Sunnuntai 1.11.2020- Matt. 16: 1-4. Uskon perustus

باسم اآلب واالبن والروح القدس هللا الواحد .آمين .ناس طلبوا يسوع المسيح أن يصنع آية لهم.
فمذا فعل وما هو جوابه؟ هذه هي عظتنا اليوم وهي من إنجيل متّى ،االصحاح  16وااليات
األربعة األولى .مرحبا بالجميع واليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح:
الص ُّدوِقيُّو َن لِيج ِربوه َفسأَلُوه أَن ي ِريهم آي ًة ِمن َّ ِ
وجاء ِإَلي ِه اْلَف ِر ِ
اء
يسيُّو َن َو َّ
ابِ :إ َذا َك َ
ُ َ ُّ ُ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ َ
ََ َ ْ ّ
الس َماءَ .فأَ َج َ
ان اْل َم َس ُ
السماء محم َّرة ِبعب ٍ
ِ
اء أل َّ
ص ْحٌو أل َّ
اؤو َن!
اء ُم ْح َم َّرةٌَ .وِفي ا َّ
َن َّ
وسةَ .يا ُم َر ُ
لصَبا ِح :اْلَي ْوَم شتَ ٌ
َن َّ َ َ ُ ْ َ ٌ ُ ُ َ
ُقْلتُ ْمَ :
الس َم َ
َما عالَمات األ َْزِمن ِة َفالَ تَستَ ِطيعو َنِ .جيل ِش ِرير َف ِ
تَع ِرُفو َن أَن تُمِي ُزوا وجه َّ ِ
اس ٌق َيْلتَ ِم ُس َآي ًة
َ
الس َماء َوأ َّ َ َ ُ
ْ َّ َ ْ َ
ٌ ٌّ
ْ
ْ ُ
َّ
ان َّ
ضى.
َوالَ تُ ْع َ
طى َل ُه َآي ٌة ِإال َآي َة ُي َ
النِب ِّي .ثُ َّم تَ َرَك ُه ْم َو َم َ
ون َ
هذه كلمة ربنا يسوع له المجد
يسوع تركهم ومضى .هو الذي جاء ليحررهم ويضيء في حياتهم بنوره العجيب ،رفضوه مفضلين

العبودية الدينية وتقاليدهم على النعمة والسالم .والحقيقة ،حيث ال يكون يسوع ال يكون سالم وال
ِ
ِ
ِِ
ونِتي َيا َر ُّب
َس ِر ْ
ع ِإَلى َم ُع َ
حرية .المؤمن المسيحي يقول :الَ تَ ْت ُرْكني َيا َر ُّبَ .يا إَلهي الَ تَْب ُع ْد َعّني .أ ْ
صه :يتَع َّ
ين م ِحبُّو خالَ ِ
يا خالَ ِ
ِ
صي .ونحن نقول :لِيبتَ ِهج ويْفرح ِبالرب ج ِميع َ ِِ ِ
ظ ُم
َ
َ َ
َْ ْ َ َ َ ْ
ََ
َ ُ
طالبيه .لَيُق ْل ُك َّل ح ٍ ُ
ِ
الر ُّب َي ْهتَ ُّم ِبيَ .ع ْوِني َو ُم ْن ِق ِذي أ َْن َتَ .يا ِإَل ِهي الَ تُْب ِطئ.
ين َوَب ِائ ٌسَّ .
َّ
الر ُّب .أ َّ
َما أََنا َفم ْس ِك ٌ
اْلَف ِر ِ
الص ُّدوِقيُّو َن المتكبرون والمنافقون جاؤوا الى يسوع بسؤال ليراقبوه ويمتحونه ويجربوه ولم
يسيُّو َن َو َّ
ّ
َن َن َرى ِم ْن َك َآي ًة .قالوا:
تكن هذه أول مرة .جاؤوا اليه يوم آخر بنفس السؤال قائلينَ :يا ُم َعِّل ُم ُن ِر ُيد أ ْ
يا معلم .المنافق يتميز بالتملق ،احترام سطحي .ويسوع كان يعلم أفكارهم وأقوالهم قبل ما تخرج من
َّ
أفواههم .فَقال َلهمِ :جيل ِش ِرير وَف ِ
ان َّ
ان
اس ٌق َي ْ
طلُ ُب َآي ًة َوالَ تُ ْع َ
طى َل ُه َآي ٌة ِإال َآي َة ُي َ
النِب ِّي ألََّن ُه َك َما َك َ
ون َ
ٌ ٌّ َ
َ ُْ
ط ِن اْلح ِ
وت ثَالَثَ َة أَيَّا ٍم وثَالَ َث َل ـي ٍ
ال َه َك َذا َي ُكو ُن ْاب ُن ِ
ان ِفي َقْل ِب األ َْر ِ
اإل ْن َس ِ
ض ثَالَثَ َة أَيَّا ٍم
ان ِفي َب ْ
ُي َ
ون ُ
َ
ُ
َ
وثَالَ َث َلي ٍ
ال .قصة يونان لم تكن غريبة لهم.
َ
َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
يم ِة َويَن ِادي َعَل ْي َها ألََّن ُه َق ْد
كانوا يعرفوا أن هللا قال لهذا النبي أن ي ْذ َه ْب إَلى ن َين َوى اْل َمد َينة اْل َعظ َ
ِ
الر ِّب بعيدا الى إسبانيا عكس االتجاه اللي
ام لَِي ْه ُر َب ِم ْن َو ْج ِه َّ
َمام هللا .لكن ُي َ
ون ُ
صع َد َش ُّرُه ْم أ َ
َ
ان َق َ

