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الى  ولىاألت طاش وااليا، االصحاح ربعهي من إنجيل لوقاكم ومرحبا بكم في عظة اليوم و نعمة وسالم ل
 ربنا يسوع المسيح: باسمة. إليكم القراءة السادي

ْبِت ِلَيْأُكَل ُخْبزا   يسوع َوِإْذ َجاءَ  يِسيِ يَن ِفي السَّ ُيَراِقُبوَنُه. َوِإَذا ِإْنَساٌن ُمْسَتْسٍق َكاَن َكاُنوا  ،ِإَلى َبْيِت َأَحِد ُرَؤَساِء اْلَفرِ 
اَمُه.  ْبِت؟ َفَسَكُتوا. َفَأْمَسَكُه َوَأْبَرأَُه َوَأْطَلَقُه. ُثمَّ  علماء الشريعةَفَسَأَل َيُسوُع ُقدَّ يِسيِ يَن: َهْل َيِحلُّ اإِلْبَراُء ِفي السَّ َواْلَفرِ 

ْبِت؟ َفَلْم َيْقِدُروا َأْن ُيِجيُبوُه عَ َسَأَل: َمْن ِمْنُكْم يَ   ْن َذِلَك.ْسُقُط ِحَماُرُه َأْو َثْوُرُه ِفي ِبْئٍر َواَل َيْنِشُلُه َحاال  ِفي َيْوِم السَّ

 كلمة هللا الى هنا

يسوع ما رفض أبدا أي دعوة من  . والربالربهذا دعاه فذهب معه . أحد رؤساء الفريسيين في بيتيسوع كان 
الرئيس الرب يسوع دخل لبيت . ويكرهوهم يعتبروهم كفارواليهود دينهم الكان  الذينعند الوثنيين أحد. كان يمشي 

هي وصية هذه الموسى.  شريعة العمل فيه حسبممنوع والسبت هو يوم راحة . سبت كان يومو الفريسيين من 
من أرض فرعون حيث كانوا عبيد بعدما أخرج أجدادهم  هللا أعطاها لهم مع شريعته. العشر وصاياالفي ابعة الر 

فرعون  ىلعات ضربشر ع أرسلبعدما  موسى على يدخر جهم من هناك . هللا عشرين قرن من قبل للمصريين
في النهار بعمود من السحاب وفي الليل بعمود من نار حتى وصلهم  إسرائيل هشعب أمامسار هللا  .وشعبه وأرضه

 من ضمنها الوصايا العشر.و موسى ب سرائيلإلته شريعوهناك أعطى في صحراء سيناء الى جبله المقدس 

َسهُ : تقولالرابعة هللا وصية و  ْبِت ِلُتَقدِ  اِبُع َفِفيِه ، ِستََّة ايَّاٍم َتْعَمُل َوَتْصَنُع َجِميَع َعَمِلكَ ؛ اْذُكْر َيْوَم السَّ َوامَّا اْلَيْوُم السَّ
ْبُنَك َواْبَنُتَك َوَعْبُدَك َواَمُتَك َوَبِهيَمُتَك َوَنِزيُلَك الَِّذي َداِخَل اْبَواِبَك الْن ِفي َسْبٌت ِللرَّبِ  اَلِهَك. ال َتْصَنْع َعَمال َما اْنَت َوا

اِبِع. لِ  َماَء َواالْرَض َواْلَبْحَر َوُكلَّ َما ِفيَها َواْسَتَراَح ِفي اْلَيْوِم السَّ ْبِت َذِلَك َباَرَك الرَّبُّ َيْومَ ِستَِّة ايَّاٍم َصَنَع الرَّبُّ السَّ  السَّ
َسُه. الئحة وضعوا و مفهومه تحديد وضوع العمل لم اليهود ناقشواو  وصاياه العشر.هذه وصية هللا الرابعة من  َوَقدَّ

 حبة النيعتبر عمل ، لأو قطف سنابمشماش أو خوخ أو عنب إزالة نواة مثال  . قالواعمال   عتبريُ ما طويلة على 
 . ، أي عملغرسوهذا يكون  تنبتو  األرضممكن تسقط على  حقمالالفاكهة أو 

المحافظة أما  .ليوم السبت يوم الجمعة قبل غروب الشمس طبخالجب او فممنوع؛ هو يوم السبت تحضير االكل و 
الحالل والحرام. والرب يسوع  االكلقواعد الختان و مع  اليهود عندثالثة الممارسات الهي من أهم فعلى السبت 
تمسكوا بالحرف وال بروح الحرف. . العدل والرحمة واألمانة ، أيهم ما في الشريعةاألم هلاهمإ و ريائهم  وب خهم على

للصالة والسماع  الناسيجتمع أن  كان. يوم السبت تههللا أعطاهم شريعته بوعد لبركات ثمينة إذا عملوا بشريع
السماوات واألرض خلق  لهاإلِ لرَّبُّ أن ا يتذكروالهو كذلك  يوم السبتو لشريعة هللا ورفع الحمد والشكر بالترانيم. 



