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 يسوع يظهر سلطته اإللهية.  موضوع اليوم:

إنجيل لوقا لعظة اليوم وهي من تي ومرحبا بكم في االستماع سالم ربنا يسوع المسيح لكم إخو 
 :. إليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح21الى  16االصحاح الرابع واآليات 

 

ْبِت َوَوَقَف ِلَيْقَرأَ  َم ِإَلْيِه ، َوَجاَء ِإَلى النَّاِصَرِة َحْيُث َكاَن َقْد َنَشَأ َوَدَخَل اْلَمْجَمَع َكَعاَدِتِه َيْوَم السَّ َفُقدِِّ
ا َفَتَحُه َوَجَد اْلَمَكاَن الَِّذي ُكِتَب ِفيهِ ِكَتاُب النَِّبيِّ  ُروُح الرَّبِِّ َعَليَّ أَلنَُّه َمَسَحِني : ِإَشْعَياَء، َفَلمَّ

َر اْلُفَقَراءَ  ِباْلَبَصِر، أُلْطِلَق اْلَمْسُحوِقيَن  َأْرَسَلِني أُلَناِدَي ِلْلَمْأُسوِريَن ِباإِلْطالِق َوِلْلُعْمي، ألَُبشِّ
َر ِبَسَنِة اْلَقُبوِل ِعْنَد الرَّبِِّ َوأُ  َأْحَرارا   ُثمَّ َطَوى اْلِكَتاَب َوَسلََّمُه ِإَلى اْلَخاِدِم َوَجَلَس. َوَكاَنْت . َبشِّ

َفَأَخَذ ُيَخاِطُبُهْم َقاِئال : اْلَيْوَم َتمَّ َما َقْد ؛ ُعُيوُن َجِميِع اْلَحاِضِريَن ِفي اْلَمْجَمِع َشاِخَصة  ِإَلْيهِ 
  . آَيات  َسِمْعُتْم ِمنْ 

 هذه كلمة هللا
 

يسوع جاء الى الناصرة آتيا من البرية حيث قاده الروح ليجرب من إبليس. وحدث هذا بعد 
ُيَصلِِّي اْنَفَتَحِت يسوع َوِإْذ َكاَن . يقول االنجيل: معمودية الرب يسوع من يوحنا المعمدان

َماِء َقاِئال   وُح اْلُقُدُس ِبَهْيَئة  ِجْسِميَّة  ِمْثِل َحَماَمة  َوَكاَن َصْوٌت ِمَن السَّ َماُء َوَنَزَل َعَلْيِه الرُّ : السَّ
يَِّة َوكَ  هذابعد وَ َأْنَت اْبِني اْلَحِبيُب ِبَك ُسِرْرُت.  وُح ِإَلى اْلَبرِِّ يَِّة َأْخَرَجُه الرُّ اَن ُهَناَك ِفي اْلَبرِِّ

ْيَطاِن. يسوع الى شيوخ اليهود وعلمائهم َيُقــد الروح القدس لم  َأْرَبِعيَن َيْوما  ُيَجرَُّب ِمَن الشَّ
 .ه الى الهالكوطرح ه هزمالرب يسوع و به. ليجرْ والشعب أوال؛ إنما قاده الى إبليس 

 

نبوءة وفتح الكتاب وقرأ ما كان قد كتب عليه.  جاء يسوع الى الناصرة إنتصاره المجيد،بعد و 
وكم فتش األنبياء هو مكتوب: كانوا يبشرون به، كما  األنبياءجميع الذي و  تتعلق بالخالص

واجتهدوا  عن هذا الخالص! فهم تنبأوا عن نعمة هللا التي كان قد أعدها لكم أنتم قديما وبحثوا
عندما شهد  لمعرفة الزمان واألحوال التي كان يشير إليها روح المسيح الذي كان عامال فيهم

  وبما يأتي بعدها من أمجاد. لهم مسبقا بما ينتظر المسيح من آالم



 

في االنجيل كما قال يسوع لم يأت من نفسه ولم يتكلم من نفسه ولم يعمل شيء من نفسه. و 
ا َيْنُظُر اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: اَل َيْقِدُر ااِلْبُن َأْن َيْعَمَل ِمْن َنْفِسِه َشْيئا  ِإالَّ مَ  :دونه يوحنا التلميذ

ويسوع لم يأت ليؤسس دين على . َفَهَذا َيْعَمُلُه ااِلْبُن َكَذِلكاآلَب اآلَب َيْعَمُل. أَلْن َمْهَما َعِمَل 
أو يلغي ين اليهودي ليؤيد الدِّ وال المدح منهم له عمل إرادة الناس أو يطلب وال لي  األرض

