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السالم عليكم ومرجبا في االستماع الى عظتنا اليوم واللي هي من إنجيل لوقا،

االصحاح التاسع عشر وااليات الواحد واألربعين الى ثمانية وأربعين .إليكم القراءة باسم

ربنا يسوع المسيح:
ِ
يما ُه َو َيْقتَ ِر ُبَ ،ن َ
ظ َر ِإَلى اْل َم ِد َين ِة أورشليم َوَب َكى َعَل ْي َها َق ِائالًِ :إَّن ِك َل ْو َعلِ ْم ِت أ َْن ِت أ َْيضاً
فَ
ِ
حتَّى ِفي يو ِم ِك ه َذا ما هو لِسالَ ِم ِك .وَل ِك ِن اآلن َق ْد أ ْ ِ
ِ ِ
ام
َ
َ
َْ
ُخف َي َع ْن َع ْيَن ْيكَ .فإَّن ُه َستَأْتي أََّي ٌ
َ
َ َ َُ َ
ط ِب ِك أَعد ِ ِ ٍ
ِ
ِ
اصرون ِك ِمن ُك ِل ِجه ٍة ويه ِدمون ِك وبِن ِ
ِ
يك
َوُي ِحي ُ
اؤك ِبم ْت َرَسة َوُي ْحد ُقو َن ِبك َوُي َح ُ َ ْ
َْ ُ
َ ََْ ُ َ ََ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ان ا ْفِتَق ِاد ِكَ .وَل َّما المسيح َد َخ َل
فيك َوالَ َي ْت ُرُكو َن فيك َح َج اًر َعَلى َح َج ٍر ألََّنك َل ْم تَ ْع ِرِفي َزَم َ
َّ ِ
ِِ ِ
وب أ َّ
َن َب ْيِتي َب ْي ُت
اْل َه ْي َك َل ْابتََدأَ ُي ْخ ِرُج الذ َ
يعو َن َوَي ْشتَ ُرو َن فيه َقائالً َل ُه ْمَ :م ْكتُ ٌ
ين َك ُانوا َيِب ُ
ِ
ِ
الصالَ ِة ،وأ َْنتُم َج َعْلتُموهُ م َغ َارَة ُلص ٍ
اء
َّ
ان ُي َعل ُم ُك َّل َي ْو ٍم في اْل َه ْي َك ِل َوَك َ
وصَ .وَك َ
ُ
ُ َ
َ ْ
ان ُرَؤ َس ُ
َن َّ
اْل َكهَن ِة واْل َكتََب ُة مع وجوِه َّ
َن ُي ْهلِ ُكوهَُ .وَل ْم َي ِج ُدوا َما َيْف َعُلو َن أل َّ
الش ْع َب
الش ْع ِب َي ْ
طُل ُبو َن أ ْ
ََ ُُ
َ َ
َّ
ان ُمتَ َعلِقاً ِب ِه َي ْس َم ُع ِم ْن ُه.
ُكل ُه َك َ
هذه كلمة هللا
يسوع َب َكى على أورشليم .يسوع إبن هللا الذي له كل السلطان في السماء وعلى األرض
يبكي .االنسان يبكي بسبب األلم و ِ
الحداد والظلم؛ ويبكي على الشر اللي فعله .داود

الملك والنبي بكى بسبب خطاياه وقال في أحد مزاميره :ص َار ْت ِلي ُدم ِ
وعي ُخ ْب اًز َن َها اًر
ُ
َ
َوَل ْيالً .وهذا البكاء هو من التوبة .لكن يسوع الواحد الطاهر القادر على كل شيء بكى.
ال على نفسه؛ لكن على المأساة القادمة على اليهود بسبب رفضهم لرحمة هللا وغفرانه.
فكان حزينا مثلما كان هللا حزينا على شعب إسرائيل في العهد القديم بسبب تمردهم.

