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 مثل الفر�يس والعشار 
 ر�موند بقلم إر�ك 

   إثارةإنها حلظة  
ً

   �د،  ١٤-٩:  ١٨. يف لوقا  ما   يف أحداث قصة  و�يضاح عندما ن�تشف حتوال
ً

صعد  .  ا مفاجئً   حتوال
ار  هو عشَّ   تندهش من رؤ�ته هناك. وهو الفر�يس. واآلخر    —  ع رؤ�ته هناك . أحدهم تتوقَّ يلصليا يلك  إىل اهلرجالن  

 خان إخوته. قد  و�عترب شخص وضيع 

ار،  ًرا أمام اهللا. املفاجأة � أن هذا الشخص هو العشَّ ربَّ الكهما ذهب للصالة، و� انلهاية، واحد فقط رجع إىل بيته مُ 
ْ�ُفِسِهمْ   َواثِِق�َ   ِلَقْومٍ   : "َوقَاَل يف ابلدايةلوقا    �ربنا ؟  ذلكوليس القائد ادلي�. كيف حدث  

َ
   بِأ

َ
بَْراٌر،  �َُّهمْ أ

َ
  َوَ�ْتَِقُرونَ   أ

التضاع  اأمام اهللا. وما نراه هو أنه مع �سوع، طر�ق    اتلواضعهذه قصة عن الكرب�اء وف).  ٩الَْمثََل" (اآلية    هَذا  اآلَخِر�نَ 
 الرتفاع. اهو طر�ق 

إىل  ، ذهب الفر�يس  هذا املثل  ). يف٤٧:  ٢٠(  األما�ن العامةيف    ٍن بأنهم يظهرون و�سلكون بتديُّ   الفر�سيُّونُعرف  
 عنه شيئ�. �شف تصالته  و. هليلك وص�َّ ا

، هو �مل عصا 
ً

  شكر وج�ة لكمة  فبعد تقديميف مقابل لك شخص آخر.   نفسه  ىلع قياس حر�ص هو فقياس.  للأوال
نفسه يف مقابل   قاسما  هو أفضل منهم. عند  ،هو ليس مثل بايق انلاس. يف احلقيقةف  قياساته.  أفصح عن  هللا،إىل ا

اغبًلا  نحن  فشائع.    و بقدر ما ه  ما عمله هو خط�قه.  عن تفوُّ   أعلن )،  ١١:  ١٨ار (يف مقابل هذا العشَّ   خاصةً اآلخر�ن،  
  أعمته املعيار هو بر اهللا، وليس بر اآلخر�ن. لقد  فشيئًا.    ذلكل�ن يف انلهاية ال يع�    ،نقارن أنفسنا باآلخر�نما  

 ه. ئكرب�ا 

ُصومُ قال؟  هما فعل  يذكرة. الحظ كيف  ثانيًا، هو �مل س�ته اذلاتيَّ 
َ
"أ تَْ�ِ   :  ْسبُوِع،  يِف   َمرَّ

ُ
ُ   األ َعرشِّ

ُ
ْ�تَنِيِه"    َما   لُكَّ   َوأ

َ
أ

هذا  يتفاخر  أن    من الُمدهشنفسه أنه بار. أليس  ب  ا هو، كما قال �سوع، واثقً و.  هبما فعلتفاخر  هو يف).  ١٢(اآلية  
  كما لو أنه اهللا    ىلعة  س�ته اذلاتيَّ   قرأ هو يفث؟  ن يتحدَّ مَ ل  هل يعرفيلك أمام اهللا يف الصالة؟  الرجل بنفسه يف اهل

ث  إعجابه. يف انلهاية، يبدو أنه  سيث� ا نفتخر  �ن يف ماكن خط� إن كنَّ أ�رث من حديثه مع اهللا.    نفسه  إىل   اكن يتحدَّ
 من االعرتاف خبطايانا هل.

ً
 بأنفسنا أمام اهللا بدال

ي�شف عن    عنهار فارغة. لك يشء  العشَّ   الئة، فإن يدتم   يس� الفرِّ   اار. إن اكنت يد �د هذا الرجل اآلخر، العشَّ ثم  
قف بعيًدا ألنه منفصل عن اهللا �سبب  وهو  يف وقفته و� صالته. فاتلواضع    ظهر).  ١٣ن�سار (اآلية  االدم وانل
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لتعب� ستمر يف القرع ىلع صدره لبل اينيه إىل السماء.  ، حىت أنه لم يرفع عاياهخط  �سبب  هو �شعر باخلجلو.  اياهخط
 . و�تاجها �شدةلرمحة ألنه يعلم أنه خاطئ ل طلبًا هللا إىل ا . ورصخ حزنه وأسفه عن

 من أن ينظر إىل نفسه حبثًا عن الرب،  عن الفرِّ   ما مدى اختالفه
ً

ع  �يس؟ بدال  —  لرمحةلهللا طلبًا  إىل اار  العشَّ ترضَّ

غضب    أن يُرفع  من أجل  رصخة   والرمحة ه  إن طلب.  تُعربِّ عن تواضعهعه  . حىت طر�قة ترضُّ نفسه  بر يف  ليس هلألنه  
من    امحَّر") �ن نرى هذا اخلاطئ الُمدان وهو متضع يف اهليلك. صدره  االسرتضاءا "(حرفيًّ   تهونعمسب بره  اهللا حب 

 إىل األسفل. منخفض  لرمحة، ورأسهلبًا لمن الرصاخ ط أجشصوته و، القرع عليه يف يأٍس 

   نََزَل   هَذا  : "إِنَّ إخبارنا ختتم �سوع القصة با
َ

ًرا   بَيِْتهِ   إِىل نَّ   َذاَك،  ُدونَ   ُمرَبَّ
َ
  َ�ْفَسهُ   يََضعُ   َوَمنْ   َ�تَِّضُع،  َ�ْفَسهُ   يَْرَ�عُ   َمنْ   لُكَّ   أل

 ). ١٤يَْرتَِفُع" (اآلية 

ًرا. لقد  ربَّ ار هو من ذهب إىل بيته مُ فارغت�. ول�ن العشَّ اكنتا  ار  بالرب اذلايت. و�دا العشَّ   ملوءت��يس  اكنت يدا الفرِّ 
عِلنَ 

ُ
  ليك يف نظر اهللا عن طر�ق اثلقة يف نفسه. الطر�قة الوحيدة    ا بارً أبًدا أي شخص  ب  يف نظر اهللا. لن ُ�سَ باًرا    أ

نال املثل، �سوع املسيح نفسه،   روى اذلي  �سانر شخص آخر. اإليُصبح املرء باًرا أو اكمًال يف نظر اهللا � اثلقة يف ب
مه  قدِّ نُ  ما ). إدراك أنه ليس دلينا ٢١: ٥كورنثوس  ٢؛ ١: ٥للمؤمن� عندما يقبلوه باإليمان (رومية   َسباذلي ُ� الرب 

�هذه الطر�قة يرتفع  هو ما يدعو إىل الفرح. و   أن لك ما �تاجه موجود يف املسيح   إدراكهللا �علنا نتضع. ول�ن  
 تضعون. المُ 

 

بوالية  واترتاون،    مدينة  يف  )Redeemer Fellowship Church( لكنيسة    الرايع الرئييسهو    إر�ك ر�موندالقس  
 ."Chasing Contentment"ف كتابؤلِّ ماستشوستس. وهو مُ 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 
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