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إنجيل لوقا.  في االستماع لعظة اليوم وهي من  ومرحبا بكم  إخوتي وأخواتي    لكم  ونعمةالم س
  ؟لهم  ومذا قال  له  . مذا قالوارجاليلتقي بثالثة    يسوع  .62الى   57االصحاح التاسع وااليات  

   :المسيح  باسم يسوع  اليكم القراءةو .  النص  ذاهفي  االن    هكتشفنسهذا ما  

َواِحٌد: َيا َسيِ ُد َأْتَبُعَك َأْيَنَما َتْمِضي. َفَقاَل َلُه َيُسوُع:    يسوعَوِفيَما ُهْم َساِئُروَن ِفي الطَِّريِق َقاَل ل
َماِء َأْوَكاٌر َوَأمَّا اْبُن اإِلْنَساِن َفَليْ  َس َلُه َأْيَن ُيْسِنُد َرْأَسُه. َوَقاَل ِِلَخَر:  ِللثََّعاِلِب َأْوِجَرٌة َوِلُطُيوِر السَّ

َأْن َأْمِضَي َأوَّاًل َوَأْدِفَن َأِبي. َفَقاَل َلُه َيُسوُع: َدِع اْلَمْوَتى َيْدِفُنوَن  اسمح لي  اْتَبْعِني. َفَقاَل: َيا َسيِ ُد  
اسمح لي   آَخُر َأْيضًا: َأْتَبُعَك َيا َسيِ ُد َوَلِكِن  َوَأمَّا َأْنَت َفاْذَهْب َوَناِد ِبَمَلُكوِت هللِا. َوَقالَ   ،َمْوَتاُهمْ 

. َفَقاَل َلُه َيُسوُع: َلْيَس َأَحٌد َيَضُع َيَدُه َعَلى اْلِمْحَراِث َوَيْنُظُر ِإَلى اْلَوَراِء  أوال أن أودع أهل بيتي
 ربنا يسوع المسيح له المجد  ا كالمهذَيْصُلُح ِلَمَلُكوِت هللِا.  

يسوع كان دائما في الطريق ما له أيام راحة    .ويعلمهم أهمية إتباعه  رجاليلتقي بثالثة    يسوع
. فقال  يشقي ويطهر ويحرر ويبشر بملكوت هللا وقتفي كل  وال عطلة صيفية.    األسبوعفي  
ضن  أن له  ث  ؛ والثالوفاة أبيهفي حزن بسبب  اني كان  الثو .  حيثما ذهب  هأنه يتبع  األولله  

أن يسوع  الثاني والثالث ضن وا    .بسرعةتكلم    األول  يتبع يسوع.ليمشي لبيته ويرجع  الوقت  
 .  يبقى الذل  دون يسوع  إذا فات  .ينتظرما  الوقت  و يضنوا أن لهم الوقت.  ون  كثير .  مسينتظره

َلْيَس َلُهْم َأْصٌل َفُيْؤِمُنوَن ِإَلى ِحين  َوِفي َوْقِت  ولكن    ِبَفَرح    اهَوَيْقَبُلو يسوع  َكِلَمَة    اَيْسَمُعو كثيرون  و 
هي   يسوع  معالطريق  أن  ويوقـفوا النهم شافوا    يمشوا مسافة قصيرة.  دُّونَ ــَيْرتَ   والضيق  التَّْجِرَبةِ 

اِدِق: َكْلٌب َقْد َعاَد ِإَلى َقْيِئهِ  ما يقوله  يهموينطبق عللوراء  لفيرجوا    صعبةو   ةطوي   اْلَمَثِل الصَّ
مفضال  تركه    ثميسوع  هللا اِلب في إبنه  ذاق لطف  من  .  َوِخْنِزيَرٌة ُمْغَتِسَلٌة ِإَلى َمَراَغِة اْلَحْمَأةِ 

 ما بقى له أي وسيلة للمصالحة مع هللا للحياة. بس الحساب..  يلوم نفسههو  لعالم فادين أو  لا

ك  لناس يكرهو مكافآت من الناس، العكس، اليس سهال النك ما تحصل على    يسوع  السير مع
َوِإْن    ، ُنوا َقِد اْضَطَهُدوِني َفَسَيْضَطِهُدوَنُكمْ ِإْن َكا  :هذا الصددفي   الرب نفسه قال  .يسوع  بسبب

