
22.1.23مقدمة 

، نسمع عن قائد المئة 8في إنجيل متيوس، الفصل 

خادمه مريض وقائد المئة يطلب من يسوع .  الروماني

لقبطان ا.  يظهر قائد المئة ثقةكبيرة بيسوع.  أن يشفيه

ن في وقت الحق ، سيؤم.  ليس يهوديًا ولكنه روماني

إن .  كثير من الناس من الدول غير اليهودية بيسوع

العظة التيتحتوي على نص عظة من رسالة بولس 

.سيحالرسول إلى أهل رومية تتعلق أيًضا بالثقة في الم



ا َدَخَل يَُسوُع َكْفَرنَاحُ .5 ِمئٍَة وَم، َجاَء إِلَْيِه قَائِدُ َولَمَّ

يَْطلُُب إِلَْيِه 

ْطُروٌح فِي ٱْلبَْيِت يَا َسي ُِد، ُغََلِمي مَ »: َويَقُولُ .6

ا بًا ِجدًّ .«َمْفلُوًجا ُمتَعَذ ِ

.«ْشِفيهِ أَنَا آتِي َوأَ »: فَقَاَل لَهُ يَُسوعُ .7

تَِحقًّا يَا َسي ُِد، لَْسُت ُمسْ »: فَأََجاَب قَائُِد ٱْلِمئَِة َوقَالَ .8

يَْبَرأَ  قُْل َكِلَمةً فَقَْط فَ أَْن تَْدُخَل تَْحَت َسْقِفي، لَِكنْ 

.  ُغََلِمي



ْنٌد ِلي جُ . ْحَت ُسْلَطانٍ ِِلَن ِي أَنَا أَْيًضا إِْنَساٌن تَ .9

:  رَ فَيَْذَهُب، َوِِلخَ ! ٱْذَهبْ : أَقُوُل ِلَهَذا. تَْحَت يَِدي

.  «فَيَْفعَلُ ! عَْل َهَذاٱفْ : فَيَأْتِي، َوِلعَْبِديَ ! ٱئْتِ 

ا َسِمَع يَُسوُع تَعَجَّ .10 َب، َوقَاَل ِللَِّذينَ فَلَمَّ

ي لَْم أَِجْد َواَل فِ : ُكمْ اَْلَحقَّ أَقُوُل لَ »: يَتْبَعُونَ 

!  َذاإِْسَرائِيَل إِيَمانًا بِِمْقَداِر هَ 



َمَشاِرِق َن َسيَأْتُوَن ِمَن ٱلْ إِنَّ َكثِيِري: َوأَقُوُل لَُكمْ .11

َِّكئُوَن َمعَ  إِْبَراِهيَم َوإِْسَحاقَ َوٱْلَمغَاِرِب َويَت

اَواِت،َويَْعقُوَب فِي َملَُكوِت ٱلسَّمَ 

ا بَنُو ٱْلَملَُكوِت فَيُ .12 َمِة ْطَرُحوَن إِلَى ٱلظُّلْ َوأَمَّ

.  «ْسنَانِ بَُكاُء َوَصِريُر ٱِْلَ ُهنَاَك يَُكوُن ٱلْ . ٱْلَخاِرِجيَّةِ 

ا ٱْذَهْب، َوَكمَ »: ِمئَةِ ثُمَّ قَاَل يَُسوُع ِلقَائِِد ٱلْ .13

.اَعةِ ََلُمهُ فِي تِْلَك ٱلسَّ فَبََرأَ غُ . «آَمْنَت ِليَُكْن لَكَ 
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17+ 16: 1يف رومية 

اجملمتع العزيز ،

أأان ال "يكتب بولس ، .  نص عظة اليوم موجود يف الفصل الأول من رومية. 1
هنا قوة هللا اليت ختلص لك من يؤمن.  أأجخل من برشى يسوع ، مث الهيود أأوالا -ا 

ىل حيدث هذا بسبب اال ميان ويؤد.  لأن البشارة تكشف بر هللا.  اليواننيون ي ا 
ابال ميان الصديقون: "هكذا هو مكتوب ابلفعل يف الكتاابملقدس.  اال ميان

