن الثالثـة
. الثقافـــة الغربيــة مســيطر عليهــا الــذنب بـــاألكثرواتكلمنــا عــن إزاي . أكثــر مــن البــاقي، عنهــا فـــي ثقافــات ثانيــة

 واتكلمنا فـي الحلقـة اللـي . قصة اهللا بتتعامل إزاي مع ذنبنا دهوشفنا إزاي . ف األمور حسب الصح والغلطبنعر
مبنيــة علـى الخــوف  كثيـر مــن ثقافـات أمريكـا الالتينيــة وأفريقيـا وآسـيا. فاتـت عـن الثقافــات المبنيـة علـى الخــوف

ـــذنب والبـــر والقـــوة، أكثـــر ـــى ال فـــي صـــراع دايـــم مـــع األمـــور الخارقـــة للطبيعـــة، اآللهـــة المختلفـــة، أو . منهـــا عل
لكـــن إلـــه اإلنجيـــل . األســـالف، أو األرواح، أو خـــوف دايـــم مـــن األمـــور الخارقـــة للطبيعـــة اللـــي ممكـــن تحصـــل

  .بيخاطب الخوف ده بقوة يسوع المسيح
  

الكلمـات دي ممكـن . فـي ثقافـات مختلفـة، الخـزي والكرامـة في حلقة النهاردة ها نتكلم عن الخزي، نتايج الخزي
خلـوني . تكون مألوفة في الثقافات الغربية، لكنها مش سايدة فيها زي ما هي سايدة في ثقافـات الشـرق األوسـط

  .أشارككم ببعض القصص اللي مرسلين في الشرق األوسط حكوها
  

  : واحد كتب
 ٤اتضــربت بالرصــاص  .فــي ســن المراهقــة بتمــوت علــى الطريــقنزلنــا لقينــا بنــت . التاكســي بتاعنــا وقــف فجــأة

أنــا قتلتهـا ألنهــا كانــت فــي وضــع غيــر أخالقــي مــع راجــل : "ظبــاط بــوليس وهــو بيقــول ٢جــه أخوهــا مــع . مـرات
  .ما ارتكبش جريمة قتل، إنما حافظ على شرف عيلته. وحسب قوانين البلد دي، أخوها كان بريء". غريب

  
  :واحد ثاني كتب

البـوليس حـبس . وبعـدها عيلتهـا عرفـوا إنهـا اتجـوزت حـد مـن ديانـة مختلفـة، فهـاجوا جـًدا. مـن بيتهـا بنت هربـت
لحـد امتـى هـا نحـط راسـنا فـي األرض : "وكبار العيلـة بقـوا يـأنبوا األخ واألب. البنت علشان يحموها من عيلتها

راســنا ونعــيش بكرامــة مــن تطهــروا شــرف القبيلــة علشــان نقــدر نرفــع  مــن الخــزي؟ مــش هــا تعملــوا حاجــة علشــان
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ألــف دوالر كضــمان إنهــم مــش هــا يــأذوا البنــت، وفعــًال أطلقــوا  ٥٠وأخيــًرا العيلــة وافقــوا يــدفعوا للبــوليس " جديــد؟
  .والعيلة كلها فرحوا إن شرف عيلتهم اترد. وخالل ساعات، كان األب واألخ قتلوها. ها لعهدة أهلهاحسرا
  

  :حد ثاني كتب
 ٧بعــد مــا اتســجن . ســالحه انطلــق عــن غيــر قصــد فقتــل زميلــه فــي الجــيش مــن ســنين طويلــة، جنــدي عربــي

سنة في أمريكا، قرر في يـوم يرجـع يشـوف  ٢٠بعد ما عاش حوالي . سنين، أفرجوا عنه بشرط إنه يسيب البلد
، حـاوطوا )بعضـهم مـا كـانش لسـه اتولـد وقـت الحادثـة(لما اتسمع خبر إنه رجع، اتجمع مجموعـة شـباب . أهله

  .اتردت لهم كرامتهم، واتنزع عارهم. ي قاعد فيه وقتلوهالبيت الل
  

أنــا ســمعت عــن قصــص . قصــص مفزعــة، لكنهــا بتوضــح لنــا صــورة الشــرف والعــار اللــي بتحــرك ثقافــات معينــة
مؤمن جـه مـن خلفيـة  Zimir زيمير. زي دي، لكن ما فهمتهاش فعًال لحد ما زرت الهند، وقابلت زيمير هناك

كــــان عـــايز يعـــرف مـــين هــــو . لمــــا ابتـــدى يظهـــر اهتمامـــه بالمســـيحية ١٩أو  ١٨كـــان عمـــره . مـــش مســـيحية
يومهـا طـردوه مـن البيـت، وقـالوا لـه . مجرد ما أبوه وٕاخواته عرفوا باهتمامـه ده، جـابوه وضـربوه وأهـانوه. المسيح

 حكـى لـي زيميـر والـدموع فـي عينيـه إزاي قضـى الليـل كلـه. على البوابة إنه مـش مسـموح لـه يرجـع البيـت ثـاني
حكـى لـي إزاي اتحـول مـن فـرد فـي عيلـة، لفـرد . بيخبط على البوابة، عايز يـدخل البيـت، ومـا حـدش بيسـمع لـه

وفي النهاية، أبوه وٕاخواته بعتـوا لـه شـهادة بقسـم علشـان يمضـيها، . بيحاول يتصالح مع عيلته، لكنهم بيتجاهلوه
وهـو فـي .. عـار لعيلتـه بإنـه آمـن بالمسـيحألنـه جـاب ال. بتقول إنه موافـق إنـه مـا يحضـرش جنـازاتهم لمـا يموتـوا

  . النهاية آمن بالمسيح فعالً 
  

فـي أمـاكن فـي العـالم . في أماكن في العـالم، الصـح والغلـط مـش هـم الصـورة السـايدة فـيهم، زي الكرامـة والعـار
إمـــا يجيـــب كرامـــة أو عـــار لعيلتـــك،  إنمـــا اللـــي بتقولـــه. مـــش بتفكـــر فيهـــا إن قـــول الحـــق صـــح، والكـــذب غلـــط

لــو كــل اللــي . فــي أمــاكن زي كــده الواحــد يتســائل إزاي يقــدر يقــدم البشــارة. ليــك وللنــاس اللــي حواليــك.. لتــكلقبي
نملكه هو فهمنا للخالص شرعًيا، إزاي بفهمنـا ده نقـدم الخـالص لنـاس مـش بتفكـر مـن منطلـق الصـح والغلـط؟ 

للـي بيعلمـه لنـا عـن عمـل البشـارة لما نبتـدي نسـأل السـؤال ده، نقـدر نتعمـق أكثـر فـي فهمنـا للكتـاب المقـدس، وا
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يمكــن تندهشــوا لمــا تعرفــوا إن العهــد القــديم والعهــد الجديــد كمــان فــيهم الكرامــة والخــزي كمواضــيع . فــي حياتنــا
وفـي . من بداية العهد القديم، اهللا بيخلص شـعبه مـن العبوديـة لحريـة أرض الميعـاد، ويـرد لهـم كـرامتهم. رئيسية

وفــي القــرن األول نشــوف يســوع فــي . ه مــن الســبي ألرضــهم، ويــرد لهــم كــرامتهمنهايــة العهــد القــديم، ياخــد شــعب
وده لســه الحــال . مجتمــع زراعــي، فيــه كرامــة وخــزي الفــرد أو الجماعــة مبنيــين علــى عيلتــك وثروتــك وتعليمــك

