
Sunnuntai 30.8.2020- Matt. 12: 33-37. Aihe : Jeesus, parantajamme - يسوع شافينا  
 

في االستماع لعظة اليوم وهي من  إخوتي  بكم مرحبا آمين. . باسم اآلب واالبن والروح القدس هللا الواحد 
 يقول:  المسيح.. اليكم القراءة باسم الرب يسوع  37الى   33االصحاح طناش واالعداد إنجيل مّتى، 

َجَرَة َرِديًَّة َوَثَمَرَها َرِدّيًا أَلْن ِمَن ال َجَرَة َجيَِّدًة َوَثَمَرَها َجيِّدًا َأِو اْجَعُلوا الشَّ َجَرُة. َيا َأْواَلَد  ِاْجَعُلوا الشَّ ثََّمِر ُتْعَرُف الشَّ
اِلَحاِت َوَأْنُتْم َأْشَراٌر؟ َفِإنَُّه ِمْن َفْضَلِة اْلَقْلِب َيَتَكلَُّم اْلَفُم. َاإِلْنَساُن  َكْيَف َتْقِدُروَن َأْن َتَتَكلَُّموا  ،اأَلَفاِعي ِبالصَّ

اِلَحاتِ  اِلِح ِفي اْلَقْلِب ُيْخِرُج الصَّ اِلُح ِمَن اْلَكْنِز الصَّ ُروَر.   ،الصَّ يِر ُيْخِرُج الشُّ رِّ يُر ِمَن اْلَكْنِز الشِّ رِّ َواإِلْنَساُن الشِّ
ينِ َلِكْن َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َكِلَمٍة َبطَّاَلٍة َيَتَكلَُّم ِبَها النَّاُس َسْوَف ُيْعُطوَن عَ وَ  أَلنََّك ِبَكاَلِمَك  ،ْنَها ِحَسابًا َيْوَم الدِّ

ُر َوِبَكاَلِمَك ُتَداُن.   َتَتَبرَّ

 هذه أقوال المسيح الرب

 

ممكن  نسل إبراهيم.  هو وكانوا يعرفوا أن المسيح . شجرة إسرائيلوأنه  إبراهيم ذريةم كان اليهود يعتقدون أنه 
في إنجيل يوحنا  صالح. ثمر يقولوا لهم: إن كان إبراهيم شجرة صالحة، فإن الثمر منه أيضا  نفهم أن يسوع 

أما أعمال إبراهيم فكانت السماع هلل  . و َتْعَمُلوَن أَْعَماَل ِإْبَراِهيمَ َلْو ُكْنُتْم َأْواَلَد ِإْبَراِهيَم َلُكْنُتْم  نــقرأ قول الرب: 
والطاعة له بإيمان ومحبة حتى أنه كان مستعد ان يقدم إبنه إسحاق ذبيحة للرب وكان في هذا إختبار له  

وسمي  . أن هللا سيقدم إبنه هو ذبيحة من أجل العالم لما يجي الوقت وما يكون أحد ليقول هلل ال تعمل هذا
له. إذن، يسوع هو   ا كرمً إسرائيل ونقرأ كذلك في الكتاب المقدس قول هللا أنه هو غرس خليل هللا بإيمانه. 

 مر هذا الكرم. قولوا إذن ان كرم هللا صالح وثمره صالح، أو قولوا إن كرم هللا ردّيا وثمره ردّيا.  ث

نحن نقول هذا للمسلم: ؟ و كالمي صالح، فلمذا ال تأكلون منه؟ لمذا ال تصدقون  المسيح ثمر أن قلتم إن
  خصني نعرفه من نفسيي اللي شخص الهو المسيح   إنقل إن كنت تؤمن بالمسيح، لمذا ال تسمع لكالمه؟ 

أو قل ما هو اال نبي مخلوق وتحمل المسئولية؟ أنظر لنفسك وشوف أي نوع الثمر أنت   ونعطيه حياتي،
 افتح عينيك وافهم كالم يسوع المسيح.   ؟وهو شرير  ات لحاومن أي شجرة؟ هل يقدر الشرير أن يتكلم بالص

أن   15. يقول في هذا االنجيل االصحاح الرب يسوع كشف هذه الحقيقية .يتكلم بما يفيض به القلب  مّ ــالفُ 
من القلب يصدر. من القلب تنبع األفكار الشريرة، القتل،   النه ما يخرج من الفم هو الذي ينجس اإلنسان

