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

باسم اآلب واالبن والروح القدس هللا الواحد .آمين .مرحبا بكم إخوتي في االستماع لعظة اليوم وهي من
إنجيل متّى ،االصحاح طناش واالعداد  33الى  .37اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح .يقول:
ِ َّ
ف َّ
اج َعُلوا َّ
ِا ْج َعُلوا َّ
الش َج َرةَُ .يا أ َْوالََد
الش َج َرَة َرِدَّي ًة َوثَ َم َرَها َرِدّياً أل َْن م َن الث َم ِر تُ ْع َر ُ
الش َج َرَة َجِّي َدةً َوثَ َم َرَها َجِّيداً أ َِو ْ
َشرار؟ َفِإَّنه ِمن َف ِ
اعيَ ،كيف تَْق ِدرون أَن تَتَ َكَّلموا ِب َّ ِ ِ
األََف ِ
َّ
ان
ُ ْ ْ
َْ ُ َ ْ
ضَلة اْلَقْل ِب َيتَ َكل ُم اْلَف ُم .اَ ِإل ْن َس ُ
الصال َحات َوأ َْنتُ ْم أ ْ َ ٌ
ُ
الصالِح ِ
الصالِح ِمن اْل َك ْن ِز َّ ِ ِ
ِ
ير ُي ْخ ِرُج ُّ
ات ،و ِ
الش ِّر ِ
ور.
ير ِم َن اْل َك ْن ِز ِّ
ان ِّ
اإل ْن َس ُ
َّ ُ َ
الش ُر َ
الش ِّر ُ
الصال ِح في اْلَقْلب ُي ْخ ِرُج َّ َ
َ
ِ
وَل ِكن أَُقول َل ُكمِ :إ َّن ُك َّل َكلِم ٍة ب َّ
الد ِ
طاَل ٍة َيتَ َكَّلم ِب َها َّ
ين ،ألََّن َك ِب َكالَ ِم َك
ف ُي ْع ُ
طو َن َع ْن َها ِح َساباً َي ْوَم ّ
َ ْ
اس َس ْو َ
َ َ
الن ُ
ُ ْ
ُ
ِ
ان.
تَتََب َّرُر َوب َِكالَم َك تَُد ُ
هذه أقوال المسيح الرب

كان اليهود يعتقدون أنهم ذرية إبراهيم وأنه شجرة إسرائيل .وكانوا يعرفوا أن المسيح هو نسل إبراهيم .ممكن

نفهم أن يسوع يقولوا لهم :إن كان إبراهيم شجرة صالحة ،فإن الثمر منه أيضا ثمر صالح .في إنجيل يوحنا
اهيم َل ُكنتُم تَعملُون أَعم ِ ِ
ِ
يم .وأما أعمال إبراهيم فكانت السماع هلل
نــق أر قول الربَ :ل ْو ُك ْنتُ ْم أ َْوالََد ِإ ْب َر َ ْ ْ ْ َ َ ْ َ َ
ال إ ْب َراه َ
والطاعة له بإيمان ومحبة حتى أنه كان مستعد ان يقدم إبنه إسحاق ذبيحة للرب وكان في هذا إختبار له

أن هللا سيقدم إبنه هو ذبيحة من أجل العالم لما يجي الوقت وما يكون أحد ليقول هلل ال تعمل هذا .وسمي
كرما له .إذن ،يسوع هو
خليل هللا بإيمانه .ونق أر كذلك في الكتاب المقدس قول هللا أنه هو غرس إسرائيل ً
رديا.
رديا وثمره ّ
ثمر هذا الكرم .قولوا إذن ان كرم هللا صالح وثمره صالح ،أو قولوا إن كرم هللا ّ

أن قلتم إن المسيح ثمر صالح ،فلمذا ال تأكلون منه؟ لمذا ال تصدقون كالمي؟ ونحن نقول هذا للمسلم:

