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أبانا على هذه  ونشكر هللا ِنْعَمٌة َلُكْم َوَساَلٌم ِمَن هللِا َأِبيَنا َوالرَّبِ  َيُسوَع اْلَمِسيِح.
ع وااليات الراب حاحاإلصواليوم في إنجيل لوقا،  ل في كلمتهمأفرصة الجديدة للتال

 :ربنا يسوع المسيح باسم. اليكم القراءة 30الى  23

 َلُهْم: َعَلى ُكلِ  َحاٍل َتُقوُلوَن ِلي َهَذا اْلَمَثَل: َأيَُّها الطَِّبيُب اْشِف َنْفَسَك. َكمْ فقال 
: اْلَحقَّ ثم أضاف .َأنَُّه َجَرى ِفي َكْفِرَناُحوَم َفاْفَعْل َذِلَك ُهَنا َأْيضًا ِفي َوَطِنكَ  َسِمْعَنا

نَّ َأَراِمَل َكِثيَرًة ُكنَّ ِفي إِ . َوِباْلَحقِ  َأُقوُل َلُكْم َلْيَس َنِبيٌّ َمْقُبواًل ِفي َوَطِنهِ َأُقوُل َلُكْم ِإنَُّه 
َة َثاَلِث ِسِنيَن َوِستَِّة َأشْ ِإْسَراِئيَل ِفي َأيَّاِم ِإيِليَّ  َماُء ُمدَّ ُهٍر َلمَّا َكاَن ا ِحيَن أُْغِلَقِت السَّ

 ُجوٌع َعِظيٌم ِفي اأَلْرِض ُكلِ َها َوَلْم ُيْرَسْل ِإيِليَّا ِإَلى َواِحَدٍة ِمْنَها ِإالَّ ِإَلى َأْرَمَلٍة ِإَلى
ْر ِإْسَراِئيَل ِفي َزَماِن َأِليشَ َوُبْرٌص َكِثيُروَن َكاُنوا ِفي  ِصْرَفِة َصْيَداَء. َع النَِّبيِ  َوَلْم ُيَطهَّ

 . ْرَياِنيُّ َمِع ِحيَن َسِمُعوا َفاْمَتََلَ َغَضبًا َجِميُع الَِّذيَن ِفي اْلَمجْ َواِحٌد ِمْنُهْم ِإالَّ ُنْعَماُن السُّ
الَِّذي َكاَنْت َمِديَنُتُهْم  اْلَجَبلِ  َحافَّةَ َوَجاُءوا ِبِه ِإَلى  َهَذا َفَقاُموا َوَأْخَرُجوُه َخاِرَج اْلَمِديَنةِ 

  َوَمَضى.َأمَّا ُهَو َفَجاَز ِفي َوْسِطِهمْ  َمْبِنيًَّة َعَلْيِه َحتَّى َيْطَرُحوُه ِإَلى َأْسَفُل.

 هذه كلمة هللا

معموديته على يد يوحنا المعمدان. بعد من البرية  ،جاء الى مدينة الناصرةيسوع 
وحِ  ِمنَ  َتِلئاً ُممْ  اأُلْرُدن ِ  ِمنَ  َفَرَجعَ  َيُسوعُ  َأمَّايقول الكتاب في بداية هذا االصحاح:   الرُّ

وحِ  ُيْقَتادُ  َوَكانَ  اْلُقُدسِ  يَّةِ  ِفي ِبالرُّ  َشْيئاً  َيْأُكلْ  َوَلمْ  ِإْبِليَس  ِمنْ  ُيَجرَّبُ  َيْوماً  َأْرَبِعينَ  اْلَبرِ 
 إغراءاته بكلالذي هاجمه يواجه عدو  هللا هو يسوع كان صائما و  .اأَليَّامِ  ِتْلكَ  ِفي



وتركه يه وانتصر عل قهرهلكن يسوع هو الذي  ،ينجحلم و  مستعمال كلمة هللا بالمكر
  .مهخطاياب العالميسيطر على و  الفساد والكذب والتجديفيزرع على األرض 

