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سالم المسيح لكم .عظة اليوم هي في إنجيل لوقا ،االصحاح  17واآليات سبع الى عشرة .اليكم القراءة
باسم الرب يسوع المسيح.
ِ
ِ
ِ
َعِد ْد
َو َم ْن ِم ْن ُك ْم لَهُ َع ْب ٌد َي ْح ُر ُ
ئَ .ب ْل أَالَ َيقُو ُل لَهُ :أ ْ
ث أ َْو َي ْرَعى َيقُو ُل لَهُ إِ َذا َد َخ َل م َن اْل َح ْقل :تَقَ َّد ْم َس ِريعاً َواتَّك ْ
ِ
ما أَتَع َّشى بِ ِه وتَم ْنطَ ْق و ْ ِ ِ
ت .فَهَ ْل لِ َذلِ َك اْل َع ْبِد فَ ْ
ب أ َْن َ
ض ٌل ألََّنهُ
ب َوَب ْع َد َذل َك تَْأ ُك ُل َوتَ ْش َر ُ
اخد ْمني َحتَّى آ ُك َل َوأَ ْش َر َ
َ َ
َ َ
َ
ُمرتُم بِ ِه فَقُولُوا :إَِّننا عبِ ٌ َّ
ِ
ِ
ِ ِِ
َّ
ون .ألََّن َنا إَِّن َما
َ َ
يد َبطالُ َ
فَ َع َل َما أُم َر به؟ الَ أَظُ ُّنَ .ك َذل َك أ َْنتُ ْم أ َْيضاً َمتَى فَ َعْلتُ ْم ُكل َما أ ْ ْ
ِ
ب َعلَْي َنا.
ان َي ِج ُ
َعمْل َنا َما َك َ
هذه كلمة اهلل

هذا نص شوي صعب .لكننا نتطلع فيه بعون اهلل لكي نفهمه جيدا .في االصحاح السادس عشر يقول
اآلخر أَو يالَ ِزم اْلو ِ
ِّد ْي ِن ألََّنه إِ َّما أَن ي ْب ِغض اْلو ِ
ِ
ِ
اح َد َوُي ِح َّ
اح َد َوَي ْحتَِق َر
َن َي ْخِد َم َسي َ
يسوع :الَ َي ْقد ُر َخاد ٌم أ ْ
ُ
ب ََ ْ ُ َ َ
ْ ُ َ َ
ِ
ال .ثم أعطاهم مثل غني وفقير وقال :كان هنالك إنسان غني يلبس
َن تَ ْخِد ُموا اهللَ َواْل َم َ
َ
ون أ ْ
اآلخ َر .الَ تَ ْقد ُر َ
األرجوان وناعم الثياب .وكان إنسان مسكين اسمه لعازر مطروحا عند بابه وهو مصاب بالقروح .القصة

هي في االصحاح السادس .أول مالحظة هنا هي ان الرب يعرف أحبائه بأسمائهم ،يقول إسم المسكين:

لعازر .أما الغني فهو مجهول .لعازر مات وأخذته المالئكة الى مكان النعيم .والغني مات فدفن ونزل الى
مكان العذاب .بهذا المثل يسوع يدين أنانية األغنياء ونفاق الدينيين .كانوا يعتقدون أن اهلل يبارك االنسان

الطيب الذي مصيره الجنة .لكن يسوع كشف لهم هذه الحقيقة أن االنسان الذي يعظم نفسه ،لما يموت
ينزل الى الهاوية ،مقر األموات للعذاب.