أراد أن يرسله هللا اليه .في كتاب يونان نق أر أن هللا أمر حوت فابتلع يونان وبقي ثالثة أيام في
جب البحر حتى حرره هللا فذهب ونادى أهل ِن َين َوى الذين تابوا وغيروا سلوكهم
بطن الحوت وفي ّ
دون أن يروا اية آية .وقال يسوع للمنافقين :وههنا أَع َ ِ
ان .بقوله هذا أشار الى قدرته والى
ظ ُم م ْن ُي َ
ون َ
ََُ ْ
َ
موته القريب وقيامته في الوم الثالث وأشار أيضا الى الوثنيين الذين هم سيقِبلون نعمة خالص هللا
بتواضع عكسهم الذين يضنون أنهم شعب هللا المختار.

السم ِ
َج َابهم أنهم َي ْع ِرُفوا أ ْ ِ
اءَ ،وأ َّ
ات األ َْزِمَن ِة َفالَ
َما َعالَ َم ُ
طلبوا يسوع أن يريهم آية .أ َ
َن ُي َمّي ُزوا َو ْج َه َّ َ
ِ
يعو َن .اليهود عرفوا تاريخهم أن ممالك تحكمهم على التوالي حتى يجيء ملكهم الذي قال عنه
َي ْستَط ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
يم ِإَل ُه َّ
ض أََبداً َو َملِ ُك َها الَ
الس َم َاوات َم ْمَل َك ًة َل ْن تَْنَق ِر َ
النبي دانيال أيضاَ :وفي أَيَّا ِم َه ُؤالَء اْل ُملُوك ُيق ُ
آخ َر َوتَ ْس َح ُق َوتُ ـْفِني ُك َّل َه ِذِه اْل َم َمالِ ِك َوِهي تَ ْث ـ ُب ُت ِإَلى األََب ِد.
ك لِ َش ْع ٍب َ
ُي ْت َر ُ
َ
يسوع هو هذا الملك .هو نهاية الزمان القديم حتى بخصوص الذبائح الحيوانات من أجل الخطايا
النام ِ ِ
ِ
يح لِْلِبِّر لِ ُك ِّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن .هو حمل هللا الذي يرفع خطية
وس ه َي اْل َمس ُ
كما هو مكتوبَ :غ َاي َة َّ ُ
العالم .بحسب قول النبي يوحنا المعمدان .يسوع هو بداية العهد الجديد بدمه للحياة األبدية .الزمان
يحسب منذ ظهور يسوع ،أي منذ  2020عام .هذا الزمان يدعى زمان النعمة وساعة اإلصالح .ما
بين ظهور الرب األول ورجوعه القريب .اليوم ،بل االن هو وقت التوبة للخالص.
لكنهم ما استطاعوا يفهموا هذه األمور وال قدروا يتحملوا أقوال يسوع النهم تمسكوا بديانتهم مثل

