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في  نحنهل  حتى نشوف ناأنفس نفحص السالم عليكم. كلمة هللا في االنجيل تدعونا أن
والطاعة له بمحبة النه هو ليسوع المسيح  السماعهو وااليمان الصحيح  ؟الصحيح اإليمان

الّدين يشّكل عقل االنسان ويقّيده ويحبسه في . االيمان المسيحي ليس دين. ءجاء من السما
والى اليوم. وكل المتدينون  . هكذا كان الحال مع اليهود من قبل  والخرافات خوفكراهية والال

. 32الى  28 ياتاالو  21االصحاح  ،ىمتّ وهو في إنجيل اليوم نا تأّملهذا هو و يتشابهون. 
  :، يقوليسوع المسيح ربنااليكم القراءة باسم مرحبا بكم و 

لإ َوَقاَل: َيا اْبنإي اْذَهبإ اْلَيْوَم اْعَمْل فإي َكْرمإ  ْنَساٍن اْبَنانإ َفَجاَء إإَلى اأَلوَّ  ي.َماَذا َتظ نُّوَن؟ َكاَن إلإإ
َم  . َوَلكإنَّه  َندإ يرًا َوَمَضى. َوَجاَء إإَلى الثَّانإي َوَقاَل َكَذلإَك. َفَأَجاَب: َها َأَنا َيا َفَأَجاَب: َما أ رإيد  َأخإ

. . َوَلْم َيْمضإ ؟ َسيّإد  َل إإَراَدَة اأَلبإ ْثَنْينإ َعمإ وع :  َفَأيُّ االإ ْم َيس  . َقاَل َله  ل  اْلَحقَّ َأق ول  َقال وا َله : اأَلوَّ
ارإيَن َوالزَّ  إ  انياتَلك ْم إإنَّ اْلَعشَّ أَلنَّ ي وَحنَّا َجاَءك ْم فإي َطرإيقإ اْلَحقّإ َفَلْم  َيْسبإق وَنك ْم إإَلى َمَلك وتإ ّللاَّ

ن وا بإهإ  وَن َوالزَّ  ،ت ْؤمإ ار  ن وا بإهإ دَ ـــــ نْ ــــــ َفآَمن وا بإهإ. َوَأْنت ْم إإْذ َرَأْيت ْم َلْم تَ  تاانيَ َوَأمَّا اْلَعشَّ يرًا لإت ْؤمإ  .م وا َأخإ

 ا كالم ربنا يسوع المسيحهذ

ْعبإ يسوع يسأل  ي وخ  الشَّ َؤَساء  اْلَكَهَنةإ َوش  ْلَطاٍن  جاءوا الى يسوع وسألوهالنهم ر  كان بإَأيّإ س 
ْلَطاَن؟ هَوَمْن أَْعَطا ما كان يفعلهْفَعل  ي  هم كأيشتكون و و بغضب جاءوا الى يسوع  َهَذا السُّ

مدينة يسوع دخل  حين يينضار كانوا ما ما أعطيناك االذن ان تعمل ما تعمله. نحن ن: ولو يق
الرب َأْخَرَج أورشليم راكبا على جحش وهتافات الناس له؛ وال كانوا راضيين بالطبع حين 

اَلةإ ي ْدَعى وحين قال لهم: هماْلَهْيَكلإ َوَقَلَب َمَوائإدَ  من التجار َأْنت ْم وَ  ،َمْكت وٌب: َبْيتإي َبْيَت الصَّ
وصٍ  ْعبإ . َجَعْلت م وه  َمَغاَرَة ل ص  ي وخ  الشَّ َؤَساء  اْلَكَهَنةإ َوش  ى أعطمن  ا يسوعغضبوا وسألو ر 

ه وكرهوه. ونقرأ في االنجيل أنهم كنهم رفضو لو  اعترفوا أن ليسوع سلطانفعل هذا؟ لي ان السلط
  فهو ليس من هللا المحب.كل من يكره غيره ويتمنى له الموت على قتله.  ن كانوا يبحثو 



