
Sunnuntai 21.07.2019- Luukas 5:1-11. Aihe : 

Herran palveluksessa. Lukukappaleet: Ps. 145:3-

7; 1.Moos. 12:1-4; Room. 1:1-7 tai 1.Tim. 1:12-

17 

قراءات . 11-1: 5إنجيل لوقا  -2019. 07. 21االحد 
-1: 1وروما  4-1: 12والتكوين  145إضافية: مزمور 

 17-12: 1أو تيموثاوس األولى  7
 

الصحاح اإنجيل لوقا، االستماع لعظة اليوم وهي من في سالم ربنا يسوع لكم ومرحبا بكم 
 ربنا يسوع المسيح: مالخامس وااليات األولى الى الحادي عشر. إليكم قراءتها بإس

 

. َفَرَأى َسِفيَنَتْيِن َوِإْذ َكاَن اْلَجْمُع َيْزَدِحُم َعَلْيِه ِلَيْسَمَع َكِلَمَة هللِا َكاَن َواِقفًا ِعْنَد ُبَحْيَرِة َجنِ يَساَرَت 
َباكَ  يَّاُدوَن َقْد َخَرُجوا ِمْنُهَما َوَغَسُلوا الشِ  ِفيَنَتْيِن الَِّتي . َفَدَخَل َواِقَفَتْيِن ِعْنَد اْلُبَحْيَرِة َوالصَّ ِإْحَدى السَّ

ِفينَ  . ُثمَّ َجَلَس َوَصاَر ُيَعلِ ُم اْلُجُموَع ِمَن السَّ . َوَلمَّا ةِ َكاَنْت ِلِسْمَعاَن َوَسَأَلُه َأْن ُيْبِعَد َقِلياًل َعِن اْلَبرِ 
ْيدِ َفَرَغ ِمَن اْلَكاَلِم َقاَل ِلِسْمَعاَن: اْبُعْد ِإَلى اْلُعْمِق َوَأْلُقوا ِشبَ  َيا ُمَعلِ ُم . َفَأَجاَب ِسْمَعاُن: اَكُكْم ِللصَّ

َبَكةَ  . َوَلمَّا َفَعُلوا َذِلَك َأْمَسُكوا َقْد َتِعْبَنا اللَّْيَل ُكلَُّه َوَلْم َنْأُخْذ َشْيئًا. َوَلِكْن َعَلى َكِلَمِتَك ُأْلِقي الشَّ
ًا َفَصاَرْت َشَبَكُتُهْم َتَتخَ  ُق.َسَمكًا َكِثيرًا ِجد  ِفيَنِة اأُلْخَرى َأْن  رَّ َفَأَشاُروا ِإَلى ُشَرَكاِئِهُم الَِّذيَن ِفي السَّ

ِفيَنَتْيِن َحتَّى َأَخَذَتا ِفي اْلَغَرقِ  . َفَلمَّا َرَأى ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َذِلَك َيْأُتوا َوُيَساِعُدوُهْم. َفَأَتْوا َوَمََلُوا السَّ
ِإِذ اْعَتَرْتُه َوجِميَع  َربُّ أَلنِ ي َرُجٌل َخاِطٌئ. َقاِئاًل: اْخُرْج ِمْن َسِفيَنِتي َيا َخرَّ ِعْنَد ُرْكَبَتْي َيُسوعَ 

َمِك الَِّذي َأَخُذوُه. َوَكَذِلَك َأْيضًا َيْعُقوُب َوُيوَحنَّا اْبَنا َزْبِدي  الَِّذيَن َمَعُه َدْهَشٌة َعَلى َصْيِد السَّ
 ْمَعاَن. َفَقاَل َيُسوُع ِلِسْمَعاَن: اَل َتَخْف! ِمَن اآلَن َتُكوُن َتْصَطاُد النَّاَس!اللََّذاِن َكاَنا َشِريَكْي سِ 

ِفيَنَتْيِن ِإَلى اْلَبرِ  َتَرُكوا ُكلَّ َشْيٍء َوَتِبُعوُه.  َوَلمَّا َجاُءوا ِبالسَّ
 هذه كلمة هللا

 

