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االحد  -2019 .03 .10إنجيل متّى  .11-1 :4الموضوع :يسوع المنتصر على التجارب.

السالم عليكم .عظتنا اليوم هي من إنجيل متّى .االصحاح الرابع واالعداد األول الى الحادي عشر .اليكم
قراءة النص باسم يسوع إبن هللا
ِ
ِ
ِ
ثُ َّم أ ِ
ِ ِِ
َّة ِمن ُّ ِ
اع
ين َلْيَل ًة َج َ
ين َن َها اًر َوأ َْرَبع َ
ام أ َْرَبع َ
ُصع َد َي ُسوعُ ِإَلى اْل َب ِّري َ
الرو ِح لُي َج َّر َب م ْن إْبل َ
ْ
يسَ .ف َب ْع َد َما َ
صَ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وب:
ال َل ُهِ :إ ْن ُك ْن َت ْاب َن َّ
َّللا َفُق ْل أ ْ
ابَ :م ْكتُ ٌ
َج َ
َن تَص َير َهذه اْلح َج َارةُ ُخ ْب اًزَ .فأ َ
أَخي اًرَ .فتََقَّد َم إَل ْيه اْل ُم َج ِّر ُب َوَق َ
َّللاِ .ثُ َّم أ َ ِ ِ
َل ْيس ِباْل ُخ ْب ِز و ْح َده َي ْح َيا ِ
يس ِإَلى اْل َمِد َين ِة اْل ُمَقَّد َس ِة َوأَ ْوَقَف ُه
ان َب ْل ِب ُك ِّل َكلِ َم ٍة تَ ْخ ُرُج ِم ْن َف ِم َّ
اإل ْن َس ُ
َخ َذهُ إْبل ُ
َ
َ ُ
اح اْلهيك ِل وَقال َلهِ :إن كنت ابن َّ ِ
طرح نْفسك ِإَلى أَسَفل ألََّنه م ْكتُوب :أَنَّه ي ِ
وصي َمالَِئ َكتَ ُه ِب َك
َعَلى َج َن ِ َ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
َّللا َفا ْ َ ْ َ َ َ
ْ ُ ُ َ ٌ ُُ
ِ
ون َك ِل َكي الَ تَ ِ ِ
َفعَلى َأي ِاد ِ
الر َّب ِإَل َه َك .ثُ َّم
وب أ َْيضاً :الَ تُ َج ِّر ِب َّ
يه ْم َي ْحمُل َ
ال َل ُه َي ُسوعَُ :م ْكتُ ٌ
َ
صد َم ب َح َج ٍر ِر ْجَل َكَ .ق َ
ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ ٍ ِ
َخ َذه أ َْيضاً ِإْبل ِ
يع َها ِإ ْن
ال َل ُه :أ ْ
ُعط َ
يك َهذه َجم َ
ُ
يع َم َمالك اْل َعاَل ِم َو َم ْج َد َها َوَق َ
يس إَلى َجَبل َعال جّداً َوأ ََراهُ َجم َ
أَ ُ
ِ ِ ٍِ
ان ألََّن ُه م ْكتُ ٌ ِ ِ ِ ِ
ال َل ُه َي ُسوعُ :ا ْذ َه ْب َيا َش ْي َ
طُ
وب :ل َّلر ّب إَله َك تَ ْس ُجُد َوإِيَّاهُ َو ْح َدهُ
جثوت َو َس َج ْد َت لي .ح َينئذ َق َ
َ
ِ
ِِ
ص َار ْت تَ ْخِد ُم ُه.
تَ ْعُبُد .ثُ َّم تَ َرَك ُه إْبل ُ
اء ْت َف َ
يس َوإِ َذا َمالَئ َك ٌة َق ْد َج َ
هذه كلمة هللا
بعد معموديته على يد يوحنا المعمدان يسوع صعد الى اْلب ِري ِ
ِ
ليجرب من إبليس.
ين َي ْوماً َّ
َّة مقتادا ب ُّ
الرو ِح أ َْرَبع َ
َّ
عدو هللا والحياة الذي عارض خطة هللا منذ القديم .وبعد والدة يسوع ،حاول أن يقـتـله بالملك
هذا هو ّ