  . دلوقتي في ثقافات كثير
  

  .ده اللي ها نتعمق فيه في حلقة النهاردهر ده؟ مإزاي اإلنجيل بيخاطب األ
  

كنـا بنـبص علـى آيـة أو فـي الحلقـات اللـي فاتـت . ها نبص على آيتين معينـين. ١٤: ٤نا نبص على لوقا خلو 
بيلخصــوا صــورة البشــارة فــي ثقافــات مختلفــة، بعــدها كنــا بنــبص علــى قصــص مختلفــة مــن الكتــاب بتوضــح  ٢

  .الصورة دي
  

وِح ِإَلـى اْلَجِليـِل، وَ "، ١٤: ٤لوقا  ِة الـرـُم ١٥. َخـَرَج َخَبـٌر َعْنـُه ِفـي َجِميـِع اْلُكـوَرِة اْلُمِحيَطـةِ َوَرَجَع َيُسوُع ِبقُـوَوَكـاَن ُيَعل
ًدا ِمَن اْلَجِميعِ  ـى١٦ .ِفي َمَجاِمِعِهْم ُمَمجاِصـَرِة َحْيـُث َكـاَن َقـْد َتَربَوَدَخـَل اْلَمْجَمـَع َحَسـَب َعاَدِتـِه َيـْوَم . َوَجـاَء ِإَلـى الن

ــا َفــَتَح الســْفَر َوَجــَد اْلَمْوِضــَع الــِذي َكــاَن َمْكُتوًبــا ِفيــهِ . َفــُدِفَع ِإَلْيــِه ِســْفُر ِإَشــْعَياَء النِبــي ١٧ الســْبِت َوَقــاَم ِلَيْقــَرَأ، َوَلم :
، َألنــُه َمَســَحِني ألَُبشــَر اْلَمَســـاِكيَن، َأْرَســَلِني َألْشــِفَي اْلُمْنَكِســِري اْلُقلُــوِب، ألَُنــا«١٨ َعَلــي بِدَي ِلْلَمْأُســـوِريَن ُروُح الــر

ثُـم َطـَوى السـْفَر ٢٠. »َوَأْكـِرَز ِبَسـَنِة الـرب اْلَمْقُبوَلـةِ ١٩ِباِإلْطَالِق وِلْلُعْمِي ِباْلَبَصـِر، َوُأْرِسـَل اْلُمْنَسـِحِقيَن ِفـي اْلُحريـِة، 
ِإنــُه «:َفاْبَتــَدَأ َيُقــوُل َلُهــمْ ٢١. َكاَنــْت ُعُيــوُنُهْم َشاِخَصــًة ِإَلْيــهِ َوَجِميــُع الــِذيَن ِفــي اْلَمْجَمــِع . َوَســلَمُه ِإَلــى اْلَخــاِدِم، َوَجَلــَس 

  ".»اْلَيْوَم َقْد َتم هَذا اْلَمْكُتوُب ِفي َمَساِمِعُكمْ 
  

كانــت الخدمــة فــي المجمــع بتبتــدي بالصــالة . دي مــن أول المــرات اللــي نشــوف فيهــا ذكــر للخدمــة فــي المجمــع
كــانوا . بعــد كــده كــانوا بيقــروا مــن النــاموس، ومــن األنبيــاء. ٩ -٤: ٦فــي تثنيــة  "اســمع"والبركــة، قرايــة وصــية 

دي صـورة يسـوع وهـو بيقـرا مـن األنبيـاء، . بيتقروا والكل واقف، بعد كده يقعدوا وحـد يفسـر النصـين اللـي اتقـروا
يسـوع هنـا كـان بيقـرا . جملة جريئة جًدا". اْلَيْوَم َقْد َتم هَذا اْلَمْكُتوُب ِفي َمَساِمِعُكمْ : "بعد كده يقعد ويبتدي يشارك
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وقـدم صـورة اإلطـالق للمأسـورين، اللـي هـا نتناولهـا فـي نهايـة وقتنـا . ٦: ٥٨، وٕاشعياء ٢و ١: ٦١من إشعياء 
هنــا . لكــن دلــوقتي عــايز أوريكــم إن اللــي قالــه يســوع ده بمثابــة فقــرة تلخيصــية إلنجيــل لوقــا بالكامــل. مــع بعــض

 أرســـله علشـــان يبشـــر المســـاكين، علشـــان ينـــادي بالحريـــة للمأســـورين، وللعمـــي اهللا. يســـوع بيقـــول هـــو جـــه ليـــه
هـــو تحقيـــق كـــل األمـــور . علشــان كـــده هـــو جـــه. بالبصــر، علشـــان يحـــرر المضـــطهدين، ويعلـــن ســـنة رضـــا اهللا

  .عايز نشوف أد إيه الكالم ده جريء من ناحيتين. المذكورة في العهد القديم
  
خلونــا نشــوف صــورة الكرامــة والخــزي فــي األعــداد . نــه يقــدر يعكــس حالتنــاخلونــا نفكــر إزاي يســوع بــيعلن إ -١
دي صـور للخـزي . بنشوف صورة للخزي، للفقـرا والمسـاجين والعمـي والمضـطهدين ١٩و ١٨: ٤في لوقا . دي

نشـــوف . ومعاهـــا نشـــوف صـــور للكرامـــة، للبشـــارة والحريـــة ورد البصـــر وعتـــق للمضـــطهدين. فـــي القـــرن األول
نشــوف ده مــن خــالل . فــي القــرن األول كــان فــي طبقيــة فــي المجتمــع. االثنــين جنــب بعــضالخــزي والكرامــة، 

ومعظــم الكرامــة أو الخــزي اللــي . كــان فــي مجموعــات طبقيــة متنوعــة فــي القــرن األول. صــفحات العهــد الجديــد
يمكــن . سبتتولــد فــي طبقــة معينــة مــن النــا. ابيتولــد بيهــ.. نســب للفــردبتُ . ةبقــى متوارثــتب تفــي حيــاة النــاس، كانــ

تحاول تعمل حاجات تجلب لك مجد أو يمكن تعمل حاجات تخزيـك، لكنـك فـي كـل األحـوال عـالق فـي الطبقـة 
وعلــى الــرغم مــن إنهــا مــش . األمــر شــبيه بالطبقيــة الهندوســية اللــي كانــت ســايدة فــي الهنــد لســنين طويلــة. دي

، ودي أقـل طبقـة Dalasاالس لمـا كنـت هنـاك شـفت مجموعـة مـن د. شرعية دلوقتي، لكنها لسه متفشية هنـاك
مــا لهمــش أمــل إنهــم يخرجــوا مــن الطبقــة دي، مهمــا تعبــوا واشــتغلوا، مــا يقــدروش يحلمــوا يخرجــوا مــن . هنــاك

لـو أنـت فـي .. وفي نفس الوقت، في طبقات أعلى. ها تفضل فيهاو دي الطبقة اللي اتولدت فيها، . الطبقة دي
لــده الصــورة فــي القــرن األول كانــت مشــابهة . وبتنتمــي ليــه واحــدة منهــا، يبقــى هــو ده مكانــك اللــي اتولــدت فيــه

لكـن يسـوع . ده مكانـك فـي الحيـاة. ليك قدر معـين مـن الكرامـة أو الخـزيأنت بتتولد في مجموعة معينة، . جًدا
 القـوة إنـي . القوة إني أعكس حالتـك، أعكـس طبقتـك إن جـاز التعبيـرييجي للساحة ويقول أنا لي بيقـول أنـا لـي