عديدة أمم الناس في ماليين رت حياة غي  عظيمة لبداية  قصيرتصريح ب انتهتهذه القصة 
يعمل من حياة وحشية الى حياة إنسانية حسب روح هللا العامل فيهم والذي ال يزال ونقلتهم 

وهو  في مجده دالى أن يعو التوبة وااليمان بالمخلص العظيم يسوع المسيح  الناس لينتج في
ته من السمك المؤمنين وغير المؤمنين مثلما يفرز صياد السمك ما في شبكبين سيفرز 

ِفيَنَتْيِن ِإَلى اْلَبرِ  َتَرُكوا ُكلَّ َشْيٍء َوَتِبُعوهُ تقول:  11االية . وغيره والسلطعون   .َوَلمَّا َجاُءوا ِبالسَّ



يترك كل شيء ويتبع يسوع دون أن يعرف أين إنسان تبعوه. كيف يمكن تركوا كل شيء و 
 .المسيحيسوع حيادًيا أمام يبقى أن يقدر  الوال مذا سيحصل؟ في الحقيقة االنسان به  يروح

 

ر ي؛ إما حقفيعرف ال يؤمن به ويتبعه ويتمسك بكلمتهإما هو ف . الوهمبقى في ويه نوجهه عدو 
هو الذي قال و د الناس اصيلد السمك امن صي .يسوع ترك كل شيء وتبعو سمع سمعان و 

ِإْن َلْيَس  ،َفَقاَل َلُهُم: اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ  َها َنْحُن َقْد َتَرْكَنا ُكلَّ َشْيٍء َوَتِبْعَناَك.للرب يسوع يوما: 
ِإالَّ َوَيْأُخُذ ِفي َهَذا  َأَحٌد َتَرَك َبْيتًا َأْو َواِلَدْيِن َأْو ِإْخَوًة َأِو اْمَرَأًة َأْو َأْواَلدًا ِمْن َأْجِل َمَلُكوِت هللاِ 

ْهِر اآلِتي اْلَحَياَة اأَلَبِديََّة. َماِن َأْضَعافًا َكِثيَرًة َوِفي الدَّ إبراهيم  مثلما آمن يسوعآمنوا ب التالميذ الزَّ
اْذَهْب ِمْن اْرِضَك َوِمْن َعِشيَرِتَك َوِمْن َبْيِت اِبيَك اَلى االْرِض الَِّتي : له الربقال عندما باهلل 
 . توجهذهب و يَ َوُهَو اَل َيْعَلُم ِإَلى َأْيَن  َكَما َقاَل َلُه الرَّبُّ  َفَذَهبَ  .اِريكَ 

 

وكثيرون مثل إبراهيم سمعوا  .تبرر بااليمانفآمن النه  .إبراهيمالى من أبرام  ههللا إسم وغي ر
عميقة جدا في ولكنها  كلمة واحد قالها السيد المسيح .اتبعني .هوآمنوا وتبعو المسيح كلمة 

السفينة وتركوا أهلهم تركوا  وتبعوه. تركوا كل شيء تالميذال. وتخص كل واحد فينا معناها
جب أن يقتنع يمن يحب يتبع يسوع . يسوعليمشوا وراء ربنا يوتهم وأرضهم ـزوجاتهم وبوتركوا 

 شيأن كل تقتنع بفوق كل شيء؛ والحاجة الثانية هي أنك حبه يو  قتنع بيسوعيوال : أبحاجتين
 وال تزيد عليه شيء. به أنت مقتنع . يسوع حياتك فيوضعت أنت . باطل هو خرآ
 

. كما ، بالطبع ما تقدر تكون ليسوع بالتمامأخرى  ةحاجمرتبطة بالصقة كانت نفسك  لكن إن
َلْيَس َأَحٌد َيَضُع َيَدُه َعَلى اْلِمْحَراِث َوَيْنُظُر ِإَلى اْلَوَراِء َيْصُلُح في هذا االنجيل: نفسه  هويقول 

ُتِحبُّ : تقولأول الوصايا و هناك قلبك أيضا.  : حيثما يكون كنزكيقوليسوع و . ِلَمَلُكوِت هللاِ 
ثانية الوصية الو  .الرَّبَّ ِإَلَهَك ِمْن ُكلِ  َقْلِبَك َوِمْن ُكلِ  َنْفِسَك َوِمْن ُكلِ  ُقْدَرِتَك َوِمْن ُكلِ  ِفْكِركَ 

