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األحد السادس عشر من زمن العنصرة العنوان األحد

١صفحة

ار مثل الفرّيسي والعشّ
(لوقا ١٨/ ٩-١٤)

رين: رُونَ اآلخَ تَقِ ْرَار، وَيَحْ َب م أ َّهُ م أَن هِ سِ ْفُ ونَ في أَن ُنَاسٍ يَثِقُ َثَلَ أل ٩. قالَ الربُّ يَسوعُ هذَا امل
ار. شَّ رُ عَ رِّيسيٌّ وَاآلخَ ما فَ دُهُ ا، أَحَ لِّيَ يْكَلِ لِيُصَ دَا إِلى الهَ عِ النِ صَ ١٠. "رَجُ

النَّاسِ  تُ كَبَاقِي  لَسْ َنِّي  كُرُكَ أل أَشْ  ، مَّ أَللّهُ ول:  وَيَقُ هِ  سِ نَفْ لِّي في  يُصَ يُّ  رِّيسِ الفَ وَقَفَ  فَ  .١١
ار. شَّ ِنيَ الزُّنَاة، وَال كَهذَا العَ املِ نيَ الظَّ اعِ مَّ الطَّ

ي. ا أَقْتَنِ نْ كُلِّ مَ رَ عَ شْ بُوع، وَأُؤَدِّي العُ َّتَنيِ في األُسْ ر ومُ مَ ١٢. إِنِّي أَصُ
رَعُ  يَقْ بَلْ كانَ  اء،  مَ السَّ إِلى  يْنَيْهِ  عَ عَ  يَرْفَ أَنْ  تَّى  يدُ حَ يُرِ وَ ال  وَهُ يدًا  بَعِ وَقَفَ  فَ  ُ ار شَّ العَ ا  أَمَّ  .١٣

َاطِئ! َنَا اخل نِّي أ حْ عَ فَ ، إِصْ مَّ ً: أَللّهُ َهُ قَائِال دْر صَ
نْ  ع، وَمَ هُ يُوَاضَ سَ عُ نَفْ نْ يَرْفَ َنَّ كُلَّ مَ ا ذاكَ فَال! أل ًا، أَمَّ َّر بَر ١٤. أَقُولُ لَكُم إِنَّ هذَا نَزَلَ إِلَى بَيْتِهِ مُ

هُ يُرْفَع." سَ عُ نَفْ يُواضِ

مقدّمة
. في هذا  مِ الثَّاني من إجنيلِ لوقا (٩: ٥١ – ١٩:٢٨) وهو صعودُ يسوعَ الى اورشليمَ نحنُ في القسْ
نِ الكنيسة ويُورِدُ فيه نصائحَ وإرشاداتٍ للمسيحيِّ املؤمنِ  سُ لوقا لزمَ هِ، يؤسِّ القسمِ من إجنيلِ
ليرينا مثلَ عيشِ املسيحيِّ ومثالً  ارِ  والعشَّ الفرِّيسيِّ  ثَلُ  مَ يأتي  االرشاداتِ  ومن ضمنِ هذه 
خصيتَنيْ  ه في الشَّ يَرى كلُّ مؤمنٍ نفسَ تُذكرُ األسماءُ لكي  بب ال  ا له. لهذا السّ معاكسً

ارِ.    عُ إن كانَ كالعشَّ فيتوبَ إن كان يشبِهُ الفريسيَّ ويتشجَّ

شرح اآليات
رين: رُونَ اآلخَ تَقِ ْرَار، وَيَحْ َب م أ َّهُ م أَن هِ سِ ْفُ ونَ في أَن ُنَاسٍ يَثِقُ َثَلَ أل ٩. قالَ الربُّ يَسوعُ هذَا امل