هذا  نركض باجتهاد في  نحن ولهذا    .يسوع حذرنا.  َكاُنوا َقْد َحِفُظوا كاَلِمي َفَسَيْحَفُظوَن كاَلَمُكمْ 



معنا في هذا الطريق.  هو    رائد إيماننا ومكمله.  الممتد أمامنا متطلعين دائما إلى يسوعطريق  ال
هو  إنما    ،ليس بالكالم  يسوعاليمان با  َسِبيَل اْلَحَياِة.  اَعرِ ُفنيُ هو الطريق الحقيقي والحي. هو  

 ا نتشابه بيسوع الذي يتذكرنا.  ؛ فهي صليبنا وبهالمشاكل ما تنتهي  .محبةالفي طاعة  بال

وَن َحسَ    َب َقْصِدِه.َنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشَياِء َتْعَمُل َمعًا ِلْلَخْيِر ِللَِّذيَن ُيِحبُّوَن هللَا الَِّذيَن ُهْم َمْدُعوُّ
َيُكوَن ُهَو ِبْكرًا َبْيَن ِإْخَوة   أَلنَّ الَِّذيَن َسَبَق َفَعَرَفُهْم َسَبَق َفَعيََّنُهْم ِلَيُكوُنوا ُمَشاِبِهيَن ُصوَرَة اْبِنِه لِ 

َرُهْم َأْيضًا. َوالَّ   َكِثيِريَن. ِذيَن  َوالَِّذيَن َسَبَق َفَعيََّنُهْم َفَهؤاَُلِء َدَعاُهْم َأْيضًا. َوالَِّذيَن َدَعاُهْم َفَهؤاَُلِء َبرَّ
َدُهْم َأْيضًا. َرُهْم َفَهؤاَُلِء َمجَّ هو  خطايانا و معترفين بوشكر  بثقة وخشوع    نجي عند يسوع نحن  َبرَّ

  نجيلاإلخبر  بمتحمسين  في طريقه    ون سلكالذين يتباعه  نكون من ألنا  جعيطهرنا ويأمين  
يمكن نتبع يسوع وفي نفس    امفهو جاء الينا. هو اختارنا. ليس نحن اخترناه.  يسوع    .المفرح

   .وتقاليد الناس  عين للطبيعة القديمةالوقت نعيش خاض

التي غرسها هللا  الحياة  كلمة    لقبنالماضي. فالوراء الى  ا يمكن نتبع يسوع وحنا ننظر الى  م
ْك ِبإِ و   نافي وتتبعه  قرر أن تؤمن بيسوع  ـلما ت  .َراِسخًا، أَلنَّ الَِّذي َوَعَد ُهَو َأِمينٌ ْقَراِر الرََّجاِء  ِلَنَتَمسَّ

ك  ـمس  تفقبل اِلخرين.  مصلحتك  إرضاء الناس وال على  تبحث على  فال تعود الى الوراء وال  
نسى ما هو وراء  نث عن عذر.  حدون ب.  بالكالم والعملااليمان والرجاء في المحبة  بإقرار  

 .  تقدم إلى ما هو أمامنو 

ِلي َأْن َأْمِضَي َأوَّاًل َوَأْدِفَن َأِبي. َفَقاَل َلُه    اسمح: َيا َسيِ ُد  ذاك  ِِلَخَر: اْتَبْعِني. َفَقالَ الرب  قال    ثم
معقول.    الرجلهذا    كالم.  َوَأمَّا َأْنَت َفاْذَهْب َوَناِد ِبَمَلُكوِت هللاِ َيُسوُع: َدِع اْلَمْوَتى َيْدِفُنوَن َمْوَتاُهْم  

هو الحياة. لما يدعوك إليه فأنت تسمع    مسيحاليسوع  أبوه توف ى وهو كان في الطريق ليدفنه.  
اْلَحَياُة  ميت روحيا.  هو    يسوعخارج   كل ما هو  .بالخطيةهو مي ت  العالم    النله وتجي عنده  

كنتم في  كما يقول الكتاب:  ميت بالخطية الساكنة فيه.    هلكنو االنسان   َماَزاَلْت َتْسِري ِفي َجَسدِ 
تابعين رئيس    التي كنتم تسلكون فيها حسب مسرى هذا العالم  السابق أمواتا بذنوبكم وخطاياكم