  .َوَقِريَبَك ِمْثَل َنْفِسكَ ُتِحبُّ و  :تقولثلها م
 

إسمه الرب  وغي ريسوع ضطهد المسيحيين حتى ظهر له يالذي كان شاول مثل كذلك لنا و 
ا َقْد َما َكاَن ِلي ِرْبحًا َفَهذَ : أيضا كتب لنا يقولو بولس هو رسوال لَلمم. وجعله  الى بولس



َبْل ِإنِ ي َأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء َأْيضًا َخَساَرًة ِمْن َأْجِل َفْضِل َمْعِرَفِة  َحِسْبُتُه ِمْن َأْجِل اْلَمِسيِح َخَساَرةً 
. َح اْلَمِسيحَ َوَأَنا َأْحِسُبَها ُنَفاَيًة ِلَكْي َأْربَ  الَِّذي ِمْن َأْجِلِه َخِسْرُت ُكلَّ اأَلْشَياءِ  اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِ ي

إما للحياة  بن هللاإل وابهجينال حسب بالتأكيد فهو يسوع الرب  كلمةيسمع النسان ا عندما
ك من قبلوها وتركوا هناهي موجهة لكل الناس. ربنا يسوع دعوة . الدينونة ، إما ليوماألبدية

 . ووجدوا الحياة كل شيء وتبعوا يسوع
 

أسبق من  مصالحهم . وهناك من اعتبرواللمال وهناك من رفضوها الن قلبهم مليان بحب
أنه اشترى حقال  واحدقال  .كورين في الكتابمذ دعاهم يسوع البعض ثل، مدعوة يسوع
ثالث أنه تزوج. وقال وقال  استعذر أيضاوهو  وقال آخر أن اشترى عشر بقراتفاستعذر. 

َدِع اْلَمْوَتى َيْدِفُنوَن َمْوَتاُهْم َوَأمَّا َأْنَت َيُسوُع: َقاَل ولهذا ؛ هْدِفَن َأِبييَ ْمِضَي َأوَّاًل وَ ه يَ َأن آخر
 ن آخرو  أرسلو  ات في كنيستهخدمأعطاهم  الذين قبلوا الدعوة. َفاْذَهْب َوَناِد ِبَمَلُكوِت هللاِ 

، في كل في الجزروالقرى والجبال و ف اريالمدن واالالسالم والخالص في  نجيلإيبشرون ب
ويحرروا النفوس،  ألن هللا أرسلهم لغزو مملكة الظالمفي خطر وجوع واضطهاد  مكان

 . َيْعَمُل َمَعُهْم َوُيَثبِ ُت اْلَكاَلَم ِباآلَياِت التَّاِبَعةِ َخَرُجوا َوَكَرُزوا ِفي ُكلِ  َمَكاٍن َوالرَّبُّ ف
 

. دساحاد الفلاإلدين الظالم وال في قى في بالمسيح بالحق ما نقدر ن يسوعلما نعرف من هو 
نا وسيطرتها ونشعر، بل نصرخ الى الرب أن يغفر لنا ويغيث الخطيةطبيعة لكننا نشعر ب

يسوع هو  كاَلُم اْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة َوَنْحُن آَمنَّا َوَعَرْفَنا َأنَّ  هِعْندَ و ِإَلى َمْن َنْذَهُب ويوضعنا في نوره. و 
ِ اْلَحي ِ   الرب يسوع ال يتغير. ال تخاف: هقولدائما يطمئن أحبائه بيسوع  ربناو ؟ اْلَمِسيُح اْبُن َّللاَّ

على و الناس كانت تجي عنده لتسمع كالمه ويشفي مرضاهم. هو هو، أمس واليوم والغد. ف
يَّاُدوَن َرَأى َسِفيَنَتْيِن ئ ذاك البحر شاط َباَك.َوالصَّ   َخَرُجوا ِمْنُهَما َوَغَسُلوا الشِ 

 

ما كانوا يحبوا كل  .البحروتعبانين من ئه رجعوا فارغين ارفقو سمعان كان يعرف أن يسوع 
َدَخَل ف. ذا سيفعلهكان يعرف من يسوع كول يناموا.حوا و ير يعملوه بعد غسل الشباك هو ان 

