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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

 

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

ِفينَ  . ُثمَّ َجَلَس َوَصاَر ُيَعلِ ُم اْلُجُموَع ِمَن السَّ ِة. َوَلمَّا  َكاَنْت ِلِسْمَعاَن َوَسَأَلُه َأْن ُيْبِعَد َقِلياًل َعِن اْلَبرِ 
ْيِد. َفَأَجاَب ِسْمَعاُن: َيا ُمَعلِ ُم  َفَرَغ ِمَن اْلَكاَلِم َقاَل ِلِسْمَعاَن: اْبُعْد ِإَلى اْلُعْمِق َوَأْلقُ  وا ِشَباَكُكْم ِللصَّ

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

ِفيَنَتْيِن َحتَّى َأَخَذَتا ِفي اْلَغَرِق. َفَلمَّا َرَأى ِسْمَعاُن ُبطْ  ُرُس َذِلَك  َيْأُتوا َوُيَساِعُدوُهْم. َفَأَتْوا َوَمََلُوا السَّ
ِإِذ اْعَتَرْتُه َوجِميَع   َربُّ أَلنِ ي َرُجٌل َخاِطٌئ.   اًل: اْخُرْج ِمْن َسِفيَنِتي َياَخرَّ ِعْنَد ُرْكَبَتْي َيُسوَع َقائِ 

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

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

 

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

وهو   في مجده دلينتج في الناس التوبة وااليمان بالمخلص العظيم يسوع المسيح الى أن يعو 
في شبكته من السمك   سيفرز بين المؤمنين وغير المؤمنين مثلما يفرز صياد السمك ما

ِفيَنَتْيِن ِإَلى اْلَبرِ  َتَرُكوا ُكلَّ َشْيٍء َوَتِبُعوهُ تقول:  11والسلطعون وغيره. االية     .َوَلمَّا َجاُءوا ِبالسَّ
تبعوه. كيف يمكن إنسان يترك كل شيء ويتبع يسوع دون أن يعرف أين  تركوا كل شيء و 

 . المسيح يسوع حيادًيا أمام يقدر أن يبقى   يروح به وال مذا سيحصل؟ في الحقيقة االنسان ال 
 



ر  ؛ إما ي فيعرف الحق  إما يؤمن به ويتبعه ويتمسك بكلمتهفهو  وجهه عنه ويبقى في الوهم.  دو 
د الناس وهو الذي قال اد السمك لصي اوسمعان سمع وترك كل شيء وتبع يسوع. من صي 

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

آمنوا بيسوع مثلما آمن إبراهيم   التالميذ  ْهِر اآلِتي اْلَحَياَة اأَلَبِديََّة.الزََّماِن َأْضَعافًا َكِثيَرًة َوِفي الدَّ 
اْذَهْب ِمْن اْرِضَك َوِمْن َعِشيَرِتَك َوِمْن َبْيِت اِبيَك اَلى االْرِض الَِّتي  باهلل عندما قال الرب له: 

 ذهب وتوجه.  ْيَن يَ َوُهَو اَل َيْعَلُم ِإَلى أَ  َكَما َقاَل َلُه الرَّبُّ  َفَذَهبَ  اِريَك.
 

وكثيرون مثل إبراهيم سمعوا   . تبرر بااليمانفآمن النه وغي ر هللا إسمه من أبرام الى إبراهيم.  
اتبعني. كلمة واحد قالها السيد المسيح ولكنها عميقة جدا في   .هكلمة المسيح وآمنوا وتبعو 

تركوا كل شيء وتبعوه. تركوا السفينة وتركوا أهلهم   تالميذ المعناها وتخص كل واحد فينا. 
جب أن يقتنع  ي من يحب يتبع يسوع  يوتهم وأرضهم ليمشوا وراء ربنا يسوع.  ـوتركوا زوجاتهم وب 

شي  فوق كل شيء؛ والحاجة الثانية هي أنك تقتنع بأن كل  حبهي قتنع بيسوع و ي : أوال  بحاجتين
 وال تزيد عليه شيء.  به باطل. أنت وضعت حياتك في يسوع. أنت مقتنع    هو  خرآ
 

