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االحد  -2018 .07 .29إنجيل لوقا  .48-42 :12الموضوع :اإلخالص في إستخدام مواهب اهلل لنا.

السالم عليكم .عظتنا اليوم هي في إنجيل لوقا .االصحاح الثاني عشر وااليات  42الى .48
اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح:
فَمن هو ا ْلو ِكي ُل األ َِمين ا ْلح ِك َِّ ِ
ِّدهُ َعلَى َخ َد ِم ِه لِ ُي ْع ِطَيهُ ُم ا ْل ُع ـلُوَفةَ ِفي ِحينِهَا؟
يمهُ َسي ُ
يم الذي ُيق ُ
ُ َ ُ
َ ْ َُ َ
ِ ِ
ِ َِّ
اء َسِّي ُدهُ َي ِج ُدهُ َي ْف َع ُل َه َك َذا .بِا ْل َح ِّ
يع
يمهُ َعَلى َج ِم ِ
وبى لِ َذلِ َ
طُ َ
ك ا ْل َع ْبد الذي ِإ َذا َج َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم إَّنهُ ُيق ُ
ض ِر ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِِ ِ ِ
ان
ومهُ فََي ْبتَدئُ َي ْ ُ
ب ا ْلغ ْل َم َ
أ َْم َوالهَ .ولَك ْن إ ْن قَا َل َذل َك ا ْل َع ْب ُد في َق ْلبهَ :سيِّدي ُي ْبطئُ قُ ُد َ
ِ
ِ ِ
اع ٍة الَ َي ْع ِرفُهَا
ِّد َذلِ َ
ب َوَي ْس َك ُرَ .يأْتِي َسي ُ
ك ا ْل َع ْبد في َي ْوٍم الَ َي ْنتَظ ُرهُ َوِفي َس َ
ي َوَي ْأ ُك ُل َوَي ْش َر ُ
َوا ْل َج َو ِار َ
ِِ
ِ
ال َي ْف َع ُل
ينَ .وأ َّ
ك ا ْل َع ْب ُد الَِّذي َي ْعلَ ُم إِ َر َادةَ َسي ِِّد ِه َوالَ َي ْستَ ِع ُّد َو َ
َما َذلِ َ
فََي ْقطَ ُعهُ َوَي ْج َع ُل َنص َيبهُ َم َع ا ْل َخائن َ
ق ضرب ٍ
ِ
ِ َِّ
ضر ِ
ِِ
ب َقلِيالً.
ات ُي ْ
ض َر ُ
ب َكثي اًرَ .ولَك َّن الذي الَ َي ْعلَ ُم َوَي ْف َع ُل َما َي ْستَح ُّ َ َ َ
بِ َح َس ِب إِ َر َادته فَُي ْ َ ُ
ونهُ بِأَ ْكثََر.
ُع ِط َي َكثِي اًر ُي ْ
ونهُ َكثِي اًر ُي َ
فَ ُك ُّل َم ْن أ ْ
طالِ ُب َ
ب ِم ْنهُ َكثِ ٌير َو َم ْن ُيوِد ُع َ
طَل ُ
الى هنا قراءة كلمة اهلل
كان اليهود يعتقدون أنهم أفضل الشعوب وأن اهلل سيدينهم بطريقة أفضل .المسلمون كذلك
يدعون أنهم أمة مختارة فضلها اهلل على باقي الشعوب .واإلنجيل يبشرنا أن اهلل اختارنا ولكن
ّ

ال لنعلّي شأننا على االخرين ونحاربهم ،إنما لخدمتهم ومساعدتهم ليعرفوا اهلل اآلب لخالصهم
كما خلصنا .الرب يسوع كشف للجميع أ َّ
َن اهللَ الَ يفضل أحدا على أحد بل يقبل من يتقيه
ويعمل الصالح مهما كانت جنسيته .وكشف أن الّذين عرفوا إرادة اهلل ولم يفعلوا بحسبها فهم

يعاقبون كثي ار .اهلل أعطى مواهب للناس لكي يبحثون على معرفته ويعيشون في وئام وسالم
مع بعض .ويسوع وضع كل الناس في نفس المستوى أمامه.

