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ويلز – استراليا  .عظة عن  ":الحق الحق اقول لكم انكم ال تروني حتي يأتي وقت تقولون فيه  :مبارك االتي باسم الرب ".

االنجيل من معلمنا لوقا  35-31 :13واية العظة  ":الحق الحق اقول لكم :انكم ال ترونني حتي يأتي وقت تقولون فيه مبارك االتي باسم الرب "
 -1من ھو االتي باسم الرب ؟
 :1-1ھو الذي قام عنه داؤد النبي في مزمور 118
Psalm 118:26
Blessed is he who comes in the name of the Lord! We have blessed you
from the house of the Lord.
 :2-1ھو ابن داؤد المخلص الذي من االعالي
Matthew 21:9
Then the multitudes who went before and those who followed cried out, saying: “Hosanna
”!to the Son of David! ‘Blessed is He who comes in the name of the Lord!’ Hosanna in the highest
 :3-1ھو ملك الملوك ورب االرباب الرب يسوع المسيح االقنوم الثاني من الثالوث القدوس
Luke 19:38
saying: “ ‘Blessed is the King who comes in the name of the Lord!’ Peace in heaven and glory in the
”!highest
 :4-1ھو ملك اسرائيل
John 12:13
!took branches of palm trees and went out to meet Him, and cried out: “Hosanna
”!‘Blessed is He whocomes in the name of the Lord!’ The King of Israel
 :5-1ھو الفادي مخلصنا من الخطية وشروط الفادي كما قالھا نيافة االنبا موسي في كتابة سمات التعليم االرثوذكسي ھي
 :1-5-1ان يكون انسانا لكي يفدي االنسان
 :2-5-1ان يكون بال خطية لكي يستطيع ان يخلص الخطاة
 :3-5-1ان يكون غير محدود لكي يخلص الخطاة في كل العصور
 :4-5-1ان يكون خالقا لكي ال يغفر لنا خطايانا فقط بل يجدد طبيعتنا بالروح القدس
 :5-5-1ان يموت  ,الن اجرة خطيتنا ھي الموت كما نقرأ في رومية 23 :6
 -2ال ترونني :
 :1-2الن السيد المسيح سوف يصلب بعد ايام ويموت ويقوم من االموات ويصعد الي السماوات ولن نراه اال في مجيئه
الثاني الذي سوف يدين فيه االنسان  .اذن سوف يتم كل ما ھو مطلوب لفداء االنسان وسوف يترك لنا الرب تعاليمه
المقدسة واسرار كنيسته السبعة كل ما علنا ھو ان نقبل ھذه التعاليم ونعيشھا حتي في يوم الدينونة ال نكون من الخاسرين .
 :2-2ال ترونني تعني ان الذين سوف يستمرون في عدم قبول االيمان بالسيد المسيح والذين ھم مسيحين باالسم سوف
يستمرون في عماھم ولن يروا السيد المسيح ومنھم اغلب الكتبة والفريسيين في زمان السيد المسيح  .االكثر من العمي ان
الذين لن يؤمنون بالسيد المسيح سوف ال يكتفون بذلك بل سوف يضطدون كنيسته كنا حدث في
Acts 8:1و\)New King James Version (NKJV
Saul Persecutes the Church8 Now Saul was consenting to his death.
At that time a great persecution arose against the church which was at Jerusalem; and they
were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles.
 -3يأتي وقت :
 :1-3الوقت ھنا يقصد به منذ قيامة الرب وحتي مجيئه الثاني وھنا يجب علي المؤمن الحقيقي ان بعلم :
 :-1-1-3ان المجد في يرتبط بااللم :
17
Romans 8:17New King James Version (NKJV) and if children, then heirs—heirs of God and
joint heirs with Christ, if indeed we suffer with Him, that we may also be glorified together.
 :2-1-3ان االلم ھو مدرسة وضع اساسھا السيد المسيح نفسه الذي تألم في طفولته وخدمته وموته عنا .
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 :2-3مثال الحتمال االالم القديسة فبرونيا عام  749م ايام فرار مروان بن محمد اخر الخلفاء االمويين الي الصعيد من
وجه ابي العباس فحدث ان جنوده دخلوا دير بالقرب من اخميم ونھبوا الدير وارادوا ان يغتصبوا الراھبة فبرونيا ولكنھا
قالت لھم ان لديھا زيتا ان دھنت به اي جزء من جسدھا لن يؤثر في السيف ودھنت رقبتھا وقالت لھم جربوا في وفصلوا
رأسھا عن جسدھا في لحظة  .فضلت االم العفة عن دنس الجسد .
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