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ومرحبا بكم في عظة اليوم وهي من إنجيل لوقا، االصحاح ربعطاش وااليات األولى الى إخوتي نعمة وسالم لكم 
ْبِت ِلَيْأُكَل ُخْبزًا،   ربنا يسوع المسيح:السادية. إليكم القراءة باسم  يِسيِ يَن ِفي السَّ َوِإْذ َجاَء ِإَلى َبْيِت َأَحِد ُرَؤَساِء اْلَفرِ 

اَمُه. َفَأَجاَب َيُسوُع َوَكلََّم النَّاُموِسيِ يَن َواْلَفر ِ  : َهْل َيِحلُّ اإِلْبَراُء  يِسيِ يَن َقاِئالً َكاُنوا ُيَراِقُبوَنُه. َوِإَذا ِإْنَساٌن ُمْسَتْسٍق َكاَن ُقدَّ
ْبِت؟ َفَسَكُتوا. َفَأْمَسَكُه َوَأْبَرأَهُ َوَأْطَلَقُه. ُثمَّ  أَجاَبهم َوَقاَل: َمْن ِمْنُكْم َيْسُقُط ِحَماُرُه َأْو َثْوُرُه ِفي ِبْئٍر َواَل َيْنِشُلُه َحااًل  ِفي السَّ

ْبِت؟ َفَلْم َيْقِدُروا َأْن ُيِجيُبوهُ     َعْن َذِلَك.ِفي َيْوِم السَّ

 كلمة للا  الى هنا

يِسيِ يَن النَّاُموِسي ِ مع وكان أحد رؤساء الفريسيين.  في بيت يسوع كان  الفريسيون كانوا حزب ديني يهودي  . نَ و اْلَفرِ 
ومتمسكين   ينب ، مثلهم متعصناموس موسىفي ماء لعهم  والناموسيون متعصب ومتمسك بشريعة موسى حرفيا. 

فئات دينية  كانت هناك صالحين والناس خطاة. عتبروا أنفسهم أبرار ا . الفريسيون والناموسيون كذلك اإلباءبتقاليد 
فخهم ولم  م يقع في لرب لوا .ِلَكْي ُيْحِرُجوُه َفَيِجُدوا ُتْهَمًة ُيَحاِكُموَنُه ِبَهامرارا َسَأُلوُه ويكانوا يعارضوا يسوع أخرى 

ِإنَُّه َلْم َيْفَعْل َخِطيَئًة َواِحَدًة َواَل َكاَن ِفي َفِمِه َمْكٌر َوَمَع َأنَُّه في االنجيل.  قراه كما نيسوع كان طاهرا  .همطاتيتأثر بسل
ُد ِباالْنتِ َوَلْم  َيُردُّ اإِلَهاَنةَ أُِهيَن، َفَلْم  حق  بال ئ منافق يستهز المتكبر . ِمْن َبِعيدٍ اْلُمَتَكبِ ُر  َيْعِرفُ وَ الرَّبَّ َعاٍل . َقامِ ــُيَهدِ 

ويسوع كان يوبخهم على قسوة قلوبهم وريائهم.  .يسير طريق الهالك فيه وال يعلم أنه كالميفتخر بدينه و والحياة. 
  ويناديهم الى التوبة وااليمان به وباهلل الذي أرسله.

ْبتِ يسوع  يِسيِ يَن ِفي السَّ يجي  ف. راؤون م ناموسيون هموال الفريسيون هو يعرف أن و  َجاَء ِإَلى َبْيِت َأَحِد ُرَؤَساِء اْلَفرِ 
ويعلمهم   ؟ الرب دخل ذاك البيت ليفعل الخيرنافقالفريسي وهو يعرف أنه مالسؤال: لمذا إذن دخل بيت ذاك 

، أي وكتب األنبياءهم  في شريعة موسى األ ظهر لهم ما هو وعلماء الدين لين ي واجه الفريسيف.  الحق والصواب 
 خدمة الناس.  في والتواضع اْلَعْدَل َوالرَّْحَمَة َواأَلَماَنَة.