نـا لـي القـوة إنـي يسـوع هنـا بيقـول أ. لي القوة إني أحرر المضـطهدين وأطلـق المأسـورين.. شارة للمساكينأقدم ب
  .أعكس الوضع اللي العالم إداهولك
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وعــايزكم . عــايز أوريكــم باختصــار كــل قصــة مــن دول وهــي بتتكشــف. قصــص ٥خلونــا نشــوف ده مــن خــالل 
االنعكــاس اللـي حصــل مـن نقــيض لنقــيض،  -١.. تفكـروا فــي الجوانـب المختلفــة لكـل قصــة مــن القصـص دول

  .عالقة ده بالناس من كل األزمان، واللي يسوع بيقوله لينا -٢و
  

َوَكــاَن ِفـي ِإْحــَدى اْلُمـُدِن، َفــِإَذا ١٢. "قصـة مذهلــة عـن إزاي يســوع بـيعكس أوضـاعنا. ١٢: ٥أول قصـة فـي لوقــا 
ـا َرَأى َيُسـوَع َخـر . َرُجٌل َمْمُلوٌء َبَرًصا َرِنـي«:َعَلـى َوْجِهـِه َوَطَلـَب ِإَلْيـِه َقـاِئالً  َفَلمُد، ِإْن َأَرْدَت َتْقـِدْر َأْن ُتَطهَيـا َسـي« .

اْمـِض «َبِل . َفَأْوَصاُه َأْن َال َيُقوَل َألَحدٍ ١٤. َوِلْلَوْقِت َذَهَب َعْنُه اْلَبَرُص . »!ُأِريُد، َفاْطُهْر «:َفَمد َيَدُه َوَلَمَسُه َقاِئالً ١٣
  ".»َنْفَسَك ِلْلَكاِهِن، َوَقدْم َعْن َتْطِهيِرَك َكَما َأَمَر ُموَسى َشَهاَدًة َلُهمْ  َوَأرِ 
  

الراجــل المصــاب بــالبرص راح ليســوع، ويســوع عكــس حالتــه . ده االنعكــاس اللــي عــايزكم تشــوفوه فــي الفقــرة دي
، هـا ١٤و ١٣، الويـين لمـا ترجـع للعهـد القـديم. محتاج تفهـم السـياق هنـا. من نجس لطاهر. نجس لطاهرمن 

وعلــى . البــرص هــو حالــة جســدية، مــرض جلــدي. تشــوف قــوانين متشــددة جــًدا بخصــوص المصــابين بــالبرص
 أســــوأها فــــي البــــرص لمــــا األعصــــاب تمــــوت،. مــــدار الكتــــاب، بنشــــوف أنــــواع مختلفــــة مــــن األمــــراض الجلديــــة

وفــي . مــدرك ده، فتبــدأ تتشــوه األطــراف بتمــر بــألم شــديد، لكــن المــريض مــش. فاإلنســان يفقــد اإلحســاس بــاأللم
والبـرص مـا كـانش بـس حالـة جسـدية، لكـن كمـان حالـة . أحوال كثير، كان البرص مرض مالوش عـالج بـالمرة

. البرص ما كانش بس مرض، إنما مرض ُمعـدي يتخـاف منـه. ١٤و ١٣اجتماعية نتيجة الناموس في الويين 
ـــو مـــريض بـــالبرص، تبقـــى قـــذر، كريـــه، مثيـــر الشـــمئزاز اللـــي  مـــا يـــنفعش تقـــرب مـــن النـــاس، ولـــو . حواليـــكل

. كـان الزم تقـول للنـاس إنـك موجـود علشـان يبعـدوا عنــك". نجـس، نجـس: "يبقـى الزم تصـرخ ،اضـطريت تقـرب
وتخــاف تمشــي . نــاس كثيــر كــانوا مقتنعــين إنهــم مــا يــنفعش يــدخلوا حــد أبــرص لبيــوتهم، وٕاال بيــوتهم هــا تتلــوث

ل تتخيــل النتـايج االجتماعيــة والنفســية والروحيــة للمــرض ده حــاو . مطـرح مــا أبــرص مشــي ال يحصـل لــك حاجــة
حتــى إشــعياء اســتخدم المــرض ده علشــان . مــا فــيش شــك، مــا يــنفعش تــروح للهيكــل وتتعبــد. فــي حيــاة المــريض

مش بنشـوف هنـا صـورة شـفاء عاديـة زي اللـي شـفناها فـي الحلقـات . ده مرض مفزع. يوصف الخطية وتلويثها
، مـــش هـــا تالقـــي كلمـــة شـــفاء مـــذكورة بـــالمرة، إنمـــا فكـــرة ١٤ -١٢: ٥مـــا تقـــرا لوقـــا فـــي الواقـــع، ل. اللـــي فاتـــت

أنـت . إنمـا محتـاج تتطهـر مـن البـرص.. أنـت مـش محتـاج تتشـفي مـن البـرص. التطهير بتتكـرر أكثـر مـن مـرة
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. وال حاجـة بـالمرة. ش في إيده حاجة يعملهاا فيم. ده كان وضع الراجل األبرص. قذر، كريه، مثير لالشمئزاز
. مــا فــيش مجــال للتفاعــل مــع النــاس. كــل شــيء.. مــا يقــدرش يــروح لحــد، فقــد كــل شــيء، اســمه، عيلتــه، شــغله

لكـل واحـد حاسـس . ل واحـد حاسـس إنـه بـال حـول وال قـوةيسوع بيكلم كـ. من نجس لطاهر.. شوفوا الرسالة هنا
دم ليسوع، بـدل مـا يحـافظ بيتق. شوف جرأة الحركة دي. وهو بيتقدم ليسوع ، شوف ثقل وضع الراجل دهبالعجز

ــا َســيُد، ِإْن .. "اســمع بيقــول إيــه. بيركــع ويقــدم اإلكــرام ليســوع. علــى المســافة بيــنهم، وبيقــع عنــد رجلــين يســوع َي
اللــي شــاكك فيــه هــو . يســوع عنــده القــوة إنــه يطهــره وال ألهــل الراجــل ده مــش شــاكك ". َأَرْدَت َتْقــِدْر َأْن ُتَطهَرِنــي
ده راجــل عـاش حياتــه بالكامـل والكــل . لـو أردت تقــدر أن تطهرنـي. فـي حالتــه دي عدههـل فيـه حــد مسـتعد يســا

  . يا رب، لو أردت تقدر أن تطهرني. ودلوقتي بيطلب من حد يساعده. بيتجاهله
  

ده فــي حــد ذاتــه فعــل مختلــف عــن أي حــد تــاني فــي . بيقــرب منــهبــدل مــا يســوع يبعــد عنــه، ويســوع بيعمــل إيــه؟ 
لـو . شـوفوا جمـال الصـورة دي. بيقرب منه، لكن كمان بيمد إيـده وبـيلمس الراجـل دهومش بس يسوع . المجتمع

يســوع هنــا مــا حطــش إيــده ورا ظهــره . بتخــاطر إنــك تحمــل برصــه علــى نفســك. لمســت أبــرص، بتــنجس نفســك
تخيل الصدمة علـى وش . إنما مد إيده، ولمس الراجل ده في وسط إحساسه بالعجز". ماشي، اطهر: "وقال له
: ويقـول لـهفـي حـد بيلمسـه فعلًيـا دلـوقتي في الوقت اللي ماحدش بيقـرب منـه، . ده لما يسوع لمس جلده الراجل

