
  
Sunnuntai 30.09.2018- Matt. 18:1-6 (7-9) 10. Aihe : 

Jumalan sanansaattajat. Lukukappaleet: Ps. 103:19-22 ; 

1. Moos. 28:10-17 ; Ilm. 12:7-12 

 

الموضوع: سفراء هللا.  .10الى  1: 18إنجيل متّى  -2018. 09. 30االحد 

. ورؤيا 17-10: 28. والتكوين 22الى  19: 103قراءات إضافية: مزمور 

12 :7-12 

 

 

ة، ثم االية سالساداآلية األولى الى نقرأ أوال  18سالم الرب يسوع لكم إخوتي األعزاء. عظتنا اليوم هي من إنجيل مّتى االصحاح 
 : السيح اشرة. إليكم القراءة بإسم ربنا يسوعالع

َم التَّاَلِميُذ ِإَلى َيُسوَع َقاِئِليَن: فَ  اَعِة َتَقدَّ َماَواِت؟ َفَدَعا َيُسوُع ِإَلْيِه َوَلدًا َوَأَقاَمُه ِفي َوَسِطِهْم َوَقاَل: ِفي ِتْلَك السَّ َمْن ُهَو أَْعَظُم ِفي َمَلُكوِت السَّ
َماَواِت، َفمَ  َسُه ِمْثَل َهَذا اْلَوَلِد َفُهَو اأَلْعَظُم ِفي ْن َوَضَع َنفْ َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َلْم َتْرِجُعوا َوَتِصيُروا ِمْثَل اأَلْواَلِد َفَلْن َتْدُخُلوا َمَلُكوَت السَّ

َماَواِت َوَمْن َقِبَل َوَلدًا َواِحدًا ِمْثَل َهَذا ِباْسِمي َفَقْد َقِبَلِني. َوَمْن أَْعَثَر َأَحَد َهؤالَ  َغاِر اْلُمْؤِمِنيَن ِبي َفَخْيٌر َلُه َأْن ُيَعلََّق ِفي َمَلُكوِت السَّ ِء الصِّ
ِة اْلَبْحِر. ُعُنِقِه َحَجرُ  َغاِر أَلنِّي َأُقوُل َلُكْم ِإنَّ َماَلِئَكَتُهْم ِفي .. ثم االية العاشرة: الرََّحى َوُيْغَرَق ِفي ُلجَّ اْنُظُروا اَل َتْحَتِقُروا َأَحَد َهؤاَُلِء الصِّ

َماوَ  َماَواِت ُكلَّ ِحيٍن َيْنُظُروَن َوْجَه َأِبي الَِّذي ِفي السَّ  اِت. السَّ

 مجد لهلربنا يسوع المسيح اهذه كلمة 
 

 ه على االخرينلحبوا يعرفوا من منهم يفضِّ فقليال يسوع  ابدأوا يعرفو تالميذ السألوه من هو أعظم في ملكوت السماوات.  هتالميذ
ملكوت السماوات كانت أن المسيح لما يجي  حولشعبي. الفكرة الشائعة  بحسب مفهومكان  همسؤال. الملكوتأعظم في هو يكون و 

أن يجعلهم يجلسوا واحد عن يمينه واآلخر عن يساره  تالميذال إثنين من مرة أخرى  سألهيوضع المملكة في إسرائيل ويكون الملك. 
قال لهم  .في ملكوت السماواتمكان عّين لهم يسوع كان ب الر و كونوا وزراء. حبوا ييخططوا لمستقبلهم؛  كانوالما يظهر في مجده. 

َماَواتْفَرُحوا ِباْلَحِريِّ َأنَّ َأْسَماءَ امرة:  من  البالدهو يحرر يجي من هللا لما أن المسيح  ايعتقدو  كذلك كانوا اليهود. ُكْم ُكِتَبْت ِفي السَّ
االحتالل الروماني ويجمع شمل اليهود المتشتتين في نواحي األرض األربعة ويكون السالم والسعادة والسلطة لهم. والتالميذ كانوا 

 كانوا مستعدين للحرب.  ا له مرة: َيا َربُّ عندنا َسْيَفاِن.هذا الملك وسيكّون جيش حتى أنهم قالو وهو يفكروا أن يسوع هو المسيح 
 