وأن وحتى لبهائمهم شعبه وجعله يوم راحة لوقد سه وباركه في ستة أيام واستراح في اليوم السابع والبحر وما فيها 
 .الن إسرائيل كان عبدا في مصر واويرتاح وايتنفس مهو تركيالعبد لو ب يالغر  وايتذكر 

يعمل هو حتى صاروا يعاندون الرب يسوع المسيح الذي كان  ما هو العمليفسرون وضعوا قائمة طويلة  هملكن
، الصالح والعدالة والتقوى الذي يطلبهم هللا  ِإْن َلْم َيِزْد  :يوما لناسل فقالالخير في أيام السبت. وعل م الناس البر 

يِسيِ يَن َلْن هِبرُّ  ماَواتِ ْدُخُلو يَ ْم َعَلى اْلَكَتَبِة َواْلَفرِ  ي ذال وليس التمسك والحفاظ الدقيق بالفرائض الدينية ه .ا َمَلُكوَت السَّ
هذا ؛ قريبه وللة لحبمالالذي أمر بلتقوى أمام هللا ادليل الشريعة ليس  علىالحفاظ جعل هللا يرضى باإلنسان. ي

ْبُت ولهذا قال للدينيين مرة:  .الشريعةاْلَمَحبَُّة ِهَي َتْكِميُل  .ما يطلبه الرب ِإنََّما ُجِعَل أَلْجِل اإِلْنَساِن اَل اإِلْنَساُن السَّ
ْبِت. ْبِت َأْيضا   أَلْجِل السَّ   .له المجد . وإبن االنسان هو من ألقاب المسيح يسوعِإذا  اْبُن اإِلْنَساِن ُهَو َربُّ السَّ

والمال. واالنجيل يبشرنا أن الرب  حتى ال يصير عبدا للعمل والربحان يرتاح لالنسان نعمة من هللا السبت هو و 
. قح والحبالرو هللا  أن نعبدوعلمنا حررنا من عبودية الخطية والعادات السيئة وصار هو راحتنا يسوع المسيح 

وأول مجمع  ُيَعلِ ُم ِفي َمَجاِمِعِهمْ الرب يسوع َكاَن اليهود كانوا يعرفوا وعود هللا في كتب موسى والمزامير واالنبياء. و 
ْبِت َوقَرأَ لناصرة حيث نشأ. علم فيه كان في مدينة ا ما  ِإَشْعَياَء النَِّبي ِ  ِسْفرفي  َدَخَل اْلَمْجَمَع َحَسَب َعاَدِتِه َيْوَم السَّ

َر اْلَمَساِكينَ : هو مكتوب ْلَمْأُسوِريَن ألَُناِدَي لِ  ،َأْرَسَلِني أَلْشِفَي اْلُمْنَكِسِري اْلُقُلوبِ  ،ُروُح الرَّبِ  َعَليَّ أَلنَُّه َمَسَحِني ألَُبشِ 
يَّةِ  والمدينة ولكن أهل المجمع  َوَأْكِرَز ِبَسَنِة الرَّبِ  اْلَمْقُبوَلِة. ِباإِلْطاَلِق وِلْلُعْمِي ِباْلَبَصِر َوُأْرِسَل اْلُمْنَسِحِقيَن ِفي اْلُحرِ 

 .ةألنه ملتزم بالمبادئ الدينية والعادات التقليدي يقبل التغيير في حياتهاالنسان رفضوه. صعب 

ْبتِ  المرضى َهْل َيْشِفييسوع  ُيَراِقُبونَ دائما كانوا وعلماء اليهود  الفريسيون  يِسيِ يَن ذاك الرئيس من  .ِفي السَّ دعا اْلَفرِ 
كلهم  واكان. يسوعالرب . وهذا لم يخف على وراءها ئةسي   ني ةالفكرة طيبة. لكن  .سبتيوم  يسوع الى بيته للطعام

الى ن ينظرو . كانوا مؤلمةمن ماء تحت الجلد  ةٌ مَ وْ كَ وهو مرض  ستسقاء.رجل به إالن في البيت كان ه يراقبو 
يقول َحَماُة ِسْمَعاَن. على سبيل المثل، شفاء أيام السبت. يعرفوا ان يسوع صنع معجزات عديدة يسوع النهم كانوا 

