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هي من إنجيل لوقا،  و اليوم    ةعظإخوتي وأخواتي ومرحبا بكم في االستماع لونعمة  سالم 
 يسوع المسيح:    نا. اليكم القراءة باسم رب5الى   1واألعداد   13االصحاح  

  ِئِحِهْم.َوَكاَن َحاِضرًا ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َقْوٌم ُيْخِبُروَنُه َعِن اْلَجِليِليِ يَن الَِّذيَن َخَلَط ِبياَلُطُس َدَمُهْم ِبَذَبا
 أَلنَُّهْم َكاَبُدوا  َأْكَثَر ِمْن ُكلِ  اْلَجِليِليِ ينَ   ُخَطاةً َأَتُظنُّوَن َأنَّ َهؤاَُلِء اْلَجِليِليِ يَن َكاُنوا  َفَقاَل َيُسوُع َلُهْم:  

َفَجِميُعُكْم َكَذِلَك َتْهِلُكوَن. َأْو ُأوَلِئَك الثََّماِنَيَة َعَشَر  َتُتوُبوا  َبْل ِإْن َلْم    َل َهَذا؟ َكالَّ َأُقوُل َلُكْم،ِمثْ 
َأْكَثَر ِمْن َجِميِع    ُمْذِنِبينَ َأَتُظنُّوَن َأنَّ َهؤاَُلِء َكاُنوا    ،الَِّذيَن َسَقَط َعَلْيِهُم اْلُبْرُج ِفي ِسْلَواَم َوَقَتَلُهمْ 

اِكِنيَن ِفي ُأوُرَشِليَم؟    َفَجِميُعُكْم َكَذِلَك َتْهِلُكوَن.َتُتوُبوا  َبْل ِإْن َلْم    َكالَّ َأُقوُل َلُكْم،النَّاِس السَّ

 هذه كلمة هللا
 

الصليب  الموت على  ينتظره فيها من آلم و وهو عالم بما كان    ألورشليم  هطريقكان في    يسوع
ان الوالي الروماني في  بيالطس كو   .ِبياَلُطُس   همهلكُيْخِبُروَنُه َعِن َجِليِليِ يَن    َقْوملما جاء هذا ال

  يسوع  يأملون أنانوا  ك  .عمله الحاكم الوثنيا  مسوع  وقالوا ليقوم  حضر ذاك الفاليهود.  أرض  
هذا االصحاح  نهاية  في    .هقتليلفرصة  بيالطس  ل  هذا يعطيبو من الجليل  نه  القوم وينتقم  ي

اْخُرْج َواْذَهْب ِمْن ُهَنا    :هقالوا لو مرسلون من قبل هيرودس    الى يسوعآخرون    نَ َفرِ يِسيِ و  جاء
 وهذا الملك الشرير هو الذي قتل نبي هللا يوحنا المعمدان..  أَلنَّ ِهيُروُدَس ُيِريُد َأْن َيْقُتَلكَ 

 

ار  الدينيون    هو الذي أرسلِهيُروُدَس  عرف أن  ويسوع     اذهبوا:  قال لهمالنه  بهذا التحذير الغد 
اليوم الثالث يتم بي  وفي  قولوا لهذا الثعلب ها أنا أطرد الشياطين وأشفي المرضى اليوم وغدا  

والرب يسوع أشار لموته  .  اليوم وغدا وما بعدهما  أكمل مسيرتيالبد أن  ولكن    ،كل شيء
نرى سلطانه هو على حياته النه قال لهم في يوم  العظيم  القريب على الصليب، ومن كالمه  

حياتي مني، بل أنا أبذلها باختياري. فلي السلطة أن أبذلها ولي السلطة  ال أحد ينتزع  آخر:  
 .  أن أستردها. هذه الوصية تلقيتها من أبي



 

لى الصليب. روح الشرير  كلهم حاولوا يغيروا مسيرة يسوع حتى ال يؤمن به الناس وال يوصل ا
ْم َكَذِلَك  كُ َفَجِميضرورة التوبة وإال  جميعا  لهم  بي ن    وضعهم ضد إبن هللا القدوس. والرب يسوع

