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إضافية :المزمور 14-9 :85؛ إرميا 25-21 :3؛ كورنثوس األولى 5-1 :4

نعمة وسالم لكم من اهلل ابينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي في إنجيل متى.
االصحاح  .11واالعداد الثاني الى  .10إليكم القراءة باسم يسوع المسيح:
ِ ِ
َعم ِ
ِ
ت ُه َو
ال ا ْل َم ِس ِ
أ َّ
يح أ َْر َس َل اثَْن ْي ِن ِم ْن تَالَ ِم ِيذ ِه َوقَا َل لَهُ :أ َْن َ
َما ُي َ
وحَّنا َفلَ َّما َسم َع في الس ْج ِن بأ ْ َ
ان َوتَْنظَُر ِ
وحَّنا بِ َما تَ ْس َم َع ِ
ان :اَْل ُع ْم ُي
َج َابهُ َما َي ُسوعُ :ا ْذ َهَبا َوأ ْ
اآلتِي أ َْم َن ْنتَ ِظ ُر َ
َخبِ َار ُي َ
آخ َر؟ فَأ َ
ِ
ِ
ين
ون َوالص ُّ
ص ُي َ
ون َوا ْل َم َساك ُ
وم َ
ُّم َي ْس َم ُع َ
طهَّ ُر َ
ون َوا ْل ُع ْرُج َي ْم ُش َ
ُي ْبص ُر َ
ون َوا ْل ُب ْر ُ
ون َوا ْل َم ْوتَى َيقُ ُ
ِ
ِ
ب َه َذ ِ
وحَّنا:
وبى لِ َم ْن َ
ان ْابتَ َدأَ َي ُسوعُ َيقُو ُل ل ْل ُج ُموِع َع ْن ُي َ
ال َي ْعثُُر ف َّيَ .وَب ْيَن َما َذ َه َ
ونَ .وطُ َ
ُيَب َّش ُر َ
ِ ِ
يح؟ لَ ِك ْن َما َذا َخ َر ْجتُ ْم لِتَْنظُ ُروا؟ أَِإ ْن َساناً
صَبةً تُ َحرُكهَا الر ُ
َما َذا َخ َر ْجتُ ْم إِلَى ا ْلَبرَّية لتَْنظُ ُروا؟ أَقَ َ
وت ا ْلملُ ِ
اعمةَ هم ِفي بي ِ
اعمةً؟ هوَذا الَِّذين ي ْلبسون الثياب َّ ِ
ِ
ِ ِ
وك .لَ ِك ْن َما َذا َخ َر ْجتُ ْم
ُُ
َ ََُ َ َ َ
الن َ ُ ْ
ُ
الَبساً ثَياباً َن َ ُ َ
ِ
َِّ ِ
ِ
ِ
َم َام
ض َل م ْن َنبِ ٍّي .فَِإ َّن َه َذا ُه َو الذي ُكت َ
لتَْنظُ ُروا؟ أََنبِّياً؟ َن َع ْم أَقُو ُل لَ ُك ْم َوأَ ْف َ
ب َع ْنهَُ :ها أََنا أ ُْرس ُل أ َ
ِ َِّ
ك.
ام َ
َو ْج ِه َ
ك َمالَكي الذي ُيهَيئُ طَ ِريقَ َك قُ َّد َ
هذه كلمة اهلل
يوحنا المعمدان .نبي اهلل في السجن .هو الشاهد ليسوع .أنه حمل اهلل الذي يرفع خطايا
العالم .أن يسوع كان قبل أن يكون هو .يوحنا الذي قال اهلل عنه :ها أنا أرسل رسولي فيمهد
ِ َِّ
ون بِ ِهُ .ه َوَذا َيأْتِي قَا َل َر ُّ
ب
الطريق أمامي ويأتي الرب الَِّذي تَ ْ
ونهُ َو َمالَ ُ
طلُُب َ
ك ا ْل َع ْهد الذي تُ َس ُّر َ
ا ْل ُج ُنوِد .يوحنا نبي اهلل هو االن في السجن .ونق أر في بداية هذا االصحاح أنه َس ِم َع ِفي
َعم ِ
ِ
آخ َر؟ لكن
ال ا ْل َم ِس ِ
ت ُه َو اآلتِي أ َْم َن ْنتَ ِظ ُر َ
يح فأ َْر َس َل اثَْن ْي ِن ِم ْن تَالَ ِم ِيذ ِه ليسألوه :أ َْن َ
الس ْج ِن بأ ْ َ
لمذا هذا السؤال؟ هل نسي ما شاهده وسمعه هو نفسه من قبل؟

