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. اليكم القراءة باسم 15الى  4وم هي من إنجيل لوقا. االصحاح الثامن واالعداد يالسالم عليكم. عظتنا ال
 يسوع. الرب 

َخَرَج الزَّاِرُع ِلَيْزَرَع َزْرَعُه. َوِفيَما  ِبَمَثٍل:َفَلمَّا اْجَتَمَع َجْمٌع َكِثيٌر َأْيضًا ِمَن الَِّذيَن َجاُءوا ِإَلْيِه ِمْن ُكلِ  َمِديَنٍة َقاَل 
َماِء. ْخِر َفَلمَّا َنَبَت َجفَّ  ُهَو َيْزَرُع َسَقَط َبْعٌض َعَلى الطَِّريِق َفاْنَداَس َوَأَكَلْتُه ُطُيوُر السَّ َوَسَقَط آَخُر َعَلى الصَّ

ْوُك َوَخَنَقُه.َوَسَقَط آَخُر ِفي  أَلنَُّه َلْم َتُكْن َلُه ُرُطوَبٌة. ْوِك َفَنَبَت َمَعُه الشَّ َوَسَقَط آَخُر ِفي اأَلْرِض  َوَسِط الشَّ
ْمِع َفْلَيْسَمْع. اِلَحِة َفَلمَّا َنَبَت َصَنَع َثَمرًا ِمَئَة ِضْعٍف. َقاَل َهَذا َوَناَدى: َمْن َلُه ُأْذَناِن ِللسَّ َفَسَأَلُه َتاَلِميُذُه: َما  الصَّ

َفَقاَل: َلُكْم َقْد أُْعِطَي َأْن َتْعِرُفوا َأْسَراَر َمَلُكوِت هللِا َوَأمَّا ِلْلَباِقيَن َفِبَأْمَثاٍل َحتَّى ِإنَُّهْم  َهَذا اْلَمَثُل؟ َعَسى َأْن َيُكونَ 
ْرُع ُهَو َكاَلُم هللاِ  ُمْبِصِريَن اَل ُيْبِصُروَن َوَساِمِعيَن اَل َيْفَهُموَن. الَِّذيَن َعَلى الطَِّريِق ُهُم وَ  َوَهَذا ُهَو اْلَمَثُل: الزَّ

ْخِر ُهُم الَِّذيَن  الَِّذيَن َيْسَمُعوَن ُثمَّ َيْأِتي ِإْبِليُس َوَيْنِزُع اْلَكِلَمَة ِمْن ُقُلوِبِهْم ِلَئالَّ ُيْؤِمُنوا َفَيْخُلُصوا. َوالَِّذيَن َعَلى الصَّ
 َلْيَس َلُهْم َأْصٌل َفُيْؤِمُنوَن ِإَلى ِحيٍن َوِفي َوْقِت التَّْجِرَبِة َيْرَتدُّوَن.َمَتى َسِمُعوا َيْقَبُلوَن اْلَكِلَمَة ِبَفَرٍح. َوَهؤاَُلِء 

ْوِك ُهُم الَِّذيَن َيْسَمُعوَن ُثمَّ َيْذَهُبوَن َفَيْخَتِنُقوَن ِمْن ُهُموِم اْلَحَياِة َوِغنَ  اَها َوَلذَّاِتَها َواَل َوالَِّذي َسَقَط َبْيَن الشَّ
َوالَِّذي ِفي اأَلْرِض اْلَجيِ َدِة ُهَو الَِّذيَن َيْسَمُعوَن اْلَكِلَمَة َفَيْحَفُظوَنَها ِفي َقْلٍب َجيِ ٍد َصاِلٍح  .ُيْنِضُجوَن َثَمراً 

ْبِر.  .هذه كلمة يسوع َوُيْثِمُروَن ِبالصَّ

 يحالرب يسوع يتكلم بأمثال من الحياة اليومية واالختبارات البشرية ويعطيها لها االتجاه الروحي الصح
في هذا المثل أعطى السليم لكي يساعد الناس على فهم قصد هللا ودعوة هللا للحياة األفضل.  التعليمو 

األرض الجيدة. و الشوكية واألرض المحجرة  رضالطريق واالأربعة أراضي.  تكلم علىصورة واضحة. 
. الحبوب التي والمحاريثالطريق تقدر تكون على جنب الحقل أو في وسطه للسير والمواشي والعربات 

 تسقط على الطرق ما تنبت الن الناس توطى عليها والطيور تأكلها.  