ُكلَّ َتْجِرَبٍة  َأْكَمَل ِإْبِليُس َوَلمَّا : يقول تجربة الرب يسوعقصة لوقا في نهاية  كتبو 
 كثيرون و في أهل الناصرة وهم في مجمعهم. عدو  هللا . والحين وجده َفاَرَقُه ِإَلى ِحينٍ 

ام الشيطان بالكراهية   نقساموااليجتمعون في المجامع وحتى في الكنائس وهم خد 
اَُُلِء ِمْثلَ : بالروح القدس يقولكتب  الرسول بولس وعدم الطاعة ليسوع.والحقد   َه

 ،اَل َعَجبَ وَ  ، َفَعَلٌة َماِكُروَن، ُمَغيِ ُروَن َشْكَلُهْم ِإَلى ِشْبِه ُرُسِل اْلَمِسيِح.ُهْم ُرُسٌل َكَذَبةٌ 
ْيَطاَن َنْفَسُه ُيَغيِ ُر َشكْ  اُمُه َفَليْ ، َلُه ِإَلى ِشْبِه َماَلِك ُنورٍ أَلنَّ الشَّ َس َعِظيمًا ِإْن َكاَن ُخدَّ
. الَِّذيَن ِنَهاَيُتُهْم َتُكوُن َحَسَب أَعْ َأْيضًا ُيَغيِ ُروَن َشْكَلُهْم َكُخدَّ   َماِلِهْم.اٍم ِلْلِبرِ 

ب روا األنبياء الدجالين الذين يأتون إليكم البسين ثياذَ احْ بقوله: حذرنا والرب يسوع 
جاء  إبن هللاسوع ي من ثمارهم تعرفونهم.. ولكنهم من الداخل ذئاب خاطفة نالحمال

داخل المجمع و  ن جميل، السماء زرقاء والجو  عذبالى مدينة الناصرة. الصباح كا
ْفرَ  َفَتحَ  َوَلمَّا. ي ِ النَّبِ  ِإَشْعَياءَ  ِسْفرُ  ِإَلْيهِ  َفُدِفعَ  ِلَيْقَرأَ  َقامَ فَ . هناكيسوع  ،طيب  َوَجدَ  السِ 

رَ  َمَسَحِني أَلنَّهُ  َعَليَّ  الرَّب ِ  ُروحُ : ِفيهِ  َمْكُتوباً  َكانَ  الَِّذي اْلَمْوِضعَ   اْلَمَساِكينَ  ألَُبشِ 
ِِ ِباإِلطْ  ِلْلَمْأُسوِرينَ  ألَُناِديَ  اْلُقُلوبِ  اْلُمْنَكِسِري  أَلْشِفيَ  َأْرَسَلِني  ِباْلَبَصرِ  وِلْلُعْميِ  اَل
يَّةِ  ِفي اْلُمْنَسِحِقينَ  َوُأْرِسلَ   . ةِ اْلَمْقُبولَ  الرَّب ِ  ِبَسَنةِ  َوَأْكِرزَ  اْلُحرِ 

ثم طوى الكتاب وسلمه إلى الخادم وجلس. وكانت عيون جميع الحاضرين في 
وُب ِفي َتمَّ َهَذا اْلَمْكتُ  ِإنَُّه اْلَيْوَم َقدْ فأخذ يخاطبهم قائال:  المجمع شاخصة إليه.

ُبوَن ِمْن َكِلَماِت النِ ْعَمِة اْلَخارِ . َمَساِمِعُكمْ  ِة ِمْن َفِمِه جَ َوَكاَن اْلَجِميُع َيْشَهُدوَن َلُه َوَيَتَعجَّ
، لكنهم قراءتهو  كانوا متعجبين من صوته وكالمه َأَلْيَس َهَذا اْبَن ُيوُسَف؟َوَيُقوُلوَن: 
ي النبي المكتوب فنوا أنهم يعرفوه، فكيف يقول لهم االن أن كانوا يض. هما صدقو 

 َأَلْيَس َهَذا اْبَن ُيوُسَف؟قالوا: و ؟ فاحتقروه وه إشعياء يتعلق به



ة ، لكنه إبن هللا وكلم، هذا صحيح بحسب ناموس موسىأن يسوع هو إبن يوسف
ِ  غير اآلبهللا  من مولود. يسوع هو هللا في الجسد من جهة الروح  نم، و مخلو

