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 4-1: 16 متى – االيمان أساس وضوع:الم - 05.11.2017األحد 
 

 

، االصحاح السادس عشر واآليات واحد الى أربعة. نا اليوم هو في االنجيل بحسب متىأهال بكم. تأمل
 اليكم قراءة هذا النص. باسم يسوع المسيح.

 

َماِء. َفأَ  ُبوُه َفَسَأُلوُه َأْن ُيِرَيُهْم آَيًة ِمَن السَّ وِقيُّوَن ِلُيَجرِ  دُّ يِسيُّوَن َوالصَّ َجاَب: ِإَذا َكاَن اْلَمَساُء ُقْلُتْم: َوَجاَء ِإَلْيِه اْلَفرِ 
َماَء ُمْحَمرَّة  ِبُعُبوَسٍة. َيا ُمَراُؤونَ َصْحو   َباِح: اْلَيْوَم ِشَتاء  أَلنَّ السَّ َماَء ُمْحَمرَّة . َوِفي الصَّ َتْعِرُفوَن َأْن  . أَلنَّ السَّ

َماِء َوَأمَّا َعاَلَماُت األَ  ير  َفاِسق  َيلْ  .ْزِمَنِة َفاَل َتْسَتِطيُعونَ ُتَميِ ُزوا َوْجَه السَّ َتِمُس آَيًة َواَل ُتْعَطى َلُه آَية  ِإالَّ ِجيل  ِشرِ 
. ُثمَّ َتَرَكُهْم َوَمَضى.  آَيَة ُيوَناَن النَِّبيِ 

 الى هنا القراءة
 

بالرغم . معتقدين أن لهم العلم والمعرفة والنور . كانواوعنيفة شددةمتأحزاب دينية . ن و ن والصدوقيو الفريسي
على  مو جهى اللعوا تفقالمسيح. ا ضد بغضهموا ليوضعوا حدات  ، إال أنهم بعضهم لبعض أعداءكانوا أنهم 

: إن كنت أنت هو المسيح، فأعطينا آية من السماء. هم هوقصدو . الساخفة بأسئلتهم الرب يسوع المسيح
ن يآخر  ناسمثل إبليس رب المجد بقوله: ِإْن ُكْنَت اْبَن هللِا َفُقْل ِلَهَذا اْلَحَجِر َأْن َيِصيَر ُخْبزًا. و  جر بمثلما 
ولمذا ال يؤكد لنا أنه موجود؟  ؟األشراربنفس األسلوب: إن كان هللا موجود، فلمذا ال يهلك و  ن يقولو  الذين

 .وفي ظالم شديد وهو ال يعرف شيئاومستنير هذا هو حال الجاهل، يضن انه يعرف 

اعة وساخرينكان يعرف أنهم  ألنهطلبهم َي لبالرب يسوع رفض ان يلكن  ية في حد ذاتها اآل .ومرائين خد 
وأيضا عبد إبراهيم الذي صلى الى . هللا نفسه وضع آية في السماء لنوح بعد الطوفان. امرا باطال تليس

ْر ِلي اْلَيْوَم َواْصَنْع ُلْطفا اَلى َسيِ ِدي اْبَراِهيَم.قال: أهللا و  َواِقف  َعَلى  َها اَنا يَُّها الرَّبُّ اَلَه َسيِ ِدي اْبَراِهيَم َيسِ 
َتِك  َعْيِن اْلَماِء َوَبَناُت اْهِل اْلَمِديَنِة َخاِرَجات  ِلَيْسَتِقيَن َماًء. َفْلَيُكْن انَّ اْلَفَتاَة الَِّتي اُقوُل َلَها:  الْشَربَ اِميِلي َجرَّ