ً ويريدون أن يظهروا أنقياءَ  هم ابرارا هُ إلى الّذين يعتبرون أنفسَ ، إنّه يتوجَّ هدفُ يسوعَ واضحٌ
بالذَاتِ  االكتفاءَ  أنَّ  فُ  ويكشِ كما   . التَّواضعِ إلى  َثلِ  امل فيهذا  يسوعُ  فيدعوهم   ، للعالمِ

نا من نعمةِ اهللاِ.  مُ وباألعمال الّتي نقومُ بها يحرِ

ار. شَّ رُ عَ رِّيسيٌّ وَاآلخَ ما فَ دُهُ ا، أَحَ لِّيَ يْكَلِ لِيُصَ دَا إِلى الهَ عِ النِ صَ ١٠. "رَجُ
ةِ الذَّبيحةِ ولكن هذا ال  ، ساعةَ تقدِمَ باحِ واملساءِ الةِ في الصَّ ليصلّيا: اعتادَ اليهودُ على الصَّ
الةَ في أيِّ وقتٍ من النَّهار، في الهيكلِ (أع ٣ : ١). ويأتي هذا املثلُ ليشدِّدُ على اإلحلاحِ  مينَعُ الصَّ

الةِ بعدَ أن أظهر أهميّتها. رَ كيفيةَ الصَّ الةِ فيُظهِ في الصَّ

ا أَقْتَنِي. نْ كُلِّ مَ رَ عَ شْ بُوع، وَأُؤَدِّي العُ َّتَنيِ في األُسْ ر ومُ مَ ١٢. إِنِّي أَصُ
التي  والوصايا  يفعلْها  لم  الّتي  اخلطايا  فيها  يعدِّدُ  اهرِ  الظَّ في  شكرٍ  صالةُ  هي  صالتُه 
ا. هي ممارساتٌ يقومُ بها الفرِّيسيُّ (٥: ٣٣، ١١: ٤٢)  قُ فيها املطلوب منه شرعً ها ويحقِّ فِظَ حَ
رُ شيئًا من اهللاِ. كما وأنَّ نبْذَه  َّه ال ينتظِ ه لذاتِه يدلُّ على أن فيجدَ فيها براءته ولكنَّه بتبريرِ
فتَ أنَّ هذه التَّرجمةَ احلرفيَّةَ أدّتْ به إلى نبْذِ صالتِه.  للخاطئ هو ترجمةٌ للمزمور ٢٦ لكنَّ الالّ

رَعُ  يَقْ بَلْ كانَ  اء،  مَ السَّ إِلى  يْنَيْهِ  عَ عَ  يَرْفَ أَنْ  تَّى  يدُ حَ يُرِ وَ ال  وَهُ يدًا  بَعِ وَقَفَ  فَ  ُ ار شَّ العَ ا  أَمَّ  .١٣
َاطِئ! َنَا اخل نِّي أ حْ عَ فَ ، إِصْ مَّ ً: أَللّهُ َهُ قَائِال دْر صَ

ارُ بخطيئتِه وبطلبِهِ الرَّحمةِ ينفتِحُ على اهللاِ وعلى نعمتِهِ.  على عكسِ الفريسيّ يقرُّ العشَّ
 . دُ بالقيامِ بأيِّ إصالحاتٍ او أيِّ فعلِ تعويضٍ ا أنّه على عكسِ زكّا ال يعِ ُلفِتِ أيضً نَ امل ومِ

نْ  ع، وَمَ هُ يُوَاضَ سَ عُ نَفْ نْ يَرْفَ َنَّ كُلَّ مَ ا ذاكَ فَال! أل ًا، أَمَّ َّر بَر ١٤. أَقُولُ لَكُم إِنَّ هذَا نَزَلَ إِلَى بَيْتِهِ مُ
هُ يُرْفَع." سَ عُ نَفْ يُواضِ

