االحد  -2019 .07.07إنجيل لوقا  10-1 :15الموضوع:
ضائع ووجد .قراءات إضافية :مزمور  8-1 :32وإشعياء
 21-15 :57وبطرس األولى 11-5 :5

Sunnuntai 07.07.2019- Luukas 15: 1-10.
Aihe: Kadonnut ja jälleen löytynyt;Lukukappaleet: Ps. 32:1-8; Jesaja 57:15-21
1.Pietari 5: 5-11

السالم عليكم .موضوع عظتنا اليوم يتركز على هللا اآلب المحب الذي يبحث عن االنسان
الضال ويدعوه لغفران الذنوب .ويسوع المسيح يبشرنا أن في السماء فرح لكل خاطئ يتوب.
والعظة هي في إنجيل لوقا االصحاح خمسطاش واالية األولى الى العاشرة .إليكم القراءة
باسم ربنا يسوع المسيح:
ارين واْلخ َ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ينَ :ه َذا َيْقَب ُل
يع اْل َع َّش ِ َ َ ُ
طاة َي ْد ُنو َن م ْن ُه لَي ْس َم ُعوهَُ .فتَ َذ َّم َر اْلَف ِريسيُّو َن َواْل َكتََب ُة َقائل َ
َوَك َ
ان َجم ُ
ٍ
ِ
َي ِإ ْنس ٍ ِ
وف وأَضاع و ِ
ِ
َّ ِ
احداً ِم ْن َها أَالَ
ُخ َ
اة َوَيأ ُ
طً
ان م ْن ُك ْم َل ُه مَئ ُة َخ ُر َ َ َ َ
ْك ُل َم َع ُه ْمَ .ف َكل َم ُه ْم ب َه َذا اْل َمَثل :أ ُّ َ
ِ
ِ
ي ْتر ِ
التس ِع ِ
الض ِ
َج ِل َّ
ض ُع ُه َعَلى
ال َحتَّى َي ِج َدهُ؟ َوإِ َذا َو َج َدهَُ ،ي َ
ك الت ْس َع َة َو ْ َ
َُُ
ين في اْلَب ِريَّة َوَي ْذ َه َب أل ْ
كتفيه َف ِرحاً ويأِْتي ِإَلى بيِت ِه ويدعو األ ِ
ان َق ِائالً َل ُه ُم :ا ْف َر ُحوا َم ِعي ألَِني َو َج ْد ُت
اء َواْل ِج َير َ
َْ َ َْ ُ
ََ
ْ
َصد َق َ
ٍِ
ال .أَ ُقول َل ُكم ِإَّنه ه َك َذا ي ُكون َفرح ِفي َّ ِ ِ ِ
َخ ُروِفي َّ
َكثََر ِم ْن ِت ْس َع ٍة
الض َّ
وب أ ْ
ُ ْ ُ َ َ ُ ٌَ
الس َماء ب َخاط ٍئ َواحد َيتُ ُ
ِ
ار الَ يحتَاجون ِإَلى تَوب ٍة .أَو أََّيةُ ٍ
ِ
اهم ِإن أَضاع ْت ِدرهماً و ِ
احداً أَالَ
ين َب اً َ ْ ُ َ
َوِت ْسع َ
َْ ْ
ْ
ام َأرَة َل َها َع ْش َرةُ َد َر َ ْ َ َ ْ َ َ
ات واْلجار ِ
تُوِقد ِسراجاً وتَ ْكِنس اْلبيت وتَُفِتش ِباجِته ٍاد حتَّى تَ ِجده؟ وإِ َذا وجد ْته تَدعو َّ ِ ِ
ات
َ ُ َ َ ََ ُ ْ ُ
الصديَق َ َ َ
ُ َ َ ُ َْ َ َ ُ ْ َ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول َل ُك ْم َي ُكو ُن َف َرٌح ُق َّد َام َمالَِئ َك ِة
َقائَل ًة :ا ْف َر ْح َن َمعي ألَني َو َج ْد ُت الد ْرَه َم الذي أ َ
َض ْعتُ ُهَ .ه َك َذا أَ ُق ُ
ٍِ
ِِ ِ
وب.
هللا ب َخاط ٍئ َواحد َيتُ ُ
هذا كالم ربنا يسوع المسيح له كل المجد

يسوع كان في بيت وكان جميع جباة الضرائب والخطاة معه يسمعون لكالمه .هذا الحدث هو
مذكور في إنجيل متى حيث نق أر أن يسوع نادى متى أن يتبعه فقام وتبعه .ومن فرحه بمعرفة
يسوع أعد متى له وجبة عشاء ودعا زمالئه وأصدقائه الى بيته مع يسوع .متى نفسه كان
جابي الضرائب واليهود كانوا يعتبرونهم خطاة .لكن في بيت متى كان فرح عظيم في وجود

يسوع الن حيث يكون يسوع يكون هناك الفرح والسكينة والحمامية .ويسوع جاء من هللا

ليبحث عن الخطاة الضالين ليحررهم ويكونوا له ويكون فرح الرب فيهم .ويسوع قال أن في

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

لكن رجال الدين ما كانوا راضيين بيسوع النه كان يأكل مع الخطاة .فالموه واشتكوا منه.