َفَجاَء ة كان الرب يسوع يصلي مر . والشيعحكايات رفوه من اليعفكرة الناس في المسيح الى اليوم هي خاطئة. وهم صيادي السمك. 
َماِء:  ُد َأْيضاً َصْوٌت ِمَن السَّ ْدُت َوُأَمجِّ َكلََّمُه . َوآَخُروَن َقاُلوا: َرْعدٌ هذا صوت َقاَل:  وا الصوتَوَسِمع ينالَِّذي َكاَن َواِقف والناس .َمجَّ

ِ. في الحقيقي  .لكن لما هللا تكم ما عرفوا صوته .األنبياءحد وبجميع اليهود كانوا يؤمنون باهلل اال .ماَلكٌ  ِ َيْسَمُع كاَلَم َّللاَّ َالَِّذي ِمَن َّللاَّ
َأْنُتْم َلْسُتْم َتْسَمُعوَن إبن هللا الوحيد يقول لهم:  ،األنبياءتخرون بإيمانهم باهلل االحد وبجميع ويقول الرب يسوع لليهود وغيرهم الذين يف

أَْعِرُفَها ِخَراِفي َتْسَمُع َصْوِتي َوَأَنا : . يسوع شّبه نفسه بالراعي الصالح فقال؛ الذي من هللا يسمع كالم هللا ويفرحأَلنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن َّللاَِّ 
َلْيَس َأَحٌد َيْعِرُف َمْن ُهَو ااِلْبُن ِإالَّ اآلُب َواَل  نفسه له؟الرب يعّرف إن لم يعرف الرب القدوس يقدر الخاطئ  االنسانكيف  .َفَتْتَبُعِني

  َمْن ُهَو اآلُب ِإالَّ ااِلْبُن َوَمْن َأَراَد ااِلْبُن َأْن ُيْعِلَن َلُه.
 

إنتصاره  بعدو  ،يفهموه ويحفظوه حتى جاء الوقت ففتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسةبقدر ما كانوا تالميذه وعلمهم يسوع هو اختار 
وهو  .بروحه القدوسوالرب يتعامل معنا بنفس الحب والصبر  .ومنهم الينا أرسل لهم الروح القدسلسماء ى الاإرتفاعه على القبر و 
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ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه َفَأْعَطاُهْم  في الكتاب:كلمة الو كما يشهد له الروح القدس المحب أبونا  أن هللا هو عرفنا عرفنا هللا بالروح والحق،
ِ َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمهِ  ِ.َالَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َدٍم َواَل ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد َواَل ِمْن َمشِ  ،ُسْلَطانًا َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد َّللاَّ  اهذ يَئِة َرُجٍل َبْل ِمَن َّللاَّ

َمَلُكوُت هللِا وملكوت المسيح لكل من يسمع إلبنه ربنا يسوع المسيح. به صار لنا الدخول االن لملكوت السماوات الذي هو وعد هللا 
وِح اْلُقُدِس.  .آمنوا بالنور مادام النور معكم، فتصيروا أبناء النورويسوع ينادي:  وهو َلْيَس َأْكاًل َوُشْربًا َبْل ُهَو ِبرٌّ َوَساَلٌم َوَفَرٌح ِفي الرُّ

 

ليكّون جنود مسلحين ويوضع دين على الرب  وال جاءالتالميذ ما كانوا يفهموا في البداية أن َمْمَلَكة يسوع َلْيَسْت ِمْن َهَذا اْلَعاَلِم. 
الى اليوم الى التوبة وااليمان به للدخول الى ملكوت هللا االبدي. يقول ينادي يسوع . السماوية األديانإنه من  الناستقول  األرض

اناً في سفر الرؤيا: َأنَ  . َمْن َيْغِلْب َيِرْث ُكلَّ َشْيٍء ا ُهَو اأَلِلُف َواْلَياُء، اْلِبَداَيُة َوالنَِّهاَيُة. َأَنا أُْعِطي اْلَعْطَشاَن ِمْن َيْنُبوِع َماِء اْلَحَياِة َمجَّ
واالرواح الشريرة  الجسدية والتجارب في حياتناإنها الشهوات  ؟من يجب أن نغلبه؟ و َمْن َيْغِلْب َوَأُكوُن َلُه ِإَلهًا َوُهَو َيُكوُن ِلَي اْبنًا. 

