
 ١٧١سـالة لرا
 

ـارالب ذِلكو ـاكإيـارالب ذِلكو ـاكإي!!  
 

(Arabic – He is innocent Man!) 
 

   !!إيـاك وذِلك البـارإيـاك وذِلك البـار :ضوعهم موحديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 متىإنجيلوِمن األص اح حشْابع والِعالسرينددأ العالتاِس  نقرعشَ عر:  
 

  ..ارار الب البككذِلذِل و واكاكإيإي: : لةلة قاِئ قاِئاتهاتهرر إم إمهِِه إلي إليسلتْسلتْ أر أر..ةِِة الوالي الواليىىسِِس على كر على كرساًساًاِلاِل ج ج بيالطس بيالطسإذ كانإذ كانوو"" 
 ١.""هِِه أجِل أجِلننلم ِملم ِمى حى ح ِف ِف كثيراً كثيراً اليوم اليومتُتُى تألمى تألمألنِّألنِّ

 

 غيراً ص الِذى نَشْغلهركز المك ذِلوبد يقد.  فيِهعيشُى يع الِذجتمى المِف ناًعي مكزاًر مغُلشْا ينّ ِم واِحٍدكّل 
 انَند ِعهار اعتبلهوقد يكون  .اسظر النّى نَوِف اظرنَى نَِف كبيراً مرموقاً ودبا يمبر و. ِمنْهو األفضَلجر ونَنَظرنَا ِفى
ِعوندهمِلص استغالله مِكنا وِلنَِحاِل ويِحاِلصهمكم ا حثَد عبيال مطسىنِط الب. َا ومبرتْ على عِضعاتٌ وسئولياِتِقنَا م

 وضع خُطة الله ج جّل اَهللانإ .انَِل كاِهن عتْعِف رى لونّ ونتمةسيم جر تظه وقداتنَر طاِق على قدتكون قد متنوعة
  ٢.انَاِت ذوِدجم ِل أوِهِدجم ِل كان إنِهى إليِمرى نَ الِذِفدلهِل عاً وتبمُلعا نَما فينَانِت ألمعاًا تبنَ عليحكميو ِلحياِة كلِّ فرٍد ِمنّا

 

ان يز بِمور األمزني وه و.انَاِتئوليس م علينَاعوزا وزنَاِكر مدد حىالِذ وهو .ا بنَض األر اُهللاَلغَ شَقدل 
فُختِليع نانَوازيِن م. يوإلىنظر أى م ى نَدحنتكُلن ونَِه علي ضا فيِهقتنَ ِثع.وي رى أما هْلنَور نَسلمبالكاِمااه ل بين 
يدِهيأم وض نَعاهتَا تحتص ِفرع دالخَو نَ حقاً هْل.ري حنَن رضِهشيئِتى بمخْنَ وضعِهادِت إلرنَا نَ أنّ أوسى ِلعلحول ص

 الِة برساء ج لقد.هشيئتَ مقُتحِق  وال اِهللاِةاد إرع مقُتتِف الى الِت ِة النفسيانَاِتبغَر وِةيدس الجانَاِتوه شَبع تشْاءيأشْ على
بولس الرسِنؤِمول إلى موميةى ر وِلفاًص ِةلطبيع شَالباِةريقيقِتهِم  فى حنز غَيإذ اٍدان وفس مكتوب :"ليليسسم م نني ي فهفهمم . .
ليليسسم م نني ي طلباَهللا اَهللاطلب ..  الجالجميعميعز اغُاغُ زوا ووا وفسفسددوا معاًعاًوا م..لي لي سسم م نني ي ععملُُلمص الحاًالحاً صلي لي سسوال و اِحاِح وال ودد..  حنْنْحججررتهتهممقب قب ررم م فتوحفتوح..  

  ٣."مم الد الدفِكفِكلى سلى سإإة ة ريعريع س سممجلهجلهررأأ  ..ةةارارررممة وة ونَنَ لع لعلوءلوءمم م مممههوفموفم  ..همهمفاِهفاِه ِش ِشتَتَالل تحالل تحصصم األم األسِِس. . واوا مكر مكر قد قدهمهمنِتنِتبألِسبألِس
 

 كثيراًو .راِض الحالمقاييس الع بمور األم ونقيس.ىطِح السوِددحا الم بتفكيرنَحداِث على األحكم نَر كبشَانَنّإ 
مط علينَختِلا يدِف وننْرا األمعم عار األنِظ تيالبشَِةم ِةريكِم وحعلى اهِةور ال األماريو.ج نتصورتص ه  أنّئاًاِط خَراًو

