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االنسان يبحث عن الذي  المحباآلب هللا على  اليوم يتركزالسالم عليكم. موضوع عظتنا 
 .يتوب خاطئفرح لكل  السماءفي ويسوع المسيح يبشرنا أن . بو نذلا انغفر ل هويدعو  الضال

إليكم القراءة . العاشرةاألولى الى  ةإنجيل لوقا االصحاح خمسطاش واالي فيوالعظة هي 
 : المسيح باسم ربنا يسوع

 

يِسيُّوَن َواْلَكَتَبُة َقائِ  اِريَن َواْلُخَطاِة َيْدُنوَن ِمْنُه ِلَيْسَمُعوُه. َفَتَذمََّر اْلَفرِ  ِليَن: َهَذا َيْقَبُل َوَكاَن َجِميُع اْلَعشَّ
َأَضاَع َواِحدًا ِمْنَها َأاَل ُخَطاًة َوَيْأُكُل َمَعُهْم. َفَكلََّمُهْم ِبَهَذا اْلَمَثِل: َأيُّ ِإْنَساٍن ِمْنُكْم َلُه ِمَئُة َخُروٍف وَ 

الِ  َحتَّى َيِجَدُه؟ َوِإَذا َوَجَدهُ  يَِّة َوَيْذَهَب أَلْجِل الضَّ َيَضُعُه َعَلى  ،َيْتُرُك التِ ْسَعَة َوالتِ ْسِعيَن ِفي اْلَبرِ 
َلُهُم: اْفَرُحوا َمِعي أَلنِ ي َوَجْدُت  َوَيْأِتي ِإَلى َبْيِتِه َوَيْدُعو اأَلْصِدَقاَء َواْلِجيَراَن َقاِئالً  َفِرحاً  كتفيه

َماِء ِبَخاِطٍئ َواِحٍد َيُتوُب َأْكَثَر ِمْن ِتسْ  . َأُقوُل َلُكْم ِإنَُّه َهَكَذا َيُكوُن َفَرٌح ِفي السَّ الَّ َعٍة َخُروِفي الضَّ
ْشَرُة َدَراِهَم ِإْن َأَضاَعْت ِدْرَهمًا َواِحدًا َأاَل َوِتْسِعيَن َبار ًا اَل َيْحَتاُجوَن ِإَلى َتْوَبٍة. َأْو َأيَُّة اْمَرَأٍة َلَها عَ 

ِديَقاِت َوالْ  َجاَراِت ُتوِقُد ِسَراجًا َوَتْكِنُس اْلَبْيَت َوُتَفتِ ُش ِباْجِتَهاٍد َحتَّى َتِجَدُه؟ َوِإَذا َوَجَدْتُه َتْدُعو الصَّ
ْرَهَم الَِّذي  اَم َماَلِئَكِة َقاِئَلًة: اْفَرْحَن َمِعي أَلنِ ي َوَجْدُت الدِ  َأَضْعُتُه. َهَكَذا َأُقوُل َلُكْم َيُكوُن َفَرٌح ُقدَّ

 هللِا ِبَخاِطٍئ َواِحٍد َيُتوُب. 

 هذا كالم ربنا يسوع المسيح له كل المجد
 

وكان جميع جباة الضرائب والخطاة معه يسمعون لكالمه. هذا الحدث هو في بيت كان يسوع 
وتبعه. ومن فرحه بمعرفة نادى مت ى أن يتبعه فقام مذكور في إنجيل مت ى حيث نقرأ أن يسوع 

ى نفسه كان دعا زمالئه وأصدقائه الى بيته مع يسوع. مت  و عشاء وجبة له مت ى يسوع أعد 
لكن في بيت مت ى كان فرح عظيم في وجود هم خطاة. نا يعتبرو جابي الضرائب واليهود كانو 
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فرح والسكينة والحمامية. ويسوع جاء من هللا هناك ال الن حيث يكون يسوع يكون  يسوع
أن في ويسوع قال فرح الرب فيهم.  ونوا له ويكون كحررهم ويالضالين ليالخطاة ليبحث عن 

 يتوب. والفرح هو أيضا للخاطئ عندما يعرف يسوع بالحق. واحد فرح بخاطئ  يكون  السماء
 

 .واشتكوا منه موهالالنه كان يأكل مع الخطاة. فيسوع ما كانوا راضيين ب رجال الدين لكن
يمشي فهو يسوع أما . وكفار نجسين هملذين يعتبرونالكراهية واالحتقار لبالمتدينون يتميزون 