َوِبَها اْعَلُم انََّك َصَنْعَت ُلْطفا اَلى  َحاقَ يَّْنَتَها ِلَعْبِدَك اسْ ِهَي الَِّتي عَ  اْيضاَفَتُقوَل: اْشَرْب َواَنا اْسِقي ِجَماَلَك 
َوَقاَل: ُمَباَرك  الرَّبُّ اَلُه َسيِ ِدي اْبَراِهيَم الَِّذي َلْم  َفَخرَّ الرَُّجُل َوَسَجَد ِللرَّب ِ . والرب استجاب طلب الرجل َسيِ ِدي

 . ..ِريِق َهَداِني الرَّبُّ َيْمَنْع ُلْطَفُه َوَحقَُّه َعْن َسيِ ِدي اْذ ُكْنُت اَنا ِفي الطَّ 



اللي رفعوا  مؤمنينولنا أمثلة عديدة ل .وحمده لطاعته لمعرفة إرادة هللا ليهدينا طريقهصالة طلب آية هو 
رفعوا ن، إنما و المنافق هما يعمليده القوية في حياتهم. فهم لم يجربوا الرب مثل بي ن لهمالى هللا لي صلواتهم

ولنا . َعَمَل َأْيِديهمويَثبِ ْت َعَليهم في الحق والصالح والسالم هم هللا قودبخشوع ورجاء وتواضع ان ي اتهمطلب
وهو يسوع المسيح. وقال النبي إشعياء: َوَلِكْن ُيْعِطيُكُم وتحت األرض أعظم آية في السماء وعلى األرض 

يِ ُد َنْفُسُه  إبن هللا  ِعمَّاُنوِئيلَ  يسوعنعم. وصليب َها اْلَعْذَراُء َتْحَبُل َوَتِلُد اْبنًا َوَتْدُعو اْسَمُه ِعمَّاُنوِئيَل.  ،آَيةً السَّ
 .قيامتهوب آالم وموته إبنه الوحيدواسطة محبة هللا للعالم بل عالمة واقف على سطح تاريخ البشريةما زال 

في السماء كما  آية أمامهميعمل أن يسوع لسلطانهم فجربوه  أن يخضعكانت الفريسيون والصدوقيون  إرادة
الرب يسوع يصنع أن وفكرتهم كانت بالتأكيد  .مع موسى حين كان الرعد والبرق وصوت من السماءحدث 

مع الشياطين، كما تهموه من قبل المشاركة حتى يتهموه ب ن و مثلما يصنعه السحارة والمشعوذفي الهواء ية آ
، بل أن يضعوه عرفوا الحقوي المسيح يسوع موا منيتعل  أنهم هدفهم لم يكن فين. ومجد مستهزئينكانوا  .بعد

سد  أفواههم َفَأَجاَب: َيا ُمَراُؤوَن. َتْعِرُفوَن َأْن والرب يسوع المسيح . هو اللي جاءهم بالنعمة والحق في فخ  
َماِء َوَأمَّا َعاَلَماُت اأَلْزِمَنِة َفاَل َتْسَتِطيُعوَن.   .للخالص التوبةفهي وقت  ؟وَعاَلَماُت اأَلْزِمَنةِ ُتَميِ ُزوا َوْجَه السَّ

 أن طلبفعرف يسوع أما ن. يكان اليهود يختبرون األنبياء بطلب عالمات منهم تؤكد لهم أنهم صالح
النبي اللي عاش  يونان آيةهم ذكر لف. وااليمان به الفريسيين والصدوقيين لم يكن بدافع الرغبة في التوبة

لكن الى مدينة نينوى وينادي سكانها للتوبة.  ذهبي أن يونان النبي . هللا أمرقبلمن في القرن السادس 
ريحا قوي على البحر َوأََعدَّ ُحوتًا َعِظيمًا ِلَيْبَتِلَع ُيوَناَن. َفَكاَن ُيوَناُن ِفي فأرسل الرب رَب بعيدا. قام وهُيوَناُن 

الرب يسوع المسيح مفصلة في الكتاب المقدس. و  هيقصة يونان  .َجْوِف اْلُحوِت َثاَلَثَة َأيَّاٍم َوَثاَلَث َلَيالٍ 
يقتل ويدفن ويقوم في اليوم س أنه حياة األبديةللااليمان و ي للتوبة ه هرسالت هذه اآلية ليبين لهم أنهم اأعط

  الثالث بعد صلبه.