السِيد َّ ِِ
ُسر
ول َّ ُ
ويسوع ال يفرح بهالك األشرار .هللا نفسه قالَ :ح ٌّي أََنا َيُق ُ
الرب ،إني الَ أ َ
ير ،بل ِبأَن ير ِجع ِ
ِ ِ ِ
ط ُرِق ُك ُم
ط ِر ِيق ِه َوَي ْحَياِ ،إ ْر ِج ُعوا ْار ِج ُعوا َع ْن ُ
الش ِر ُير َع ْن َ
ب َم ْوت الش ِر ِ َ ْ ْ َ ْ َ
الفاسدة؛ َفلِ َما َذا تَ ُموتُون؟ ويسوع كان ينادي الى التوبة وااليمان به ويبشر بملكوت هللا.
ثالث مرات في االنجيل نرى يسوع يبكي .من عطفه مع مريم ومرثا على وفاة أخوهن
ِ
ام ُة
لعازر الذي كان مدفون منذ أربعة أيام .فقال يسوع لشقيقتي لعزار :أََنا ُه َو اْلقَي َ
ات َف َسَي ْحَيا .ثم عندما كان يصلي وهو يستعد لمواجهة
آم َن ِبي َوَل ْو َم َ
َواْل َحَياةَُ ،م ْن َ
الموت على الصليب من أجل أورشليم وكل العالم .يقول الكتاب أن الرب يسوع َق َّد َم
ات لِْلَق ِ
ات وتَضرع ٍ
اخ َش ِد ٍيد ودموٍع ِطْلب ٍ
َن ي َخلِ
ِ
ِ
ص ُه ِم َن اْل َم ْو ِت.
أ
ر
اد
ص َر ٍ
ْ
َ
َ
ُ
َ َ
َ
َُُ
بُ

والمرة الثالث نرى ربنا يسوع يبكي هي االن على أورشليم وهو ينظر لها .ونظرة الرب
هي من الحزن كما نظر الى بطرس الذي نكره ثالثة مرة قبل أن صاح الديك الليلة

أسلم فيها يسوع نفسه ألعدائه .وفي نظرة الرب الدعوة الى التوبة .لكن أورشليم وأشرافها
كرهوا يسوع وطلبوا هلكه .ويسوع بكى على مصيرهم لسبب رفضهم لدعوة هللا ورحمته
لهم وحريتهم من سلطان إبليس العامل في السلطات الدينية والسياسية.
يسوع راح الى الهيكل ووجد فيه سوق .والهيكل كان المكان المقدس الذي كان هللا

يحضر فيه .واالن يسوع المسيح كلمة هللا المتجسد يأتي بنفسه الى هذا المكان العظيم.
مكان العبادة والصالة .نظر الى الهيكل وأورشليم كما ينظر الى العالم الفاسد والعنيف.
ظر عَلى بِني اْلب َش ِر هل ِمن َف ِ
ِمن َّ ِ
طالِ ِب هللاِ؟ والرب يسوع ينادي
اه ٍم َ
َْ ْ
َ
َ
الس َماء اَ َّلربِ َي ْن ُ َ َ
الناس الى التوبة وااليمان به كل يوم.
الهيكل كان بيت للصالة وتقديم الذبائح الحيوانية من أجل الخطايا والشكر وكان

جماهير الناس يصعدون اليه من كل مكان بهتافات الفرح .كما يذكره المزمور:122
الر ِب َن ْذهب .تَِقف أَرجُلَنا ِفي أَبواِب ِك يا أ ِ
ِِ
يم .ولما كان
ين لِي :الى َب ْي ِت َّ
َف ِر ْح ُت ِباْلَقائل َ
َْ َ ُ
ُ ُْ
َُ
ُورَشل ُ
ِ
ِِ
ِ
ين َي ْس َم ُع ُه ْم َوَي ْسأَُل ُه ْم َوُكل
عمره إثني عشر جلس يسوع في هذا الهيكل في َو ْسط اْل ُم َعلم َ

