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من هللا أبينا والرب يسوع ومرحبا بكم إخوتي في االستماع الى عظة اليوم   سالم لكمنعمة و 

 : القراءة باسم الرب يسوعإليكم  .17الى  12 ياتواال  21االصحاح  ،ىإنجيل مت  وهي من 
 

ِ َوَأْخَرَج َجِميَع الهِذيَن َكاُنوا َيِبيُعوَن َوَيْشَتُروَن ِفي اْلَهْيَكِل َوَقَلبَ   َمَواِئَد  َوَدَخَل َيُسوُع ِإَلى َهْيَكِل َّللاه
َياِرَفِة َوَكَراِسيه َباَعِة اْلَحَمامِ  اَلِة ُيْدَعى ْيِتي بَ  َمْكُتوب    :َوَقاَل َلُهمْ  الصه َوَأْنُتْم َجَعْلُتُموُه   َبْيَت الصه

َم ِإَلْيِه ُعْمي  َوُعْرج  ِفي اْلَهْيَكِل َفَشَفاُهْم. .َمَغاَرَة ُلُصوص   َفَلمها َرَأى ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة   َوَتَقده
َوَقاُلوا  َغِضُبوا ،َوَيُقوُلوَن: ُأوَصنها اِلْبِن َداُودَ  اْلَعَجاِئَب الهِتي َصَنَع َواأَلْواَلَد َيْصَرُخوَن ِفي اْلَهْيَكلِ 

ِع َهيهْأَت   َلُه: َأَتْسَمُع َما َيُقوُل َهؤاَُلِء؟ َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع: َنَعْم َأَما َقَرْأُتْم َقطُّ ِمْن َأْفَواِه اأَلْطَفاِل َوالرُّضه
   كلمة هللا ذهه       َتْسِبيحًا؟ 

  زكر موال عند اليهود زمان يسوع عبادة هللا المركز لالهيكل كان و . َيُسوُع ِإَلى َهْيَكِل َّللاهِ َوَدَخَل 
 ار و شه ذاك الهيكل كان مو . هموتقديم الذبائح الحيوانية من أجل خطاياالدينية لالحتفاالت 

كما   ميالدية  70  سنةدمره الرومان  حتى  في جميع أنحاء العالم الروماني بعظمته وجماله
تعظيم  و التي يجتمع فيها المؤمنون لعبادة هللا اآلب  الكنيسة  هو  الهيكل اليومو  .يسوع  هأعلن 

 هيكاًل للروح القدس الساكن فيه.  أيضا أصبح المؤمن المسيحي يسوع فادينا وربنا الحبيب. و 
 

لب. هي الصوالتي  خدمته   يسوع وصل لنهايةفي أورشليم القدس.  َوَدَخَل َيُسوُع ِإَلى َهْيَكِل َّللاهِ 
  .ثالثة سنين فقط هذه خدمته الى التوبة وااليمان باالنجيل للخالص ودامت الناس  ينادي بدأ

  كانو . قد اكتمل الزمان واقترب ملكوت هللا فتوبوا وآمنوا باإلنجيل: ايةبدكان يقول في الو 
َمَجاِمِعَها َوَيْكِرُز ِبِبَشاَرِة اْلَمَلُكوِت َوَيْشِفي ُكله َمَرض  َوُكله  َيُطوُف اْلُمُدَن ُكلهَها َواْلُقَرى ُيَعلِ ُم ِفي  

ْعِب.   يكرهون يسوع. كانوا ن  و الديني ؤساء اليهودر و  ُضْعف  ِفي الشه

لكنه ما سمح لهم بذلك الن ساعته لم تأت  حتى ال يؤمن به الشعب. مرارا  هقتليطلبون كانوا 
بل    ،ال أحد ينتزع حياتي مني؛  إن اآلب يحبني ألني أبذل حياتي لكي أستردهاقال لهم: بعد. 
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أنا أبذلها باختياري فلي السلطة أن أبذلها ولي السلطة أن أستردها. هذه الوصية تلقيتها من  
علم بكل شيء وهو  يُهَو  ألعدائه. يسوع كان يعرف من نفسه الوقت الذي يسلم ذاته   .أبي

النه   واتلصلونرفع له اولهذا نحن ننظر اليه  هو البداية والنهاية.   .ُيَغيِ ُر اأَلْوَقاَت َواأَلْزِمَنةَ 
نحن صاعدون إلى  قال لتالميذه سابقا: . يتمجد بموته لساعته يعرف  الربكان حي  وأمين.  

الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه  أورشليم وسوف يسلم ابن اإلنسان لرؤساء 
 . أليدي األمم فيسخرون منه ويبصقون عليه ويجلدونه ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم 

 

ِت ُكلَُّها   المدينة و  ؛َهْيَكلِ الِإَلى الى أورشليم و اليوم حيث دخل فيه فجاء  ؟  : َمْن َهَذاواوقالاْرَتجه
 شافوالما ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَكَتَبُة أما و . َيُسوُع النهِبيُّ الهِذي ِمْن َناِصَرِة اْلَجِليلِ : َهَذا آخرون  َفَقالَ 

كراهية  غضب و فاض قلبهم ب  بفرحوَن ِفي اْلَهْيَكِل  َواأَلْواَلَد َيْصَرخُ  ها يسوعاْلَعَجاِئَب الهِتي َصَنعَ 
اْلَهْيَكِل َوَقاَل   من التجارَأْخَرَج َجِميَع  يسوعالدينيون؟  كفرمذا صنع يسوع حتى  فيسوع.  على
اَلِة ُيْدَعى َوَأْنُتْم َجَعْلُتُموُه َمَغاَرَة ُلُصوص    :َلُهمْ     . هذا ما عمله يسوع. َمْكُتوب  َبْيِتي َبْيَت الصه

 

َوَقاُلوا  َغِضُبوا . رجال الدينَداُودَ اأَلْواَلَد َيْصَرُخوَن ِفي اْلَهْيَكِل َوَيُقوُلوَن: ُأوَصنها اِلْبِن وسمعوا 
ِع َهيهْأَت  َقطُّ َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع: َنَعْم َأَما َقَرْأُتْم  َلُه: َأَتْسَمُع َما َيُقوُل َهؤاَُلِء؟ ِمْن َأْفَواِه اأَلْطَفاِل َوالرُّضه

ْسَت  : المتابعة تقولو  ؛المزمور الثامن فيوع ذكر الجملة األولى من كالم هللا سي  ْسِبيحًا؟ تَ  َأسه
فكان مفروض يفهموا أن كالم هللا هذا ينطبق  . َعُدو   َوُمْنَتِقم  ِلَتْسِكيِت  خصومكِبَسَبِب  َحْمدًا  

وه وكالم عجيب سمعوه من فمه  فوكم من عمل صالح شاأن يسوع يضعه عليه.  و عليهم، 
 في حياتهم.   يقة. ال يوجد حب للحقالمتكبرين يابس  ما صدقوا. قلبمع هذا الطاهر و 

 

وطلبات محبيه   لحمد والشكر لع ملرب يسبالطبع ا َوَقاُلوا َلُه: َأَتْسَمُع َما َيُقوُل َهؤاَُلِء؟  َغضُبوا
وهو يستجيب لهم. أما المنافقون فيقوموا باكرا ويتعبون عبثا النهم رفضوا السماع لكلمة هللا  

لم يكن غضبه من  و  بَ ِض غَ يسوع  معوا.  سما ي هم  لكن  ،يسمع الربيسوع المسيح له المجد.  
الغيرة على بيتك   :69في المزمور  جاءل كما افعإن  و ه ما إن ، مثلما فيهم البغضاء والكراهية



الكهنة  و  األمم. للعبادة لكل  هللا بيت والهيكل هو   .التهمتني َوَتْعِييَراِت ُمَعيِ ِريَك َوَقَعْت َعَليه 
 .  للتجار استأجروا األماكن و مليء بالدجيج جعلوه سوق   والفريسيون 

 

كان متنبأ به في كتاب النبي مالخي حيث  . حتى دخوله هذا  َوَدَخَل َيُسوُع ِإَلى َهْيَكِل َّللاهِ 
وَن ِبِه. ُهَوَذا َيأْ  يقول: يِ ُد الهِذي َتْطُلُبوَنُه َوَماَلُك اْلَعْهِد الهِذي ُتَسرُّ ِتي  َوَيْأِتي َبْغَتًة ِإَلى َهْيَكِلِه السه

والرب يسوع ذكر لهم من   ُظُهوِرِه؟ . َوَمْن َيْحَتِمُل َيْوَم َمِجيِئِه َوَمْن َيْثُبُت ِعْندَ 2َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد.
ُحُهْم ِفي َبْيِت َصاَلِتي َوَتُكوُن ُمْحَرَقاُتُهْم  كتاب النبي إشعياء:   آِتي ِبِهْم ِإَلى َجَبِل ُقْدِسي َوُأَفرِ 

ُعوِب  اَلِة ُيْدَعى ِلُكلِ  الشُّ يِ ُد الرهبُّ  ، َوَذَباِئُحُهْم َمْقُبوَلًة َعَلى َمْذَبِحي أَلنه َبْيِتي َبْيَت الصه  .  َيُقوُل السه
 

وطرد يسوع التجار من هيكل الرب وساوى السلطات الدينية باللصوص الذين لن يفلتوا من  
وإستهزائهم بوصايا   المر  حماسهم ب والدينيون يتشابهون   عقاب دينونة هللا التي ستحل عليهم.

