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يح .ونشكر هللا أبانا على هذه
ع اْل َم ِس ِ
ِن ْع َم ٌة َل ُك ْم َو َسالَ ٌم ِم َن هللاِ أَِب َينا َو َّ
الر ِب َي ُسو َ
الفرصة الجديدة للتأمل في كلمته واليوم في إنجيل لوقا ،اإلصحاح الرابع وااليات
 23الى  .30اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح:
ال تَُقوُلون لِي ه َذا اْلمثَل :أَُّيها َّ
الطِبيب ْ ِ
فقال َلهمَ :عَلى ُك ِل ح ٍ
كَ .ك ْم
َ
اشف َنْف َس َ
ُ
َ
َ َ َ َ
ُْ
س ِمعنا أََّنه جرى ِفي َكْف ِرناحوم َفا ْفعل َذلِك هنا أَيضاً ِفي و َ ِ
ك .ثم أضاف :اْل َح َّق
طن َ
َ ُ َ َ ْ َ َُ ْ
َ َْ ُ ََ
َ

طِن ِه .وِباْلح ِق أَُقول َل ُكم ِإ َّن أَر ِ
ِ
ام َل َكِث َيرًة ُك َّن ِفي
َ
ول َل ُك ْم ِإَّن ُه َل ْي َس َنِب ٌّي َمْق ُبوالً في َو َ َ َ
أَُق ُ
ُ ْ
ِ ِِ
ِإسرِائ ِ
ِ ِ
ان
ُغلَِق ِت َّ
ين َوِستَّ ِة أ ْ
ين أ ْ
َش ُه ٍر َل َّما َك َ
اء ُم َّد َة ثَالَث سن َ
يل في أََّيا ِم ِإيلَّيا ح َ
َْ َ
الس َم ُ

جوعٌ ع ِظ ِ
ض ُكلِها وَلم يرسل ِإيلَِّيا ِإَلى و ِ
اح َد ٍة ِم ْن َها ِإالَّ ِإَلى أ َْرَمَل ٍة ِإَلى
يم في األ َْر ِ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
َ
ُ َ ٌ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
يل ِفي َزَم ِ
يش َع َّ
ط َّه ْر
النِب ِي َوَل ْم ُي َ
ان أَلِ َ
اءَ .وُب ْر ٌ
ص َكث ُيرو َن َك ُانوا في إ ْس َرائ َ
ص ْرَفة َ
ص ْي َد َ
َّ
ِ ِ
السري ِان ُّيَ .فامتَ ََلَ َغضباً ج ِميع َّال ِذ ِ
ِ
ين َس ِم ُعوا
ين في اْل َم ْج َم ِع ح َ
َ
َواحٌد م ْن ُه ْم ِإال ُن ْع َم ُ
ان ُّ ْ َ
َ َ ُ
ْ
ِ ِ
ِ
اءوا ِب ِه ِإَلى َح َّاف َة اْل َجَب ِل َّال ِذي َك َان ْت َم ِد َينتُ ُه ْم
اموا َوأ ْ
َه َذا َفَق ُ
َخ َر ُجوهُ َخارَج اْل َمد َينة َو َج ُ
ِ
ِ
ِ
ضى.
َم ْبِنَّي ًة َعَل ْي ِه َحتَّى َي ْ
َسَف ُل .أ َّ
َما ُه َو َف َج َاز في َو ْسط ِه ْم َو َم َ
ط َر ُحوهُ إَلى أ ْ
هذه كلمة هللا

يسوع جاء الى مدينة الناصرة ،من البرية بعد معموديته على يد يوحنا المعمدان.
الرو ِح
َما َي ُسوعُ َف َر َج َع ِم َن األ ُْرُد ِن ُم ْم َتلِئاً ِم َن ُّ
يقول الكتاب في بداية هذا االصحاح :أ َّ
ِ ِ
س وَكان يْقتَاد ِب ُّ ِ
ِ ِ
ْك ْل َش ْيئاً
يس َوَل ْم َيأ ُ
اْلُق ُد ِ َ َ ُ ُ
الرو ِح في اْلَب ِرَّية أ َْرَبع َ
ين َي ْوماً ُي َج َّر ُب م ْن ِإْبل َ
ِ ِ
ك األََّيا ِم .يسوع كان صائما وهو يواجه عدو هللا الذي هاجمه بكل إغراءاته
في تْل َ