ْبتِ يوم كان  أعموا أنفسهم  فحرفيا شريعة السبت على  وافظاحيون دين والبه. هو يوم راحة أمرهم للا  السبت و  .السَّ
بَت لإلنساِن وما جعَل اإلنساَن  يوما  َيسوعُ لهم قال . يشعروا بالرحمةال يشوفوا الخير و قدروا حتى ما  : للُا جَعَل السَّ
بِت.  بِت أيًضاهو فَابُن اإلنساِن  : قالو للسَّ نعم. يسوع هو راحتـنا وسالمنا وضامن حياتنا أمام للا أبيه  . سيِ ُد السَّ

 حيث  مصرمن  همبعدما أخرجآلبائهم   للااللي أعطاها   وصايا العشرالفي  جاءت السبت وصية  وأبينا بنعمته...
أمرهم للا بالراحة من كل عمل يوم السبت  . يسوع قرن قبلالش أكثر من خمسطابفرعون  في أرض عبيد كانوا 

الئحة طويلة   وضعوا وهم .الثابتة  وعودهعلى و  ةحيااله على و شكر يته و ملكل ن  ويستمعو ن للاليعبدو  وأن يجتمعوا
الدينيون   .عملفهو إذن  ،حصاد يعتبر  يوم السبت  لمن حق  سنابلأن قطف مثال  قالوا. عملال هوما  ن يفسرو 



ضع لو  وا هذال، وهم يعمحياةليعطي ا ذيلا روحلكرين انا متمسكين في الحرف التفاصيلحياتهم في طول يقضوا 
   للقريب.محبة الو  هالمحبة ل ب يطللرب وهم ينكرون أن ا مدعين أنها من للا  فرائضهم

وما فرحوا في أيام السبت المرضى والمكفوفين والمشلولين  شفاء شاهدوا أعمال يسوع المسيح العجيبة في اليهود 
 وا قـتـلهطلبوكانوا يكرهوه اشتكوا منه و يسوع. العكس، ب  أعطاها لهمأبدا وال شكروا للا على القدرة والشفقة اللي 

س  بيا يتكلموا على الرحمة وقلبهم  ؟حماقة الدينيين ت. بوكانوا مستعدين يرجموه النه كان يعمل الخير في الس
يسوع   ُكْم أَْعَمااًل َصاِلَحًة َكِثيَرًة ِمْن ِعْنِد َأِبي، َفِبَسَبِب َأيِ  َعَمٍل ِمْنَها َتْرُجُموَنِني؟ــَأَرْيتُ يوما: يسوع قال لهم قاسي. 

ليس التمسك بالفرائض  و  ء؛واالنبيا في شريعة موسىهم ة منبو لمطالوالحق والرحمة عل م الناس الصالح والعدالة 
د  و ووعالرب  قدرةويتذكرون  دا للعمل والماليعب ون بححتى ال يص أيام السبت الراحة أمر ب. للا وتقاليد االجداد 

 مستعدين للعنف والقتل. فيهم. موجدة  غيركنها لوالشفقة. يتكلموا عليها و دينيون ما يفرحوا بالرحمة الو . بركاته لهم

بهذه  الحالل والحرام.  الختان والقواعد الغذائية.دينية وهي السبت و ممارسات  ثالث أعطوا أهمية كبيرة لالفريسيون 
يِسيِ   الرئيسالمسلمين.  مثلالقواعد ربطوا نفوسهم ووضعوا أملهم فيها.  ْبتِ دعا يسوع الى بيته يوم اْلَفرِ  الفكرة . السَّ

اَمهُ يعمل الن سيسوع مذا  اُيَراِقُبو وزمالئه  وه  َكان. سي ئة  تهني  طيبة. لكن  هو   اءـقـسـتـساالو . ِإْنَساٌن ُمْسَتْسٍق َكاَن ُقدَّ
مجمع  في يوم آخر كان يسوع  ؟االن  همأمامالمريض هذا  يشفيهل ف .ملوهو مرض مؤ  تحت الجلد َتجمُّع سائل 

بِت؟هناك فوَجَد  اليهود  فاُء في السَّ َهْل َيِحلُّ  سألهم: يواالن يسوع هو  َرُجاًل يُدُه ياِبسٌة فسألوُه ليتَِّهموُه: أيِحلُّ الشَّ
ْبِت؟  ْبتِ شفاء مريض  َيِحلُّ هل  .صعب  ماسؤال اإِلْبَراُء ِفي السَّ   سكتوا.فه. وا فيعثر ولكنهم  .سؤال سهل ؟ِفي السَّ

  مقبوال لدى للاَجَعَلُه و  َحلََّل َما كاَن ُمَحرَّماً و حل   .تخلَّص منهفك  القيود، حل  العقدة،  .يحل   حل  . فعل َيِحلُّ هل 
في سجن   ينسو حبماْلَجِميَع أن  يعلمناَواْلِكَتاَب الخطيئة الساكنة في جميع بني آدم.  حل  المشكل. مشكلةِبَكفَّاَرٍة. 