كمض كذِلا على األرِفك ى الساِءم.والح قيقة أنفُختِل تَ اِهللاقَ طرع ننَِق طرفُختِلا تَنَا وأحكامع ذِل ِل.ِه أحكاِمنك 
  اتُاتُوومم الس السا علتْا علتْ كم كمهه ألنّ ألنّ..ببلرلر ا اى يقوُلى يقوُلقِِق طر طرقكمقكمطرطر   وال وال..ممكُكُارار أفكَ أفكَتْتْسسارى ليارى لي أفكَ أفكَألنألن": اءيعفر إشَِس ِفى ب الريقوُل

على األرهكذا علتْ هكذا علتْ..ضضعلى األر طر قِِق طرى عى عننطر قِِق طركموأفكَ وأفكَ..كم ارى عارى عناركُاركُ أفكَ أفكَنمم".هذا نر اهاً جليِفحاًاِض و ى محِةاكمالر ب 
يسقبَلوع لبِه ص .اٍت إنبيرتدشَ بٍةريإبليس از ِمنبإيع اجتم تْعوتآم تْرعلى الر وب ِهسيِحم.الت كان بدلهى  اإلير
 ن ِمهمالِصخَ ِل اُهللاهدا أعل م تقبن عمتهدع أببليسإ طِطِخ ِلتهرؤاز ومرىشَقل الباقة العم ح ولكن.ِةريشَر البيخَِل

  ٤."شٌشٌ ِغ ِغهِِهى فِمى فِم ِف ِف يكن يكن ولم ولماًاً ظلم ظلملْْلممععيي  ى لمى لمار الِذار الِذوا على البوا على البحكمحكموو". ِةوديبعل ان ِممريرِه وتحِةطيالخَ
 

 لقدج اءر ؤسوالشّ الكهنِةاء وخُيبالر بي سوعوثقاً مود فعىالواِل  إلىوهِط البنْ بيالطسالِذى ى كاني علم 
وم كثيراً وم كثيراً ألنِّى تألمتُ اليألنِّى تألمتُ الي لبارلباراك وذِلك ااك وذِلك اإيإي" : لهلة قاِئِةاكمح الماءته أثنَجو زِهلي إسلتْ أرلقدو .داًس حِهليإ وه اسلممهأنّ

 رىءى ب إنِّ:الًع قاِئم الجام قدِهيد يَلسغَ واءذ م أخَه أنِّةجرد ِل.جتهو زا قالتْ بم بيالطسعواقتنَ. "ِفى حلم ِمن أجِلهِفى حلم ِمن أجِله
 ِهِق حنلى ع تخَى ذاِتٍفده ِله ولكنّ.اِف واإلنصقِّ بالححكم ي أنالن لهوخَ يسئوليتهم وهركز م كان.ارم هذا الب دنِم

 .ةغلبي األضار وعقّ الحدانَ س لوهدفِق ية أنيشْ خَركزِه على مصاًر ِحنتمأوا رِص أب:رينتآِملم ِل وقاَل.ومسئوليِتِه
                                                

       لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع      ،                                           ١٩: ٢٧ إنجيل متى ١
   ٨ – ٤: ١٩ إنجيل يوحنا ٢
  ١٣ – ١٠: ٣ رسالة بولس الرسول إلى مؤِمِنى رومية ٣
  ٩: ٥٣&  ٩ – ٨: ٥٥ سفر إشعياء ٤
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أرادأن يكس بج مة اعرتآِمالمينعلى الر ب  وعسيعاًطمفى أن  ياِنسدركزِه   ِفىوهمىاِل كو.فأع طاهم ام ليِمس ن 
حقهم وسألهمأن ي ِصبروا همو يوا ِفحكمٍةى قضيه خُم صومفيه ا وأسلمهله ملي صلب .ِفلألس ما عإلىاد ص ابِهو 
بعدتح ذير زوجتهله  .مأنّع هكان يراًذ تحجيٍه بتوس مِلاوى ِهِحاِلص. لقدتْ تألم زوأجلجته لم ِمنار كثيراً ِفى حالب  
  ١.ماِك كحتِهسئولي بمى وأخّلاِل كوركزِهلى م إاء أسه ولكنّ.قِّلح ِلراًاِصنَ مالًاِد وع أميناًيكونل جهاو زتْحذرف
 

