)Sunnuntai 14.01.2018- Evank. Luuk. 4: 16-21. Aihe: Jeesus ilmaisee jumalallisen voimansa. (Viikko 02
Sunday 14.01.2018- Gospel Luke 4: 16-21. Subject: Jesus expresses his divine power.

يوم األحد  – 14.01.2018إنجيل لوقا  .21-16 :4الموضوع :يسوع يظهر سلطته اإللهية.

إنجيل لوقا االصحاح الرابع واآليات  16الى  .21إليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح.
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ث َكان قَ ْد تَربَّى .وَد َخ َل ا ْلم ْجمع حسب ع َ ِ ِ
وجاء إِلَى َّ ِ
اء َّ
النبِ ِّيَ .ولَ َّما
َ ََ ََ َ َ
الناص َرِة َح ْي ُ َ
ادته َي ْوَم الس َّْبت َوقَ َام لَي ْق َأَر .فَ ُدفعَ إِلَْيه س ْف ُر إِ َش ْعَي َ
ََ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
الر ِّ
ين أ َْر َسلَني ألَ ْشف َي ا ْل ُم ْن َكس ِري
فَتَ َح ِّ
ان َم ْكتُوباً فيهُ :رو ُح َّ
ب َعلَ َّي ألََّنهُ َم َس َحني ألَُب ِّش َر ا ْل َم َساك َ
الس ْف َر َو َج َد ا ْل َم ْوض َع الذي َك َ
ق ولِ ْلعم ِي بِا ْلبص ِر وأُرِس َل ا ْلم ْنس ِحِقين ِفي ا ْلحِّري ِ
وب ألَُن ِاد ِ
ا ْل ُقلُ ِ
ين بِ ِ
ْس ِ
الر ِّ
ط َوى
َّة َوأَ ْك ِرَز بِ َسَن ِة َّ
اإل ْ
ب ا ْل َم ْقُبولَ ِة .ثَُّم َ
ُ
ُ َ َ
ور َ
ي ل ْل َمأ ُ
َ
َ َ َْ
طالَ ِ ُ ْ
ِ
ِ َِّ
َّ
ِِ
صةً إِلَْي ِه .فَ ْابتَ َدأَ َيقُو ُل لَهُ ْم :إَِّنهُ ا ْلَي ْوَم قَ ْد تََّم َه َذا
ِّ
ين ِفي ا ْل َم ْج َم ِع َك َان ْ
ت ُعُي ُ
الس ْف َر َو َسل َمهُ إِلَى ا ْل َخادم َو َجلَ َسَ .و َجميعُ الذ َ
ونهُ ْم َشاخ َ
ا ْلم ْكتُوب ِفي مس ِ
ام ِع ُك ْم.
َ ُ
ََ
هذه كلمة اهلل
وجاء إِلَى َّ ِ
ادتِ ِه َي ْوَم الس َّْب ِت .كان يسوع يعرف كل الناس هناك .وليست المعرفة من البصر
ب َع َ
الناص َرِة َوَد َخ َل ا ْل َم ْج َم َع َح َس َ
ََ َ
والعادة .إنما معرفة داخلية ،معرفة القلب .في الحقيقة يسوع يعرف من يعبد اهلل بالروح والحق في كل مكان وزمان .وتنطبق
هذه الحقيقة على الكنيسة اليوم .كيف نحظر نحن في كنيسة الرب ،هل بمحبة إللهنا ومخلصنا أم لترانا الناس؟ هل للسماع
لكلمة اهلل والبحث على وجه ربنا الكريم أم بحسب العادة والفكر أننا نعرف يسوع أفضل من اآلخرين؟ كانت الناس تضن
أنها تعرف يسوع حتى وقف هو أمامهم وق أر من أقوال اهلل وبشرهم أن هذه النبوة تحققت فيه هو .أكيد أنهم ق أروا هذه النبوات
أكثر من مرة من قبل ولكنهم لم يفهموها حتى كشف لهم يسوع حقيقتها .ويسوع لم يفتح سفر إشعياء صدفة ليق أر المكتوب.
لكنه فتح الكتاب من روحه ليق أر مباشرة ما هو مكتوب عليه والذي به يشير الى خدمته اإللهية التي ستقوده الى الصليب.
لكن مذا حدث ليسوع قبل قدومه الى مدينة الناصرة؟ بعد معموديته في الماء ،نق أر في االصحاح الرابع من هذا االنجيل أن