(، ب ب17+ 16: 1رومية ." )س يجدون احلياة



ا من بدلان خمتلفة ويف مواقف حياة خم . 2 تلفة أأختيل أأشخاصا

ا 20مر كرمي يبلغ من الع: يفكرون يف نص الكتاب املقدس هذا عاما

ا يف الصني وبنيامني ي 30فيأأفغانس تان ، وكمي يبلغ من العمر  بلغ عاما

ا يف أأملانيا40من العمر  أأتصور أأن الثالثة مهنم .  عاما

ب أأن جي.  يس تعدونلمجموعهتم الكتابية للتحدث عن هذا النص

قدس هذا يوحض هذا الرسائل اليت ميكن أأن حيملها نص الكتاب امل

ا يف حياتنا .أأيضا



(  أأ 16: 1رو ." )أأان ال أأجخل من البشارة.  "كرمي يف أأفغانس تان. 3

نه أأفضل: عىل العكس.  لست جخالا عىل اال طالق من برشى يسوع ا 

ون قبل عامني ، عندما أأعطاين املبرشون الكوري.  ماحدث يل يف حيايت

ا"يف اكبول  ا جديدا أأنيكون ال ميكن: ابللغة ادلارية وقرأأته ، فكرت" عهدا

ا هل هذا ما ينبغي أأن يكون عليه هللا؟  أأليست لك .  هذا حصيحا

في الوصااي الصعبة من هللا؟  أأليس هو اذلي يرصخ الناس عىل ذنوهبم

ادلنيا والآخرة؟



ىل جامعة صغرية من املس يحيني اجلدد. 4 لقد أأكد يل.  مث انضممت ا 

لهنا وخملصنا منذوصول .  اال خوة والأخوات املس يحيون أأن يسوع هو ا 

ىل الاختباء ىل السلطة ، اضطرران حنن املس يحيني ا  س متر ن .  طالبان ا 

 ، يف الاجامتع من أأجل دراسة الكتاب املقدس والعبادة ، ولكنفي الرس

اا يف ماكن خمتلف .  نعم ، أأان أأعرتف برساةل يسوع للخالص.  ودامئ

ا .أأعطت قوة هللا هذه حليايت منعطفاا خمتلفاا متاما



قبل ذكل ، اكنت حيايت جمرد رصاع من أأجل البقاء وهللا وضع علي . 5

ضافياا ا وخوفاا ا  اءحتت حمك الآن ال تزال حيايت تاكحف من أأجل البق.  ضغوطا

.  وعلكن عىل مدى حيايت ييضء نور يس.  طالبان أأكرث من أأي وقت مىض

ىل اجلنة بعد هذهاحلياة ن لك عىل الرمغ م.  لقد حضى حبياته حىت أأذهب ا 

جيابياا ا ا   همم أأان.. يسوع حيبين .  املشألك ، أأعطى يسوع حيايت مزاجا

ا كام اكن من قبل .ابلنس بة هل ولست أأحدا



!  اي لها من مجةل رائعة( أأ 17: 1رو " )ابلبشارة يُعلن بر هللا. "6

ذا مل: عداةل هللا ال تعين أأيهتا ادلودة ، هل أأمتمت الناموس لكه؟  ا 

ىل اجلحمي عداةل ابلنس بة للمس يحيني ، تعين!  يكنكذكل ، اذهب ا 

ىل اجلحمي من أأجل: هللا .  يسوع يدفع المثن من أأجكل ، ويذهب ا 

ىل اجلنة وميكنين أأن أأمسع اليوم ابين كرمي ، أأنت: وميكنين أأنأأذهب ا 

!احلبيب



:  م هذابصفيت شاابا مس يحياا ، اكن عل أأوالا أأن أأفه. 7

ميان هل ا  هل قانون ، بل ا  هللا هللا ال يطلبين.  هللا ليس ا 

أأس تطيع .يعطيين ابنه ورم اذلي حيبنيويرفعين من الرتاب

اا ابلنس بة يل ، أأحياانا .  أأن أأثق  يظهر هذا ليس سهالا دامئ

ا هل هذا حصيح حقاا ، هل هللا رحميةجدا : اخلوف القدمي

ومليئة ابحلب؟