 لقداُهللا طى أع البنِطبيالطس ى ركزاًمو مسئولية فمانا صها والم تحِمذر نالع ِثبا بهم.لم يكن  رالّج 
 م لههلمأسو .وراًا زوه بهمى اتهم الِت التهن ِمىءرب هنّأ بعاً مقتِن كانهنّأع  م.ارالب على ائراً جكماً حكم ح فلقداًريفشَ
ليصلبسَل غَ ثمي دِهيليتب ذنبِهأر ِمن .ولكن م ا جدى غَوسدل اليي؟اٍءن بم.فلن ط يهرالم اءي دين ملوثتين بدارم الب 

 ك ذِلن ِمه نفسص يخِل أن لهناًِكم م كانلِب بالصِهوا عليحكم وار بهأنّّ بداؤه أعهدى شَسيح الِذ الموعس ي إن.القدوس
  ككبب أصِل أصِل أن أنلطاناًلطاناًى سى س ِل ِل أن أن تعلم تعلمتَتَألسألس" :ِةاكمح الماء أثنَوعس يبلرى ااِل الو بيالطسأَل سفحين. اد أركم لولحا

وسلطاناًلطاناًوسأن أطِل أطِل أن قك؟؟قك".أج ابهالر بي سالً قاِئوع :"لملميكن يكن لك لك على على س س لطانالبتة البتةلطان لو لو لم ت ت لم كنكنقد أأ   قدعِم ِمطيتَطيتَع ننفو قق فو". 
  ى بْلى بْلنِّنِّا ِما ِمذهذهأخُأخُ ي يدد أح أحسس لي لي..ضاًضاًا أيا أيذهذهى آلخُى آلخُ نفِس نفِسععى أضى أض ألنِّ ألنِّى اآلبى اآلبنِِنحبحبلهذا يلهذا ي :هودلِيِل يسوع الرب قاَلأن  قَب سلقدو

أضأضععها ِما ِما أنَا أنَهنِل ِل..ىى ذاِت ذاِتن ى سى سلطانلطانأن أن أض أض ععها وِلا وِلهى سى سلطانلطانأن آخُ آخُ أن ذهذها أي٢."ضاًضاًا أي  
 

  قدي ٌلاِئسأل س :تمَلاذا احلمالر بي سوعع ار؟ليِب الص.لم اذا ارتضى حكمالم ؟ِتو. اإلجة واِضابة ح
ة ة ييدد ِف ِفهه نفس نفسذَلذَل وليب وليب..ممدِِدخْخْ لي لي بْل بْلممددخْخْ لي ليأِتأِت ي ي لم لماناننسنس اإل اإلنن اب ابإنإن" :ِه لتالميِذِه نفِسن عوعس يب الر قاَللقدف . اِهللاِةم كِلنِم
ععننكثيرين كثيرين ".لقد  جخَ ِلاءالص أرِمانَاِحو الهالِكن ِد األبى.وس يجىءخَة ِل ثانيالص أجف .انَاِدسكمنَا لبسا صةَور 

ابالترىس نلبأ سضاًيص ةَورالس اومى. كتبب ولس الرِفوُلس األولىِهالِتى رس ِنؤِم إلى مهذا  هذا فاقوُلفاقوُل" :نثوسى كور 
  قُقُووببيي س سههنّنّإإفف  ..خيرخيرق األق األوو الب البددنْنْن ِعن ِعيي ع عفِةفِة طر طرىى ِف ِفظٍةظٍة لح لحىىفِِف  .. اِهللا اِهللالكوتَلكوتَرثا مرثا م ي يننأأان ان رر ال يقِد ال يقِدماًماً ود ودماًماً لح لحننإإ  ::ةةووخْخْا اإلا اإلههييأأ
فيفيقاماأل األقام مواتُواتُمع ىىديِمديِم عفس ونَ ونَاٍداٍد فس ححننرنتغي رألأل  .. نتغينهذا الفاِس هذا الفاِسن ددال ب ال ب دأأ  دننيلب يلب سسع ع ددممفس اٍداٍد فس..وهذا الم تُتُاِئاِئ وهذا الميلب يلب سسع ع ددممم م وتٍٍتو". 
ى ى  الِذ الِذ..سيحسيح الم الموعوعسسا يا ينَنَصِِصلِِلخَخَ وم وم..ظيمظيم الع الع اِهللا اِهللادِِدججور مور م وظه وظه..اركاركبب الم الماءاءجج الر الررينريننتِظنتِظمم" : إلى تيطسِهالِتى رس ٍفيقوُلو
بذَلذَلبنفس نفس هنَنَ ألجِل ألجِلها لكى يفديا ِما ِمنَنَا لكى يفدينإثم إثم كلِّ كلِّن ..و و ييطهطهرشَ شَهِِهنفِسنفِس ِل ِلر عاصاًاصاً خَ خَباًباًعغي ِف ِفوراًوراً غي ى أعى أعممال حال حس٣."ةٍٍةنَنَس 
 