 يوماخهم وبّ . كرهوه. لكنهم النهم سألوهرؤساء الكهنة وشيوخ اليهود عرفوا أن ليسوع سلطان 
هإ اْلك ت ب  : أقائال يَّةإ. هذإ ْم إإَلى اْلَحَياةإ اأَلَبدإ يك  وَن َأنََّها َسَتْهدإ وَن اْلك ت َب أَلنَّك ْم َتْعَتقإد  َتْشَهد  ْنت ْم َتْدر س 

ْندإ النَّاسإ  ْن عإ وَن َأْن َتْأت وا إإَليَّ لإَتك وَن َلك م  اْلَحَياة . َلْست  َأْقَبل  َمْجدًا مإ َولكإنّإي لإي َولكإنَّك ْم َتْرف ض 
م ك     .أَْعرإف ك ْم َوأَْعرإف  َأنَّ َمَحبََّة هللاإ َلْيَسْت فإي ن ف وسإ

يَرةٌ  مَأنَّ أَْعَماَله   مَعَلْيهإ  دَ شهإ كرهوا يسوع من البداية النه  رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود رّإ ن أو  شإ
منافقون فهم . بغضاءوال التكبرب هم تعمي يينحماقة الدين في قلوبهم.  تكان  مامحبة الحق 

على وأما قلوبهم فهي بعيدة عن الرب كل البعد. و  واحدهللا  أنبإيمان سطحي  يقـنعون أنفسهم
َأْنت ْم َأْرَسْلت ْم إإَلى ي وَحنَّا في إنجيل يوحنا:  يسوعقال لهم  ؟مولىى العل واتمردي حتى  وامن اتكل

َد لإْلَحقّإ  ْن إإْنَساٍن َوَلكإنّإي َأق ول  َهَذا  ؛َفَشهإ وا َأْنت ْم.َوَأَنا اَل َأْقَبل  َشَهاَدًة مإ يوحنا َكاَن  لإَتْخل ص 
وا بإن ورإهإ َساَعًة. المعمدان ج  َراَج اْلم وَقَد اْلم نإيَر َوَأْنت ْم َأَرْدت ْم َأْن َتْبَتهإ َوَأمَّا َأَنا َفلإي َشَهاَدٌة أَْعَظم   السّإ

هإ  َلَها َهذإ ْن ي وَحنَّا أَلنَّ اأَلْعَماَل الَّتإي أَْعَطانإي اآلب  ألإ َكمّإ َي  مإ اأَلْعَمال  بإَعْينإَها الَّتإي َأَنا أَْعَمل َها هإ
ي َأْرَسَلنإي َيْشَهد  لإي. َلْم َتْسَمع وا َصْوَته  َقطُّ َواَل  َتْشَهد  لإي َأنَّ اآلَب َقْد َأْرَسَلنإي. ه  الَّذإ َواآلب  َنْفس 

مْ  َأْبَصْرت ْم َهْيَئَته   ن وَن بإهإ َوَلْيَسْت َلك ْم َكلإَمت ه  َثابإَتًة فإيك  ي َأْرَسَله  ه َو َلْست ْم َأْنت ْم ت ْؤمإ . هذه  أَلنَّ الَّذإ
 أقوال ربنا يسوع لليهود ولكل الدينيين كيفما كانوا. 