ِفيَنَتْيِن  . ُثمَّ َجَلَس سمعان  َوَسَأَلهِإْحَدى السَّ ِفيَنِة.َأْن ُيْبِعَد َقِلياًل َعِن اْلَبرِ   ُيَعلِ ُم اْلُجُموَع ِمَن السَّ



يعلم الناس  أعظم المعلمينيسوع ون لكالم لم يسمعوا مثله من قبل وكان واقفين يسمعوالناس 
  ن.الديمعلمين صاحب سلطان وليس كك
 

كان مع ليلة أخرى هذا البحر الهائج ى علو  .شاهده التالميذو  مرة ىمش  تعلى هذا البحر 
َياَح َواْلَبْحَر َفَصاَر ُهُدوٌء َعِظيٌم.تالميذه في عاصفة؛ فقام و  كان  هذا البحر فيو  اْنَتَهَر الرِ 

ِمَن اْلَكاَلِم يسوع َلمَّا َفَرَغ و . دون سمكرجعوا فارغين هم و . ه يصطادون السمكائقورفسمعان 
ْيدِ اْبُعْد ِإَلى اْلُعْمِق وَ َقاَل ِلِسْمَعاَن:  َيا ُمَعلِ ُم َقْد َتِعْبَنا اللَّْيَل : َأَجابَ  ِسْمَعانُ و  .َأْلُقوا ِشَباَكُكْم ِللصَّ

َبَكةَ  دعاه: سمعان اعترف بقدرة يسوع النه و  .ُكلَُّه َوَلْم َنْأُخْذ َشْيئًا. َوَلِكْن َعَلى َكِلَمِتَك ُأْلِقي الشَّ
َبَكةَ قال: هو ففشله  ظر الىنا نظر الى كلمة يسوع أكثر مو يا معلم.    .َعَلى َكِلَمِتَك ُأْلِقي الشَّ

 

ًا َفَصاَرْت َشَبَكُتُهْم َتَتَخرَّق َوَلمَّا َفَعُلوا َذِلَك َأْمسَ  َك َفَلمَّا َرَأى ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َذلِ  .ُكوا َسَمكًا َكِثيرًا ِجد 
وكلهم اندهشوا  .َربُّ أَلنِ ي َرُجٌل َخاِطئٌ  اْخُرْج ِمْن َسِفيَنِتي َياَخرَّ ِعْنَد ُرْكَبَتْي َيُسوَع َقاِئاًل: 
. ِمَن اآلَن َتُكوُن َتْصَطاُد النَّاَس  ،اَل َتَخْف . َفَقاَل َيُسوُع ِلِسْمَعاَن: َوَكَذِلَك َأْيضًا َيْعُقوُب َوُيوَحنَّا

شعر بنفسه على حالتها الحقيقية فيغمره الخوف والخجل النه يشعر بقوة أمام يسوع، االنسان ي
 . اَل َتَخْف : بقوله هيطمئنو فيه. حتى يحرره ربنا يسوع. الخطية 

 

ًا َوَلْيَس ِلَعَظَمِتِه اْسِتْقَصاٌء. َدْوٌر ِإَلى َدْوٍر ُيَسبِ ُح أَْعَماَلَك َوِبَجَبُروِتَك  َعِظيٌم ُهَو الرَّبُّ َوَحِميٌد ِجد 
ثُ  ُج.ِبَجاَلِل َمْجِد َحْمِدَك َوُأُموِر َعَجاِئِبَك َأْلهَ  ُيْخِبُروَن.  .ِبُقوَِّة َمَخاِوِفَك َيْنِطُقوَن َوِبَعَظَمِتَك ُأَحدِ 

كلمة ربنا يسوع المسيح  .وصلت بشارتها إليكمِهَي اْلَكِلَمُة الَِّتي وَ  َتْثُبُت ِإَلى اأَلَبدِ َكِلَمُة الرَّبِ  
في سير وتنير العينين ونحن نكيما حتجعل الجاهل ة معزيالة و هي كلمة هللا اآلب وهي فع  

