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السالم عليكم .كلمة هللا في االنجيل تدعونا أن نفحص أنفسنا حتى نشوف هل نحن في
اإليمان الصحيح؟ وااليمان الصحيح هو السماع ليسوع المسيح والطاعة له بمحبة النه هو
ويقيده ويحبسه في
جاء من السماء .االيمان المسيحي ليس دينّ .
الدين يش ّكل عقل االنسان ّ
الكراهية والخوف والخرافات .هكذا كان الحال مع اليهود من قبل والى اليوم .وكل المتدينون
تأملنا اليوم وهو في إنجيل متّى ،االصحاح  21وااليات  28الى .32
يتشابهون .وهذا هو ّ
مرحبا بكم واليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح ،يقول:
إ
إ
إ
َما َذا تَظُّنو َن؟ َك َ إإ ٍ
اع َم ْل إفي َك ْرإمي.
الَ :يا ْابني ا ْذ َه إب اْلَي ْوَم ْ
اء إَلى األََّول َوَق َ
ان إل ْن َسان ْابَنان َف َج َ
َّ إ
إ
إ إ إ
ابَ :ها أََنا َيا
ابَ :ما أ إريدَ .وَلكَّنه َند َم أَخي اًر َو َم َ
َج َ
ال َك َذل َكَ .فأ َ
َج َ
َفأ َ
اء إَلى الثاني َوَق َ
ضىَ .و َج َ

ضَ .فأ ُّ إ
إ
إ إ
سإّيد .وَلم َي ْم إ
ال َله ْم َيسوع :اْل َح َّق أَقول
َي اال ْثَن ْي إن َعم َل َرَادةَ األَب؟ َقالوا َله :األََّولَ .ق َ
َ َ ْ
الزانيات يسإبقونكم إَلى مَلك إ
ين و َّ
َلك ْم إ َّن اْل َع َّش إ
َن ي َ َّ
ط إر إ
ّللاإ أل َّ
يق اْل َح إّق َفَل ْم
وت َّ
اءك ْم إفي َ
ار َ َ
َ
َْ َ ْ
وحنا َج َ
الزانيات َفآمنوا إب إه .وأ َْنتم إ ْذ أرَيتم َلم تَ ـ ـ ـ ْنـ ـ ـ َدموا أ إ
َخي اًر لإت ْؤ إمنوا إب إه.
ت ْؤ إمنوا إب إهَ ،وأ َّ
َما اْل َع َّشارو َن َو َّ َ
َ ْ َْ ْ ْ
َ
هذا كالم ربنا يسوع المسيح
إ
َّ إ
إ
طٍ
ان كان
َي سْل َ
يسوع يسأل رَؤ َساء اْل َك َهَنة َوشيوخ الش ْعب النهم جاءوا الى يسوع وسألوه بأ إّ
ان؟ جاءوا الى يسوع بغضب ويشتكون وكأهم
طاه َه َذا ُّ
السْل َ
َع َ
طَ
يْف َعل ما كان يفعله َو َم ْن أ ْ

يقولون :نحن ما أعطيناك االذن ان تعمل ما تعمله .ما كانوا ارضيين حين دخل يسوع مدينة
َخ َرَج الرب
أورشليم راكبا على جحش وهتافات الناس له؛ وال كانوا راضيين بالطبع حين أ ْ
إ
إ
الصالَ إة ي ْد َعىَ ،وأ َْنت ْم
وبَ :ب ْيإتي َب ْي َت َّ
التجار من اْل َه ْي َكل َوَقَل َب َم َوائ َدهم وحين قال لهمَ :م ْكت ٌ
وص .رَؤساء اْل َكهَن إة وشيوخ َّ
َج َعْلتموه م َغ َارةَ لص ٍ
الش ْع إب غضبوا وسألوا يسوع من أعطى
َ َ
َ
َ
السلطان ليفعل هذا؟ اعترفوا أن ليسوع سلطان ولكنهم رفضوه وكرهوه .ونق أر في االنجيل أنهم

كانوا يبحثون على قتله .كل من يكره غيره ويتمنى له الموت فهو ليس من هللا المحب.