اِلُح ِمَن اْلَكْنِز  واضح؟ األفكار واالعمال.  الزور، التجديف. الزنى، الفسق، السرقة، شهادة اإِلْنَساُن الصَّ



ُروَر. يِر ُيْخِرُج الشُّ رِّ يُر ِمَن اْلَكْنِز الشِّ رِّ اِلَحاِت، َواإِلْنَساُن الشِّ اِلِح ِفي اْلَقْلِب ُيْخِرُج الصَّ والرب يسوع لما  الصَّ
 على الكالم القبيح اللي نطق به فمه. يحاسب كل واحد على أفعاله وحتى فهو  يرجع 

أو على  ونبيه تعتمد على الّدين إن كنت . اْلَمِسيحُ  يشرق عليك نورُ اْسَتْيِقْظ َأيَُّها النَّاِئُم َوُقْم ِمَن اأَلْمَواِت فَ ف
الغفران  بر فيه ج تحب الحق والحياة، تعالى الى يسوع المسيح ت. إن كنت  فأنت بعيد عن هللا وحقه نفسك

اَل َيْقِدُر : . يقول، تجبر فيه الحق النه هو الحق، الطريق الحقي والحيال يخيب ورجاء والشفاء والسالم 
  أن الكتاب المقدس يبّيــن لنا .َأَحٌد َأْن ُيْقِبَل ِإَليَّ ِإْن َلْم َيْجَتِذْبُه اآلُب الَِّذي َأْرَسَلِني َوَأَنا ُأِقيُمُه ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيرِ 

يقول الرب في سفر الرؤيا: شجرة الحياة الذي يرّد الحياة الى كل الخليقة ويعطي الشفاء. هو يسوع المسيح 
َداَيُة َوالنَِّهاَيُة،  َوَها َأَنا آِتي َسِريعًا َوُأْجَرِتي َمِعي أِلَُجاِزَي ُكلَّ َواِحٍد َكَما َيُكوُن َعَمُلُه. َأَنا األَِلُف َواْلَياُء، اْلبِ 

ُل َواآلِخُر. ُطوَبى ِللَِّذيَن َيْصَنُعوَن َوَصاَياُه ِلَكْي َيُكوَن ُسْلَطاُنُهْم َعَلى َشَجَرِة اْلَحَياِة َوَيْدخُ  ُلوا ِمَن اأَلْبَواِب اأَلوَّ
َناَة َواْلَقَتَلَة َوَعَبَدَة اأَلْوَثانِ  َحَرَة َوالزُّ    َوُكلَّ َمْن ُيِحبُّ َوَيْصَنُع َكِذبًا. ِإَلى اْلَمِديَنِة أَلنَّ َخاِرجًا اْلِكاَلَب َوالسَّ

مسيحيون  نحن كنا سابقا عبيد للخطية بالطبيعة، لكن المجد ليسوع الذي حررنا وطهرنا وأرسل روحه فينا. ف
وغيرهم يقولون   ون رتدّ كفار وم إننا وال نستحي بيسوع وال ننكره. الناس تقول علينا مخلصنا وإلهنا نحمل إسم 
لكننا نحن نفتخر بربنا يسوع الذي ولدنا ثانية هلل   وجينا عندهم. جدراننا عبرنا نهر أو ، وكأن إننا عابرون 

 .دِ َمْوُلوِديَن َثاِنَيًة اَل ِمْن َزْرٍع َيْفَنى، َبْل ِممَّا اَل َيْفَنى، ِبَكِلَمِة هللِا اْلَحيَِّة اْلَباِقَيِة ِإَلى األَبَ مكتوب: أننا أبيه. 
النُّوُر اْلَحِقيِقيُّ الَِّذي ُيِنيُر ُكلَّ ِإْنَساٍن َكاَن ِفي اْلَعاَلِم َوَلْم ويبشرنا يوحنا في إنجيله من روح المسيح يقول: 

ُتُه َلْم َتْقَبْلُه. َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه َفَأْعَطاُهْم  ِتِه َجاَء َوَخاصَّ َطانًا َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد ُسلْ َيْعِرْفُه اْلَعاَلُم. ِإَلى َخاصَّ
ِ َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمِه. َالَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َدٍم َواَل ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد َواَل ِمْن َمِشيَئِة   َرُجٍل َبْل ِمَن َّللاَِّ.َّللاَّ