َّة أَرب ِعين يوماً يجَّر ِ ِ
ِ
اد بِ ُّ ِ
الرو ِح ا ْلقُ ُد ِ
يسوع رجع ِم َن األ ُْرُد ِّن ُم ْمتَلِئاً ِم َن ُّ
يسَ .ولَ ْم َي ْأ ُك ْل َش ْيئاً
ان ُي ْقتَ ُ
الرو ِح في ا ْلَبِّري ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ
س َو َك َ
ب م ْن إِْبل َ
ِ
ك األَي ِ
جربه إبليس لكي يمنعه من هدفه الذي جاء من السماء من أجله وهو أن يموت على
ِفي تِْل َ
َّامَ .ولَ َّما تَ َّم ْ
ت َجاعَ أَخي اًر .ف ّ

عدو اهلل استعمل نفس الحيلة التي استعملها مع حواء وآدم في بداية الخليقة .استعمل كلمة
الصليب لفداء االنسان الضالّ .
اهلل بالمكر والكذب انه يملك األرض وأنه يهب المجد .وهو ما يزال يعمي الناس ويغويهم ب َش ْه َوة ا ْل َج َس ِد َو َش ْه َوة ا ْل ُعُي ِ
ون َوتَ َعظُّم
ا ْل َم ِعي َش ِة .لما جرب والدين البشرية نجح وجعلهم يسقطان في الخطية والموت .لكن أمام الرب يسوع انهزم الن يسوع كان
الرو ِح ا ْلقُ ُد ِ
س .والروح القدس هو روح يسوع وروح الحياة.
ُم ْمتَلِئاً ِم َن ُّ
كما يبشرنا االنجيل ،يسوع هو مولود من الروح القدس من عذراء طاهرة على األرض .وهو ممتلئا من الروح القدس .ومن
امتالئه أخذنا جميعنا .أخذنا منه الروح القدس لنعرف اهلل بالحق ونحيا في الحق والصالح والطهارة والسالم .الناس كانت
تضن أنها تعرفه .ويقول لوقا في متابعة هذا اآليات :وقالوا بعدما سمعوه :أليس هذا ابن يوسف؟ ثم قاموا يدفعونه إلى خارج
المدينة وساقوه إلى حافة الجبل الذي بنيت عليه مدينتهم ليطرحوه إلى األسفل .تدينهم منعهم من التمتع بقدرة اهلل ونعمته.

أتم هذه النبوة في مجمعهم لفضلهم أوال .لكنهم أعموا عيونهم لكي ال يروا هبة
كان مفروض أنهم يفرحوا ويشكروا اهلل الذي ّ
اهلل للحياة األبدية بإبنه يسوع المسيح .وهكذا الناس تعمل الى اليوم .الدين الذي يرفض إبن اهلل في الجسد فهو ليس من اهلل.
ِ
ويرد البصر للعمي .فهو يفتح العينين على
اهلل مسح يسوع وأرسله ليبشر المساكين
المحتقرين ويشفي المنكسري القلوب ّ
الخالص .ويحرر من سيطرة إبليس وعبودية الخطية ليرفعنا الى مقام أبناء اهلل القدوس .روح الرب علي .البشارة كانت

للناس في العهد القديم :أن خالصهم هو بالمسيح الموعود وأن في وعد اهلل رجاء ال يخيب حتى ال يهلك كل من آمن به
يثبت ويضمن هذه الحقيقة ويشرقها في القلوب فهو الروح القدس روح يسوع .يسوع نفسه
ولو لم يره خالل حياته .وأما الذي ّ
ب
ون َب ْع َد َذلِ َ
ك أَِّني أَ ْس ُك ُ
أكد لتالميذه أنه يرسل لهم المعزي ،روح الحق .وكان هذا أيضا إتمام لوعد اهلل بالنبي يوئيلَ :وَي ُك ُ
ر ِ
وحي على ُك ِّل َب َشر .وهذا الذي عمله اهلل في يوم الخمسين على التالميذ بعد قيامة المسيح من الموت .ظهرت لهم ألسنة
ُ

كأنها من نار وقد توزعت وحلت على كل واحد منهم فامتألوا جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات أخرى ،مثلما
منحهم الروح أن ينطقوا.