وبخهم يوما
رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود عرفوا أن ليسوع سلطان النهم سألوه .لكنهم كرهوهّ .
قائال :أنتم تدرسون اْلكتب ألََّنكم تعت إقدون أََّنها سته إديكم إَلى اْلحي إاة األَب إدي إ
َّة .إ
هذإه اْلكتب تَ ْش َهد
ْ ْ َْ َ
َ
ََ
َ
ْ َْ َ َ َ َ َْ ْ
اس و إ
إ
َن تَأْتوا إَل َّي لإتَكو َن َلكم اْل َحَياةَ .ل ْست أَ ْقَبل م ْجداً إم ْن إع ْن إد َّ إ
لكإّني
لإي َولكَّنك ْم تَ ْرفضو َن أ ْ
الن َ
َ
َن م َحَّب َة هللاإ َل ْيس ْت إفي نف إ
وسكم.
َع إرفك ْم َوأ ْ
أْ
َ
َع إرف أ َّ َ
رؤساء الكهنة وشيوخ اليهود كرهوا يسوع من البداية النه ش إه َد َعَل ْي إهم أ َّ
َع َماَلهم إش ّإر َيرةٌ وأن
َن أ ْ
محبة الحق ما كانت في قلوبهم .حماقة الدينيين تعميهم بالتكبر والبغضاء .فهم منافقون

يقـنعون أنفسهم بإيمان سطحي أن هللا واحد وأما قلوبهم فهي بعيدة عن الرب كل البعد .وعلى

وحَّنا
من اتكلوا حتى يتمردوا على المولى؟ قال لهم يسوع في إنجيل يوحنا :أ َْنت ْم أ َْرَسْلت ْم إَلى ي َ
َف َش إهد لإْلح إق؛ وأَنا الَ أَ ْقبل َشهادة إمن إ ْنس ٍ إ إ
إ
ان يوحنا
َ َّ ََ
ان َوَلكّني أَقول َه َذا لتَ ْخلصوا أ َْنت ْمَ .ك َ
َ
َ ًَ ْ َ
إ
إ
إ
َن تَْبتَ إهجوا إبن إإ
ظم
اع ًةَ .وأ َّ
َع َ
اج اْلموَق َد اْلمن َير َوأ َْنت ْم أ ََرْدت ْم أ ْ
َما أََنا َفلي َش َه َادةٌ أ ْ
وره َس َ
الس َر َ
المعمدان ّ
إإ
إ َّإ
َن األَعمال َّالإتي أَع َ إ
إ إ
إ
وحَّنا أل َّ
َع َمل َها إهي
َع َمال إب َع ْين َها التي أََنا أ ْ
طاني اآلب أل َك ّمَل َها َهذه األ ْ
ْ
م ْن ي َ
َْ َ
َ
َن اآلب َق ْد أَرسَلإني .واآلب نْفسه َّال إذي أَرسَلإني ي ْشهد إليَ .لم تَسمعوا صوتَه َق ُّ
إ
ط َوالَ
َ
تَ ْش َهد لي أ َّ َ
َ َ
َْ
َ
ْ َْ
َْ
َْ
ص ْرت ْم َه ْيَئتَه َوَل ْي َس ْت َلك ْم َكلإ َمته ثَاإبتَ ًة إفيك ْم أل َّ
َن َّال إذي أ َْرَسَله ه َو َل ْست ْم أ َْنت ْم ت ْؤ إمنو َن إب إه .هذه
أ َْب َ
أقوال ربنا يسوع لليهود ولكل الدينيين كيفما كانوا.