مستعمال كلمة هللا بالمكر ولم ينجح ،لكن يسوع هو الذي قهره وانتصر عليه وتركه
على األرض يزرع الفساد والكذب والتجديف ويسيطر على العالم بخطاياهم.
ِ
يس ُك َّل تَ ْج ِرَب ٍة
وكتب لوقا في نهاية قصة تجربة الرب يسوع يقولَ :وَل َّما أَ ْك َم َل ِإْبل ُ
َف َارَق ُه ِإَلى ِح ٍ
ين .والحين وجده عدو هللا في أهل الناصرة وهم في مجمعهم .وكثيرون
يجتمعون في المجامع وحتى في الكنائس وهم خدام الشيطان بالكراهية واالنقسام
والحقد وعدم الطاعة ليسوع .الرسول بولس كتب بالروح القدس يقولِ :م ْث َل َه ُُالَ ِء
هم رسل َك َذب ٌةَ ،فعَل ٌة م ِ
يحَ .والَ َع َج َب،
اك ُرو َنُ ،م َغِي ُرو َن َش ْكَل ُه ْم ِإَلى ِش ْب ِه ُرُس ِل اْل َم ِس ِ
ُْ ُ ُ ٌ َ َ َ
ِ
َن َّ
ان َنْف َس ُه ُي َغِي ُر َش ْكَل ُه ِإَلى ِش ْب ِه َمالَ ِك ُن ٍ
أل َّ
ام ُه
الش ْي َ
ورَ ،فَل ْي َس َعظيماً ِإ ْن َك َ
طَ
ان ُخ َّد ُ
أَيضاً ي َغِيرون َش ْكَلهم َكخ َّدا ٍم لِْلِب ِرَّ .ال ِذ ِ
َع َمالِ ِه ْم.
ْ ُ ُ َ
ُْ ُ
ين ن َه َايتُ ُه ْم تَ ُكو ُن َح َس َب أ ْ
َ

اح َذروا األنبياء الدجالين الذين يأتون إليكم البسين ثياب
والرب يسوع حذرنا بقولهْ :

الحمالن ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة .من ثمارهم تعرفونهم .يسوع إبن هللا جاء
الى مدينة الناصرة .الصباح كان جميل ،السماء زرقاء والجو عذب وداخل المجمع
النِب ِي .وَل َّما َفتَح ِ
طيب ،يسوع هناكَ .فَقام لَِيْق َأَر َف ُد ِف َع ِإَل ْي ِه ِسْف ُر ِإ َش ْعَياء َّ
السْف َر َو َج َد
َ
َ
َ
َ
ضع َّال ِذي َكان م ْكتوباً ِف ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ين
يهُ :رو ُح َّ
َ َ ُ
الر ِب َعَل َّي ألََّن ُه َم َس َحني ألَُبش َر اْل َم َساك َ
اْل َم ْو َ
ِ
أَرسَلِني أل ْ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين ِب ِ
اإل ْ ِ ِ
ْس ِ
ص ِر
ور َ
طالَِ ولْل ُع ْم ِي باْلَب َ
َشف َي اْل ُم ْن َكس ِري اْلُقُلوب ألَُناد َي لْل َمأ ُ
َْ
ِ
ِِ
الر ِب اْل َمْق ُبوَل ِة.
ين ِفي اْل ُح ِرَّي ِة َوأَ ْك ِرَز ِب َسَن ِة َّ
َوأ ُْرس َل اْل ُم ْن َسحق َ
ثم طوى الكتاب وسلمه إلى الخادم وجلس .وكانت عيون جميع الحاضرين في
وب ِفي
المجمع شاخصة إليه .فأخذ يخاطبهم قائالِ :إَّن ُه اْلَي ْوَم َق ْد تَ َّم َه َذا اْل َم ْكتُ ُ
ات ِ
ام ِع ُكم .وَكان اْلج ِميع ي ْشهدون َله ويتَع َّجبون ِمن َكلِم ِ
ِ
الن ْع َم ِة اْل َخ ِار َج ِة ِم ْن َف ِم ِه
َم َس ْ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ
ف؟ كانوا متعجبين من صوته وكالمه وقراءته ،لكنهم
وس َ
َوَيُقوُلو َن :أََل ْي َس َه َذا ْاب َن ُي ُ
ما صدقوه .كانوا يضنوا أنهم يعرفوه ،فكيف يقول لهم االن أن المكتوب في النبي
ف؟
وس َ
إشعياء يتعلق به هو؟ فاحتقروه وقالوا :أََل ْي َس َه َذا ْاب َن ُي ُ