بهذا المثل يعلمنا يسوع أيضا أن رجوعه يكون مفاجئ في وقت غير متوقع .فكيف نريد أن
يجدنا؟ هل مخلصين أمناء لكلمته ومحبتنا له؟ أم منغمسين في الشهوات العالمية؟ هل ننتظر
الخدام في
رجوع إبن اهلل ليخلصنا؛ أم ننظر اليه بالنظرة الشعبية؟ يسوع يشير لنوعين من ّ

ساهر ومخلصا في خدمته ووف ّي مع الخدام مثله
ا
السيد وجد الخادم
مثل واحد .يقول ،إذا ّ
فيمدحه سيده ويعطيه المسؤولية على كامل ثروته .لكن إذا وجده يسكر ويضرب الخدام ،فهو
يعاقبه أشد العقاب .سؤال يجب كل واحد فينا يطرحه على نفسه :هل طبيعتي هي اإلخالص
والمحبة في سلوكي مع االخرين وأمام الرب ،أم طبيعتي هي التكبر والكره والقساوة للناس؟
جيد .لكنه ال يكفي الن مليارات الناس يؤمنون بهذه العقيدة وهم
االيمان بأن اهلل واحد هو ّ

يعيشون خاضعين للقوة الشيطانية .أما االيمان باهلل بالحق فهو من السماع للمسيح الحي.
حماقة االنسان هو أنه ال يسمع ليسوع المسيح إبن اهلل القدوس الطريق الحقيقي والحي .يسوع
ليفيق االنسان من نومه الى هذه الحقيقة :رجوعه األكيد حيث يدين كل
أعطى هذا المثل ّ
إنسان على األعمال التي عملها في حياته .ظهور يسوع األول كان بسبب الخطية وفداء

البشرية بموته على الصليب لتكون الحياة األبدية لكل من يؤمن به .أما ظهور الرب يسوع
الثاني ،القريب فهو يوم عظيم .يوم فرح لمحبي المسيح.
ويوم رهيب مرعب للذين سمعوا رسالة خالص اهلل لكنهم رفضوا مفضلين حياتهم وأهلهم
ودينهم .إال أن رحمة اهلل هي االن للخطاة في كل مكان ليتوبوا ويآمنوا باإلنجيل الذي هو
المتدين هي أنه يضن أن اهلل يرضى بقتل األعداء
قدرة اهلل للخالص لكل من يؤمن .حماقة
ّ

الذين ال يؤمنون مثله .هذا تجذيف وأسلوب الشيطان الذي أعمى أذهان الناس ليال يضيء
لهم نور االنجيل المختص بيسوع المسيح إبن اهلل المحب .اهلل ال يفرح بموت الشرير ،اهلل
يفرح برجوع الشرير عن طرقه السيئة لكي يحيا.

االنسان يعيش مثل األكثرية .وهو يعيش معهم في الوهم والخيال .ال أحد يعرف متى يكون
يوم رجوع الرب يسوع المسيح له المجد .إال أن اهلل يريد أن نكون مستعدين في كل حين وفي

كل يوم ونحن نمارس الصالح والبر في المحبة وااليمان دون إنكار مخلصنا الحبيب .لهذا

ط ِ
اهٌر .الرب يسوع لم يعط هذا المثل ليزرع
ف ُك ُّل َم ْن ِع ْن َدهُ َه َذا َّ
طهِّ ُر َن ْف َسهُ َك َما ُه َو َ
اء بِ ِه ُي َ
الر َج ُ
الخوف والرعب بخصوص رجوعه؛ إنما لينتج فينا التوبة وااليمان به هو ال غير .في الحقيقة

االيمان بيسوع ينتج رجاء لبداية جديدة .مهما تكون الخسارة ،في يسوع نجد نظرة جديده في
الحياة ونتعلم المحبة بحسب إرادة اهلل االب.
لما توقف أمام يسوع المسيح فأنت توقف أمام الحياة اإللهية األبدية .في كل الكتاب المقدس

