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 42 -38: 10لوقا 

 العاشر، االصحاح لوقانعمة وسالم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح. عظتنا اليوم هي من إنجيل 
 . اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح:42الى  38واألعداد 

َوَكاَنْت ِلَهِذِه ُأْخٌت ُتْدَعى َمْرَيَم الَِّتي َجَلَسْت  َوِفيَما ُهْم َساِئُروَن َدَخَل َقْرَيًة َفَقِبَلْتُه اْمَرأٌَة اْسُمَها َمْرَثا ِفي َبْيِتَها.
َفَوَقَفْت َوَقاَلْت: َيا َربُّ َأَما  .َكاَنْت َتْسَمُع َكاَلَمُه. َوَأمَّا َمْرَثا َفَكاَنْت ُمْرَتِبَكًة ِفي ِخْدَمٍة َكِثيَرةٍ ِعْنَد َقَدَمْي َيُسوَع وَ 

َأْنِت َتْهَتمِ يَن  ،َفَأَجاَب َيُسوُع: َمْرَثا َمْرَثا. ؟ َفُقْل َلَها َأْن ُتِعيَنِنيُتَباِلي ِبَأنَّ ُأْخِتي َقْد َتَرَكْتِني َأْخِدُم َوْحِدي
اِلحَ  َوَتْضَطِرِبيَن أَلْجِل ُأُموٍر َكِثيَرةٍ   . الَِّذي َلْن ُيْنَزَع ِمْنَهاَوَلِكنَّ اْلَحاَجَة ِإَلى َواِحٍد. َفاْخَتاَرْت َمْرَيُم النَِّصيَب الصَّ

 الى هنا القراءة

ه كما نقرأ  األمواتبين  منيسوع  الربقامه أ يالذ عازرل أخوات يه البنات ذهوه. ن تستقبالن يسوعشقيقتا
ء خرجت للقامرثا هم لعازر، يلمنزلهم بخصوص أخ ذهب يسوعلما  هأن هناك ايضانقرأ و  .إنجيل يوحنا في

لكن، نرجع . الهدوءمريم تفضل و . كمرثا تتحر من هنا نشوف أن . بقيت جالسة في البيتأما مريم ف .يسوع
 ،هذا االصحاحفي اآليات األولى في لمسيح. لا حدث في الطريق ذلنرى مفي إنجيل لوقا  العاشرلفصل ل

.  َحْيُث َكاَن ُهَو ُمْزِمعًا َأْن َيْأِتيَ كانٍ ُكلِ  َمِديَنٍة َومَ بأوامر واضحة لَوَأْرَسَلُهُم تلميذا  70َعيََّن المسيح يسوع 
َدَخْلُتُموَها َوَلْم َيْقَبُلوُكْم َفاْخُرُجوا ِإَلى َشَواِرِعَها َوَأيَُّة َمِديَنٍة وأعطاهم سلطان ليشفوا المرضى وقال لهم ايضا: 

ِمْنُكْم َمَلُكوُت َحتَّى اْلُغَباُر الَِّذي َلِصَق ِبَنا ِمْن َمِديَنِتُكْم َنْنُفُضُه َلُكْم. َوَلِكِن اْعَلُموا َهَذا َأنَُّه َقِد اْقَتَرَب  َوُقوُلوا:
 . ومن يرفضني يرفض الذي أرسلني ومن يرفضكم يرفضني يسمع ليلكم  من يسمع: ايضاوقال لهم  هللِا.

َياِطيُن َتْخَضُع َلَنا ِباْسِمَك. ،َيا َربُّ  للرب: ِبَفَرحٍ ، قالوا السبعين تلميذ رجعوبعدما  : مقال له ويسوع َحتَّى الشَّ
َماَواِت.اَل َتْفَرُحوا ِبَهَذا َأنَّ اأَلْرَواَح َتْخَضُع َلُكْم َبِل اْفَرُحوا  في ايضا نقرأ و  ِباْلَحِريِ  َأنَّ َأْسَماَءُكْم ُكِتَبْت ِفي السَّ

 هذه األمور عن الحكماء والفهماءي حجب ليسوع هلل رب السماء واألرض الالرب هذا االصحاح إبتهاج 
َوَلْيَس َأَحٌد  ِمْن َأِبي ُكلُّ َشْيٍء َقْد ُدِفَع ِإَليَّ ل: اقالمسيح الذي يسوع بهي بالحق هللا  ةمعرفوكشفها لألطفال. 