ذا اكتشف الطالبان أأنين مس يحي ، سأأكون ميتاا. 8 ننا.  ا  ال فا  ال وا 

ىل يسوع .  نعرف كيف س نعيش هذا الش تاء لكنين الآن أأنمتي ا 

.  ريمع يسوع ، حىت الطالبان ال يس تطيعون تدم.  وهوأأقوى من املوت

ا ، سأأكون يف اجلنة مع يسوع بعد غد  أأريدأأن لكين.  حىت لو قتلواين غدا

يل وهذه احلياة هنا عىل الأرض .  أأكون حذرا أأريد أأن-عائليت حباجة ا 

اا حتت حمك طالبان .ساعدان يسوع.  أأعيش ، لكن ليس دامئ



نعم اان احب.  نعم ، أأعرتف ليسوع.  كمي يف الصني. 9

نه جنمي الهادي كرث أأ .  هو وليس رئيس دولتنا.  املس يح  ا 

.  ئيسوع ال خيط.  ما أأحرتمه هو أأنه حالياارئيس دولتنا

 الأمر أأوالا ، يبالغ يف.  رئيس دولتنا يرتكب أأخطاء كثرية

ا حبذر من كوروان  لىأأسفل-متاما .واقتصادان يتطور ا 



الآن أأصبح كوروان جفأأة مثل الزاكم وميوت الآالف من كبار السن. 10

نه هللا.  غري احملصنني بكوروان لك يوم دولتنا رئيس.  يسوع ال خيطئ ، ا 

نساانا يرتكب الأخطاء أأان ال .  هو برش فقط ودليه سلطة كبرية لكونه ا 

ي ، الوهجالرمس: دلينا مجيعاا وهجان هنا.  لكن عل أأن أأكون حذرا.  أأعبده

ا أأو يمت تسجيل يشء ما .  عندما يكون خشص ما من احلفةل حارضا

.والوجه املفتوح عندما نعتقد أأننا بني الأصدقاء فقط



أأكرث ما يروق يل خبصوص نص الكتاب املقدس هو. 11

قول ي.  جماانا -مينحين هللا بره من خالل يسوع .  بر هللا

.  شائبةيف عيين أأنت ال تشوبه.  أأان أأقبكل كامأأنت: هللا يل

أأان ، بدوره.  أأنت حق قبل وحرة.  حيمل يسوع خطاايك

ا"، أأثق ابهلل وأأقول  ".شكرا



يا له من تناقض مع ماراثون امتحان المدرسة والكلية . 12

كن .  بدأ كل شيء في رياض اِلطفال.  هنا في الصين

ال تفعل شيئًا ِليام سوى الحشر.  أدرسبجد.  اِلفضل دائما

إذن أنت في .  عليك أن تذهب إلى مدرسة جيدة.  لَلمتحان

عليك أن تفعلكل شيء للوصول : مدرسة جيدة وهذا يعني

أنت بحاجة إلى شهادة جامعية : ثم تقول.  إلى جامعة جيدة

وعندما يكون لديك عمل .  جيدة للحصول على وظيفة جيدة

.ال يتوقف أبًدا... جيد



س احرت .  أأنت جيد فقط عندما تؤدي.  هذا أأيضا يفعل شيئا لنفيس. 13

ا عليك أأن تكونرائ: وابعتبارك امرأأة عىل أأي حال.  ، صديقتك تتجاوزك عا

مع .  وهبةلتحصل عىل الوظيفة نفسها اليت حيصل علهيا الرجل متوسط امل

وكذكل يف كنيستنا مع العديدمن الش بان .  يسوع هناك مناخ خمتلف

ذا اكنت دليك مشلكة ، فنحن هناك من!" "مجيل أأنك هنا.  "املس يحيني ا 

."أأنت ابنته احلبيبة." "القس يصل من أأجكل". "أأجكل



من أأان؟  ليس أأول مواطن صيين يف دوةل منوذجية . 14

زال غري ليست الأوىل يه الابنة اليت ال ت.  مفرتضة ش يوعية

ىل ليس أأوالا الطالب احلاصل ع.  مزتوجة وال تكرميللأرسة

ة امتحاانت جيدة ، واذلي حصل فقط عىل وظيفة يف رشك

!اان انسان برضاه هللا.  متوسطة اجلودة



