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Sunnuntai 21.07.2019- Luukas 5:1-11. Aihe :
Herran palveluksessa. Lukukappaleet: Ps. 145:37; 1.Moos. 12:1-4; Room. 1:1-7 tai 1.Tim. 1:1217

سالم ربنا يسوع لكم ومرحبا بكم في االستماع لعظة اليوم وهي من إنجيل لوقا ،االصحاح
الخامس وااليات األولى الى الحادي عشر .إليكم قراءتها بإسم ربنا يسوع المسيح:
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
يس َار َتَ .ف َأرَى َس ِف َينتَْي ِن
ان اْل َج ْم ُع َي ْزَدح ُم َعَل ْيه لَي ْس َم َع َكل َم َة هللا َك َ
َوِإ ْذ َك َ
ان َواقفاً ع ْن َد ُب َح ْي َرة َجن َ
ِ
ِ
الس ِف َينتَ ْي ِن َّالِتي
اكَ .ف َد َخ َل ِإ ْح َدى َّ
َو ِاقَفتَْي ِن ِع ْن َد اْل ُب َح ْي َرِة َو َّ
الصي ُ
َّادو َن َق ْد َخ َر ُجوا م ْن ُه َما َو َغ َسلُوا الشَب َ
ِ
َك َان ْت لِ ِسمعان وسأََله أ ِ ِ
ِ ِ
الس ِف َين ِةَ .وَل َّما
ع ِم َن َّ
ص َار ُي َعل ُم اْل ُج ُمو َ
َْ َ َ َ ُ ْ
َن ُي ْبع َد َقليالً َعن اْلَبر .ثُ َّم َجَل َس َو َ
لصي ِدَ .فأَج ِ
غ ِمن اْل َكالَ ِم َقال لِ ِسمعان :ابع ْد ِإَلى اْلعم ِق وأَْلُقوا ِشب َ ِ
انَ :يا ُم َعلِ ُم
اب س ْم َع ُ
َف َر َ َ
اك ُك ْم ل َّ ْ
َ
َ َ
َ ْ َ َ ُْ
ُْ َ
ِ
َّ َّ
ْخ ْذ َش ْيئاً .وَل ِك ْن َعَلى َكلِمِت َك أُْل ِقي َّ
الشَب َك َةَ .وَل َّما َف َعلُوا َذلِ َك أ َْم َس ُكوا
َق ْد تَع ْبَنا اللْي َل ُكل ُه َوَل ْم َنأ ُ
َ
َ
سمكاً كِثي اًر ِجداً َفصارت شبكتهم تتخ َّرقَ .فأَشاروا ِإَلى شرك ِائ ِهم َّال ِذين ِفي َّ ِ
َن
ََ َ
الس ِف َينة األ ْ
ُخ َرى أ ْ
َ
َ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ ََ َ ُ َ ُ
ََُ ُ
ِ
ِ
ِ
اعدوهمَ .فأَتَوا وم ََلُوا َّ ِ
ط ُر ُس َذلِ َك
ان ُب ْ
السف َينتَ ْي ِن َحتَّى أ َ
َخ َذتَا في اْل َغ َر ِقَ .فَل َّما َأرَى س ْم َع ُ
ْ ََ
َيأْتُوا َوُي َس ُ ُ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
خ َّر ِعند رْكبتَي يسو ِ
ِ
يع
ع َقائالًْ :
َ َْ ُ َ ْ َ ُ َ
اخ ُرْج م ْن َسف َينتي َيا َر ُّب ألَني َر ُج ٌل َخاطئٌِ .إذ ْ
اعتََرْت ُه َوجم َ
َّال ِذين معه ده َش ٌة عَلى صي ِد َّ ِ َّ ِ
ِ
وحَّنا ْابَنا َزْب ِدي
الس َمك الذي أ َ
َ ََ ُ َ ْ َ
َْ
وب َوُي َ
َخ ُذوهَُ .وَك َذل َك أ َْيضاً َي ْعُق ُ
ِ
ِِ
ان َكانا َش ِر َ ِ
َّ
ط ُاد َّ
اس!
صَ
الل َذ ِ َ
ان :الَ تَ َخ ْف! م َن َ
ال َي ُسوعُ لس ْم َع َ
يك ْي س ْم َع َ
الن َ
انَ .فَق َ
اآلن تَ ُكو ُن تَ ْ
الس ِف َينتَْي ِن ِإَلى اْلَب ِر تََرُكوا ُك َّل َشي ٍء َوتَِب ُعوهُ.
اءوا ِب َّ
َوَل َّما َج ُ
ْ
هذه كلمة هللا

