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فارغا  ميراثه ثم عاد الى أبيهبدده وم هو على ولد نا اليلتأمالسالم عليكم. 

صحاح اال ،اي إنجيل لوقف ذنإتأملنا  ذا هوه؟ . كيف استقبله أبوهمتشردا
  . يقول:يسوعربنا  سمقراءة بإالاليكم  . 32الى  11االعداد و  ، الخامس عشر

 

ي أَْعِطِني اْلِقْسَم الَِّذي َفَقاَل َأْصَغُرُهَما أَلِبيِه: َيا َأبِ  ِإْنَساٌن َكاَن َلُه اْبَناِن. 
َوَبْعَد َأيَّاٍم َلْيَسْت ِبَكِثيَرٍة َجَمَع ااِلْبُن  َتُه.ْلَماِل. َفَقَسَم َلُهَما َمِعيشَ َن اي مِ ُيِصيُبنِ 

 .اأَلْصَغُر ُكلَّ َشْيٍء َوَساَفَر ِإَلى ُكوَرٍة َبِعيَدٍة َوُهَناَك َبذََّر َماَلُه ِبَعْيٍش ُمْسِرفٍ 
َفَمَضى  اُج. ْبَتَدَأ َيْحتَ ِتْلَك اْلُكوَرِة َفا َدَث ُجوٌع َشِديٌد ِفيَشْيٍء حَ َفَق ُكلَّ َفَلمَّا َأنْ 

َوَكاَن  َواْلَتَصَق ِبَواِحٍد ِمْن أَْهِل ِتْلَك اْلُكوَرِة َفَأْرَسَلُه ِإَلى ُحُقوِلِه ِلَيْرَعى َخَناِزيَر. 
ْعِطِه  َتْأُكُلُه َفَلْم يُ اْلَخَناِزيرُ  َكاَنتِ  الَِّذي الخروبَيْشَتِهي َأْن َيْمََلَ َبْطَنُه ِمَن 

ِجيٍر ألَِبي َيْفُضُل َعْنُه اْلُخْبُز َوَأَنا  َوَقاَل: َكْم ِمْن أَ َفَرَجَع ِإَلى َنْفِسهِ  َأَحٌد.
َماِء . أَْهِلُك ُجوعا   َأُقوُم َوَأْذَهُب ِإَلى َأِبي َوَأُقوُل َلُه: َيا َأِبي َأْخَطْأُت ِإَلى السَّ

اَمكَ َوقُ  َفَقاَم  َحِد َأْجَراَك.ْجَعْلِني َكأَ ُأْدَعى َلَك اْبنا . اِ َتِحّقا  َبْعُد َأْن َوَلْسُت ُمسْ  دَّ
َوَجاَء ِإَلى َأِبيِه. َوِإْذ َكاَن َلْم َيَزْل َبِعيدا  َرآهُ َأُبوُه َفَتَحنََّن َوَرَكَض َوَوَقَع َعَلى 

َماِء َوُقدَّ َيا َأِبي َأْخَطْأُت َفَقاَل َلُه ااِلْبُن:  ُعُنِقِه َوَقبََّلُه.  اَمَك َوَلْسُت ِإَلى السَّ
 َفَقاَل اأَلُب ِلَعِبيِدِه: َأْخِرُجوا اْلُحلََّة اأُلوَلى َك اْبنا .َأْن ُأْدَعى لَ ِحّقا  َبْعُد ُمْستَ 

مُ  ( أفضل ثوب)  وا َوَأْلِبُسوُه َواْجَعُلوا َخاَتما  ِفي َيِدِه َوِحَذاء  ِفي ِرْجَلْيِه َوَقدِّ
اَش َوَكاَن َكاَن َميِّتا  َفعَ  أَلنَّ اْبِني َهَذا ْأُكَل َوَنْفَرحَ َن َواْذَبُحوُه َفنَ اْلِعْجَل اْلُمَسمَّ 