تكلم تالميذ يسوع بلغات الناس .يقول البعض في هذا الصدد أن النطق بألسنة هو الدليل أنك مسيحي .هذا وهم .األلسنة قد

َما َم ْن َيتََنَّبأُ فََي ْبنِي
تكون هبة من اهلل وما هي إال للبنيان الشخصي كما يعلمه الرسول بولسَ :م ْن َيتَ َكلَّ ُم بِلِ َسان َي ْبنِي َن ْف َسهُ َوأ َّ
ف ما تتكلمون بِ ِه؟ فَِإَّن ُكم تَتَ َكلَّمون ِفي ا ْلهو ِ
ِ
يسةََ .ه َك َذا أ َْنتُ ْم أ َْيضاً إِ ْن لَ ْم تُ ْعطُوا بِاللِّ َس ِ
اء .ويسوع
ان َكالَماً ُي ْفهَ ُم فَ َك ْي َ
ُ َ
ا ْل َكن َ
ْ
ف ُي ْع َر ُ َ
ََ
يقول في إنجيل متى :أما أنت فعندما تصلي فادخل غرفتك وأغلق الباب عليك وصل إلى أبيك الذي في الخفاء وأبوك الذي
يرى في الخفاء هو يكافئك .الكالم بألسنة ال يدل على االيمان الحقيقي .ليس هو أفضل المواهب .يعلمنا الرسول بولس في
ِ
اس وا ْلمالَئِ َك ِة ولَ ِك ْن لَْيس لِي محبَّة فَقَ ْد ِ
ت أَتَ َكلَّ ُم بِأَْل ِسَن ِة َّ
ص ْنجاً َي ِرُّن .ثالثة
ص ْر ُ
أنشودة المحبة :إِ ْن ُك ْن ُ
ََ
ت ُن َحاساً َيط ُّن أ َْو َ
َ
الن ِ َ َ
َ
أمور باقية وهي اإليمان والرجاء والمحبة .ولكن أعظمها هي المحبة.

عالمة االيمان ليس العلم أو أنك تتكلم بألسنة ،لكن عالمة االيمان هي السماع لكلمة يسوع والمحبة ليسوع الن ثمر الروح

ِ
ِ
ضَنا َب ْعضاً َوَن ْح ِس ُد
القدس هو َم َحبَّة فَ َرح َسالَم ،طُو ُل أََناة لُ ْ
ب َب ْع ُ
ين ُن َغاض ُ
يمان َوَد َ
اعة تَ َعفُّف .فالَ َن ُك ْن ُم ْع ِجبِ َ
طف َ
صالَح ،إ َ
ضَنا َب ْعضاً .ويقول الكتاب :فال يخدعكم أحد بكالم باطل .لذلك ال تكونوا أغبياء ،بل افهموا ما هي مشيئة الربَ .والَ
َب ْع ُ

َِّ ِ ِ
ِ
الرو ِح ،أي بمعرفة يسوع ومحبته .أما عمل الروح فهو أن يكشف طبيعة
امتَلُِئوا بِ ُّ
تَ ْس َك ُروا بِا ْل َخ ْم ِر الذي فيه ا ْل َخالَ َعةَُ ،بل ْ
اإلنسان الخاطئ وضرورة التوبة وااليمان بيسوع والروح هو الذي يقود الخاطئ الى يسوع .وعلمنا يسوع :عندما يجيء يبكت
العالم على الخطيئة وعلى البر وعلى الدينونة .أما على الخطيئة ،فألنهم ال يؤمنون بي .وأما على البر ،فألني عائد إلى
اآلب فال ترونني بعد .وأما على الدينونة فألن سيد هذا العالم قد صدر عليه حكم الدينونة.
وعمل الروح القدس هو التشفع فينا والشهادة مع أرواحنا أننا أوالد اهلل وبه ننادي اهلل أبا يا أبانا .الروح القدس هو روح اهلل
وروح المسيح .اهلل واحد في الكلمة والروح .ثالثة مرات قدوس .السر هو في قول يسوع :من يحبني يعمل بكلمتي ويحبه أبي

واليه نأتي وعنده نجعل لنا منزال .والذي ال يحبني ال يعمل بكالمي .وليس هذا الكالم الذي تسمعونه من عندي ،بل من
اآلب الذي أرسلني .وقد قلت لكم هذه األمور وأنا ما زلت عندكم .وأما الروح القدس ،المعين الذي سيرسله اآلب باسمي،
فإنه يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته لكم .سالما أترك لكم .سالمي أعطيكم .ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا .فال
تضطرب قلوبكم وال ترتعب .كالم الرب صادق وعظيم.