ئما اد لآلخرين ويحاول  االنسان الصالح ما يفكر وينوي الشر، وال يقول كالم سّيئ، لكنه يعطي األولية
ثمار مّرة بالكالم  ــنتج ت الفالشجرة الصالحة. المسيح ثمر صالح في يسوع هو مساعدتهم باالفضل النه  

المسيحي والمسيحية يتميزوا بإستقبال االخوة واالخوات ويرحبوا بهم بفرح وسالم ومحبة باسم  المجرح. 
وإذا ما كان  . هو المحبةوالذي ثمر الروح القدس هذا يسوع والشكر هلل اآلب الذي حررهم من فخ إبليس.  

إبليس. كما قال سابقا  في كنيسة هللا؟ الرب يسوع مّيز بين أوالد هللا وأوالد ذا تعمل فم ،كهذا الروح في
: َيا َأْواَلَد اأَلَفاِعي َمْن َأَراُكْم َأْن َتْهُرُبوا ِمَن اْلَغَضِب  قال لهم وا ِلَيْعَتِمُدوا ِمْنهُ يوحنا المعمدان للفريسيين لما جأُ 

َأْنُفِسُكْم: َلَنا ِإْبَراِهيُم َأبًا. ألَنِّي َأُقوُل َلُكْم ِإنَّ هللَا  َفاْصَنُعوا َأْثَمارًا َتِليُق ِبالتَّْوَبِة. واَل َتْبَتِدُئوا َتُقوُلوَن ِفي  اآلِتي؟
َجرِ  ْبَراِهيَم َواآلَن َقْد ُوِضَعِت اْلَفْأُس َعَلى َأْصِل الشَّ  َفُكلُّ َشَجَرٍة اَل  َقاِدٌر َأْن ُيِقيَم ِمْن َهِذِه اْلِحَجاَرِة َأْواَلدًا إِلِ

 .  َوُتْلَقى ِفي النَّارِ َتْصَنُع َثَمرًا َجيِّدًا تُْقَطعُ 



  :هذا هو المقياس الذي نميز به بين أوالد هللا وأوالد إبليسوالرسول يوحنا بروح يسوع كتب أيضا يقول: 
. واضح. أما الصالح فهو االعتراف من ال يمارس الصالح فهو ليس من هللا وكذلك من ال يحب أخاه

جعلنا أوالد هللا االب. بصالحه نحن صالحون. وهو  بيسوع المسيح وقبوله ربنا ومخلصا في الحياة. هو 
 الذي جعلنا نكون أغصان فيه هو الكرمة الصالحة لنثمر لمجد إسمه طالما نبقى ثابتين في محبته.  

ذلك يحتاج المسيحي إلى روح  كثمارها  نتججارية داخل الشجرة لتالمياه الاألغصان تحتاج إلى كما أن 
والشجر لها أصل ويسوع هو الكل. موت. يييبس و دون الشجرة، الغصن   ثماًرا صالحة.  جتن وي حيالي يسوع 
ي ُاْثُبُتوا ِفيَّ َوَأَنا ِفيُكْم. َكَما َأنَّ اْلُغْصَن اَل َيْقِدُر َأْن َيْأِتَي ِبَثَمٍر ِمْن َذاِتِه ِإْن َلْم َيْثُبْت فِ : لنا في االنجيل يقول

. َأَنا اْلَكْرَمُة َوَأْنُتُم اأَلْغَصاُن. الَِّذي َيْثُبُت ِفيَّ َوَأَنا ِفيِه َهَذا َيْأتِ اْلَكْرَمِة َكَذِلَك َأْنُتْم أَ  ي ِبَثَمٍر  ْيضًا ِإْن َلْم َتْثُبُتوا ِفيَّ
جًا َكاْلُغْصِن َفَيِجفُّ  َكِثيٍر أَلنَُّكْم ِبُدوِني اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْفَعُلوا َشْيئًا. ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل َيْثُبُت ِفيَّ ُيْطَرُح َخارِ 

 َوَيْجَمُعوَنُه َوَيْطَرُحوَنُه ِفي النَّاِر َفَيْحَتِرُق. 