  َيْعِرُف َمْن ُهَو ااِلْبُن ِإالَّ اآلُب َواَل َمْن ُهَو اآلُب ِإالَّ ااِلْبُن َوَمْن َأَراَد ااِلْبُن َأْن ُيْعِلَن َلُه.



َقاِئاًل: َيا ُمَعلِ ُم َماَذا أَْعَمُل  يسوع ُيَجرِ بل أحد دكاترة اليهود َقامَ ونقرأ أيضا في هذا االصحاح العشر كيف 
يفرح به في حياته، الحق ل عرفأن ينه كان يرغب ال المسيحهذا االنسان لم يسأل  أَلِرَث اْلَحَياَة اأَلَبِديََّة؟

: إن كان هللا موجود، لمذا ال ينهي الحروب سئلتهمهللا بأعلى وا تذمر يهناك ناس اللي . يسوع إنما ليجرب
قال: يا معلم. و ظهر االحترام األشرار؟ وهم ال يحترمون سلطان هللا. ذاك العالم جاء الى يسوع بمويهلك 

ستحق جزاء يربح و يأنه : االنسان إفتخار؟ األبديةلحياة أعمل ألرث امذا  ، قال:لكن سؤاله يبين نفاقه
ية. شخصبمصالحه ال إنما، حتما مشغول بأمور االيمان ليسالمتدين في كل مكان  في السماء. هألعمال

ي َما ُهَو َمْكُتوٌب فِ  قال له:و  موسىشريعة له سل، أر االنسانما في قلب ذاك مسيح اللي يعرف اليسوع و 
ُكلِ  ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإَلَهَك ِمْن ُكلِ  َقْلِبَك َوِمْن ُكلِ  َنْفِسَك َوِمْن ُكلِ  ُقْدَرِتَك َوِمْن َفَأَجاَب:  النَّاُموِس. َكْيَف َتْقَرُأ؟

َواِب َأجَ يسوع َفَقاَل َلهُ  .َك َوَقِريَبَك ِمْثَل َنْفِسكَ ِفْكرِ  المسيح لم يقل له الرب يسوع . ْبَت. ِاْفَعْل َهَذا َفَتْحَيا: ِبالصَّ
 .ِاْفَعْل َهَذا َفَتْحَياان بطاعته لشريعة موسى سيرث الحياة األبدية، إنما قال له: 

ذاك العالم َوَأمَّا . َفَراِئِضي َوَأْحَكاِمي الَِّتي ِإَذا َأَطاَعَها اإِلْنَساُن َيْحَيا ِبَهااْحَفُظوا : ة موسىفي شريعقال هللا 
َر َنْفَسُه  جوابه كان على المحبة السخرية في سؤاله مع التكبر.  َوَمْن ُهَو َقِريِبي؟َسَأَل َيُسوَع: فَفَأَراَد َأْن ُيَبرِ 

 نيالشخص الذي يشبه هو هللمسيح. لكنه قال: من هو قريبي؟ ل تهمحببين كان مفروض انه يسابقا. 
ْوُه َوَجرَُّحوُه َوَتَرُكوُه َبْيَن َحيٍ  َوَمْيٍت.أعطى مثال ويسوع  ؟في الدين والجنسية  ِإْنَساٌن َوَقَع َبْيَن ُلُصوٍص َفَعرَّ

مسئولية في الهيكل، مر  في ذاك المكان  صاحبوكذلك الوي،  .فجاء كاهن في تلك الطريق ولم يبالي به
َم َوَضَمَد ِجَراَحاِتِه  َوَلِكنَّ َساِمِري ًا ُمَساِفرًا َجاَء ِإَلْيِه َوَلمَّا َرآُه َتَحنَّنَ  ُمَقاِبَلُه.فجاز  أخذه بالتمام و  واعتنى بهَفَتَقدَّ

ِذي َوَقَع َبْيَن اللُُّصوِص؟ َفَقاَل: َصاَر َقِريبًا ِللَّ  َفَأيُّ َهؤاَُلِء الثَّاَلَثِة َتَرى : وقال يسوعفندق وأنفق مما عنده. ل
 لقريب:ل تكمحبرحمتك و تظهر ل ْنَت َأْيضًا َواْصَنْع َهَكَذاالَِّذي َصَنَع َمَعُه الرَّْحَمَة. َفَقاَل َلُه َيُسوُع: اْذَهْب أَ 

