
کاری که مسیح برای ما انجام می دهد

2021 اکتبر 10خطبه 
21-14: 4لوقا 

مقدمه وعظ
این هفته من قصد دارم یک سری دو هفته ای را در مورد مأموریت و خدمت عیسی شروع کنم.

من اکنون می خواهم متن کتاب مقدس ما را بخوانم.
لطفاً گوش دهید و قلب خود را به روی خداوند باز کنید که در کالم خود با ما صحبت می کند.

 ۲۱ تا ۱۴ از آیه۴لوقا فصل 
 و عیسی با قدرت روح به جلیل بازگشت و گزارشی از او در تمام مناطق اطراف منتشر شد.۱۴ 

 و در کنیسه های آنها تعلیم می داد و همه او را جالل می دادند.۱۵
و به ناصره آمد ، جایی که در آنجا پرورش یافته بود. و طبق عادت او ، روز سبت به کنیسه رفت و برای خواندن برخاست.۱۶
 و طومار اشعیاء نبی به او داده شد. طومار را باز کرد و جایی را که در آن نوشته شده بود ، پیدا کرد ،۱۷
 ”روح خداوند بر من است ، زیرا او مرا مسح کرده است تا به فقرا بشارت دهم. او مرا فرستاده است تا اسرا را آزاد کنم و۱۸

بینایان را نابینا ببینم ، و مظلومان را آزاد کنم. ،
 تا سال نعمت خداوند را اعالم کند. ”۱۹
 و طومار را باال آورد و به خدمتکار پس داد و نشست. و چشم همه در کنیسه بر او دوخته شد.۲۰

 و شروع کرد به آنها گفت: ”امروز این کتاب مقدس در شنوایی شما تحقق یافته است.”۲۱ 

 را می خوانیم:۸ آیه ۴۰با هم اشعیا باب 
چمن ها پژمرده می شوند ، گل ها محو می شوند ، اما کالم خدای ما تا ابد پابرجا خواهد ماند.

لطفاً با من دعا کنید
روح القدس، لطفاً قلب و ذهن ما را به روی عیسی کالم زنده باز کن.

ما نیاز داریم که عیسی چشمان ما را باز کند و خبرهای خوبی را به ما اعالم کند تا بتوانیم سفیران او در دنیایی آسیب دیده ،
شکسته و از دست رفته باشیم.

لطفاً از کلمه خود، با قوت روح القدس، برای شبیه ساختن ما به عیسی استفاده کن.
ما در نام او دعا می کنیم.

آمین

در اینجا خالصه خطبه امروز ما آمده است.
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(16-14: 4نکته اول: عیسی به کلیسا رفت )لوقا 
(20 الف ، 18 ، 4:17نکته دوم: عیسی مسیح است )لوقا 

(18a-19: 4نکته سوم: کاری که مسیح برای ما انجام می دهد )لوقا 

(16-14: 4نکته اول: عیسی به کلیسا رفت )لوقا 
: و عیسی با قدرت روح به جلیل بازگشت ، و گزارشی از او در سراسر سرزمین اطراف منتشر شد.۱۴آیه 
 و در کنیسه های آنها تعلیم می داد و همه او را جالل می دادند.۱۵

روی این نقشه می بینید که جلیل این منطقه در شمال اسرائیل است.
اینجا بود که عیسی بزرگ شد.

وی خدمات زیادی را در این زمینه انجام داد.
تأثیرات یونانی و رومی زیادی در جلیل وجود داشت.

 پیش از میالد فتح کردند.۳۶۰یونانیان این منطقه را در 
 قبل از میالد زمام امور را به دست گرفتند.۶۳و رومیان در سال 

بنابراین شما ترکیبی از فرهنگ ها و مردم را در این منطقه داشتید.
بسیاری از یهودیان بودند که فرهنگ آنها یونانی بود و با یهودیان آمیخته بود.

غیریهودیان رومی و فرهنگ آنها نیز با هم آمیخته بودند.
ارتش روم و مقامات دولتی همه را تحت کنترل داشتند و از مردم مالیات می گرفتند.