 أال يؤمنيقرر شخص ما ل .ال يؤمنون ، فإنهم هذا بأي سلطان يعمليسوع  لهم هحتى لو قال
ليس من  هلمذا؟ الن  .األموات فهو ال يؤمنحتى لو قام أحد من بين ، إبن هللا المسيحيسوع ب 

الدينيون حبسوا أرواحهم في الممارسات الدينية الميتة هللا اآلب وألنه مقتنع بالّدين الجاّف. 
كثر يعيشوا في الخيال األكثر يضنوا أنه الحق. ويل لإلنسان الذي يسمى الكذب حق األو 

أنهم في طريق ضنوا المدح والمجد وي  ايحبو ومؤيديهم هم أتباعالمتدينون و والحق كذب. 
يَّة  ي وَحنَّا : لؤاسأجابهم ب . فكشف نفاق رجال الدينيسوع  .صحيح ْن َأْيَن َكاَنْت َمْعم ودإ  مإنَ  ،مإ

؟ َن النَّاسإ َماءإ َأْم مإ   السَّ
لي؟ وإذا يوحنا شهد الن ي ؤمنون بت مذا ال ل: هملأسسوف ي ف عرف أنه إذا قالوا من هللايسوع 

 هللا.من  نبي و هيوحنا  أنمن كل الشعب آ النم يجعلون الناس ضدهم قالوا من الناس، فه
انهم  نفسهمحكموا على كذبوا و  نعرف.قالوا: نحن ال فأفكارهم ومنطقهم بالضبط وكانت هذه 

 والنبيح صالال النبييز بين يمالتت مسؤوليته كان اللي اليهودي  المجلس اءعضأ انوا ك كذبة.



وخطيئة . نعرف. من يعرف الخير وال يعمله فذاك يحسب له خطيئةقالوا: ال  . لكنهمبالكذا
 ميسوع ل. فضلوا الخرافاتي الناس هي أنهم يعرفوا أن المسيح ليس إنسان عادي ومع هذا 

 ملكوت السماوات.  كشف لهم سرّ ي  ولن أغلقهم في نفاقهم وعصيانهم.زاد بل ، جوابهيعطيهم 
نجو إذا أهمل مثل هذا يفكيف  .بيسوع له هللاخالص نعمة ل ههي رفض ة االنسانحماق

يسوع المسيح إبن هللا على نحن نفتخر الن إيماننا هو ومن ينوب عليه؟ الخالص العظيم؟ 
سأل األول ان يمشي يخدم في  اْبَنانإ كان له إإْنَساٍن الرب يسوع امتحنهم بالمثل عن إ  الحي.
يرًا َوَمَضى. وَ الحق  َم َأخإ . َوَلكإنَّه  َندإ َجاَء إإَلى الثَّانإي َوَقاَل َكَذلإَك. َفَأَجاَب: َها َأَنا َفَأَجاَب: َما أ رإيد 

. . َوَلْم َيْمضإ ؟وسألهم الرب:  َيا َسيّإد  َل إإَراَدَة اأَلبإ ْثَنْينإ َعمإ ْم  َفَأيُّ االإ . َقاَل َله  ل  َقال وا َله : اأَلوَّ
َباَة  وع : اْلَحقَّ َأق ول  َلك ْم: إإنَّ ج  َرائإبإ َوالزَّانإَياتإ َسَيْسبإق وَنك ْم فإي الدُّخ ولإ إإَلى َمَلك وتإ هللاإ. َيس  الضَّ

َرائإبإ َوالزَّانإَيات   َباة  الضَّ ق وه . َأمَّا ج  ، َفَلْم ت َصدّإ ق وه .  َفَقْد َجاَء ي وَحنَّا إإَلْيك ْم َسالإكًا َطرإيَق اْلَحقّإ َفَصدَّ
ق وه  َوَلمَّا َرَأْيت ْم َأْنت ْم هَ   َذا، َلْم َتْنَدم وا َبْعَد َذلإَك لإت َصدّإ

 شريعة موسىهم عندكانت ألن بهم  اراضي  كانهللا  أن اوعلماءهم كانوا يعتقدو  اليهودرؤساء 
هم خطايابعن هللا  ينبعيد الذين كانوا وأن ن لهم انهم واهمينـ بيّ يسوع الرب و  وكتب األنبياء.