العدو المسيطر على البشر بالخطية والموت.
قوة ّ
ليكسر ّ
هيرودس .لكن االن الرب يسوع هو الذي يأتي ّ
يغير هدفه فقالِ :إ ْن ُك ْن َت ْاب َن هللاِ َفُق ْل لِ َه َذا
وإبليس كان يعرف أن يسوع هو إبن هللا القدوس فحاول أن ّ
اْلحج ِر أ ِ
تحول الحجر الى خب از فاستخدم هذه القدرة على
ََ ْ
َن َيص َير ُخ ْب اًز .بمعنى :بما أنك تستطيع أن ّ

الناس مثلي .لكن يسوع لم يأتي ليسيطر على الناس؛ ولم يحتج أن يغير الحجر الى خبز ليأكل النه ليس
وب َل ْيس ِباْل ُخ ْب ِز و ْح َده َي ْح َيا ِ
ان َب ْل ِب ُك ِّل َكلِ َم ٍة ِم َن هللاِ.
اإل ْن َس ُ
هذا هو سبب وجوده في البرية .فقالَ :م ْكتُ ٌ َ
َ ُ
يسوع ذكر قول هللا لشعب إسرائيل بعدما أخرجهم من العبودية في مصر وقادهم الى البرية وأعطاهم هناك
ِ
ِ ِ
الخ ْب ِز و ْح َده َي ْح َيا ِ
ِ
ِ
ان َبل ِب ُك ِّل َما
اإل ْن َس ُ
شريعتهَ .س َار بهم هللا في الصحراء أربعين عام لُي َعّل َمهم أََّن ُه ْلي َس ب ُ َ ُ
الر ِّب .أكيد أن يسوع كان واعيا بسلطانه اإللهي .إغراء الشيطان للرب يسوع هو أن يشبهه.
َي ْخ ُرُج ِم ْن َف ِم َّ

ِ
ٍ ٍ
ِ
يع ممالِ ِك العالم ِفي َل ْح َ ٍ ِ َّ
الزم ِ
ان
ال َل ُه أنه ُي ْع ِطي َه َذا ُّ
السْل َ
طَ
انَ .وَق َ
فأ ْ
ظة م َن َ
َص َع َدهُ إَلى َجَبل َعال َوأ ََراهُ َجم َ َ َ
كَّله ومجده ألََّنه د ِفع له وهو يع ِط ِ
يه لِ َم ْن ُي ِريد .الشيطان ك ّذاب النه سلب السلطان من آدم في البداية
ُُ
ُْ
ُ ُ ََْ
طل أعماله.
قوته وع ّ
كسر ّ
ليكون هو سيد هذا العالم .حتى جاءه الرب يسوع و ّ

َمامه فيعطيه كل شيء .للرب يسوع الذي له كل السلطان
ّأ
وتجر على أن يطلب من رب المجد أ ْن ي ْ
سجد أ َ
يجرب االنسان ليأخذه منه كل ما عنده ليمتلكه وطريقته الماكرة هي
في السماء وعلى األرض .الشيطان ّ

زرع الشك وحتى القناعة بالعقيدة أن هللا واحد ويتكلم على نفسه باطلة ليعطي الناس الفكر أنهم يرجموه.
وإبليس ال يعطي مجانا ،لكن بالمقابل .وهو يطلب الحية .كم من واحد يبيع نفسه له من اجل السلطة