اکثر یهودیان از رومی ها متنفر بودند و خواهان آزادی این ارتش بودند که سرزمین آنها را تصرف کرده بود.
مردم به دنبال کمک از خدا بودند.

آنها از رم نجات می خواستند.
آنها می خواستند خدا کسی را برای کمک به آنها بفرستد.

 می بینیم که همه درباره عیسی صحبت می کردند.۱۴در آیه 
گزارشی درباره او در حال انتشار بود ، زیرا او به مردم آموزش می داد و شفا می داد.

 به ما می گوید که او به کنیسه های شهرهای مختلف رفت و در آنجا تدریس کرد.۱۵آیه 
زیرا عیسی خاخام بود.

یک خاخام مانند یک کشیش است.
یک خاخام رهبر مذهبی در یک جامعه یهودی است.

: و به ناصره آمد ، جایی که در آنجا پرورش یافته بود. و طبق عادت او ، روز سبت به کنیسه رفت و برای خواندن۱۶آیه 
برخاست.

ناصره یک روستای کوچک در جلیل بود.
اینجا بود که عیسی در کودکی بزرگ شد.

 سال سن دارد.۳۰اکنون او حدود 

ما در اینجا می بینیم که رسم او بوده است ، یا عادت معمول اوست که در روز سبت به کنیسه برود.
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به یاد داشته باشید که مردم جلیل توسط غیریهودیان احاطه شده اند که به خدای واقعی اعتقاد ندارند.
بنابراین رفتن به کنیسه بخش مهمی از زندگی معنوی و فرهنگی این جامعه بود.

این جامعه ای بود که به سرعت توسط فرهنگ یونانی و رومی در حال تغییر بود.

 بیشتر بدانید این است: عیسی کلمه زنده و پسر خدا است.16تنها چیزی که می خواهم در مورد آیه 
اما هر هفته عیسی به عبادت خدا و معاشرت با قوم خدا می رفت.

و ما نیز باید
بیایید اکنون به نکته دوم برویم.

(۲۱ تا ۲۰ الف ، ۱۸ ۱۷ آیه ۴نکته دوم: عیسی مسیح است )لوقا فصل
: و طومار اشعیاء نبی به او داده شد. طومار را باز کرد و جایی را که در آن نوشته شده بود ، پیدا کرد ،۱۷آیه 

 می خواند.61عیسی از کتاب اشعیاء نبی ، فصل 
 سال قبل از تولد عیسی پیامبر بود.۷۰۰اشعیا 

 را در چند قسمت بررسی کنیم ، زیرا موارد مهم زیادی در اینجا وجود دارد.۱۸ما قصد داریم آیه 
 با این جمله آغاز می شود۱۸آیه 

 الف ”روح خداوند بر من است ، زیرا او مرا مسح کرده است۱۸

وقتی اشعیا این پیشگویی را که عیسی خواند نوشت ، اشعیا درباره مسیح صحبت می کرد.
ما وقت نداریم به آنچه که اشعیا در مورد مسیح گفته است نگاهی بیندازیم ، اما در اینجا نمونه ای از آنچه اشعیا نبی گفته است

آورده شده است.

 ۲ تا ۱ آیه ۱۱اشعیا فصل
 شاخه ای از کنده یسی بیرون می آید و شاخه ای از ریشه هایش میوه می دهد.۱
 و روح خداوند بر او آرام می گیرد ، روح حکمت و فهم ، روح توصیه و قدرت ، روح دانش و ترس از خداوند.۲

جسی پدر پادشاه دیوید بود.
 یک پیشگویی است که از فرزندان یسی و داوود متولد می شود.۱ آیه ۱۱اشعیا فصل

و روح القدس بر او و همراه او خواهد بود.
او دارای خرد ، قدرت و دانش متفاوت از هر شخص دیگری خواهد بود.

اگر بقیه اشعیا را بخوانید ، متوجه می شوید که اشعیا نبی مکرر در مورد این بنده خاص خداوند صحبت می کند که روزی خواهد
آمد.