يجي عنده . ولم يرفض أحدا كان يحرر ويغفر ويشفي عند الخطاة والمرضى والمساكين
وما زال يناديهم الرب ، كان ورغم هذا. ينالمتكبرين والمنافقيغضب على كان لكنه يطلبه. و 

َذا َيْقَبُل هَ : قالواف رفضوا حتى ذكر إسمه .المتدينين لهلغفران والحياة. يسوع تحمل إهانة اليه ل
 النه ما يحترم السبت.  خاطئهذا الرجل  :قالوا في مناسبة أخرى ُخَطاًة َوَيْأُكُل َمَعُهْم. 

 

 الرحمةأكثر من والفرائض الدينية والتقاليد البشرية الطهارة الخارجية بمعجبون  الدينرجال 
يروا النور ليستيقظوا من نومهم و  التوبةنشئ فيهم لمساكين والغرباء. فأعطاهم يسوع مثالين ليل

ويفرحون بنعمة هللا لهم. المثل األول هو عن خروف ضاع. والرب يسوع وضعهم أمام هذه 
خرافه ويحميها  يحظيالراعي . الشعب رعاةبصفتهم معلمين كانوا : من منكم. بقولهالمسئولية 

راعي النفوس يسوع الراعي الصالح.  أمامرجال الدين كانوا و . واللصوصمن الذئاب والضباع 
 وحارسها. 

 

 أجرت. درهم كان َأَضاَعْت ِدْرَهمًا َواِحداً و َعْشَرُة َدَراِهَم َلَها كان اْمَرَأٍة والمثل الثاني هو على 
َطْوق من كذلك ربما فكرة الدرهم هي  .تهاسر أل جده فما يكون طعاملم ت نإو . واحد يومعامل 

هذا افتخارها. إذا أهملت واحدة فكان . زوجهاخطيبها أو  من هديةالذي كان  المرأة  ِفي ُعُنقِ 
ويشوفوا أين س يفتحوا عيونهم والرب يسوع يدعو النا. وتحزن هي تقلق وتغضب من العشرة ف

 عما هو أثمن وأهم  من كل شيء: الحياة.  بحثوا في داخلهمويهم 



وهمهم برية الضالين حقا في  ىشير البهذا ي. اعأضمن مئة َواِحدًا  َخُروفأن قال الرب 
. ن أنفسهم أبرارالنهم يحسبو  وانيؤم مكالم يسوع ول واسمع همالنهم بال وعي وال ضمير الن

س المثل يقول في إنجيل مت ى في نفينفع. الطريق وال العلم نير يال ين الد  هي ن والحقيقة 
اُء ِإَلى َطِبيٍب َبِل اْلَمْرَضىالرب يسوع:  اْذَهُبوا َوَتَعلَُّموا َما ُهَو: ِإنِ ي ُأِريُد فَ ، اَل َيْحَتاُج اأَلِصحَّ

 . َرْحَمًة اَل َذِبيَحًة أَلنِ ي َلْم آِت أَلْدُعَو َأْبَرارًا َبْل ُخَطاًة ِإَلى التَّْوَبةِ 
 

، او العلم أو األم ةالجنسية و الدين بغض النظر من  إنسانلكل محبة هللا بشرنا بوالرب يسوع 
الطريق  توبوا ويجوا عند يسوع المسيحيإن لم  بدياأل مالاآلصيرهم مو  أخطأواألن الجميع 

هللا ينادي منذ سقوط االنسان األول في الخطية . الذي وضعه هللا أمامنا الحقيقي والحي
أنبيائه. وفي التالي أرسل إبنه في جسد  شريعته وأرسل اهاالنسان الى التوبة وااليمان. أعط

وف من الموت ويحرر من كان الخ ،لطة الموت، أي إبليسمن له س إنسان ليقضي على
 (15: 1)مرقس يبشرنا بمحبة هللا لنا. الذي يسوع هذا هو  يستعبدهم طوال حياتهم.