وقال سمعان  يسوع الشفاء والرحمة وتجديد النفس.ربنا في كلمة  .االيمانبيسوع ومعه  آثار
َبَكةَ بطرس:   ا منحي  بعد أربعة أيام اْلَمْيُت عازر لَخَرَج  على كلمة يسوع .َعَلى َكِلَمِتَك ُأْلِقي الشَّ

 َوَيَداهُ َوِرْجاَلُه َمْرُبوَطاٌت ِبَأْقِمَطٍة َوَوْجُهُه َمْلُفوٌف ِبِمْنِديٍل.  القبر
 

َمًة َيا َسيِ ُد َلْسُت ُمْسَتِحق ًا َأْن َتْدُخَل َتْحَت َسْقِفي َلِكْن ُقْل َكلِ َقاِئُد اْلِمَئِة:  قال على كلمة يسوع
جاء الى  ُمْشِرفًا َعَلى اْلَمْوِت.و اْبُنُه َمِريٌض كان  إنسان آخروهناك مثل  .َفَقْط َفَيْبَرَأ ُغاَلِمي



. َفآَمَن اْذَهْب. ِاْبُنَك َحي  َقاَل َلُه َيُسوُع:  .َيا َسيِ ُد اْنِزْل َقْبَل َأْن َيُموَت اْبِني: َقاَل َلهُ و يسوع 
ِإنَّ َوَأْخَبُروُه َقاِئِليَن:  َوِفيَما ُهَو َناِزٌل اْسَتْقَبَلُه َعِبيُدهُ  الرَُّجُل ِباْلَكِلَمِة الَِّتي َقاَلَها َلُه َيُسوُع َوَذَهَب.

اِبَعِة َتَرَكْتُه اْلُحمَّىى؟ أجابوا: سألهم متى تعاففَ  .اْبَنَك َحي   اَعِة السَّ نها أفتذكر  .َأْمٍس ِفي السَّ
 إبنه حي. نفس الساعة التي قال له يسوع  كانت

 

ربنا يسوع يستطيع  هذا هو يسوع المسيح إبن هللا الحي. يشفي ويحي من قريب ومن بعيد.
كل شيء وال يعسر عليه أمر. ونحن نأتي اليه لنمجد إسمه ونبشر به النه هو الوحيد القادر 

، الذي مه: عمانوئيلهذا هو إسعمته. . بنناوضعف ناتباكر إو  ناومأسات نافي محنت ناان يغيث
ألن الضيق  عنيال تقف بعيدا  :األربعينونحن نقول مع داود في مزموره تفسيره: هللا معنا. 
.الرَّبُّ َقِريٌب ِلُكلِ  الَِّذيَن َيْدُعوَنُه الَِّذيَن َيْدعُ عم. ن .قريب وال معين لي َيْعَمُل ِرَضى  وَنُه ِباْلَحقِ 

ويبشرنا الرسول بولس من السجن الذي كان فيه بسبب  َخاِئِفيِه َوَيْسَمُع َتَضرَُّعُهْم َفُيَخلِ ُصُهْم.
  َوَأُقوُل َأْيضًا اْفَرُحوا.ِاْفَرُحوا ِفي الرَّبِ  ُكلَّ ِحيٍن إيمانه بإبن هللا يقول: 

 

وُح اْلُقُدُس:  وا ُقُلوَبُكمْ  اْلَيْوَم ِإْن َسِمْعُتْم َصْوَتهُ ِلَذِلَك َكَما َيُقوُل الرُّ  . فما تخف من الناسَفاَل ُتَقسُّ
 :أيضامكتوب  الرَّبُّ َقِريٌب. فال تخف.. ويغروك بكالمهم البليغ الفارغوال تتركهم يؤثروا فيك 

ْكِر، ِلُتْعَلْم ِطْلَباُتُكْم َلَدى هللاِ  َعاِء َمَع الشُّ اَلِة َوالدُّ نعم.  .اَل َتْهَتمُّوا ِبَشْيٍء، َبْل ِفي ُكلِ  َشْيٍء ِبالصَّ
الَِّذي َيُفوُق ُكلَّ َعْقٍل َيْحَفُظ ُقُلوَبُكْم َوَأْفَكاَرُكْم ِفي َوَساَلُم هللِا آمين. المجد لربنا يسوع. أمين. 

 . أمين اْلَمِسيِح َيُسوَع.


