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 . اليكم القراءة باسم يسوع:62الى  57السالم عليكم. عظتنا اليوم هي من إنجيل لوقا. االصحاح التاسع وااليات 

لثََّعاِلِب َأْوِجَرٌة َوِلُطُيوِر السََّماِء َأْوَكاٌر َوِفيَما ُهْم َساِئُروَن ِفي الطَِّريِق َقاَل َلُه َواِحٌد: َيا َسيُِّد َأْتَبُعَك َأْيَنَما َتْمِضي. َفَقاَل َلُه َيُسوُع: لِ 
ا اْبُن اإِلْنَساِن َفَلْيَس َلُه َأْيَن ُيْسِنُد َرْأَسُه. َوَقالَ  َأْن َأْمِضَي َأوَّاًل َوَأْدِفَن َأِبي. َفَقاَل َلُه اسمح لي ِِلَخَر: اْتَبْعِني. َفَقاَل: َيا َسيُِّد  َوَأمَّ

ا َأْنَت َفاْذَهْب َوَناِد ِبَمَلُكوِت اهلِل. َوَقاَل آَخُر َأْيضًا: َأْتَبُعَك َيا َسيُِّد وَ  ،َيُسوُع: َدِع اْلَمْوَتى َيْدِفُنوَن َمْوَتاُهمْ  اسمح لي أوال َلِكِن َوَأمَّ
 . . َفَقاَل َلُه َيُسوُع: َلْيَس َأَحٌد َيَضُع َيَدُه َعَلى اْلِمْحَراِث َوَيْنُظُر ِإَلى اْلَوَراِء َيْصُلُح ِلَمَلُكوِت اهللِ أن أودع أهل بيتي

 اهلل ا كالمهذ

. مشيأنه يتبعه أينما يقال ألول ا .الى أورشليم حيث كان ينتظره الصليب في طريقهيقابلون يسوع  ثالثة رجاللوقا يقدم لنا 
كان مرتبًطا األول اإلنسان  : َأْتَبُعَك َيا َسيُِّد َوَلِكِن.أيضا قال ليسوع الثالثوَ قال له: اتبعني. الذي هو يسوع  فإن والثاني،
يقولوا أنهم  فلكلوري مثل إيمان كثيرين اليوم. سطحيهو إيمانه لكن تبّين أن أراد أن يظهر نفسه متقي. . العالمنفسه و بمحبَّة 

للشّر مكان في طلب ان يتبع يسوع ويسوع أعطاه أول درس وهو لم يفهمه.  صاحبنا. هيآمنوا بيسوع ولكنهم ال يعملون بكالم
لثعلب غاره؛ واألفكار السيئة المتشامخة في رأس االنسان تطير وتدور وهي جعلت أعشاشها في مخ ل كماحياة االنسان 

سوع إال إذا تاب وقبل يسوع وأعطاه ي تبعال يستطيع مثل هذا الشخص أن يو . خالصلإلالمكر ال يترك مكاًنا فاالنسان. 
  .َأْن َيْأِتَي َوَراِئي َفْلُيْنِكْر َنْفَسُه َوَيْحِمْل َصِليَبُه ُكلَّ َيْوٍم َوَيْتَبْعِني ِإْن َأَراَد َأَحدٌ  في هذا االصحاح:يقول الرب أيضا حياته كلها. 

يتبع يسوع. ته أن أغو أن الناس يقول يلزمنا عليه وال أحد  أحد االيمان بيسوع هو من صميم القلب والضمير امام اهلل. ال
يحب يدخل الى المسيحية النها دين السالم فهو ما فهم الفرق بين الدين وااليمان وال من هو يسوع والشخص الذي يقول أنه 

ليس أنتم في إنجيل يوحنا لتالميذه ولنا جميعا: نفسه يقول يسوع  .وقبولها من السماع لكلمة يسوعاإليمان بيسوع هو بالحق. 
يسوع هو الذي  مرا ويدوم ثمركم فيعطيكم اِلب كل ما تطلبونه باسمي.اخترتموني، بل أنا اخترتكم وعينتكم لتنطلقوا وتنتجوا ث

 . وهو يخبرنا ان العالم الذي يكرهه يكرهنا أيضا. حذرنا حتى ال نتفاجأ.لمجد اهلل االب يدعونا اليه لنثمر ثمر البر والصالح

والحصول على مقامات وتحقيق  ناسإرضاء الفهو يريدنا أال نبحث على إليه بإخالص.  أبدا من يأتييسوع لم يرفض و 
لما نأتي الى يسوع يجب أن نكون مستعدين ان نتحمل اإلهانة والتهديد والشتيمة وحتى الموت. فال نخف من الناس . أهدافنا

. نحن الحياة األبديةووارثون  غالبونلكننا ، مغلوبينوال األرواح الشريرة المسيطرة على الناس. مع الرب يسوع نحن لسنا 
. لم يكن له شيء على األرض وهو المادية اتمن الثرو  أهمفهو  يسوع. ال ننكره وال نلعب بكالمه. الىطلعين دائما نسير مت