أخرى، بالطبع ما تقدر تكون ليسوع بالتمام. كما   ةحاج مرتبطة بلكن إن كانت نفسك الصقة 
َلْيَس َأَحٌد َيَضُع َيَدُه َعَلى اْلِمْحَراِث َوَيْنُظُر ِإَلى اْلَوَراِء َيْصُلُح في هذا االنجيل: نفسه  هويقول 

ُتِحبُّ  :  تقول أول الوصايا و . ويسوع يقول: حيثما يكون كنزك هناك قلبك أيضا. ِلَمَلُكوِت هللاِ 
ثانية  الالوصية و  . ِإَلَهَك ِمْن ُكلِ  َقْلِبَك َوِمْن ُكلِ  َنْفِسَك َوِمْن ُكلِ  ُقْدَرِتَك َوِمْن ُكلِ  ِفْكِركَ الرَّبَّ 

   . ُتِحبُّ َوَقِريَبَك ِمْثَل َنْفِسكَ و  :مثلها تقول 
 

إسمه  الرب يضطهد المسيحيين حتى ظهر له يسوع وغي ر الذي كان شاول مثل كذلك لنا و 
َما َكاَن ِلي ِرْبحًا َفَهَذا َقْد  و أيضا كتب لنا يقول: بولس ه الى بولس وجعله رسوال لَلمم. و 

ْعِرَفِة  َبْل ِإنِ ي َأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء َأْيضًا َخَساَرًة ِمْن َأْجِل َفْضِل مَ  َحِسْبُتُه ِمْن َأْجِل اْلَمِسيِح َخَساَرةً 
.  ِسيحَ اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِ ي الَِّذي ِمْن َأْجِلِه َخِسْرُت ُكلَّ اأَلْشَياِء َوَأَنا َأْحِسُبَها ُنَفاَيًة ِلَكْي َأْرَبَح اْلمَ 

االنسان يسمع كلمة الرب يسوع فهو بالتأكيد ينال حسب جوابه إلبن هللا إما للحياة  عندما



ة ربنا يسوع هي موجهة لكل الناس. هناك من قبلوها وتركوا  األبدية، إما ليوم الدينونة. دعو 
 .  ووجدوا الحياة  كل شيء وتبعوا يسوع

 

وهناك من رفضوها الن قلبهم مليان بحب للمال. وهناك من اعتبروا مصالحهم أسبق من  
دعوة يسوع، مثل البعض دعاهم يسوع مذكورين في الكتاب. قال واحد أنه اشترى حقال  

خر أن اشترى عشر بقرات وهو أيضا استعذر وقال ثالث أنه تزوج. وقال  فاستعذر. وقال آ
َقاَل َيُسوُع: َدِع اْلَمْوَتى َيْدِفُنوَن َمْوَتاُهْم َوَأمَّا َأْنَت  ه؛ ولهذا ْدِفَن َأِبي يَ ْمِضَي َأوَّاًل وَ ه يَ َأن آخر 

. الذين قبلوا الدعوة أعطاهم خدمات في كنيسته وأرسل آخرون  َفاْذَهْب َوَناِد ِبَمَلُكوِت هللاِ 
في الجزر، في كل  والقرى والجبال و ف اريالمدن وااليبشرون بإنجيل السالم والخالص في 

ويحرروا النفوس،   مكان في خطر وجوع واضطهاد ألن هللا أرسلهم لغزو مملكة الظالم 
 . بُّ َيْعَمُل َمَعُهْم َوُيَثبِ ُت اْلَكاَلَم ِباآلَياِت التَّاِبَعةِ َخَرُجوا َوَكَرُزوا ِفي ُكلِ  َمَكاٍن َوالرَّ ف
 

اإللحاد الفاسد.  قى في دين الظالم وال في بالمسيح بالحق ما نقدر ن يسوع  لما نعرف من هو  
وسيطرتها ونشعر، بل نصرخ الى الرب أن يغفر لنا ويغيثنا  الخطيةطبيعة لكننا نشعر ب