إن كنت تؤمن بالمسيح ،لمذا ال تسمع لكالمه؟ قل إن المسيح هو الشخص اللي يخصني نعرفه من نفسي

ونعطيه حياتي ،أو قل ما هو اال نبي مخلوق وتحمل المسئولية؟ أنظر لنفسك وشوف أي نوع الثمر أنت

ومن أي شجرة؟ هل يقدر الشرير أن يتكلم بالصالحات وهو شرير؟ افتح عينيك وافهم كالم يسوع المسيح.
الف ـ ّم يتكلم بما يفيض به القلب .الرب يسوع كشف هذه الحقيقية .يقول في هذا االنجيل االصحاح  15أن
ُ
ما يخرج من الفم هو الذي ينجس اإلنسان النه من القلب يصدر .من القلب تنبع األفكار الشريرة ،القتل،
الزنى ،الفسق ،السرقة ،شهادة الزور ،التجديف .األفكار واالعمال .واضح؟ ِ
الصالِ ُح ِم َن اْل َك ْن ِز
ان َّ
اإل ْن َس ُ

الصالِح ِ
َّ ِ ِ
ِ
ير ُي ْخ ِرُج ُّ
ات ،و ِ
الش ِّر ِ
ور .والرب يسوع لما
ير ِم َن اْل َك ْن ِز ِّ
ان ِّ
اإل ْن َس ُ
الش ُر َ
الش ِّر ُ
الصال ِح في اْلَقْلب ُي ْخ ِرُج َّ َ
َ
يرجع فهو يحاسب كل واحد على أفعاله وحتى على الكالم القبيح اللي نطق به فمه.
ِ
ظ أَيُّها َّ ِ
ِ
ِ
ف ِ
الدين ونبيه أو على
يح .إن كنت تعتمد على ّ
نور اْل َمس ُ
النائ ُم َوُق ْم م َن األ َْم َوات َفيشرق عليك ُ
استَ ْيق ْ َ
ْ
نفسك فأنت بعيد عن هللا وحقه .إن كنت تحب الحق والحياة ،تعالى الى يسوع المسيح تجبر فيه الغفران
والسالم والشفاء ورجاء ال يخيب ،تجبر فيه الحق النه هو الحق ،الطريق الحقي والحي .يقول :الَ َيْق ِد ُر
َن يْقِبل ِإَل َّي ِإ ْن َلم يجتَِذبه اآلب َّال ِذي أَرسَلِني وأ ََنا أ ُِقيمه ِفي اْليو ِم األ ِ
َخ ِ
يبيــن لنا أن
ُُ
ير .الكتاب المقدس ّ
ْ َْ ُْ ُ
أَ
َحٌد أ ْ ُ َ
َْ
َ
َْ

يرد الحياة الى كل الخليقة ويعطي الشفاء .يقول الرب في سفر الرؤيا:
يسوع المسيح هو شجرة الحياة الذي ّ
ٍِ
ِ ِ
ِ
ِ
الن َه َاي ُة،
اء ،اْلِب َد َاي ُة َو ِّ
ُج ِاز َي ُك َّل َواحد َك َما َي ُكو ُن َع َمُل ُه .أ ََنا األَل ُ
َو َها أ ََنا آتي َس ِريعاً َوأ ْ
ُج َرِتي َمعي أل َ
ف َواْل َي ُ
َِّ ِ
ِ
األََّول و ِ
ط ُانهم َعَلى َشجرِة اْلح َي ِاة وَي ْد ُخُلوا ِم َن األ َْبو ِ
اب
اآلخ ُرُ .
وبى للذ َ
طَ
ين َي ْ
َ
ََ َ َ
ُ َ
ص َاياهُ ل َك ْي َي ُكو َن ُسْل َ ُ ْ
ص َن ُعو َن َو َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َح َرَة و ُّ
اة َواْلَق َتَل َة َو َع َب َد َة األ َْوثَ ِ
َن َخ ِ
ِإَلى اْل َمد َينة أل َّ
ص َن ُع َكذباً.
ارجاً اْلكالَ َب َو َّ
الزَن َ
ان َوُك َّل َم ْن ُيح ُّب َوَي ْ
َ
كنا سابقا عبيد للخطية بالطبيعة ،لكن المجد ليسوع الذي حررنا وطهرنا وأرسل روحه فينا .فنحن مسيحيون