فهو الذي صرح أن يسوع هو ِمن الس ِ
يع .ويوحنا نفسه قدم شهادته
ق ا ْل َج ِم ِ
وه َو فَ ْو َ
َّماء ُ
ْ
ّ
َ
العظيمة ليسوع فقال :الَِّذي أَرسلَنِي ِألُعم َد بِا ْلم ِ
الرو َح َن ِازالً َو ُم ْستَِق ّاًر
ك قَا َل لِي :الَِّذي تََرى ُّ
اء َذا َ
َ
َْ
َ
الرو ِح ا ْلقُ ُد ِ
س .وشهادة يوحنا معروفة الى اليوم .فال يمكن ليوحنا
َعلَ ْي ِه فَهَ َذا ُه َو الَِّذي ُي َعم ُد بِ ُّ
ت ِم َن
المعمدان أن ينسى ذاك اليوم العظيم لما رأى ُّ
ص ْو ٌ
الرو ُح ا ْلقُ ُد ُس نازال على يسوع َوسمع َ
اء القَائِل :أ َْن َ ِ
السَّم ِ
ت.
يب بِ َ
ك ُس ِرْر ُ
ت ْابني ا ْل َحبِ ُ
َ
ويوحنا هو الذي قال للناس عن يسوع في هذا االنجيل االصحاح الثالث :واآلن قَ ْد و ِ
ض َع ِت
َ َ ُ
َص ِل َّ
صَنعُ ثَ َم اًر َجيداً تُ ْقطَعُ َوتُْلقَى ِفي َّ
ُعم ُد ُك ْم
الن ِار .أََنا أ َ
الش َج ِر فَ ُك ُّل َش َج َرٍة الَ تَ ْ
ْس َعلَى أ ْ
ا ْلفَأ ُ
َهالً أَن أ ْ ِ ِ
بِم ٍ
اءهُُ .ه َو
اء لِلتَّ ْوَب ِة َولَ ِك ِن الَِّذي َيأْتِي َب ْع ِدي ُه َو أَ ْق َوى ِمني الَِّذي لَ ْس ُ
ت أْ ْ
َحم َل ح َذ َ
َ
الرو ِح ا ْلقُ ُد ِ
س َوالَن ٍار .الَِّذي َرْف ُشهُ ِفي َي ِد ِه َو َس ُيَنقي َب ْي َد َرهُ َوَي ْج َمعُ قَ ْم َحهُ إِلَى ا ْل َم ْخ َزِن
َس ُي َعم ُد ُك ْم بِ ُّ
طفَأُ .إذن ،لمذا سؤال يوحنا ليسوع المسيح :هل أنت اآلتي أم
َوأ َّ
َما الت ْب ُن فَُي ْح ِرقُهُ بَِن ٍار الَ تُ ْ
ننتظر آخر؟ ومن هو هذا اآلخر وهل سيفعل أكثر وأعظم مما عمله يسوع؟
هل يوحنا اعتبر ما كان يعمله يسوع ليس إتمام نبوته هو .هو الذي تكلم على المسيح بمثل
َص ِل َّ
صَنعُ ثَ َم اًر َجيداً َوُي ْلقيها ِفي َّ
الن ِار .فهل
الش َج ِر الذي يقطع ُك ُّل َش َج َرٍة الَ تَ ْ
ْس َعلَى أ ْ
ا ْلفَأ ُ
كان ينتظر اللحظة حيث يبدأ يسوع تنظيف الشعب من الدينيين المنافقين والح ّكام الفاسدين؟

في الحقيقة كان عند يوحنا الفهم الصحيح لعمل المسيح هذا :لكنه نظر الى المسيح القاضي

الذي يجب أن يقطع ويرمي في النار سريعا .جميع أنبياء اهلل في العهد القديم ويوحنا آخرهم
كانوا يطلبون اهلل ينتقم لهم من أعدائهم .كان عند يوحنا الفهم الحقيقي لكن ليس بحسب
التسلسل الزمني في تحقيقه .يسوع هو بالحق القاضي والحاكم.
بسؤاله يظهر يوحنا المعمدان مثلنا الذين ننتظر أيضا حكم اهلل على مبغضينا .صحيح أن
يسوع المسيح هو الذي سيحكم على كل الناس .وهو نفسه قال أن اهلل لم يرسله ليدين العالم
يرد تالميذ يوحنا فارغين ولم يغضب
ويهلكه ،لكن ليخلص العالم به .أما يسوع المسيح فلم ّ
وبى لِ َم ْن الَ َي ْعثُُر ِف َّي .ثم
على يوحنا لسبب سؤاله .أعطاهم الجواب وأكمله بقوله المجيدَ :وطُ َ
هناك مالحظة أخرى بخصوص إرسال تالميذه يسألون يسوع .يوحنا شعر بيأسهم وفشلهم
وخيبة أملهم .لهذا ربما أرسل تالميذه ليتأ ّكدوا من نفوسهم من يسوع المسيح نفسه من هو؟