هذه القصة انتهت بتصريح قصير لبداية عظيمة غيرت حياة ماليين الناس في أمم عديدة
ونقلتهم من حياة وحشية الى حياة إنسانية حسب روح هللا العامل فيهم والذي ال يزال يعمل
لينتج في الناس التوبة وااليمان بالمخلص العظيم يسوع المسيح الى أن يعود في مجده وهو
سيفرز بين المؤمنين وغير المؤمنين مثلما يفرز صياد السمك ما في شبكته من السمك
ن
الس ِف َينتَ ْي ِن ِإَلى اْلَب ِر تََرُكوا ُك َّل َشي ٍء َوتَِب ُعوهُ.
اءوا ِب َّ
والسلطعو وغيره .االية  11تقولَ :وَل َّما َج ُ
ْ

تركوا كل شيء وتبعوه .كيف يمكن إنسان يترك كل شيء ويتبع يسوع دون أن يعرف أين
حياديا أمام يسوع المسيح.
يروح به وال مذا سيحصل؟ في الحقيقة االنسان ال يقدر أن يبقى
ً
فهو إما يؤمن به ويتبعه ويتمسك بكلمته فيعرف الحق؛ إما يدور وجهه عنه ويبقى في الوهم.
وسمعان سمع وترك كل شيء وتبع يسوع .من صياد السمك لصياد الناس وهو الذي قال
ٍ
ول َل ُك ْمِ ،إ ْن َل ْي َس
للرب يسوع يوماَ :ها َن ْح ُن َق ْد تََرْكَنا ُك َّل َش ْيء َوتَِب ْعَن َ
ال َل ُه ُم :اْل َح َّق أَ ُق ُ
اكَ .فَق َ
ِ ِ َّ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْخ ُذ ِفي َه َذا
َج ِل َمَل ُكوت هللا ِإال َوَيأ ُ
َحٌد تََر َ
ام َأرًَة أ َْو أ َْوالَداً م ْن أ ْ
أَ
ك َب ْيتاً أ َْو َوال َد ْي ِن أ َْو إ ْخ َوًة أَو ْ
ِ
َّ
الزم ِ
َض َعافاً َكِث َيرًة َوِفي َّ
اة األََب ِدَّي َة .التالميذ آمنوا بيسوع مثلما آمن إبراهيم
الد ْه ِر اآلتي اْل َحَي َ
ان أ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
االر ِ
ض َّالِتي
باهلل عندما قال الرب له :ا ْذ َه ْب م ْن ْارض َك َو ِم ْن َعش َيرِت َك َو ِم ْن َب ْيت اِب َ
يك اَلى ْ
الر ُّب َو ُه َو الَ َي ْعَل ُم ِإَلى أ َْي َن َيذهب وتوجه.
ال َل ُه َّ
ِار َ
يكَ .ف َذ َه َب َك َما َق َ
وغير هللا إسمه من أبرام الى إبراهيم .النه آمن فتبرر بااليمان .وكثيرون مثل إبراهيم سمعوا
كلمة المسيح وآمنوا وتبعوه .اتبعني .كلمة واحد قالها السيد المسيح ولكنها عميقة جدا في
معناها وتخص كل واحد فينا .التالميذ تركوا كل شيء وتبعوه .تركوا السفينة وتركوا أهلهم
وتركوا زوجاتهم وبـيوتهم وأرضهم ليمشوا وراء ربنا يسوع .من يحب يتبع يسوع يجب أن يقتنع