نحمل إسم مخلصنا وإلهنا وال نستحي بيسوع وال ننكره .الناس تقول علينا إننا كفار ومر ّتدون وغيرهم يقولون
إننا عابرون ،وكأننا عبرنا نهر أو جدران وجينا عندهم .لكننا نحن نفتخر بربنا يسوع الذي ولدنا ثانية هلل
ودين ثَ ِاني ًة الَ ِمن زرٍع يْفنى ،بل ِم َّما الَ يْفنىِ ،ب َكلِم ِة هللاِ اْلحي ِ
َّة اْل َب ِاق َي ِة ِإَلى األََب ِد.
ََ
ْ َْ َ َ َْ
أبيه .مكتوب :أننا َم ْولُ ِ َ َ
َ
َ
ِ ِ َّ ِ ِ
ير ُك َّل ِإ ْن َس ٍ
ويبشرنا يوحنا في إنجيله من روح المسيح يقولُّ :
ان ِفي اْل َعاَل ِم َوَل ْم
ان َك َ
ور اْل َحقيق ُّي الذي ُين ُ
الن ُ
يع ِرْفه اْلعاَلمِ .إَلى خ َّ ِ ِ
َّ ِ
طاناً أ ِ
يروا أ َْوالََد
اصتُ ُه َل ْم تَْقَبْل ُهَ .وأ َّ
اء َو َخ َّ
َع َ
َ
اه ْم ُسْل َ ْ
ين َقِبُلوهُ َفأ ْ
َما ُك ُّل الذ َ
ط ُ
َن َيص ُ
اصته َج َ
َْ ُ َ ُ
َّللاِ.
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َّللاِ أ ِ
ين ُولِ ُدوا َل ْي َس م ْن َد ٍم َوالَ م ْن َمش َيئة َج َسد َوالَ م ْن َمش َيئة َر ُج ٍل َب ْل م َن َّ
َّ
اسمه .اَلذ َ
َي اْل ُم ْؤ ِم ُنو َن ب ْ
سيئ ،لكنه يعطي األولية لآلخرين ويحاول دائما
االنسان الصالح ما يفكر وينوي الشر ،وال يقول كالم ّ
مرة بالكالم
مساعدتهم باالفضل النه هو ثمر صالح في يسوع المسيح الشجرة الصالحة .فال تــنتج ثمار ّ

المجرح .المسيحي والمسيحية يتميزوا بإستقبال االخوة واالخوات ويرحبوا بهم بفرح وسالم ومحبة باسم

يسوع والشكر هلل اآلب الذي حررهم من فخ إبليس .هذا ثمر الروح القدس والذي هو المحبة .وإذا ما كان

ميز بين أوالد هللا وأوالد إبليس .كما قال سابقا
هذا الروح فيك ،فمذا تعمل في كنيسة هللا؟ الرب يسوع ّ
يوحنا المعمدان للفريسيين لما جأُوا لِيعتَ ِمدوا ِم ْنه قال لهم :يا أَوالَد األََف ِ
ِ
ض ِب
اعي َم ْن أ ََر ُ
َ ْ َ
َْ ُ
اك ْم أ ْ
َن تَ ْه ُرُبوا م َن اْل َغ َ
ُ
اآلتي؟ َفاصنعوا أَ ْثما اًر تلِ ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نِ
ْ َُ َ َ ُ
ول َل ُك ْم ِإ َّن هللاَ
يم أَباً .ألَّني أَُق ُ
يق بالت ْوَبة .والَ تَْبتَدُئوا تَُقوُلو َ في أ َْنُفس ُك ْمَ :ل َنا إ ْب َراه ُ
ِِ ِ
ِ
ِ ِ
ْس َعَلى أَص ِل َّ
َن ُي ِق ِ ِ ِ ِ ِ
الش َج ِر َف ُك ُّل َش َج َرٍة الَ
يم َو َ
اآلن َق ْد ُوض َعت اْلَفأ ُ
ْ
يم م ْن َهذه اْلح َج َارة أ َْوالَداً إل ْب َراه َ
َقادٌر أ ْ َ
الن ِ
ط ُع َوُتْلَقى ِفي َّ
ار.
ص َن ُع ثَ َم اًر َجِّيداً تُْق َ
تَ ْ