شبه لهم .ينظرون الى
المسلمين الذين يضنوا أنهم يعرفوا المسيح وهم ما عرفوه وال درسوه لكن ّ
ظم نفسه عليهم كما جاء في الكتاب المقدس :ألََّن ُه َسَي ُكو ُن
القمر والنجوم ولون السماء ويحبوا من ع ّ
الص ِحيح ،بل حسب َشهو ِات ِهم اْلخ َّ ِ
ِِ
ِ ن ِ ِ َّ ِ
ين يكلمونهم
يم َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ
اصة َي ْج َم ُعو َن َل ُه ْم ُم َعّلم َ
َوْق ٌت الَ َي ْحتَمُلو َ فيه الت ْعل َ
امعهم ع ِن اْلح ِق وي ْنح ِرُفون ِإَلى اْلخ ارَف ِ
ِ
ات .غباوة المتدينين كثرة
َ ّ ََ َ َ
ص ِرُفو َن َم َس َ ُ ْ َ
َُ
بما يطرب آذانهم َفَي ْ
الكالم والفكر أنهم عقالء.
اليهود شافوا يسوع كما وصفه األنبياء وسمعوا كالمه العجيب الذي لم يسمعوا مثله أبدا .مع هذا
سألوه أن يريهم آية من السماء ،هو الذي جاء من السماء .يسوع أعطاهم مثل يونان .وكأنه يقول

لهم :تريدون آية؟ وعليه ،أنا أعطيكم آية .أنا هو اآلية .أنا هو الذي جاء من السماء والذي فتح

لكم الطريق والباب للسماء .بدوني ال تستطيعون أن تأتون الى هللا اآلب .أنا هو الطريق الحقيقي
والحي .افحصوا الكتاب وافحصوا كالمي وحياتي .أنا هو.
ِ
اء َك َذَب ٌة
اء َك َذَب ٌة َوأ َْنبَي ُ
وم ُم َس َح ُ
في هذا االنجيل نق أر قول الرب يسوع لتالميذه ولنا جميعا يقولَ :سَيُق ُ
ٍ ِ
ِ
َّ ِ ُّ
َم َك َن اْل ُم ْختَ ِ
َخَب ْرتُ ُك ْم.
َوُي ْع ُ
ين أ َْيضاًَ .ها أََنا َق ْد َسَبْق ُت َوأ ْ
ار َ
يم ًة َو َع َجائ َب َحتى ُيضلوا َل ْو أ ْ
طو َن َآيات َعظ َ
َن ِم ْثل هؤالَ ِء هم رسل َك َذب ٌةَ ،فعَل ٌة م ِ
اك ُرو َنُ ،م َغِّي ُرو َن َش ْكَل ُه ْم ِإَلى
يقول الرب بفم الرسول بولس :أل َّ َ َ ُ ُ ْ ُ ُ ٌ َ َ َ
َن َّ
ان َنْف َس ُه ُي َغِّي ُر َش ْكَل ُه ِإَلى ِش ْب ِه َمالَ ِك ُن ٍ
يحَ .والَ َع َج َب أل َّ
ورَ ،فَل ْي َس َع ِظيماً ِإ ْن
ِش ْب ِه ُرُس ِل اْل َم ِس ِ
الش ْي َ
طَ
َكان خَّدامه أَيضاً ي َغِيرون َش ْكَلهم َكخَّدا ٍم لِْلِب ِرَّ ،ال ِذ ِ
َع َمالِ ِه ْم .فلننتبه كيف
َ ُ ُ ُ ْ ُ ُّ َ
ُْ ُ
ين ن َه َايتُ ُه ْم تَ ُكو ُن َح َس َب أ ْ
َ
ّ
نسمع ولمن نسمع .خارج يسوع ،الكل جهل وظالم .فوضى وعنف.