ان لَنا سالَم مع ِ
ِ ِ
ِ
يح
اهلل بَِربَِّنا َي ُسوعَ ا ْل َم ِس ِ
يم ِ َ َ َ َ
وختاما من رسالة بولس الى أهل روما االصحاح الخامس .يقول :فَإ ْذ قَ ْد تََبَّرْرَنا باإل َ
اء م ْج ِد ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان إِلَى َه ِذ ِه ِّ ِ َّ ِ
َِّ ِ
ِ ِ
ص َار لََنا ُّ
يم ِ
ك
اهلل َولَْي َس َذلِ َ
يم َ
الذي بِه أ َْيضاً قَ ْد َ
ون َوَن ْفتَخ ُر َعلَى َرَج َ
الن ْع َمة التي َن ْح ُن فيهَا ُمق ُ
الد ُخو ُل باإل َ
ِ
ِ
َن الض َ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
اء الَ ُي ْخ ِزي أل َّ
ين أ َّ
اء َو َّ
فَقَ ْ
َن َم َحَّبةَ
ص ْب اًر َوالص ْ
ط َب ْل َن ْفتَخ ُر أ َْيضاً في الضِّيقَات َعالم َ
الرَج ُ
َّب ُر تَْزكَيةً َوالتَّْزكَيةُ َرَج ً
ِّيق ُي ْنشئُ َ
س ا ْلمعطَى لَنا .آمين .نِعمةُ ربِّنا يسوعَ ا ْلم ِسي ِح ومحَّبةُ ِ
ِ
الرو ِح ا ْلقُ ُد ِ
س َم َع
اهلل َو َش ِرَكةُ ُّ
ت ِفي قُلُوبَِنا بِ ُّ
اهلل قَِد ْان َس َكَب ْ
َ
ََ َ
الرو ِح ا ْلقُ ُد ِ ُ ْ
َْ َ َ َ ُ
َ
ِ
ِ ِ
ين.
َجميع ُك ْم .آم َ
صالة
-2

2.

إلهنا العظيم
أنت خلقتنا،

وابنك يسوع المسيح ،بموته،

حررنا من سلطان الخطيئة.

أنت أعطيتنا أيضا مواهب الروح القدس.
ساعدنا أننا نعطي هذه الهدايا.

وعلمنا أن نفرح مع الفارحين ،ونشجع المتعبين واليائسين.
ونحن نصلي هذا باسم ربنا يسوع المسيح.

أسئلة للمناقشة
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

مذا حدث ليسوع قبل ان جاء الى مدينة الناصرة؟
ما هي حيل تجارب إبليس؟
ما معنى ممتلئا من الروح القدس؟ من هو الروح
القدس؟
لمذا ذكر يسوع نبوة إشعياء االصحاح  60وال
أخرى؟
كيف كان إنفعال بعدما سمعوا يسوع يقول لهم ان
نعمة هللا تمتد الى الوثنيين؟ (اقرأ اآليات  22الى
)44
لمذا هبة األلسنة ليست هي األهم؟ (إقرأ
كورنثوس األول واالصحاح )14
كيف أعرف أن لدي الروح القدس؟

Suuri Jumalamme.
Sinä olet luonut meidät,
ja Poikasi Jeesus Kristus on kuolemallaan
hankkinut meille vapautuksen
syyllisyydestä ja synnin vallasta.
Sinä olet antanut meille myös armolahjoja.
Auta meitä ottamaan
antamasi lahjat käyttöön.
Opeta iloitsemaan iloitsevien kanssa
ja rohkaisemaan niitä,
jotka ovat uupuneita ja toivottomia.
Tätä rukoilemme
Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä.

Keskustelun kysymykset
1- Mitä tapahtui Jeesukselle ennen kuin hän tuli
?Nasaretin kaupunkiin
?2- Mitkä ovat pahan hengen keinot
?3- Mitä tarkoittaa olla täynnä Pyhää Henkeä
?Kuka on Pyhä Henki
4- Miksi Jeesus mainitsi Jesajan 60 profetian ja
eikä millään muulla tuossa Nasaretin
?synagoogassa
?5- Miksi Jeesus haluttiin pudottaa jyrkänteeltä
)(Lue jakeet 22-44
?6- Miksi kielillä puhuminen ei ole tärkein
)(Korinttilaiset I ja 14
?7- Mistä tiedän, että minulla on Pyhä Henki