يسوع هو   كاَلُم اْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة َوَنْحُن آَمنَّا َوَعَرْفَنا َأنَّ  هِعْندَ و َمْن َنْذَهُب ِإَلى  ويوضعنا في نوره. و 
ِ اْلَحي ِ    ؟ وربنا يسوع دائما يطمئن أحبائه بقوله: ال تخاف. الرب يسوع ال يتغيراْلَمِسيُح اْبُن َّللاَّ

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

 

. كل ما كانوا يحبوا  البحر كان يعرف أن سمعان ورفقائه رجعوا فارغين وتعبانين من يسوع 
َدَخَل  حوا يناموا. ولكن يسوع كان يعرف مذا سيفعله. فو ير يعملوه بعد غسل الشباك هو ان  

ِفيَنَتْيِن َوَسَأَله ِفيَنِة. سمعان  ِإْحَدى السَّ . ُثمَّ َجَلَس ُيَعلِ ُم اْلُجُموَع ِمَن السَّ   َأْن ُيْبِعَد َقِلياًل َعِن اْلَبرِ 
ين يعلم الناس  والناس واقفين يسمعون لكالم لم يسمعوا مثله من قبل وكان يسوع أعظم المعلم 

 كصاحب سلطان وليس كمعلمين الدين.  
 



ى   وشاهده التالميذ. وعلى هذا البحر الهائج ليلة أخرى كان مع   مرةعلى هذا البحر تمش 
َياَح َواْلَبْحَر َفَصاَر ُهُدوٌء َعِظيٌم.تالميذه في عاصفة؛ فقام و  وفي هذا البحر كان    اْنَتَهَر الرِ 

ِمَن اْلَكاَلِم  يسوع  َلمَّا َفَرَغ . وهم رجعوا فارغين دون سمك. و ه يصطادون السمكائ ورفقسمعان 
ْيِد. ِسْمَعاُن َأَجاَب: َيا ُمَعلِ ُم َقْد َتِعْبَنا اللَّْيَل  و  َقاَل ِلِسْمَعاَن: اْبُعْد ِإَلى اْلُعْمِق َوَأْلُقوا ِشَباَكُكْم ِللصَّ

َبَكَة.ُكلَُّه وَ  وسمعان اعترف بقدرة يسوع النه دعاه:   َلْم َنْأُخْذ َشْيئًا. َوَلِكْن َعَلى َكِلَمِتَك ُأْلِقي الشَّ
َبَكَة. يا معلم. ونظر الى كلمة يسوع أكثر ما نظر الى فشله هو فقال:     َعَلى َكِلَمِتَك ُأْلِقي الشَّ

 

ًا َفَصاَرْت َشَبَكُتُهْم َتَتَخرَّق َوَلمَّا َفَعُلوا َذِلَك َأْمَسُكوا َسَمكًا   َفَلمَّا َرَأى ِسْمَعاُن ُبْطُرُس َذِلَك   .َكِثيرًا ِجد 
وكلهم اندهشوا   َربُّ أَلنِ ي َرُجٌل َخاِطٌئ.   َخرَّ ِعْنَد ُرْكَبَتْي َيُسوَع َقاِئاًل: اْخُرْج ِمْن َسِفيَنِتي َيا

.  ِمَن اآلَن َتُكوُن َتْصَطاُد النَّاَس   ،َيُسوُع ِلِسْمَعاَن: اَل َتَخْف َوَكَذِلَك َأْيضًا َيْعُقوُب َوُيوَحنَّا. َفَقاَل 
أمام يسوع، االنسان يشعر بنفسه على حالتها الحقيقية فيغمره الخوف والخجل النه يشعر  

 .  اَل َتَخْف بقوة الخطية فيه. حتى يحرره ربنا يسوع. ويطمئنه بقوله: 
 

ًا َوَلْيَس ِلَعَظَمِتِه اْسِتْقَصاٌء.َعِظيٌم ُهَو الرَّبُّ  َدْوٌر ِإَلى َدْوٍر ُيَسبِ ُح أَْعَماَلَك َوِبَجَبُروِتَك   َوَحِميٌد ِجد 
ثُ  ِبَجاَلِل َمْجِد َحْمِدَك َوُأُموِر َعَجاِئِبَك َأْلَهُج.  ُيْخِبُروَن.    .ِبُقوَِّة َمَخاِوِفَك َيْنِطُقوَن َوِبَعَظَمِتَك ُأَحدِ 
كلمة ربنا يسوع المسيح    بِ  َتْثُبُت ِإَلى اأَلَبِد َوِهَي اْلَكِلَمُة الَِّتي وصلت بشارتها إليكم.َكِلَمُة الرَّ 

