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هي في إنجيل لوقا،  و عظة اليوم  إخوتي ومرحبا بكم في االستماع الى سالم المسيح لكم
 يقول:   يسوع المسيح. نا. اليكم القراءة باسم رب 10الى  7واآليات  17االصحاح 

 
ْم   َوَلِكْن، َأيُّ َواِحٍد ِمْنُكْم َيُكوُن ِعْنَدُه َعْبٌد َيْحُرُث َأْو َيْرَعى َفَيُقوُل َلُه َلَدى ُرُجوِعِه ِمَن اْلَحْقِل:  َتَقدَّ

ى ِبِه َوُشدَّ َوَسَطَك ِباْلِحَزاِم َأال َيُقوُل َلُه  ِفي اْلَحاِل َواتَِّكْئ؟ ِباأَلْحَرى: َأْحِضْر ِلي َما َأَتَعشَّ
َوَهْل ُيْشَكُر اْلَعْبُد أَلنَُّه َعِمَل َما ُأِمَر   َواْخِدْمِني َحتَّى آُكَل َوَأْشَرَب وَبْعَد َذِلَك َتْأُكُل َوَتْشَرُب َأْنَت؟ 

ُلوَن ُكلَّ َما ُتْؤَمُروَن ِبِه ُقوُلوا: ِإنََّما َنْحُن َعِبيٌد َغْيُر َناِفِعيَن َقْد  هَكَذا َأْنُتْم َأْيضًا، ِعْنَدَما َتْعمَ  ِبِه؟
 . َعِمْلَنا َما َكاَن َواِجبًا َعَلْيَنا 

 
 هذه كلمة للا 

 
لعمل بها لمجد إبنه يسوع المسيح فينا  وافهم كلمته  ن ونصلي الى للا أبينا أن يفتح أذهاننا ل

ولكن   ،البد من أن تأتي العثراتقال يسوع:  هذا االصحاحبداية في ولخير اآلخرين. آمين. 
َخْيٌر َلُه َلْو ُعلَِِّق ُعُنُقُه ِبَحَجِر َرحًى َوُطِرَح ِفي اْلَبْحِر ِمْن َأْن ُيْعِثَر  ، الويل لمن تأتي على يده 

َغارِ  لغرق  ا. او الزيتون طحن الحنطة ل ل ستعمالم حجرال حجر الرحى هو و  .َأَحَد َهؤاَُلِء الصِِّ
يي  يعثر من  الذيعلى للا   دينونة، هو أفضل من مواجهة يسوعبهذا الطريقة، حسب  هم  سمِّ

َغاِر. الرب    لخالصإنجيل للا للغفران وا نا بهبشر ما ي عكس والعثرات هي التعاليم الماكرة الصِِّ
 .  ُخُذوا اْلَحَذَر أَلْنُفِسُكمْ ل:  و قي . يسوع  مجانا

ِإْن َأْخَطَأ َأُخوَك َفَعاِتْبُه. َفِإَذا َتاَب َفاْغِفْر : يسوع   يقولوالفقر الثانية في بداية هذا االصحاح 
  ؛َوِإْن َأْخَطَأ ِإَلْيَك َسْبَع َمرَّاٍت ِفي اْلَيْوِم َوَرَجَع ِإَلْيَك َسْبَع َمرَّاٍت ِفي اْلَيْوِم َقاِئاًل: َأَنا َتاِئبٌ ؛ َلهُ 

 ليس واقعفي ال  ومن يقدر يغفر هكذا في يوم واحد؟  . سبع مرات. هذا عدد كبيرَفاْغِفْر َلهُ 
العدد هو األهم، إنما الروح الذي به تغفر. الغفران يأتي من المحبة. لما تغفر بهذا الروح ما 

لقيضينا  واحدة بعد األخرى خطايانا  نذكر   نبدألو   . . هكذا يتعامل للا معناخطأتعود تذكر ال
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المسيح  بفضل يسوع خطايانا   كلللا غفر لنا لكن حياتنا ساجدين وطالبين الغفران.  أيامكل 
ولهذا فهو يريد  المسيح. يسوع ن بدم  و مفديِّ نحن  . هذه هي بشارة االنجيلإبنه على الصليب. 

   ان نغفر كذلك. 