أن يسوع هو إبن يوسف ،هذا صحيح بحسب ناموس موسى ،لكنه إبن هللا وكلمة

هللا في الجسد من جهة الروح .يسوع هو مولود من هللا اآلب غير مخلوِ ،ومن

اجلنا نحن البشر ومن اجل خالصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس وولد
من العذراء مريم وصار إنسانا وصلب عوضنا ليخلص كل من له االيمان بإسمه
ور اْل َح ِق ِيق ُّي الذي ُيِن ُير ُك َّل ِإ ْن َس ٍ
أنه إبن هللا الحيُّ .
ان ظهر ،أما الناس ففضلوا
الن ُ
الظلمة على النور .فضلوا الدين على نعمة االنجيل.
يسوع كان يعرف أفكار الناس ويعرفهم أكثر ما كانوا يعرفوا أنفسهم .بالرغم أنهم
احتقروه ورفضوه وحاولوا يقتلوه م ار ار إال أنه هو ما فشل أبدا وال فكر أين الفائدة في

فعل الخير في ناس ال يعترفون بالخير ،وال غير هدفه الذي من أجله جاء من

السماء .بشرهم بخبر هللا العظيم :انه هو المسيح المنتظر والموعود من األنبياء.
أهل الناصرة تعجبوا من كلمات النعمة الخارجة من فم يسوع الطاهر ولكن عندما
عرفهم من هو بالحق ،إعجابهم إنقلب الى غضب والرغبة في قتله .وكما حدث
للرب يسوع يحدث لكل من يعترف به ويُمن بإسمه .أهله وعشيرته يكرهوه ويتبرُوا
من دمه النه خرج منهم وما عاد يشبههم في الكذب والرياء .الرب أخبرنا مسبقا ان

أهلنا وكل الناس سوف يضطهدوننا من أجل إسمه .يسوع قال َل ْي َس َنِب ٌّي َمْقُبوالً ِفي
طِن ِه .سكان الناصرة كانوا معت ـقدين أنهم يعرفوا يسوع النه سكن هناك لهذا سمي:
َو َ
يسوع الناصري.

والماليين يقولوا أنهم يُمنون بالمسيح وهم ما يعرفوا ال إسمه وال يسمعوا لكالمه
وهم يكرهوه من خالل كرههم للمسيحيين .يقولوا إن االنجيل مرفوع والكتاب المقدس
محرف ومع هذا يدعون االيمان باهلل والمسيح ويتكلموا في صاغة التأبين .كلمات

المديح واإلعجاب الذي ينتهي بالغضب والتهديد على المسيحيين هو تجديف على
هللا ومسيحه وهو من إبليس .كالم فارغ .ما يساوي شيء.
يسوع المسيح ذكر لهم مثال معروفا يقول :أَُّيها َّ
الطِبيب ْ ِ
ك .ألنهم اعتبروه
اشف َنْف َس َ
ُ
َ
مريض فقالواِ ْ :
ك .آخرون قالوا قد فقد صوابه .وأما رجال الدين فقالوا:
اشف َنْف َس َ
ول يسكنه وانه ب َرِئ ِ
يس الشياطين يطرد الشياطين .وبعلزبول هو إبليس
إنِ َب ْعَل َزُب َ

الملعون .الذين تعجبوا من كلمات النعمة من يسوع ومدحوه انقلبوا ضده النه أظهر
لهم من هو بالحق .كل الناس متشابهين في النفاِ واالدعاء باإليمان والتقوى.
يفضلوا العمي الديني على نعمة االنجيل .والناس رفضوا يسوع كلمة هللا في
مجمعهم .عليه كانوا يقرأون من كتب األنبياء القديسين ،واالن حين وقف أمامهم
وبشرهم ،ما عرفوه النهم ما صدقوا كالم هللا بأنبيائه القديسين.

