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موضوع اليوم :يسوع يظهر سلطته اإللهية.
سالم ربنا يسوع المسيح لكم إخوتي ومرحبا بكم في االستماع لعظة اليوم وهي من إنجيل لوقا
االصحاح الرابع واآليات  16الى  .21إليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح:
وجاء ِإَلى َّ ِ
الس ْب ِت
ان َق ْد َن َشأَ َوَد َخ َل اْل َم ْج َم َع َك َع َادِت ِه َي ْوَم َّ
الناص َرِة َح ْي ُث َك َ
ََ َ
النِب ِي ِإ َشعياءَ ،فَل َّما َفتحه وجد اْلم َكان َّال ِذي ُكِتب ِف ِ
ِكتَ ُ َّ
الر ِِّب
يهُ :رو ُح َّ
َ َ ُ َ ََ َ َ
َ
اب ِّ ْ َ َ
ِ
ِ
الق ولِْلعمي ِباْلبص ِر ،ألُ ْ ِ
ِ ِ
ين ِب ِ
ْس ِ
ين
اإل ْ
طل َق اْل َم ْس ُحوِق َ
ور َ
ط ِ َ ُْ
ََ
اء ،أ َْرَسَلني ألَُناد َي لْل َمأ ُ
ألَُب ِّش َر اْلُفَق َر َ
ِ
أَح ار ار وأُب ِِّشر ِبسَن ِة اْلَقب ِ
اب َو َسَّل َم ُه ِإَلى اْل َخ ِاد ِم َو َجَل َسَ .وَك َان ْت
ول ِع ْن َد َّ
الر ِِّب .ثُ َّم َ
ُ
ط َوى اْلكتَ َ
َْ َ َ َ َ

ِإَل ْي ِه

ف لَِيْق َأَرَ ،فُق ِِّد َم
َوَوَق َ
َعَل َّي ألََّن ُه َم َس َحِني

اخصة ِإَلي ِه؛ َفأَخ َذ يخ ِ
عيو ُن ج ِمي ِع اْلح ِ
اض ِر ِ
ِ
اط ُب ُه ْم َق ِائال :اْلَي ْوَم تَ َّم َما َق ْد
َ َُ
َ
ين في اْل َم ْج َم ِع َش َ ْ
َ
ُُ َ
َس ِم ْعتُ ْم ِم ْن َآيات.
هذه كلمة هللا

يسوع جاء الى الناصرة آتيا من البرية حيث قاده الروح ليجرب من إبليس .وحدث هذا بعد

صِّلِي ْانَفتَ َح ِت
معمودية الرب يسوع من يوحنا المعمدان .يقول االنجيلَ :وإِ ْذ َك َ
ان يسوع ُي َ
السم ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
اء َق ِائال:
اء َوَن َزَل َعَل ْي ِه ُّ
َّ
امة َوَك َ
ص ْو ٌت م َن َّ َ
ان َ
الرو ُح اْلُق ُد ُس ب َه ْيَئة ج ْسميَّة م ْثل َح َم َ
الس َم ُ

َّة وَكان هناك ِفي اْلب ِري ِ
ِ
ِ
َّة
َخ َر َج ُه ُّ
يب ِب َك ُس ِرْر ُتَ .وبعد هذا أ ْ
الرو ُح ِإَلى اْلَب ِِّري َ َ ُ َ َ
َ ِّ
أ َْن َت ْابني اْل َحِب ُ
ِ
ين َيوما ُي َج َّر ُب ِم َن َّ
طِ
ان .الروح القدس لم َيُقــد يسوع الى شيوخ اليهود وعلمائهم
الش ْي َ
أ َْرَبع َ ْ
ليجربه .والرب يسوع هزمه وطرحه الى الهالك.
والشعب أوال؛ إنما قاده الى إبليس ْ

وبعد إنتصاره المجيد ،جاء يسوع الى الناصرة وفتح الكتاب وق أر ما كان قد كتب عليه .نبوءة
تتعلق بالخالص والذي جميع األنبياء كانوا يبشرون به ،كما هو مكتوب :وكم فتش األنبياء
قديما وبحثوا عن هذا الخالص! فهم تنبأوا عن نعمة هللا التي كان قد أعدها لكم أنتم واجتهدوا
لمعرفة الزمان واألحوال التي كان يشير إليها روح المسيح الذي كان عامال فيهم عندما شهد
لهم مسبقا بما ينتظر المسيح من آالم وبما يأتي بعدها من أمجاد.

ويسوع لم يأت من نفسه ولم يتكلم من نفسه ولم يعمل شيء من نفسه .قال في االنجيل كما

ِ ِ
ظ ُر
َن َي ْع َم َل ِم ْن َنْف ِس ِه َش ْيئا ِإالَّ َما َي ْن ُ
ول َل ُك ْم :الَ َيْقد ُر اال ْب ُن أ ْ
دونه يوحنا التلميذ :اْل َح َّق اْل َح َّق أَُق ُ
اآلب يعمل .ألَن مهما ع ِمل اآلب َفه َذا يعملُه ِ
اال ْب ُن َك َذلِك .ويسوع لم يأت ليؤسس دين على
َ َْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َْ َ ُ

الدين اليهودي أو يلغي
األرض وال ليعمل إرادة الناس أو يطلب المدح منهم له وال ليؤيد ِّ
شريعة موسى واالنبياء .جاء إبن هللا ليكمل شريعة موسى واالنبياء.