لكن ،هل طلب عالمة من هللا لنتأكد من دعوة الرب وأمره خطأ؟ ال على االطالق .تالميذ يسوع
ِ
ٍ
َخِب ْرَنا َمتَى َي ْح ُد ُث
الذين كانوا معه تََق َّدموا ِإَل ْيه َعَلى ْان ِف َراد بعدما أخبرهم على نهاية العالم َوَقالُوا َل ُه :أ ْ
ِ
ِ
وعك و ْانِته ِ
اء َّ
الزَم ِ
ُم يسوع لما كان الرب
ال لِ َم ْرَي َم أ ِّ
ان؟ لنا مثل س ْم َع ُ
ان الذي َق َ
الم ُة ُر ُج ِ َ َ َ
َه َذا َو َما ه َي َع َ
ِ ِ ِ
ير ِ ِ ِ
ِ
يل َولِ َعالَ َم ٍة تَُق َاوُم؟ ومذا نقول على نبوة
صبياَ :ها ِإ َّن َه َذا َق ْد ُوض َع ل ُسُقوط َوِقَيا ِم َكث ِ َ
ين في إ ْس َرائ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يكم َّ ِ
يل؟
اس َم ُه ع َّم ُانوِئ َ
اء تَ ْحَب ُل َوَتل ُد ْابناً َوتَ ْد ُعو ْ
السّي ُد َنْف ُس ُه َآي ًةَ :ها اْل َع ْذ َر ُ
إشعياء المشهورةَ :وَلك ْن ُي ْعط ُ ُ
يسوع كله هو آية لليهود وللعالم.
ٍ
سأَُلوا يسوع أَن ي ِريهم آي ًة ِمن َّ ِ
صَن ُع لَِن َرى َوُن ْؤ ِم َن
ْ ُ َُْ َ َ
الس َماء .في إنجيل يوحنا َقاُلوا ليسوعَ :فأََّي َة َآية تَ ْ
َ
المن آلبائهم.
ِب َك؟ َما َذا تَ ْع َم ُل؟ حبوا أن يعطيهم َي ُسوعُ شيء عظيم من السماء مثلما أعطى موسى ّ
ش أََبداً،
والرب يسوع قال لهم :أََنا ُه َو ُخ ْب ُز اْل َحَي ِاةَ .م ْن ُيْقِب ْل ِإَل َّي فالَ َي ُجوعُ َو َم ْن ُي ْؤ ِم ْن ِبي فالَ َي ْع َ
طُ
َوَل ِكِّني ُقْل ُت َل ُك ْم ِإَّن ُك ْم َق ْد َأرَْيتُ ُموِني َوَل ْستُ ْم تُ ْؤ ِم ُنو َن.
الفريسيون والصدوقيون كانوا حزبين معاديين ومعارضين بالمعت ـقد والممارسة .ومن حقدهم ليسوع
ِ ٍ
َن ي َ ِ
ِ
ِ ِ ِ
ام َأرَتَ ُه لِ ُك ِّل
صَ
ط ُادوه ِب َكل َمة .قالوا ليسوع مرةَ :ه ْل َيح ُّل ل َّلر ُجل أ ْ ُ
طّل َق ْ
اتفقوا ضده وت َش َاوُروا ل َك ْي َي ْ
ط ِريق َّ ِ
سب ٍب؟ ومرة أخرى سألوه :يا معّلِم نعَلم أََّنك ِ
ِ
ِ
َح ٍد ألََّن َك الَ
ََ
َّللا ِباْل َح ِّق َوالَ تَُبالي ِبأ َ
صاد ٌق َوتُ َعّل ُم َ َ
َ َُ ُ َْ ُ َ َ
َن تُع َ ِ ِ
الن ِ
ظ ُر ِإَلى ُو ُجوِه َّ
ص َر أ َْم الَ؟ َف َعلِ َم َي ُسوعُ ُخ ْبثَ ُه ْم
اسَ .فُق ْل َلَنا َما َذا تَ ُ
تَْن ُ
ظ ُّن؟ أََي ُج ُ
وز أ ْ ْ
طى ج ْزَي ٌة ل َق ْي َ
رغم مدحهم وَقال :لِما َذا تُج ِرب ِ
اؤو َن؟ صحيح ،الكراهية والسخرية يوجدوا دائما أرضية
َ ُّ َ
ونني َيا ُم َر ُ
َ َ َ
مشتركة ضد الخير والحق .لكن ال يقووا عليه.