المتدينون يتميزون بالكراهية واالحتقار للذين يعتبرونهم نجسين وكفار .أما يسوع فهو يمشي

عند الخطاة والمرضى والمساكين يحرر ويغفر ويشفي .ولم يرفض أحدا كان يجي عنده
ويطلبه .لكنه كان يغضب على المتكبرين والمنافقين .ورغم هذا ،كان الرب وما زال يناديهم
اليه للغفران والحياة .يسوع تحمل إهانة المتدينين له .رفضوا حتى ذكر إسمه فقالواَ :ه َذا َيْقَب ُل
ْك ُل َم َع ُه ْم .في مناسبة أخرى قالوا :هذا الرجل خاطئ النه ما يحترم السبت.
ُخ َ
اة َوَيأ ُ
طً
رجال الدين معجبون بالطهارة الخارجية والفرائض الدينية والتقاليد البشرية أكثر من الرحمة
للمساكين والغرباء .فأعطاهم يسوع مثالين لينشئ فيهم التوبة ويستيقظوا من نومهم ليروا النور

ويفرحون بنعمة هللا لهم .المثل األول هو عن خروف ضاع .والرب يسوع وضعهم أمام هذه

المسئولية بقوله :من منكم .بصفتهم معلمين كانوا رعاة الشعب .الراعي يحظي خرافه ويحميها
من الذئاب والضباع واللصوص .ورجال الدين كانوا أمام يسوع الراعي الصالح .راعي النفوس
وحارسها.
ِ
والمثل الثاني هو على ٍ
اهم وأَضاع ْت ِدرهماً و ِ
احداً .درهم كان أجرت
ْ
ام َأرَة كان َل َها َع ْش َرةُ َد َر َ َ َ ْ َ َ
ط ْوق
عامل يوم واحد .وإن لم تجده فما يكون طعام ألسرتها .ربما فكرة الدرهم هي كذلك من َ
ِفي ُع ُن ِق المرأة الذي كان هدية من خطيبها أو زوجها .فكان هذا افتخارها .إذا أهملت واحدة
من العشرة فهي تقلق وتغضب وتحزن .والرب يسوع يدعو الناس يفتحوا عيونهم ويشوفوا أين
هم ويبحثوا في داخلهم عما هو أثمن وأهم من كل شيء :الحياة.

الرب قال أن َخروف و ِ
احداً من مئة أضاع .بهذا يشير الى الضالين حقا في برية وهمهم
ُ
َ
النهم بال وعي وال ضمير النهم سمعوا كالم يسوع ولم يؤمنوا النهم يحسبون أنفسهم أبرار.
والحقيقة هي ن الدين ال ينير الطريق وال العلم ينفع .في إنجيل متى في نفس المثل يقول
ِ
طِب ٍ
ضىَ ،فا ْذ َه ُبوا َوتَ َعَّل ُموا َما ُه َوِ :إِني أ ُِر ُيد
اء ِإَلى َ
يب َب ِل اْل َم ْر َ
الرب يسوع :الَ َي ْحتَ ُ
اج األَص َّح ُ
رحم ًة الَ َذِبيح ًة ألَِني َلم ِ
اة ِإَلى التَّْوَب ِة.
آت أل َْد ُع َو أ َْب َار اًر َب ْل ُخ َ
طً
َ
ْ
ََْ
والرب يسوع بشرنا بمحبة هللا لكل إنسان بغض النظر من الدين والجنسية أو األمة او العلم،
ألن الجميع أخطأوا ومصيرهم اآلالم األبدي إن لم يتوبوا ويجوا عند يسوع المسيح الطريق
الحقيقي والحي الذي وضعه هللا أمامنا .منذ سقوط االنسان األول في الخطية هللا ينادي
االنسان الى التوبة وااليمان .أعطاه شريعته وأرسل أنبيائه .وفي التالي أرسل إبنه في جسد
إنسان ليقضي على من له سلطة الموت ،أي إبليس ،ويحرر من كان الخوف من الموت
يستعبدهم طوال حياتهم .هذا هو يسوع الذي يبشرنا بمحبة هللا لنا( .مرقس )15 :1

بعد هذه القصة في هذا االصحاح ،يسوع أعطى مثل آخر على ولد أراد حريته من أبيه
فطلب إرثه ثم ذهب الى بلد بعيد وهناك خسر كل أمواله .في ويله العميق دخل في نفسه
واعترف بخطيته وقرر أن يرجع الى أبيه .ويقول يسوع أن أب الولد كان ينتظره .ولما كان
ِ
ض َوَوَق َع َعَلى ُع ُن ِق ِه َوَقَّبَل ُه .وأمر خدامه
الولد ما زال َبعيداً في الطريق َرآهُ أ َُبوهُ َفتَ َحَّن َن َوَرَك َ
بإعداد حفال إلبنه وقال :لنأكل ونفرح فإن ابني هذا كان ميتا فعاش ،وكان ضائعا فوجد.
فأخذوا يفرحون .الرب يسوع مثل هذا االب الحنون باهلل المحب الذي يفرح برجوعنا اليه.

