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صحة  لالجديدة أتمنى لكم إخوتي ا نةسحلول هذه ال  بةسوبمنا  عمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح.ن

اليوم أول االحد في هذه السنة. هذا  في االستماع لعظة  . آمين. ومرحبا بكم  الحيوالحكمة والصبر بربنا يسوع 
الثاني  لوا اليكم القراءة  52ى  ال  41االيات  و عظة هي من إنجي لوقا، االصحاح   ربنا يسوع: باسم. 
 

َأَبَواهُ َيْذَهَباِن ُكلَّ َسَنٍة ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِفي ِعيِد اْلِفْصِح.   َصِعُدوا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َكاْلَعاَدِة  َوَكاَن  َفَلمَّا َبَلَغ ِسنَّ الثَّاِنَيَة َعْشَرةَ، 
ِبيُّ َيُسوعُ ِفي ُأوُرَشِليَم َوُهَما الَ َيْعَلَمانِ   ِفي اْلِعيِد. َوَبْعَد اْنِتَهاِء َأيَّاِم اْلِعيِد َرَجَعا َبْيَن   .َوَبِقَي الصَّ َولِكنَُّهَما ِإْذ َظنَّاهُ 

َوَلمَّا َلْم َيجِ الر ِ  َواْلَمَعاِرِف.  َيْوٍم َواِحٍد ُثمَّ َأَخَذا َيْبَحثَاِن َعْنهُ َبْيَن األََقاِرِب  َداهُ، َرَجَعا ِإَلى ُأوُرَشِليَم  َفاِق، َسارَا َمِسيَرةَ 
اْلُمعَ  َوْسَط  ِفي اْلَهْيَكِل َجاِلساً  لِ ِميَن َيْسَتِمُع ِإَلْيِهْم َوَيْطَرُح َعَلْيِهِم األَْسِئَلَة. َوَجِميُع  َيْبَحثَاِن َعْنهُ. َوَبْعَد َثاَلَثِة َأيَّاٍم َوَجَداهُ 

ُدِهَشا ُذِهُلوا ِمْن َفْهِمِه َوَأْجِوَبِتِه. َفَلمَّا رََأَياهُ  َلهُ ُأمُّهُ: َيا  الَِّذيَن َسِمُعوهُ  ، ِلَماَذا َعِمْلَت ِبَنا َهَكَذا؟ َفَقْد ُكنَّا َأُبوكَ  َوَقاَلْت   ُبَنيَّ
ِلَماَذا ُكْنُتَما َتْبَحثَاِن َعنِ ي؟ أََلْم َتْعَلَما َأنَّ َعَليَّ َأْن َأُكوَن ِفي َما َيُخصُّ َأِبي؟   َفَأَجاَبُهَما  .َوَأَنا َنْبَحُث َعْنَك ُمَتَضايَِقْينِ 

َلُهَما. ُثمَّ َنَزَل َمَعُهَما َوَرَجَع ِإَلى النَّاِصَرِة َوكَ  َلُهَما.  َفَلْم َيْفَهَما َما َقاَلهُ   اَن َخاِضعاً 
 هذا إنجيل هللا المجد للرب

 
وهو    عذراء مريمفي الس  من الروح القدإنه إبن هللا الذي ُحـِبـل به ؟  في الحقيقة وعسمن هو ييعلمنا هذا االصحاح  

الوالمسأعطى االالمالك .  إنه يكون عظيما وابن العلي يدعىو  ه يسوعتسميقال لها أن  دين هم اللي يعطوا . عادة 
المالك جبرائيل . يكون عظيما وابن العلي يدعى هنإوقال   وعسسم يإلمالك هو اللي أعطى . لكن اوالدهماالسم أل

ماننا ييكون إل  نجيلاإلهذه هي بشارة  .  المسيح الربمخلص  الوهو  العلي  هللاإبن   هويسوع أن د ـك  أبشر و شهد و 
حول    الخرافاتالعديد من   انتشر األولمنذ القرن  صحيح.    .حولوا عن الحقاللي يتناس الخرافات   علىال ت  ثاب

   .راطَ نفخ ِفيِه فَ وَ   ْيرطمِ َن الطِ يِن  صنع  وهو طفل   أن يسوع  قالتالتي هذه  والدة يسوع. من بينها 
 