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

بيسوع المسيح وقبوله ربنا ومخلصا في الحياة .هو جعلنا أوالد هللا االب .بصالحه نحن صالحون .وهو

الذي جعلنا نكون أغصان فيه هو الكرمة الصالحة لنثمر لمجد إسمه طالما نبقى ثابتين في محبته.

كما أن األغصان تحتاج إلى المياه الجارية داخل الشجرة لتنتج ثمارها كذلك يحتاج المسيحي إلى روح

ثمار صالحة .دون الشجرة ،الغصن ييبس ويموت .والشجر لها أصل ويسوع هو الكل.
يسوع ليحيا وينتج ًا
يك ْمَ .ك َما أ َّ
َن َيأِْتي ِبثَ َم ٍر ِم ْن َذ ِات ِه ِإ ْن َل ْم َي ْثُب ْت ِفي
َن الغصن ال يق ِدر أ
يقول لنا في االنجيل :اُ ْث ُبتُوا ِف َّي َوأ ََنا ِف ُ
ْ ُ ْ َ َ َْ ُ ْ َ
اْل َكرم ِة َك َذلِك أَنتم أَيضاً ِإن َلم ت ْثبتوا ِف َّي .أَنا اْل َكرم ُة وأَنتم األَغصانَّ .ال ِذي ي ْثبت ِف َّي وأَنا ِف ِ
يه َه َذا َيأِْتي ِبثَ َم ٍر
ْ ْ َ ُُ
ََ
َُُ
َ ْ َ َ ْ ُُ ْ َ ُ
َ ْ ُْ ْ
َْ
ِ
ِ
ط َرُح َخ ِ
َكِث ٍ
ف
ص ِن َف َي ِج ُّ
َحٌد الَ َي ْث ُب ُت ف َّي ُي ْ
ير ألََّن ُك ْم ِب ُدوِني الَ تَْقد ُرو َن أ ْ
َن تَْف َعُلوا َش ْيئاًِ .إ ْن َك َ
ان أ َ
ارجاً َكاْل ُغ ْ
ون ُه ِفي َّ
ِق.
ون ُه َوَي ْ
الن ِار َف َي ْحتَر ُ
ط َر ُح َ
َوَي ْج َم ُع َ

قل إن يسوع المسيح هو إبن هللا واقبل كالمه ،أو ابق فيما تقوله الناس وتبعهم في طريق الهالك .انظر

لحياة يسوع وافحص لكالمه ،ما تجبر فيه غش وال مكر وال تغيير وال تهديد مثلما تجبر في النبي الكذاب.
يسوع يطلب أن يطبق عليه نفس المقياس الذي وضعه هو على األنبياء الكذبة ،أي فحص كالمه وحياته.