والثروة والشهرة .أما الرب يسوع له كل المجد فلم يتزعزع ولم ينبهر من كالم إبليس الفارغ ولم يتراجع عن
عدو أراه ممالك العالم في لحظة من الزمان ،في رمشة عين.
عمل الفداء الذي جاء ليحققه على األرض .ال ّ
قوته عجيبة .حتى هو يصنع المعجزات وااليات .باطال .والروح القدس يعلمنا بالرسول يوحنا:
ّ
َحبَّاء الَ تُصِّدُقوا ُك َّل رو ٍح ،ب ِل ِ
ِ
َن أ َْنِب َياء َك َذ َب ًة َكِث ِ
اح َه ْل ِهي ِم َن هللاِ؟ أل َّ
ين َق ْد َخ َرُجوا
ير َ
امتَحُنوا األ َْرَو َ
ُ
أَي َ
َ ْ
َ
َ
ُّها األ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ف ِب َيسوعَ اْلم ِس ِ َّ
اء ِفي اْل َج َسِد َف ُه َو ِم َن هللاِ َوُك ُّل
َ
إَلى اْل َعاَلمِ .ب َه َذا تَ ْعرُفو َن ُرو َح هللاُ :ك ُّل ُرو ٍح َي ْعتَر ُ ُ
يح أَن ُه َق ْد َج َ
يح أََّنه َقد جاء ِفي اْلجسِد َفَليس ِمن هللاِ .وه َذا هو روح ِ
ِ
يح َّالِذي َس ِم ْعتُ ْم
ضِّد اْل َم ِس ِ
ف ِب َي ُسو َ
ََ َْ َ
ُرو ٍح الَ َي ْعتَ ِر ُ
َ َ َُ ُ ُ
ع اْل َمس ِ ُ ْ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وه ْم أل َّ
ظ ُم ِم َن َّالِذي ِفي
َع َ
َن َّالِذي ِف ُ
يك ْم أ ْ
أََّن ُه َيأْتيَ ،و َ
ُّها األ َْوالَُد َوَق ْد َغَل ْبتُ ُم ُ
اآلن ُه َو في اْل َعاَلمِ .أ َْنتُ ْم م َن هللا أَي َ
اْل َعاَلمِ .نحن من هللا بفضل يسوع ربنا وإلهنا له المجد هو يقودنا بالنعمة والحق .أما الشيطان ،فالَ َع َج َب.
ِ
فهو َنْفس ُه ُي َغِّي ُر َش ْكَل ُه ِإَلى ِش ْب ِه مالَ ِك ُن ٍ
ام ُه أ َْيضاً ُي َغِّي ُرو َن َش ْكَل ُه ْم َك ُخَّدا ٍم لِْلِب ِّر.
ور؛ َفَل ْي َس َعظيماً ِإ ْن َك َ
ان ُخَّد ُ
َ
َ
َّالِذ ِ
َع َمالِ ِه ْم.
ين ن َه َايتُ ُه ْم تَ ُكو ُن َح َس َب أ ْ
َ
ِ
الكتاب المقدس يسميه إله هذا العالم وَرِئ ِ
طِ
عدو واْل ُم ْشتَ ِكي َعَلى ِإ ْخ َوِت َنا .فهو
يس ُسْل َ
ان اْل َه َواء والظالم وال ّ
يذكرك أخطاءك ويجعلك تفكر أين الفايدة في االيمان في يسوع والحالة لم تتغير ويزيد يفشلك حتى ال

تتقدم وتكبر في معرفتك إلبن الحي األمين ويعطي الفكرة القوية أن كل الناس تعمل نفس األشياء .صحيح

أنه فينا الطبيعة القديمة من آدم .لكن هللا غفر لنا كل خطايانا بدم يسوع المسيح المسفوك على الصليب
الذي به لنا أيضا طبيعة جديدة حسب روح هللا القدوس الساكن فينا .الروح القدس يشهد مع أرواحنا أننا