َضاالًّ َفُوِجَد. َفاْبَتَدُأوا َيْفَرُحوَن. َوَكاَن اْبُنُه اأَلْكَبُر ِفي اْلَحْقِل. َفَلمَّا َجاَء 
ْلِغْلَماِن َدَعا َواِحدا  ِمَن اِت َطَرٍب َوَرْقصا  فَ َوَقُرَب ِمَن اْلَبْيِت َسِمَع َصْوَت آالَ 



َفَقاَل َلُه: َأُخوَك َجاَء َفَذَبَح َأُبوَك اْلِعْجَل  ؟ َيُكوَن َهَذا: َما َعَسى َأنْ َوَسَأَلهُ 
ِإَلْيِه  اْلُمَسمََّن أَلنَُّه َقِبَلُه َساِلما . َفَغِضَب َوَلْم ُيِرْد َأْن َيْدُخَل. َفَخَرَج َأُبوُه َيْطُلبُ 

ْز َوِصيََّتَك َوَجْديا  َلْم َأَتَجاوَ  َدُدَها َوَقط  ُمَك ِسِنيَن َهَذا عَ ِبيِه: َها َأَنا َأْخدِ َفَقاَل ألَ 
َوَلِكْن َلمَّا َجاَء اْبُنَك َهَذا الَِّذي َأَكَل  ط  أَلْفَرَح َمَع َأْصِدَقاِئيَلْم ُتْعِطِني قَ 

َت ا ُبَنيَّ َأنْ َفَقاَل َلُه: يَ  مََّن. َل اْلُمسَ ُه اْلِعجْ َذَبْحَت لَ  َمِعيَشَتَك َمَع الفاجرات
َوَلِكْن َكاَن َيْنَبِغي َأْن َنْفَرَح َوُنَسرَّ  َو َلَك.ٍن َوُكل  َما ِلي َفهُ َمِعي ِفي ُكلِّ ِحي

 أَلنَّ َأَخاَك َهَذا َكاَن َميِّتا  َفَعاَش َوَكاَن َضاالًّ َفُوِجَد.

 همجد إلسم. الهذا كالم الرب يسوع المسيح
 

فقسم لهما كل  من الميراث هلحصة التي تخصا أن يعطيهأبيه سأل  الولد
. ريديعمل ما يقل ـمست بعيدعيش ي ييمش. يكون حرّ  حبّ لولد ا .ا يملكهم

يختبر خيبة االمل  مشييه تركطلبه و لّبى ه. بنإ أي ير ر غيما حاول وأبوه 
. قيمة الحياةيعرف فواب يتعقل ويرجع الى الص يكلعيش ارة ار ميذوق و 
أنه سيعيش في نفسه وأمواله واثق  وسافر الى المدينةراضه الولد جمع أغو 

ا. حر ا وس  . هقلبعن بعيد  الو  هأبي عيني نع بعيد عيد 
 

ال كثرة األصحاب و  . ينكثير أصحاب تعرف على و مدينة للوصل الولد 
مدحوه دوه و أيّ  صدقائه الجددأينتبه لنفسه.  من الهم يستغلوا الن .منفع فيها

في الكتاب القائل صّح الحكيم . أفكار ا أخرى الضحك وراء كوا له و ضحو 
ِريِف َوُكلٌّ ْسَتْعطِ ُروَن يَ يثِ كَ : دسالمق . واهب العطايا َصاِحبيُفوَن َوْجَه الشَّ

وما فارقوه جميلة كلمات ب هو غطّ و  كّبروا بهه وأصحابوالولد كان كريما 



كلموا يتاذو؟ عرفت أصدقاء مثل ههل  . وينفق يطلع من جيبهكان  طالما
. فيكيوجد منفعتهم طالما  يحبوك ؟يمتصون قوتك مثل العلقوهم  مّلقبالت

 أمناء. ما هم و  حيّدعون الصال
 

ولكن . غشمليان  كانف همقلبأما و  حينكل في رافقوه الولد جبر أصدقاء 
وحيد  وجد نفسهف .في البلد مجاعة تءاجو  جاء الوقت فانقضت حصته

 . واليومأصدقاء كثيرين عندهغير أمس كان  ة،ا من مأسايا له. دون عون 
فعال.  ارة العيشيختبر خيبة االمل ومر بدأ  . أحدبر ما ج حيث يحتاجهم

