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تُُكم  ب ه  َوأَنَا بَ  هُ ََل بُدَّ أَن  أَنَّ : ع ُد َمعَُكم  َكلَّم 

يُع َما ُهَو َمك   ي تُوٌب َعن  ي ف  يَت مَّ َجم 
َن ب   .«ير  يَاء  َوٱل َمَزام  نَاُموس  ُموَسى َوٱْل 

نَ .45 ه  ينَئ ٍذ فَتََح ذ  .  ُكتُبَ ُهم  ل يَف َهُموا ٱل  ح 



تُوٌب ،»: َوقَاَل لَُهم  .46 ي أَنَّ َوَهَكذَا َكاَن يَن بَغ  َهَكذَا ُهَو َمك 

 َ َن ٱْل  يَح يَتَأَلَُّم َويَقُوُم م  م  ٱلََّال  ٱل َمس  َوا   ف ي ٱل يَو  ،م  ث 

بَة  .47 ه  ب ٱلتَّو  م  َرَز ب ٱس  َُمم   َوَمغ ف َرة  ٱل َخَطايَا ل  َوأَن  يُك  يع  ٱْل  َجم 

ن  أُوُرَشل يمَ  .، ُمب تََدأً م 

.َوأَن تُم  ُشُهوٌد ل ذَل َك .48

َد أَ .49 ع  ُل إ لَي ُكم  َمو  س  ينَة  فَأَق يُموا ف ي َمد  . ب ي َوَها أَنَا أُر 

ةً  ََعال يأُوُرَشل يَم إ لَى أَن  تُل بَُسوا قُوَّ َن ٱْل  .« م 



ًجا إ لَى بَي    عَ .50 َرَجُهم  َخار  ه  ن يَا ، َوَرفََع يََدي  َوأَخ 

.َوبَاَرَكُهم  

ُكُهُم، ٱن فََردَ .51 َد إ لَى ٱَوف يَما ُهَو يُبَار  ع  .لسََّماء  َعن ُهم  َوأُص 

يفََسَجُدوا لَهُ َوَرَجعُوا إ لَى أُوُرشَ .52  ِ ٍم،ل يَم ب فََرٍٍ َع

يٍن ف ي ٱل َهي َكل  يُ .53 كُ َوَكانُوا ُكلَّ ح  .وَن ٱلَ َسب  ُحوَن َويُبَار 

ينَ  .آم 



!يسوع هو رب: بعد الصعود2022مايو 29خطبة 

!عزيزي المجتمع

ميذه ، لم يعد يسوع جسديًا بين تَل.  سمعنا عن صعود يسوع. 1
يسوع هو".  "صعد إلى السماء وجلس عن يمين هللا اآلب"بل 
ديد هيالطريقة التي يتحدث بها المسيحيون في العهد الج" الرب