ُفنيُ  يملك السماء واألرض. فهو ضمان مهما كان السالم و معه ال ِنَعٌم ِإَلى اأَلَبِد. هِفي َيِمينِ  ، ِشَبُع ُسُرورٍ هَ َأَمامَ  ،َسِبيَل اْلَحَياةِ  اَعرِّ
تخلصوا من كل ما يقول الكتاب: ال يمكن أن نتبع يسوع وفي نفس الوقت نعيش خاضعين للشهوات الجسدية. . قنافي طري

في حياتكم من نجاسة وشر متزايد. وليكن قبولكم لتلك الكلمة التي غرسها اهلل في قلوبكم قبوال وديعا. فهي القادرة أن تخلص 
ال كنتم تغشون أنفسكمال تكتفوا فقط بسماعها، بل اعملوا  .نفوسكم   .بها، وا 
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ِلي َأْن َأْمِضَي َأوَّاًل َوَأْدِفَن َأِبي. َفَقاَل َلُه َيُسوُع: َدِع اْلَمْوَتى َيْدِفُنوَن َمْوَتاُهْم  اسمحِِلَخَر: اْتَبْعِني. َفَقاَل: َيا َسيُِّد ثم قال يسوع 
ا َأْنَت َفاْذَهْب َوَناِد ِبَمَلُكوِت اهلِل. نسان يسوع هو الذي يقول: اتبعني. االختيار ليس من االنسان إنما من اهلل لهذا اال َوَأمَّ

نما برحمة اهلل فقطنفسه.   بسبب ، لكنأن يتبع يسوع مستعدهذا الشخص كان  .ال يتعلق األمر برغبة اإلنسان وال بسعيه وا 
بيسوع. اتبعني. يقول الرب. نفس  مانهإيكان أقوى من  . إرتباطه بواجبه نحو أبيهِالتزام عائلي تجاه والده طلب التأجيل

ن أ الدعوة وّجهها الرب يسوع لتالميذه االولين وهم تركوا أهلهم وكل شيء وتبعوه دون تردد وال سؤال أين يتبعوه. صحيح
 يسوع. يناوفاد لقنااخلى فضل عال تُ  نايلداو ل تنااهلل أواًل. محبَّ  نطيعلكن يجب أن  أمرت أن نكرم الوالدين.الشريعة اإللهيَّة 

  .التمسك بالشريعة الدينيةأعظم من هو  عمله وهذا الإنجيلدعونا أن نبشر والدينا أوال بي

حتى يحييه  ةخطيال؟ في الحقيقة، كل ما هو خارج يسوع فهو مّيت في دع الموتى يدفنون موتاهمقوله: لكن مذا يقصد ب
الروحي موت الهناك ، و مصير الناس المحتومالطبيعي موت ال كهناالرب يسوع بروحه القدوس لحياة جديدة وأبدية. نعم. 

من هذا الموت الروحي؟ بأعماله وعلمه االنسان ر تحرّ يالذي تعيش فيه البشرية بسبب الشر والخطيئة. كيف يمكن ان 
. عنهممات مرة واحدة حامال خطايا كثيرين مقربا نفسه هلل عوضا الذي ال يستطيع. فقط بااليمان بيسوع  ؟وجهده الخاص

 . ونحيا هلل بالحقالعالم شهوات لالرب يسوع فينا نتمكن أن نموت 

. وّد أن يوّدع عائلته كأنه ينتقل الى عالم آخريكان في نفس الوقت لكنه لشخص الثالث فكان يريد أن يتبع المسيح و اأما 
هو ينتظر منا ان و سوع يدعونا ي. نبحث عن أعذارالدعوة من يسوع تطلب الطاعة في الحين. لما يسوع يقول: اتبعني. فال 

اهلل يريد السماوات. ل له: ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الهذا قنقوم ونتبعه دون تردد. 
يؤثر فينا أحد ونغير قررانا. السماع ليسوع دون طاعة ال حتى ال  وال نحتاج ان نتشاور مع الناس تذّمرالقلب كله دون 

ْذَهْب ِمْن لما قال اهلل ألبينا إبراهيم: ا. ليسوع وللعمل الذي يدعونا اليه الرب نامحبَّت شلتف. االهتمام باألمور البشرية ينفع
 ب  َكَما َقاَل َلُه الرَّ  إبراهيم لم يسال: الى أين؟ لكنه قام وذهب ِريَك.أِبيَك اَلى االْرِض الَِّتي أْرِضَك َوِمْن َعِشيَرِتَك َوِمْن َبْيِت أ