الذي  البالد إنسان منلجأ إلى العمل عند أفبالجوع. يموت و متشردا أصبح 
هللا  نات التي حّرميواالحلخنازير هي من او  .حقوله ليرعى الخنازيرل أرسله

 . اهو لمسأن يحتى من أكل لحمها و  ليهودا
 

كل وقت، جبر نفسه فر له مو الطيب اللذيذ الطعام كان و اللي همسكين. 
الشخص يبدأ  عادة. تأكلهالخنازير تي كانت ال الخروبيأكل  االن يشتاق

عمل هو  شالولد الطائ لكن. ةليع ةمخديوصل لد اجتهبإو  بسيطةبخدمه 
 .لتشرداسقط في طيشه ومن في منزل ابيه  ةكان في مرتبه عالي العكس.

هكذا الناس في . لهفّخ صارت  حريته. حب يكون حرّ هو النه  من اختياره
ما هم و ألحد يعملوا ما يحبوا وما يرّد حساب كل مكان، يضنوا أنهم أحرار 

 . الالمباالةو والخداع  الطمعوهم يعيشوا في . البؤسفي  وهمفهموا حماقتهم ي
 

المسيح وع رب يسلا؟ ةالقص هالمسيح بهذ يد يسوعمذا يعلمنا الس، لكن
ليكون في شركة روحية االنسان  خلق ءي يملك كل شيذلاأن هللا  اعلمني



فضل فهو االنسان أما . حرية حقيقيةب بخيراتهيتمتع معه ويخدمه بفرحه و 
النتيجة؟ و  . العناية االلهية بعيد عن مصيره ختارهللا فا نعيش مستقل عي

سه نفلر يخطح االنسان وأصب اإللهيةالروحية العالقة والشركة انقطعت 
 الخطيئةدخلت  حداو النسان إبسبب عصيان و  لطبيعةاعلى وحتى ره غيلو 

الى العالم ومع دخول الخطية دخل الموت على الجميع الن الجميع 
الرجوع الى هللا بالطريق الذي الحل هو التوبة و . أخطأوا وأعوزهم مجد هللا

  . نا، يسوع المسيح الحيوضعه هو أمام
 

: الكتاب قولي. والحرية الحقيقة نللغفرا اديه اليهنب االنسان وهو يحي هللا
َرَنا مِ  ِإِن اْعَتَرْفَنا ِبَخَطاَياَنا َفُهَو َأِميٌن َوَعاِدلٌ  ْن َحتَّى َيْغِفَر َلَنا َخَطاَياَنا َوُيَطهِّ

المتواضع يفهم . لتوبةلواالحتياج  ينتج الحس بالخطيةروح هللا هو  ْثٍم. لِّ إِ كُ 
. أما المتكبرون ه الى هللا بدموع الحزن والتوبة. فينال رضى هللاويرفع عيني

وهم يعمون  يحلوا مشاكلهم بجهدهمفهم يعتبرون أنفسهم شاطرين قادرين 
الذي الغني باهلل يسوع مّثل أعينهم لكي ال يروا وال يذوقوا نعمة هللا وحبته. 

لنفهم قيمة التوبة مشقات لل عرضأن نتيسمح  هللاوأهدافنا. أفكارنا يعرف 
. خالقناوإبتعادنا على هللا نعترف بخطايانا  عندمانفهم هذا و . وااليمان

 الحي.  عندما ننظر الى يسوع المسيح ونتمتع بسالمه وفرحه وقوته
 

ر يرجع قرّ  ذ. عندئدخل في نفسهحياته الباطلة عندما فهم الضال بن اال
 . الهالكسيحرره من  الصالح الذي ختيار االذه المرة اختار هفالى أبيه 

َماِء  :قال اَمكَ َأُقوُم َوَأْذَهُب ِإَلى َأِبي َوَأُقوُل َلُه: َيا َأِبي َأْخَطْأُت ِإَلى السَّ  َوُقدَّ



َلى َفَقاَم َوَجاَء إِ  َتِحّقا  َبْعُد َأْن ُأْدَعى َلَك اْبنا . ِاْجَعْلِني َكَأَحِد َأْجَراَك.َوَلْسُت ُمسْ 
 .فرح برجوعهو  كان ينتظره هأبو و  َأِبيِه. 