حتى لو قاله لهم يسوع بأي سلطان يعمل هذا ،فإنهم ال يؤمنون .لما شخص يقرر أال يؤمن
بيسوع المسيح إبن هللا ،حتى لو قام أحد من بين األموات فهو ال يؤمن .لمذا؟ النه ليس من

الجاف .الدينيون حبسوا أرواحهم في الممارسات الدينية الميتة
بالدين
هللا اآلب وألنه مقتنع ّ
ّ
واألكثر يعيشوا في الخيال األكثر يضنوا أنه الحق .ويل لإلنسان الذي يسمى الكذب حق

والحق كذب .المتدينون وأتباعهم ومؤيديهم يحبوا المدح والمجد ويضنوا أنهم في طريق
صحيح .يسوع كشف نفاق رجال الدين .فأجابهم بسؤال :م ْعم إ
وحَّنا إم ْن أ َْي َن َك َان ْت ،إم َن
وديَّة ي َ
َ
السم إ
الن إ
اء أ َْم إم َن َّ
اس؟
َّ َ

يسوع عرف أنه إذا قالوا من هللا فسوف يسألهم :لمذا ال تؤمنون بي الن يوحنا شهد لي؟ وإذا
قالوا من الناس ،فهم يجعلون الناس ضدهم الن كل الشعب آمن أن يوحنا هو نبي من هللا.

وكانت هذه أفكارهم ومنطقهم بالضبط فقالوا :نحن ال نعرف .كذبوا وحكموا على نفسهم انهم
كذبة .كانوا أعضاء المجلس اليهودي اللي كانت مسؤوليته التمييز بين النبي الصالح والنبي

الكذاب .لكنهم قالوا :ال نعرف .من يعرف الخير وال يعمله فذاك يحسب له خطيئة .وخطيئة
الناس هي أنهم يعرفوا أن المسيح ليس إنسان عادي ومع هذا يفضلوا الخرافات .يسوع لم
سر ملكوت السماوات.
يعطيهم جوابه ،بل زاد أغلقهم في نفاقهم وعصيانهم .ولن يكشف لهم ّ

حماقة االنسان هي رفضه لنعمة خالص هللا له بيسوع .فكيف ينجو إذا أهمل مثل هذا

الخالص العظيم؟ ومن ينوب عليه؟ نحن نفتخر الن إيماننا هو على يسوع المسيح إبن هللا

ان كان له ْابَن إ
الحي .الرب يسوع امتحنهم بالمثل عنإ إ ْن َس ٍ
ان سأل األول ان يمشي يخدم في
َّ إ
إ
إ إ إ
ابَ :ها أََنا
ابَ :ما أ إريدَ .وَلكَّنه َند َم أَخي اًر َو َم َ
َج َ
ال َك َذل َكَ .فأ َ
َج َ
الحق َفأ َ
اء إَلى الثاني َوَق َ
ضىَ .و َج َ
ض .وسألهم الربَ :فأ ُّ إ
إ
إ إ
َيا سإّيد .وَلم َي ْم إ
ال َله ْم
َي اال ْثَن ْي إن َعم َل َرَادةَ األَب؟ َقالوا َله :األََّولَ .ق َ
َ َ ْ
ول إَلى مَلك إ
الضرإائ إب و َّ إ إ
الدخ إ
ونك ْم إفي ُّ
وت هللاإ.
الزانَيات َسَي ْسإبق َ
َيسوع :اْل َح َّق أَقول َلك ْم :إ َّن جَباةَ َّ َ
َ
َ
ط إريق اْلح إقَ ،فَلم ت إ
َما جباة َّ إ إ َّ إ
إ
َفَق ْد َجاء ي َ إ
ص َّدقوه.
ص ّدقوه .أ َّ َ
الض َرائب َوالزانَيات َف َ
وحَّنا َل ْيك ْم َسالكاً َ َ َ ّ ْ َ
َ
إ
إ إ
ص ّدقوه
َوَل َّما َأرَْيت ْم أ َْنت ْم َه َذاَ ،ل ْم تَ ْن َدموا َب ْع َد َذل َك لت َ
رؤساء اليهود وعلماءهم كانوا يعتقدوا أن هللا كان راضيا بهم ألن كانت عندهم شريعة موسى
وكتب األنبياء .والرب يسوع ّبيـن لهم انهم واهمين وأن الذين كانوا بعيدين عن هللا بخطاياهم
ين وهم يسبقونهم في الدخول الى ملكوت السماوات بإيمانهم في يسوع .الخاطئ
صاروا َق إريإب َ