این شخص مسیح نیز نامیده می شد.
مردم یهود صدها سال منتظر بودند تا این نجات دهنده قدرتمند از طرف خدا برای کمک به مردم بیاید.

مردمی که تحت ستم روم رنج می بردند مشتاق بودند خداوند مسیح را بفرستد.

می گوید گزارشی درباره عیسی در حال گردش است.۱۴به همین دلیل است که آیه 
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 می گوید که او توسط همه جالل یافته است.15به همین دلیل است که آیه 
بسیاری از آنها معتقد بودند که عیسی با توصیف مسیح در اشعیا مطابقت دارد.

زیرا مردم می توانستند ببینند که عیسی دارای روح خداوند و روح حکمت و فهم است.

 به ما می گوید که این بنده خداوند مسح خواهد شد.۱۸آیه 
رهبران ویژه در کتاب مقدس با روغن و دعا مسح شده بودند.

اما شخصی که اشعیا درباره او نوشت بسیار خاص است.
این بنده خداوند که اشعیا در مورد آن می نویسد توسط خدا مسح شده است ، و همچنین روح خدا را دارد.

فقط دو مکان در کتاب مقدس وجود دارد که در آن می خوانیم در مورد شخصی که هم مسح خدا و هم روح خدا را دارد.
 شائول به عنوان پادشاه مسح شد:۶ و ۱ آیه ۱۰در اول سموئیل فصل 

 سپس ساموئل یک فالسک روغن برداشت و روی سر ]شائول[ ریخت و او را بوسید و گفت: »آیا خداوند تو را به عنوان قوم۱
خود اسرائیل مسح نکرده است؟ و تو بر قوم خداوند پادشاهی خواهی کرد. آنها را از دست دشمنان اطراف خود نجات دهید. و این

برای شما نشانه ای خواهد بود که خداوند شما را به عنوان شاهزاده بر میراث خود مسح کرده است ...
 آنگاه روح خداوند بر شما هجوم خواهد آورد و شما با آنها نبوت کرده و به مرد دیگری تبدیل خواهید شد. ”۶

 داوود به عنوان پادشاه مسح شد:۱۳ آیه ۱۶در اول سموئیل فصل 
 سپس ساموئل شاخ روغن را گرفت و ]داوود[ را در میان برادران خود مسح کرد. و روح خداوند از آن روز بر داود شتافت.۱۳

و ساموئل برخاست و به رامح رفت. «

 به ما می گوید که روزی پادشاه دیگری می آید که مسح خدا را دریافت می کند و کارهای خارق العاده ای را که در۶۱اشعیا 
قسمت امروز کتاب مقدس می خوانیم انجام می دهد.

و امروز ما در لوقا فصل چهار در مورد آن روز خاص در کنیسه ای در ناصره سرخ می کنیم ، هنگامی که مسیح به مردم ظاهر
شد.

عیسی است.
عیسی مسیح و پادشاه واقعی است.

 می خوانیم که عیسی مسح و روح را دریافت کرد، درست مانند پادشاه شائول و پادشاه داوود.۱۰در اعمال رسوالن فصل 

 می گوید:۳۸ آیه ۱۰اعمال رسوالن فصل 
 ”خدا عیسی ناصری را با روح القدس و با قدرت مسح کرد. او به نیکی پرداخت و همه کسانی را که شیطان تحت ستم قرار۳۸

داده بود شفا داد ، زیرا خدا با او بود.”

دوستان من ، بسیار مهم است که ببینید آنچه عیسی در این آیاتی که ما امروز به آن توجه می کنیم می گوید.
عیسی می گوید که او بیش از یک معلم شریعت ویا رببای است.

عیسی بیش از یک نبی است.
عیسی فراتر از یک پادشاه انسانی است.

عیسی مسیح، پسر خدا است که برای تغییر جهان فرستاده شده است.