من هذا نأخذ الدرس حتى أننا كذلك ،عندما يسألنا أحد عن المسيح نقدر نقول له :أنت الذي
مسجون في سجن الخطية ،إذهب واسأل يسوع المسيح .عند الجواب والح ّل.
امهُ َج َراداً َو َع َسالً َبرّياً .وكان سقفه
ان َ
ان يعيش في البرية َو َك َ
ويوحنا المعمدان الذي َك َ
ط َع ُ
السماء وجدرانه اآلفاق .هو االن في السجن .ويسوع أعطاه الخبر الذي يحرره في داخله
خدامه االتقياء المخلصين .حتى إذا
ويطمئنه بخالص روحه .اهلل ال ينس وعوده وال ينس ّ
كانوا في عمق البحر مثل يونان الذي كان في بطن حوت وفي عمق البحر ،اهلل أخرجه حي
من هناك .ومثل الرب يسوع المسيح نفسه في الهاوية أنقده اهلل وأخرجه حي منتص ار على
القبر وعلى الموت .وحتى إذا كان الشك في يوحنا .فإن الشك في بعض األحيان مفيد ألنه
طريقة أخرى لكشف حقائق عميقة.
لنا مثال الت ـلميذ تُوما الَِّذي قال لالثني عشر الذين بشروه بقيامة يسوع .قال لهم :إِن لَم أ ُْب ِ
ص ْر
ْ ْ
َ
ير وأَضع إِصبِ ِعي ِفي أَثَِر ا ْلمس ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِ
َض ْع َي ِدي ِفي َج ْنبِ ِه الَ أُو ِم ْن .ولما
ير َوأ َ
في َي َد ْيه أَثََر ا ْل َم َسام ِ َ َ ْ ْ
ََ
َِِّ
رأى يسوع ،أَجاب تُوما :ربي وِالَ ِهي .فقَا َل لَه يسوعُ :ألََّن َ ِ
ين
آم ْن َ
ت .طُ َ
وبى للذ َ
َُُ
وما َ
ك َأرَْيتَني َيا تُ َ
َ َ َ َ َ
آم ُنوا َولَ ْم َي َرْوا .وكتب الرسول بطرس يقول :أنتم لم تروا المسيح ولكنكم تحبونه .ومع أنكم ال
َ
ترونه اآلن ،فأنتم تؤمنون به وتبتهجون بفرح مجيد يفوق الوصف .نعم المجد ليسوع المسيح

مخلصنا الحي .الذي يرفع الشك ويطمئن القلب .والذي يشك فهو يطلب اإلغاثة في الواقع،
فهو يبحث عن الجواب.
أما المستهزئ فهو يشك ولو قدمت له الحقيقة على صحن من ذهب .المعجزات التي صنعها
يسوع كانت واضحة للجميع .ال أحد له القدرة على تغيير الطبيعة والظروف واقامة الموتى
إال اهلل الذي كان في المسيح إنسانا ينادي االنسان الى التوبة وااليمان .اإلنجيل هو وعد
بركات اهلل وقدرة اهلل للخالص لكل من يؤمن .ونحن نتكلم بإسم يسوع الحي الواحد المخلص
الذي له كل سلطان في السماء وعلى األرض .فهو صخر الدهور الذي يجب بناء حياتنا
عليه النه يدوم الى االبد.

فال نخجل بالشهادة لربنا متوكلين على قدرة اهلل فهو قد خلصنا ودعانا إليه دعوة مقدسة ،ال
على أساس أعمالنا ،بل بموجب قصده ونعمته التي وهبت لنا في المسيح يسوع قبل أزمنة
األزل والتي أعلنت اآلن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي سحق الموت وأنار الحياة
الر ُّ
َس َمعُ َما َيتَ َكلَّ ُم بِ ِه اهللُ َّ
ب .ألََّنهُ
والخلود باإلنجيل .مكتوب أيضا في أحد المزامير :إِني أ ْ
يب ِمن َخائِ ِف ِ
السالَِم لِ َش ْعبِ ِه َوألَتْ ِقَيائِ ِه فَالَ َي ْر ِج ُع َّن إِلَى ا ْل َح َماقَ ِة أل َّ
يه لَِي ْس ُك َن
َيتَ َكلَّ ُم بِ َّ
صهُ قَ ِر ٌ ْ
َن َخالَ َ
ا ْلم ْج ُد ِفي أَر ِ
الر ْح َمةُ وا ْل َح ُّ
الثَ َما .نعم في يسوع المسيح له المجد.
ق ا ْلتَقََيا .ا ْلبُِّر َو َّ
ضَناَّ .
السالَ ُم تَ َ
ْ
َ
َ
نعم .نحن نؤمن بإبن اهلل الوحيد ونترك حياتنا في يده الكريمة القوية .وكما يقول الكتاب :إذن
تواضعوا تحت يد اهلل القديرة لكي يرفعكم عندما يحين الوقت واطرحوا عليه ثقل همومكم كلها
الر ُّ ِ ِ ِ
ِ
الر ُّ
يء َّ
ألنه هو يعتني بكم .آمين .ول ُيَب ِارُكنا َّ
ب َوَي ْح ُر ُسناُ .يض ُ
ب ب َو ْجهه َعلينا َوَي ْر َح ُمنا َي ْرفَعُ
الر ُّ
ب َو ْجهَهُ َع ْلينا َوَي ْمَن ُحنا َسالماً باسم اآلب واالبن والروح القدس .آمين.
َّ

