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العشار الفريسي
األب أنطوان ملكي
في النص اإلنجيلي الذي قرأن ا الي وم وص ف لح التين :الفريس ي والعش ار .ليس المقص ود هن ا جماع ات
الفريسيين والعشارين والنظرة إليهما في المجتمع اليهودي ،بل حال ة ه ذا الفريس ي وحال ة ه ذا العش ار

المثَ ل .نحن نع رف أن الفريس يين ك انوا جماع ة مس تكبرين على غ يرهم ،كم ا يظه ر من ص الة
كم ا في َ
الفريسي في المثل ،ك انوا يمنن ون اهلل ب أنهم يص ّلون ويعمل ون بعض األعم ال التقوي ة .لكن ليس كلهم.
نحن نعرف أن نيقوديموس الذي أنزل ال رب عن الص ليب ك ان فريس ً
يا .ك ذلك العش ارون ،ك انوا جماع ة

مهمته ا جم ع عش ور م داخيل اليه ود للهيك ل ،لكنهم ك انوا يتالعب ون بحجم العُ ش ر بم ا يتناس ب م ع

مصالحهم ،لهذا كانوا مكروهين من اليهود الذين اعتبروهم خطأة .لقد رأينا هذا في قصة زك ا حين ق ال
له يسوع سوف آتي إلى بيتك ،فانتقد اليه ود أن ه ي دخل بيت خ اطئ .لكن زك ا أيض ًا ه و مث ال على أن
ليس كل العشارين خطأة .كما أن العشار في المثَ ل ه و ص ورة عن إنس ان يعامل ه الك ل على أن ه خ اطئ

لكنه يسعى إلى التوبة.

لهذا ،الحديث ه و عن حال ة الفريس ي وحال ة العش ار ،وهم ا حالت ان كانت ا موج ودتين في زم ان يس وع
المسيح ،وما تزاالن موجود َتين .حال ة الفريس ي هي األك ثر انتش ً
ارا ،حيث أن ك ل الن اس ي رون أن على

اهلل أن يقدّ ر لهم أنهم ي أتون إلى الكنيس ة ويص ومون األربع اء والجمع ة وال يقتل ون وال يزن ون وغ يره.
حالة العشار هي أولئك األشخاص الذين يسعون بصمت في الزاوية ليكسبوا رضى اهلل .لكن هن اك حال ة

ثالثة هي حالة العشار الفريس ي ،اي الفريس ي ال ذي يظن أن ه في حال ة العش ار .ه ذه حال ة خط رة وهي

كثيرة االنتشار بين أبناء الكنيسة ،من اإلكليروس والعلم انيين .هن اك مطارن ة وكهن ة ومؤمن ون يعمل ون
في الكنيسة وآخرون دائمو الحضور في الكنيسة وكلهم يعتقدون أنهم يكدّ سون التوبة ،فيم ا هم فعلي ًا

ً
توجيها بل هم مرجع ذواتهم.
في حالة الفريسي .ال يقبلون مالحظة وال يحتملون

في الكنيسة أدوية لكل الحاالت .الدواء الذي يدخل اإلنسان إلى كل العالجات هو االعتراف .أم ا َمن هم
ً
فغالبا م ا يقول ون أنهم يع ترفون إلى اهلل مباش رة .طبع ًا اإلنس ان يع ترف إلى
في حالة العشار الفريسي
يتم أمام الكاهن .اإلنسان الذي يع ترف يُ خ ِرج
اهلل ،وهذا ما يقوله الكاهن في خدمة االعتراف ،لكن هذا ّ
ً
غفرانا عنه .علم النفس اكتشف هذا األمر بعد الكنيسة ب ألفي ع ام تقريب ًا .الف رق أن
ما في داخله فيأخذ
يخرج ما لديه للمعالج النفسي وذاك يبرره ويق ول ل ه ال تهتم فه ذا يح دث لك ل الن اس .أم ا في
اإلنسان
ِ
االعتراف فاإلنسان يخ ِرج م ا عن ده ليعطي ه الك اهن ح ً
ال من اهلل .ال ذين في حال ة العش ار الفريس ي ق د
ً
ليحص لوا ص ّك ب راءة من اهلل .الت ائب
سعيا إلى الحل بل إلى التبرير .ي أتون
يأتون إلى االعتراف لكن ال
ّ
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يعترف بخطيئته كما فعل العش ار .أم ا غ ير الت ائب فاعتراف ه س ردٌ لت برير الخط أ ال ذي أوقع ه في ه ،إم ا
ّ
يتكلم
الشيطان أو أحد آخر ،كما قال آدم في الفردوس "المرأة التي جعلته ا معي" .في اع تراف الت ائب
ّ
فيتكلم كبرياؤه.
تواضعه ،أما في اعتراف غير التائب

هذا هو إنجيل اليوم الذي وضعته الكنيسة في بداية ال تريودي ،لتق ول لن ا "توب وا ،اع ترفوا بخطاي اكم،
ّ
تخل صوا منها ،حتى تدخلوا في رحلة الصوم فتقطعوها وتصلون مبررين إلى نهايته ا" .نحن بحاج ة إلى

التمييز حتى ال نكون فريسيين وال ما هو أسوأ ،أي كي ال نكون فريسيين نعتقد أننا العشار .هذا التمي يز

ال نحصله من دون توبة وال اعتراف .إلى الرب نطلب.
* عظة في أحد الفريسي والعشار في  13شباط 2022
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