 اتفاق افتاد ، نگاه کنیم.۶۱بیایید به آنچه بعد از خواندن عیسی از اشعیا 
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 صحبت می کنیم.۱۹ و ۱۸و سپس در مورد معنای آیات 

: و طومار را پیچید و به خدمتكار پس داد و نشست.۲۰آیه 
و چشم همه در کنیسه بر او دوخته شد.

وقتی عیسی خواندن نبوت اشعیا را به پایان رساند ، نشست.
در فرهنگ آمریکایی ، ما برای آموزش و صحبت با جمعیت بلند می شویم.

مثل االن که دارم می کنم.
 سال پیش در کنیسه ای، یک معلم شریعت در مقابل تماشاگرانش نشست تا تدریس کند.۲۰۰۰اما 

وقتی عیسی نشست ، چشم همه به او دوخته شد.
اتاق ساکت است.

همه با توجه کامل گوش می دهند تا بفهمند عیسی در مورد این سخنان اشعیا نبی چه می گوید.
و آنچه عیسی می گوید شگفت انگیز است.

 نگاه کنید.۲۱به آیه

: و شروع کرد به آنها گفت: ”امروز این کتاب مقدس در گوش شما تحقق یافته است.”۲۱آیه 

 سال پیش نوشته شده بود به حقیقت پیوست.۷۰۰عیسی می گوید کلماتی که در اشعیا 
وعده های اشعیا در مورد برکت بزرگ خدا در حال انجام بود.

چرا؟
چون عیسی آنجا بود.

عیسی به مردم در ناصره اعالم کرد که او مسیح است.
او کسی بود که همه منتظرش بودند.

مردی که می گوید این یا دیوانه است، یا دروغ می گوید، یا حقیقت را می گوید.
به نظر شما کدام است؟

آیا عیسی از نظر روحی ناپایدار بود، مانند کسی که فکر می کند الویس پریسلی است؟
فکر می کنید او فقط برای جلب توجه دروغ می گوید؟

یا فکر می کنید عیسی حقیقت را می گفت؟

من معتقدم او راست می گفت.
زیرا عیسی کارهایی کرد که فقط مسیح می تواند انجام دهد.

یعنی نقطه سوم.
(18a-19: 4نکته سوم: کاری که مسیح برای ما انجام می دهد )لوقا 

 الف ”روح خداوند بر من است ، زیرا او مرا مسح کرده است تا به فقرا بشارت دهم.۱۸آیه 

وقتی عیسی گفت که آمده است ”برای بشارت دادن به فقرا” ، منظور او کیست؟
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افراد فقیری که عیسی به آنها بشارت می دهد چه کسانی هستند؟
شما چی فکر میکنید؟

برخی تصور می کنند که او در مورد افرادی صحبت می کند که از نظر مالی ضعیف هستند.
دیگران فکر می کنند که او در مورد افراد فقیر معنوی صحبت می کند.

این مهم است.
زیرا نحوه پاسخگویی به آن طوری هست که دیدگاه شما را نسبت به جهان مشخص می کند.

پاسخ شما مأموریت کلیسای خدا را تعیین می کند.

شاید عیسی در مورد افراد فقیر جسمی صحبت می کرد.
این واضح ترین معنی کلمات اوست.

خداوند قطعاً به فقرا و رنج کشان اهمیت می دهد.
کتاب مقدس پر است از احکامی در مورد مراقبت از بیوه ها و یتیمان، استقبال از غریبه ها و اجازه دادن به فقرا برای جمع آوری

مزارع.

این متن از لوقا فصل چهارم توسط رهبران کلیسا و انقالبیون سیاسی استفاده شده است.
آنها استدالل می کنند که معنای اصلی کلمات عیسی فیزیکی بود.

آنها معتقدند عیسی وعده داده بود که مردم را از فقر، بردگی، ستم سیاسی و بیماری نجات دهد.

مردم در سراسر جهان به دلیل نداشتن آب تمیز در حال مرگ هستند.
مردم از بیماری ها و بیماری های وحشتناکی رنج می برند.

آیا خدا می خواهد قومش به آن افراد کمک کنند؟
بله، من معتقدم او این کار را می کند.