كأنك أنت في   يغيِّر حالهساعده علِّمه و . َوبِِّْخهُ ِإْن َأْخَطَأ َأُخوَك َفَعاِتْبُه. يسوع يقول: وربنا  
ره. . كساعدي و  ك فهم من ي مكانته تنتظر  . ما تحمل  اْغِفْر َلهُ ما يحتاج تحكم عليه وتزيد تكسِّ

ه التهمة وتجاله.   ِإْن َأْخَطَأ  . اْفَعُلوا َهَكَذا َأْنُتْم َأْيضًا ِبِهمْ ُكلُّ َما ُتِريُدوَن َأْن َيْفَعَل النَّاُس ِبُكُم ضدِّ
كلنا خطاة في عدالة للا وعدد خطايا ال يحصى.   ألنناأنت تصلي من أجله.  َتاَب فَ و َأُخوَك 

ُشُرورًا اَل ُتْحَصى. َكُثَرْت َأْكَثَر ِمْن  : نفهم ما جاء في الكتاب المقدسه الحقيقة  لما نفهم هذ
   َوَقْلِبي َقْد َتَرَكِني. .َرْأِسيَشْعِر 

الرَّبَّ َقاَل: َلْو َكاَن ِعْنَدُكْم ِإيَماٌن ِمْثُل ِبْزَرِة . ِزْدَنا ِإيَماناً  ه فقالوا:الميذكالم يسوع كان جديد لت
أوال ما نأخذ  . َفُتِطيُعُكمْ  ،اْنَقِلِعي َواْنَغِرِسي ِفي اْلَبْحرِ  :اْلَخْرَدِل َلُكْنُتْم َتُقوُلوَن ِلَشَجَرِة التُّوِت هِذهِ 

هذا حرفيا الن الرب يسوع نفسه ما أمر شجرة أن نتقلع وتنغرس في البحر. الرب يسوع  
َوَلِكْن َمَتى َنَمْت    صغيرة َحبََّة َخْرَدلٍ  يبدأ باالعتراف بالضعف. أعطى المثال لقوة االيمان.  

َماِء تَ َتِصيُر َشَجَرًة  ـشَحتَّى ِإنَّ ُطُيوَر السَّ ينمو  و وه هفي داخلااليمان قوِّة . ِفي أَْغَصاِنَها عـشِّ
 مجد للا االب. لالقدوس ثمر بروح يسوع ــ ي ـتشدد و ي بكلمة للا ف 

َيْحُرُث َأْو َيْرَعى َيُقوُل َلُه ِإَذا َدَخَل ِمَن اْلَحْقِل:    َمْن ِمْنُكْم َلُه َعْبدٌ : يقوليسوع   .ثم نوصل للنص
ْم َسِريعًا َواتَِّكئْ  هل هناك من يقول لعبده: تعال اجلس، تعشى وارتاح؟ ال يوجد.  صح. ؟ َتَقدَّ

عه.  ي أو يبفي أي وقت د له الحق عليه. يقدر يعاقبه أو يحرمه من الطعام أو يطرده ب سيد الع
وضعوا الناس في هذه  ن و ن والديني و يخدم ويطوع ويسكت. السياسي . وق عنده حق العبد ما 

قال الرب لتالميذه ولكل  و  .حكام األمم يسودونهم وعظماءهم يتسلطون عليهم . الحالة
وأي من أراد أن يصير أوال   ،ن أراد أن يصير عظيما بينكم فليكن لكم خادمامالمؤمنين به:  

م بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن  خدَ فهكذا ابن اإلنسان قد جاء ال ليُ  ،فيكم فليكن لكم عبدا 
ين وال كثيرين. يسوع  وأعطانا مقام أوالد للا اآلب.  والظالم  كذب يسوع حررنا من عبودية الدِّ



ِنْعَمة َربَِِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، َأنَُّه ِمْن  هذه هي كان إنسان وما كان يشبهنا في الفكر والطرق. 
   . ِبَفْقِرهِ نُ حْ نَ ْسَتْغُنوا نَ َغِنيِّ ِلَكْي الاْفَتَقَر َوُهَو  ناَأْجلِ 

حتى إذا عمل مثل    بعبده ويعطيه يأكل ويشرب ويسمح له يرتاح. يرحب صعب توجد شخص 
عبيد للا ولكنهم يتعاملوا مع غيرهم بالسوء  إنهمهذا، فالعبد يبقى عبد. معظم الناس يقولوا 

بغضاء. ويقولوا: لست أنا عبده، ما أمشي عنده، خصه هو يجي ويتواضع أمامي. كبرياء  وال
عبد للا عبد العزيز عبد الكريم عبد الرزاق مثال:    ء عربية.في أسماكلمة عبد   نجبر  وخطأ.

للا خلق االنسان ليكون عبدا له.    يعلم أنالذي إشارة الى االنتماء الديني إلخ..  انعبد الرحم
للمسرته و  االنسانخلق المحب  الكتاب المقدس يبشرنا أن للا  الكتاب  على خليقته.  هوكِّ

يدخلوا  وا الخطيئة والموت جعلهم  أخطأوا و المقدس كلمة للا يعلمنا أن والدين البشرية االولين 
 .  وال تركنا للا ما تركهم.  وخوف الموت خطيةعبيدا لل الجميع صارالعالم فإلى فيهم ومنهم 

ُهَوَذا َعْبِدي  الذي قال عنده للا العلي القدوس بالنبي إشعياء: يسوع لما جاء الوقت أرسل إبنه 
تواضع متِّخذا صورة عبد  الَِّذي إنه يسوع المسيح الَِّذي أَْعُضُدُه ُمْخَتاِري الَِّذي ُسرَّْت ِبِه َنْفِسي. 

في آخر عشاء  يسوع وكان طائعا حتى الموت، موت الصليب من أجلنا. يقول االنجيل أن
ُثمَّ َصبَّ َماًء ِفي ِمْغَسٍل َواْبَتَدَأ َيْغِسُل َأْرُجَل    َقاَم َوَخَلَع ِثَياَبُه َوَأَخَذ ِمْنَشَفًة َواتََّزَر ِبَهامع تالميذه 

: َأْنُتْم َتْدُعوَنِني ُمَعلِِّمًا َوَسيِّدًا  لهمَقاَل  بعد هذا  ِتي َكاَن ُمتَِّزرًا ِبَها.التِّاَلِميِذ َوَيْمَسُحَها ِباْلِمْنَشَفِة الَّ 
يُِّد َواْلُمَعلُِِّم َقْد َغَسْلُت َأْرُجَلُكْم َفَأْنُتْم َيِجُب   َوَحَسنًا َتُقوُلوَن أَلنِّي َأَنا َكَذِلَك. َفِإْن ُكْنُت َوَأَنا السَّ

أَلنِّي أَْعَطْيُتُكْم ِمَثااًل َحتَّى َكَما َصَنْعُت َأَنا ِبُكْم َتْصَنُعوَن    ْعُضُكْم َأْرُجَل َبْعضٍ َعَلْيُكْم َأْن َيْغِسَل بَ 
  محبة اليسوع أعطانا المثل للتواضع و   ُكْم ِإْن َعِمْلُتُموُه.ى لَأْنُتْم َأْيضًا ِإْن َعِلْمُتْم َهَذا َفُطوبَ 

 ويريدنا أننا نطبق ما نتعلمه منه.  

التي  كذلك نحن ما نقدر نطلب جزاء ألعمالنا ه من سيده. حقِّ لعبد ما يقدر يطلب اإذا كان 
يسوع المسيح  شيء من المولى العلي القدير إال العقاب.  ستحق ي ما حسنة. االنسان   هاعتبر ن 

للا غفر لنا جميع  . بااليمان في إسمه  ليقربنا الى للا نيابة عنا هو إستحقاقنا، نال االستحقاق  
َفَتَحنََّن َسيُِّد  . عظيم يسوع أعطى مثل شخص كان مديون لسيده بمبلغ  .  مجانا بنعمته خطايانا 



ْيَن. َوَلمَّا َخَرَج َذِلَك اْلَعْبُد َوَجَد َواِحدًا ِمَن اْلَعِبيِد ُرَفقَ  اِئِه َكاَن  َذِلَك اْلَعْبِد َوَأْطَلَقُه َوَتَرَك َلُه الدَّ
امَفَأْمَسَكُه مبلغ طفيف ُه بِ َمْدُيونًا لَ  َفَدَعاُه َوَقاَل َلُه: َأيَُّها   يدهسوالخبر وصل لاْلَجِميَع.  وبهدله قدِّ

. َأَفَما َكاَن َيْنَبِغي َأنََّك َأْنتَ  ْيِن َتَرْكُتُه َلَك أَلنََّك َطَلْبَت ِإَليَّ يُر ُكلُّ َذِلَك الدَّ رِِّ  َأْيضًا َتْرَحُم  اْلَعْبُد الشِّ
 ُمَعذِِّبيَن َحتَّى ُيوِفَي ُكلَّ َما َكاَن َلُه َعَلْيِه.  اْلَعْبَد َرِفيَقَك َكَما َرِحْمُتَك َأَنا؟ َوَغِضَب َسيُِّدُه َوَسلََّمُه للْ 

ِتهِ الرب يسوع قال:  َماِويُّ َيْفَعُل ِبُكْم ِإْن َلْم َتْتُرُكوا ِمْن ُقُلوِبُكْم ُكلُّ َواِحٍد أَلِخيِه َزالَّ .  َفَهَكَذا َأِبي السَّ
ى آالم إبنه الوحيد  للا غفر لنا دون أن نعمل شيء. خالص للا لنا هو مجانا بنعمته عل

َمْن َسَبَق َفَأْعَطاُه  يسوع المسيح الحبيب. للا ما يحتاج ألعمالنا الحسنة ليرضى بنا. مكتوب:  
ر في إنسان  ـ ك يؤثِِّ  أو ماذا يأخذ من يدك؟ إن شرُّ للا  فماذا تعطي صالحاإن كنت فَفُيَكاَفَأ؟ 

إنما هو  االعمال الخالص ليس ب فال تفتخر الن  .مثلك   ك يفيد فقط أبناء الناسصالح و  مثلك
 نيابة عنا. حسب قصد للا منذ القديم. وقيامته.  يسوع المسيح  بموت 

دون  لنعيش أحرارا في اإلخالص والسالم مع الجميع  مستقبال ورجاء نامنحيسوع حررنا و 
ِغيُر أَلنَّ َأَباُكْم   َتَخْف َأيَُّها اْلَقِطيُع  يسوع وعدنا يقول: الَ .  أحدتخويف  وال  أحدخوف من  الصَّ

ربنا يسوع المسيح الحي. وال نرجع  دائما باالعتراف ب . فلنتمسك َقْد ُسرَّ َأْن ُيْعِطَيُكُم اْلَمَلُكوتَ 
ما ننسى وال ننكر أبدا ربنا يسوع  .  حد عثرة ألنكون وال  الى الوراء، الى الحياة الماضية. 

تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي االحمال  :  المسيح إبن للا الذي يديه مفتوحة لكلنا ويقول 
وأنا أريحكم، احملوا نيري عليكم وتعلموا مني الني وديع ومتواضع القلب فتجدوا الراحة 

أنتم أحبائي إن عملتم  : المسيح بشرنايسوع آمين.  لنفوسكم الن نيري هيِّن وحملي خفيف. 
العبد ال يطلعه سيده على ما يفعله ولكني قد  بما أوصيكم به. ال أسميكم عبيدا بعد ألن 

ْأُخذ ُروَح اْلُعُبوِديَِّة ِلْلَخْوِف  نَ َلْم ننا فإ سميتكم أحباء ألني أطلعتكم على كل ما سمعته من أبي.
وُح َنْفُسُه َأْيضًا َيْشَهُد أَلرْ  ناَبْل َأَخذْ  َواِحَنا َأنََّنا َأْواَلُد  ُروَح التََّبنِّي الَِّذي ِبِه َنْصُرُخ: َيا َأَبا اآلُب. َالرُّ

 بفضل يسوع المسيح له المجد.   للاِ 

خير  لاالخالص والصدق واألمانة والطاعة في المحبة. ل ينتظر منا؟ السيد  ا ينتظر ذم
للا  ك.  قريبك كنفسوأحب  ،أحب للا من كل قلبك ومن كل قواك: هو مكتوبآلخرين، كما ل



نأتي الى يسوع معلمنا لنتعلم منه التواضع  عندما نفشل  .خدمتهأدخلنا في و   أعطانا مسئولية
معترفين بخطايانا وهو أمين وصادق  ا  ربن و عندما نخطئ نأتي الى سيدنا   .والشجاعةوالصبر 
ُكلُّ َعِطيٍَّة َصاِلَحٍة َوُكلُّ  .  عندما نخاف نأتي الى أبينا الذي يقول لنا: ال تخف . يغفر لنا

ٍة ِهَي  ِمْن َفْوُق َناِزَلٌة ِمْن ِعْنِد َأِبي اأَلْنَواِر الَِّذي َلْيَس ِعْنَدُه َتْغِييٌر َواَل ِظلُّ َدَوَراٍن.  َمْوِهَبٍة َتامَّ
 َشاَء َفَوَلَدَنا ِبَكِلَمِة اْلَحقِِّ ِلَكْي َنُكوَن َباُكوَرًة ِمْن َخاَلِئِقِه. 

ُة َوَأْنُتُم اأَلْغَصاُن. الَِّذي  َأَنا اْلَكْرمَ كما يقول في االنجيل:  نحن بال فائدةدون يسوع المسيح 
وخبر الرب  .  َيْثُبُت ِفيَّ َوَأَنا ِفيِه َهَذا َيْأِتي ِبَثَمٍر َكِثيٍر أَلنَُّكْم ِبُدوِني اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْفَعُلوا َشْيئاً 

َماالمفرح لنا هو قوله أيضا:  . من كتبها؟  َواتِ اْفَرُحوا ِباْلَحِريِّ َأنَّ َأْسَماَءُكْم ُكِتَبْت ِفي السَّ
أعمالنا الحسنة؟ بال. الرب يسوع المسيح له المجد هو كتبها وال أحد وال شيء يقدر يمحيها  

نكون  وال أن يفصلنا عن محبة للا التي لنا في يسوع المسيح ربنا الحي له كل المجد. فل
قد   ويقول الوحي: اْلَمِسيُح. :ُهَو الرَّْأُس َنْنُمو ِفي ُكلِّ َشْيٍء ِإَلى الَِّذي ل َصاِدِقيَن ِفي اْلَمَحبَّةِ 

 ونعمة ربنا يسوع المسيح معكم. آمين.  آمين. اشتريتم بفدية فال تصيروا عبيدا للبشر. 