ث والمياه تشابه في الصالبة والتعصب. اليوم نقولنجميعا ألننا أيضا يتوجه لنا  مسيحكالم ال : الجو  ملو 
والقتل في العالم وفي المجتمع ولإلخالف مسمومة والفساد منتشر في كل مكان، الظلم والعنف واإلرهاب 

إنسان لكن من يقرع على صدره ويقول: إرحمني يا هللا أنا . كلنا خطاةو يقول:  توبةوحولنا. والبعض بشبه 
يعترف بخطاياه ويتركها نهائيا ال بالقول هو الشخص الذي كثيرون يدعون الصالح. أما األمين فخاطئ؟ 

التي كان هذه هي التوبة . ليطهر حياته يوم بعد يوم فيه لكن بالفعل ويقبل روح المسيح القدوس يسكن
 .الى اليوم إنسانينتظرها هللا من الفريسيين والصدوقيون ومن كل 

. لما في الجسدهو رسالة هللا وكلمة هللا  ،نفسههو الرب يسوع أن عالمة هللا ، دون أن يفهموا، شير لهموي
 ب هللا وجودائحتى األعمى لما يسمع المسيح فهو يشوف عج. نفسهاالنسان يواجه المسيح فهو يواجه هللا 



شفاء ها، صنع. المعجزات التي كلها  المذكورة في الكتب المقدسة. يسوع المسيح هو آية هللاالمسيح  فيهللا
وعجائب أخرى، كل بشارة ملكوت هللا ، اصف وعلى األرواح الشريرةو ح والعاسلطانه على الري ،المرضى

وال نعمي كذب على أنفسنا فال ن. هأنه هو آية هللا الذي جاء ليخلص شعبه من خطاياوتشهد هذه تشير 
ين على أنفسنا بتعاليم البشر الجافة و  يسوع المسيح هو الكلمة األخيرة من هللا . الحق هللا نعمةنفضل الد 

يوجد في المسيح هو األلف والياء، البداية والنهاية. . الحي القدوسالوحي من هللا هو نهاية نه، فالمنبعث م
 مجانا بنعمته ال باألعمال حتى ال يفتخر احد.. الحياةالغفران والسالم والهناء و : كل ما يسعى إليه اإلنسان

، الضال االنسانالمسيح  عُ دْ يَ ن لم إ .ما يمكن تزيد وال تنفص منها شيء للخالص كاملةواضحة هللا  كلمة
على السالم اإلنسان حصل ال يمكن أن يف، السالم سوع المسيحي ال يعطي ذاإدعوه. يأحد أن ع ستطيال يف

ذا لم يعرفنا المسيح هللا بالحق، فال أحد يقدر. . يحررنا يقدرال أحد فأبدا، إذا الرب ال يحرر اإلنسان،  وا 
الذي يرفض  لإلنسانما تبقى فنواجه كلمة هللا األخيرة ودعوته النهائية.  المسيح فنحن عندما نواجه يسوع

ذا كان عذاب الدنيا قاسي، فكيف نعمة إال انتظار هذه الحرم نفسه من هذه الحقيقة وي العذاب والذل. وا 
 هو وقت الخالص.  األن. اليوم، بل ويحرر يشفعيقدر  كيفما كانيكون اآلخر؟ ال الدين وال أي إنسان 

من بالمسيح، فأنت ؤ بل هو االيمان بالمسيح نفسه. أنت تااليمان بالمسيح ليس الدخول الى دين المسيح، 
َصَنَع ِبَنْفِسِه َتْطِهيرًا  يسوع الرببشارة االنجيل هي هذه أن . وهللا تدخل في حياة المسيحتؤمن باهلل وأنت 