انظر  .الهالك طريقابق فيما تقوله الناس وتبعهم في  أو واقبل كالمه، يسوع المسيح هو إبن هللا إن قل 
. وال تهديد مثلما تجبر في النبي الكذاب  فيه غش وال مكر وال تغييرتجبر لكالمه، ما  فحص واة يسوع لحيا

فحص كالمه وحياته.   ي، أألنبياء الكذبةعلى االذي وضعه هو   نفس المقياسعليه  طبق  أن ييسوع يطلب 
يفهم ضعفنا وهو الحي يشفينا ويغيثنا ويطهرنا. له كل القدرة والسلطان. وهو  حق كل فهو طاهر صادق 

   كله محبة وفرح وسالم وضمان. يسوع هو الحياة. لى األرض. له كل المجد في الكنيسة وفي السماء وع

ينِ يقول الرب: وَ  أَلنََّك ِبَكاَلِمَك   ،ِإنَّ ُكلَّ َكِلَمٍة َبطَّاَلٍة َيَتَكلَُّم ِبَها النَّاُس َسْوَف ُيْعُطوَن َعْنَها ِحَسابًا َيْوَم الدِّ
ُر َوِبَكاَلِمَك ُتَداُن. والكالم. ونحن نتعلم هذا  العقلية تغيير السلوك و  االيمان بيسوع المسيح يفرض  َتَتَبرَّ

من خالل التأمل في كلمته الحية والفعالة والصالة التغيير بهدوء وصبر وثقة في الرب الذي يعيننا. 
باحية والشهوات العالمية وأن نحيا في العصر الحاضر حياة التعقل  اإل ونقطع عالقتنا ب والشركة األخوية. 

ال نتهم بعضنا بعض وال ندين بعضنا بعض، بل نساعد بعضنا بعض بفرح وإخالص دون  . والبر والتقوى 
أكثر كالمهم هو كذب واستهزاء وغش افتخار وال شرط أو انتظار المقابل. الناس يعيشوا كما يريدون. و 

 النطق باسم هللا باطال في الحلف والقسم واللعن والتخويف والتهديد والزنى والقتل. و  تجديفو 

؟ إذا ما يجي الى يسوع المسيح الذي مات على الصليب من  أين يروح المجدف وصاحب الكالم الباطل
يُر َتْأُخُذُه آَثاُمُه  أجله أيضا، فهو يبقى تحت اللعن الى يوم الحساب. رِّ هللا كلمة   .َوِبِحَباِل َخِطيَِّتِه ُيْمَسكُ الشِّ

  نجيليبشرنا بها اال وما هذه الكلمة إال كلمة اإليمان التي  .إنها في فمك وفي قلبكيقول الكتاب: ، قريبة
فإن اإليمان في  . نلت الخالص ِإِن اْعَتَرْفَت ِبَفِمَك ِبالرَّبِّ َيُسوَع َوآَمْنَت ِبَقْلِبَك َأنَّ هللَا َأَقاَمُه ِمَن اأَلْمَواِت  أنك

   القلب يؤدي إلى البر واالعتراف بالفم يؤيد الخالص ألن الكتاب يقول: كل من هو مؤمن به ال يخيب.



فال . ْصلِ األَ ِفي  ءر شركايِص لن لمجد هللا االب  الصالحثمر لنثمر   الصالحة في هذه الشجرة  طّعمنايسوع 
نتمسك دائما بالرجاء الذي نعترف به دون أن نشك في أنه سيتحقق ألن الذي وعدنا بتحقيقه هو  نفشل بل  

نطرح جانبا كل ثقل يعيقنا عن التقدم ونتخلص من الخطيئة التي نتعرض للسقوط في  .أمين وصادق
ِ الَِّذي ُيْعِطيَنا اْلَغَلَبَة   شكراآمين. متطلعين دائما إلى يسوع رائد إيماننا ومكمله.  نجتهد و سهولة فخها ب ّلِلَّ

ِل الرَّبِّ ُكلَّ ِحيٍن  ِبَربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح. ِإذًا َيا ِإْخَوِتي اأَلِحبَّاَء ُكوُنوا َراِسِخيَن َغْيَر ُمَتَزْعِزِعيَن ُمْكِثِريَن ِفي َعمَ 
مة ربنا يسوع الحي وسالمه معكم كل يوم أيها االخوة. نع. آمين. َعاِلِميَن َأنَّ َتَعَبُكْم َلْيَس َباِطاًل ِفي الرَّبِّ 

 آمين. 