بحاجتين :أوال يقتنع بيسوع ويحبه فوق كل شيء؛ والحاجة الثانية هي أنك تقتنع بأن كل شي

آخر هو باطل .أنت وضعت حياتك في يسوع .أنت مقتنع به وال تزيد عليه شيء.
لكن إن كانت نفسك الصقة مرتبطة بحاجة أخرى ،بالطبع ما تقدر تكون ليسوع بالتمام .كما
ِ ِ
ِ
اث وَي ْن ُ ِ
صلُ ُح
َحٌد َي َ
يقول هو نفسه في هذا االنجيلَ :ل ْي َس أ َ
ظ ُر إَلى اْل َوَراء َي ْ
ض ُع َي َدهُ َعَلى اْلم ْح َر َ
لِمَل ُك ِ
وت هللاِ .ويسوع يقول :حيثما يكون كنزك هناك قلبك أيضا .وأول الوصايا تقول :تُ ِح ُّب
َ
الر َّب ِإَل َه َك ِم ْن ُك ِل َقْلِب َك َو ِم ْن ُك ِل َنْف ِس َك َو ِم ْن ُك ِل ُق ْد َرِت َك َو ِم ْن ُك ِل ِف ْك ِر َك .والوصية الثانية
َّ
مثلها تقول :وتُ ِح ُّب َوَق ِر َيب َك ِم ْث َل َنْف ِس َك.
ولنا كذلك مثل شاول الذي كان يضطهد المسيحيين حتى ظهر له يسوع وغير الرب إسمه
ان لِي ِرْبحاً َف َه َذا َق ْد
الى بولس وجعله رسوال لَلمم .وبولس هو أيضا كتب لنا يقولَ :ما َك َ

ِ
ٍ
يح خسارة بل ِإِني أ ِ
ح ِسبتُه ِمن أ ِ ِ
ض ِل َم ْع ِرَف ِة
َج ِل َف ْ
َحس ُب ُك َّل َش ْيء أ َْيضاً َخ َس َارًة م ْن أ ْ
ْ
َ ْ ُ ْ ْ
َجل اْل َمس ِ َ َ َ ً َ ْ
ِ
اء وأَنا أ ِ
يح يسوع رِبي َّال ِذي ِمن أَجلِ ِه خ ِسرت ُك َّل األ ْ ِ
ِ
ِ
يح.
ْ ْ َ ُْ
َشَي َ َ ْ
َحس ُب َها ُنَف َاي ًة ل َك ْي أ َْرَب َح اْل َمس َ
اْل َمس ِ َ ُ َ َ
عندما االنسان يسمع كلمة الرب يسوع فهو بالتأكيد ينال حسب جوابه إلبن هللا إما للحياة
األبدية ،إما ليوم الدينونة .دعوة ربنا يسوع هي موجهة لكل الناس .هناك من قبلوها وتركوا
كل شيء وتبعوا يسوع ووجدوا الحياة.
وهناك من رفضوها الن قلبهم مليان بحب للمال .وهناك من اعتبروا مصالحهم أسبق من

دعوة يسوع ،مثل البعض دعاهم يسوع مذكورين في الكتاب .قال واحد أنه اشترى حقال

فاستعذر .وقال آخر أن اشترى عشر بقرات وهو أيضا استعذر وقال ثالث أنه تزوج .وقال
ِ
ِ
ِ ِ
َما أ َْن َت
اه ْم َوأ َّ
ال َي ُسوعَُ :د ِع اْل َم ْوتَى َي ْدف ُنو َن َم ْوتَ ُ
آخر أَنه َي ْمض َي أََّوالً َوَي ْدف َن أَبيه؛ ولهذا َق َ
َفا ْذهب ون ِاد ِبمَل ُك ِ
وت هللاِ .الذين قبلوا الدعوة أعطاهم خدمات في كنيسته وأرسل آخرون
َ ْ ََ َ