 .ويعتبروهم أعداءهم السامريين ا. واليهود كانوا يكرهو ككان عدو  لوو حتى  أجلهمن  بالعناية والتضحية

، طبيعة ذه المرأةله استقبلته مرثا.حيث ليسوع في طريقه حتى وصل لهذه القرية  تكل هذه األشياء حدث
. مشغولين هم دائمامرثا اللي مثل هناك ناس كلنا ال نتشابه في كل شيء بالتمام. . طبيعةألختها مريم و 
 والتفكير. الدراسةيقضي وقته في  الذي يفهمصعب  النشيط هم هادئين. الشخصمريم اللي مثل  ينآخر و 
 مخلصين نكون األهم في كل حال هو أننا . يخدم دون راحةأن يفهم كيف يقدر ذاك على هذا  صعبو 

  .المطبخمواد  غسل ذاه كان لو حتى به نقوم فيما

متحمسين في تقديم خدمة يتعلق باللطافة. بعد المرات نكون وهو هناك شيء آخر نتعلمه في هذا النص 
عمل قدمنا لمذا؟ ألننا . أسففنتبها. يفرح كأنه ال و ا يبدو ني نقدم له خدمت، لكن الشخص اللمن كل قلوبنا
. الرب يسوع كان متوجها همرثا. لم تفهم احتياج يسوع في وقت مثل. دون فهم إحتياج االخر بحسب أفكارنا

. يسوع كان . كان تعبان من الطريقالذي كان ينتظرهب ألورشليم وكان باله مشغول بالموت على الصلي



هذه الحقيقة رفضها شيوخ اليهود وهو أيضا إبن هللا في الجسد. و سوى في الخطية.  إنسان بالتمام، مثلنا
 لهم قال ا، كماألنبياء ان المسيح يأتي من هللابالرغم انهم كانوا يعرفوا من شريعة موسى وكتب وعلمائهم. 
 حياة األبدية. هذه الكتب تشهد ليأنتم تدرسون الكتب ألنكم تعتقدون أنها ستهديكم إلى ال :يسوع مرة

  ولكنكم ترفضون أن تأتوا إلي لتكون لكم الحياة.

في بعض . االخرين اجيحتإفهم نال غالبا و . أسلوبناطريقتنا و بحسب ساعد نغالبا ما و  لطفاء نكون  أن نريد
محبتنا، ، وقتنا: عندنا األفضلي ما هو عط. في هذا الحال نقدر نةساعدم المنقد كيف نعرف الاألحوال 
في كل حين، أفضل اننا نسمع قبل ما نتكلم. السماع يساعد على الفهم. وأفضل سماع هو . إهتمامنا

اللي  الما نقضي أوقات طويله في اجتماعات ونشاطات وخدمات فال ننسى أولويتنليسوع المسيح. حتى 
 المسيح األول واآلخر في حياتناالرب يسوع هذا هو األهم وأساس الحياة: أن يكون هي السماع للمسيح. 

 . في حياتناوالسلطة تكون كلمته النور والقدوة أن و 

بدأت ثم . تحضر الطعاممرثا فبدأت . لمرثا وأختها مريم اطيب يوما كان البيت لهذا يسوع جاء عندما
مرثا ما فهمت إحتياج . يسوع يريده لم ما بالضبط هذاتركتها تحضر كل شيء. و ألنها أختها من تشتكي 

كانت تفكر بهذه ما  مرثا .هدوءان يكون  يسوع هو هيريدكان  ما كليسوع في ذاك الوقت. ما فهمت أن 
لخدمات اذه ه فه مها أنالمسيح  مهمة، لكن هاتاعتبر من أجل المسيح كانت مشغولة بخدمات فالطريقة. 