فيــدرك األبــرص إن الشــخص ده مســتعد إنــه يحمــل البــرص علــى نفســه، علشــان هــو األبــرص ". ُأِريــُد، َفــاْطُهْر "
وبيقـول . نبقـى طـاهرين يحمـل نجاسـتنا علـى نفسـه علشـانمـألوف؟ يسـوع مسـتعد  شـكله ده الكـالم. يبقى طاهر

  ". أنا ها أردك: "لكل واحد حاسس بالعجز
  

ــد إزاي كــان . كلمــة واحــدة، وفــوًرا يــزول البــرص. ، ففــي الحــال البــرص يــزول عنــه"اطهــر: "يســوع بيقــول لوقــا أك
شـكلي مختلـف : "فبقـى يقـدر يـروح للهيكـل ويقـدم ذبيحـة ويقـول للكـاهن. البرص مغطيه، وٕازاي فارقه في لحظـة

حياتــه بالكامــل اتــردت بالكلمـــة اللــي يســوع قالهــا وهـــو . اتــرد بالكامـــل" ر مــرة شــفتني فيهـــا، مــش كــدة؟عــن آخــ
  .بيلمسه
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لكــن مــش عــايز نحــد األمــر . صــورة الطهــارة والنجاســة دي واضــحة جــًدا فــي المجتمعــات القايمــة علــى الخــزي
سـواء . مـر محسسـهم إنهـم قـذرينألنه حتى في كنيستنا هنا في كثير جايين وفـي ماضـيهم أ. على ثقافات ثانية

يمكـــن حاجـــات أو . وتتمنـــى تمســـحها مـــن مخـــكأمـــر عملتـــه وبتتمنـــى تنســـاه، أو خطايـــا صـــارعت معاهـــا كـــان 
أًيـــا كــان الســـبب ورا ســـنين مـــن األوســـاخ .. اتعملــت فيـــك مـــا قـــدرتش تــتحكم فيهـــا فـــي وقـــت كنــت فيـــه ضـــعيف
أنـا عـايز : "ة اهللا، يسـوع بيـبص لـك وبيقـولحسيت إنها بتغـزو حياتـك، أحـب أفكـرك إنـه بنـاء علـى سـلطان كلمـ
إنمــا . يســوع مــش بيبعــد عنــك فــي خزيــك. أشــيل النجاســة علــى نفســي، ومســتعد أخليــك كامــل وأردك مــن جديــد

أنـا هــا : "لكـل واحــد حاسـس بــالعجز يسـوع بيقــول". أنــا هـا أردك: "بيمــد إيـده ويقــول لـك. بيقـرب منـك فــي خزيـك
  .جاسة للطهارةيسوع بيعكس وضعنا من الن...  ".أردك
  

  :القصة الثانية
  .الرفض للقبوليسوع بياخدنا من . ٣٦: ٧لوقا 

يِسييَن َأْن َيْأُكَل َمَعُه، َفَدَخَل َبْيَت اْلَفريِسي َواتَكأَ ٣٦" َوإَِذا اْمَرَأٌة ِفـي اْلَمِديَنـِة َكاَنـْت َخاِطَئـًة، ٣٧. َوَسَأَلُه َواِحٌد ِمَن اْلَفر
، َجاَءْت ِبَقاُروَرِة ِطيٍب  يِسيِكٌئ ِفي َبْيِت اْلَفرُه ُمت٣٨ِإْذ َعِلَمْت َأن َوَوَقَفْت ِعْنَد َقَدَمْيِه ِمْن َوَراِئِه َباِكَيـًة، َواْبتَـَدَأْت َتُبـل

ـــا َرَأى اْلَفريِســي الـــِذي ٣٩. ْمَســُحُهَما ِبَشــْعِر َرْأِســـَها، َوتَُقبــُل َقَدَمْيـــِه َوتَــْدَهُنُهَما ِبالطيــِب َقَدَمْيــِه ِبالــدُموِع، َوَكاَنـــْت تَ  َفَلم
. »ِإنَهـا َخاِطَئـةٌ ! يَ َلْو َكـاَن هـَذا َنِبيـا، َلَعِلـَم َمـْن هـِذِه االَمـْرَأُة الِتـي َتْلِمُسـُه َوَمـا ِهـ«:َدَعاُه ذِلَك، َتَكلَم ِفي َنْفِسِه ِقاِئالً 

. َكـاَن ِلُمـَداِيٍن َمـْدُيوَنانِ «٤١. »ُقـْل، َيـاُمَعلمُ «:َفَقـالَ . »َياِسـْمَعاُن، ِعْنـِدي َشـْيٌء َأُقولُـُه َلـكَ «:َفَأَجاَب َيُسوُع َوَقاَل َلهُ ٤٠
َأيُهَمـا : َفُقـلْ . َلُهَمـا َمـا ُيوِفَيـاِن َسـاَمَحُهَما َجِميًعـا َوإِْذ َلْم َيُكنْ ٤٢. َعَلى اْلَواِحِد َخْمُسِمَئِة ِديَناٍر َوَعَلى اآلَخِر َخْمُسونَ 

ــَواِب َحَكْمــتَ «:َفَقــاَل َلــهُ . »َأُظــن الــِذي َســاَمَحُه ِبــاَألْكَثرِ «:َفَأَجــاَب ِســْمَعاُن َوَقــالَ ٤٣» َيُكــوُن َأْكثَــَر ُحبــا َلــُه؟ ِبالص« .
ــا . َأتَْنُظــُر هــِذِه اْلَمــْرَأَة؟ ِإنــي َدَخْلــُت َبْيتَــَك، َوَمــاًء َألْجــِل ِرْجَلــي َلــْم ُتْعــطِ «:َعانَ ثُــم اْلَتَفــَت ِإَلــى اْلَمــْرَأِة َوَقــاَل ِلِســمْ ٤٤ َوَأم

ْم َتُكـف َعـْن ُقْبَلـًة َلـْم تَُقبْلِنـي، َوَأمـا ِهـَي َفُمْنـُذ َدَخْلـُت َلـ٤٥. ِهَي َفَقْد َغَسَلْت ِرْجَلي ِبالـدُموِع َوَمَسـَحْتُهَما ِبَشـْعِر َرْأِسـَها
 ٤٦. َتْقِبيِل ِرْجَلي يِب ِرْجَليا ِهَي َفَقْد َدَهَنْت ِبالطَقْد ُغِفـَرْت : ِمْن َأْجِل ذِلَك َأُقوُل َلكَ ٤٧. ِبَزْيٍت َلْم َتْدُهْن َرْأِسي، َوَأم

. »َمْغفُـوَرٌة َلـِك َخَطاَيـاكِ «:ثُـم َقـاَل َلَهـا٤٨. »ٌل ُيِحـب َقِلـيالً َوالـِذي ُيْغَفـُر لَـُه َقِليـ. َخَطاَياَها اْلَكِثيَرُة، َألنَها َأَحبْت َكِثيًرا
ِإيَماُنــِك َقــْد «:َفَقــاَل ِلْلَمــْرَأةِ ٥٠. »َمــْن هــَذا الــِذي َيْغِفــُر َخَطاَيــا َأْيًضــا؟«:َفاْبَتــَدَأ اْلُمتِكُئــوَن َمَعــُه َيُقوُلــوَن ِفــي َأْنُفِســِهمْ ٤٩

  ".»َخلَصِك، ِاْذَهِبي ِبَسَالمٍ 
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 فـي المشـهد ده، المـرأة. ة، يسوع بياخدنا من الرفض للقبـولجاثاني ح. خدنا من النجاسة للطهارةشفنا يسوع بيا