ينالُه بأعمالِهِ هو في احلقيقةِ عطيّةُ اهللاِ (فل ٣: ٩) وعلى  أنّه  الفرّيسيّ  الّذي اعتبرَ  البِرٌّ 
ه  بْرِّرَ نفسَ ليُ دَ  َثَلُ بقلبِ االدوارِ فالَّذي صعَ امل . ينتهي  أنْ يتجاوبَ معه في العطاءِ االنسانِ 
ًا سرِّا. وهذا  َّر َّه خاطئٌ نزل مبر أن دَ علنًا على  الَّذي صعِ ا  أمَّ َّه مرذولٌ  أن لَ وهو يجهلُ  نَزِ علنًا 

ةِ نظرِ اهللاِ،  كونه ابن اهللاِ.  هَ ه من وُجْ ه يسوعُ امنا يطلِقُ احلُكمُ الّذي يطلقُ

خالصة روحيّة
. ويدعونا للتّواضعِ  الةِ ها لوقا للمؤمنِ عن العيشِ والصَّ هُ يأتي هذا املثلُ ضمنَ ارشاداتٍ يوجِّ
لفهمِ  دعوةٌ  هو  بالتّألي  ولكنه  االلهيَّةِ.  الرِّحمةِ  أحضانِ  بني  واالرمتاءِ  ارِ  بالعشَّ والتّمثلِ 
ى  ويتخطّ اعمالَنا  يسبِقُ  الّذي  والغفرانُ  املشروطِ  غيرُ  احلبُّ  هو  الّذي  االلهيِّ  املنطقِ 
ّ طريقةَ تعاملِ املسيحِ مع اخلطأةِ فهو الّذي نزَلَ إلينا  خطيئتنا. بهذا يأتي هذا املثلُ فيبرر
تَِفَ  لنعْ عُ  نتشجَّ املنطقِ  وبهذا  اهللاِ.  رحمةِ  على  نا  َّفَ عر وبذلكَ  شروطٍ  وبدونِ  أوالً  وأحبَّنا 

بخطايانا وتقبُّلِ رحمةِ اهللاِ وغفرانِهِ.   

الخوري إدي أبي يونس



ار مثل الفرّيسي والعشّ
(لوقا ١٨/ ٩-١٤)

رين: رُونَ اآلخَ تَقِ ْرَار، وَيَحْ َب م أ َّهُ م أَن هِ سِ ْفُ ونَ في أَن ُنَاسٍ يَثِقُ َثَلَ أل ٩. قالَ الربُّ يَسوعُ هذَا امل
ار. شَّ رُ عَ رِّيسيٌّ وَاآلخَ ما فَ دُهُ ا، أَحَ لِّيَ يْكَلِ لِيُصَ دَا إِلى الهَ عِ النِ صَ ١٠. "رَجُ

النَّاسِ  تُ كَبَاقِي  لَسْ َنِّي  كُرُكَ أل أَشْ  ، مَّ أَللّهُ ول:  وَيَقُ هِ  سِ نَفْ لِّي في  يُصَ يُّ  رِّيسِ الفَ وَقَفَ  فَ  .١١
ار. شَّ ِنيَ الزُّنَاة، وَال كَهذَا العَ املِ نيَ الظَّ اعِ مَّ الطَّ

ي. ا أَقْتَنِ نْ كُلِّ مَ رَ عَ شْ بُوع، وَأُؤَدِّي العُ َّتَنيِ في األُسْ ر ومُ مَ ١٢. إِنِّي أَصُ
رَعُ  يَقْ بَلْ كانَ  اء،  مَ السَّ إِلى  يْنَيْهِ  عَ عَ  يَرْفَ أَنْ  تَّى  يدُ حَ يُرِ وَ ال  وَهُ يدًا  بَعِ وَقَفَ  فَ  ُ ار شَّ العَ ا  أَمَّ  .١٣