ِِ
َّ ِ
ِ
ِ
َج ِوَبِت ِه .ثم لما بدأ عمل هللا كان أيضا يعلم في الهيكل
الذ َ
ين َسم ُعوهُ ُب ِهتُوا م ْن َف ْهمه َوأ ْ
ِ
ش
ويشفي المرضى .وفي هذا الهيكل وقف الرب يوما ونادى بأعلى صوتهِ :إ ْن َعط َ
طِن ِه أ َْنهار م ٍ
ِ
ِ
ِ ِ
اء َح ٍي.
اب تَ ْج ِري ِم ْن َب ْ
ال اْلكتَ ُ
أَ
آم َن بي َك َما َق َ
َُ َ
َحٌد َفْل ُيْقب ْل إَل َّي َوَي ْش َر ْبَ .م ْن َ
واالن في نهاية خدمته اإللهية تنبأ الرب يسوع على دمار أورشليم والهيكل فيها .ليس
من االنتقام النهم ما أمنوا به ،لكن بسبب إخيارهم الموت .وهذا ما حدث سنة سبعين

ميالدية .الرومان هدموا المدينة والهيكل ولم يبقى منه سوى المسمى حائط المبكى .في
الحقيقة ،من ي ْخ ِطئ عن المسيح يضر نْفسهُ .كل مب ِغ ِ
ضيه ُي ِحبو َن اْل َم ْو َت .هذا هو حال
َُ َ َُ
ُ َ
ُْ
َْ ُ
العالم الى اليوم .رفضوا النور والسالم والحق والخالص وأحبوا الدين والقوة والموت.

الرومان حرقوا المدينة وهلكوا الكثير من اليهود وتشتت آخرون في كل األرض.

هناك فكرة يجب توضيحا بإختصار وهي قولهم أن هللا لعن اليهود وهو يعاقبهم بكل
المصايب .هذا الكالم ليس من الرحمة وال من محبي السالم وال يوافق بشارة االنجيل.

يسوع إبن هللا مات من أجل الجميع وعلى الصليب صلي :أغفر لهم يا أبي النهم ال
ِ
ِ
اآلن
يعو َن هللاَ َوَلك ِن َ
يعلمون مذا يفعلون .ويقول الكتابَ :فِإَّن ُه َك َما ُك ْنتُ ْم أ َْنتُ ْم َم َّرًة الَ تُط ُ
ُر ِح ْمتُ ْم ِب ِع ْصَي ِ
يعوا لِ َكي ُي ْر َح ُموا ُه ْم أ َْيضاً ِب َر ْح َمِت ُك ْم.
اآلن َل ْم ُي ِط
ان َه ُؤالَ ِء َه َك َذا َه ُؤالَ ِء أ َْيضا
ً
َ
ُ
ْ
ِ
ِ
يع معاً ِفي اْل ِعصي ِ ِ
أل َّ
يع .بالمسيح يسوع الحي.
َن هللاَ أ ْ
َْ
ان ل َك ْي َي ْر َح َم اْل َجم َ
َغَل َق َعَلى اْل َجم ِ َ
إال أننا نعرف أن أمام يسوع ،اإلنسان هو أمام االختيار بين الحياة والموت .واالنسان

من طبيعته يختار مثل االخرين ليكون منهم .والشخص يتبع ما يوافق ذوقه وسماعه
ِ
ظه ُر لِ ِ
إل ْن َس ِ
يم ًة
وج ُد َ
ط ِر ٌ
وهو متأكد أنه في الطريق الصحيح .في الحقيقة تُ َ
يق تَ ْ َ
ان ُم ْستَق َ
ط ُر ُق اْل َم ْو ِت .ويسوع المسيح جاء من هللا بالنعمة والحق والنصر .من يتبعه
َو َع ِاقَبتُ َها ُ

فهو يسير في طريق الحياة الن الرب يسوع صرح :أنا هو الطريق والحق والحياة ،فال
أحد يأتي الى اآلب إال بي.