 مِمانَفوِقا م ذِلن كار الِذ البى جاءلي نَصعلحاّ صب عدع اوٍةدم اآلِبع الس ماوىعاًاِف دال.؟ن أغلى ثم  بأنّد ك 
 .هملتَه ا)٤(  أو.ر األمك ذِللتَأج )٣(  أو.هفضتَر )٢(  أو.هالص خَ قبلتَ أنك)١( اإم: ٍةعب أرن ِمداِحوأِخى القارئ 

 فَ إذ كي.ى أِخكرِذأحبكلِّ إخْالص ى  فإنِّ.الًِمه م أوالًؤج م أوضاًاِف رتَ كنْ وإن.ه قبلتَ قدتَ كنْإنهنيئاً لك أِخى 
إياك  ف.ى أِخكرِذ أح.؟ىِد أبذاٍب عن ِمذكِق ليناء جن مفض ترفَكي. ؟اكطاي خَر وزكنْ عَلِم ليحاء جن مضترف

ارالب ذِلكو.!كاِت قاَل لقد بالر إلىالِةس العب ينراني: "فكينَ نَفَفَفكي نجو نَو نَنجححننإن إن أه هذا ِم هذا ِمالصاًالصاًا خَا خَملنَملنَ أه قدقداراره٤."؟؟ه 
 

 جيِب العِهسالم بدع بتعتم نن لمحنَ ورمى العِضمئال ي ِل.ؤجُلن  والِهلي إارعسنِل .؟ِمن ذِلك البار انَِقفوم ما 
ركَوبالمى األى ِفاِمز السبإنّ.ِةدي ِناه عمة وهبة مجكلِّة ِلانيم نؤِم يفيِل كؤجُلن  ال.نكسى قاَلى الِذِلا الولب ولس 

  ولم."عيكعيكستدستدأأ  على وقٍتعلى وقٍت  لتُلتُصصتى حتى ح وم ومبباذهاذهفف  أما اآلنأما اآلن" :ِةينونَ والدر والتعفِفن الب عهنْ ِمعِم س أندع بالرسوَل
يالِكْلسج نّأ تابهاستد عاهأ  وقاَل.ة ثانيغريباسِل المكلب أبقليل تقِنأبقليل تقِن" :ولسعنِِنعى أنى أنأصير أصير م م سيحي؟؟اًاًسيحي".أنّأط خَ ظن ه 

ى س ِفوح القد الرُلم عه إنّ.اًصيخْ شَاداً اجته أو وحسباًكري ِفاعاّقنَإة سيحي المتْس لي.اًسيحي مصيريولس باع باقنَ
 ٥."وحوح ر روووح هوح ه الر الرنن ِم ِمولودولود والم والموو ه هددسس ج جدِِدسس الج الجنن ِم ِمولودولودفالمفالم" .ةة ثانيا والده إنّ. فيِهسكن ويهددجفتوح لي المالقلِب

 

 ى أِخليتكتشترك ِهى هِذى ِفِع مالِة الص: أبانا السمأ ..اوىك ألنّشكرك ِلتَلنْأع ى حبكالع جيب.  نا مي 
ارتضتَيأن بذَل ياالب نالو ةحيديلكى ال ِفد  ِلأهبْل. أنَاك تكون لى الح ياة األبالِذى . ةدي بالر عكّل حين م وأكون
 .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً:  من قلتَأرفع صالِتى ِفى اسم يسوع البار متِكالً على وعِدك الصاِدق يا ..افتداِنى

 

 :ىك ِفها ستجد ذِلير أو غَسالِةإن أردتَ سماع ِتلك الر.. زى القارئ العزيأِخ
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            ١٢ – ٤: ٢٣ إنجيل لوقا ١
      ١٨ – ١٧: ١٠&  ١٢ – ١٠: ١٩ يوحنا إنجيل،          ٢٦ – ٢٤: ٢٧ إنجيل متى ٢
   ١٤-١٣: ٢  ،  وفى رسالته إلى تيطس ٥٤-٥٠: ١٥الرسول األولى إلى مؤمنى كورنثوس   ،   رسالة بولس ١٣: ١٥ يوحنا  إنجيل٣
    ٣: ٢ الرسالة إلى العبرانيين    ،  ٢٠: ١إلى مؤمنى كولوسى الرسول  رسالة بولس ٤
  ٦: ٣ يوحنا إنجيل            ،  ٢٨: ٢٦ &  ٢٥: ٢٤ سفر أعمال الرسل ٥