 إبن أخيه وكل ما كان لهم.  َوَذَهَب َمَعُه ُلوطٌ 

ال أحد يمشي الى األمام وهو ينظر الى الوراء. نحن ال نعمل هذا جسديا والواقع أننا نعمله عقليا. نعيش في ذكريات وأحالم 
نشغال البال. واإلنسان يعيش في ماضيه األحالم تأتي من كثرة العناءمن الصبح الى المساء. و  . واألكثر في قلق وخوف وا 

ولكن ألسفه الشديد هذا مستحيل. لكن  .يضغط نفسه في داخله. وكم يتمنى لو كان يقدر يرجع الى الوراء ليصلح سلوكه
يسوع لنا بداية جديدة. تعالوا الي يا الرب . مع وبإسمه ممكن مع يسوع المسيح الحيهو الحقيقة هي ان كل شيء اِلن 

وأنا أريحكم. بيسوع وحده لنا الغفران لجميع خطايانا. هكذا كان اهلل يقول في  ، يقول يسوع،األحمالجميع المتعبين والثقيلي 
 . والوعد مكرر لنا أيضا. َأَنا ُهَو اْلَماِحي ُذُنوَبَك أَلْجِل َنْفِسي َوَخَطاَياَك اَل َأْذُكُرَها ،َأَناالعهد القديم قبل يسوع المسيح: 

كفي لحاضرنا ويعتني بمستقبلنا. ال تخف من يسوع. ال تندم وال تنظر الى الوراء مثل زوجة يسوع هو يهتم بماضينا وهو ي
فتحّولت الى عمود ملح. نادمة نظرت الى ورائها  .سدوما الفاسدة الشريرة ممدينته واتركأمرهم اهلل أن يلوط التي ندمت حين 

في هذا االنجيل االصحاح السابع. اهلل كذلك مثل . ويسوع ذكر هذا ال19ة هي مفصلة في كتاب التكوين االصحاح صالق
هذه اللحظة ال تعود له.  .يفقد خالصه ن أنهكمفمن الم ،ةفرصضاع هذه الأإذا ته. في حيا خاصة يعطي لكل إنسان فرصة

 مكتوب:اهلل تبشرنا بالخالص وفي نفس الوقت تحذرنا. كما هو كلمة  .لهإذا فّضل عائلته وحياته فهو يحتقر موهبة اهلل 
فكيف نفلت نحن إن أهملنا هذا الخالص العظيم جدا؟ فإن الرب يسوع نفسه قد أعلنه أوال، ثم تثبت لنا من الذين سمعوه 

 لما ينادينا يسوع اليه فهو ينادينا الى اهلل االب وهو ينادينا الى الحياة.  مباشرة.



م. ليس ألحد محبة أفضل أن يفتقر هو ليغني الخطاة. تماثل معنا في الدم واللخ .بن االنسانويسوع يقول عن نفسه إنه إ
بن اهلل مخلص االنسان الضال من خطاياه وفقره الروحي. يسوع المسيح لم يأت ليجعل لنفسه  سوى يسوع. إبن االنسان وا 

ْبُت ِفي ُكلِّ َشْيٍء َوِفي َجِميِع امعه نقول مثل الرسول بولس: نا. قلوب موطًنا في العالم، بل ليصنع مسكنه في أَلْشَياِء َقْد َتَدرَّ
يِني. َأْن َأْشَبَع َوَأْن َأُجوَع َوَأْن َأْسَتْفِضَل َوَأْن َأْنُقَص. . اهلل ْخَجْل ِبَشَهاَدِة َربَِّنانَفاَل  َأْسَتِطيُع ُكلَّ َشْيٍء ِفي اْلَمِسيِح الَِّذي ُيَقوِّ

َأْعَماِلَنا، على أساس َخلََّصَنا َوَدَعاَنا َدْعَوًة ُمَقدََّسًة، اَل  اهللِ ته. اإِلْنِجيِل ِبَحَسِب ُقوَّ ْجِل ْك ِفي اْحِتَماِل اْلَمَشقَّاِت ألَ اْشَترِ يدعونا لال
َخلِِّصَنا َيُسوَع ِت اِلَن ِبُظُهوِر مُ علنَ أُ التي وَ  ْبَل َأْزِمَنِة اأَلَزلِ َبْل ِبُمْقَتَضى اْلَقْصِد َوالنِّْعَمِة الَِّتي ُأْعِطَيْت َلَنا ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع قَ 

 آمين. اْلَمْوَت َوَأَناَر اْلَحَياَة َواْلُخُلوَد ِباإِلْنِجيِل. سحقاْلَمِسيِح الَِّذي 

ُيَباِرُكَك الرَّب  َوَيْحُرُسَك. ُيِضيُء الرَّب  ِبَوْجِهِه َعلْيَك صالة هرون على شعب اهلل الى ان يعود الرب يسوع في مجده: 
 باسم اِلب واالبن والروح القدس. آمين. الرَّب  َوْجَهُه َعلْيَك َوَيْمَنُحَك َسالمًا.َيْرَفُع  َوَيْرَحُمَك.

 