يسوع هو: ماذا يعني هذا بالنسبة لنا.  عن يسوع في السماء
وليس غيره؟-الرب 



إنه يحبنا وقد .  رب على ملوك اْلرض"يسوع . 2

هنا في ( ديف5: 1رؤيا ". )حررنا بدمه من ذنبنا 

ن الحكوماتمنتخبة ويمك.  ألمانيا نعيش في ديمقراطية

َل يمكنك فعل ذلك .  انتقادها والتصوي  مرة أخرى

هناك يفترض تكريم الحكام ، .  في ِل ديكتاتورية

.ومن ينتقدهم يذهب إلىالسجن



في .  فر الكَير منكم من الديكتاتوريا . 3

ن الديكتاتوريا  يُزعم أن رئيس الدولة هو المحس

افي الناس أسوأ حاَل في الديكتاتوريا  منه.  ْلمته

ريا  غالبًا ما َل تتسامح الديكتاتو.  الديمقراطيا 

مع أي إله فوقها أو تقبل فقط الدين الذي يؤمن

.لذلك غادر الكَير منكم وطنهم.  حكمها



ور كمسيحيين ، َل يتعين علينا قبول الدكتات. 4

نا أَق أ.  ربي يسوع.  باعتباره الرب والفاعلين لحياتنا

حررني كما أن اإليمانبيسوع ي.  به وليس بالديكتاتورية

لقد .  يْلنه في يسوع لدي رب يحبن.  في الديكتاتورية

.  اتهلقد منحني الغفران بوف.  أعطى كل شيء من أجلي

القابلة فتح يسوعالسماء لي ، ويشاركني طبيعته غير

.يسوع هو رب صالح لي.  للتدمير



أنا أنتمي إليه حتى عندما َل أكون حراً ، لكني . 5

ربما.  أفضل العيش معه بحرية بصفتي سيد حياتي

أو .  هناك فرصة لتحويل الديكتاتوريةإلى ديمقراطية

يمكنني مغادرة البلد الذي يحكمه ديكتاتوريًا والعَور

العيش : كل هذا صعب.  على وطن جديد في الخارج

.  في ِلديكتاتورية أو تغييرها أو الهروب إلى بلد آخر

لكن يسوع معي دائًما ، إنه ربي الصالح في جميع 

.ِروف حياتي



.  من يؤمن بيسوع لن يهلك.  "يسوع هو الرب. 6

كل .  وهذا ينطبق دون تمييز على اليهود واليونانيين

وهو يشاركه َروتهمع كل من .  واحد ونفس السيد

هنا في ألمانيا َل ( 12. ب11: 10رومية . ")يدعوه

.  يوجد من يريد أن يمنعنا من إيماننا بيسوع من الخارج

ومع ذلك ، داخليًا ، .  َل أحد يمنعنا منالعيش كمسيحيين

نحن في خطر أن يكتسب منافسون ليسوع القوة على 

.أنا أتحدث عن همومنا ومشاكلنا.  قلوبنا



القلق الذي يسيطر على .  كل واحد منا يعرف ذلك. 7

ربما يكون .  قلوبنا ، المشكلة التي تدور حولها أفكارنا

ولكن سواء كان المرء .  اْلمر مختلفًا بالنسبة للجميع

مريضا أو معافى ، فقيرا أو َريا ، فإن الهموم والمشاكل 

ا أحيانً .  تتداخل بسهولة في العقل والقلب وتسيطر علينا

تتغلب المخاوف على .  َل يمكنني فعل ذلك: أفكرفي ذلك

.ويتغير شيء ما!" ساعدني يا رب"َم أصلي ، .  رأسي



من .  "ْلن المرء أقوى من همومنا ومشاكلنا. 8
.  الجميع لديهم نفس الرب… .  يؤمن بيسوع لن يهلك

