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نعمة وسالم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح لكم .عظتنا اليوم هي من االنجيل بحسب متى .االصحاح
طناش واالعداد ثالثة وثالثين الى سبعة وثالثين .اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح .يقول:
ف َّ
اج َعلُوا َّ
ِا ْج َعلُوا َّ
الش َج َرةَُ .يا أ َْوالَ َد
َن ِم َن الثَّ َم ِر تُ ْع َر ُ
الش َج َرةَ َجي َ
ِّدةً َوثَ َم َرَها َجيِّداً أ َِو ْ
الش َج َرةَ َرِدَّيةً َوثَ َم َرَها َرِدّياً أل ْ
ات وأ َْنتُم أَ ْشرار؟ فَِإَّنه ِمن فَ ْ ِ
ِ ِ
ِ
َّ
ف تَ ْقِدرون أ ْ َّ
ان
ُ ْ
ضلَة اْل َقْل ِب َيتَ َكل ُم اْلفَ ُم .اَ ِإل ْن َس ُ
األَفَاعيَ ،ك ْي َ ُ َ
َن تَتَ َكل ُموا بِالصَّال َح َ ْ َ ٌ
الصَّالِح ِمن اْل َك ْن ِز الصَّالِ ِح ِفي اْل َقْل ِب ي ْخ ِرج الصَّالِح ِ
ُّ
الشِّرير ِم َن اْل َك ْن ِز ِّ
ان ِّ
ات ،و ِ
الشِّر ِ
ور.
َ
ُ ُ
اإل ْن َس ُ
ُ َ
ير ُي ْخ ِرُج الش ُر َ
ُ
َ
ِ
َّ ِ ٍ َّ ٍ َّ
الد ِ
ون َع ْنهَا ِح َساباً َي ْوَم ِّ
ين ،ألََّن َك بِ َكالَ ِم َك
اس َس ْو َ
ف ُي ْعطُ َ
َولَك ْن أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ َّن ُكل َكل َمة َبطالَة َيتَ َكل ُم بِهَا النَّ ُ
ِ
ان.
تَتََب َّرُر َوبِ َكالَم َك تُ َد ُ
هذه أقوال المسيح الرب
كان هذا يوم السبت .ويوم السبت عند اليهود هو يوم الراحة وفقا لشريعة موسى ،ما يعملوا فيه أي عمل

كيفما كان .ورجال الدين ،بسبب تمسكهم بشريعة موسى حرفيا بغضوا يسوع المسيح النه كان يعمل الخير
يد َر ْح َمةً
في الناس كل أيام األسبوع .في بداية هذا االصحاح نق أر قول يسوع لهمَ :فلَ ْو َعلِ ْمتُ ْم َما ُه َو :إِِّني أ ُِر ُ
ِ
الَ َذبِيحةً لَما ح َكمتُم علَى األ َْب ِري ِ
اء .فَِإ َّن ْاب َن ِ
اإل ْن َسا ِن ُه َو َر ُّ
اء
ف ِم ْن ُه َن َ
ص َر َ
َ
َ َ َ ْ ْ َ
اك َو َج َ
ب الس َّْبت أ َْيضاً .ثَُّم ْان َ
إِلَى َم ْج َم ِع ِه ْم .وهناك أيضا الرب يسوع شفى رجل كانت يده يابسة .والمتدينون المنافقون خرجوا وتآمروا
على يسوع ليقتلوه .رجال الدين يتكلموا على الرحمة ولكن قلوبهم يابسة شريرة .ويقول الحكيم في الكتاب
الشِّرير ،جاء ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اال ْحتِقَ ُار أ َْيضاً َو َم َع اْلهَ َو ِ
ان َع ٌار.
اء ِّ ُ َ َ
المقدس :اَْل َجاه ُل الَ ُي َس ُّر بِاْلفَ ْهم َب ْل بِ َك ْشف َقْلبِه .إِ َذا َج َ
ات فَِم ِ
اإل ْن َس ِ
ان ِم َياهٌ َع ِميقَةٌ .من السوء محاباة الشرير .أقوال الجاهل توقعه في المتاعب واأللم .هذه
َكلِ َم ُ
بعض االقوال من سفر األمثال لسليمان الحكيم في الكتاب المقدس.

ونق أر كذلك في بداية هذا االصحاح كيف الفريسيون تهموا يسوع وقالوا إنه ال يطرد الشياطين إال ببعلزبول
رئيس الشياطين .لكن يسوع المسيح إبن اهلل صرح لهم انه هو ربط الشيطان ونزع منه كل قوة .الرب يسوع
المسيح فينا أقوى من إبليس الذي يسود في العالم بالوهم والخيال والقتل والتعصب لكي ال يضيء لهم نور
يسوع المسيح المجيد .لذلك يقول المسيح :إن كل خطيئة وتجديف يغفر للناس ،وأما التجديف على الروح
القدس فلن يغفر .ومن قال كلمة ضد ابن اإلنسان يغفر له .وأما من قال كلمة ضد الروح القدس فلن يغفر
له ال في هذا الزمان وال في الزمان اآلتي .هذه أقوال الرب يسوع المسيح في هذا االصحاح أيضا.