ويقول أيضا :الَ ُي ْم ِك ُن
حى َوطُ ِرَح ِفي اْل َب ْح ِر
َر ً

ات ولَ ِكن وْي ٌل لِلَِّذي تَأْتِي بِو ِ
إِالَّ أ ِ
ق ُعُنقُهُ بِ َح َج ِر
اسطَتِ ِهَ .خ ْيٌر لَهُ لَ ْو طُ ِّو َ
ْ
َ
َن تَأْت َي اْل َعثََر ُ َ ْ َ
ِ
ِ
الص َغ ِار .وبالصغار يشير الرب يسوع المسيح الى الناس
َح َد َه ُؤالَ ِء ِّ
م ْن أ ْ
َن ُي ْعث َر أ َ

البسطاء الذين يبحثون عن الحق ولكن آخرين يعطوهم إرشادات واهمة .حكم المسيح هو أيضا على الذين

يحولون الحق الى
ينصبون فخوخ في طريق غيرهم ليسقطوهم في الشر .ويسوع يوضع الحكم على الذين ّ
الكذب وهم الهراطقة واألنبياء الكذبةِ .م ْث َل هؤالَ ِء الَ ي ْخِدمون رب ََّنا يسو َ ِ
ونهم وبِاْل َكالَِم الطَّي ِ
ِّب
ع اْل َمس َ
َ ُ َ َ َُ
َُ
يح َب ْل ُبطُ َ ُ ْ َ
ِ
واألَ ْقو ِ
وب البسطاء.
ون ُقلُ َ
ال اْل َح َس َنة َي ْخ َد ُع َ
َ َ
َخ َ
وك فَ َوب ْ
وفي هذا االصحاح السابع عشر ،يسوع يعلمنا أهمية التوبة والغفران ويقولَ :وِا ْن أ ْ
َخطَأَ إِلَ ْي َك أ ُ
ِّخهُ
ات ِفي اْليوِم ورجع إِلَ ْي َك س ْبع م َّر ٍ
َخطَأَ إِلَ ْي َك س ْبع م َّر ٍ
ب
اغ ِف ْر لَهَُ .وِا ْن أ ْ
اب فَ ْ
ات ِفي اْل َي ْوِم قَائِالً :أ ََنا تَائِ ٌ
َوِا ْن تَ َ
َ َ َ
َْ َ َ َ َ
َ َ َ
اغ ِف ْر لَهُ .إرادة اهلل هي أن نكون في سالم مع إخوتنا ومع الناس .في مكان آخر في االنجيل يقول :فإن
فَ ْ

لم تغفروا للناس زالتهم ال يغفر لكم أبوكم السماوي زالتكم .هذا واضح .ال يمكنك ان تسير في طريق أمام
اهلل وقلبك مليان بغضاء ضد أخيك والبغضاء هي من الشيطان .والرب يسوع المسيح هو الذي حررنا من
هذا األسلوب وهذا الروح الشرير .الغفران هو أول عطايا اهلل للبشر مجانا بنعمته وبفضل يسوع المسيح

الذي تحمل هو خطايانا على الصليب .نحن عاجزون على الحصول على الغفران على أساس أعمالنا

الحسنة .الغفران هو بااليمان في اسم يسوع إبن اهلل .في العهد القديم صرح اهلل بفم النبي إشعياء وقال :أ ََنا
ِ
اك الَ أَ ْذ ُك ُرَها .والرب يسوع هو الذي جاءنا بنعمة الغفران بإسمه.
َج ِل َن ْف ِسي َو َخطَ َاي َ
وب َك أل ْ
أ ََنا ُه َو اْل َماحي ُذُن َ
ال غير .ويسوع وضع الطلب للغفران في وسط الصالة الربانية اللي علمها لتالميذه ولنا.
وبما ان الغفران هو عطية اهلل لنا ،فهو يريد اننا نغفر مجانا وال مثل الناس في العالم اللي يقولوا :أنا أغفر