أوالد هللا وبه نثبت في االيمان والرجاء والصبر .لهذا إبليس يستمر في هجوماته على المؤمنين.
إبليس يسيطر على حكام العالم السياسيين والدينيين والمفكرين .ونحن ال ننس قول الرب يسوع لتالميذه
ِِ
َما أ َْنتُ ْم َفَل ْي َس َه َك َذا َب ِل
ينَ ،وأ َّ
ون ُه ْم َواْل ُمتَ َسّلِ ُ
ود َ
وك األ َُم ِم َي ُس ُ
طو َن َعَل ْي ِه ْم ُي ْد َع ْو َن ُم ْحسن َ
في هذا االنجيل يقولُ :ملُ ُ
اْل َكِبير ِف ُ ِ
َص َغ ِر َواْل ُمتََقِّد ُم َكاْل َخ ِادمِ .ويسوع يعلمنا التواضع والخدمة األخوية بالمحبة .الن التكبر
ُ
يك ْم ل َي ُك ْن َكاأل ْ

عدو المسيح يستخدم نفس التجربة التي
هو من إبليس بالضبط الذي أراد أن يرتفع أعلى من رب المجدّ .
استخدمها مع أباء البشرية .تكلم لهم بلطف واستخدم كلمة هللا ولفت نطرهما الى الشجرة المحرمة وأيقظ

تمكن على السيطرة على كل البشرية :بعصيان إنسان واحد .نفس الطريقة استخدمها
الشهوة فيهما وهكذا ّ
مع الرب يسوع .لكنه انهزم وهو الذي سقط وسقوط يؤدي به الى نار ال تطفأ أبدا .نحن ال نفهم بالتمام

لمذا سمح هللا للشيطان أن يستمر في زرع البغضاء والتمرد والقتل واالغراء بشهوات الجسد وشهوات العين

وترف المعيشة؟ لكننا ال ننس مثل الزارع الذي يترك الزوان ينمو مع الحبوب الجيدة الى وقت الحصاد
فيجمع الزوان ويطرحه في النار .وال ننس أبدا أن الرب يسوع المسيح له هو كل السلطان والنصر.