اهلل يدعو االنسان للسماع له كما هو مكتوب :اَهلل بع َد ما َكلَّم اآلباء بِاأل َْنبِي ِ
اع
اء قَ ِديماً بِأ َْن َو ٍ
َ
ُ َْ َ َ َ َ
ق َكثِيرٍة َكلَّمَنا ِفي ه ِذ ِه األََّي ِام األ ِ
َخ َيرِة ِفي ْابنِ ِه .اهلل نفسه قال على يسوعَ :ه َذا ُه َو ْابنِي
َ
َوطُ ُر ٍ َ َ
اس َم ُعوا لِي ُكلُّ ُك ْم َوا ْفهَ ُموا .لما تسمع
يب الَِّذي بِ ِه ُس ِرْر ُ
ا ْل َحبِ ُ
اس َم ُعوا .يسوع يقول اليومْ :
ت .لَهُ ْ
ليسوع فأنت تسمع هلل فانت تسمع للحق .مع يسوع الراحة لنفوسنا وبه وحده معرفة اهلل

بالحق .يسوع هو األمين .هو البداية والنهاية.
ين ِ
ق ح ْي ُ ِ
يح َجالِ ٌس َع ْن َي ِم ِ
ورسالة اهلل لنا هي اننا ن ْ
ق الَ
اهلل ون ْهتَـ ـ ّم بِ َما فَ ْو ُ
ث ا ْل َمس ُ
طلُب َما فَ ْو ُ َ
يح ِفي ِ
بِ َما َعلَى األ َْر ِ
اآلن
اهلل .ويقولَ :وأ َّ
ض .يقول :ألََّن ُك ْم قَ ْد ُمتُّ ْم َو َحَياتُ ُك ْم مستورة َم َع ا ْل َم ِس ِ
َما َ

يف ،ا ْل َكالَم ا ْلقَبِيح ِمن أَ ْفو ِ
فَا ْ
اه ُك ْم .الَ
َّخ َ
ط ،ا ْل ُخ ْب َ
ث ،التَّ ْج ِد َ
ب ،الس َ
ضَ
ضا :ا ْل َغ َ
ط َر ُحوا َع ْن ُك ْم أ َْنتُ ْم أ َْي ً
َ
َ ْ َ
ِ
ض ،إِ ْذ َخلَ ْعتُم ِ
ض ُك ْم َعلَى َب ْع ٍ
يد .فَا ْلَب ُسوا
َع َمالِ ِه َولَبِ ْستُ ُم ا ْل َج ِد َ
ان ا ْل َعتِ َ
يق َم َع أ ْ
تَ ْكذ ُبوا َب ْع ُ
اإل ْن َس َ
ُ
ِِ
طفًا وتَواضعا ووَداعةً وطُ َ ٍ
ٍ
ِ ِ ِ
ين
ين أ ْ
ول أََناة ُم ْحتَمل َ
ين ا ْل َم ْح ُبوبِ َ
َك ُم ْختَ ِاري اهلل ا ْلق ِّديس َ
َح َش َ
اء َ ْأرفَات َولُ ْ َ َ ُ ً َ َ َ َ
ام ِحين بعض ُكم بعضا؛ إِن َكان أل ٍ
بعض ُكم بعضا ومس ِ
َح ٍد َش ْك َوىَ .ك َما َغفَ َر لَ ُك ُم
َحد َعلَى أ َ
َ َْ ُ ْ َْ ً ْ َ َ
َْ ُ ْ َْ ً َُ َ

يع ِ
ِ
هذ ِه ا ْلَبسوا ا ْلم َحَّبةَ الَّتِي ِهي ِرَباطُ ا ْل َكم ِ
الَ .وْلَي ْملِ ْك ِفي
ضاَ .و َعلَى َج ِم ِ
يح ه َك َذا أ َْنتُ ْم أ َْي ً
ا ْل َمس ُ
َ
ُ َ
َ
ُقلُوبِ ُكم سالَم ِ
ِ
اهلل الَِّذي إِلَ ْي ِه ُد ِعيتُم ِفي جس ٍد و ِ
ين .والرب معكم كل يوم .آمين.
اح ٍد َو ُك ُ
ونوا َشاك ِر َ
ْ
ْ َ ُ
ََ َ