أَلنَّ ُكلَّ َمْن ُوِلَد ِمَن هللِا َيْغِلُب اْلَعاَلَم. َوَهِذِه ِهَي اْلَغَلَبُة  كما هو مكتوب: بااليمان في إسم يسوعالتي نواجهها و  سيطرة على العالمالم
يقول: ِإْن ِعْشُتْم كرنا الرسول يذّ بولس  .ِإالَّ الَِّذي ُيْؤِمُن َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْبُن هللاِ   اْلَعاَلمَ َمْن ُهَو الَِّذي َيْغِلبُ  الَِّتي َتْغِلُب اْلَعاَلَم: ِإيَماُنَنا.

وِح ُتِميُتوَن أَْعَماَل اْلَجَسِد َفَسَتْحَيْوَن أَلنَّ ُكلَّ   اُدوَن ِبُروِح هللِا َفُأوَلِئَك ُهْم َأْبَناُء هللِا.الَِّذيَن َيْنقَ َحَسَب اْلَجَسِد َفَسَتُموُتوَن َوَلِكْن ِإْن ُكْنُتْم ِبالرُّ

 

 فنحن مثل أوالد الصغار نحبالعظيم. يسوع. يسمع ويسأل ويطبق ما يتعلمه من هذا المعلم وكتلميذ ذ يسوع؛ يهو تلمي سيحالم
الخامس في االصحاح جبل اليخبرنا بموعظة يسوع على مّتى . ه المباركثبت في إسمننكره بل نال و وبكالمه  هستحي بن وال معلمنا

َماَواِت. كذلك: ُطوَبى ِلْلَمْطُروِديَن ِمْن َأْجِل : يقول الرب يسوع حيث والسادس والسابع وِح أَلنَّ َلُهْم َمَلُكوَت السَّ ُطوَبى ِلْلَمَساِكيِن ِبالرُّ
َماَواِت. المؤمنون  : تقولالناس البشرية. كل بيسوع هم أوالد هللا ويدعون َبُنو اْلَمَلُكوِت. وهذا نوع جديد في اْلِبرِّ أَلنَّ َلُهْم َمَلُكوَت السَّ

مع أحد علماء  الرب سمعوا حديثتالميذ الو  أبناء آدم وبنو البشر. لكن االنجيل أدخل هذا النوع الجديد: أوالد هللا بنو الملكوت.
ِ. اليهود إسمه نيقوديموس لما قال له الرب: ِإْن َكاَن َأَحٌد الَ  هذا مذكور في إنجيل يوحنا  ُيوَلُد ِمْن َفْوُق اَل َيْقِدُر َأْن َيَرى َمَلُكوَت َّللاَّ

َماَواِت، َفَمْن َوَضَع َنْفَسُه ِمْثَل  :ُقوليفأما االن و ث. ح الثالاالصحا َهَذا ِإْن َلْم َتْرِجُعوا َوَتِصيُروا ِمْثَل اأَلْواَلِد َفَلْن َتْدُخُلوا َمَلُكوَت السَّ
َماَواِت. َوَمْن َقِبَل َوَلدًا َواِحدًا ِمْثَل َهَذا ِباْسِمي َفَقْد َقِبَلِني. وقول الرب هو للجميع. اْلَوَلِد َفُهَو اأَلْعَظمُ    ِفي َمَلُكوِت السَّ

 

طيع يالرب يسوع لم يمثل ملكوت السماوات بنبي من األنبياء أو معلم عظيم في إسرائيل لكن مثل ملكوت السماوات بولد الن الولد 
. على االنسانصعب هو الولد هو متواضع والتواضع . االخرين هيعملربى كما ويت لتعليم، يسمع كل شيء ويصدق كل شيءايقبل و 

ه. واجهت لماقبل الحقيقة صعب ي .ويعترف بها ؛ صعب يرضى بأخطائهيتنازل على حقه ويعطي األولوية لالخريناالنسان صعب 
: دعوا الصغار يأتون إلي عن االوالد أيضا يقوليسوع . بثقة وإيمان المسيحيسوع كلمة قبول يقدر يكسر هذا التكبر والتعصب بلكنه 

فإني أقول لكم إن مالئكتهم في السماء يشاهدون  وال تمنعوهم ألن لمثل هؤالء ملكوت هللا. إياكم أن تحتقروا أحدا من هؤالء الصغار
ثياب ويلبسوهم  لألوالد الصغارالعنف  ن الكبار يعّلمو مذا نرى؟ ننظر لبلدنا عندما كن ولكل حين وجه أبي الذي في السماوات. 