ذكر لهم حدث تاريخي من كتب االنبياء عن النبي إيليا الذي على كلمته لم يمطر
ِ ِِ
َش ُه ٍر بسبب تمرد إسرائيل على هللا بعبادة االصنام.
ين َوِستَّ ِة أ ْ
مط ار ل ُم َّدة ثَالَث سن َ
ِ ِ
ٍ
ِ َّ ِ
اء .أي وثنيةَ .وَب ْع َد
في ذاك الزمان هللا َل ْم ُي ْرسل إيليا إال إَلى أ َْرَمَلة في ص ْرَفة َ
ص ْي َد َ
فطرة ،م ِرض ابن اْلم أرَِة ص ِ
ض ُه ِجداً
احَب ِة اْلَب ْي ِت الذي كان فيه رجل هللا َو ْ
اشتََّد َم َر ُ
َ َ ْ ُ َْ َ
ِِ
َّ
الر ِبَ :يا َر ُّب ِإَل ِهي ،لِتَ ْر ِج ْع َنْف ُس َه َذا اْل َوَل ِد
ص َرَخ إيليا ِإَلى َّ
َحتى َل ْم تَْب َق فيه َن َس َم ٌة .ف َ
ِ
ِ
الر ُّب لِ ِ
اش.
ِإَلى َج ْوِف ِهَ .ف َس ِم َع َّ
ص ْوت ِإيلَِّيا َف َر َج َع ْت َنْف ُس اْل َوَلد ِإَلى َج ْوِفه َف َع َ
َ
يش َع
ان ُّس ْرَي ِان ُّي وثني أيضا شفاه النبي أَلِ َ
وذكر لهم مثل آخر حول إنسان إسمه ُن ْع َم ُ
ِ ِ ِ
ِ
يل .األنبياء إيليا وأليشع عاشا
وطهره من البرص بينما كان ُب ْر ٌ
ص َكث ُيرو َن في إ ْس َرائ َ

في القرن السابع قبل يسوع .والرب يسوع ذكر هذه األمثلة ليبين لليهود أن نعمة هللا
للخالص امتدت للوثنيين الذين كان اليهود يحتقرونهم .هللا أنعم عليهم بالرغم أنهم
لم يكن لهم كهنوت وال شريعة هللا وال وعوده .والحقيقة ثقيلة ال يتحملها المنافقون.

الكتاب المقدس يقول :هذا هو المقياس الذي نميز به بين أوالد هللا وأوالد إبليس،
ال ِإَّن ُه ِفي
من ال يمارس الصالح فهو ليس من هللا وكذلك من ال يحب أخاهَ .م ْن َق َ
ُّ ِ
ِ
ِ
ا ُّلن ِ
ول َل ُك ْم ِإَّن ُه
ض أَ
َخاهُ َف ُه َو ِإَلى َ
ور َو ُه َو ُي ْبغ ُ
اآلن في الظْل َمة .ثم أضاف :اْل َح َّق أَُق ُ
طِن ِه.
َل ْي َس َنِب ٌّي َمْق ُبوالً ِفي َو َ
أهل الناصرة قصدوا :أثبت لنا بآيات ما تقول عن نفسك؛ نحن سمعنا ،لكننا نحب
نشوف بأعيننا هل لك هذا القدرة اللي تدعي أنها لك؟ فاصنع هنا ما صنعته في

كفرناحوم .هكذا يقول الكثيرون .إن كان هللا موجود لمذا ال يهلك األشرار؟ إن كان
يسوع المسيح إبن هللا لمذا تركه هللا على الصليب؟ وان كان حي لمذا ما يعطينا ما

نطلبه؟ وهم كذلك ما يصدقوا كالم هللا .إن كنا نرغب نشوف المعجزات حتى نُمن
بالمسيح فإيماننا ما هو بحسب روح هللا الحي إنما هو إيمان شعبي بحسب الناس.
هللا يعطي لكل إنسان الفرصة ليدخل في نفسه ويعترف بخطاياه وينظر الى يسوع
المسيح بروح التوبة وااليمان .هللا يعطي الفرصة بالتأكيد؛ واذا الشخص فرط فيها
وما حد قلبه لنداء هللا فربما الفرصة ما ترجع له أبدا فيخسر خالص روحه .الروح
القدس يقول :تواضعوا تحت يد هللا القديرة لكي يرفعكم عندما يحين الوقت واطرحوا

عليه ثقل همومكم كلها ألنه هو يعتني بكم .تعقلوا وتنبهوا إن خصمكم إبليس كأسد
يزأر يجول باحثا عن فريسة يبتلعها ،فقاوموه ثابتين في اإليمان .بربنا يسوع الحي

ِ ِ
ِ
ين .ونعمة ربنا يسوع ومحبة هللا
المنتصر َل ُه اْل َم ْج ُد َو ُّ
السْل َ
ان ِإَلى أََبد اآلِبدي َن .آم َ
طُ
وشركة الروح القدس مع أرواحكم ،أيها االخوة .آمين.