كثيرون يقولون :إذا كان هللا موجود ،لمذا ما يعمل ما نطلبه أو يعطي الدليل عن وجوده؟ وإذا كان
المسيح عنده السلطان ،لمذا ما هلك أعدائه؟ وهم يسألون ال من الرغبة في معرفة الرب ليمجدوه،
لسماوات تح ِد ُث ِبمج ِد هللاِ
إنما يسألون بسخرية .هللا موجود وهو ال يحتاج أن يعطي الدليل ألحد .ا َّ َ َ ُ ُ َ ّ
َْ
ِ ِ
يدل على محبة هللا للخطاة النه أرسل إبنه ال ليدين العالم
َواْلَفَل ُك ُي ْخِب ُر ِب َع َمل َي َد ْيه .وصليب يسوع ّ

فخ الشيطان المتحكم فيهم بالدين والعلوم والخطية؛ إبن هللا ظهر
ويهلك الناس ،بل ليخلصهم من ّ
في الجسد ليحررنا من الحكم األخير ويجدد حياتنا ويعطينا حياة أبدية في ملكوته .هذه آية.
يسوع المسيح هو كلمة هللا األخيرة والواحد للخالص .بعده لم يأت إال أنبياء كذبة يضللون الناس

بشبه الحق .إعالن هللا توّقف عند الذي أرسله من السماء في جسد إنسان .هللا واحد وهو ُي ِر ُيد أ َّ
َن
ِ
طوِ
ِ
اس َي ْخُلصو َن وِإَلى م ْع ِرَف ِة اْل َح ِّق ُيْقِبُلو َن .ألََّن ُه ُي َ ِ
ِ
الن ِ
الن ِ
احٌد َب ْي َن هللاِ َو َّ
يع َّ
اس،
َجم َ
وج ُد إَل ٌه َواحٌد َوَوسي ٌ َ
َ َ
ُ
اإلنسان يسوع اْلم ِس َّ ِ
ِ
يع .لهذا ،إذا االنسان ما يقبل خالص هللا،
َج ِل اْل َج ِم ِ
يح الذي َب َذ َل َنْف َس ُه ف ْدَي ًة أل ْ
ِْ َ ُ َُ ُ َ ُ
فال يجده في أحد من الناس كيفما كان ومهما تقول الناس عنه وال حتى في المالئكة .إذا االنسان

يره في أي أحد .عندما نواجه يسوع فنحن نواجه نداء هللا النهائي.
ال يرى هللا في يسوع ،فلن ا

يسوع عّلم بأمثال وكشف ما كان مخفيا منذ إنشاء العالمِ .س ُّر َّ ِ ِ ِ ِ
يه وعهده لِتَعلِ ِ
يم ِه ْم .في
الر ِّب ل َخائف َ َ ْ ُ ُ ْ
الحقيقة والمجد هلل الن الرب ال ينسى كنيسته ،شعبه ،فهو يعطي لها ولكل المؤمنين أوقاتًا للتجديد
للعودة إلى أسس االيمان :يسوع المسيح المنتصر والحي له المجد .نحن نعلم أن ابن هللا قد جاء
إلى األرض وأنار أذهاننا لنعرف اإلله الحق .ونحن أيضا آية للناس ألننا كنا في الظالم والجهل

حتى أشرق علينا نور هللا في إبنه الوحيد يسوع المسيح ربنا الحبيب .نشكر هللا أبانا الذي يعزينا

ويشجع قلوبهم لنكون كلنا متحدين في المحبة لبلوغ اإلدراك التام بكل غناه لمعرفة سر هللا أي

المسيح المخزونة فيه كنوز الحكمة والمعرفة كلها .حتى ال يضللنا أحد بكالم خداع .وكل من عنده
هذا الرجاء بالمسيح يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر .آمينِ .نعم ُة ربِنا يسوع اْلم ِسي ِح ومحَّب ُة هللاِ
َََ
ْ َ َ َّ َ ُ َ َ
يع ُكمِ .
ِ ِ
ِ
آمين.
َو َش ِرَكةُ ُّ
الرو ِح اْلُق ُدس َم َع َجم ْ