 

َهَكَذا َأُقوُل َلُكْم َيُكوُن : الرب يسوع قال هذا االصحاحفي هذا المثل قبل 
اَم َماَلِئَكِة هللِا ِبَخاِطٍئ َواِحدٍ  س قلوبنا المجد هلل الذي لم .  َيُتوبُ َفَرٌح ُقدَّ

. س بضرورة التوبة وااليمان بالمخلص الوحيد العظيم المباركوجعلنا نح
نا اشتر فاالثمن دفع الَِّذي صليب إبن هللا لعينيه رفع يياة حب الحي كل من
ِلَكْي  ي َجَسِدِه َعَلى اْلَخَشَبةِ ا فِ َحَمَل ُهَو َنْفُسُه َخَطاَيانَ  . تنا التافهةمن حيا

َفاءُ  مُ كُ َتمَّ لَ ُهَو ِبِجَراِحِه  ؛ا َفَنْحَيا ِلْلِبرِّ وَت َعِن اْلَخَطايَ َنمُ  َضالِّيَن  مْ تُ نْ كُ  ،الشِّ
 . ى َراِعي ُنُفوِسُكْم َوَحاِرِسَهاَقْد َرَجْعُتُم اآلَن ِإلَ  مْ كُ َوَلِكنَّ  َكِخَراٍف َضاِئَعةٍ 

 

بعيد في ما زال وهو  آه لما ر و  .إبنه ينتظر لرجل الغني كانقال أن ايسوع 
ما لم يعتبر  فرحه. لكن من كثرة ركدوالغني ما يتحنن وركض.  ، طريقال

سريعا الى ركد ه: إبنه الضال رجع وهذا أمر مفرح جّدا. فيتقول الناس 
، هخطايال قـثبأتي الى هللا وب ويلما الخاطئ يت .وعانقه وقبله بحرارةابنه 
ما  هأبو لكن والولد بدأ يقول ألبيه كما خطط في قلبه، و . بحرارة لهستقبيهللا 
: ا. ما قال لهمسريع إبنهب نواتعلي لعبيدهأعطى أوامره بل  ه يكمل جملتهترك

ه وّبخ الو  وه اماميثم احضر  وبّدلوا ثيابهعليه  المشمئزة ائحو ر الغسلوه من ا 
كما أنت وهو يعمل هللا يحب أنك تأتي اليه . دد أموالهخط عليه النه بسو 

، به غطى ثوب أفضلالبسوه : لعبيده قالعمله العظيم. مثل الغني الذي 
، ي رجليهوحذاء ف مرتبته كإبنه؛ رّد له، به في يده خاتما واجعلواخه؛ أوسا

يا لها . المسمن العجل احضرواقال أيضا: و و  أبيه؛ في بيت جديدة ايةبد



. يسوع في ينمستور  نابدم يسوع وينظر الي ينهر طا ناعتبر يهللا من وليمة. 
نوا ـغتنلكي وهو الغني ذي افتقر اليسوع المسيح إبنه الحبيب بّر  ناألبسهللا 

 ُطوَبى ِلَرُجٍل الَ  ُطوَبى ِللَِّذي ُغِفَر ِإْثُمُه َوُسِتَرْت َخِطيَُّتُه.نعم.  .بفقرهنحن 
. ُه الرَّب  َيْحِسُب لَ  َبِلَيْت ِعَظاِمي ِمْن  ،َلمَّا َسَكت    َخِطيَّة  َواَل ِفي ُروِحِه ِغشٌّ

ِإْثِمي. ُقْلُت: أَْعَتِرُف ِللرَّبِّ  ُتمُ ِتي َواَل َأكْ أَْعَتِرُف َلَك ِبَخِطيَّ ... َزِفيِري اْلَيْوَم ُكلَّهُ 
  . ِبَذْنِبي َوَأْنَت َرَفْعَت َأَثاَم َخِطيَِّتي