فهو طاهر صادق كل حق وهو يفهم ضعفنا وهو الحي يشفينا ويغيثنا ويطهرنا .له كل القدرة والسلطان.
له كل المجد في الكنيسة وفي السماء وعلى األرض .كله محبة وفرح وسالم وضمان .يسوع هو الحياة.
ِ
ويقول الربِ :إ َّن ُك َّل َكلِم ٍة ب َّ
الد ِ
طاَل ٍة َيتَ َكَّلم ِب َها َّ
ين ،ألََّن َك ِب َكالَ ِم َك
ف ُي ْع ُ
طو َن َع ْن َها ِح َساباً َي ْوَم ّ
اس َس ْو َ
َ َ
الن ُ
َ
ُ
ِ
ان .االيمان بيسوع المسيح يفرض تغيير السلوك والعقلية والكالم .ونحن نتعلم هذا
تَتََب َّرُر َوب َِكالَم َك تَُد ُ
التغيير بهدوء وصبر وثقة في الرب الذي يعيننا .من خالل التأمل في كلمته الحية والفعالة والصالة

والشركة األخوية .ونقطع عالقتنا باإلباحية والشهوات العالمية وأن نحيا في العصر الحاضر حياة التعقل

والبر والتقوى .ال نتهم بعضنا بعض وال ندين بعضنا بعض ،بل نساعد بعضنا بعض بفرح وإخالص دون

افتخار وال شرط أو انتظار المقابل .الناس يعيشوا كما يريدون .وأكثر كالمهم هو كذب واستهزاء وغش
وتجديف والنطق باسم هللا باطال في الحلف والقسم واللعن والتخويف والتهديد والزنى والقتل.

أين يروح المجدف وصاحب الكالم الباطل؟ إذا ما يجي الى يسوع المسيح الذي مات على الصليب من
ِ
ِحب ِ
ال َخ ِطيَِّت ِه ُي ْم َس ُك .كلمة هللا
أجله أيضا ،فهو يبقى تحت اللعن الى يوم الحسابِّ .
ير تَأ ُ
ام ُه َوب َ
الش ِّر ُ
ْخ ُذهُ آثَ ُ
قريبة ،يقول الكتاب :إنها في فمك وفي قلبك .وما هذه الكلمة إال كلمة اإليمان التي يبشرنا بها االنجيل
َن هللا أََقامه ِمن األَمو ِ
ِ ِ
ات نلت الخالص .فإن اإليمان في
اعتَ َرْف َت ِبَف ِم َك ِب َّ
الر ِّب َي ُسو َ
أنك ِإ ِن ْ
آم ْن َت بَقْلب َك أ َّ َ َ ُ َ ْ َ
ع َو َ
القلب يؤدي إلى البر واالعتراف بالفم يؤيد الخالص ألن الكتاب يقول :كل من هو مؤمن به ال يخيب.

ِ
ِ
ص ِل .فال
يسوع ّ
طعمنا في هذه الشجرة الصالحة لنثمر ثمر الصالح لمجد هللا االب لنصير شركاء في األَ ْ
نفشل بل نتمسك دائما بالرجاء الذي نعترف به دون أن نشك في أنه سيتحقق ألن الذي وعدنا بتحقيقه هو

أمين وصادق .نطرح جانبا كل ثقل يعيقنا عن التقدم ونتخلص من الخطيئة التي نتعرض للسقوط في
فخها بسهولة ونجتهد متطلعين دائما إلى يسوع رائد إيماننا ومكمله .آمين .شك ار َِّّلِلِ َّال ِذي ُي ْع ِط َينا اْل َغَل َب َة
ِ
ِ
َحبَّاء ُك ُ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الر ِّب ُك َّل ِح ٍ
ين
ين ِفي َع َم ِل َّ
ِب َرّب َِنا َي ُسو َ
ين ُم ْكث ِر َ
ين َغ ْي َر ُمتَ َز ْع ِزِع َ
ونوا َراسخ َ
ع اْل َمسي ِح .إذاً َيا إ ْخ َوتي األ َ
َن تَعب ُكم َليس ب ِ
ِِ
الر ِّب .آمين .نعمة ربنا يسوع الحي وسالمه معكم كل يوم أيها االخوة.
اطالً ِفي َّ
َعالم َ
ين أ َّ َ َ ْ ْ َ َ
آمين.