حل  هو خاص بيسوع المسيح الذي وفعل  والمخلص العظيم.المبارك الشافي  َيُسوَع اْلَمِسيحِ يحررهم  اْلَخِطيَئِة َحتَّى  
َنْفَسُه  يسوع  نَّ  الخطيئة. االنجيل يبشرنا أ وسيطرةإبليس والسالم وحررنا من قيود من للا بالنعمة والحق هو جاءنا 

َبَنا ِإَلى للِا  ؛ُمْشِكَلَة اْلَخَطاَيا َيُحل ََّماَت َمرًَّة َواِحَدًة ِلَكْي  ، َفَقْد َتَألََّم ِمْن َأْجِلَنا َنْحُن اْلُمْذِنِبيَن ِلَكْي ُيَقرِ  َفَمَع َأنَُّه ُهَو الَبارُّ
وحِ   .  الحي حمسي أمين المجد لربنا يسوع ال. َفَماَت ِبِجْسِمِه اْلَبَشِريِ  ُثمَّ َعاَد َحي ًا ِبالرُّ

ويحرر ويطهر ويفرح كل من يأتي اليه بثـقة وإيمان. وهو يقبل كل من يدعو  ويرحم ما زال يشفي الرب يسوع 
ْبِت؟: همسأل قبل أن يأكل خبزهو . دخل بيت الفريسي َيُسوعُ بإسمه المجيد.  ما  َفَسَكُتوا. َهْل َيِحلُّ اإِلْبَراُء ِفي السَّ
ْبتِ  إذا قالوا: نعم قدروا يجاوبوا.  فإنهم يناقضون أنفسهم ألنهم كانوا يشتكون من يسوع  ، َيِحلُّ اإِلْبَراُء ِفي السَّ
.  يطبس  ؤالسأغلق حناجرهم بما قدروا يجاوبوا شي.  سكتوا،ف. السبت يشفي المرضى أيام كان ويلومونه النه 

. يستهزؤون  صدموا بالحقن المنافقون المدعون يعتبروا أنفسهم أفضل ومهمين ولكنهم ما يقدروا يتحملوا الحق. ي



  المنافقال يستطيع و ين والحكمة البشرية. يتجاوز الد  يسوع سؤال هم. ال شي. ويحتقرون ويهددون وهذا كل ما في
 .  ضميرهم يوبخهمو . العميقة هوتكشف خفايا ضميرلمباشرة ل توج هترب يسوع أن يجيب ألن كلمة ال

َوَيُردُّ في سفر المزامير:  جاءكما موا. لأسكتهم فما قدروا يتك الرب  ما فتحوا أذنهم وقلوبهم ليسوع.و أفواههم وا د  س
  واقدر هم ما مهم. و ألس مالأن الرب يسوع نظر اليهم  أكيد.  ُيْفِنيِهُم الرَّبُّ ِإَلُهَنا. ،َعَلْيِهْم ِإْثَمُهْم َوِبَشرِ ِهْم ُيْفِنيِهمْ الرب 
  منتصر.مجد لربنا النرفع الفنحن  أما و الدينيون شافوا وسمعوا وضلوا صامتين. ة. حق والعدالنظرة الحتى  وايتحمل

 . وال نفشل وال ننكر إيماننا بإن للا الوحيد  فال نخاف من الدينيين وغيرهم

َيا َسيِ ُد، ِإْن ُكْنَت  بمرض البرص فقال ليسوع:  ب كان الرب يسوع يشفي كل من كان يطلبه. مثـل راجل كان مصا
َرِني  َماَذا ُتِريُد َأْن َأْفَعَل َلَك؟: ه الرب َسَألف ،يدعو يسوع أن يرحمه  آخر وكان رجل أعمى. ُتِريُد َفَأْنَت َقاِدٌر َأْن ُتَطهِ 

ًة هذه الَعَرَف َأنَّ ويسوع   َمِريٌض ُمْنُذ َثَماٍن َوَثاَلِثيَن َسَنةً وإنسان آخر كان    َطِويَلًة اْنَقَضْت َوُهَو َعَلى ِتْلَك اْلَحالِ الُمدَّ
يك  لأتريد أن تخلص؟ كل ما ع ْشَفى؟ـَأُتِريُد َأْن تُ  َل َلَك؟َماَذا ُتِريُد َأْن َأْفعَ يا له من سؤال:  ْشَفى؟ـَفَسَأَلُه: َأُتِريُد َأْن تُ 

في ألحيا لمجد للا كن سوأن تتقول نعم يا رب، أريد أن تشفيني وتحررني وتطهرني وتخلصني أن تعمله هو أنك  
  ما يريده للا له المجد. كيغيرك  اآلب. فال تخف من يسوع. إنه يحبك وهو قريب ويريد أن يدخل في حياتك ل 

ما  حتى يشوفوا مذا سيعمل يسوع له.  عن قصد هناك  وهحضر أأكيد أنهم هم  .يسوع  كان أماممستـسقي  لرج
يعتبروه  كانوا ساحة. و لكانوا يعرفوه. يشوفوه في مجمعهم وفي السوق وا، المستسقي كانوا يقدروا يعملوا الخير في