ِفي سِب ِ
ط ِر ِ
يق َم ْسلِ ِك ِه الَ َم ْو َت .الرب يسوع تنبأ على المأساة القادمة
يل اْلِب ِر َحَياةٌ َوِفي َ
َ
على أورشليم القدس وعلى الهيكل .كما تنبأ على األلم والمحن والمعاناة التي تضرب
العالم واألرض بسبب إختيار الناس للظالم .وهذا ما يحدث اليوم وأسوء سيحدث حتى

يعود الرب يسوع في مجده .تكلم على حر ٍ
وب َومجاعات َوأ َْوِبَئ ٌة َوَزالَ ِزُل .وإضطهاد على
ُُ
المؤمنين من أجل إسمه .وتكلم أن أ َْنِبياء َك َذب ٌة يُقومون وي ِ
ضلو َن َكِث ِ
ينَ .والرب يريد أن
ير َ
َ ُ َ َ ُ َُ
َ
يبشر بإنجيل الخالص والسالم َش َه َاد ًة لِ َج ِمي ِع األ َُممِ .قبل النهاية.

وهذا التحذير هو موجه إلينا كما هو مكتوب :اليوم ،إن سمعتم صوته فال تقسوا قلوبكم.
نحن المدعوين لحياة الطاعة وااليمان في إبن هللا نثبت في هذا االيمان في الرجاء
والطهارة والسالم ألننا صرنا أوالد هللا وجسدنا هو هيكال للروح القدس كما هو مكتوب:
َن َجس َد ُكم ُهو َه ْي َك ٌل لِلرو ِح اْلُق ُد ِ
يك ُم َّال ِذي َل ُك ْم ِم َن هللاِ َوأََّن ُك ْم َل ْستُ ْم
س َّال ِذي ِف ُ
أَما تَ ْعَل ُمو َن أ َّ َ ْ َ
اشتُ ِريتُم ِبثَم ٍنَ .فم ِج ُدوا هللا ِفي أَجس ِاد ُكم وِفي أَرو ِ
اح ُك ُم َّالِتي ِهي َِّّلِلِ.
أل َْنُف ِس ُك ْم؟ ألََّن ُك ْم َق ِد
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ

ِ
ولنا وعد الرب عن سماء ج ِد َيد ًة وأَرضاً ج ِد َيد ًة وعن اْلم ِد َين َة اْلمَق َّدس َة أ ِ
يم اْل َجد َيدةَ
َْ
ُ َ ُ
َ
ََ ً َ
َ
ُورَشل َ
السم ِ
ِ
الن ِ
اء ِم ْن ِع ْن ِد هللاِ ويكون َم ْس َك ُن هللاِ َم َع َّ
اس َو ُه َو َسَي ْس ُك ُن َم َع ُه ْم َو ُه ْم
َن ِازَل ًة م َن َّ َ
ط ِه ُر
ونو َن َل ُه َش ْعباً َوهللاُ َنْف ُس ُه َي ُكو ُن َم َع ُه ْم ِإَلهاً َل ُه ْمُ .كل َم ْن ِع ْن َدهُ َه َذا َّ
اء ِب ِه ُي َ
َي ُك ُ
الر َج ُ
نْفسه َكما هو َ ِ
َِّ ِ ِ
يها
اس َه ُروا ِإذاً ألََّن ُك ْم الَ تَ ْع ِرُفو َن اْلَي ْوَم َوالَ َّ
الس َ
اع َة التي َيأْتي ف َ
طاهٌرَ .ف ْ
َ َ ُ َ َُ
ِ
ِ
ين .تعالى أيها الرب يسوعَ .ب ِاركنا
ول الربَ :ن َع ْم ،أََنا آتي َس ِريعاً .آم َ
الرب يسوعَ .يُق ُ
واَحرسنا ،أ ِ
ضيء ِب َو ْج ِهك َع ْلينا َوا ْر َح ْمنا ،ا ْرَفع يا َّرب َو ْج َهك َع ْليناَ َواَ ْمَنحا َسالماً .آمين.
ُْ ْ
ِ
ين.
باسم اآلب واالبن والروح القدس .آم َ