يبشرون بإنجيل السالم والخالص في المدن واالرياف والقرى والجبال وفي الجزر ،في كل
مكان في خطر وجوع واضطهاد ألن هللا أرسلهم لغزو مملكة الظالم ويحرروا النفوس،
الر ُّب يعمل معهم ويثَِبت اْل َكالَم ِباآلي ِ
ف َخ َر ُجوا َوَك َرُزوا ِفي ُك ِل م َك ٍ
ات التَّاِب َع ِة.
ان َو َّ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ ُ ُ
َ َ
َ

لما نعرف من هو يسوع المسيح بالحق ما نقدر نبقى في دين الظالم وال في اإللحاد الفاسد.
لكننا نشعر بطبيعة الخطية وسيطرتها ونشعر ،بل نصرخ الى الرب أن يغفر لنا ويغيثنا
ِ ِ ِ
ِ
آمَّنا َو َع َرْفَنا أ َّ
َن يسوع هو
ويوضعنا في نوره .وإَِلى َم ْن َن ْذ َه ُب وع ْن َده كالَ ُم اْل َحَياة األََبديَّة َوَن ْح ُن َ
ِ
َّللاِ اْل َح ِي؟ وربنا يسوع دائما يطمئن أحبائه بقوله :ال تخاف .الرب يسوع ال يتغير
يح ْاب ُن َّ
اْل َمس ُ
فهو هو ،أمس واليوم والغد .الناس كانت تجي عنده لتسمع كالمه ويشفي مرضاهم .وعلى
ِ
ِ
اك.
شاطئ ذاك البحر َأرَى َس ِف َينتَْي ِن َو َّ
الصي ُ
َّادو َن َخ َر ُجوا م ْن ُه َما َو َغ َسلُوا الشَب َ

يسوع كان يعرف أن سمعان ورفقائه رجعوا فارغين وتعبانين من البحر .كل ما كانوا يحبوا
يعملوه بعد غسل الشباك هو ان يروحوا يناموا .ولكن يسوع كان يعرف مذا سيفعله .ف َد َخ َل
ِ
الس ِف َينتَي ِن وسأََله سمعان أ ِ ِ
ِ
الس ِف َين ِة.
ع ِم َن َّ
َن ُي ْبع َد َقليالً َع ِن اْلَب ِر .ثُ َّم َجَل َس ُي َعل ُم اْل ُج ُمو َ
ْ
إ ْح َدى َّ ْ َ َ