 . وهكذا يكبروا في الكذب والفساد والتجديف واإلرهاب. من صغرهم .استعمال السالح والقتلالحرب و ويدربوهم على عسكرية 
 

مة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، منظ ،يستغلوا األطفال في االعمال الشاقة والدّعارة. حسب إحصائيات يونيسكو شعوب كثيرة
ماتوا أكثر من ستة مالين طفل . في العالم والمرض ةالملّوث هايمن الم وأالسنة يموت بالجوع  15أقل من كل خمس ثواني طفل 

الرؤساء السياسيون والدينيون يعرفوا هذه المأساة ولكن شغلهم الشاغل هو الحفاظ على مناصبهم . عدد سكان فنلندا .الماضية سنةال



الّدّيان يسوع والجوع والمرض. قر والفبالقهر  وابهم يموتو والسباق للتسلح. وأوالد شعال أكثر وأكثر. جمع األمو و  وسيطرتهم
سألوه من التالميذ  ُكوُن َهَكَذا ِفيُكْم.قال لتالميذه: َأْنُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ ُرَؤَساَء اأُلَمِم َيُسوُدوَنُهْم َواْلُعَظَماَء َيَتَسلَُّطوَن َعَلْيِهْم. َفاَل يَ  األعلى

وَن َمْن َأَراَد َأْن َيُكوَن ِفيُكْم َعِظيمًا َفْلَيُكْن َلُكْم َخاِدمًا َوَمْن َأَراَد َأْن َيكُ : ولكل المؤمنين قولهموهنا يم في ملكوت السماوات، ظأعهو 
؛ والبعض يقول حكام على االنسان من الخالق مكتوبةهي المجاعة والحروب أن ِفيُكْم َأوَّاًل َفْلَيُكْن َلُكْم َعْبدًا. طبعا البعض يقول 

 ؛ تكفيني مشاكلي. ما يهمني ينمر بعيد عاألخر يقول هذا آالعالم واالغنياء هم المسؤولين على مأسات العالم. و 
 

َخِطيٌَّة. والعالم كله مرتبط ومتضامن في الخطية.  يحسب له ، ومن يعرف الخير وما يعملهلشرعبد لمن يعمل الشر هو  ،ما نوهم
هللا يعرف مذا يجري على األرض. أرسل إبنه هذه أكثر من ألفين سنة مناديا العالم الى التوبة وااليمان للخالص. والرب يسوع 

الحساب للذل والعذاب لألشرار والذين سمعوا بشراة االنجيل ورفضوه. سيعود في مجده وال احد يعرف ذاك اليوم العظيم وسيكون يوم 
لمذا؟ . االنسان بتدينه وعلمه وقدرته ما يقدر يدخل لملكوت السماوات. الى باب ملكوت السماوات ويجبروه مغلوق  اصلو و كثيرون ي

َماَواِت، َفَمْن ِإْن َلْم َتْرِجُعوا َوَتِصيُروا ِمْثَل األَ : يقولالن يسوع النه خاطئ لم يغتسل بدم حمل هللا يسوع. و  ْواَلِد َفَلْن َتْدُخُلوا َمَلُكوَت السَّ
َماَواِت. الرب يسوع يدعو  الى التواضع والسماع لكلمته والعمل بها الن فيها ا َوَضَع َنْفَسُه ِمْثَل َهَذا اْلَوَلِد َفُهَو اأَلْعَظُم ِفي َمَلُكوِت السَّ

يسمع هلل ومن يرفض المسيح فهو يرفض هللا أبيه الذي أرسله. ومن يضطهد فهو للمسيح يسمع من الحياة الن المسيح هو الحياة. 
 . يسوع جاء بالنعمة والحق والغفران والخالص وكان متواضعا وطائعا حتى الموتاالب المسيحيون فهو يضطهد المسيح ويعاند هللا

 .يلمجد هلل في االعالا .ون نحن معه الى االبدووعده أنه معنا الى إنتهاء الزمان. ثم نك موت الصليب. أعطانا كلمته ووصيته
 

وعّلمهم وأرسلهم ليبشروا العالم. وشهادتهم  ضعفاءناس غير مثقفين  ، لكنتالميذهليكونوا  أقوياءأو  دينرجال اليسوع لم يختر 
نشروا االنجيل بالقوة والحكمة البشرية. إنما بروح هللا والمسيح القدوس.  ما. وهم الصادقة هللاوصلت الينا صادقة ومفرحة. إنها كلمة 