به همین دلیل است که برخی کلیساها دارای کمد لباس، بانک غذا و کلینیک های پزشکی هستند تا به مردم کمک کنند.

برخی از شما در کشورهایی با دیکتاتورها و پلیس مخفی زندگی کرده اید.
مردان شرور در بسیاری از کشورها به مردم ظلم می کنند.

اگر شما رنج می برید و می شنوید که عیسی آزادی و عدالت را ارائه می دهد و شفا می دهد، این یک خبر خوب به نظر می
رسد.

درست؟

اما آیا عیسی در مورد آزادی از اسارت جسمانی و کوری جسمانی صحبت می کرد؟
یا در مورد مقوالت معنوی صحبت می کرد؟

بیایید به دو وعده بعدی که عیسی درباره آنها صحبت کرد نگاه کنیم.
سپس می توانیم تصمیم بگیریم که او در اینجا درباره چیزهای جسمانی صحبت کرده است یا روحی.

 ب: ”او مرا فرستاده است تا آزادی اسرا را اعالم کنم و بینایی را برای نابینایان بازیابم، و مظلومان را آزاد کنم”.۱۸آیه 
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برخی از متکلمان فکر نمی کنند که عیسی در مورد نابینایی جسمی یا افرادی که از نظر جسمی تحت ستم هستند صحبت می کرد.
آنها استدالل می کنند که عیسی در این آیات فقط در مورد مسائل معنوی صحبت می کرد.

و ما این را در کتاب مقدس می بینیم.
 پولس درباره نابینایان معنوی صحبت می کند:۴ آیه ۴در دوم قرنتیان فصل 

 ”خدای این عصر ذهن کافران را کور کرده است ، به طوری که آنها نمی توانند نور انجیل جالل مسیح را که تصویر خدا است۴
ببینند.”

  عیسی گفت:۳۴ آیه ۸در یوحنا 
 ”به راستی، واقعاً به شما می گویم ، هر که گناه می کند، برده گناه است.”۳۴

آیا تا به حال احساس کرده اید که اسیر یک عادت بد هستید؟
گاهی اوقات یک عادت بسیار بد می تواند مانند زندان باشد.

آیا وقتی با یک گناه پی در پی مبارزه می کنید، احساس نمی کنید که در زنجیر هستید؟
گناه بردگی است.

گاهی احساس آزادی می کند.
اما دروغ است.

گناه ما را نسبت به حقیقت کور می کند.

وقتی برای خود زندگی می کنیم، هرگز آرامش، شادی و رضایت را نخواهیم یافت.
گرسنگی ما برای آزادی در واقع می تواند ما را به بردگی بگیرد.

 سال آتئیست خود داشتم.۱۰این همان احساسی بود که من در 
فکر می کردم آزادم و خوشحال.

اما من در واقع از نظر معنوی نابینا بودم و با خواسته های خودم زنجیر شده بودم.
خوشبختانه ، به لطف خدا، او روح القدس را فرستاد تا در دیدن عیسی به من کمک کند.

عیسی تنها کسی است که می تواند مرا از اسارت آزاد کند.

عیسی واقعاً مردم را از بردگی معنوی آزاد می کند.
او کسی است که می تواند نابینایی شما را درمان کند تا بتوانید نجات دهنده خود را ببینید.

نجات دهنده شما عیسی زندگی کاملی داشت که نمی توانید.
او مرد تا زنجیرهای شما را برداشته و مجازاتی را که شما سزاوار آن هستید ، بگیرد.

او از زنجیرهای مرگ جدا شد و از مردگان برخاست.
او قول می دهد که شما را از مرگ معنوی برمی خیزد.

عیسی تنها راه حل برای رنج جسم و روح است.
به همین دلیل افراد نیازمند همیشه می خواستند به عیسی نزدیک شوند.

او جذامیانی را که نیاز به شفا داشتند جذب کرد.
او اخراجیانی را که نیاز به ترمیم داشتند جذب کرد.

