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 13. عظتنا اليوم هي من إنجيل لوقا، االصحاح يحسنعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع الم
 . اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح: 5الى  1واألعداد 

َفَقاَل َيُسوُع  ِئِحِهْم.َوَكاَن َحاِضرًا ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َقْوٌم ُيْخِبُروَنُه َعِن اْلَجِليِليِّيَن الَِّذيَن َخَلَط ِبياَلُطُس َدَمُهْم ِبَذَبا
 ،َل َهَذا؟ َكالَّ َأُقوُل َلُكمْ  ألَنَُّهْم َكاَبُدوا ِمثْ َأَتُظنُّوَن َأنَّ َهؤاَُلِء اْلَجِليِليِّيَن َكاُنوا ُخَطاًة َأْكَثَر ِمْن ُكلِّ اْلَجِليِليِّينَ َلُهْم: 

 ،َأْو ُأوَلِئَك الثََّماِنَيَة َعَشَر الَِّذيَن َسَقَط َعَلْيِهُم اْلُبْرُج ِفي ِسْلَواَم َوَقَتَلُهمْ  َبْل ِإْن َلْم تَُتوُبوا َفَجِميُعُكْم َكَذِلَك َتْهِلُكوَن.
َبْل ِإْن َلْم تَُتوُبوا  ،َكالَّ َأُقوُل َلُكمْ  لسَّاِكِنيَن ِفي ُأوُرَشِليَم؟اُنوا ُمْذِنِبيَن َأْكَثَر ِمْن َجِميِع النَّاِس َأَتُظنُّوَن َأنَّ َهؤاَُلِء َكا

 َفَجِميُعُكْم َكَذِلَك َتْهِلُكوَن.

 هذه كلمة اهلل
 

قتلهم  يينجليل عنبعض وأخبروه جاء ال لماالصليب الموت على واجه يل طريقه الى أورشليمكان في  يسوع
ترعرع  كانالرب يسوع الن اهرب من بيالطس.  أو نتقم من مواطنيكاذهب وا: له قالواكأنهم  .بيالطس

نهاية في . الخوف في يسوع وازرعي حاولوا ألنهم كانت سيئةففكارهم ما أأفي الناصرة في ارض الجليل. 
يِسيِّ  جاءهذا االصحاح  . اهرب من هنا فإن هيرودس عازم على قتلك ؛بنفسك انجِ : لربقالوا لو مثلهم  نَ و َفرِّ

أما . موت من أجل خطيئة العالميصعد ألورشليم لال يحتى  ة شيطانية ضّد يسوعمعارضأيضا كانت هذه و 
هم الذين أعطوا إسم فلسطين لتلك األرض حتى ال الرومان و  .بيالطس فكان الوالي الروماني في فلسطين

 ووضعوا هيرودس ملكا على اليهود.يذكر إسم يهوذا وال إسرائيل 
 

ام ـكّ حُ يد بيالطس و الى م لُيسلَّ لكن الرومانية  لمحاربة القوات ال أورشليمالى صعد أن ي كان صمميسوع و 
 لكن ،ة مابتضحيدمه ط ـلـَ ـخْ يُ لال جاء  يسوعو . البشريةلخالص ويحكم عليه بالموت وفقا لمشيئة اهلل اليهود 

ن و الجليليأن كانوا يقصدون معارضيه و . لنا أبديةكافية كاملة  تضحية إختيارهمن هو  دمهو  جسدهقدم يل
ال أشرارا كانوا  هم يتألمون الذين أن الناس لفكرة هي طبيعية في اه هذ قتلهم.أن يلبيالطس اهلل ما سمح لوا 

أنه يستحق ما  هتهمنو عليه حكم نال فبسبب مرض يتألم ما الشخص ل. األلموأن اهلل كتب عليهم  ارار أش
ال مذا نقول عن المؤمنين بالمسيح الذين يتألمون . النه أخطأ من وجع بهاأص ليس كل األلم نتيجة خطأ وا 

  من أهلهم ومواطنيهم وسلطات بلدانهم؟
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إخوتي،  ياكما هو مكتوب:  نقدر نعرف إرادة اهللو اء. الرجو  االيمان تقوى فينتعلم الصبر ونالمعاناة في 
أن امتحان وكونوا على ثقة ب تنزل بكم التجارب والمحن المختلفة، اعتبروها سبيال إلى الفرح الكلي.عندما 

ودعوا الصبر يعمل عمله الكامل فيكم لكي يكتمل نضوجكم وتصيروا أقوياء  إيمانكم هذا ينتج صبرا
وهو يتمنى اإلنسان يتألم ه. عملشّر  بسببصحيح أن هناك من يتألم  قادرين على مواجهة جميع األحوال.