التوبة هي رجوع في الذل بقلب منكسر الى هللا بااليمان بيسوع المسيح وهو يقبلنا كما نحن
ِ
الر ْح َم ِة.
الرو ِح َوَكِث ُير َّ
يل ُّ
ويفرح بنا ويغفر ويشفينا ويحرر النه يحبناَّ .
ُوف َ
يم َوَأر ٌ
ط ِو ُ
الر ُّب َرح ٌ
ِ
ط َاي َانا َوَلم ُي َج ِ
اكم ِإَلى األََب ِد َوالَ َي ْح ِق ُد ِإَلى َّ
ازَنا َح َس َب
صَن ْع َم َعَنا َح َس َب َخ َ
الد ْه ِرَ .ل ْم َي ْ
ْ
الَ ُي َح ُ

ض َق ِويت رحمته عَلى خ ِائ ـ ِف ـ ِ
ِ
آثَ ِ
يهَ .كبع ِد اْلم ْشر ِ
ِق ِم َن
امَنا .ألََّن ُه ِم ْث ُل ْارِتَف ِ
اع َّ
الس َم َاوات َف ْو َق األ َْر ِ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ
ُْ َ
َّ
َّ
الر ُّب عَلى خ ِائ ِف ِ
ِ
ِ
يه.
ف َّ َ َ
َب َعَلى اْلَبن َ
ين َيتََأر ُ
اْل َم ْغ ِر ِب أ َْب َع َد َعَّنا َم َعاصَيَناَ .ك َما َيتََأر ُ
ف األ ُ
الناس من الطبيعة والدين يطلبوا هالك االعداء .أما هللا فيقول في الكتاب المقدسَ :ه ْل َم َس َّرًة
أُس ُّر ِبمو ِت ِ
الر ُّب؟ أَالَ ِب ُر ُج ِ
الش ِر ِ
ط ُرِق ِه َفَي ْحَيا؟ المجد هلل ربنا الذي
السِي ُد َّ
ول َّ
وع ِه َع ْن ُ
ير َيُق ُ
َ َْ
صالحنا مع نفسه بإبنه ربنا يسوع المسيح الطريق الحقيقي والحي طريق البر والسعادة
وبى ِلَّل ِذي ُغ ِف َر ِإ ْث ُم ُه
الحقيقة .ما ننسى أقوال الملك والنبي داود في احد مزاميره حيث يقولُ :
طَ
الر ُّب َخ ِطَّي ًة والَ ِفي ر ِ
وح ِه ِغش .نعم .االنسان
وبى لِ َر ُج ٍل الَ َي ْح ِس ُب َل ُه َّ
َو ُسِت َر ْت َخ ِطيَّتُ ُهُ .
طَ
ُ
َ
ف هلل ِب َخ ِطيَِّته َوالَ َي ْكتُ ُم ِإ ْث ِمه.
المخلص َي ْعتَ ِر ُ
التوبة ضرورية للدخول إلى ملكوت هللا .الرب ليس بعيد منا .فال نفشل وال َن ْر ِجع ِإَلى المبادئ
الفاشل ِة َّالِتي كنا نعيش فيها أيام ظالمنا وجهلنا التي أخرجنا منها ربنا يسوع له المجد .الرب
هو معنا مهما كانت الظروف .هللا أعطانا فرصة عظيمة باالنجيل لنغير ذهننا وأفكارنا
وسلوكنا ونتمسك بكلمته وإسمه في كل حين وأمام كل الناس .وأ ِ
َخي اًر أَيُّها ِ
اإل ْخ َوةُ ُك ُّل َما ُه َو
َ
حقُ ،ك ُّل ما هو جِليلُ ،ك ُّل ما هو ع ِادلُ ،ك ُّل ما هو َ ِ
اهرُ ،ك ُّل ما هو م ِسرُ ،ك ُّل ما ِ
صيتُ ُه
ط ٌ
َ َُ َ ٌ
َ َُ َ ٌ
َ
َ َُ
َ
َ َُ ُ
ِ
السالَ ِم َي ُكو ُن َم َع ُك ْم .أمين.
ان َم ْد ٌحَ ،ف ِفي َه ِذِه ا ْفتَ ِك ُرواَ .وإَِل ُه َّ
َح َس ٌنِ ،إ ْن َك َان ْت َفضيَلةٌ َوإِ ْن َك َ