والتجديف على الروح القدس هو نسب عمل المسيح الى الشيطان .إنه تعظيم إنسان في مكانة المسيح إبن
اهلل االب .التجديف هو تبديل الصالح بالباطل ،الحق بالكذب .ويل للحكماء في أعين أنفسهم ،واألذكياء

في نظر ذواتهم .ويسوع المسيح يقول :لتكن الشجرة جيدة فتنتج ثم ار جيدا؛ ولتكن الشجرة رديئة فتنتج ثم ار

رديئا .فمن الثمر تعرف الشجرة .نعم ،من ثمارهم تعرفونهم.
كان اليهود يعتقدون ان المسيح يأتي من نسل داود .صحيح ،فالمسيح هو إذن الثمر الجيد من شجرة داود
الجيدة المختارة من اهلل .لكنهم رفضوه لما ظهر لهم ولم يصدقوه .لمذا الناس ترفض المسيح بالرغم أنهم
يقولوا أنهم يؤمنون به؟ الن يسوع المسيح هو الحق واإليمان به يتطلب تغيير السلوك والكالم .المسيح هو
الحق .واالنسان من طبيعته ما يحب الحق وال يريد التغيير النه مقتنع بما عنده بالرغم انه يعرف انه كذب
فما يهم الن الناس تمارس نفس الشيء .الحق يزعج الذين ليست محبة اهلل في نفوسهم .ويسوع المسيح
يقول في االنجيل :ما دمت أقول الحق فلماذا ال تصدقونني؟ من كان من اهلل حقا يسمع كالم اهلل .لكنكم
ترفضون كالم اهلل ألنكم لستم من اهلل .بكالمهم يدانون ويحكموا على نفوسهم.
كل إنسان هو مسؤول على كالمه .سمعته وشرفه من كالمه .واالنسان يجرح بكالمه ويلعن ويسخط
ويهدد .وبكالمه المعسول يبني فخ لصاحبه .لكن روح الرب يبين عيوبنا ليجعلنا نعترف بخطايانا ونتوب
ِ
يخ
لوم َن ْف َسهَُ ،و َم ْن َي ْس َمعُ لِلتَّ ْوبِ ِ
ض التَّأْد َ
ونقبل المسيح في حياتنا الذي يغيرنا لمجد اهلل االب .ف َم ْن َي ْرفُ ُ
يب َي ُ
الر ِّ
ب بداية ال ِح ْك َمة .البليد يحتقر الحكمة والصواب .يسوع المسيح يسمي المنافقين:
َي ْقتَنِي فَ ْهماًَ .م َخافَةُ َّ
اعي .واألفاعي مسمومة بال رحمة .كذلك كالم الجهال الذين ال يستعطون أَن يتَ َكلَّموا بِالصَّالِح ِ
أَوالَ َد األَفَ ِ
ات
َ
ْ َ ُ
ْ
ُّ
ويقُو ُل :إِ َّن ُك َّل َكلِ َم ٍة َبطَّالَ ٍة َيتَ َكلَّ ُم
ور .ثم يو ّجه الرب يسوع كالمه للجميع َ
النهم أَ ْش َرار وال يخرج منه إال الش ُر َ
ِ
ِ
الد ِ
ون َع ْنهَا ِح َساباً َي ْوَم ِّ
بِهَا َّ
ان.
اس َس ْو َ
ين .ألََّن َك بِ َكالَم َك تَتََب َّرُر َوبِ َكالَم َك تُ َد ُ
ف ُي ْعطُ َ
الن ُ
فما هو كالمك أنت عن يسوع المسيح :هل هو كالم الناس اللي يدعون االيمان بالمسيح وهم يرفضوا
كالمه وموته على الصليب من اجل خالصنا؟ أم أنك بكالمك تعترف أن يسوع المسيح هو إبن اهلل

المخلص؟ إن الكلمة قريبة منك .إنها في فمك وفي قلبك .وما هذه الكلمة إال كلمة اإليمان التي يبشرنا بها
َن اهلل أَقَامه ِمن األَمو ِ
الر ِّ
ات نلت الخالص .فإن
ت بِفَ ِم َك بِ َّ
ت بِ َقْلبِ َ
ب َي ُسو َ
آم ْن َ
اعتََرْف َ
االنجيل أنك إِ ِن ْ
ع َو َ
ك أ َّ َ َ ُ َ ْ َ
اإليمان في القلب يؤدي إلى البر ،واالعتراف بالفم يؤيد الخالص ألن الكتاب يقول :كل من هو مؤمن به،
ال يخيب.
لما نقبل يسوع المسيح ربا في حياتنا فهو يدخلنا في هذه الشجرة ،شجرة الحياة التي تنتج ثمر البر لمجد
ِ
ِ
اهلل االب .شجرة داود وابراهيم .فنحن طُع ِ
ص ِل .بااليمان بيسوع
ِّمنا في َهذه الشجرة لنصير شركاء في األَ ْ
ْ
المسيح .هو خلص ذنوبنا وخطايانا .لكن إذا رفضنا هذا الفداء ،فما يبقى لنا أي شيء به يجب ان نخلص