الحبوب التي تسقط إال العشب.  بين الحجارة حجار. المحراث ما يفوت فيها. وما ينبت ئاألرض المليو 
األرض ما . فيها خدمات شاقة. وإذا الحبوب سقطت في هذه األرض المشوكةو فيها تيبس وتموت بسرعة. 

األرض الجيدة الصالحة  اوأخير  .هاخنقفتالجيدة تختلط بجدور البذور األعشاب تقدر تطلع الن جدور 
 حتى روائحها عذبة طيبة. روائح الحقول. ترابها كافي.  للحرث والزرع.
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 الشرير والغبي. الكسولشرير و والحكيم الالتوراة تحدث عن أربعة أنواع األطفال: كان اليهود يعتقدون أن 
والغبي هو الذي  يحاول.وال يحب أن ال يفعل شيًئا . والكسول هو الذي ال ختار الطريقة الخاطئة عن علما

يصدق كل كلمة تقال له. وأما الحكيم فهو الذي ينتبه الى خطواته ويسمع للتوبيخ ويحب الحق والصالح. 
 .َمْعِرَفِة. َأمَّا اْلَجاِهُلوَن َفَيْحَتِقُروَن اْلِحْكَمَة َواأَلَدَب َمَخاَفُة الرَّبِ  َرْأُس الْ والحكيم يقول في الكتاب المقدس: 

  نير العينين.وت تفرح القلبو  الرب صادقة تجعل الجاهل حكيما كلمة

ما كانت تحب كان غير مفهوم الن الناس م الرب يسوع وكالأما مثل الرب يسوع فهو يعلم أعماق القلوب. 
من طبيعته االنسان يرفض يسمع للحق الن الحق يكشف ما في داخل و ق. النه يقول الح .تسمع بالجد له

بحث عن تبرير نغضب و نهذه الحقيقة كلنا نعرفها. لما شخص يقول لنا الحق على سلوكنا، االنسان. 
نفسونا. نعطي الفكرة اننا مخلصين. صعب على االنسان أنه يعترف بأخطائه. من طبيعته الدفاع عن 

لمذا؟ الن أعمالها . على رأسهم يرفضون كالم يسوع الى اليومالناس ورجال الدين  تالنفس. وهكذا كان
يتهم وال يهدد وال يكشف أخطائنا ليبهدلنا أمام الناس ويحطم شريرة. فما يحبوا ينضحوا. لكن الرب يسوع ما 

ليه للعالج نفوسها كما يعملوه رجال الدين بالضبط والناس عامة. لما الرب يكشف عيوبنا فهو ينادينا إ
 . والتطهير من طبيعة شر  والخطيئة والشفاء والحرية

لى فكر هللا ويجعل سامعيه يوصلوا اويسوع يستخدم أمثال ليوضح لما يسوع يتكلم فإن هللا هو الذي يتكلم. 
يسوع الذي له وحده كلمة الحياة األبدية. دعوته لنا لنسمع له و أمر أننا نفهم   وهيالتي يريدها هللا النتيجة

َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َلْم َتَقْع َحبَُّة اْلِحْنَطِة ِفي اأَلْرِض َوَتُمْت يسوع مثل نفسه مرة بحبة الحنطة فقال: 
 .َفِهَي َتْبَقى َوْحَدَها. َوَلِكْن ِإْن َماَتْت َتْأِتي ِبَثَمٍر َكِثيرٍ 