او مردان نابینایی را که نیاز به دیدن داشتند جذب کرد.
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رنج جسمانی آنها عمیق ترین نیاز روحی آنها را آشکار کرد.
به همین دلیل آنها مسیح را تنها امید خود می دانستند.

دوستان من ، عیسی مسیح نیامد تا تنها با نیازهای جسمانی خود به مردم کمک کند.
و او تنها با نیازهای روحی به کمک نیامد.

عیسی می تواند در هر دو مورد کمک کند ، و می کند.
اما چون او خداست ، تصمیم می گیرد که چگونه و چه زمانی به ما کمک کند.

گاهی اوقات ما را از مشکالت جسمی ما مانند بیماری، فقر و ستم نجات می دهد.
اما گاهی اوقات سرطان درمان نمی شود.

گاهی اوقات یک زندانی در زندان می ماند.
اما گاهی اوقات زندانی که در زندان می ماند آزادی معنوی از گناه و مرگ را تجربه می کند.

گاهی اوقات یک فرد نابینا از نظر جسمی نابینا می ماند، اما عیسی چشم های معنوی را به او می دهد تا نجات دهنده خود را ببیند.

همه اعضای بدن ما می میرند، دوستان من.
بنابراین بزرگترین نیاز ما شفای روحهای ماست که برای همیشه زنده خواهند ماند.

اما عیسی به رنج جسمی در جهان امروز نیز اهمیت می دهد.
و او از ما ، بدن مسیح، برای ارائه کمک و امید به افرادی که آسیب دیده و از دست داده اند ، استفاده می کند.

ما ماموریت داریم، دوستان من.
اگر به عیسی به عنوان نجات دهنده خود اعتماد کرده اید، پس او شما را از کوری و بردگی روحی شما رها کرد.

و سپس شما را به مأموریت می فرستد.
 می گوید: ”همانطور که پدر من را فرستاد ، من نیز شما را می فرستم.”۲۱ آیه ۲۰عیسی در یوحنا فصل 

و چون ما توسط عیسی فرستاده شده ایم ، کاری را که او انجام داد انجام می دهیم.

سه نکته را که هنگام اعزام باید به خاطر بسپاریم:
شکستگی فیزیکی در جهان ریشه معنوی دارد.

عیسی به زمین آمد تا درمانی برای شکستگی های روحی ارائه دهد.
عیسی تنها کسی است که می تواند رابطه خراب شده بین خلقت و خالق را برطرف کند.

اما او همچنین به مردم غذا می داد، شفا می داد و از نظر جسمی کمک می کرد.
او برای گناه و برای همه دردهایی که گناه در جهان ایجاد می کند راه حلی ارائه می دهد.

بنابراین ، بدن مسیح باید همان ترکیب را به جهان ارائه دهد.
ما به شکستگی قابل مشاهده و فیزیکی در زندگی افراد اطراف خود می پردازیم.

و ما به آنها کمک می کنیم تا شناخت خود را از عیسی به عنوان خداوند و نجات دهنده افزایش دهند.
زیرا می دانیم که روح آنها به آزادی نیاز دارد که فقط عیسی می تواند آن را فراهم کند.

هفته آینده خواهیم دید که چگونه مردم کنیسه به این موارد عیسی پاسخ دادند.
امیدوارم هفته آینده اینجا باشید تا با ما بیاموزید و دعا کنید ، و عیسی را که مسیح و خداوند ما است بپرستید.
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بیا حاال با هم دعا کنیم.

پدر ، از تو سپاسگزاریم که پسر خود عیسی، مسیح را فرستادی تا به ما در دیدن حقیقت کمک کند.
از اینکه ما را از اسارت گناه خود آزاد کردید سپاسگزاریم.

از اینکه این امتیاز را به ما می دهید که پیام آوران خبرهای خوب باشیم، به ما می دهید.
همان خبر خوبی که ما را نجات داد، پیام امید و زندگی ابدی است که ما با هر کسی که مالقات می کنیم به اشتراک می گذاریم.

از ما برای جالل خود در همه کارهای ما استفاده کنید، ما به نام عیسی می پرسیم.
آمین
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