كذلك  ضحايا بيالطس.    مثل  ُخَطاةً   واَكان  الجليليين  ُكل  بالنسبة ليسوع  .  ، قال الربْهِلُكونَ تَ 
اِكِنيَن ِفي ُأوُرَشِليمَ  مرة  كل  و   .َسَقَط َعَلْيِهُم اْلُبْرُج َوَقَتَلُهمْ الذين  كانوا خطاة مثل    َجِميِع السَّ

 .وال هروب منه  والهالك الذي يعلنه يسوع ال عالج له  ْهِلُكوَن.يَ ْم  هَفَجِميعُ لتوبة وإال  ليدعوهم  
 

والتوبة هي الكف  عن الفساد والكذب وكل الشرور، وتغيير السلوك والذهن. التوبة ليست  
أنت  تغيير جذري.    ،لممارسات السيئةعلى اف  ـوق  ت  ال، إنما  الشخص  هفعليالندامة على ما  

يسوع    مسإبالغفران    البابكل حريتك أمام هللا طالقرار  خذ  أتفهللا    طريق  لست فيتعترف أنك  
بروح هللا    يومكل  يحدث    غييروالت.  كليكفر عن خطايا  ه الطاهر على الصليبالذي سفك دم

 .  تغدي روحك  ه والصالةتكلملبالسماع    .فينا
 

.  ه لهمسالمو   لنعمة هللا  مهسبب رفضالوشيك ب  خرابهاالى  الرب  أشار  بذكره مدينة أورشليم  و 
الشي اللي كانوا  ميالدية من القوات الرومانية.   70  سنةحدث مع هيكلها  مدينة  ال  خرابو 
ُيْؤِمُن اْلَجِميُع ِبِه    ،يستمر في عمله  يسوعوا  َتَركأنهم إذا    حدث لهم. قالوا يوماخافوا منه  ي

وَماِنيُّوَن وَ    ،: ُخْذهُ سوعيعلى  قائلين  لبيالطس    َصَرُخوا. وهم  َيْأُخُذوَن َمْوِضَعَنا َوُأمََّتَناَفَيْأِتي الرُّ
 .  : َلْيَس َلَنا َمِلٌك ِإالَّ َقْيَصرُ بصوة عال  وقالوا  .ُخْذُه اْصِلْبهُ 

وحدث هذا لهم  .  وهالك السكان  دمار مدينتهم وهيكلهمبأمر القيصر    هذا،  سنة من بعد  70و
والدينيون مثلهم اليوم.  .  همتقاليددينهم و مفضلين  ملكهم ومخلصهم  وا المسيح  رفضالنهم  

  .كل ما يزرعه اإلنسان فإياه يحصد أيضان بالمسيح ولكنهم ما يسمعوا لكالمه.  ن االيمادعو ي
من    ،من يؤمن باالبن فله الحياة األبديةال ليهلك العالم بل ليخلص العالم به.  هللا أرسل يسوع  

 .  بل يستقر عليه غضب هللا  ،يرفض أن يؤمن باالبن فلن يرى الحياة



جاؤوا الى يسوع  ن  و الفريسييسوع.    هالك  واأرادورؤساء اليهود الدينيين  هيرودس  بيالطس مثل  
كانوا    كأنهمأن يخرج من منطقة سيدهم هيرودس.    يسوعطالبين من  أوال  هيرودس  رسالة من  ب

  ِإْن َلْم َتُتوُبوا َفَجِميُعُكْم َكَذِلَك َتْهِلُكوَن.قال لهم:  مكرهم و رأى    يسوع  ربال.  ة يسوعالميريدون س
يسوع واجه  والرب  تغيير السلوك والذهن.    تدفع الىوهي    السماع لكلمة هللامن  تجي    التوبةو 

.  يفهميسمع و العاقل  التوبة وااليمان به.  ة  ر رو ضهم  عل مو   المتدينين بكلمة الحياة. هو الحياة.
 الدين ما يرحم وال يضمن الغفران والحياة األبدية.  ويشوف أن  

 

وأول من    .ن تحقيق العمل الذي أرسله هللا أن يعمله على األرضميسوع  الناس حاولوا يبعدوا  
ام  الخالص للخطاة،  يسوع  حتى ما يحقق  .  الشيطانكان  هذه  حاول يغير خطة هللا   إبليس  وخد 
يسوع    نانشكر ربفنحن  أما  .  يسوعن عالناس    بعادإلكل جهدهم  يعملوا  الملعون كثيرون وهم  