تمام الزمانو . يقةل منذ بداية الخِلد وفقا لخطة هللاع وُ و يس وقد ولد من امرأة وكان خاضعا    أرسل هللا ابنه  لما جاء 
كما كان قد سمي بلسان المالك قبل أن يحبل به في البطن.   سمي يسوعلما تمت ثمانية أيام ليختن و   .للشريعة

َيْنُمو   الطفلَوَكاَن  يقول لنا فقط  . نةس  12بلغ  حتى على طفولة يسوع آخر  كتاب المقدس ما يقول لنا شيء  ال
ِنْعَمةُ هللاِ َعَلْيهِ  وِح ُمْمَتِلئاً ِحْكَمًة َوَكاَنْت  هو  . يسوع أبيه  هللامع  في عالقة تامة يسوع من صغره كان   .َوَيتََقوَّى ِبالرُّ

   سد.خرج من هللا فهو إبن هللا وهللا في الجذي كلمة هللا ال
ما نزل عليه لأصبح هللا أن يسوع   همبعض قال  جسد؟  لاكيف يمكن يكون يسوع إبن هللا وهللا في    كيف يمكن هذا؟

.  وتسنالمن ا  َشْيئاً   اَوَلْم ُيْبِق ِمْنه  اِبَأْجَمِعه  اهتَأَخذَ ، استوعبت الطبيعة البشرية  اإللهيةعة وهذه الطبيالروح القدس 
تعاليم كاذبة كثيرة انتشرت  و .  ةلطـتـمخت الشخصيتين  كانو  إلهيو   شريب:  شخصينفي يسوع   كانآخرون قالوا  



يقول امن ثمارهم تعرفونهميوم.  لوالى ا  سادسلمس واالى الخا األولمنذ القرن   على يسوع نحن  رب يسوع. و ل، 
أسماءهمعظمو يضا النهم ينعرفهم أ أنبيائهميعظمون  و   ن  َمْن ُهَو  يقول:  يسوع   رسولميذ و تليوحنا كتب  . أسماء 

الَِّذي ُيْنِكُر اآلَب َوااِلْبَن. ُكلُّ َمْن ُيْنِكُر ااِلْبَن  يحِ َهَذا ُهَو ِضدُّ اْلَمسِ   .ِإالَّ الَِّذي ُيْنِكُر َأنَّ َيُسوعَ ُهَو اْلَمِسيحُ   اْلَكذَّابُ 
 .  َلْيَس َلهُ اآلُب َأْيضاً، َوَمْن َيْعَتِرُف ِبااِلْبِن َفَلهُ اآلُب َأْيضاً 

 
فهو واحد مع هللا ال انقسام.  و ال انفصال  و خطأ  وال  تناقض  ال و اختالط  يوجد  ال ا أن في يسوع  منلكتاب المقدس يعلا

نالقدس   روحلبا  أبيه في يوحنا  يعلمنا .  القدسروح لباهلل اآلب واالبن واأننا نؤمن    يماناإل  شهادة في   ف بهر تعكما 
َ. َهَذا َكاَن ِفي اْلَبْدِء ِعْنَد َّللاَِّ ِفي اْلَبدْ يقول:   هنجيلإبداية   اْلَكِلَمةُ َّللاَّ ِ َوَكاَن  اْلَكِلَمةُ َواْلَكِلَمةُ َكاَن ِعْنَد َّللاَّ ثم   .ِء َكاَن 
ما يغير كلمته هللا  .  اً ق  َواْلَكِلَمةُ َصاَر َجَسداً َوَحلَّ َبْيَنَنا َورََأْيَنا َمْجَدهُ َمْجداً َكَما ِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب َمْمُلوءاً ِنْعَمًة َوحَ قال:  

اْلَعاَلَم ِلَنْفِسهِ هللا  البشرية. خالص  لوال يغير خطته   لَ  َكاَن ِفي اْلَمِسيِح ُمَصاِلحاً  . ويسوع كان  ناَخَطاَيا ناَغْيَر َحاِسٍب 
الحقيقة. أنا واآلب واحد. من    لى هذه أشار اعدة مرات  ئه. لم لفيه بك  إبن هللا وأن هللا يسكنأنه   روحه  يعرف من