ولكني ال انس ابد .هذا ليس غفران ،إنما م اررة وانتظار ساعة االنتقام .يسوع يعلمنا الغفران بحسب روح
طأَ إِلَ ْي َك س ْبع م َّر ٍ
ات ِفي اْل َي ْوِم
َخ َ
َخ َ
َخ َ
اغ ِف ْر لَهَُ .وِا ْن أ ْ
اب فَ ْ
وك فَ َوب ْ
اهلل القدوس فقولَ :وِا ْن أ ْ
طأَ إِلَ ْي َك أ ُ
ِّخهُ َوِا ْن تَ َ
َ َ َ
ورجع إِلَ ْي َك س ْبع م َّر ٍ
اغ ِف ْر لَهُ .الغفران الحقيقي ينتج الفرح والمصالحة .بعد
ب فَ ْ
ات ِفي اْل َي ْوِم قَائِالً :أ ََنا تَائِ ٌ
َ َ َ
ََ َ َ
ِ
الر ُّ
الر ُس ُل لِ َّلر ِّ
ب :لو كان عندكم إيمان مثل بزرة الخردل
ال َّ
ال ُّ
يم َان َنا .فَقَ َ
سماعهم لكالم المسيح ،قَ َ
بِ :زْد إ َ
لكنتم تقولون لشجرة التوت هذه :انقلعي وانغرسي في البحر فتطيعكم .كالم المسيح يظهر مستحيل .صح.
مخنا فتغمرنا أيضا أفكار تفشلنا
ونكبره في ّ
غالبا ما يغمرنا الخوف واالرتباك والشك فننظر الى المشكل ّ
ونسمع أخرين يستهزئون بنا ويقولون :أين الفايدة ،كل ما تعمله ال ينجح.

َستَ ِطيعُ ُك َّل
صحيح اننا فاشلين .لكننا ال ننس ابدا ان اهلل غفر لنا وهو معنا .لهذا نقول كالرسول بولس :أ ْ
يح الَِّذي ُيقَ ِّوينِي .إذن ،إن قال يسوع ان المستحيل هو ممكن ،فهذا بالحق ممكن الن يسوع
َش ْي ٍء ِفي اْل َم ِس ِ

الحبيب يقوله .قوته تظهر في ضعفنا .بدون يسوع المسيح ،ال نستطيع أي شيء .فنحن نسير في خطواته
ث أ َْو َي ْرَعى َيقُو ُل
يوم بعد يوم .وننتظره .فهو ال يبطئ .فهو يسمع لدعواتنا .ويقولَ :و َم ْن ِم ْن ُك ْم لَهُ َع ْب ٌد َي ْح ُر ُ
ِ
ِ
ِ
اخِد ْمنِي َحتَّى
َعِد ْد َما أَتَ َع َّشى بِ ِه َوتَ َم ْنطَ ْق َو ْ
ئَ .ب ْل أَالَ َيقُو ُل لَهُ :أ ْ
لَهُ إِ َذا َد َخ َل م َن اْل َح ْقل :تَقَ َّد ْم َس ِريعاً َواتَّك ْ
ض ٌل ألََّنه فَع َل ما أ ِ
ِ
ُم َر بِ ِه؟ الَ أَظُ ُّنَ .ك َذلِ َك أ َْنتُ ْم
ت .فَهَ ْل لِ َذلِ َك اْل َع ْبِد فَ ْ
ب أ َْن َ
ب َوَب ْع َد َذل َك تَْأ ُك ُل َوتَ ْش َر ُ
آ ُك َل َوأَ ْش َر َ
ُ َ َ
ُمرتُم بِ ِه فَقُولُوا :إَِّننا عبِ ٌ َّ
ِ
ِ
َّ
ب َعلَ ْي َنا.
ان َي ِج ُ
َ َ
ون .ألَنَّ َنا إَِّن َما َعمْل َنا َما َك َ
يد َبطالُ َ
أ َْيضاً َمتَى فَ َعْلتُ ْم ُكل َما أ ْ ْ
من طبيعته ،االنسان ينتظر جزاء لكل عمل يقوم به .وكثيرما يفتخر بتدينه واعماله امام الناس .لكنه واهم
بعقيدته انه يستحق مكافآت في السماء ألعماله الصالحة .في الحقيقة اهلل الذي يملك السماء واألرض وما

فيهما ال يحتاج الى أعمالنا .فهو يريد طاعتنا لكلمته ومحبتنا له فوق كل شيء .الرب يسوع يعلمنا أننا ال

نستطيع أن نكون عبيد آلخر ألن هذا سيحقرنا ويستغلنا وال يبالي بحياتنا وال يشكرنا حتى .االنسان هو في