 ولدو  القدس الروح من وتجسد السماء من نزل خالصنا اجل ومن البشر نحن اجلنا
ليخلص كل من له االيمان بإسمه  عوضنا وصلب إنسانا وصار مريم العذراء من
لناس ففضلوا ظهر، أما اُيِنيُر ُكلَّ ِإْنَساٍن  الذيالنُّوُر اْلَحِقيِقيُّ إبن هللا الحي. أنه 

ين على نعمة االنجيل.  .الظلمة على النور  فضلوا الد 

هم الرغم أنب. يعرفوا أنفسهمكانوا أكثر ما  همويعرف الناس أفكاريعرف كان يسوع 
ين الفائدة في فك ر أوال أبدا ما فشل هو  إال أنهمرارا  ا يقتلوهو حاولو  هو ضفور ه و حتقر ا

هدفه الذي من أجله جاء من وال غي ر  ،الخيرب ال يعترفون ناس في الخير  فعل
  نبياء.من األ وعودبشرهم بخبر هللا العظيم: انه هو المسيح المنتظر والم .السماء

 دماعنمن كلمات النعمة الخارجة من فم يسوع الطاهر ولكن  اتعجبو أهل الناصرة 
دث وكما ح. في قتله ةالرغبو قلب الى غضب إنهم إعجاب، الحقمن هو بعر فهم 

ُمن بإسمه.  ُوارهوه يك تهعشير أهله و للرب يسوع يحدث لكل من يعترف به وي  ويتبر
ان  اأخبرنا مسبقالرب الكذب والرياء. خرج منهم وما عاد يشبههم في  همن دمه الن

واًل ِفي َلْيَس َنِبيٌّ َمْقبُ يسوع قال . من أجل إسمه هدونناطيضأهلنا وكل الناس سوف 
: سم ي لهذا كهناالنه سكن  ا يسوعقدين أنهم يعرفو ــا معتو كان الناصرة سكان. َوَطِنهِ 
 الناصري. يسوع 

ُمنون بالمسيح وهم ما يعرفوا ال إسمه وال  ايقولو الماليين و   ا لكالمهو معيسأنهم ي
س يقولوا إن االنجيل مرفوع والكتاب المقد .لمسيحيينل همكره خالل من وهيكرهوهم 

 كلمات .التأبينفي صاغة ومع هذا يدعون االيمان باهلل والمسيح ويتكلموا محرف 



على ديف تجالتهديد على المسيحيين هو و  بالغضب ينتهي الذي إلعجاباو  المديح
 كالم فارغ. ما يساوي شيء. . من إبليسهو و هللا ومسيحه 

اعتبروه نهم أل َأيَُّها الطَِّبيُب اْشِف َنْفَسَك.ذكر لهم مثال معروفا يقول: يسوع المسيح 
: قالواف رجال الدين وأما. صوابه فقدقد آخرون قالوا  .اْشِف َنْفَسكَ قالوا: ف مريض

نه يسكنهَبْعَلَزُبوَل  ِ إن زبول هو إبليس وبعل. الشياطين يطرد الشياطينَرِئيِس ب وا 
أظهر  هالنانقلبوا ضده  الذين تعجبوا من كلمات النعمة من يسوع ومدحوهالملعون. 

. وى والتق اإليماناالدعاء بو  النفاِ في نيمتشابه الناس كل .لهم من هو بالحق
ي فكلمة هللا والناس رفضوا يسوع العمي الديني على نعمة االنجيل. يفضلوا 
مامهم أوقف  االن حينو  ،القديسين من كتب األنبياءكانوا يقرأون  عليه .هممجمع

  .صدقوا كالم هللا بأنبيائه القديسينما نهم ال هما عرفو ، وبشرهم

مطر يعن النبي إيليا الذي على كلمته لم  االنبياءتاريخي من كتب كر لهم حدث ذ
ةمطرا ل ة االصنام. بسبب تمرد إسرائيل على هللا بعباد َثاَلِث ِسِنيَن َوِستَِّة َأْشُهرٍ  ُمدَّ