َذا  الَ َيْقِدُر ااِلْبُن َأْن َيْعَمَل ِمْن َنْفِسِه َشْيئاً ِإالَّ َما َيْنُظُر اآلَب َيْعَمُل. ألَْن َمْهَما َعِمَل َذاَك َفهَ ب.  رآني فقد رأى اآل
ُبوا َأْنُتْم.ألَنَّ اآلَب ُيِحبُّ ااِلْبَن َوُيِريهِ  َيْعَمُلهُ ااِلْبُن َكَذِلكَ    َجِميَع َما ُهَو َيْعَمُلهُ َوَسُيِريِه أَْعَماالً أَْعَظَم ِمْن َهِذِه ِلَتَتَعجَّ

 
سرائيل شعبه إلأعطى  هللا .  َيْذَهَباِن ُكلَّ َسَنٍة ِإَلى ُأوُرَشِليَم ِفي ِعيِد اْلِفْصحِ   اَكانَ   ي يسوعاَأَبوَ أن يقول    هإنجيل  فيلوقا  

واجب  كان  العام   12سن  لما كانوا يوصلوا ل  حتى األوالد. أورشليم  في ههيكل فيلإلحتــفال  في السنة ثالثة أعياد
م  أما  يصبحون مسؤولينالعام   13وابتداًء من  .  وشريعته وصايا هللا مواحتى يتعلاالحتفاالت  في حضور  العليهم 

ِبيُّ    .ِإَلى ُأوُرَشِليَم. َوَبْعَد اْنِتَهاِء َأيَّاِم اْلِعيِد َرَجَعاته ائلمع ع  َصِعد  12ِسنَّ  يوع  َلمَّا َبَلَغ  لهذا  .  ربلشريعة ا َوَبِقَي الصَّ
َيْوٍم َواِحٍد ُثمَّ َأَخَذا َيْبَحثَاِن َعْنهُ َبْيَن األََقاِرِب  .  هُ َبْيَن الرِ َفاقِ أن او َيُسوعُ ِفي ُأوُرَشِليَم َوُهَما الَ َيْعَلَماِن. َظن   َسارَا َمِسيَرةَ 

،  َثاَلَثِة َأيَّاٍمَرَجَعا ِإَلى ُأوُرَشِليَم َيْبَحثَاِن َعْنهُ. َوَبْعَد  مريم ويوسف  : أين يسوع؟ غمرهمالفزع و وجدوه.  َواْلَمَعاِرِف َوما  
  .اْلَهْيَكلِ َجَداهُ ِفي  وَ عنه في المدينة حتى    ويوم البحث يملالى أورش ويوم الرجوعالى الناصرة  العودة  في طريق  يوم 

 
اضطراب  َثاَلَثِة َأيَّاٍم .  تهقيامو يسوع ب  صلبين   ياماأل الثالثةب  ناتذكر ويوسف.  مفزعة في قلب مريم َثاَلَثِة َأيَّاٍم 

أيام ظالم  ميتًا ومدفوًنابسبب غياب يسوع   وخوف ، ِلَماَذا َعِمْلَت ِبَنا َهَكَذا؟ َفَقْد ُكنَّا  َيا  :قالت أمهو   .وفزع،  ُبَنيَّ
َأنَّهُ َيْنَبِغي َأْن  ِلَماَذا ُكْنُتَما َتْبَحثَاِن َعنِ ي؟ أََلْم َتْعَلَما رائع. قال:  هو  وجواب يسوع   .َوَأَنا َنْبَحُث َعْنَك ُمَتَضايَِقْينِ  َأُبوكَ 

هذا و علن من هو أبوه الحقيقي.  فأيسوع كانا يبحثان عنه، وأما وهي  يوسف أبوه لت  أمه قا ؟َأُكوَن ِفي َما ألَِبي
الليس كالم مهين  به   تأمر كما  و سنة. واالن لطناش ااعتنى به الذي يوسف  لاالكرام  ظهر  ييسوع عكس.  ليوسف. 