كــان أمــر شــايع وقتهـا إن نــاس مــش معــزومين لــواليم مهمــة . دي كانـت واقفــة تتفــرج علــى الوليمــة اللـي حاصــلة
وظين ممكـــن ياخـــدوا فـــي اآلخـــر بـــواقي علـــى جنـــب يتفرجـــوا، ولـــو محظـــإنهـــم يقفـــوا  ،قـــادة دينيـــينزي دي بـــين 

، وفجــأة تقــتحم المشــهد وتقــرب مــن يســوع، تركــع عنــد رجليــه، وتنــزل فهنــا المــرأة دي واقفــة علــى جنــب. الوليمــة
مش عارفين إيه األمر بالظبط، يمكـن حاجـة متعلقـة . دي كانت ست معروفة باسلوب حياتها المتحرر. شعرها

راكعـة عنـد رجلـين يسـوع، بتسـكب عطـر علـى  لكـن نشـوفها. ة بخطيتهـابالدعارة، أو حاجة علنية تخليها معروف
 بعـضتعـاملوا مـع بي مـرأةامعلـم يهـودي و مـا فـيش  -١.. يفكروفوًرا سمعان الفريسي . رجليه، وتمسحهم بشعرها

مـا دي وعـرف خطاياهـا، وبالتـالي  ي، لـو كـان نبـي كـان عـرف مـين السـتيسوع بيدعي إنـه نبـ -٢.. كده علًنا
طريقـة اللـي اتجـاوب بيهـا سـمعان اسـتنتج إن يسـوع مـش نبـي بسـبب ال ومـن ده. عامل معاهـا بـالمرةكانش ها يت

جـت . ة فيـه بالكامـل بسـبب الخطيـة المتفشـية فـي حياتهـاهي عاشت في مجتمع كانـت مرفوضـ. مع الست دي
وتحطهـا فـي  المثيـر إنـك لمـا تاخـد القصـة دي. للمشهد وهي بتتسائل إيه اللي ها يحصل لما تعمل كـده ليسـوع

َتَعــاَلْوا ِإَلـي َيـا َجِميــَع : "، هـا تـدرك إنهــا جـت بعـد وقـت قصــير مـن قـول يسـوعسـياقها الزمنـي مـع بــاقي األناجيـل
فمـن الواضـح إن فـي حاجـة .. سواء ده كان قبل الوليمـة بـالظبط أو أل". اْلُمْتَعِبيَن َوالثِقيِلي اَألْحَماِل َوَأَنا ُأِريُحُكمْ 

دي الصــورة . ت دي خلتهــا تثــق فــي يســوع إنــه ياخــدها مــن مكانــة الــرفض لمكانــة القبــولحصــلت فــي قلــب الســ
مور اللـي تقـدروا تتحكمـوا فيهـا بسبب خطيتكم أو سمعتكم، بسبب األلكل المجروحين، لكل الواقفين على جنب 

فـع يتسـمح مـا حـدش فكـر إن السـت دي ين". أنـا هـا اسـتقبلكم: "جروحين يسوع بيقولملكل الما تقدروش،  يلوال
الســت دي مــا كــانتش مضــطرة إنهــا تظــبط .. مــا تفوتــوش جمــال الصــورة دي. لهــا تقــرب مــن الترابيــزة إال يســوع

إنمـا بتعلمنـا عـن سـت . مـش ده اللـي الفقـرة بتعلمـه لنـا. األمـور فـي حياتهـا، علشـان تقـدر تتقـدم لمحضـر يسـوع
ِإيَماُنـــِك َقـــْد : "بعـــدها يســـوع يقـــول لهـــا. ، فاتكلـــت علـــى يســـوعقلبهـــا اتغيـــراتجـــاه معروفـــة بخطيتهـــا، وواضـــح إن 

فاتقــدمت لمحضــره . هــي اتكلــت عليـه إنــه يســتقبلها. ، مــش اللــي عملتيــه خلصــك، لكـن إيمانــك خلصــك"َخلَصـكِ 
أنـا هـا أسـتقبلك، هـا : هـو قـال. ردهـا .."ِإيَماُنِك َقْد َخلَصِك، ِاْذَهِبي ِبَسَالمٍ : "بكل أحمال حياتها، ويسوع قال لها

تـي هـا تغيـر وحك واآلالم اللي اختبرتها في حياتك نتيجة خطيتك، وها أتغلب عليها بإني أستقبلك ونعمأخد جر 
مهمـا كـان ماضـينا مكـدس، مهمـا كـان اللـي عملنـاه ولـو حتـى األسـبوع اللـي . دي أخبار سارة لينـا كلنـا. حياتك
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إنمـا نتقـدم ليسـوع . بعدها نتقدم ليسوعخبر سار إننا ندرك إننا التقدم ليسوع مش معناه إننا نظبط حياتنا .. فات
، الزم نعمـل فيـه كـذا أو كـذا ده مش خـالص مبنـي علـى أدائنـا. في حياتنا، ونعمته بتغير حياتناغير نقي  لكل

أنـا هـا : وبنعمتـه بيقـول. يسوع بيمنحنا كرامة في وسط خطيتنا. علشان نستحق الكرامة اللي يسوع بيمنحها لينا
  .أستقبلك

  
فـــي فـــي جـــدل . دي يمكـــن مـــن أكثـــر القصـــص المألوفـــة فـــي الكتـــاب المقـــدس. ١١: ١٥، لوقـــا القصـــة الثالثـــة

 ٤قصــص مختلفــة، أو مثــل واحــد فيــه  ٣، يمكــن مثــل واحــد فيــه ٤وال  ٣اإلصــحاح ده إذا كــان مثــل واحــد وال 
  .، يسوع بيوصف محبة اآلب٢٤ -١١: ١٥أًيا كان، خلونا نشوف لوقا . قصص مختلفة

َفَقَســَم . َيــا َأِبــي َأْعِطِنــي اْلِقْســَم الــِذي ُيِصــيُبِني ِمــَن اْلَمــالِ : َفَقــاَل َأْصــَغُرُهَما َألِبيــهِ ١٢. َكــاَن َلــُه اْبَنــانِ  ِإْنَســانٌ «:َوَقــالَ "
ِعيــَدٍة، َوُهَنــاَك َبــذَر َوَبْعــَد َأيــاٍم َلْيَســْت ِبَكِثيــَرٍة َجَمــَع االْبــُن اَألْصــَغُر ُكــل َشــْيٍء َوَســاَفَر ِإَلــى ُكــوَرٍة بَ ١٣. َلُهَمــا َمِعيَشــَتهُ 

َفَمَضـى َواْلَتَصـَق ١٥. َفَلما َأْنَفَق ُكل َشْيٍء، َحَدَث ُجوٌع َشِديٌد ِفي ِتْلَك اْلُكوَرِة، َفاْبَتَدَأ َيْحَتاجُ ١٤. َماَلُه ِبَعْيٍش ُمْسِرفٍ 
َوَكــاَن َيْشــَتِهي َأْن َيْمــَأل َبْطَنــُه ِمــَن اْلُخْرُنــوِب ١٦. َخَنــاِزيرَ  ِبَواِحــٍد ِمــْن َأْهــِل ِتْلــَك اْلُكــوَرِة، َفَأْرَســَلُه ِإَلــى ُحُقوِلــِه ِلَيْرَعــى