. بالسبت الحفاظأقوى من كان أمامها وجود يسوع فرحها بو  اشفاءه ْت َتْخِدُمُهْم.ذخَ أَ َوِفي اْلَحاِل َقاَمْت وَ لكتاب: ا
س الدينيون يحبوا المجد بعضهم من بعض ويحبوا النا هم؟ر و حضالمريض في هذا على شفاء االن هل يجرؤ ف

 رأفته ورحمته.كل يوم. من يصنع الخير عليهم ولم يخف منهم فكان  كان أقوى تخشاهم. لكن يسوع 

أيحل في السبت فسأل يسوع الفريسيون والكتبة:  .يده اليمنى يابسةكانت رجل نقرأ عن شفاء في هذا االنجيل 
ن كل ويقول الكتاب أوهناك أمثلة أخرى لشفاء المرضى  تخليص النفس أو إهالكها؟ ،فعل الخير أم فعل الشر

هذا  أيام السبت. ومع اتز لمعجاذه ه يصنع الرب يسوعكان و . نتيجةدون  األطباءعند  همأموال وانفقكان أواحد 
لكن الحماقة استولت عليهم حتى أخذوا يتشاورون في ما بينهم ماذا يفعلون ، هللا الذي افتقدهم وايمجداليهود لم 

 ُزورٍ  شهود جابوافي التالي لما سمح الرب لهم أن يلقوا القبض عليهم  حتى أنه يعارضون الربكانوا //  بيسوع



ِ َوِفي َثاَلَثِة َأيَّاٍم َأْبِنيهِ خدمَ َهَذا َقاَل ِإنِ ي َأْقِدُر َأْن أَ َوَقااَل:  فيه ما جبروا  النهمعملوا هذا ضد الرب يسوع  . َهْيَكَل َّللاَّ
 . والكذب يف وشهادة الزورد؟ بالتجبمذا يتميزوا أبناء الظالم. أي شر

يِسيِ ينَ  علماء الشريعةه و امَ أمَ  مستسقيال ْنَساناإلِ يسوع بهذا مذا سيفعل  ومن هو هذا الرجل بعد؟  ؟ُيَراِقُبوَنهُ  َواْلَفرِ 
 مأنهه؟ أكيد التوزمالئه حتى يجربوا يسوع بحمتدين ذاك الدون إذن؟ هل دعاه ببيت الفريسي الى هل دخل 

فعل الخير في كل كان ييسوع أن  او رفألنهم كانوا يعذه حماقتهم ، وهالرب يجرلوالأمام يسوع وا المريض وضع
أيحل الشفاء يوم الرب يسوع المسيح كان يعرف أفكارهم فسبقهم بسؤاله العجيب:  .وكل يوم وفي كل مكان فرصة

 نعملو أجابوا . السبت الذي أعطا هللايعظمون السبت أكثر من أنهم ا أنفسهم لفضحو ال لو أجابوا  السبت أم ال؟
 .َفَسَكُتوابهم فهو ضدهم. جوايمكن يكون ما كيف يسوع؟ب امنو آالنهم ما لكان اللوم فيهم 

. قال لهم ذات يوم: أَْعَماال  َكِثيَرة  إال الخيرهو الذي فعل ويهينونه  بقساوةالمنافقون يعاملون يسوع الدينيون كان 
كم من واحد فينا اختبر حزن شديد من أصدقاء  ِبَسَبِب َأيِ  َعَمٍل ِمْنَها َتْرُجُموَنِني؟ ،َحَسَنة  َأَرْيُتُكْم ِمْن ِعْنِد َأِبي

أحنا لي راحوا ينشروا أخبار سيئة عليه أو جابوا أحد مثلهم يشهد عليه كاذبا؟ وفي التا واوشرب او وأكل معه او جلس
َفِإنَّ اْلَمِسيَح َأْيضا  َتَألََّم يقول: . الرسول بطرس كتب رجال الدين بسبب تمردااللم الذي تحم له يسوع نفهم ما يمكن 

َوِإْذ  ،َلْم َيْشِتُم ِعَوضا  و ُشِتَم ؛ الَِّذي َلْم َيْفَعْل َخِطيَّة  َواَل ُوِجَد ِفي َفِمِه َمْكرٌ  ال  ِلَكْي َتتَِّبُعوا ُخُطواِتِه.أَلْجِلَنا َتاِركا  َلَنا ِمَثا
ُد َبْل َكاَن ُيَسلِ ُم ِلَمْن َيْقِضي ِبَعْدٍل. الَِّذي َحَمَل ُهَو َنْفُسُه َخَطاَياَنا ِفي َجَسِدِه َعَلى يسوع الطيب  َتَألََّم َلْم َيُكْن ُيَهدِ 