 

 إال بالمسيح لنا.ليس حرية و  فرح اعظم من فرح غفران هللا لنا. يوجد  ال
. َتْبَتِهُج َنْفِسي ِبِإَلِهي أَلنَُّه َقْد  . َخاَلصِ الْ  ِثَيابَ  َأْلَبَسِنيَفَرحا  َأْفَرُح ِبالرَّبِّ

. َكَساِني ِرَداَء اْلِبرِّ ِمْثَل َعِريٍس َيَتَزيَُّن ِبِعَماَمٍة َوِمْثَل َعُروٍس َتَتَزيَُّن ِبُحِليَِّها
ِلَنْسُلْك ِبِلَياَقٍة َكَما ِفي النََّهاِر اَل  بنفس الروح القدس:  بولسويقول الرسول 

ْكِر اَل ِباْلَمَضاِجِع  َبِل اْلَبُسوا الرَّبَّ  اْلِخَصاِم َواْلَحَسِد.ِر اَل بِ َواْلَعهَ ِباْلَبَطِر َوالس 
َهَواِت.َيُسوَع اْلَمِسيَح َواَل َتْصَنُعوا َتْدِبيرا  ِلْلَجَسدِ    أَلْجِل الشَّ

 
 

 غضبالبكر. االبن حتى جاء الضال كان الفرح واالبتهاج بسبب الولد 
خروف وال  يعط لمف لهأما لولده الضال و  خّضر وليمةأنه على أبيه  هو

وبغضب على أخيه  أجيرعبد تكلم على نفسه كمع أصدقائه. به ليتمتع 
طموحين في جزاء لهم. ين الذين يتعبون بأعمالهم مثل الدينيوهو . وأبيهم

 ل إنسان مهما كان. مجانا. بيسوع المسيح لكعمة النهو ب خالص هللاو 
 

َبَكِة.  ِإَليَّ  ِاْلَتِفْت  َعْيَناَي َداِئما  ِإَلى الرَّبِّ أَلنَُّه ُهَو ُيْخِرُج ِرْجَليَّ ِمَن الشَّ
  . ٌد َوِمْسِكينٌ يَواْرَحْمِني ألَنِّي َوح

 



َوَأْنُتْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْمَواتا  ِبالذ ُنوِب : بالروح القدس يقول الرسول بولسكتب لنا و 
َحَسَب َرِئيِس ُسْلَطاِن  الَِّتي َسَلْكُتْم ِفيَها َقْبال  َحَسَب َدْهِر َهَذا اْلَعاَلمِ  اَياَواْلَخطَ 
وِح الَِّذي َيْعَمُل اآلَن ِفي َأْبَناِء اْلَمْعِصَيةِ  اْلَهَواءِ  الَِّذيَن َنْحُن َأْيضا  َجِميعا   الر 

ْفَنا َقْبال  َبْيَنُهْم ِفي َشَهَواتِ   َجَسِدَنا، َعاِمِليَن َمِشيَئاِت اْلَجَسِد َواأَلْفَكارِ  َتَصرَّ
 َاهلُل الَِّذي ُهَو َغِنيٌّ ِفي الرَّْحَمةِ  َوُكنَّا ِبالطَِّبيَعِة َأْبَناَء اْلَغَضِب َكاْلَباِقيَن َأْيضا ،

ٌت ِباْلَخَطاَيا َأْحَياَنا َمَع َوَنْحُن َأْمَوا ِمْن َأْجِل َمَحبَِّتِه اْلَكِثيَرِة الَِّتي َأَحبََّنا ِبَها
َالنِّْعَمُة َمَع َجِميِع الَِّذيَن ُيِحب وَن َربََّنا  آمين.  . ِبالنِّْعَمِة َأْنُتْم ُمَخلَُّصونَ  ،اْلَمِسيحِ 

  .َيُسوَع اْلَمِسيَح ِفي َعَدِم َفَساٍد. آِمينَ 
 
 