هو الهدوء و  .هدوءفي و تسمع له هي كذلك فضل أنها يمها أنه إنما فه   عليهاما تقلق . غير ضرورية هي
ه فيالن  سمع كالمهنهو يريد ان المسيح يحبنا و . ومانحه رئيس السالم من السالم والسالم هو من المسيح

ويريد ان يشارك حياتنا ويقول في الكتاب: ليس بعيد. هو و النه حي  بإسمهيريدنا ان نبتهج هو سالمنا و 
 .ها أنا واقف خارج الباب أقرعه. إن سمع أحد صوتي وفتح الباب، أدخل إليه فأتعشى معه وهو معي

والفطنة روحه القدوس، روح المحبة من نا يمألو  ويدخل حياتناسريعا دعاؤنا الى هللا ان يزورنا المسيح 
نقول: و ونحن أيضا اخترنا المسيح يسوع ربا ومخلصا في حياتنا. الحاجة الى واحد.  والصبر.والسالم 

وَنُه ِللنَّفْ   ِس الَِّتي َتْطُلُبُه.َنِصيِبي ُهَو الرَّبُّ َقاَلْت َنْفِسي ِمْن َأْجِل َذِلَك َأْرُجوُه. َطيِ ٌب ُهَو الرَّبُّ ِللَِّذيَن َيَتَرجُّ
يسوع الراعي الصالح الذي  عرفناذي والمجد هلل ال ، اخترنا الحياةاخترنا النصيب الصالحونحن أيضا 

وال ينتزعها  حياة أبدية فال تهلك إلى األبد وأعطيها وأنا أعرفها وهي تتبعني تيخرافي تصغي لصو : يقول
وال يقدر أحد أن ينتزع من يد اآلب  أعطاني إياها هو أعظم من الجميع أحد من يدي. إن اآلب الذي

َفِإنِ ي ُمَتَيقِ ٌن َأنَُّه اَل َمْوَت َواَل َحَياَة إنه قول هللا االب كما هو مكتوب: . عظيم القول. أنا واآلب واحد شيئا.
 َواَل ُعْلَو َواَل ُعْمَق َواَل َخِليَقَة ُأْخَرى َتْقِدُر َأنْ  َواَل َماَلِئَكَة َواَل ُرَؤَساَء َواَل ُقوَّاِت َواَل ُأُموَر َحاِضَرًة َواَل ُمْسَتْقَبَلةً 

ولتكن نعمة ربنا يسوع له المجد الى األبد. آمين.  َتْفِصَلَنا َعْن َمَحبَِّة هللِا الَِّتي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِ َنا.
 المسيح وسالمه معكم. آمين. 



3. 

Kaikkivaltias Jumala, taivaallinen 

Isämme. Sinä pidät huolta kaikista 

luoduistasi. Sinä ruokit taivaan linnut 

ja puet kedon ruohon, sinä annat 

meille, lapsillesi, mitä tarvitsemme. 

Hyvyytesi ja rakkautesi tekee 

elämästämme elämisen arvoisen. 

Herätä meidät Henkesi avulla 

etsimään ennen kaikkea sinun 

valtakuntaasi ja vanhurskasta tahtoasi. 

Tätä rukoilemme Herramme 

Jeesuksen Kristuksen nimessä. 
 

3. 
أيها الرب إلهنا القدير، أبانا السماوي. أنت 

َتْفَتُح َيَدَك وتحب خليقتك.  رائعخلقت كل شيء 
في لطفك تدعو كل و َفُتْشِبُع ُكلَّ َحيٍ  ِرضًى. 
مدك ألنك الحياة. نحالناس إليك لتكون لهم 

 نؤمننك يسوع المسيح ربنا. نحن عرفتنا إب
تذكرنا يا  .من أجلناوته وقيامة مو  تضحيتهب

رادتك، ألننا نصلي  أبانا وقدنا حسب رحمتك وا 
  ك باسم حبك يسوع المسيح. آمينيلإ

 

Keskustelun kysymyksia: 

1. Mitä tapahtui Jeesuksen kanssa tässä luvussa kymmenen? 

2- Mitä Jeesus haluaa opettaa esimerkissään hyvästä samarialaisesta? 

3. Miksi Jeesus ei ollut kiinnostunut Marthan toiminnasta, vaikka tämä halusi palvella häntä? 

4- Mikä on tämä hyvä osa, jonka Maria on valinnut? 

5. Mitä Herra tarkoittaa sillä, että tätä hyvää osaa ei oteta häneltä pois? 

6- Yhteenveto tästä saarnasta muutamalla lauseella. 