الخاطئ . بإيمانهم في يسوع يسبقونهم في الدخول الى ملكوت السماواتوهم َقرإيبإيَن  وار اص
كما و الذي يعترف بخطاياه ويتركها يرحم. أما المتكبرون فيزيدوا يغرقوا في الجهل والتعصب. 

أن يوم الحساب ال مفّر منه، كذلك الخالص هو أكيد لمن يقبل يسوع المسيح ربا ومخلصا 
تدعونا و  الذي نسير فيه طريقفحص البتقييم أنفسنا و  ل تدعوناكلمة هللا في االنجيفي حياته. 

منه لنا الغفران والسالم لننال المسيح كلمة هللا المتجسد والسماع ليسوع واضع لت الى ا
 والخالص. مجانا. 

أعطاه ي لالدرس ال ايفهمو  ملكنهم لعمل بإرادة أبيه.  اللياالبن هو ن عرفوا مَ  اليهودرؤساء 
أنهم كانوا يشبهون ذاك االبن الذي قال انه يمشي يعمل في الحقل ولكن لم  ،يسوعلهم 

  دعامثل الولد الذي  الطاعة ةعالم مكانت فيهأعطيت لهم شريعة هللا للعمل بها؛ يتحرك. 
" عيسى"سيدنا عن المسيح  ايقولو  ليمثل الماليين ال. للحقل ولكنه لم يمض َيا َسيّإد .: والده
 وا،ْفَهمي بإَما َلْم وهم يتكلموا  االنجيليرفضون كلمته في يعرفوا إسمه الحقيقي و ما هم ولكن 

افضل الناس لكنهم  أنفسهميعتبروا الهواء.  فيكالمهم فارغ  .َهاو ْعرإفيَ َلْم  همبإَعَجائإَب َفْوق



لينتج فيه التوبة  يحقيقالاالنسان وجه  يكشفيسوع الرب  القدوس. هللا ملكوتبعيدين عن 
 الذي يحب الحيات يسمع ليسوع.وااليمان. 

الرب ونتعلم من قول الرب هذا أال نقول شيئا وال نعمل به. من يؤمن بيسوع يحفظ وصاياه. 
ْم َبْعضًا.لذين يؤمنون بإسمه: للنا بوعد،  قولي  يسوع ك  بُّوا َبْعض  ْم َحتَّى ت حإ يك  إإْن َكاَن  بإَهَذا أ وصإ

ْم َفاْعَلم وا َأنَّه  َقْد َأْبَغَضنإي َقْبَلك ْم. ك  ه هي وصية الرب يسوع المسيح لنا: أننا ذه اْلَعاَلم  ي ْبغإض 
بُّ الرَّبَّ إإَلهَ ن  لّإ َقْلبإ  ناحإ ْن ك  لّإ َنْفسإ  نامإ ْن ك  لّإ فإْكرإ  ناَومإ ْن ك   نا. َكَنْفسإ  ناحإبُّ َقرإيبَ نا، وأن ن  َومإ

أبونا الذي أحبنا أوال واعطانا روحه القدس لنثبت في هذا االيمان الصحيح نحن نشكر هللا 
ال نستحي بإسمه وال بإنجيله النه قدرة هللا نحن نحبه و و يسوع المسيح  ء الجديد فياوهذا الرج 

مثاال نا جعل يسوع المسيح مونصلي أن ي  لرحمةونحن نشكر هللا من أجل هذه اللخالص. 
ه ورإ الَّذإي اَل َيْفَنى َواَل ي َرى، أمين. ل .الحياة األبدية وانالي للجميع الذين سيؤمنون به  َملإك  الدُّ

ينَ  . آمإ ه ورإ َله  اْلَحكإيم  َوْحَده ، َله  اْلَكَراَمة  َواْلَمْجد  إإَلى َدْهرإ الدُّ  ثم آمين. .اإلإ