يسوع   بالنسبة  شريعة موسى، فإن  . كما هو  للشريعة  طائعا  فهو كان  تلك الشريعة. ولو أنه قدوسلصار مسؤول 
تَأَلََّم ِبهِ  َمَع َكْوِنِه اْبناً َتَعلََّم الطَّاَعةَ مكتوب:   ِلُمِهمَِّتهِ  َوِبذِلكَ  ِممَّا  ِلَجِميِع الَِّذيَن ُيِطيُعوَنهُ َمْصَدراً   َأْصَبَح ُمَؤهَّالً  َفَصاَر 

َوَرَجَع ِإَلى النَّاِصَرِة َوكَ   :أيضاس  لوقا بالروح القدقال  و . لِْلَخاَلِص األََبِدي ِ  َلُهَما.  ُثمَّ َنَزَل َمَعُهَما   اَن َخاِضعاً 



ِلَماَذا ُكْنُتَما َتْبَحثَاِن َعنِ ي؟ يسوع  عدة   ،ينبغي  ،هذا الفعل أََلْم َتْعَلَما َأنَّهُ َيْنَبِغي َأْن َأُكوَن ِفي َما ألَِبي؟َأَجاَبُهَما: 
اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبِة َويُْقَتَل َوَبْعَد    أنه لتالميذه قال   .ذكره يسوعمرات   ُيوِخ َوُرَؤَساِء  ِمَن الشُّ َيْنَبِغي َأْن َيتَأَلََّم َكِثيراً َوُيْرَفَض 

َيِليِه ألَنَّهُ الَ ُيْمِكُن َأْن َيْهِلَك َنِبيٌّ َخاِرجاً  :  لبة أخرى قاسوفي منا  َثاَلَثِة َأيَّاٍم َيُقوُم. َيْنَبِغي َأْن َأِسيَر اْلَيْوَم َوَغداً َوَما 
ال  َعْن ُأوُرَشِليَم. إنه   ،عصيان هذا ليس. َيْنَبِغي َأْن َأُكوَن ِفي َما ألَِبييقول ألمه ويوسف:  نة  سواالن وعمره طناش 

ِإَلى النَّاِصَرِة َوَكاَن َخاِضعاً  ل:  لوقا كتب هذه الحقيقة يقو . لهم  ةطاعالفي الواقع تعبير عن   ُثمَّ َنَزَل َمَعُهَما َوَجاَء 
َوَكاَن َطاِئعاً َحتَّى اْلَمْوِت، َمْوِت   َأْمَعَن ِفي ااِلتِ َضاعِ   : َوِإْذ َظَهَر ِبَهْيَئِة ِإْنَسانٍ جاء الحقا في الكتابكما  .  َلُهَما

ِليِب. ِلَذِلَك َأْيضاً َرفََّعهُ هللاُ َعاِلي  .  َوأَْعَطاهُ ااِلْسَم الَِّذي َيُفوُق ُكلَّ اْسٍم  اً الصَّ
 

اْلُمعَ  يسوع َوْسَط  ُذِهُلوا ِمْن َفْهِمِه  ِفي اْلَهْيَكِل َجاِلساً  لِ ِميَن َيْسَتِمُع ِإَلْيِهْم َوَيْطَرُح َعَلْيِهِم األَْسِئَلَة. َوَجِميُع الَِّذيَن َسِمُعوهُ 
 يسوع تلميذا له الن كل الذي  يكون فوإال    أحد. فما يحتاج أن يعلمه لق باهلل أبيهما يتع  يعرفمن صغره  َوَأْجِوَبِتِه. 

أن يكون   هللاعة  س شرييدر   كان  لفي الهيكأيضا  يسوع كان  بعد،    سنين من.  معروف معلمذ لتلميكان ضروري 
َلْيَس َتْعِليِمي ِمْن ِعْنِدي، َبْل ِمْن ِعْنِد  َفَأَجاَبُهْم َيُسوعُ:  َكْيَف َيْعِرُف َهَذا اْلُكُتَب َوُهَو َلْم َيَتَعلَّْم؟:  ن َتَساَءُلو فَ  النَّاَس ُيَعلِ ُم 