. حقيقة لما توصلهالال يستطيع مواجهة و ة ثقيلة روتينية بال هدف، فهل  مِ يعيش حياة مُ  إذا كان الشخص
ره يضم ىأعم. يسمعما ودنيه مفتوحة ولكنه ، لب  الحقيقة ما يشوفلكنه و بعينيه مفتوحة لها نظر ي فهو

الحق ألنهم ال يستطيعون تحمله.  يعرفوا همالمتكبر والكسول ال يمكن .الحقنجيل إال يضيء له نور حتى 
يقولوا أنهم يؤمنون به، لكنهم ما يعملوا ح. كلمة المسيأصبحوا غير قادرين على فهم معجبين بحياتهم ف

ِة َيْجَمُعوَن َلُهْم ُمَعلِ ِميَن بكالمه.  ِحيَح، َبْل َحَسَب َشَهَواِتِهُم اْلَخاصَّ م يتكلمون لهاَل َيْحَتِمُلوَن التَّْعِليَم الصَّ
 اْلُخَراَفاِت.  النهم يحبوا هو سمعُ ببالغة الكالم يحبوا يَ 

معرفة االنسان والفطنة والصيغة في الكالم ليست دليل أنه حكيم. الحكيم هو المتواضع. ولد حكيم خير 
 العاقلِحْكَمُة  .َر َبْعدُ َوَلٌد َفِقيٌر َوَحِكيٌم َخْيٌر ِمْن َمِلٍك َشْيٍخ َجاِهٍل الَِّذي اَل َيْعِرُف َأْن ُيَحذَّ من ملك أحمق. 

اِل ِغش  ، َفْهُم َطِريِقهِ المتواضع هي  الحكيم هو الذي يسمع ليسوع. كلمة الرب تجعل الجاهل  .َوَغَباَوُة اْلُجهَّ



ختار ما هو جاهل في العالم ليخجل الحكماء. واختار هللا ما هو ضعيف في العالم ليخجل اهللا حكيما. 
كان في العالم وضيعا ومحتقرا وعديم الشأن ليزيل ما له شأن حتى ال يفتخر أي  المقتدرين. واختار هللا ما

 الرب يسوع الذي له كل الحكمة هو يقول:  بشر أمام هللا.

وجرت  فنزلت األمطار فأي من يسمع أقوالي هذه ويعمل بها، أشبهه برجل حكيم بنى بيته على الصخر،
وأي من يسمع أقوالي  يسقط ألنه مؤسس على الصخر.السيول وهبت العواصف فضربت ذلك البيت فلم 

هذه وال يعمل بها يشبه برجل غبي بنى بيته على الرمل فنزلت األمطار وجرت السيول وهبت العواصف 
بيسوع واالبتعاد عن الشر.  الحكمة؟ إنها االعتراف. فضربت ذلك البيت فسقط وكان سقوطه عظيما

ل هو الذي يسمع المسيح وال يعمل بكالمه. النه مقتنع بما الجاهل ليس الذي ليست له معرفة. الجاه
 يسمع خبر االنجيل وال يصدق.  النهخاطئ  فهوعنده. 

: ما هو شرح هذا المثل لتالميذه الذين سألوه هوأربعة قلوب. و  ويشبه بها يضاأربعة أر يتكلم على يسوع 
هللا. أما اآلخرون، فأكلمهم بأمثال، حتى فقال: لكم قد أعطي أن تعرفوا أسرار ملكوت  ؟مغزى هذا المثل

وما وقع على  وهذا مغزى المثل: البذار هو كلمة هللا. إنهم: ينظرون وال يبصرون ويسمعون وال يفهمون.
كيف  الممرات هم الذين يسمعون الكلمة ثم يأتي إبليس ويخطف الكلمة من قلوبهم لئال يؤمنوا فيخلصوا.