َاطِئ! َنَا اخل نِّي أ حْ عَ فَ ، إِصْ مَّ ً: أَللّهُ َهُ قَائِال دْر صَ
نْ  ع، وَمَ هُ يُوَاضَ سَ عُ نَفْ نْ يَرْفَ َنَّ كُلَّ مَ ا ذاكَ فَال! أل ًا، أَمَّ َّر بَر ١٤. أَقُولُ لَكُم إِنَّ هذَا نَزَلَ إِلَى بَيْتِهِ مُ

هُ يُرْفَع." سَ عُ نَفْ يُواضِ

مقدّمة
. في هذا  مِ الثَّاني من إجنيلِ لوقا (٩: ٥١ – ١٩:٢٨) وهو صعودُ يسوعَ الى اورشليمَ نحنُ في القسْ
نِ الكنيسة ويُورِدُ فيه نصائحَ وإرشاداتٍ للمسيحيِّ املؤمنِ  سُ لوقا لزمَ هِ، يؤسِّ القسمِ من إجنيلِ
ليرينا مثلَ عيشِ املسيحيِّ ومثالً  ارِ  والعشَّ الفرِّيسيِّ  ثَلُ  مَ يأتي  االرشاداتِ  ومن ضمنِ هذه 
خصيتَنيْ  ه في الشَّ يَرى كلُّ مؤمنٍ نفسَ تُذكرُ األسماءُ لكي  بب ال  ا له. لهذا السّ معاكسً

ارِ.    عُ إن كانَ كالعشَّ فيتوبَ إن كان يشبِهُ الفريسيَّ ويتشجَّ

شرح اآليات
رين: رُونَ اآلخَ تَقِ ْرَار، وَيَحْ َب م أ َّهُ م أَن هِ سِ ْفُ ونَ في أَن ُنَاسٍ يَثِقُ َثَلَ أل ٩. قالَ الربُّ يَسوعُ هذَا امل

ً ويريدون أن يظهروا أنقياءَ  هم ابرارا هُ إلى الّذين يعتبرون أنفسَ ، إنّه يتوجَّ هدفُ يسوعَ واضحٌ
بالذَاتِ  االكتفاءَ  أنَّ  فُ  ويكشِ كما   . التَّواضعِ إلى  َثلِ  امل فيهذا  يسوعُ  فيدعوهم   ، للعالمِ

نا من نعمةِ اهللاِ.  مُ وباألعمال الّتي نقومُ بها يحرِ

٢صفحة

ار. شَّ رُ عَ رِّيسيٌّ وَاآلخَ ما فَ دُهُ ا، أَحَ لِّيَ يْكَلِ لِيُصَ دَا إِلى الهَ عِ النِ صَ ١٠. "رَجُ
ةِ الذَّبيحةِ ولكن هذا ال  ، ساعةَ تقدِمَ باحِ واملساءِ الةِ في الصَّ ليصلّيا: اعتادَ اليهودُ على الصَّ
الةَ في أيِّ وقتٍ من النَّهار، في الهيكلِ (أع ٣ : ١). ويأتي هذا املثلُ ليشدِّدُ على اإلحلاحِ  مينَعُ الصَّ

الةِ بعدَ أن أظهر أهميّتها. رَ كيفيةَ الصَّ الةِ فيُظهِ في الصَّ

ا أَقْتَنِي. نْ كُلِّ مَ رَ عَ شْ بُوع، وَأُؤَدِّي العُ َّتَنيِ في األُسْ ر ومُ مَ ١٢. إِنِّي أَصُ
التي  والوصايا  يفعلْها  لم  الّتي  اخلطايا  فيها  يعدِّدُ  اهرِ  الظَّ في  شكرٍ  صالةُ  هي  صالتُه 
ا. هي ممارساتٌ يقومُ بها الفرِّيسيُّ (٥: ٣٣، ١١: ٤٢)  قُ فيها املطلوب منه شرعً ها ويحقِّ فِظَ حَ
رُ شيئًا من اهللاِ. كما وأنَّ نبْذَه  َّه ال ينتظِ ه لذاتِه يدلُّ على أن فيجدَ فيها براءته ولكنَّه بتبريرِ
فتَ أنَّ هذه التَّرجمةَ احلرفيَّةَ أدّتْ به إلى نبْذِ صالتِه.  للخاطئ هو ترجمةٌ للمزمور ٢٦ لكنَّ الالّ