هذه الحالة بالضبط برفضه ليسوع المسيح الحي .فهو عبد لبشر مثله وان كان أعمى يقود أعمى ،مذا

يحدث؟ يسقطان في حفرة .بهذا التعليم ،يسوع يزيل من عقول تالميذه فكرة االستحقاق والتفضيل .بهذا
المثل ي ّبين لنا الفرق بينه وبين أسياد العالم الذين ال يجلسون لألكل مع عبيدهم .لكن يسوع هو الوحيد
الذي وضع نفسه في مرتبة خادم .هو إبن اهلل العلي تواضع وجاء من السماء صائ ار مثل البشر ليخلصنا.
يح،
ع اْل َم ِس ِ
ون نِ ْع َمةَ َرب َِّنا َي ُسو َ
نق أر في إنجيل يوحنا كيف غسل أرجل تالميذه .يقول الكتاب كذلك :فَِإَّن ُك ْم تَ ْع ِرفُ َ
َن ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
َجلِ ُك ُم ا ْفتَقَ َر َو ُه َو َغنِ ٌّي ،لِ َك ْي تَ ْستَ ْغُنوا أ َْنتُ ْم بِفَ ْق ِرِه .وهو الذي قال لتالميذه أيضا :أل َّ
ان
أََّنهُ ِم ْن أ ْ
أ َْيضاً لَم يأ ِ
ْت ِلُي ْخ َد َم َب ْل ِل َي ْخِد َم َولَِي ْبِذ َل َن ْف َسهُ ِف ْد َيةً َع ْن َكثِ ِ
ين.
ْ َ
ير َ
األعمال الصالحة ليست أفضل من االيمان .يبشرنا االنجيل :ألََّن ُكم بِ ِّ ِ َّ
ص َ ِ ِ
يم ِ
انَ ،وَذلِ َك
الن ْع َمة ُم َخل ُ
ْ
ون ،باإل َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعم ٍ
ع
ين ِفي اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
ال َك ْيالَ َي ْفتَخ َر أَ َح ٌد ألََّن َنا َن ْح ُن َع َملُهُ َم ْخلُوِق َ
لَ ْي َس م ْن ُك ْمُ .ه َو َعطَّيةُ اهلل .لَ ْي َس م ْن أ ْ َ
أل ْ ٍ
َع َّد َها لِ َك ْي َن ْسلُ َك ِفيهَا .العمل الذي يطلبه اهلل هو أن تؤمنوا بمن أرسله،
صالِ َح ٍة قَ ْد َس َب َ
ق اهللُ فَأ َ
َع َمال َ
يسوع له المجد الذي أكمل كل االعمال المطلوبة في شريعة اهلل نيابة عنا .مذا نستنتج من هذا؟ أن

االنسان بأعماله الحسنة ال يستطيع أن يحصل ال على الغفران وال على الحياة األبدية .وأن خارج يسوع

المسيح ،الكل هو ظالم وقهر وهالك .وأن االيمان الصحيح يجب أن يكون على المسيح الحي وحده .لما

أرسل تالميذه يخدموه يوما ورجعوا بعد ذلك فارحين ،قال لهم يسوع :الَ تَ ْف َرُحوا بِهَ َذا أ َّ
ضعُ لَ ُك ْم
اح تَ ْخ َ
َن األ َْرَو َ
ت ِفي السَّماو ِ
ي أ َّ
ات .آمين.
َب ِل ا ْف َرُحوا بِاْل َح ِر ِّ
اء ُك ْم ُكتَِب ْ
َن أ ْ
َس َم َ
ََ

.3
أبانا السماوي .أنت تدهشنا ألنك أنت الذي تختار ناس
مساكين وبال قيمة للعمل في ملكوتك .ساعدنا كيال نتخلى أو
نهمل أحد أقربائنا الذين أنت أرحمتهم .هذا نطلبه
إكراما لربنا يسوع المسيح وبإسمه.

3.
Taivaallinen Isämme, sinä yllätät meidät. Sinä
valitset valtakuntasi työhön köyhiä ja arvottomia.
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Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