فنتمسك دائما برجائنا الن الذي وعد هو أمين وحي الى االبد .ألَ َّن ُك َّل َم ْن ُولِ َد ِم َن هللاِ َي ْغلِ ُب اْل َعاَل َمَ .و َهِذِه
ِ
َِّ
ِ
ِ
يم ُان َناَ .م ْن ُه َو َّالِذي َي ْغلِ ُب اْل َعاَل َم ِإالَّ َّالِذي ُي ْؤ ِم ُن أ َّ
ع ُه َو ْاب ُن هللاِ.
َن َي ُسو َ
ه َي اْل َغَل َب ُة التي تَ ْغل ُب اْل َعاَل َم :إ َ
إهتمامنا األول هو أن ندعو الناس إلى يسوع لسالمهم وضمانهم ويقين الحياة النه يقول :أ ََنا ُه َو اْل ُخ ْب ُز
َّ ِ
ِ
َكل أ ِ
اْلح ُّي َّالِذي َن َزل ِم َن َّ ِ ِ
ُع ِطي ُه َو
َحٌد م ْن َه َذا اْل ُخ ْب ِز َي ْح َيا ِإَلى األ ََبدَ .واْل ُخ ْب ُز الذي أ ََنا أ ْ
الس َماء .إ ْن أ َ َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َج ِل َح َياة اْل َعاَل ِم.
َج َسدي الذي أ َْبذُل ُه م ْن أ ْ
إبليس أظهر قدرته ليسوع أنه هو يملك األرض وطلب السجود له .لكن الرب يسوع انتهره بحكم قاطع:
وب :لِ َّلر ِّب ِإَل ِه َك تَ ْس ُجُد َوإِيَّاهُ َو ْح َدهُ تَ ْعُبُد .وإبليس استخدم أيضا كالم هللا وبالغش
ا ْذ َه ْب َيا َش ْي َ
طُ
انِ ،إَّن ُه َم ْكتُ ٌ
كمن طبيعته .كالم هللا يقول :ألََّنه ي ِ
ط ْرِق َك .أما إبليس الملعون
وك ِفي ُك ِّل ُ
وصي َمالَِئ َكتَ ُه ِب َك لِ َك ْي َي ْحَف ُ
ظ َ
ُُ
ط ْرِق َك .النه ال يقدر هو أن يسجد لرب المجد الن السجود هو خضوع
فحذف نهاية الوعدِ :في ُك ِّل ُ
وعبادة .هللا ال يحتاج عبادة الشياطين النها شياطين أرواح نجسة مصيرها الهالك .وإبليس رآه كيف حفظ
هللا يسوع خالل تجارب الشيطان له .هللا وحده يستحق السجود والعبادة بالروح والحق.
والعبادة هلل هي من روحه القدوس فينا بالمحبة باسم يسوع المنتصر والحي الى االبد .هو حياتنا وانتصارنا
وملجأنا األمين في كل حين مهما كان األحوال .الرب ال ينسانا وال يهملنا .من جهة التجارب .نهعتربها
ِِ
َّللا َغ ْير مج َّر ٍب ِب ُّ
إختبار إليماننا .وال َيُق ْل أ ِ
الش ُر ِ
َّللاِ أل َّ
ور َو ُه َو الَ ُي َج ِّر ُب
ُج َّر ُب ِم ْن ِقَب ِل َّ
َن َّ َ ُ ُ َ
َحٌد إ َذا ُج ِّر َب إّني أ َ
َ
ٍِ
ِ
ع ِم ْن َش ْهوِت ِه ثُ َّم َّ
الش ْه َوةُ ِإ َذا َحِبَل ْت َتلُِد َخ ِطَّي ًة َواْل َخ ِطَّي ُة ِإ َذا
َحداًَ .وَلك َّن ُك َّل َواحد ُي َج َّر ُب ِإ َذا ْان َج َذ َب َو ْان َخ َد َ
أَ
َ
َك ُمَل ْت تُْنِت ُج َم ْوتاً .ال يمكن أن تكون شركة بين الخير والشر ،بين النور والظالم ،بين الحق والكذب .الرب
يسوع المسيح لم يأتي ليزرع الرعب في الناس ويهيمن عليهم مثل األنبياء الكذبة .ولم يأت إبن هللا ليحكم
طم أعمال إبليس بالكلمة والصليب.
على العالم لكن ليخلص العالم به .ظهر في الجسد ليح ّ

بعد معموديته على يد يوحنا المعمدان لم يقده الروح القدس أمام علماء الدين والكهنة في الهيكل .هذا
عمله عندما كان في الثانية عشرة من عمره عندما أعلن أنه جاء ليتمم عمل هللا أبيه .لكن لما بدأ خدمته

لفداء العالم ،قادته الروح القدس الى البرية ليواجه عدو الحياة ليهزمه وينزع منه سالحه كما هو مكتوب

لفرحنا :وإذ نزع سالح الرئاسات والسلطات فضحهم جها ار فيه وساقهم في موكبه ظاف ار عليهم .الرب يسوع

عدو الحياة كما انتصر على العالم النه عاش بدون خطية .وانتصر على الموت بقيامته في
انتصر على ّ
اليوم الثالث .ويبشرنا الكتاب أيضا :ويسوع ِفيما هو َقد تَأََّلم مج َّرباً يْقِدر أ ِ
ين َم َع َك ْوِن ِه ْابناً
َ َُ ْ َ ُ َ َ ُ ْ
ين اْل ُم َج َّربِ َ
َن ُيع َ
ِ
الطاع َة ِم َّما تَأََّلم ِب ِه .وصار لِج ِم ِ َّ ِ
تَعَّلم َّ
ون ُه س َب َب َخالَ ٍ
ص أ ََبِد ٍّي.
يع الذ َ
َ
ين ُيط ُ
َ َ َ َ
يع َ َ
َ
ََ