 َوَبْعدَ ي وثنية. أ ِصْرَفِة َصْيَداَء. فيِإالَّ ِإَلى َأْرَمَلٍة إيليا  َلْم ُيْرسلهللا في ذاك الزمان 
اً  َمَرُضهُ  َتدَّ َواشْ الذي كان فيه رجل هللا  اْلَبْيتِ  َصاِحَبةِ  اْلَمْرأَةِ  اْبنُ  َمِرَض  ،فطرة  ِجد 
 اْلَوَلدِ  َهَذا ْفُس نَ  ِلَتْرِجعْ  ِإَلِهي، َربُّ  َيا: الرَّب ِ  ِإَلىإيليا  َصَرخَ ف .َنَسَمةٌ  ِفيهِ  َتْبقَ  َلمْ  َحتَّى
 . َفَعاَش  ْوِفهِ جَ  ِإَلى اْلَوَلدِ  َنْفُس  َفَرَجَعْت  ِإيِليَّا ِلَصْوتِ  الرَّبُّ  َفَسِمعَ  .َجْوِفهِ  ِإَلى

ْرَياِنيُّ وذكر لهم مثل آخر حول إنسان إسمه   َأِليَشعَ بي أيضا شفاه الن وثني ُنْعَماُن سُّ
يليا وأليشع عاشا األنبياء إ ُبْرٌص َكِثيُروَن ِفي ِإْسَراِئيَل.وطه ره من البرص بينما كان 
 والرب يسوع ذكر هذه األمثلة ليبين لليهود أن نعمة هللافي القرن السابع قبل يسوع. 

 مالرغم أنهأنعم عليهم بليهود يحتقرونهم. هللا كان اللوثنيين الذين امتدت للخالص 
  .لمنافقون اوالحقيقة ثقيلة ال يتحملها وال وعوده.  لم يكن لهم كهنوت وال شريعة هللا



 ،به بين أوالد هللا وأوالد إبليس نميزهذا هو المقياس الذي لكتاب المقدس يقول: ا
 ِفي َمْن َقاَل ِإنَّهُ . وكذلك من ال يحب أخاه س من هللامن ال يمارس الصالح فهو لي

َحقَّ َأُقوُل َلُكْم ِإنَُّه : الْ ثم أضاف .َفُهَو ِإَلى اآلَن ِفي الظُّْلَمةِ  لنُّوِر َوُهَو ُيْبِغُض َأَخاهُ ا
  ِفي َوَطِنِه.َلْيَس َنِبيٌّ َمْقُبواًل 

نا نحب ا، لكننسمع: أثبت لنا بآيات ما تقول عن نفسك؛ نحن اقصدو أهل الناصرة 
ي فاصنع هنا ما صنعته ف؟ لك أنهانشوف بأعيننا هل لك هذا القدرة اللي تدعي 

ن كان إ لمذا ال يهلك األشرار؟ قول الكثيرون. إن كان هللا موجودهكذا يكفرناحوم. 
ن كان إبن هللا لمذا تركه يسوع المسيح  عطينا ما لمذا ما ي حيهللا على الصليب؟ وا 

ُمن  حتى المعجزات نشوف رغبن كنا نإوهم كذلك ما يصدقوا كالم هللا. نطلبه؟  ن
 س. إيمان شعبي بحسب الناهو إنما الحي  هللا روحبحسب  ما هوفإيماننا بالمسيح 

هللا يعطي لكل إنسان الفرصة ليدخل في نفسه ويعترف بخطاياه وينظر الى يسوع 
ذا الشخص فر ط فيها  المسيح بروح التوبة وااليمان. هللا يعطي الفرصة بالتأكيد؛ وا 

الروح  .فيخسر خالص روحه ما ترجع له أبدا وما حد  قلبه لنداء هللا فربما الفرصة
حوا يرة لكي يرفعكم عندما يحين الوقت واطر يد هللا القدتواضعوا تحت القدس يقول: 

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

ْلَطاُن ِإَلى َأَبِد اآلِبِدي المنتصر ونعمة ربنا يسوع ومحبة هللا  .َن. آِمينَ َلُه اْلَمْجُد َوالسُّ
 وة. آمين.وشركة الروح القدس مع أرواحكم، أيها االخ