 

أراد حريته من أبيه  ولدمثل آخر على  يسوع أعطىفي هذا االصحاح،  بعد هذه القصة
دخل في نفسه  العميق يلهو في  .أموالهذهب الى بلد بعيد وهناك خسر كل م ثفطلب إرثه 

كان لما و  كان ينتظره. الولد أبويقول يسوع أن . رجع الى أبيهقرر أن يواعترف بخطيته و 
أمر خدامه و  .َرآهُ َأُبوُه َفَتَحنََّن َوَرَكَض َوَوَقَع َعَلى ُعُنِقِه َوَقبََّلهُ في الطريق َبِعيدًا الولد ما زال 

فإن ابني هذا كان ميتا فعاش، وكان ضائعا فوجد.  لنأكل ونفرحقال: و حفال إلبنه بإعداد 
 يفرح برجوعنا اليه.  الذيالمحب االب الحنون باهلل  هذايسوع مث ل الرب . فأخذوا يفرحون 

 

يقبلنا كما نحن وهو بااليمان بيسوع المسيح  هللاالى  بقلب منكسر الذل  التوبة هي رجوع في 
وِح َوَكِثيُر الرَّْحَمِة. .النه يحبناويحرر ويشفينا ويفرح بنا ويغفر   الرَّبُّ َرِحيٌم َوَرُأوٌف َطِويُل الرُّ

ْهِر.اَل ُيَحاِكُم إِ  َلْم َيْصَنْع َمَعَنا َحَسَب َخَطاَياَنا َوَلْم ُيَجاِزَنا َحَسَب  َلى اأَلَبِد َواَل َيْحِقُد ِإَلى الدَّ



َماَواِت َفْوَق اأَلْرِض َقِوَيْت َرْحَمُتُه َعَلى َخائِ  آَثاِمَنا. َكُبْعِد اْلَمْشِرِق ِمَن  يِه.ــفِ ــأَلنَُّه ِمْثُل اْرِتَفاِع السَّ
  َكَما َيَتَرأَُّف اأَلُب َعَلى اْلَبِنيَن َيَتَرأَُّف الرَّبُّ َعَلى َخاِئِفيِه. ِب َأْبَعَد َعنَّا َمَعاِصَيَنا.اْلَمْغرِ 

 

َهْل َمَسرًَّة   فيقول في الكتاب المقدس:أما هللا. االعداءهالك  واطلبوالدين ي من الطبيعةالناس 
؟ َأاَل ِبُرُجوِعِه َعْن ُطُرِقِه َفَيْحَيا؟ يِ ُد الرَّبُّ يِر َيُقوُل السَّ رِ  المجد هلل ربنا الذي  ُأَسرُّ ِبَمْوِت الشِ 

صالحنا مع نفسه بإبنه ربنا يسوع المسيح الطريق الحقيقي والحي طريق البر والسعادة 
ُطوَبى ِللَِّذي ُغِفَر ِإْثُمُه يقول:  حيثأقوال الملك والنبي داود في احد مزاميره  ننسىا مالحقيقة. 

االنسان . نعم. ُطوَبى ِلَرُجٍل اَل َيْحِسُب َلُه الرَّبُّ َخِطيًَّة َواَل ِفي ُروِحِه ِغش   َوُسِتَرْت َخِطيَُّتُه.
  .هْكُتُم ِإْثمِ يَ َواَل  هِبَخِطيَّتِ هلل  ْعَتِرفُ المخلص يَ 

 

المبادئ ْرِجع ِإَلى ال نَ و  الرب ليس بعيد منا. فال نفشل. ملكوت هللاول إلى للدخ ضروريةالتوبة 
كنا نعيش فيها أيام ظالمنا وجهلنا التي أخرجنا منها ربنا يسوع له المجد. الرب ِة الَِّتي فاشلال

عظيمة باالنجيل لنغير ذهننا وأفكارنا أعطانا فرصة هللا هو معنا مهما كانت الظروف. 
َأِخيرًا َأيَُّها اإِلْخَوُة ُكلُّ َما ُهَو و . اسوأمام كل الن ونتمسك بكلمته وإسمه في كل حينوسلوكنا 

، ُكلُّ َما ِصيُتُه  ، ُكلُّ َما ُهَو َجِليٌل، ُكلُّ َما ُهَو َعاِدٌل، ُكلُّ َما ُهَو َطاِهٌر، ُكلُّ َما ُهَو ُمِسر  َحق 
اَلِم َيُكوُن َمَعُكْم.ِإْن َكاَنْت َفِضيَلٌة َوِإْن َكاَن َمْدٌح، ، َحَسنٌ   أمين.  َفِفي َهِذِه اْفَتِكُروا. َوِإَلُه السَّ