فكرة أنهم شاطرين وأنهم يعرفوا ويجعلهم يعتبروا نفوسهم أفضل من إبليس يستغل الناس؟ يعطي لهم ال
يعطي لهم الفكرة أن الكتاب المقدس هو محرف وأن يسوع المسيح ليس إبن هللا وأنه لم يمت على آخرين و 

لى الصخر هم الذين يقبلون الكلمة الصليب لكن شب ه لهم. ثم الرب يسوع يقول أن البذار التي سقطت ع
وما وقع حيث األشواك  ال أصل لهم فيؤمنون لحين وفي وقت التجربة يتراجعون.لكن ها و و سمعي مابفرح ل

وأما الذي وقع  هم الذين يسمعون ثم يمضون فتخنقهم هموم الحياة وغناها ولذاتها فال ينتجون ثمرا ناضجا.
  مرا بالصبر.في األرض الجيدة فهم الذين يسمعون الكلمة ويحفظونها في قلب جيد مستقيم وينتجون ث

تشجيع في حياتنا وفي نفس الوقت لنا نستقبل كلمة هللا كيف كيف نسمع و  على تحذيرالهذا المثل  فيلنا 
 نابذل كل اجتهاد ونشاط في ممارسة إيماننأن  نامن أجل ذلك عليوالمرارة والبغضاء. إلزالة كل اليأس 

التقدم في المعرفة والمعرفة بضبط النفس وضبط اقرنوا الفضيلة بيقول الكتاب: و لى الفضيلة. و قودنا إحتى ي
حين تكون هذه الصفات  والتقوى بالمودة األخوية والمودة األخوية بالمحبة. النفس بالصبر والصبر بالتقوى 
  تجعلكم مجتهدين ومثمرين في معرفتكم لربنا يسوع المسيح. ،الطيبة في داخلكم وتزداد بوفرة

لتسكن كلمة المسيح في ، إليه قد دعيتم في الجسد الواحد وكونوا شاكرينوليملك في قلوبكم سالم المسيح، ف
داخلكم بغنى في كل حكمة معلمين وواعظين بعضكم بعضا مرنمين بمزامير وتسابيح وأناشيد روحية في 

قلوبكم هلل رافعين له الحمد. ومهما كان ما تعملونه بالقول أو بالفعل فليجر كل شيء باسم الرب يسوع 



إن نهاية كل شيء قد صارت قريبة. فتعقلوا إذن وكونوا متنبهين لرفع الصالة  به الشكر هلل اآلب.رافعين 
ال  لكن أهم شيء هو أن تبادلوا بعضكم بعضا المحبة الشديدة. ألن المحبة تستر إساءات كثيرة. دائما.

 يجوز أن يكون تذمر بين المؤمنين. 

على أنفسنا وهو: من أي نوع التربة أنا: نحن والسؤال نطرحه  جد ي مهم. مثل يسوع يوضعنا في إختبار
ة؟ أم األرض الجيدة؟ ما هو مكان المسيح في ياألرض الصلبة؟ أم األرض المحجرة؟ أم األرض الشوكهل 

يسوع المسيح في قلبك الجواب تجبره في سلوكك مع االخرين وشهادتك لهل تسكن كلمة هللا في؟  حياتي؟
اَم النَّاِس أَْعَتِرُف َأَنا َأْيضًا : في مكان آخر في هذا االنجيل الربل يقو و وأمام الناس.  ُكلُّ َمْن َيْعَتِرُف ِبي ُقدَّ

َماَواِت  اَم َأِبي الَِّذي ِفي السَّ َماوَ  .ِبِه ُقدَّ اَم َأِبي الَِّذي ِفي السَّ اَم النَّاِس ُأْنِكُرُه َأَنا َأْيضًا ُقدَّ  اِت.َوَلِكْن َمْن ُيْنِكُرِني ُقدَّ
 .َسلِ ُموا َبْعُضُكْم َعَلى َبْعٍض ِبُقْبَلِة اْلَمَحبَِّة. َساَلٌم َلُكْم َجِميِعُكُم الَِّذيَن ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. آِمينَ 

 