َكــْم ِمــْن َأِجيــٍر َألِبــي َيْفُضــُل َعْنــُه اْلُخْبــُز : َفَرَجــَع ِإَلــى َنْفِســِه َوَقــالَ ١٧. الــِذي َكاَنــِت اْلَخَنــاِزيُر تَْأُكلُــُه، َفَلــْم ُيْعِطــِه َأَحــدٌ 
َوَلْسـُت ُمْســَتِحقا ١٩َيـا َأبِـي، َأْخَطـْأُت ِإَلــى السـَماِء َوقُـداَمَك، : وُم َوَأْذَهــُب ِإلَـى َأبِـي َوَأقُـوُل َلــهُ َأقُـ١٨! َوَأَنـا َأْهِلـُك ُجوًعـا

َأُبــوُه، َفَتَحــنَن  َوإِْذ َكــاَن َلــْم َيــَزْل َبِعيــًدا َرآهُ . َفَقــاَم َوَجــاَء ِإَلــى َأِبيــهِ ٢٠. ِاْجَعْلِنــي َكَأَحــِد َأْجــَراكَ . َبْعــُد َأْن ُأْدَعــى َلــَك اْبًنــا
َيا َأِبي، َأْخَطـْأُت ِإَلـى السـَماِء َوقُـداَمَك، َوَلْسـُت ُمْسـَتِحقا َبْعـُد َأْن :َفَقاَل َلُه االْبنُ ٢١. َوَرَكَض َوَوَقَع َعَلى ُعُنِقِه َوَقبَلهُ 

وَلـى َوَأْلِبُسـوُه، َواْجَعلُـوا َخاَتًمـا ِفـي َيـِدِه، َوِحـَذاًء ِفـي ِرْجَلْيـِه، َأْخِرُجـوا اْلُحلـَة األُ : َفَقاَل اَألُب ِلَعِبيـِدهِ ٢٢. ُأْدَعى َلَك اْبًنا
َفاْبتَـَدُأوا . َألن اْبِنـي هـَذا َكـاَن َميتًـا َفَعـاَش، َوَكـاَن َضـاال َفُوِجـدَ ٢٤َوَقدُموا اْلِعْجَل اْلُمَسمَن َواْذَبُحـوُه َفَنْأُكـَل َوَنْفـَرَح، ٢٣

  ".َيْفَرُحونَ 
  

عـارفين . بياخدنا من كوننـا ضـالين إلننـا ُنوجـد -٣و.. بياخدنا من النجاسة للطهارة، ومن الرفض للقبول يسوع
الميـراث اللـي كـان هـا يبقـى مـن حقـه .. االبن بيروح ألبوه ويقول له إنه عايز نصـيبه مـن األمـالك. القصة دي

مـت، علشـان هـا أقـدر أخـد األمـالك اللـي أنا حالي ها يبقى أحسن لو : وبكده كأنه بيقول ألبوه. لما أبوه يموت
ويبعـد ويبـذر كـل أموالـه، وينتهـي بيـه األمـر بيشـتغل . ده بيحط على أبوه خزي وعـار شـداد جـًدا. ها تسيبها لي
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يـا : فيرجـع لنفسـه ويتسـائل. أكيد مش موقف كويس يالقي نفسه فيـه. أكل الخنازيروسط الخنازير، وبيغير من 
وهو بيقرب علـى البيـت يتسـائل رد فعـل أبـوه هـا . ستجمع شجاعته، ويرجع البيتفي! ترى أقدر أرجع بيتي ثاني

أول حاجــة، لكــون األب مســتني ابنــه .. صــورة مذهلــة. لكــن بمجــرد مــا أبــوه يشــوفه، بيجــري ناحيتــه. يكــون إيــه
. .لكــن فــي حاجــة ثانيــة. إننــا نعــرف إنــه مهمــا بعــدنا، فلينــا أب مســتنينا.. حاجــة رائعــة. وشــافه جــاي مــن بعيــد

ودي المرة الوحيدة اللي بنشوف فيهـا اهللا مسـتعجل . دي مفاجأة كبيرة للثقافة اليهودية في المثل ده! األب جري
، علشـان عـايز يوريـه أد إيـه طـب ليـه بيجـري؟ مـن محبتـه البنـه.. األب بيجـري علـى ابنـه. في الكتاب المقـدس

  .لكن في سبب أعمق من كده كمان أكيد،! بيحبه
  

ليـــه األب جـــري . الفقـــرة دي هـــا تغيـــر فهمـــك لمثـــل االبـــن الضـــال بالكامـــل. ١٨: ٢١التثنيـــة خلونـــا نفـــتح ســـفر 
ــٌد َوَمــاِرٌد َال َيْســَمُع ِلَقــْوِل َأِبيــِه َوَال «: "يقــول ١٨عــدد وحضــن ابنــه أو وقــع علــى عنقــه؟  ِإَذا َكــاَن ِلَرُجــل اْبــٌن ُمَعاِن
ـــِه، َوُيَؤدَباِنـــِه َفـــَال َيْســـَمُع َلهُ  ـــُه َوَيْأِتَيـــاِن ِبـــِه ِإَلـــى ُشـــُيوِخ َمِديَنِتـــِه َوإَِلـــى َبـــاِب َمَكاِنـــِه، ١٩. َمـــاِلَقـــْوِل ُأم ُيْمِســـُكُه َأُبـــوُه َوُأم

َجـاِل َفَيْرُجُمـُه َجِميـُع رِ ٢١. اْبُنَنـا هـَذا ُمَعانِـٌد َوَمـاِرٌد َال َيْسـَمُع ِلَقْوِلَنـا، َوُهـَو ُمْسـِرٌف َوِسـكيرٌ : َوَيُقوَالِن ِلُشُيوِخ َمِديَنِتـهِ ٢٠
أخــدت بالــك؟ حاجــة قويــة  ".َفَتْنــِزُع الشــر ِمــْن َبْيــِنُكْم، َوَيْسـَمُع ُكــل ِإْســَراِئيَل َوَيَخــاُفونَ . َمِديَنِتـِه ِبِحَجــاَرٍة َحتــى َيُمــوتَ 

ـــو بيخـــزيهم . فـــاكرين صـــورة الكرامـــة والخـــزي؟ هـــي دي الصـــورة هنـــا. أوي االبـــن مـــش بيجلـــب كرامـــة لعيلتـــه ل
. ليــه؟ ألن النــاموس بيقــول إن اللــي يجلــب الخــزي ده ألهلــه يســتحق يتــرجم. النــاموس بيقولــه ده اللــي. بأفعالــه

اللـي عـايز يـرجم ابنـي، الزم يرجمنـي األول علشـان يوصـل : لسـان حالـه بيقـول.. علشان كده األب جري البنه
لكـل . البشـارةده جمـال . األب بيغطي ابنـه علشـان لـو حـد حـاول يرجمـه، الحجـر ييجـي فـي األب بدالـه. البني

اللـــي حاســـين بـــالعجز، اللـــي حاســـين إن اهللا مـــش ممكـــن يقـــدر يســـامح األمـــر ده أو ده، إن الـــرب مـــش ممكـــن 
ده اهللا المسـتعجل علشـان ينقـذ شـعبه، حتـى لمـا ". أنا هـا أنقـذك: "جز يسوع بيقوليردني، لكل اللي حاسين بالع
ســوه رداء، حطــوا خــاتم فــي إيديــه، وحــذاء فــي لب. "بيســرع علشــان يــرد كــرامتهم. بيجلبــوا خــزي تــام علــى نفســهم