إرادة هللا هي أن يسلك  . ش يستعملون إسمه بالكذب والغالذين و العنيفين  ئ يبر ال  الرب. هللا
َأْن ُيَصلِ َي الرِ َجاُل ِفي ُكلِ  َمَكان  َراِفِعيَن َأَياِدَي  يريد هللا  .والحقوالعدالة تواضع الاالنسان في 

الى يسوع وهو ال يطرد من يأتي   ن تقدمو الذين يؤمنون باهلل ي  .َطاِهَرًة ِبُدوِن َغَضب  َواَل ِجَدال  
يغفر ويخلص من عبودية الخطية الى عبادة هللا  و  يترأف ويشفق ويشفي ويقوي  الرباليه. 

 وعبادة هللا هي في خدمة اآلخرين بمحبة وسالم. بالروح والحق. 
 

نعرف هللا  فنحن أما  ذلك.  يشبه ن يعرفوا الكتب الدينية والتقاليد والسنة وما و العلماء الديني 
موا  هم يتكلموا على دينهم بجمال الكالم والقوة ويعل  المسيح له المجد. ع  و يسإبنه الوحيد  بفضل 

أما نحن فنسمع للرب يسوع اذي يقول:   ،ب على القتل من صغرهميدر الت و أطفالهم البغضاء 
َماَواتِ َدُعوا اأَلْواَلَد َيْأُتوَن ِإَليه َواَل َتْمَنُعوُهْم أَلنه ِلِمْثِل َهؤالَ  . يسوع داء بغثة الى  ِء َمَلُكوَت السه

   . بالتأكيد  َعَلى َأْبَناِء اْلَمْعِصَيةِ يأتي َغَضُب هللِا الهيكل وال أحد كان يعرفه. كذلك  
 

. اْسُلُكوا  كتاب يقول:الالن  ُكون ُشَرَكاَءُهمْ فال نَ  أَلنهُكْم ُكْنُتْم َقْباًل ُظْلَمًة َوَأمها اآلَن َفُنور  ِفي الرهبِ 
. وِح ُهَو ِفي ُكلِ  َصاَلح  َوِبر   َوَحق   هو الواحد الصالح الطاهر يسوع  َكَأْواَلِد ُنور  أَلنه َثَمَر الرُّ

دم ه بعد أيام قليلة سيقدخل الى أورشليم وجاء الى هيكله وأنار فيه مرة أخيرة الن . يبالط



حياته فدية من أجل اليهود الذين بإتفاق مع الوثنيين الرومان صلبوه ومن أجل كل العالم  
   السماوي. حتى أن كل من يؤمن بإسمه ال يدان، بل تكون له الحياة األبدية في ملكوته

 

ًا الهِذي ِإْذ َكاَن ِفي ُصوَرِة هللِا، َلْم َيْحِسْب  َفْلَيُكْن ِفيُكْم َهَذا اْلِفْكُر الهِذي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َأْيض
ِ َلِكنهُه َأْخَلى َنْفَسُه آِخذًا ُصوَرَة َعْبد   َوِإْذ ُوِجَد   َصاِئرًا ِفي ِشْبِه النهاسِ  ُخْلَسًة َأْن َيُكوَن ُمَعاِداًل هلله

، َوَضَع َنْفَسُه َوَأَطاَع َحتهى اْلَموْ  ِليِب.ِفي اْلَهْيَئِة َكِإْنَسان  ِلَذِلَك َرفهَعُه هللُا َأْيضًا   َت َمْوَت الصه
َماِء َوَمْن َعَلى األَ  ْرِض  َوأَْعَطاُه اْسمًا َفْوَق ُكلِ  اْسم  ِلَكْي َتْجُثَو ِباْسِم َيُسوَع ُكلُّ ُرْكَبة  ِممهْن ِفي السه

نعم   آمين.   يَح ُهَو َربٌّ ِلَمْجِد هللِا اآلِب.َوَمْن َتْحَت اأَلْرِض َوَيْعَتِرَف ُكلُّ ِلَسان  َأنه َيُسوَع اْلَمسِ 
 ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح وسالمه معكم كل يوم. آمين. 