نزع هو بسببهم ويتمنى لهم األكثر. والغفران يشفي هذا الوجع ويحرر. والغفران  ملاأللم لآلخرين مثلما تأ
ِتِهْم َيْغِفْر َلُكْم َأْيضًا َأُبوُكُم ويسوع قال: . واألخوةمصالحة للسالم المرارة والحقد و  َفِإنَُّه ِإْن َغَفْرُتْم ِللنَّاِس َزالَّ

ِتُكْم. ِتِهْم اَل َيْغِفْر َلُكْم َأُبوُكْم َأْيضًا َزالَّ ْن َلْم َتْغِفُروا ِللنَّاِس َزالَّ . َواِ   السََّماِويُّ
 

 الربالتوبة هي االعتراف بالخطية أمام اهلل وطلب المغفرة ومساعدة و لتوبة وااليمان. لالناس كل دعو اهلل ي
والسالم بالفكر والعمل والكالم دون رياء وال كذب. الطريق الذي وضعه  واإلخالصعلى السلوك في الحق 

الذي به نرجع اليه هو يسوع المسيح الذي قال عن نفسه: أنا هو الطريق والحق والحياة ال جميعا  لنا اهلل
لكنه وّعد يعطينا . خالية من المشاكلحياة  الى اهلل ال يدعونا الحقيقةفي أحد يأتي الى اآلب إال بي. 

يريد ان يدخل لكن الى اهلل الذي  ال ذاتهامشكللال  نظرأ. فيغيثنالمعنا  ويكون المشاكل وسطالسالم في 
 . هل كفي حياتك ليصلحها ويطهر 

 

من ي وقع ذال أورشليمتنبأ وأعلن تدمير ه قولب. يهلكونس ايتوبو لم  مرتين أنهم إن معارضيهل قاليسوع و 
 كانوا ألنهم يسوع الملك والمخلصبملكوت اهلل  وارفض اليهود. ميالديةسنة سبعين  نيةروماالقوات ال

في الذي يستمر  الشخصكذلك . خسروا كل شيء تمردهمونتيجة  أرضية تهممملكفي وضع  طمحوني
في بالتأكيد  سيريو األلم له وألقربائه الذل و لوم نفسه ويجيب يفهو اإلنجيل  لخبرسمع  بعدماوتمّرده تعصبه 
 . ص وقتلهماشخأسقط على ثمانية عشر  برج الذيالالرب يسوع حدث ذكر لهم و  .الهالكطريق 

 

َوثاَلِثيَن َثَماٍن منذ  مريضارجل كان  ىه شفسبق للرب أن المكان الذيبركة سلوام التي كانت في  وقعهذا 
ربما البرج سقط عليهم. شفائهم. ينتظرون آخرون  مرضى كان في ذلك المكانمعجزة.  .على فراشه َسَنةً 

أعداء  كلنا نحنو الجميع أخطأوا وهم عاجزون عن بلوغ ما يمجد اهلل. . َلْيَس ِعْنَد اهلِل ُمَحاَباةٌ في الحقيقة 
الذي فيه لنا  أنقذنا من سلطة الظالم ونقلنا إلى ملكوت ابن محبتهو نا بأح. لكن اهلل محبة وهو اهلل بالخطية

ِفي اأَلْعَماِل  يَن َوَأْعَداًء ِفي اْلِفْكرِ ْجَنِبيِّ أَوَأْنُتُم الَِّذيَن ُكْنُتْم َقْباًل  :مكتوبكما هو  غفران الخطاياأي  الفداء
يَرِة َقْد َصاَلَحُكُم اآلنَ   . َماَمهُ أ َلْوٍم َواَل َشْكَوى ِلُيْحِضَرُكْم ِقدِّيِسيَن َوِبالَ  ِباْلَمْوتِ ْسِم َبَشِريَِّتِه ِفي جِ  الشِّرِّ

 



 هو موجوده. غفران اهلل اللي فيه السالم والحرية والفرح قرباالنسان يتألم ويتخبط في الظالم والحّل موجود ب
فماذا يقول  .بكلمة المسيحوالسماع هو من التبشير يلزم فقط خطوة االيمان. وااليمان هو نتيجة السماع و 

إال كلمة اإليمان التي  وما هذه الكلمة ؟ إنه يقول: إن الكلمة قريبة منك. إنها في فمك وفي قلبكالكتاب
 فإن .وآمنت في قلبك بأن اهلل أقامه من األموات نلت الخالص أنك إن اعترفت بفمك بيسوع ربا ،نبشر بها

كل من هو مؤمن به ألن الكتاب يقول:  اإليمان في القلب يؤدي إلى البر واالعتراف بالفم يؤيد الخالص
فإن كل من  غنيا تجاه كل من يدعوه. ألن للجميع ربا واحدا فال فرق بين اليهودي واليوناني .ال يخيب

م حتى تزدادوا رجاء بقوة ليمألكم إله الرجاء كل فرح وسالم في إيمانكأمين. و  .يدعو باسم الرب يخلص
 آمين.  باسم الرب يسوع المسيح. الروح القدس

 