رومية . ")وهو يشاركه َروته مع كل من يدعوه

نحن لسنا وحدنا في ( قبل الميَلد12ب 11: 10

.  نحن لسنا تح  رحمتهم ولن نهلك منهم.  همومنا

أوكل  إليه كل ما .  حياتي كمسيحي تدور حوليسوع

.يسبب لي الهموم والمشاكل



مع يسوع بجانبي ، لم تعد المشاكل فوقي ، بل أعيد. 9

يسوع هو .  تخصيصها إلى مكان جديد أسفل مني

.  شخص يداعب روحي وهوشخص يساعدني بنشاط

َم يسوع.  لكن يسوع يتوقع مني أيًضا أعباء خارجية

هو الوصي أمام قلبي ، الذي يتأكد من أن المشاكل 

إنه أقوى.  قلبي ينتمي إلى يسوع.  َلتأكلني من الداخل

".يشترك في ماله مع كل من يدعوه.  "من كل المشاكل



كل شيء يجب أن ينتهي .  "يسوع هو الرب. 10

ْلنه صنع الصلح بالدم الذي سفكه على .  بيسوع

على اْلرض -نعم ، من خَلله تصالح كلشيء .  الصليب

يخيفنا ( قبل الميَلد20: 1كولوسي )”. كما في السماء

مشاكل .  الحرب في أوكرانيا.  عالمنا مراًرا وتكراًرا

تغير .  الهالة والتيمن المحتمل أن تعود في الخريف

المناخ ، الذي يغير بالفعل الحياة على هذه اْلرض لألسوأ 

.بالنسبة لكَير من الناس



هل هي .  إلى أين سيؤدي كل هذا ، نسأل أنفسنا. 11

قوى مِلمة ومجهولة تتحكم في عالمنا وتدفعه أكَر 

لكن .  فأكَر إلى الهاوية؟  في بعضاْلحيان نعتقد ذلك

كل .  "يسوع هو الرب: كمسيحيين يمكننا أن نؤمن

نعم ، من خَلله .  ... شيء يجب أن ينتهي بيسوع

.  على اْلرض كما في السماء-تصالح كلشيء 

(قبل الميَلد20: 1كولوسي ")



إنه يحكم .  لم يترك يسوع عالمنا لنفسه. 12

نصب صليب صلحته مخبأ فوق .  عالمنا سرا

سيقود يسوع عالمنا أيًضا إلى هدف .  عالمنا

إنه .  لذلك َل يجب أن نخاف على عالمنا.  جيد

أقوى من كل شر يِهر نفسه .  أيًضا بيد يسوع

كما في "هو المصالحة التي يجلبها يسوع ، 

".السماءعلى اْلرض



ما زلنا َل نرى .  َل يزال هذا مخفيًا عنا. 13

لكن .  غالبًا ما يبدو أن الشر ينتصر.  كل ذلك

.  يسوع قد تولى بالفعل السيادة على العالم

.  فيالنهاية سيكون كل شيء على ما يرام

.سيكون لسَلمه أيًضا الكلمة اْلخيرة في عالمنا



."  الكنيسة-يسوع هو رأس الجسد .  "يسوع هو الرب. 14

في البلدان التي َل توجد فيها حرية دينية ( أ18: 1كولوسي )

وا كيف يمكنهم أن يعيش: للمسيحيين ،يسأل المسيحيون أنفسهم

إيمانهم وهم دائًما ما يكونون محرومين ومهمشين؟  في بلدان 

مَل ألمانيا ، حيث توجدحرية دينية ، ولكن توجد أيًضا حياة 

كيف يمكننا أن نكون كنيسة ذا  : بدون دين ، نسأل أنفسنا

مساحة ومال وموِفين أقل ، مع مسيحية َليدعمها المجتمع إَل 

قليَلً؟



يسوع هو الرب ، ورب : ونطبق هنا أيًضا وبشكل خاص. 15

من المؤكد أن الِروف .  الجماعة ، والكنيسة ، والمسيحيون

هذه اْلمور تتغير .  اإلطارية التي نعيشفيها كمجتمع مهمة

لكن في وسط الكنيسة َل يزال .  دائًما وكذلك شكل المجتمع

يقودنا .  راعيناالصالح.  يسوع الرب-هناك مراًرا وتكراًرا 

ا هو وسيبقى نجمن.  كمسيحيين ، ككنيسة ، إلى مستقبل جيد

نحن نَق به أيًضا في جميع اْلسئلة التي .  المرشد

.تهممجتمعنا المسيحي



رب .  صعد يسوع إلى السماء وجلس عن يمين اآلب. 16

يحتل يسوع المرتبة .  وليس دكتاتوًرا-حياتي هو يسوع 

ا اْلولى في قلبي ، فهويضع المخاوف والمشاكل في مرتبة دني

.   إنه رب عالمنا أيًضا.  ويساعدني في إيجاد الحلول هنا

ويسوع هو رب .  سَلمه فوق الجميع وله الكلمة اْلخيرة

بغض النِر عن التغييرا  المنتِرة هنا ، يِل .  الكنيسة

هو الرب.  يسوع الراعي الصالح ْلولئك الذين يَقون به

.آمين