  شريعة موسى واالنبياء. شريعة موسى واالنبياء. جاء إبن هللا ليكمل
 

َم ِإَلْيِه ِكَتاُب النَِّبيِّ ِإَشْعَياءَ ، ِلَيْقَرأَ يسوع َوَوَقَف  إنما من روحه  يسوع ما فتح الكتاب صدفة،. َفُقدِِّ
هم عرفوه كإبن النجار، لكنه كشف لهم للناس.  حقيقته هذه اآليات بالضبط ليعلنفي  هفتح 

أَلنَُّه  هوُح الرَّبِِّ َعَلي رُ : سيعمل كل ما جاء في سفر النبي إشعياءالقدس هللا وبروحه أنه من 
َر اْلُفَقَراءَ يب ل هَمَسحَ   ْطِلَق اْلَمْسُحوِقيَن َأْحَرارا  ويُ  ِباْلَبَصرِ  َناِدَي ِلْلَمْأُسوِريَن ِباإِلْطالِق َوِلْلُعْمييُ لو  شِّ

َر ِبَسَنِة اْلَقُبوِل ِعْنَد الرَّبِِّ يُ وَ  مع  اإلصالحو  للتوبةنعمة سنة القبول. نحن اليوم في وقت ال. َبشِّ
ليس أكثر عمي من و الناس تشوف وما تنظر؛ تسمع وما تصغي. هللا لحياة تمجد إسمه فينا. 
 النظر في الحقيقة. يرفض الذي عينيه مفتوحة ولكنه 

 

وبعد أن يرى  مرآة ليشاهد وجهه فيهايكون كمن ينظر إلى ال فالذي يسمع الكلمة وال يعمل بها
أما الذي ينظر بالتدقيق في القانون الكامل، قانون الحرية،  يذهب فينسى صورته حاال. نفسه

فيكون كمن يعمل بالكلمة ال كمن يسمعها وينساها، فإن هللا يباركه كثيرا  ويواظب على ذلك
ضبط أننا نسمع ليسوع المسيح ونؤمن به الن االيمان هذه هي إرادة هللا بال في كل ما يعمله.

 مل كما كان يعلم. كان يعالرب يسوع هو نتيجة السماع والسماع هو من كلمة يسوع. 
 

جاء اليه ، ووهب البصر لعميان كثيرينكثيرين من أمراض وعلل يسوع شفى  ساعةفي 
قائال:  عليهميسوع  ردِّ رجالن من تالميذ يوحنا وسألوه هل هو المسيح أم ينتظرون آخر؟ ف

والبرص  والعرج يمشون  اذهبا وأخبرا يوحنا بما قد رأيتما وسمعتما: أن العميان يبصرون 
. وطوبى لكل من ال يشك في والمساكين يبشرون  والموتى يقامون  والصم يسمعون  يطهرون 



ُفوا َبْيَن اأُلَمِم ِبَأْعَماِلِه.: ونقولالمجد ليسوع. . نعم . اْدُعوا ِباْسِمِه. َعرِِّ َغنُّوا َلُه.  ِاْحَمُدوا الرَّبَّ
وِس. ِلَتْفَرْح ُقُلوُب الَّ  َرنُِّموا َلُه. َأْنِشُدوا ِبُكلِّ َعَجاِئِبِه. .اْفَتِخُروا ِباْسِمِه اْلُقدُّ   ِذيَن َيْلَتِمُسوَن الرَّبَّ

 

َكَما ِمْن َحَمل  ِباَل َعْيب  َواَل َدَنس  َمْعُروفا  َساِبقا  َقْبَل على الصليب  هِبَدم ناـئِ دافِ لظهر  هللا إبن
ِإَلى النَّاِصَرِة َوَدَخَل يسوع َوَجاَء نا. َتْأِسيِس اْلَعاَلِم َوَلِكْن َقْد ُأْظِهَر ِفي اأَلْزِمَنِة اأَلِخيَرِة ِمْن َأْجلِ 

ْبتِ  اْلَمْجَمَع َحَسَب َعاَدِتهِ   وصلأن خالص هللا  هممجمعر في ليبشِّ  ةنعمالب  همجاء .َيْوَم السَّ
يضنوا أنهم مثلهم كثيرون . هو عرفي  مأنه واضن ي وهم  عاديكإنسان  يه. لكنهم نظروا الاليهم