والناس واقفين يسمعون لكالم لم يسمعوا مثله من قبل وكان يسوع أعظم المعلمين يعلم الناس
كصاحب سلطان وليس كمعلمين الدين.
على هذا البحر تمشى مرة وشاهده التالميذ .وعلى هذا البحر الهائج ليلة أخرى كان مع
ِ
تالميذه في عاصفة؛ فقام و ْانتَ َه َر ِ
يم .وفي هذا البحر كان
الرَي َ
ص َار ُه ُد ٌ
وء َعظ ٌ
اح َواْلَب ْح َر َف َ
غ يسوع ِم َن اْل َكالَ ِم
سمعان ورفقائه يصطادون السمك .وهم رجعوا فارغين دون سمك .وَل َّما َف َر َ
لصي ِد .وِسمعان أَجاب :يا معلِم َق ْد تَ ِعبنا َّ
َقال لِ ِسمعان :ابع ْد ِإَلى اْلعم ِق وأَْلُقوا ِشب َ ِ
اللْي َل
َْ
اك ُك ْم ل َّ ْ
َ
َ َْ َ ُْ
ُْ َ
ْ َ ُ َ َ َ َُ ُ
َّ
ْخ ْذ َش ْيئاً .وَل ِك ْن َعَلى َكِلمِت َك أُْل ِقي َّ
الشَب َك َة .وسمعان اعترف بقدرة يسوع النه دعاه:
ُكل ُه َوَل ْم َنأ ُ
َ
َ
يا معلم .ونظر الى كلمة يسوع أكثر ما نظر الى فشله هو فقالَ :عَلى َكِلمِت َك أُْل ِقي َّ
الشَب َك َة.
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ط ُر ُس َذلِ َك
ان ُب ْ
ص َار ْت َشَب َكتُ ُه ْم تَتَ َخ َّرقَ .فَل َّما َأرَى س ْم َع ُ
َوَل َّما َف َعُلوا َذل َك أ َْم َس ُكوا َس َمكاً َكثي اًر جداً َف َ
خ َّر ِعند رْكبتَي يسوع َق ِائالً :اخرج ِمن س ِفينِتي يا ر ُّب ألَِني رجل خ ِ
اطئٌ .وكلهم اندهشوا
ٌَُ َ
َ َْ ُ َ ْ َ ُ َ
ُْ ْ ْ َ َ َ َ
ِ
ِِ
ِ
ط ُاد َّ
اس.
صَ
ف ،م َن َ
ال َي ُسوعُ لس ْم َع َ
ان :الَ تَ َخ ْ
الن َ
وب َوُي َ
َوَك َذل َك أ َْيضاً َي ْعُق ُ
وحَّناَ .فَق َ
اآلن تَ ُكو ُن تَ ْ
أمام يسوع ،االنسان ي شعر بنفسه على حالتها الحقيقية فيغمره الخوف والخجل النه يشعر بقوة
الخطية فيه .حتى يحرره ربنا يسوع .ويطمئنه بقوله :الَ تَ َخ ْف.
ِ
ظمِت ِه ِ
ِ
ِ ِ
َع َماَل َك َوِب َجَب ُروِت َك
يم ُه َو َّ
اءَ .د ْوٌر ِإَلى َد ْوٍر ُي َسِب ُح أ ْ
الر ُّب َو َحم ٌيد جداً َوَل ْي َس ل َع َ َ ْ
صٌ
َعظ ٌ
استْق َ
ِ ِ
ور عج ِائِبك أَْلهجِ .بُقَّوِة مخ ِاوِفك ين ِطُقون وِبع َ ِ
ُح ِد ُث.
ُي ْخِب ُرو َنِ .ب َجالَ ِل َم ْجد َح ْمد َ
ُم ِ َ َ َ َ ُ
ظ َمت َك أ َ
َ َ َ َْ َ َ َ
ك َوأ ُ
الر ِب تَ ْث ُب ُت ِإَلى األََب ِد َو ِهي اْل َكلِ َمةُ َّالِتي وصلت بشارتها إليكم .كلمة ربنا يسوع المسيح
َكلِ َمةُ َّ
َ
هي كلمة هللا اآلب وهي فعالة ومعزية تجعل الجاهل حكيما وتنير العينين ونحن نسير في
آثار يسوع ومعه بااليمان .في كلمة ربنا يسوع الشفاء والرحمة وتجديد النفس .وقال سمعان
بطرسَ :عَلى َكلِمِت َك أُْل ِقي َّ
الشَب َك َة .على كلمة يسوع َخ َرَج لعازر اْل َم ْي ُت بعد أربعة أيام حيا من
َ
طات ِبأَ ْق ِم َ ٍ
وف ِب ِم ْن ِد ٍ
يل.
القبر َوَي َداهُ َوِر ْجالَهُ َم ْرُبو َ ٌ
طة َوَو ْج ُه ُه َمْلُف ٌ
ِ ِ ِ
ِ
َن تَ ْد ُخ َل تَ ْح َت َسْق ِفي َل ِك ْن ُق ْل َكِل َم ًة
على كلمة يسوع قال َقائ ُد اْلمَئةَ :يا َسِي ُد َل ْس ُت ُم ْستَحقاً أ ْ
ِ
يض و ُم ْش ِرفاً َعَلى اْل َم ْو ِت .جاء الى
َفَق ْ
ط َفَي ْب َأَر ُغالَمي .وهناك مثل إنسان آخر كان ْاب ُن ُه َم ِر ٌ