َمْن    َأْو َأنَِّني َأَتَكلَُّم ِمْن ِعْنِدي.   َأْن َيْعَمَل َمِشيَئَة هللاِ َيْعِرُف َما ِإَذا َكاَن َتْعِليِمي ِمْن ِعْنِد هللاِ َأرَادَ   َوَمنْ .  الَِّذي َأْرَسَلِني
الى  ويوم آخر جاء   الَ ِإْثَم ِفيِه.  َيَتَكلَُّم ِمْن ِعْنِدِه َيْطُلُب اْلَمْجَد ِلَنْفِسِه؛ َأمَّا الَِّذي َيْطُلُب اْلَمْجَد ِلَمْن َأْرَسَلهُ َفُهَو َصاِدق  

التجار  الهيكل و  اليهمع  سهناك وقال لمطرد  َأمَّا َأْنُتْم، َفَقْد    َقْد ُكِتبَ ود الدينيين:  رؤساء  اَلِة.  ِإنَّ َبْيِتي ُهَو َبْيت  لِلصَّ
 .  َجَعْلُتُموهُ َمَغاَرةَ ُلُصوصٍ 

 
اْلُمعَ  بقينة سال 12عمره  و يوم لوا َعَلْيِهِم األَْسِئَلَة. َوَجِميُع الَِّذيَن ِفي اْلَهْيَكِل َجاِلساً َوْسَط  لِ ِميَن َيْسَتِمُع ِإَلْيِهْم َوَيْطَرُح 

ُذِهُلوا ِمْن  َماِء   َنَزل ن أنهأعلويسوع  هو روح هللا  هوروحمن روحه.    هي وعسي  حكمة َفْهِمِه َوَأْجِوَبِتِه.َسِمُعوهُ  ِمَن السَّ
ِفي اْلَهْيَكِل يسوع   كان  .منذ طفولته أبيهة يسوع هلل  وهذا من محبه.  َبْل َمِشيَئَة الَِّذي َأْرَسلَ هو   هْعَمَل َمِشيَئتِ يَلْيَس ل

َوْسَط اْلُمعَ  أيضا يعلم الناس في بدأ يبشر بملكوت هللا. ثم لما  لِ ِميَن َيْسَتِمُع ِإَلْيِهْم َوَيْطَرُح َعَلْيِهِم األَْسِئَلةَ َجاِلساً   كان 
ضده    بقاسيعرف مأيضا  لرب تنبأ عن خراب ذاك الهيكل وكان  ل. واهيكلا أن أعداء االنجيل الكثيرين سيقومون 

ة على كان يشير الى االضطهاد والمعانا. و َأْبِني َكِنيَسِتي َوَأْبَواُب اْلَجِحيِم َلْن تَْقَوى َعَلْيَهاوضد كنيسته فسبق فقال:  
ْعَلَم َكْيَف َيِجُب َأْن لنَ   كما هو مكتوبحق.  أتباعه. إال أن الرب وضع كنيسته لتشهد لنعمة هللا ومحبته وتشهد لل

اْلَحقِ  َوَقاِعَدُتهُ.    اْلَحي ِ الَِّذي ُهَو َكِنيَسةُ هللاِ   َتَصرََّف ِفي َبْيِت هللاِ نَ   َعُموُد 
 

َر ِبِه َبْيَن   ،َأنَّ ِسرَّ التَّْقَوى َعِظيم    َوبِاْعِترَاِف اْلَجِميعِ  اْلَماَلِئَكةُ، ُبشِ  وُح ِلِبرِ ِه، َشاَهَدْتهُ  هللاُ َظَهَر ِفي اْلَجَسِد، َشِهَد الرُّ
ِبِه ِفي اْلَعاَلِم، ُثمَّ ُرفِ  هذه  بداية  في  و   .اْلَمْجُد ِإَلى َدْهِر الدُُّهوِر. آِمين إِلَلِهَنا َوَأِبيَناآمين.  .  َع ِفي اْلَمْجدِ األَُمِم، ُأوِمَن 

وِح اْلُقدُ ل نةسال  . آمين. سِ َيْمََلُْكْم ِإَلهُ الرََّجاِء ُكلَّ ُسُروٍر َوَساَلٍم ِفي اإِليَماِن ِلَتْزَداُدوا ِفي الرََّجاِء ِبُقوَِّة الرُّ