ْعُب ِبَفِمِه َوُيْكِرُمِني َيْقَتِرُب : همعن قال المسيح ولكنهم ما يسمعوا لكالمه. يعرفوا  ِإَليَّ َهَذا الشَّ
 . اَيا النَّاسِ ِبَشَفَتْيِه َوَأمَّا َقْلُبُه َفُمْبَتِعٌد َعنِّي َبِعيدا  َوَباِطال  َيْعُبُدوَنِني َوُهْم ُيَعلُِِّموَن َتَعاِليَم ِهَي َوَص 

 

نظروا أوال. لكنهم ليهم إ دي الفابوعده بإرسال  ئهوفاعلى يفرحوا ويشكروا هللا كان مفروض 
 وهم ما فهموا سوى في الخطيئة يح يسوع كان إنسان مثلهمصحاحتقروه. مثلهم و اليه كإنسان 

هم وتقاليد هخرافات و نهم دي مفضلين وهرفضو  سمعوا خبر االنجيل المفرحكثيرون  رفضوه.لكنهم 
؟ يجي وقت ويفهم أنه مل االنسان لما يوقف أمام الرب خالقهمذا يع .بالحق على معرفة هللا

وُح ِلَذِلَك فقد خالص روحه.  وا ُقُلوَبُكمْ  اْلَيْوَم ِإْن َسِمْعُتْم َصْوَتهُ ْلُقُدُس: اَيُقوُل الرُّ  . َفاَل ُتَقسُّ
 

. أَلنَُّه َيُقوُل: ِنْعَمَة هللِا َباِطال   ْقَبلنَ اَل ف نتمسك ف ُهَوَذا اآلَن َوْقٌت َمْقُبوٌل. ُهَوَذا اآلَن َيْوُم َخاَلص 
ولكنكم  أنتم لم تروا المسيح بطرس: رسولال  ةالنقرأه في رسكما  األميندائما بوعد الرب 

على . فأنتم تؤمنون به وتبتهجون بفرح مجيد يفوق الوصف ومع أنكم ال ترونه اآلن تحبونه
لسنا من أهل االرتداد المؤدي إلى الهالك، بل من  ألننا بالرب ـناتــ قــ عن ث ى تخلنال هذا نقف و 

يسوع ة إبنه عرفأنعم علينا بمالذي هللا ابينا بفضل  أهل اإليمان المؤدي إلى خالص نفوسنا
وضعوا حجاب النهم  تهحقيقلى ع هما شافو وهم  الناسكان رب المجد في وسط و الحبيب. 
ين عل  . دركواي ا مو الرب وا شوفي فهموا. ي ا مو يسوع سمعوا ي  كانواوجوههم.  ىالدِّ

 



كما رف ما في داخلهم هو يعكان السبت.  أيامكل الناصرة  يحضر في مجمعيسوع كان و 
مع ، و ليظهروا بعضهم البعضالعادة والتقاليد المجمع من  يحضروا فيكان يعرف أنهم كانوا 

طرح ي  كل واحدهذا يجعلنا . روتينيةالبسبب عبادتهم  ترك المجمععافهم وال ما يسوع هذا 
أسير و  تهسمع كلمأل مخلصلل ةمحب ب كنيسة، هل الفي  ضرح ا أن أكيف  :على نفسهالسؤال 

ر لنا جميعا كلمة الرب أحب أن أذكِّ و . يخدعكم أحد بكالم باطلاَل ف الناس؟ظهر ، أم ألعليها
أغبياء، بل افهموا ما هي  ونواكتال ف: 17ي الرسالة الى أفسس، االصحاح الخامس وااليات ف

وحِ  مشيئة الرب.  . َواَل َتْسَكُروا ِباْلَخْمِر الَِّذي ِفيِه اْلَخاَلَعُة، َبِل اْمَتِلُئوا ِبالرُّ

يسوع إلى ابنك  ِجــْبــَتــناأنك شكرك ن إلهنا العظيم وأبينا. : صالةال ونحب نكمل بهذهآمين. 
خدم إخواننا ن. ساعدنا ةكنيسالإلى ك أنك أنت قدتنا شكر ن و للمغفرة والحياة الجديدة؛ المسيح 
. ةمحب والالرجاء و اإليمان شجاعة للسلوك فيها ب والَفْهم كلمته الحكمة ل. أعطنا بمحبة وأخواتنا

. المجد لنعبدك بيسوع المسيح الحي أنك حررتنا من الخوف وعبودية الخطيئة أباناشكرك ن 
 ِنْعَمُة َربَِِّنا َيُسوعَ الحد القادم إخوتي. الى اللقاء في عظة ا .لك إلهنا وأبينا بيسوع ابنك. آمين

وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. آِمينَ   .اْلَمِسيِح َوَمَحبَُّة هللِا َوَشِرَكُة الرُّ