 َجِميَع النَّاِس َيْخُلُصوَن َوِإَلى َمْعِرَفِة اْلَحقِّ ُيْقِبُلوَن. هللا يدعو كل إنسان يسمع إلبه . هللا ُيِريُد َأنَّ همفي ضعف تظهر وحكمته قوة الرب 
المؤمن و . يقين الحياة االبديةو  ينال الغفران والراحة والسالم مع هللا االبلوشقائه  ثقلهضعفه و تواضع بالحبيب يسوع ويأتي اليه ب

َوَكَأْطَفاٍل َمْوُلوِديَن اآلَن  :يقول للمؤمنينهذه الحقيقة  كتبكن الحليب. الرسول بطرس لم، حاللما تعطيه أمه و صبي مثل الجديد هو 
 لــــشغّ ثلها يوم األمورذه ه ِفيو  َطاِهرٌ وَ  َعاِدلٌ وَ  ُكلُّ َما ُهَو َحقٌّ  يحبالمسيحي ه. اْلَعِديَم اْلِغشِّ ِلَكْي َتْنُموا بِ  الروحياْشَتُهوا اللََّبَن 

 .الحي إبن هللا الظالم والكذب الذي أخرجنا منهالوراء الى فينا فال نرجع الى الحي. الرب  وهو ينظر الى يسوع .هأفكار 
 

لنشرق حولنا كلمته فينا  وضع. اختارنا هو و بنو النورو والمسيح بنو الملكوت أوالد هللا به صرنا ، أمام المسيح يسوع أوالد صغار
ي خلصنا ال على الذلنا نحن نحيا بفضل هللا ونشهد لمحبة هللا في إبنه  .والمكر خالية من النفاقال النقيةبكالمنا المخلص وأعمالنا 

بنعمته. وربنا يسوع له المجد هو االن عن يمين هللا يشفع في المؤمنين به ومن هناك سيأتي ليدين إنما اعمالنا ومعرفتنا،  أساس
: إني آت سريعا ومعي المكافأة ألجازي كل واحد بحسب يسوع قول، آخر الكتب المقدسة الرؤياتوب في سفر االحياء واالموات. مك

َوَنْطُلُب ِإَلْيُكْم الرسول بولس: أخيرا نسمع هذه الكلمة من عظيم هو الرب. و  عمله. أنا األلف والياء، األول واآلخر، البداية والنهاية.
َعَفاَء وَتَأنَّــــ ُعوا ِصَغاَر النُُّفوِس وَأْسِنُدوا الضُّ ْوا َعَلى اْلَجِميِع. اْنُظُروا َأْن اَل ُيَجاِزَي َأَحٌد َأَحدًا َأيَُّها اإِلْخَوُة: َأْنِذُروا الَِّذيَن ِباَل َتْرِتيٍب وَشجِّ

، َبْل ُكلَّ ِحيٍن اتَِّبُعوا اْلَخْيَر َبْعُضُكْم ِلَبْعٍض َوِلْلَجِميِع. ِاْفَرُحوا ُكلَّ ِحيٍن. َصلُّوا دون اَعْن  ْنِقَطاٍع. ارفعوا الشكر ِفي ُكلِّ َشْيٍء َشرٍّ ِبَشرٍّ
وَح. اَل َتحْ  ُكوا ِباْلَحَسِن. ِاْمَتِنُعوا َعْن ُكلِّ أَلنَّ َهِذِه َمِشيَئُة هللِا لكم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. اَل ُتْطِفُئوا الرُّ َتِقُروا النُُّبوَّاِت. اْمَتِحُنوا ُكلَّ َشْيٍء وَتَمسَّ



ُسُكْم ِبالتََّماِم َويْحفظكم سالمين ُروًحا َوَنْفسًا َوَجَسدًا لتكونوا ِبالَ  اَلِم َنْفُسُه ُيَقدِّ . َوِإَلُه السَّ َيُسوَع اْلَمِسيِح. فإن  َلْوٍم ِعْنَد عودة َربَِّنا ِشْبِه َشرٍّ
و   ِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. آِميَن. هللا الَِّذي َيْدُعوُكُم صادق وَسَيْفَعُل ذلك. آمين. ِنْعَمُة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َوَمَحبَُّة هللِا َوَشِرَكُة الرُّ

 