الذين بينهم نحن أيضا كنا نسلك    ذلك الروح العامل اِلن في أبناء العصيان  ،قوات الهواء
 .الجسد واألفكار وكنا بالطبيعة أوالد الغضبسابقا في شهوات جسدنا عاملين ما يريده  



وإذ    ما هللا وهو غني في الرحمة، فبسبب محبته العظيمة التي أحبنا بها،أ  أيضا.كاِلخرين  
كان  . نعم.  كنا نحن أيضا أمواتا بالذنوب، أحيانا مع المسيح، إنما بالنعمة أنتم مخلصون 

  :قال لهالحياة و أعطاه الرب كلمة  ف.  كان أقوىوالده  ل  هلتزامإ  ، لكنيتبع يسوع  مستعدالشخص  
أَلنِ ي  :  في الكتابلنا  يقول  .  ه. تبعاتبعني  يقول:  يسوع  لما  .َوَأمَّا َأْنَت َفاْذَهْب َوَناِد ِبَمَلُكوِت هللاِ 

   ألُْعِطَيُكْم آِخَرًة َوَرَجاًء.الَِّتي َأَنا ُمْفَتِكٌر ِبَها َعْنُكْم َيُقوُل الرَّبُّ َأْفَكاَر َساَلم  اَل َشر   َعَرْفُت األَْفَكاَر  
  لِ  َقْلِبُكْم.َفَتْدُعوَنِني َوَتْذَهُبوَن َوُتَصلُّوَن ِإَليَّ َفَأْسَمُع َلُكْم. َوَتْطُلُبوَنِني َفَتِجُدوَنِني ِإْذ َتْطُلُبوَنِني ِبكُ 

 .  َفُأوَجُد َلُكْم َيُقوُل الرَّبُّ 

هو القيامة والحياة،  إذا كان يسوع المنتصر على الموت، فمن يقوى عليه؟ إذا كان يسوع  
دون  ه  تبعاة. فنلحيلالرب وعد  دعوة  أكيد. في   ؟تبعهو   أليس لنا الربح في السماع والطاعة له

ن  ، إثنيهذا هو حمل هللاشهد له وقال:  و   اسائر لما النبي يوحنا المعمدان شاهد يسوع  .  تردد
معلم،    ي، أي ياب  ر فقاال:    ماذا تريدان؟فسألهما:    رآهما يتبعانهو التفت  ف  ؛تبعا يسوعه  ميذتالمن  

: لماذا  كوإذا سأل، تبعه.  ربتسمع كالم اللما    أنتو ا.  تعاليا وانظر أجابهما:    ؟َأْيَن َتْمُكثُ 
ذهب يا  أالى من  في روحي و وسالم   حالوةوجعل  قلبي    دخليا رب  مك  تتبعني؟ قل له: كال

وخيمتي وسمائي  ي  لجئمأنت  رب ولك كلمة الحياة األبدية وأنا آمنت أنك أنت إبن هللا الحي؟  
 .  بع يسوع بال رجوعاتتبعه.  م و اتبعني. قُ لما يسوع يقول:  وأرضي وحياتي.  

شهوات  لأن نموت    نتمكن  يسوعبربنا    .كلمتهحتى يحييه إبن هللا ب  ةيطخفي المي ت  النسان  ا
َنْحُن الَِّذيَن َتَعمَّْدَنا اتِ َحادًا ِباْلَمِسيِح َيُسوَع َقْد َتَعمَّْدَنا  :  هو مكتوبكما  .  اِلبونحيا هلل  العالم  

ُدِفنَّا َمَعُه ِباْلَمْعُموِديَِّة ِلْلَمْوِت َحتَّى َكَما ُأِقيَم اْلَمِسيُح ِمَن اأَلْمَواِت  َوِبَسَبِب ذِلَك  .  اتِ َحادًا ِبَمْوِتهِ 
  يسوع  ِبَمْجِد اِلِب َكذِلَك َنْسُلُك َنْحُن َأْيضًا ِفي َحَياة  َجِديَدة . اإِلْنَساَن اْلَعِتيَق ِفيَنا َقْد ُصِلَب َمعَ 

 اَل َنْبَقى َعِبيدًا ِلْلَخِطيَئِة ِفيَما َبْعُد.  ِلَكْي ُيْبَطَل َجَسُد اْلَخِطيَئِة فَ 