الذي يعترف بخطاياه ويتركها يرحم .أما المتكبرون فيزيدوا يغرقوا في الجهل والتعصب .وكما

مفر منه ،كذلك الخالص هو أكيد لمن يقبل يسوع المسيح ربا ومخلصا
أن يوم الحساب ال ّ
في حياته .كلمة هللا في االنجيل تدعونا بتقييم أنفسنا وفحص الطريق الذي نسير فيه وتدعونا
الى التواضع والسماع ليسوع المسيح كلمة هللا المتجسد لننال منه لنا الغفران والسالم
والخالص .مجانا.
رؤساء اليهود عرفوا َمن هو االبن اللي عمل بإرادة أبيه .لكنهم لم يفهموا الدرس اللي أعطاه
لهم يسوع ،أنهم كانوا يشبهون ذاك االبن الذي قال انه يمشي يعمل في الحقل ولكن لم
يتحرك .أعطيت لهم شريعة هللا للعمل بها؛ كانت فيهم عالمة الطاعة مثل الولد الذي دعا

والدهَ :يا َسإّيد .ولكنه لم يمض للحقل .مثل الماليين اللي يقولوا عن المسيح "سيدنا عيسى"
ولكنهم ما يعرفوا إسمه الحقيقي ويرفضون كلمته في االنجيل وهم يتكلموا إب َما َل ْم يْف َهموا،
إب َع َج إائ َب َف ْوقهم َل ْم َي ْع إرفو َها .كالمهم فارغ في الهواء .يعتبروا أنفسهم افضل الناس لكنهم

بعيدين عن ملكوت هللا القدوس .الرب يسوع يكشف وجه االنسان الحقيقي لينتج فيه التوبة
وااليمان .الذي يحب الحيات يسمع ليسوع.
ونتعلم من قول الرب هذا أال نقول شيئا وال نعمل به .من يؤمن بيسوع يحفظ وصاياه .الرب
إ
إ
ان
يسوع يقول لنا بوعد ،للذين يؤمنون بإسمه :إب َه َذا أوصيك ْم َحتَّى تحُّبوا َب ْعضك ْم َب ْعضاً .إ ْن َك َ
إ
ضإني َقْبَلك ْم .هذه هي وصية الرب يسوع المسيح لنا :أننا
اعَلموا أََّنه َق ْد أ َْب َغ َ
اْل َعاَلم ي ْبغضك ْم َف ْ
الر َّب إَل َهنا إم ْن ك إّل َقْلإبنا َو إم ْن ك إّل َنْف إسنا َو إم ْن ك إّل إف ْك إرنا ،وأن ن إح ُّب َق إر َيبنا َكَنْف إسنا.
ن إح ُّب َّ
نحن نشكر هللا أبونا الذي أحبنا أوال واعطانا روحه القدس لنثبت في هذا االيمان الصحيح

وهذا الرجاء الجديد في يسوع المسيح ونحن نحبه وال نستحي بإسمه وال بإنجيله النه قدرة هللا
للخالص .ونحن نشكر هللا من أجل هذه الرحمة ونصلي أن يجعل يسوع المسيح منا مثاال
الده إ
لجميع الذين سيؤمنون به لينالوا الحياة األبدية .أمين .ل َملإك ُّ
ور َّال إذي الَ َيْفَنى َوالَ ي َرى،
الده إ إ
إ
إ
امة َواْل َم ْجد إَلى َد ْه إر ُّ
ين .ثم آمين.
ور .آم َ
اإلَله اْل َحكيم َو ْح َدهَ ،له اْل َك َر َ