اللـي كـان المفـروض يكـون جنـازة اتحـول لوليمـة ألن ". خلونـا نحتفـل. هو مش عبـد، لكـن حـر فـي بيتنـا. رجليه
  . شعبه من خطاياهم بيخلصاهللا 
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طيـاك لدرجـة حسسـتك بـالعجز وحسـيت إنـك عمـرك مـا غيا تـرى اتحطيـت قبـل كـده فـي موقـف كانـت خطيتـك م
أحــب أفكــرك إننــا . تخــرج منهــا؟ أو يمكــن فــي نــاس بتحــبهم وبتهــتم ألمــرهم هــم اللــي فــي الموقــف دههــا تقــدر 

  .هو بيخلص شعبه من الخزي اللي الخطية بتجلبه. بنخدم إله بيخلص شعبه من الخطية ومن أمور العالم ده
  

  .١٩ده مثل من جزأين، ها نشوف الجزء األول منه في عدد . ١٩: ١٦لوقا . القصة الرابعة
َوَكــاَن ِمْســِكيٌن اْســُمُه ِلَعــاَزُر، ٢٠. َكــاَن ِإْنَســاٌن َغِنــي َوَكــاَن َيْلــَبُس اَألْرُجــواَن َواْلَبــز َوُهــَو َيتَــَنعُم ُكــل َيــْوٍم ُمَتَرفًهــا«١٩"

ــاْلُقُروِح،  ، َبــْل َكاَنــِت َوَيْشــَتِهي َأْن َيْشــَبَع ِمــَن اْلُفَتــاِت ٢١الــِذي ُطــِرَح ِعْنــَد َباِبــِه َمْضــُروًبا ِب ــاِقِط ِمــْن َماِئــَدِة اْلَغِنــي الس
َوَمـــاَت اْلَغِنـــي َأْيًضـــا . َفَمـــاَت اْلِمْســـِكيُن َوَحَمَلْتـــُه اْلَمَالِئَكـــُة ِإَلـــى ِحْضـــِن ِإْبـــَراِهيمَ ٢٢. اْلِكـــَالُب تَـــْأِتي َوَتْلَحـــُس ُقُروَحـــهُ 

: َفَنـاَدى َوَقـالَ ٢٤َعـَذاِب، َوَرَأى ِإْبـَراِهيَم ِمـْن َبِعيـٍد َوِلَعـاَزَر ِفـي ِحْضـِنِه، َفَرَفَع َعْيَنْيِه ِفي الَجِحيِم َوُهَو ِفي الْ ٢٣َوُدِفَن، 
َد ِلَســـاِني، َألنـــي مُ  َطـــَرَف ِإْصـــَبِ◌ِعِه ِبَمـــاٍء َوُيَبـــر ٌب ِفـــي هـــَذا َيـــا َأِبـــي ِإْبـــَراِهيَم، اْرَحْمِنـــي، َوَأْرِســـْل ِلَعـــاَزَر ِلَيُبـــلَعـــذ

ــاَل إِ ٢٥. اللِهيــِب  ــَراِهيمُ َفَق ــَك ِفــي َحَياِتــَك، َوَكــذِلَك ِلَعــاَزُر اْلَبَالَيــا: ْب ــا اْبِنــي، اْذُكــْر َأنــَك اْســَتْوَفْيَت َخْيَراِت َواآلَن ُهــَو . َي
الـِذيَن ُيِريـُدوَن اْلُعُبـوَر ِمـْن  َوَفْوَق هَذا ُكلِه، َبْيَنَنا َوَبْيـَنُكْم ُهـوٌة َعِظيَمـٌة قَـْد ُأْثِبتَـْت، َحتـى ِإن ٢٦. َيَتَعزى َوَأْنَت َتَتَعذبُ 

  ".هُهَنا ِإَلْيُكْم َال َيْقِدُروَن، َوَال الِذيَن ِمْن ُهَناَك َيْجَتاُزوَن ِإَلْيَنا
  

واضــح إن القصــة بتبتــدي . االنعكـاس فــي الفقــرة دي مهـول. مــن الفقــر للغنــىخلونـا نشــوف إزاي يســوع بياخـدنا 
اللـي بيشـير لمـدى غنـاه فـي العـالم ) مـوڤ(ل الغني كان البس أرجـوان الراج. بالتناقض بين رجل غني ولعازر

ومن ناحية ثانية، في لعازر اللي مـا كـانش قـادر يعمـل حاجـة غيـر إنـه . كان عنده كل شيء ممكن يتمناه. ده
لكــن بعــدها االتنــين بيموتــوا، وكــل حاجــة . صــورة مؤلمــة جــًدا لفقــر لعــازر. يقعــد ويســيب الكــالب تلحــس قروحــه

أربـع مـرات يقـول .. فنشوف لعازر بيتمتع بالوليمة جنب إبـراهيم، ونشـوف الراجـل الغنـي فـي ألـم شـديد .تتعكس
  . ونشوف هوة ال يمكن تتعبر. الكتاب إنه في عذاب

  
بنشــوف علــى مــدار إنجيــل لوقــا تأكيــد علــى الفقــر والمســيح . دي صــورة إلزاي يســوع بياخــدنا مــن الفقــر للغنــى

مـش هـدف . مـا تنسـوش النقطـة دي. الفقر المادي، لكـن الفقـر الروحـي كمـان مش بس. بيعمل إيه وسط الفقر
وال لـو إننـا أغنيـاء فـي .. القصة دي إنها تقول لنا إننا لو فقـراء مادًيـا فـي العـالم ده، هـا نبقـى أغنيـاء فـي السـما
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معــروف إنــه غنــي إبــراهيم كــان . مــش ده اللــي الفقــرة الكتابيــة دي بتعلمــه لنــا. العــالم ده يبقــى هــا نــروح الجحــيم
وٕان . إنما الصورة هنا للفقر فـي االتكـال علـى اهللا، للثقـة فـي اهللا. وأهه قاعد جنب لعازر. جًدا في العهد القديم

لمــا تــروح بــالد فقيــرة وتشــوف إيمــان النــاس هنــاك، إيمــان نقــي . كنــت أعتقــد إن لألمــر عالقــة بمســتوانا المــادي
فـي حـين إنـه فـي مجتمعنـا . ا عنـدهمش أمـور العـالم يتكلـوا عليهـاالناس سهل عليها تتكل على اهللا ألن م. جًدا

فـــ هنــا بنشــوف . الحــديث، ســهل جــًدا نعتمــد علــى الحاجــات اللــي بنمتلكهــا بــدل مــا نتكــل علــى اهللا اللــي بنخدمــه
يســوع بيخاطــب كــل المتضــعين، كــل اللــي بيتكلــوا علــى اهللا إنــه يــديهم كفــايتهم، يــديهم . نقلــة مــن الفقــر للغنــى

. قبـل وبعـد المـوت فـي مكافـأة. خلوا بالكم من النقطة دي". أنا ها أكافئك: "ضعين يسوع بيقوللكل المت. قوتهم
لمــا عبــروا الناحيــة التانيــة، اتعكســت . كــان يملــك كــل مــا يتمنــاه. الفــرق إن قبــل المــوت كانــت المكافــأة للغنــي

، . اهللا مــنح كرامــة، بــدل مــا نحــاول نكســب كرامــة لنفســنا. المكافــآت بالكامــل لكــل المتضــعين، اللــي بيتكلــوا علــي
االتضـاع هـو . مهما كان اللـي العـالم ده بيجلبـه علـيكم، مهمـا كـان اللـي معـاكم أو مـش معـاكم، أنـا هـا أكـافئكم