 .  اْلَخَشَبِة ِلَكْي َنُموَت َعِن اْلَخَطاَيا َفَنْحَيا ِلْلِبرِ 

الرب يسوع . َكِخَراٍف َضالٍَّة َلِكنَُّكْم َرَجْعُتُم اآلَن ِإَلى َراِعي ُنُفوِسُكْم وحارسهاتم ُكن كمأَلنَّ  شفيتمبجراحه ويقول أيضا: 
. لهم بشكل مخزٍ على الصمت بإجبارهم كشف غباوتهم وشرهم فراهية عنيفة ضده، كبقلوبهم عرف أنهم أعموا 

َمْن ِمْنُكْم  :اضحسؤال يسوع و . اثة بهيمة يوم السبتنه مسموح إغالتي تقول إشريعة موسى  منطرح السؤال 
ْبِت؟َيْسُقُط ِحَماُرُه َأْو َثْوُرُه ِفي  هل يوم السبت، حيوانات أحرارا  في إنقاذ  نواإذا كا ِبْئٍر َواَل َيْنِشُلُه َحاال  ِفي َيْوِم السَّ

وفي نفس السياق يقول رب المجد  ؟تهصور خلقه هللا على الذي  االنسانمعقول عدم التصرف بنفس اللطف تجاه 
 هيكلمة يسوع تشفي و تريدون حبس من حررتهم أنا؟ أنتم حبستم أنفسكم في سجن الدين، لمذا للدينيين اليوم: 

 .نيوالمنافق نين المتكبر يت الدينيأيضا تسك  

ليس  أَلنَّ لماذا؟ لقتل. لمذا يفعلون؟ يصرخون ويهددون ويشتمون وهم مستعدون الدينيون  واجهت الحقيقةعندما 
ألنهم محبة هلل هم ليس فيو  .أن هللا موجود وأنه واحدبالعقيدة أنفسهم قنعوا أوالنهم  .َمَحبََّة اْلَحقِ  َحتَّى َيْخُلُصواُهْم في

ِ. ِلَذِلَك َأْنُتْم َلْسُتْم َتْسَمُعوَن ألَنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن َّللاَِّ  َالَِّذي ِمَن َّللاَِّ : يسوع المسيحقال  كما هللا ال يعرفون  . َيْسَمُع كاَلَم َّللاَّ
لذي يرفضني وال احكمه على المتمردين واالشرار.  ععلى الدينيين وض حتىوالرب يسوع الذي له كل السلطان 

ألني لم أتكلم بشيء من  له من يحكم عليه: فإن الكلمة التي قلتها هي تحكم عليه في اليوم األخير؛ يقبل كالمي



وأنا أعلم أن وصيته هي حياة أبدية: فإن ما أقوله من كالم،  ني به اآلب الذي أرسلنيعندي، بل أقول ما أوصا
 . أقوله كما قاله لي اآلب

الحق نعرف هللا االب بالروح و  يسوع. بياآلب إال بيأتي الى  أحد ال يد:جيتوضح لنا قول الرب الم أيضامن هذا 
ويسوع وحده هو يعطي الحق لكل من يقبله، أي الذي يؤمن بإسمه، الرب يعطيه الحق أن يكون من أوالد هللا 

كل لوالخالص غفرة والمسالم ة والنعماله ن فيه وحداليه الالناس ينادي زال يتغير، فهو ما يسوع ال الرب اآلب. 
اإليمان  فييدخلهم ، بل للهالكهمأعدائه ليس لمحاربتهم الرب يسوع كان يمشي عند . ثقةمن يأتي إليه بتواضع و 

رفعها الشخص الى هللا فيجب مكن ييصالة واحدة فقط ت . إذا كانرجاء الذي ال يخيب والمحبة االلهيةلالحقيقي وا
ي ليتمجد كل حيات كأعطية. الديني عائمن عبودية الشر  يحررتنشكرك النك أ، السماوي أبانا أن تكون مثل هذه: 

أصلي بقلب صادق حقيقي.  يقريبحب أحبك وأن أأن  ي؛ علمنطاهرافي هذه الحرية إسمك في؛ ساعدني أبقى 
يَِّة الَّ  ،األعزاء. نعم آمين إخوتي باسم إبن الوحيد يسوع المسيح الحبيب. آمين َرَنا َفاْثُبُتوا ِإذا  ِفي اْلُحرِ  ِتي َقْد َحرَّ

وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم.  َوَمَحبَُّة هللاِ  ِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ  .َواَل َتْرَتِبُكوا َأْيضا  ِبِنيِر ُعُبوِديَّةٍ  اْلَمِسيُح ِبَها َوَشِرَكُة الرُّ
 .آِمينَ 

 

 