الطاعة    يريديسوع    .هأهليود ع  مشي  يلكن بعدما  و يسوع  يتبع   هذا حبو   .الثالث  للرجل  أتيثم ن
ي أتبع  طلب  بعدما يلبي هللاكما يقول البعض:    وأ.  أعطيك الجواب من بعد:  الو ي الحين.  ف

  . قم وامش. يسوع أمامكنتظرما ت  يسوع يدعوك،لما    ي؟أهلخذ االذن من  بعدما آأو    ؛يسوع
تتردد لكن قل كما هو مكتوب: آمن بالرب يسوع تخلص أنت وأهل بيتك. فما  الحياة أمامك.  



فهو الجاهل  يتبعه  ما  الشخص اللي يسمع كالم يسوع و بيسوع ومن هو؟  ألهلك لمذا تؤمن  
 الخالص الى االبد.  فقد  يفربما ما تعود له  و الفرصة تعطى له  مل.  ر الذي بنى بيته على ال

السماوات.  : ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت  الرب  لاق
. وحدث لها أنها إلتفتت الى  ُاْذُكُروا اْمَرأََة ُلوط    في مكان آخر في هذا االنجيل قال يسوع:

ُقْم لزوجها:  فصارت عمود ملح ناكرة أمر هللا الذي قال  مدينة سدومة الشريرة  لورائها ونظرت  
.  ِمْن َوَراِئِه َفَصاَرْت َعُموَد ِمْلح  َنَظَرِت  أة لوط  ْمرَ إ...  ْثِم اْلَمِديَنةِ إَك بِ ِلَئالَّ َتْهلِ   ُخِذ اْمَراَتَك َواْبَنَتْيكَ 

  الشخص اللي ينظر الى الوراء ما.  19هذه القصة هي مذكرة في سفر التكوين، االصحاح  
  يسوع  يتبع  الذييقدر يدخل لملكوت السماوات النه لم ينتبه الى الطريق. ولم يبق مع يسوع.  

لو ما جاء المسيح لما  .  ةَخِطيالاِلَن ِفي  اَل ُعْذَر  .  عهاي  ضى الوراء فهو يلوم نفسه ويينظر الو 
 كان يحسب لهم عصيان.النه لو لم يتكلم يسوع لما  لهم  وال عذر   كانت لهم خطية.

يؤثر  حتى ال    االهلطلب إذن  نحتاج نمن الناس وال  خوف  وال    تذم رهللا يريد القلب كله دون  
السماع ليسوع دون طاعة ال  .  وال نقدم أي عذر  ،األبديةللحياة  يسوع  يمنعونا من  فينا أحد و 

ْرِضَك  أْذَهْب ِمْن  ألبينا إبراهيم: الما قال  .  هلل  نامحبَّتبرد  تاالهتمام باألمور البشرية  و ينفع.  
.  بُّ َكَما َقاَل َلُه الرَّ   قام وذهبإبراهيم    ِريَك.أِبيَك اَلى االْرِض الَِّتي  أَوِمْن َعِشيَرِتَك َوِمْن َبْيِت  

كيفما  اترك ماضيك  لوراء.  لوهو ينظر    ىمشتال أحد يآمن وتبرر بإيمانه وصار خليل هللا.  
 الغد النك ما تقدر تغير شي.  ؛ وال تبقى جامد بالفكر مذا يحدث  كب  نيتعليسوع وهو يكان  

الذين طهرهم إبن هللا يسلك فيه  الذي  طريق القداسة  هو  ل عنه الكتاب المقدس،  يسوع، كما قا
في طريقنا وعلى أبواب  قريب  يسوع إبن هللا ما زال موجود وهو  بدمه المسفوك على الصليب.  

ال ف.  االنلنا    هو. والوعد  َأَنا ُهَو اْلَماِحي ُذُنوَبَك أَلْجِل َنْفِسي َوَخَطاَياَك اَل َأْذُكُرَها  ،َأَناحياتنا.  
إلتقى بثالثة  يسوع  .  هو  . تطلع دائما الى األفق حيث يسوعلوراءلوال تنظر    .تخف من يسوع

كتميزوا    همو   رجال ومنحهم الفرصة يتبعوه  .  باألهل  همبإيمان سطحي وتمس 

هدف هل  ف  .أعطاه يسوع مثل ثعالب وطيور السماءفريسًيا حسب إنجيل متى.    هو  األول
يسوع    ه هوعكسب  الناسمكانها في  وجدت  التي    وطيور السماء  الثعالبب  ينلمتدينا  تشبيه  الرب

؛ فإن لسامعينا  لكول  علملما  كاذمعنى لفي أقوال يسوع  ؟  بشرال  مكاًنا في قلوبالذي لم يجد  



هو  مثل  الو   تعلم منه ويتشدد في الحق.ذكيا فبالتأكيد أنه يتبع يسوع ليإنسانا عاقال   رجلالكان  
الذي ما يترك  االب  تعتمد أوال على هللا  هو إبن هللا  فهم أن الحياة معه  نا جميعا نجعليكذلك ل

 .  في كل حينالناس    ةخدمل  نييكون دائما مستعدضروري أن    هنيضا أفهم أن، و أحبائه يتامى

.  ة الخالصفإن الرب يسوع دعاه يمشي يعلن رسال  محب ته ألبيه قبل هللاق  سب    الذي  والثاني
في دعوته له من  َما  فعلمه الرب  الُمرَسل من هللا  أهله قبل المسيح    وضعالذي  الثالث أيضا  و 

ليجعل    ما جاءيسوع  الرب  .  للحياة  وبدعوته أدخلهم في خدمتهيتبعوه  لدعاهم يسوع  رجاء.  
  .ولم يأت ليتركنا في خوف الموت.  ناقلوب  ، بل ليصنع مسكنه فيعلى االرضلنفسه موطًنا  

ليقضي على    وهكذا تمكن أن يموت  اشترك المسيح أيضا في اللحم والدم باتخاذه جسما بشريا
 .ويحرر من كان الخوف من الموت يستعبدهم طوال حياتهم  من له سلطة الموت، أي إبليس

الرب يسوع لم يأمر ذاك الرجل ان يمضي لينادي باالنجيل  إبن هللا أعطانا االنجيل للحياة.  
.  تاب ما يقول أنهم رفضوهاكوال  الرب يسوعتلقوا كلمة  أنهم  فى  رغم ردود أفعالهم األولعبثا.  

،  في البداية  هممثلنحن  مع العلم أن آخر كلمة هي دائما لربنا يسوع. فهو أعطاهم أوامره. و 
نعلم أن هللا يجعل جميع  .  بدعوته  أنعم علينا  هللاال أن  خبر المسيح يسوع إترددنا عن  بعد  

قصده. ألن الذين سبق فعرفهم،    المدعوين بحسب  األمور تعمل معا ألجل الخير لمحبيه
 سبق فعينهم أيضا ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو البكر بين إخوة كثيرين.

ْجِل اإِلْنِجيِل ِبَحَسِب ْك ِفي اْحِتَماِل اْلَمَشقَّاِت ألَ اْشَترِ هللا يدعونا لال.  ْخَجْل ِبَشَهاَدِة َربِ َناناَل فَ 
أَْعَماِلَنا، َبْل ِبُمْقَتَضى اْلَقْصِد َوالنِ ْعَمِة  على أساس  َخلََّصَنا َوَدَعاَنا َدْعَوًة ُمَقدََّسًة اَل    هللاِ ته.  ُقوَّ 

ِت اِلَن ِبُظُهوِر ُمَخلِ ِصَنا َيُسوَع  علنَ أُ التي  وَ   ْبَل َأْزِمَنِة اأَلَزلِ الَِّتي أُْعِطَيْت َلَنا ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع قَ 
ُسُكْم    آمين.  اْلَمْوَت َوَأَناَر اْلَحَياَة َواْلُخُلوَد ِباإِلْنِجيِل. سحقي  اْلَمِسيِح الَّذِ  اَلِم َنْفُسُه يَُقدِ  َوِإَلُه السَّ

يِح. َأِميٌن  ِبالتََّماِم. َوْلُتْحَفْظ ُروُحُكْم َوَنْفُسُكْم َوَجَسُدُكْم َكاِمَلًة ِباَل َلْوم  ِعْنَد َمِجيِء َربِ َنا َيُسوَع اْلَمسِ 
 . آمينالَِّذي َيْدُعوُكُم الَِّذي َسَيْفَعُل َأْيضاً   ُهوَ 