ذاك المعاق  وااستخدمهم الفكر.  هذا هما فيوالرب يسوع يقولوا: مكتوب عليه.  يلال غيرهم من للا مثل   ضروب م
  حر  وأبرأه وأطلقه ما قال شي. أمسكه يسوع َوَأْبَرأَهُ َوَأْطَلَقُه. َأْمَسَكُه . ويسوع صنع العجيب  وسيلة يجربوا به يسوع

مذهولين فبقوا جامدين في مكانهم  وأما الدينيون أكيد أن المريض كان فرحان. عجيب. . في الحالبصحة جيدة و 
  يريد  للاه. فرائض من الدين وواجباته و وأفضل بكثير خير   ما هوهم يفهموا جعليألهم حتى سيسوع ن. وصامتي 

ين؟الرحمة ما هو األهم، ف .الدينية العقيمة طقوسلبااألعمى  تمسكال والشفقة الرحمة وال    أم الد 

  قطعفعل؟ هل ت ـ، ماذا تعلى األرض  مطروحمصاب عدوك رأيت  نفترض أنك مدعو إلى حفلة وفي الطريقة 
 سقطت نفترض أنك ؟ و اعدتهسأم توقف لم الحفلة؟ لىتتأخر عك خوفا أن  ستمر طريقوتللرصيف اآلخر طريق لا

تمسك يده بامتنان؟ كثيرون  ، أم  من عشيرتك وعقيدتك، فهل ترفض ألنه ليس ك لمساعدتكعدو جاء  في بئر و 
يعلمنا هو يسوع المسيح  ربنا  لكنرحم. يا مالدين يحكم و .  راض بهموهم يضنوا أن للا يضعون الدين قبل الرحمة

ة ونحن ساقطين في الخطي  ينالهو جاء اربنا يسوع مكان. كل في كل يوم و لكل إنسان كيفما كان  والمحبةالرحمة 
وال  فعل الخير دون شرط في  حر  هو المسيحي   ،بفضل يسوع الحي. وطهرنا فرائضهمن قيود الدين و  حررناو 

 . للا أبيناْسُلَك ُمَتَواِضعًا َمَع  يَ الرَّْحَمَة وَ ِحبَّ يُ ْصَنَع اْلَحقَّ وَ يَ  وهف .مكافأة إنتظارحتى 



ِلَكْي َنُموَت َعِن اْلَخَطاَيا  من دافع رحمته َحَمَل ُهَو َنْفُسُه َخَطاَياَنا ِفي َجَسِدِه َعَلى اْلَخَشَبةِ ؛ هو حررنايسوع الطيب  
 . يسوع  موت في اليوم الثالث بعد صلبه.  لوقيامته من اتام وخالص أكيد بموته الكفاري غفر  حقق لنا  َفَنْحَيا ِلْلِبرِ 

 .  وهو سالمنا وحريتنا هو رائد إيماننا ومكمله

ُر ِبَهاِإنَّ اْلَكِلَمَة َقِريَبٌة ِمْنَك. ِإنََّها ِفي َفِمَك َوِفي َقْلِبَك َوَما َهِذِه اْلَكِلَمُة ِإالَّ َكِلَمُة اإِليَماِن الَّ : ب مكتو  ِن َأنََّك إِ ، ِتي ُنَبشِ 
َفِإنَّ اإِليَماَن ِفي الَقْلِب ُيَؤدِ ي  ،اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبَيُسوَع َرب ًا َوآَمْنَت ِفي َقْلِبَك ِبَأنَّ للَا َأَقاَمُه ِمَن اأَلْمَواِت ِنْلَت اْلَخالَص 

آمين. ونحن آمنا وال   َمْن ُهَو ُمْؤِمٌن ِبِه اَل َيِخيُب. ِإَلى اْلِبرِ  َواالْعِتَراَف ِباْلَفِم ُيَؤيِ ُد اْلَخاَلَص أَلنَّ اْلِكَتاَب َيُقوُل: ُكلُّ 
هو، أمس واليوم  تغير، فهو   مايسوع الرب . بالمسيح يسوعنسكت ونتكلم باسم يسوع ونعلن نعمة للا للخالص 

ِليَن َعْن َرَجاِء   ُبُتوا ِفي اإِليَمانِ ــاثْ و  ِاْسَهُرواف ،األعزاء. نعم آمين إخوتي آمينوالغد.  ِسيَن َوَراِسِخيَن َوَغْيَر ُمَتَحوِ  ُمَؤسَّ
اَلِم َمَعُكْم َأْجَمِعيَن. آِمينَ  ،وقبلتموهاإِلْنِجيِل الَِّذي َسِمْعُتُموُه   .  َوِإَلُه السَّ