الة ومعزية تجعل الجاهل حكيما وتنير العينين ونحن نسير في   هي كلمة هللا اآلب وهي فع 
معان  آثار يسوع ومعه بااليمان. في كلمة ربنا يسوع الشفاء والرحمة وتجديد النفس. وقال س

َبَكَة.بطرس:  بعد أربعة أيام حي ا من  اْلَمْيُت  لعازر َخَرَج على كلمة يسوع  َعَلى َكِلَمِتَك ُأْلِقي الشَّ
 َوَيَداهُ َوِرْجاَلُه َمْرُبوَطاٌت ِبَأْقِمَطٍة َوَوْجُهُه َمْلُفوٌف ِبِمْنِديٍل.  القبر 

 
ْسَتِحق ًا َأْن َتْدُخَل َتْحَت َسْقِفي َلِكْن ُقْل َكِلَمًة  َقاِئُد اْلِمَئِة: َيا َسيِ ُد َلْسُت مُ على كلمة يسوع قال 

جاء الى   ُمْشِرفًا َعَلى اْلَمْوِت. و اْبُنُه َمِريٌض كان  إنسان آخر وهناك مثل  .َفَقْط َفَيْبَرَأ ُغاَلِمي 
. َفآَمَن  َقاَل َلُه َيُسوُع: اْذهَ   َقاَل َلُه: َيا َسيِ ُد اْنِزْل َقْبَل َأْن َيُموَت اْبِني.يسوع و  ْب. ِاْبُنَك َحيٌّ

َوِفيَما ُهَو َناِزٌل اْسَتْقَبَلُه َعِبيُدُه َوَأْخَبُروُه َقاِئِليَن: ِإنَّ   الرَُّجُل ِباْلَكِلَمِة الَِّتي َقاَلَها َلُه َيُسوُع َوَذَهَب. 



. فَ  اِبَعِة َتَرَكتْ سألهم متى تعافى؟ أجابوا: اْبَنَك َحيٌّ اَعِة السَّ فتذكر أنها   ُه اْلُحمَّى.َأْمٍس ِفي السَّ
 كانت نفس الساعة التي قال له يسوع إبنه حي.  

 

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  

ان يغيثنا في محنتنا ومأساتنا وإرتباكنا وضعفنا. بنعمته. هذا هو إسمه: عمانوئيل، الذي  
ألن الضيق    عنيتفسيره: هللا معنا. ونحن نقول مع داود في مزموره األربعين: ال تقف بعيدا  

. َيْعَمُل ِرَضى  نعم.   .قريب وال معين لي  الرَّبُّ َقِريٌب ِلُكلِ  الَِّذيَن َيْدُعوَنُه الَِّذيَن َيْدُعوَنُه ِباْلَحقِ 
ويبشرنا الرسول بولس من السجن الذي كان فيه بسبب   َخاِئِفيِه َوَيْسَمُع َتَضرَُّعُهْم َفُيَخلِ ُصُهْم.

 َرُحوا ِفي الرَّبِ  ُكلَّ ِحيٍن َوَأُقوُل َأْيضًا اْفَرُحوا.  ِافْ إيمانه بإبن هللا يقول: 
 

وُح اْلُقُدُس: اْلَيْوَم ِإْن َسِمْعُتْم َصْوَتهُ  وا ُقُلوَبُكمْ  ِلَذِلَك َكَما َيُقوُل الرُّ . فما تخف من الناس  َفاَل ُتَقسُّ
مكتوب أيضا:    الرَّبُّ َقِريٌب.فال تخف. وال تتركهم يؤثروا فيك ويغروك بكالمهم البليغ الفارغ. 

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

 .  أمين  اْلَمِسيِح َيُسوَع. 