الدين وشيوخ الشعب على معارضتهم ليسوع حتى للصليب .وأمام صليب يسوع
هيج رجال ّ
وإبليس الملعون ّ
َّللاِ
ِ
ِِ
ُّ
ين مثل إبليس الشيطانِ :إ ْن ُك ْن َت ْاب َن َّ
وس ُه ْم َقائل َ
كان الناس ورؤسائهم ُي َجّدُفو َن َعَلى يسوع َوَي ُهزو َن ُرُؤ َ
ِ
َّ
ِ
َف ْان ِزل َع ِن َّ ِ ِ
ِ ُّ
َما
ين َوأ َّ
ص َ
آخ ِر َ
ْ
اء اْل َك َه َنة أ َْيضاً َو ُه ْم َي ْستَ ْه ِزُئو َن َم َع اْل َكتََبة َوالشُيو ِخ َقالُواَ :خل َ
الصليبَ .وَك َذل َك ُرَؤ َس ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصِل ِ
ِ ِ
يب َفُن ْؤ ِم َن ِبهَ .قد اتَّ َك َل َعَلى
اآلن َع ِن َّ
َنْف ُس ُه َف َما َيْقد ُر أ ْ
يل َفْل َي ْن ِزِل َ
ص َهاِ .إ ْن َك َ
ان ُه َو َمل َك إ ْس َرائ َ
َن ُي َخّل َ
َّللاِ َفْلُي ْن ِق ْذه َ ِ
َّللاِ .ويسوع كان يتألم وهو على الصليب من أجلهم .واحد آمن
ال :أ ََنا ْاب ُن َّ
َّ
اآلن إ ْن أ ََرَادهُ! ألََّن ُه َق َ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ول َل َكِ :إَّن َك اْل َي ْوَم
به وكان ّ
ال َل ُه َي ُسوعُ :اْل َح َّق أَُق ُ
لص قال ليسوع :ا ْذ ُك ْرني َيا َر ُّب َمتَى ج ْئ َت في َمَل ُكوت َكَ .فَق َ
تَ ُكو ُن م ِعي ِفي اْل ِف ْرَد ْو ِ
س.
َ
الشيطان ال يزال يجرب الناس في ضعفهم وشهواتهم والطمع ويعطيهم اليقين أنهم شاطرين ويجربهم بأشياء
الدين وهو يفتخرون بالكذب والسرقة والغش والفساد والقتل
بسيطة تظهر بدون ضرر ويحبسهم بالمنافسة و ّ
وهو مسيطر على البشرية بسبب طبيعة الحطيئة ،حتى يحررهم يسوع وهذا ما عمله بموته الكفاري على
اإل ْن ِج ِ
ط ِة ِ
ض ُعوا َِّّلِلِ.
ود ِب َو ِاس َ
يل .لهذا يقول لناَ :ف ْ
اة َواْل ُخُل َ
الصليب .الرب يسوع سحق اْل َم ْو َت َوأ ََن َار اْل َح َي َ
اخ َ
َق ِاوموا ِإبلِيس َفيهرب ِمنكمِ .ا ْقت ِربوا ِإَلى َّ ِ
ُّ ِ
ِ
وب ُك ْم .بالتمسك
طاةُ َو َ
ُّها اْل ُخ َ
ط ِّه ُروا ُقُل َ
ُ ْ َ َُْ َ ْ ُْ َ ُ
َّللا َف َيْقتَ ِر َب إَل ْي ُك ْمَ .نقوا أ َْيد َي ُك ْم أَي َ
شرا .لم يصبكم من التجارب إال ما هو بشري
في يسوع المسيح لنا الغلبة .هو إنتصارنا معه ال نخاف ًّ
ولكن هللا أمين وجدير بالثقة فال يدعكم تجربون فوق ما تطيقون بل يدبر لكم مع التجربة سبيل الخروج

منها لتطيقوا احتمالها .لذلك ،يا أحبائي ،اهربوا من عبادة األصنام .آمين