ديوننا هلل ونخلص بل إننا نضيف خطية أخرى أسوء من األولى وهي إهانة دم يسوع المسيح المسفوك من
أجلنا .وكل من يعترف بيسوع المسيح ربا ومخلصا في حياته فهو يتعرض لالستهزاء واالضطهاد من

األشرار .السكوت أمامهم وأمام الشر هو األفضل .حتى لما الناس تكرهنا وتقول فينا كل أكاذيب ،فال
ننكر مخلصنا الذي تألم ألجلنا ،فهو القدوة التي تقتدون بها ،يقول الكتاب ،فسيروا على آثار خطواته ،إنه

لم يفعل خطيئة واحدة وال كان في فمه مكر ،ومع أنه أهين ،فلم يكن يرد اإلهانة .واذ تحمل اآلالم لم يكن
يهدد باالنتقام بل أسلم أمره هلل الذي يحكم بالعدل ،وهو نفسه حمل خطايانا في جسده عندما مات مصلوبا

على الخشبة لكي نموت بالنسبة للخطايا فنحيا حياة البر لمجد اهلل اآلب.
في الحقيقه ،يسوع المسيح يعلمنا عدم استطاعتنا للعيش بحسب إرادة اهلل .وال احد يستطيع الوقوف امام
الرب مستقيما وطاه ار وصالحا في أقواله وأعماله .الرب يسوع نطق بهذا الكالم لبيبين لنا مره أخرى
ضعفنا ويعطينا الفرصة لنعترف بخطايانا ونعترف بحاجتنا لمساعدته هو ألنه إن لم يساعدنا هو إبن اهلل
في لطفه وصبره ومحبته بروحه القدوس ،فإننا نبقى كما نحن :خطاة بدون أمل مصيرنا الهالكَ .ولَ ِك ْن
َحبَّاء ُك ُ ِ ِ
ِ
ين
ع اْل َم ِس ِ
ُش ْك اًر لِلَّ ِه الَِّذي ُي ْع ِط َينا اْل َغلََبةَ بِ َرب َِّنا َي ُسو َ
ين َغ ْي َر ُمتََزْع ِزِع َ
ونوا َراسخ َ
يح .إِذاً َيا إِ ْخ َوتِي األ َ
ين عالِ ِمين أَ َّن تَعب ُكم لَْيس ب ِ
ِ
ِ
الر ِّ
الر ِّ
ب .آمين.
اطالً ِفي َّ
ين ِفي َع َم ِل َّ
ََ ْ َ َ
ب ُك َّل ح ٍ َ َ
ُم ْكث ِر َ

واالن أحبائي ،أريد أن أق أر على مسامعكم شهادة االيمان .أسمع:
نؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء واألرض كل ما يرى وما ال يرى.
وبرب واحد يسوع المسيح ابن اهلل الوحيد ،المولود من اآلب قبل كل الدهور ،إله من إله ،نور من نور ،إله

ٍ
مساو لآلب في الجوهر ،الذي به كان كل شيء ،الذي من أجلنا
حق من إله حق ،مولود غير مخلوق،
نحن البشر ومن أجل خالصنا نزل من السماء وتجسد بالروح القدس من مريم العذراء وصار إنساناً

وصلب عنا على عهد بيالطس البنطي تألـم ومات وقُبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب ،وصعد
إلى السماء وجلس عن يمين اآلب وسيأتي أيضاً ٍ
بمجد عظيم ليدين األحياء واألموات الذي ال فناء لملكه.
ويمجد ،الناطق
وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من اآلب واالبن الذي هو مع اآلب واالبن ُيسجد له ُ
مقدسة رسولية ،ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ،وننتظر قيامة
باألنبياء .وبكنيسة واحدة جامعة ّ
األموات والحياة في الدهر اآلتي .آمين .وكل من له هذا االيمان وهذا الرجاء بمحبة للرب يسوع المسيح

فليقل آمين .ولتكن نعمة اهلل وسالمه معكم كل يوم .أمين.

2.
Herra, meidän Jumalamme.
Me kiitämme sinua
uutta luovasta Sanastasi,
Pojastasi Jeesuksesta Kristuksesta.
Herättäköön hän meidät kuolleista,
niin että koko elämämme ylistää sinua.
Opeta meitä puhumaan toisillemme
sanoja, jotka ovat aitoja ja rakkautta
täynnä. Kuule meitä Poikasi Jeesuksen
Kristuksen, meidän Herramme tähden.
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 نشكرك ونحمدك من أجل كلمة.يا رب إلهنا
الحياة بإبنك يسوع المسيح الذي أحياننا من الموت

 علمنا ان نتكلم.لحياة جديدة لنسبحك طول حياتنا
.بعضنا لبعض بكلمات المحبة الحقيقية بالتمام
اسمع لنا ألننا نصلي باسم إبنك يسوع المسيح

.مخلصنا الحبيب