رَعُ  يَقْ بَلْ كانَ  اء،  مَ السَّ إِلى  يْنَيْهِ  عَ عَ  يَرْفَ أَنْ  تَّى  يدُ حَ يُرِ وَ ال  وَهُ يدًا  بَعِ وَقَفَ  فَ  ُ ار شَّ العَ ا  أَمَّ  .١٣
َاطِئ! َنَا اخل نِّي أ حْ عَ فَ ، إِصْ مَّ ً: أَللّهُ َهُ قَائِال دْر صَ

ارُ بخطيئتِه وبطلبِهِ الرَّحمةِ ينفتِحُ على اهللاِ وعلى نعمتِهِ.  على عكسِ الفريسيّ يقرُّ العشَّ
 . دُ بالقيامِ بأيِّ إصالحاتٍ او أيِّ فعلِ تعويضٍ ا أنّه على عكسِ زكّا ال يعِ ُلفِتِ أيضً نَ امل ومِ

نْ  ع، وَمَ هُ يُوَاضَ سَ عُ نَفْ نْ يَرْفَ َنَّ كُلَّ مَ ا ذاكَ فَال! أل ًا، أَمَّ َّر بَر ١٤. أَقُولُ لَكُم إِنَّ هذَا نَزَلَ إِلَى بَيْتِهِ مُ
هُ يُرْفَع." سَ عُ نَفْ يُواضِ

ينالُه بأعمالِهِ هو في احلقيقةِ عطيّةُ اهللاِ (فل ٣: ٩) وعلى  أنّه  الفرّيسيّ  الّذي اعتبرَ  البِرٌّ 
ه  بْرِّرَ نفسَ ليُ دَ  َثَلُ بقلبِ االدوارِ فالَّذي صعَ امل . ينتهي  أنْ يتجاوبَ معه في العطاءِ االنسانِ 
ًا سرِّا. وهذا  َّر َّه خاطئٌ نزل مبر أن دَ علنًا على  الَّذي صعِ ا  أمَّ َّه مرذولٌ  أن لَ وهو يجهلُ  نَزِ علنًا 

ةِ نظرِ اهللاِ،  كونه ابن اهللاِ.  هَ ه من وُجْ ه يسوعُ امنا يطلِقُ احلُكمُ الّذي يطلقُ

خالصة روحيّة
. ويدعونا للتّواضعِ  الةِ ها لوقا للمؤمنِ عن العيشِ والصَّ هُ يأتي هذا املثلُ ضمنَ ارشاداتٍ يوجِّ
لفهمِ  دعوةٌ  هو  بالتّألي  ولكنه  االلهيَّةِ.  الرِّحمةِ  أحضانِ  بني  واالرمتاءِ  ارِ  بالعشَّ والتّمثلِ 
ى  ويتخطّ اعمالَنا  يسبِقُ  الّذي  والغفرانُ  املشروطِ  غيرُ  احلبُّ  هو  الّذي  االلهيِّ  املنطقِ 
ّ طريقةَ تعاملِ املسيحِ مع اخلطأةِ فهو الّذي نزَلَ إلينا  خطيئتنا. بهذا يأتي هذا املثلُ فيبرر
تَِفَ  لنعْ عُ  نتشجَّ املنطقِ  وبهذا  اهللاِ.  رحمةِ  على  نا  َّفَ عر وبذلكَ  شروطٍ  وبدونِ  أوالً  وأحبَّنا 

بخطايانا وتقبُّلِ رحمةِ اهللاِ وغفرانِهِ.   