سوع مع ي .  أأان أأثق به وهو يعطيين قوته.  أأان حمبوب من قبل يسوع. 15

اا وأأن الكثري  .  ينينتقدونينميكنين التعايش مع حقيقة أأنين لست الأفضل دامئ

ا ىل يس.  أأان ال أأعيش يف أأفضل بدل يف العامل أأيضا وع وأأان لكين أأنمتي ا 

!امحلد هلل!  أأجلس يف الصف الأول معه



ال ، أأان ( أأ 16: 1رو ." )أأان ال أأجخل من البشارة.  "بنيامني يف أأملانيا. 16

س نوات، 10لكنين مل أأعد معرتفاا اكمالا كام كنت قبل .  لست كذكل

ربت لقد ج.  واذلي خيرب امجليع ، سواء أأحبوا ذكل أأم ال ، أأن يسوع حيهبم

الق ، غالباا كيف أأن هذا النوع من الاعرتاف ال يسري بشلك جيد علىاال ط

لسوء احلظ ، هناك الكثري من .  حىت أأن الناس يعتقدون أأنين جمنون

ا عن يسوع ، حىت عن اللهواال ميان ب  .شلك عامالناس يف أأملانيا بعيدين جدا



لقد تعلمت أأن أأكون أأكرث وعياا بنظريي وأأن أأضبط. 17

هل يل أأن أأقول صالة من أأجل .  "حدييث معه بعناية

ق كام تعمل ،يساعدين ذكل عىل الوثو " "وادلتك املريضة؟

."  ابهلل وطلب املساعدة منه عندما أأواجه الكثري من املشألك

هنا قصة أأطول مع يسوع" ".ابلنس بة يل هذا هممجدا .  ا 



ا يف اعرتايف ، نعم ، وأأحياانا أأكرث. 18 جخوالا ، أأان أأكرث حرصا

مياين ا مع ا  ا ، أأكرث هدوءا مل أأعد أأحتدث بصفيت.  مرتددا

الشخص اذلي دلهيلك يشء ويعرف ، ولكن مكس يحي 

اا يف الطريق امت لك.  اال جنيل-اال ميان -بر هللا .  جديد دامئ

.أأريد أأن أأطبق هذه اللكامت علىحياة الناس هنا.  عظمية



ا 40أأبلغ من العمر -مع العديد من زماليئ . 19 أأخترب -عاما

كيف يقومون ، نعم ، ابلكثري من الأش ياء بشلك جيد يف

آمنني بط.  معلهم ، يف أأرسمه ريقة ومع ذكل فهم يبدون غري أ

ما الهدف من لك هذا؟  ما يه : ما ، ال يعرفون حقاا

البوصةل يف حيايت؟  كثري من العبث معا هويهتم



مع هذا هو املاكن اذلي أأجد فيه احلب وادل.  مركزي يف يسوع يف هللا. 20

هذا هو املاكن اذلي أأجد فيه القوةلتحمل .  أأان يف املزنل هناك.  والأمان

أأشعر ابدلمع هناك ، حىت لو .  مسؤوليات عائليت والعمل مبسؤولية

أأحصل عىل مساعدة يف الصالةلك يوم .  خرجت املشألك عن الس يطرة

ىل هللا وسأأظل د.  وحيايت أأسهل بكثري ىل يسوع ، وا  اا ا  اا ابنه سأأظل دامئ امئ

اخل دلي سالم د.  أأان راٍض عنحيايت.  هذا يعطي اجتاه حيايت.  احلبيب

.من خالل يسوع



نص.  بدلان خمتلفة ومواقف احلياة.  كرمي وكمي وبنيامني. 21

اال ميان العيش يف.  اقبلوا بر هللا.  الزتم بيسوع.  الكتاب املقدس

لك خشص.  احلصول عىل احلياة الأبدية من خالل يسوع.  مع هللا

ه اذلي لكن يسوع هو نفس.  خيترب اال ميان بشلك خمتلف قليالا 

مينحنا القوة ،نفس هللا اذلي يربران ،

آمني .أ
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