ِ
ِ
آم َن
َن َي ُم َ
ال َل ُهَ :يا َسِي ُد ْان ِز ْل َقْب َل أ ْ
وت ْابنيَ .ق َ
يسوع وَق َ
ال َل ُه َي ُسوعُ :ا ْذ َه ْب .ا ْب ُن َك َحيَ .ف َ
ِِ
الر ُج ُل ِباْل َكلِم ِة َّالِتي َقاَل َها َل ُه َيسوعُ َوَذ َه َبَ .وِفيما ُه َو َن ِ
ينِ :إ َّن
َّ
استَْقَبَل ُه َعِب ُيدهُ َوأ ْ
َخَب ُروهُ َقائل َ
ازٌل ْ
َ
ُ
َ
ْابَن َك َحيَ .فسألهم متى تعافى؟ أجابوا :أَم ٍ
الساِب َع ِة تََرَك ْت ُه اْل ُح َّمى .فتذكر أنها
اع ِة َّ
س ِفي َّ
الس َ
ْ
كانت نفس الساعة التي قال له يسوع إبنه حي.
هذا هو يسوع المسيح إبن هللا الحي .يشفي ويحي من قريب ومن بعيد .ربنا يسوع يستطيع
كل شيء وال يعسر عليه أمر .ونحن نأتي اليه لنمجد إسمه ونبشر به النه هو الوحيد القادر
ان يغيثنا في محنتنا ومأساتنا وإرتباكنا وضعفنا .بنعمته .هذا هو إسمه :عمانوئيل ،الذي
تفسيره :هللا معنا .ونحن نقول مع داود في مزموره األربعين :ال تقف بعيدا عني ألن الضيق
الر ُّب َق ِريب لِ ُك ِل َّال ِذين يدع َّ ِ
ضى
قريب وال معين لي .نعمَّ .
ين َي ْد ُع َ
َ َْ ُ َ
ون ُه ِباْل َح ِقَ .ي ْع َم ُل ِر َ
ون ُه الذ َ
ٌ
ِِ ِ
ِ
ص ُه ْم .ويبشرنا الرسول بولس من السجن الذي كان فيه بسبب
َخائفيه َوَي ْس َم ُع تَ َ
ض ُّرَع ُه ْم َف ُي َخل ُ
الر ِب ُك َّل ِح ٍ
ول أ َْيضاً ا ْف َر ُحوا.
إيمانه بإبن هللا يقولِ :ا ْف َر ُحوا ِفي َّ
ين َوأَ ُق ُ
ِ
ِِ
ِ
وب ُك ْم .فما تخف من الناس
ول ُّ
ص ْوتَ ُه َفالَ تَُق ُّسوا ُقُل َ
ل َذل َك َك َما َيُق ُ
الرو ُح اْلُق ُد ُس :اْلَي ْوَم إ ْن َسم ْعتُ ْم َ
يب .مكتوب أيضا:
وال تتركهم يؤثروا فيك ويغروك بكالمهم البليغ الفارغ .فال تخفَّ .
الر ُّب َق ِر ٌ
الصالَ ِة و ُّ ِ
اء مع ُّ
الش ْك ِر ،لِتُ ْعَل ْم ِطْلَباتُ ُك ْم َل َدى هللاِ .نعم.
الَ تَ ْهتَ ُّموا ِب َش ْي ٍءَ ،ب ْل ِفي ُك ِل َش ْي ٍء ِب َّ
الد َع َ َ
َ
وب ُك ْم َوأَ ْف َك َارُك ْم ِفي
آمين .المجد لربنا يسوع .أمينَ .و َسالَ ُم هللاِ َّال ِذي َيُفو ُق ُك َّل َعْق ٍل َي ْحَف ُ
ظ ُقُل َ
ع .أمين.
اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ

