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سالم المسيح لكم إخوتي ومرحبا بكم في االستماع الى عظة اليوم وهي في إنجيل لوقا،
االصحاح  17واآليات  7الى  .10اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح .يقول:
ِ
وَل ِكن ،أ ُّ ِ ٍ ِ
ول َل ُه َل َدى ُر ُج ِ
وع ِه ِم َن اْل َحْق ِل :تََق َّد ْم
َ ْ
َي َواحد م ْن ُك ْم َي ُكو ُن ع ْن َدهُ َع ْبٌد َي ْح ُر ُث أ َْو َي ْرَعى َفَيُق ُ
ال واتَّ ِكئ؟ أَال يُقول َله ِباألَحرى :أَح ِ
ِ
ِ
ط َك ِباْل ِح َاز ِم
ض ْر لِي َما أَتَ َع َّشى ِب ِه َو ُش َّد َو َس َ
َ ُ ُ
ْ
في اْل َح َ ْ
َْ
ْكل وتَ ْشرب أ َْنت؟ وهل ي ْش َكر اْلعبد ألََّنه ع ِمل ما أ ِ
ِ
ُم َر
آك َل َوأ ْ
اخ ِد ْمِني َحتَّى ُ
َو ْ
َش َر َب َ
وب ْع َد َذل َك تَأ ُ ُ َ َ ُ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ
ِ
ِ
ِِ
ين َق ْد
ِب ِه؟ َ
هك َذا أ َْنتُ ْم أ َْيضاً ،ع ْن َد َما تَ ْع َملُو َن ُك َّل َما تُ ْؤ َم ُرو َن ِبه ُقولُواِ :إَّن َما َن ْح ُن َعِب ٌيد َغ ْي ُر َنافع َ
ِ
ان و ِ
اجباً َعَل ْيَنا.
َعمْلَنا َما َك َ َ
هذه كلمة للا
ونصلي الى للا أبينا أن يفتح أذهاننا لنفهم كلمته والعمل بها لمجد إبنه يسوع المسيح فينا
ولخير اآلخرين .آمين .في بداية هذا االصحاح قال يسوع :البد من أن تأتي العثرات ،ولكن
ِ
الويل لمن تأتي على يدهَ ،خير َله َلو عِّلِق ع ُنُقه ِبحج ِر رحى و ُ ِ
َن ُي ْعِث َر
ط ِرَح في اْلَب ْح ِر م ْن أ ْ
ٌْ ُ ْ ُ َ ُ ُ َ َ َ ً َ
أَحد هؤالَ ِء ِ
ار .وحجر الرحى هو الحجر المستعمل لطحن الحنطة او الزيتون .الغرق
الص َغ ِ
ََ َُ
ِّ

سميهم
بهذا الطريقة ،حسب يسوع ،هو أفضل من مواجهة دينونة للا على الذي يعثر من ي ِّ
الرب ِ
الص َغ ِ
ار .والعثرات هي التعاليم الماكرة عكس ما يبشرنا به إنجيل للا للغفران والخالص
ِّ
مجانا .يسوع يقولُ :خ ُذوا اْل َح َذ َر أل َْنُف ِس ُك ْم.
ِ
اغ ِف ْر
َخ َ
اب َف ْ
والفقر الثانية في بداية هذا االصحاح يقول يسوعِ :إ ْن أ ْ
طأَ أ ُ
َخ َ
وك َف َعات ْب ُهَ .فِإ َذا تَ َ
ات ِفي اْليو ِم ورجع ِإَليك سبع م َّر ٍ
طأَ ِإَليك سبع م َّر ٍ
ات ِفي اْلَي ْو ِم َق ِائالً :أََنا تَ ِائ ٌب؛
َل ُه؛ َوإِ ْن أ ْ
َْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
َخ َ ْ َ َ ْ َ َ

اغ ِف ْر َل ُه .سبع مرات .هذا عدد كبير ومن يقدر يغفر هكذا في يوم واحد؟ في الواقع ليس
َف ْ
العدد هو األهم ،إنما الروح الذي به تغفر .الغفران يأتي من المحبة .لما تغفر بهذا الروح ما
تعود تذكر الخطأ .هكذا يتعامل للا معنا .لو نبدأ نذكر خطايانا واحدة بعد األخرى لقيضينا

كل أيام حياتنا ساجدين وطالبين الغفران .لكن للا غفر لنا كل خطايانا بفضل يسوع المسيح
مفديون بدم يسوع المسيح .ولهذا فهو يريد
إبنه على الصليب .هذه هي بشارة االنجيل .نحن ِّ
ان نغفر كذلك.
يغير حاله كأنك أنت في
ِخ ُهِّ .
َخ َ
وك َف َع ِات ْب ُهَ .وِّب ْ
وربنا يسوع يقولِ :إ ْن أ ْ
طأَ أ ُ
َخ َ
علمه وساعده ِّ
اغ ِف ْر َل ُه .ما تحمل
تكسرهْ .
مكانته تنتظر من يفهمك ويساعدك .ما يحتاج تحكم عليه وتزيد ِّ

َن َيْف َع َل َّ
طأَ
َخ َ
اس ِب ُك ُم ا ْف َعُلوا َه َك َذا أ َْنتُ ْم أ َْيضاً ِب ِه ْمِ .إ ْن أ ْ
ِّ
ضده التهمة وتجالهُ .ك ُّل َما تُ ِر ُيدو َن أ ْ
الن ُ
اب َفأنت تصلي من أجله .ألننا كلنا خطاة في عدالة للا وعدد خطايا ال يحصى.
أُ
َخ َ
وك وتَ َ

صىَ .كثَُر ْت أَ ْكثَ َر ِم ْن
لما نفهم هذه الحقيقة نفهم ما جاء في الكتاب المقدسُ :ش ُرو اًر الَ تُ ْح َ
َش ْع ِر َأر ِْسيَ .وَقْلِبي َق ْد تَ َرَكِني.
ِ
ان
يماناًَّ .
الَ :ل ْو َك َ
الر َّب َق َ
كالم يسوع كان جديد لتالميذه فقالواِ :زْدَنا إ َ
وت ِ
اْلخرد ِل َل ُك ْنتُم تَُقولُون لِ َشجرِة التُّ ِ
هذِهْ :انَقلِ ِعي َو ْان َغ ِرِسي ِفي اْلَب ْح ِر،
ََْ
َ ََ
ْ

ِ
ِ
ان ِم ْث ُل ِب ْزَرِة
يم ٌ
ع ْن َد ُك ْم إ َ
ِ
يع ُك ْم .أوال ما نأخذ
َفتُط ُ

هذا حرفيا الن الرب يسوع نفسه ما أمر شجرة أن نتقلع وتنغرس في البحر .الرب يسوع

أعطى المثال لقوة االيمان .يبدأ باالعتراف بالضعفَ .حَّب َة َخ ْرَد ٍل صغيرة َوَل ِك ْن َمتَى َن َم ْت
َغ ِ
طيور َّ ِ
ِ
ِ
قوة االيمان في داخله وهو ينمو
تَص ُير َش َج َرةً َحتَّى ِإ َّن ُ ُ َ
صان َهاِّ .
الس َماء تَع ِّـشـش في أ ْ َ
بكلمة للا فيـتشدد وي ـثمر بروح يسوع القدوس لمجد للا االب.
ِ
ول َل ُه ِإ َذا َد َخ َل ِم َن اْل َحْق ِل:
ثم نوصل للنص .يسوع يقولَ :م ْن م ْن ُك ْم َل ُه َع ْبٌد َي ْح ُر ُث أ َْو َي ْرَعى َيُق ُ
ِ
ئ؟ صح .هل هناك من يقول لعبده :تعال اجلس ،تعشى وارتاح؟ ال يوجد.
تََق َّد ْم َس ِريعاً َواتَّك ْ

سيد العبد له الحق عليه .يقدر يعاقبه أو يحرمه من الطعام أو يطرده في أي وقت أو يبيعه.
العبد ما عنده حقوق .يخدم ويطوع ويسكت .السياسيون والدينيون وضعوا الناس في هذه
الحالة .حكام األمم يسودونهم وعظماءهم يتسلطون عليهم .وقال الرب لتالميذه ولكل
المؤمنين به :من أراد أن يصير عظيما بينكم فليكن لكم خادما ،وأي من أراد أن يصير أوال
خدم بل ليخدم ويبذل نفسه فدية عن
فيكم فليكن لكم عبدا ،فهكذا ابن اإلنسان قد جاء ال ُلي َ

الدين والكذب والظالم وأعطانا مقام أوالد للا اآلب .يسوع
كثيرين .يسوع حررنا من عبودية ِّ

كان إنسان
َجلِنا ا ْفتََق َر
أْ

ِ
ع اْل َم ِسي ِح ،أََّن ُه ِم ْن
وما كان يشبهنا في الفكر والطرق .هذه هي ن ْع َمة َرِّبَِنا َي ُسو َ
َو ُه َو ال َغِني لِ َكي َن ْستَ ْغ ُنوا َن ْح ُن ِبَفْق ِِره.
ِّ ْ

صعب توجد شخص يرحب بعبده ويعطيه يأكل ويشرب ويسمح له يرتاح .حتى إذا عمل مثل
هذا ،فالعبد يبقى عبد .معظم الناس يقولوا إنهم عبيد للا ولكنهم يتعاملوا مع غيرهم بالسوء
والبغضاء .ويقولوا :لست أنا عبده ،ما أمشي عنده ،خصه هو يجي ويتواضع أمامي .كبرياء
وخطأ .نجبر كلمة عبد في أسماء عربية .مثال :عبد للا عبد العزيز عبد الكريم عبد الرزاق
عبد الرحمان إلخ ..إشارة الى االنتماء الديني الذي يعلم أن للا خلق االنسان ليكون عبدا له.
وكله على خليقته .الكتاب
الكتاب المقدس يبشرنا أن للا المحب خلق االنسان لمسرته و ِّ

المقدس كلمة للا يعلمنا أن والدين البشرية االولين أخطأوا وهم جعلوا الخطيئة والموت يدخلوا

فيهم ومنهم إلى العالم فصار الجميع عبيدا للخطية وخوف الموت .للا ما تركهم وال تركنا.
لما جاء الوقت أرسل إبنه يسوع الذي قال عنده للا العلي القدوس بالنبي إشعياءُ :ه َوَذا َع ْب ِدي
َّ ِ
ض ُدهُ ُم ْختَ ِ
اري َّال ِذي ُس َّر ْت ِب ِه َنْف ِسي .إنه يسوع المسيح َّال ِذي تواضع متِّخذا صورة عبد
َع ُ
الذي أ ْ
وكان طائعا حتى الموت ،موت الصليب من أجلنا .يقول االنجيل أن يسوع في آخر عشاء

مع تالميذه َقام وخَلع ِثيابه وأ ِ
َّ ِ
اء ِفي ِم ْغ َس ٍل َو ْابتََدأَ َي ْغ ِس ُل أ َْر ُج َل
َ َ َ َ َ َُ َ َ
َخ َذ م ْن َشَف ًة َوات َزَر ب َها ثُ َّم َ
ص َّب َم ً
التِّالَ ِم ِيذ وَيمس ُحها ِباْل ِم ْن َشَف ِة َّالِتي َك َ َّ ِ
ونِني ُم َعِّلِماً َو َسِِّيداً
ال لهم :أ َْنتُ ْم تَ ْد ُع َ
ان ُمت ِز اًر ب َها .بعد هذا َق َ
َ َْ َ

السِِّي ُد َواْل ُم َعِِّل ُم َق ْد َغ َسْل ُت أ َْر ُجَل ُك ْم َفأ َْنتُ ْم َي ِج ُب
َو َح َسناً تَُقوُلو َن ألَِِّني أََنا َك َذِل َكَ .فِإ ْن ُك ْن ُت َوأََنا َّ
عَلي ُكم أَن ي ْغ ِسل بعض ُكم أَرجل بع ٍ ِ
ِ
ِ
َّ
صَن ُعو َن
َع َ
ض ألَِّني أ ْ
َ ْ ْ ْ َ َ َْ ُ ْ ْ ُ َ َْ
صَن ْع ُت أََنا ب ُك ْم تَ ْ
ط ْيتُ ُك ْم مثَاالً َحتى َك َما َ
وبى ل ُك ْم ِإ ْن َع ِمْلتُ ُموهُ .يسوع أعطانا المثل للتواضع والمحبة
أ َْنتُ ْم أ َْيضاً ِإ ْن َعلِ ْمتُ ْم َه َذا َف ُ
طَ
ويريدنا أننا نطبق ما نتعلمه منه.

حقه من سيده .كذلك نحن ما نقدر نطلب جزاء ألعمالنا التي
إذا كان العبد ما يقدر يطلب ِّ

نعتبرها حسنة .االنسان ما يستحق شيء من المولى العلي القدير إال العقاب .يسوع المسيح
هو إستحقاقنا ،نال االستحقاق نيابة عنا ليقربنا الى للا بااليمان في إسمه .للا غفر لنا جميع
خطايانا مجانا بنعمته .يسوع أعطى مثل شخص كان مديون لسيده بمبلغ عظيمَ .فتَ َحَّن َن َسِِّي ُد

ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ك َل ُه َّ
ان
َذلِ َك اْل َع ْب ِد َوأَ ْ
الد ْي َنَ .وَل َّما َخ َرَج َذل َك اْل َع ْب ُد َو َج َد َواحداً م َن اْل َعِبيد ُرَفَقائه َك َ
طَلَق ُه َوتَ َر َ
ِ
ِ
ُّها
َم َس َك ُه وبهدله ِّ
ال َل ُه :أَي َ
يع .والخبر وصل لسيده َف َد َعاهُ َوَق َ
قدام اْل َجم َ
َم ْد ُيوناً َل ُه بمبلغ طفيف َفأ ْ
الش ِِّر ُير ُك ُّل َذلِ َك َّ
ان َي ْنَب ِغي أََّن َك أ َْن َت أ َْيضاً تَ ْر َح ُم
الد ْي ِن تَ َرْكتُ ُه َل َك ألََّن َك َ
اْل َع ْب ُد ِِّ
طَل ْب َت ِإَل َّي .أََف َما َك َ
ِ
ِ
َّ
ِ
ان َل ُه َعَل ْي ِه.
ين َحتَّى ُيوِف َي ُك َّل َما َك َ
اْل َع ْب َد َرِفيَق َك َك َما َرح ْمتُ َك أََنا؟ َو َغض َب َسِِّي ُدهُ َو َسل َم ُه لْل ُم َع ِّذِب َ
َخ ِ
ِ
اح ٍد أل ِ
ِكم ُك ُّل و ِ
ِ ِ
الرب يسوع قالَ :ف َه َك َذا أَِبي َّ ِ
يه ََّزالِت ِه.
َ
الس َماو ُّي َيْف َع ُل ب ُك ْم إ ْن َل ْم تَ ْت ُرُكوا م ْن ُقُلوب ُ ْ
للا غفر لنا دون أن نعمل شيء .خالص للا لنا هو مجانا بنعمته على آالم إبنه الوحيد
َع َ
يسوع المسيح الحبيب .للا ما يحتاج ألعمالنا الحسنة ليرضى بنا .مكتوبَ :م ْن َسَب َق َفأ ْ
طاهُ
شرك يؤِثِّـر في إنسان
َف ُي َكا َفأَ؟ فإن كنت صالحا فماذا تعطي للا أو ماذا يأخذ من يدك؟ إن ُّ

مثلك وصالحك يفيد فقط أبناء الناس مثلك .فال تفتخر الن الخالص ليس باالعمال إنما هو
بموت يسوع المسيح وقيامته .نيابة عنا .حسب قصد للا منذ القديم.
يسوع حررنا ومنحنا مستقبال ورجاء لنعيش أح ار ار في اإلخالص والسالم مع الجميع دون

ِ
الص ِغ ُير أل َّ
اك ْم
يع َّ
َن أََب ُ
خوف من أحد وال تخويف أحد .يسوع وعدنا يقول :الَ تَ َخ ْ
ُّها اْلَقط ُ
ف أَي َ
ِ
وت .فلنتمسك دائما باالعتراف بربنا يسوع المسيح الحي .وال نرجع
َن ُي ْعط َي ُك ُم اْل َمَل ُك َ
َق ْد ُس َّر أ ْ
الى الوراء ،الى الحياة الماضية .وال نكون عثرة ألحد .ما ننسى وال ننكر أبدا ربنا يسوع

المسيح إبن للا الذي يديه مفتوحة لكلنا ويقول :تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقيلي االحمال
وأنا أريحكم ،احملوا نيري عليكم وتعلموا مني الني وديع ومتواضع القلب فتجدوا الراحة
هين وحملي خفيف .آمين .يسوع المسيح بشرنا :أنتم أحبائي إن عملتم
لنفوسكم الن نيري ِّ
بما أوصيكم به .ال أسميكم عبيدا بعد ألن العبد ال يطلعه سيده على ما يفعله ولكني قد

ِ ِ
َّة لِْلخو ِ
ف
سميتكم أحباء ألني أطلعتكم على كل ما سمعته من أبي .فإننا َل ْم َنأ ُ
ْخذ ُرو َح اْل ُع ُبودي َ ْ
َخ ْذنا روح التَّبِِّني َّال ِذي ِب ِه َنصرُخ :يا أَبا اآلب .اَ ُّلروح َنْفسه أَيضاً ي ْشه ُد ألَرو ِ
احَنا أََّنَنا أ َْوالَ ُد
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ُ
ُ ُ ُ ْ َ َ َْ
للاِ بفضل يسوع المسيح له المجد.
مذا ينتظر السيد منا؟ ينتظر االخالص والصدق واألمانة والطاعة في المحبة .للخير
لآلخرين ،كما هو مكتوب :أحب للا من كل قلبك ومن كل قواك ،وأحب قريبك كنفسك .للا

أعطانا مسئولية وأدخلنا في خدمته .عندما نفشل نأتي الى يسوع معلمنا لنتعلم منه التواضع
والصبر والشجاعة .عندما نخطئ نأتي الى سيدنا وربنا معترفين بخطايانا وهو أمين وصادق

ِ ٍ
صالِ َح ٍة َوُك ُّل
يغفر لنا .عندما نخاف نأتي الى أبينا الذي يقول لنا :ال تخفُ .ك ُّل َعطيَّة َ
ازَل ٌة ِم ْن ِع ْن ِد أَِبي األ َْن َو ِار َّال ِذي َل ْي َس ِع ْن َدهُ تَ ْغِي ٌير َوالَ ِظ ُّل َد َوَر ٍ
ام ٍة ِهي ِم ْن َف ْو ُق َن ِ
ان.
َم ْو ِهَب ٍة ت
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ورةً ِم ْن َخالَِئ ِقه.
اء َف َوَل َدَنا ِب َكلِ َمة اْل َح ِِّق لِ َك ْي َن ُكو َن َب ُ
اك َ
َش َ

انَّ .ال ِذي
دون يسوع المسيح نحن بال فائدة كما يقول في االنجيل :أََنا اْل َك ْرَم ُة َوأ َْنتُ ُم األ ْ
صُ
َغ َ
ي ْثبت ِفي وأَنا ِف ِ
ِ
يه َه َذا َيأِْتي ِبثَ َم ٍر َكِث ٍ
َن تَْف َعُلوا َش ْيئاً .وخبر الرب
َ ُ ُ َّ َ َ
ير ألََّن ُك ْم ِب ُدوِني الَ تَْقد ُرو َن أ ْ
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ِ ِ
المفرح لنا هو قوله أيضا :ا ْف َر ُحوا ِباْل َح ِرِِّي أ َّ
ات .من كتبها؟
َن أ ْ
اء ُك ْم ُكتَب ْت في َّ َ َ
َس َم َ
أعمالنا الحسنة؟ بال .الرب يسوع المسيح له المجد هو كتبها وال أحد وال شيء يقدر يمحيها
وال أن يفصلنا عن محبة للا التي لنا في يسوع المسيح ربنا الحي له كل المجد .فلنكون

ص ِاد ِقين ِفي اْلمحب ِ
ِ
يح .ويقول الوحي :قد
َّة لَن ْن ُمو ِفي ُك ِِّل َشي ٍء ِإَلى َّال ِذي ُه َو َّأ
َ
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اشتريتم بفدية فال تصيروا عبيدا للبشر .آمين .ونعمة ربنا يسوع المسيح معكم .آمين.