ف يسوع لَِيْق َأَرَ ،فُق ِِّدم ِإَل ْي ِه ِكتَ ُ َِّ ِ
اء .يسوع ما فتح الكتاب صدفة ،إنما من روحه
َوَوَق َ
اب النب ِِّي إ َش ْعَي َ
َ
فتحه في هذه اآليات بالضبط ليعلن حقيقته للناس .هم عرفوه كإبن النجار ،لكنه كشف لهم
الر ِِّب َعَليه ألََّن ُه
أنه من هللا وبروحه القدس سيعمل كل ما جاء في سفر النبي إشعياءُ :رو ُح َّ
ِ
الق ولِْلعمي ِباْلبص ِر وي ْ ِ
ِ ِ
ين ِب ِ
ْس ِ
َح َار ار
اإل ْ
طل َق اْل َم ْس ُحوِق َ
ور َ
ين أ ْ
ُ
ط ِ َ ُْ
ََ
اء ول ُيَناد َي لْل َمأ ُ
َم َس َحه ليب ِّش َر اْلُفَق َر َ

ويب ِِّشر ِبسَن ِة اْلَقب ِ
الر ِِّب .سنة القبول .نحن اليوم في وقت النعمة للتوبة واإلصالح مع
ول ِع ْن َد َّ
ُ
َ َُ َ َ
هللا لحياة تمجد إسمه فينا .الناس تشوف وما تنظر؛ تسمع وما تصغي .وليس أكثر عمي من
الذي عينيه مفتوحة ولكنه يرفض النظر في الحقيقة.
فالذي يسمع الكلمة وال يعمل بها يكون كمن ينظر إلى المرآة ليشاهد وجهه فيها وبعد أن يرى
نفسه يذهب فينسى صورته حاال .أما الذي ينظر بالتدقيق في القانون الكامل ،قانون الحرية،
ويواظب على ذلك فيكون كمن يعمل بالكلمة ال كمن يسمعها وينساها ،فإن هللا يباركه كثي ار
في كل ما يعمله .هذه هي إرادة هللا بالضبط أننا نسمع ليسوع المسيح ونؤمن به الن االيمان
هو نتيجة السماع والسماع هو من كلمة يسوع .الرب يسوع كان يعمل كما كان يعلم.

في ساعة شفى يسوع كثيرين من أمراض وعلل ووهب البصر لعميان كثيرين ،جاء اليه
رد يسوع عليهم قائال:
رجالن من تالميذ يوحنا وسألوه هل هو المسيح أم ينتظرون آخر؟ ف ِّ
اذهبا وأخب ار يوحنا بما قد رأيتما وسمعتما :أن العميان يبصرون والعرج يمشون والبرص
يطهرون والصم يسمعون والموتى يقامون والمساكين يبشرون وطوبى لكل من ال يشك في.

الر َّب .ادعوا ِب ِ ِ
َع َمالِ ِهَ .غُّنوا َل ُه.
نعم .المجد ليسوع .ونقولِ :ا ْح َم ُدوا َّ
ُم ِم ِبأ ْ
ُْ
ْ
اسمهَ .ع ِِّرُفوا َب ْي َن األ َ
َّ ِ
رِِّنموا َله .أ َْن ِش ُدوا ِب ُك ِل عج ِائِب ِه .ا ْفتَ ِخروا ِباس ِم ِه اْلُق ُّد ِ ِ
الر َّب.
ين َيْلتَ ِم ُسو َن َّ
وب الذ َ
َ ُ ُ
وس .لتَْف َرْح ُقُل ُ
ُ
ِّ َ َ
ْ
إبن هللا ظهر ل ِفداِئـنا ِب َدمه على الصليب َك َما ِم ْن َح َمل ِبالَ َع ْيب َوالَ َدَنس َم ْع ُروفا َساِبقا َقْب َل
الن ِ
ِ ِ ِ
ِ
يس اْلعاَل ِم وَل ِكن َق ْد أُ ْ ِ
َجلِناَ .و َجاء يسوع ِإَلى َّ
اص َرِة َوَد َخ َل
تَأْس ِ َ َ ْ
ظ ِه َر في األ َْزِمَنة األَخ َيرِة م ْن أ ْ
َ
ليبشر في مجمعهم أن خالص هللا وصل
اْل َم ْج َم َع َح َس َب َع َادِت ِه َي ْوَم َّ
الس ْب ِت .جاءهم بالنعمة ِّ
اليهم .لكنهم نظروا اليه كإنسان عادي وهم يضنوا أنهم يعرفوه .كثيرون مثلهم يضنوا أنهم
يعرفوا المسيح ولكنهم ما يسمعوا لكالمه .قال عنهمَ :يْقتَ ِر ُب ِإَل َّي َه َذا َّ
الش ْع ُب ِبَف ِم ِه َوُي ْك ِرُمِني
ِ
اطال يعبدونِني وهم يعِِّلمون تَعالِ ِ
َما َقْلبه َفمبتَ ِعد عِني ب ِعيدا وب ِ
الن ِ
ص َايا َّ
اس.
ََ
ِب َشَفتَْيه َوأ َّ ُ ُ ُ ْ ٌ َ ِّ َ
يم ه َي َو َ
َ ْ ُُ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ

كان مفروض يفرحوا ويشكروا هللا على وفائه بوعده بإرسال الفادي إليهم أوال .لكنهم نظروا
اليه كإنسان مثلهم واحتقروه .صحيح يسوع كان إنسان مثلهم سوى في الخطيئة وهم ما فهموا
لكنهم رفضوه .كثيرون سمعوا خبر االنجيل المفرح ورفضوه مفضلين دينهم وخرافاته وتقاليدهم
على معرفة هللا بالحق .مذا يعمل االنسان لما يوقف أمام الرب خالقه؟ يجي وقت ويفهم أنه
ِ
ِِ
ِ
وب ُك ْم.
ول ُّ
ص ْوتَ ُه َفالَ تَُق ُّسوا ُقُل َ
فقد خالص روحه .ل َذل َك َيُق ُ
الرو ُح اْلُق ُد ُس :اْلَي ْوَم إ ْن َسم ْعتُ ْم َ

ِ ِ
ِ
اآلن َي ْوُم َخالَص .فنتمسك
ولُ .ه َوَذا َ
ولُ :ه َوَذا َ
اآلن َوْق ٌت َمْق ُب ٌ
فالَ َنْقَبل ن ْع َم َة هللا َباطال ألََّن ُه َيُق ُ
دائما بوعد الرب األمين كما نقرأه في رسالة الرسول بطرس :أنتم لم تروا المسيح ولكنكم
تحبونه ومع أنكم ال ترونه اآلن فأنتم تؤمنون به وتبتهجون بفرح مجيد يفوق الوصف .على
هذا نقف وال نتخلى عن ث ـق ـتـنا بالرب ألننا لسنا من أهل االرتداد المؤدي إلى الهالك ،بل من
أهل اإليمان المؤدي إلى خالص نفوسنا بفضل هللا ابينا الذي أنعم علينا بمعرفة إبنه يسوع
الحبيب .وكان رب المجد في وسط الناس وهم ما شافوه على حقيقته النهم وضعوا حجاب
الدين على وجوههم .كانوا يسمعوا يسوع وما يفهموا .يشوفوا الرب وما يدركوا.
ِّ

وكان يسوع يحضر في مجمع الناصرة كل أيام السبت .كان هو يعرف ما في داخلهم كما
كان يعرف أنهم كانوا يحضروا في المجمع من العادة والتقاليد ليظهروا بعضهم البعض ،ومع
هذا يسوع ما عافهم وال ترك المجمع بسبب عبادتهم الروتينية .هذا يجعلنا كل واحد يطرح
السؤال على نفسه :كيف أنا أحضر في الكنيسة ،هل بمحبة للمخلص ألسمع كلمته وأسير
أذكر لنا جميعا كلمة الرب
عليها ،أم ألظهر الناس؟ فالَ يخدعكم أحد بكالم باطل .وأحب أن ِّ

في الرسالة الى أفسس ،االصحاح الخامس وااليات  :17فال تكونوا أغبياء ،بل افهموا ما هي
َّ ِ ِ ِ
ِ
ِ
الرو ِح.
امَتلِ ُئوا ِب ُّ
مشيئة الربَ .والَ تَ ْس َك ُروا باْل َخ ْم ِر الذي فيه اْل َخالَ َع ُةَ ،بل ْ

آمين .ونحب نكمل بهذه الصالة :إلهنا العظيم وأبينا .نشكرك أنك ِجـ ْـبــتَــنا إلى ابنك يسوع
المسيح للمغفرة والحياة الجديدة؛ ونشكرك أنك أنت قدتنا إلى الكنيسة .ساعدنا نخدم إخواننا
وأخواتنا بمحبة .أعطنا الحكمة لَف ْهم كلمته والشجاعة للسلوك فيها باإليمان والرجاء والمحبة.
نشكرك أبانا أنك حررتنا من الخوف وعبودية الخطيئة لنعبدك بيسوع المسيح الحي .المجد
ِ
ع
لك إلهنا وأبينا بيسوع ابنك .آمين .الى اللقاء في عظة االحد القادم إخوتي .ن ْع َم ُة َرِّبَِنا َي ُسو َ
ِ
ِ ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
ين.
اْل َم ِسي ِح َو َم َحَّب ُة هللاِ َو َش ِرَكةُ ُّ
س َم َع َجميع ُك ْم .آم َ