  .محتاجين نشوف ده.. المهم هنا
  

  .نختم بيسوع في طريقه ألورشليم للصلب. ، دي قصتنا الخامسة٣٥: ١٨لوقا .. آخر صورة
َمـا َعَسـى «:َفَلما َسِمَع اْلَجْمَع ُمْجَتاًزا َسَألَ ٣٦. َرَب ِمْن َأِريَحا َكاَن َأْعَمى َجاِلًسا عَلى الطِريِق َيْسَتْعِطيَوَلما اْقتَ ٣٥"

ـــازٌ ٣٧» َأْن َيُكـــوَن هـــَذا؟ ـــَأْخَبُروُه َأن َيُســـوَع الناِصـــِري ُمْجَت ـــاِئالً ٣٨. َف ـــا«: َفَصـــَرَخ ِق ـــَن َداُوَد، ارْ  َي . »!َحْمِنـــيَيُســـوُع اْب
ــا ُهــَو َفَصــَرَخ َأْكثَــَر َكِثيــًرا٣٩ ُموَن ِلَيْســُكَت، َأمَفَوَقــَف َيُســوُع َوَأَمــَر َأْن ٤٠. »!َيــا اْبــَن َداُوَد، اْرَحْمِنــي«: َفــاْنَتَهَرُه اْلُمَتَقــد

: َفَقـاَل َلـُه َيُسـوعُ ٤٢. »!َياَسـيُد، َأْن ُأْبِصـرَ «: َفقَـالَ » ؟َماَذا ُتِريُد َأْن َأْفَعَل ِبـكَ «:ِقاِئالً ٤١َوَلما اْقَتَرَب َسَأَلُه . ُيَقدَم ِإَلْيهِ 
ُد اهللاَ ٤٣. »ِإيَماُنَك َقْد َشَفاكَ . َأْبِصْر « ُحوا اهللاَ . َوِفي اْلَحاِل َأْبَصَر، َوَتِبَعُه َوُهَو ُيَمجْعِب ِإْذ َرَأْوا َسبَوَجِميُع الش."  
  

. الــرفض للقبــول، مــن كــون حــد ضــال ألنــه ُيوجــد، مــن الفقــر للغنــى شــفنا اهللا بياخــد مــن النجاســة للطهــارة، مــن
  .من العمى للبصردلوقتي نشوف يسوع بياخدنا 

  
َيُســـوُع اْبـــَن َداُوَد،  َيـــا: "، بيصـــرخ ليســـوعاألعمـــى ده، مـــذكور فـــي روايـــة مـــرقس لألحـــداث إن اســـمه بارتيمـــاوس

األعمـى فـي المجتمـع ده مـا كـانش يقـدر . ريـقكان أعمى، ونتيجة عماه لجأ للشحاتة على جنب الط" !اْرَحْمِني
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الجمـوع حـاولوا يسـكتوه، لكنـه صـرخ . وهو قاعد سمع إن يسـوع جـاي، فبـدأ يصـرخ. يعمل حاجة تاني غير كده
: يســوع بيقــول لــه كلمــة واحــدة.. عــايزكوا تشــوفوا حاجــة فــي الصــورة دي" !َيــا اْبــَن َداُوَد، اْرَحْمِنــي"بصــوت أعلــى 

لكــن مــش بــس عــايزكوا تشــوفوا الصــورة الجســدية، لكــن كمــان الصــورة . األعمــى يتــرد لــه ، ففجــأة نظــر"َأْبِصــْر "
  ". ا أعلن ذاتي ليكأنا ه: "يسوع بيقول ،لكل اللي محتاجين شفاء. اللي وراها

  
في الجزء ده من لوقا، يسوع كان قرب من الصـليب، والنـاس بتتسـائل . خلوا بالكم الفقرة دي بتتكلم عن البصر

لكــن ييجــي راجــل أعمــى . كــل اللــي كــانوا شــايفين يســوع كــانوا شــاكين فيــه. ا تــرى ينفــع يــآمنوا بيــهمــين يســوع ويــ
أنـا هـا أعلـن : فيسـوع رد. صرخ طالـب شـفاء" !َيُسوُع اْبَن َداُوَد، اْرَحْمِني َيا: "قال. عارف كويس مين هو يسوع

والجميـل فـي األمـر . للراجـل دهأظهـر ذاتـه بوضـوح . يسوع جلب نـور وسـط ظلمتـه". إيمانك شفاك.. ذاتي ليك
  . وهو بيمجد اهللا إنه اتنقل من الشحاتة على جانب الطرقات إلنه يمشي جنب يسوع

  
النجاســة للطهــارة، مــن الــرفض للقبــول، مــن كــون حــد ضــال ألنـــه . أمثلــة لكــده ٥شــفنا . يســوع بــيعكس حالتنــا

بــيعكس . كلم فــي مواقــف كرامــة وخــزيمــن إنجيــل لوقــا يســوع بيــت. ن الفقــر للغنــى، ومــن العمــى للبصــرُيوجــد، مــ
، لكنـــه كمـــان بيفـــدي يســـوع مـــش بـــس بـــيعكس حالتنـــا. لكـــن القصـــة مـــش بتنتهـــي هنـــا. حالتنــا فـــي المواقـــف دي

. لمـا يسـوع يتنقـل مـن الصـليب للقيامـة.. خلونا نشوف الصورة المطلقة للكرامة والخزي فـي إنجيـل لوقـا. نفوسنا
. ا اتحـط علـى يسـوع وهـو بيتهـان ويتضـرب ويتجلـد ويتـف عليـهخـزي وعـار خطايانـ. ما تنساش رسالة الصليب

لكـن . اتعلق علـى الصـليب بخـزي وعـار قـدام كـل اللـي يمـر بيـه. اتسمر على الصليب، وكل عارنا اتحط عليه
ده يرجعنــا لكلمــات يســوع . اهللا أخــد صــورة الخــزي المطلقــة دي وحولهــا لصــورة كرامــة مطلقــة فــي قيامــة المســيح

المثيــر فــي األمــر . إنــه جــه علشــان يطلــق المأســورين فــي حريــة ويكــرز بســنة مقبولــة للــرب لمــا قــال ٤فــي لوقــا 
سـنة . ، هـا تشـوف ذكـر لسـنة اليوبيـل٢٥، وترجـع أكثـر لالويـين ٦١إنك لما ترجـع ألصـل المقولـة فـي إشـعياء 

روف لــو حــد مــر بظــ.. ســنة بــُيعلن إن لــو حــد عليــه ديــن، بيتلغــي ٥٠كــل . ســنة ٥٠اليوبيــل كانــت بتيجــي كــل 
فلما يسـوع ييجـي للمشـهد . سنة اهللا كان بيساوي الموازين، إن جاز التعبير ٥٠كل . رر صعبة وبقى عبد، بيتح

.. ويقــول إنــه جــه يطلــق المأســورين فــي حريــة ويكــرز بســنة مقبولــة للــرب ٦١ويقتــبس مــن إشــعياء  ٤فــي لوقــا 
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ين بالخطيــة لكــل المقهــورين بســبب بكــده بيقــول لكــل المأســور  ..صــليب ويمــوت عليــه، ويقــوم مــن القبــرويــروح لل
  ".أنا ها أطلقكم. أنا جيت أحرركم: "خطاياكم، وفي وسط خزيكم

  
يســوع أخــد ". أنــا هــا أطلقــك: "يســوع بيقــول فــي وســط خزيــك. دي صــورة اإلنجيــل فــي مجتمــع قــائم علــى الخــزي

أمر قـوي تقـدر تشـارك ألن ده " إزاي اهللا جلب مجده في وسط خزيي؟: "أتمنى تفكر بجد. خزينا، وحوله لكرامة
  .بيه في مجتمع قائم على الخزي