َفَلْسُتْم ِإذًا َبْعُد ُغَرَباَء َوُنُزاًل، َبْل َرِعيَّة   ويبشرنا الكتاب:لكي نحيا ال ألنفسنا، بل هلل أبينا السماوي.  ِلَخَطاَياَنا
يِسيَن َوأَْهِل َبْيِت هللاِ َمَع اْلقِ   . ُح َنْفُسُه َحَجُر الزَّاِوَيةِ َوَيُسوُع اْلَمِسي َساِس الرُُّسِل َواألَْنِبَياءِ َمْبِنيِ يَن َعَلى أَ  دِ 

 بالنسبة ليسوع هم الدكاترة والعلماء ونبالء األمة: جيل شرير فاسق. هم للفريسيين وزمالئهم يسوع قالو 
 تصريح حكم قاطع يقول:وينتهي النص بجيل شرير فاسق. أين العالم وأين المتدين وأين الشريف والنبيل؟ 

 على المسيح شهوات العالمدينه و والمتكبر الذي يفضل عمى األالضال  إلنسانلويل . مضىو  مثم تركه
رِ  َخْيرًا َوِلْلَخْيِر َشر ًا اْلَجاِعِليَن الظَّاَلَم ُنورًا َوالنُّوَر َظاَلمًا اْلَجاِعِليَن اْلُمرَّ َوْيل  الحبيب.  يسوع  ُحْلوًا ِلْلَقاِئِليَن ِللشَّ

: في هذا االنجيل تالميذهليسوع  قالو  َواْلُحْلَو ُمر ًا. َوْيل  ِلْلُحَكَماِء ِفي أَْعُيِن َأْنُفِسِهْم َواْلُفَهَماِء ِعْنَد َذَواِتِهْم.
ْن َكاَن أَْعَمى َيُقوُد أَْعَمى َيْسُقَطاِن ِكاَلُهَما ِفي ُحْفَرٍة. والمقصود بالحفرة:  ْم ُعْمَيان  َقاَدُة ُعْمَيانٍ هُ  ،ُاْتُرُكوُهمْ  َواِ 

 أتؤمن به من. واألبديةالحياة الجديدة  فاختر المسيحالموت. أمام هذه الحقيقة، أنت أمام الحياة والموت. 
َصاِلح   كأَلن   واألرضالسماء  يا ربك ْحَمدُ أ معي هذه الصالة باسم يسوع المسيح:إذن صل ي  كل قلبك؟

على نيابة عني هو أحمدك على غفرانك ومحبتك لي بإبنك الوحيد الذي مات  .كأَلنَّ ِإَلى اأَلَبِد َرْحَمت
الصليب وأقمته أنت من الموت في اليوم الثالث وهو الجالس عن يمينك. أحمدك إلهي النك تقبلني كواحد 

الرجاء الجديد هذا يثبتني في هذا االيمان الحقيقي و أرسل روحك القدوس لمن أوالدك للحياة جديدة وأبدية. 
 .آمينصلي باسم يسوع المسيح. . أقريبي مثليإلهي وأبي ول المحبة لكفي 



 

 Keskustelu kysymykset                                                          أسئلة للمناقشة

 ؟بالنسبة للمسيح ْزِمَنةِ َعاَلَماُت األَ هي  ام -1
 من هو يونان؟ -2
 (14 – 2: 9)تكوين د الطوفان بعما هي اآلية  -3

 مذا كان ينتظر المسيح من علماء الدين؟ -4
 ما هي التوبة؟ -5
 ؟هيهو الخالص وكيف نحصل علما  -6
 الخص. مذا فهمت من عظة اليوم؟ -7

 

1- Mitkä ovat aikojen merkkejä Jeesuksen 

mukaan? 

2- Kuka on Joona? 

3- Minkä merkin Jumala laittoi taivaalle  

4- Mitä Jeesus odotti opettajilta? 

5- Mitä on parannus? 

6. Mikä on pelastus ja miten saamme sen? 

7 - Mitä ymmärrät tänään saarnasta? 

Yhteenvetona. 

 

 