الرب يسوع   اآلب.  حررنا من سيطرة إبليس وعبودية الخطية وجعلنا نكون من أوالد هللا  النه
 تيقظوا من نومهم ويجوا عنده هو المخلص والشافي العظيم.  سي  الناس  جعلأظهر الرحمة لي

 

اَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن  :  قال يسوع  يشفيهم ويعطي لهم حياة جديدة وأبدية حسب مشيئة هللا اآلب.
في العالم    األصوات  .يُْقِبَل ِإَليَّ ِإْن َلْم َيْجَتِذْبُه اآلُب الَِّذي َأْرَسَلِني َوَأَنا ُأِقيُمُه ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيرِ 

ِباْلَكْيِل الَِّذي    ،اْنُظُروا َما َتْسَمُعونَ كثيرة وكلها تدعي الصالح. وربنا يسوع له المجد يقول لنا:  
اِمُعوَن.   فإنكم    ،ال تدينوا لئال تدانواوحذرنا الرب قائال:  ِبِه َتِكيُلوَن ُيَكاُل َلُكْم َوُيَزاُد َلُكْم َأيَُّها السَّ

وهم دائما  وااليمان  يدعون التقوى  فال نكون مثلهم الذين  .  بالدينونة التي بها تدينون تدانون 
 .  الفظيعةحظوا عيوبهم  دون أن يال  على اآلخرين ألدنى خطأيحكموا  

 

  . يسوع لم يخطئ أبداُسْلَطانًا َأْن َيِديَن َأْيضًا أَلنَُّه اْبُن اإِلْنَسانِ يسوع    أَْعَطاحكم وهو  يهللا وحده 
من  عقاب ي  بسرعة بالقول أن كل مرض أو كارثة أو وبأ ه  نحكمما  ففهو االنسان الكامل.  

خطايانا لما يبقى أحد على األرض الن الجميع أخطأوا  يجي يعاقبنا على  لناس. لو  على ا  هللا
ونكون    إرادة هللا  ةعرفم فيللن مو     االيمانبنتعلم الصبر  المعاناة  في ونحن  مجد هللا.  أعوزهم  و 

: يا إخوتي، عندما تنزل بكم التجارب والمحن المختلفة اعتبروها سبيال  هذا يقولل.  مثل يسوع



ودعوا الصبر يعمل    انكم هذا ينتج صبراأن امتحان إيمإلى الفرح الكلي وكونوا على ثقة ب
   عمله الكامل فيكم لكي يكتمل نضوجكم وتصيروا أقوياء قادرين على مواجهة جميع األحوال.

 

لسالم  لللحياة  نحن مدعوون  ما هو رحيم معنا.  كهللا يريد أن نكون رحماء  صادق قول الرب.  
َفاْلَبُسوا  .  المسيح يسوعلنا بهللا    فعلكما  بعض  مع  بعضنا  ممارسة الرحمة والغفران  و والمحبة  

يِسيَن اْلَمْحُبوِبيَن اْحَشاَء َرْأَفاٍت َوُلْطفًا َوَتَواُضعًا َوَوَداَعًة َوُطوَل اَناٍة، ُمْحتَ  ِمِليَن  َكُمْخَتاِري هللِا اْلِقدِ 
َلى اَحٍد َشْكَوى. َكَما َغَفَر َلُكُم  َبْعُضُكْم َبْعضًا َوُمَساِمِحيَن َبْعُضُكْم َبْعضًا اْن َكاَن أَلَحٍد عَ 

 ِفي اْلَمِسيُح َهَكَذا اْنُتْم اْيضًا. َوَعَلى َجِميِع َهِذِه اْلَبُسوا اْلَمَحبََّة الَِّتي ِهَي ِرَباُط اْلَكَماِل. َوْلَيْمِلكْ 
ِريَن. َوُكلُّ َما َعِمْلُتْم ِبَقْوٍل اْو  ُقُلوِبُكْم َساَلُم هللِا الَِّذي اَلْيِه ُدِعيُتْم ِفي َجَسٍد َواِحٍد َوُكوُنوا َشاكِ 
 آمين.    ِفْعٍل، َفاْعَمُلوا اْلُكلَّ ِباْسِم الرَّبِ  َيُسوَع َشاِكِريَن هللَا َواآلَب ِبِه.


