
Sunnuntai 12.12.2021- Matt. 11 : 2-10. Aihe : Tehkää tie Kuninkaalle. Lukukappaleet: Ps. 85: 9-14 ; 

Jer. 3: 21-25 ; 1. Kor. 4: 1-5  

وا َطِريَق الرَّب ِ الموضوع:    . قراءات إضافية:  أَِعدُّ
 

نعمة وسالم لكم من هللا ابينا والرب يسوع المسيح. عظتنا اليوم هي في إنجيل متى.  
 :المسيح  قراءة باسم يسوعالإليكم  .  10االعداد الثاني الى  و . 11االصحاح  

 

ْجِن ِبَأْعَماِل اْلَمِسيِح َأْرَسَل اْثَنْيِن ِمْن َتاَلِميِذِه َوَقاَل َلُه: َأنْ  َت ُهَو  َأمَّا ُيوَحنَّا َفَلمَّا َسِمَع ِفي السِ 
اِن َوَتْنُظَراِن: َاْلُعْمُي  اآلِتي َأْم َنْنَتِظُر آَخَر؟ َفَأَجاَبُهَما َيُسوُع: اْذَهَبا َوَأْخِبَرا ُيوَحنَّا ِبَما َتْسَمعَ 

مُّ َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى َيُقوُموَن َواْلَمَساِكيُن   ُيْبِصُروَن َواْلُعْرُج َيْمُشوَن َواْلُبْرُص ُيَطهَُّروَن َوالصُّ
ُروَن. . َوَبْيَنَما َذَهَب َهَذاِن اْبَتَدَأ َيُسوُع َيُقوُل    ُيَبشَّ ِلْلُجُموِع َعْن ُيوَحنَّا:  َوُطوَبى ِلَمْن اَل َيْعُثُر ِفيَّ

ُكَها الرِ يُح؟ َلِكْن َماَذا َخَرْجُتْم ِلَتْنُظُروا؟   يَِّة ِلَتْنُظُروا؟ َأَقَصَبًة ُتَحرِ  َأِإْنَسانًا  َماَذا َخَرْجُتْم ِإَلى اْلَبرِ 
ي ُبُيوِت اْلُمُلوِك. َلِكْن َماَذا َخَرْجُتْم  اَلِبسًا ِثَيابًا َناِعَمًة؟ ُهَوَذا الَِّذيَن َيْلَبُسوَن الثِ َياَب النَّاِعَمَة ُهْم فِ 

. َفِإنَّ َهَذا ُهَو الَِّذي ُكِتَب َعْنُه: َها َأَنا   ُأْرِسُل َأَماَم  ِلَتْنُظُروا؟ َأَنِبي ًا؟ َنَعْم َأُقوُل َلُكْم َوَأْفَضَل ِمْن َنِبي ٍّ
اَمَك.َوْجِهَك َماَلِكي الَِّذي يُ   َهيِ ُئ َطِريَقَك ُقدَّ

 

 كلمة هللاهذه  
 

يوحنا المعمدان. نبي هللا في السجن. هو الشاهد ليسوع. أنه حمل هللا الذي يرفع خطايا  
ا أنا أرسل رسولي فيمهد  الذي قال هللا عنه: ه. يوحنا  هويسوع كان قبل أن يكون    نأ  .العالم

وَن ِبِه. ُهَوَذا َيْأِتي َقاَل َربُّ  الَِّذي َتْطُلُبوَنُه َوَماَلُك اْلَعْهِد الَِّذي ُتَسرُّ الطريق أمامي ويأتي الرب  
َسِمَع ِفي ه  ونقرأ في بداية هذا االصحاح أن.  االن في السجن  هويوحنا نبي هللا   .اْلُجُنودِ 

ْجِن ِبَأْعَماِل اْلَمِسيِح فَأْرَسَل اْثَنْيِن ِمْن َتاَلِميِذِه   : َأْنَت ُهَو اآلِتي َأْم َنْنَتِظُر آَخَر؟ لكن  ليسألوهالسِ 
 قبل؟  من  لمذا هذا السؤال؟ هل نسي ما شاهده وسمعه هو نفسه  

 

َماِء وُهَو َفْوَق اْلَجِميِع. ويوحنا نفسه قدم شهادته  أن يسوع  فهو الذي صر ح   هو ِمْن السَّ
وَح َناِزاًل َوُمْسَتِقر ًا    العظيمة ليسوع فقال: الَِّذي َأْرَسَلِني ِِلَُعمِ َد ِباْلَماءِ  َذاَك َقاَل ِلي: الَِّذي َتَرى الرُّ

وِح اْلُقُدِس. الى اليوم. فال يمكن ليوحنا  يوحنا معروفة    ةداوشه  َعَلْيِه َفَهَذا ُهَو الَِّذي ُيَعمِ ُد ِبالرُّ
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وُح اْلُقُدُس  المعمدان أن ينسى ذاك اليوم العظيم لما رأى   َصْوٌت ِمَن  سمع  يسوع وَ   علىنازال  الرُّ
َماِء    َقاِئل: َأْنَت اْبِني اْلَحِبيُب ِبَك ُسِرْرُت.  الالسَّ

 

ُوِضَعِت   َواآلَن َقدْ :  في هذا االنجيل االصحاح الثالثعن يسوع    هو الذي قال للناسيوحنا  و 
َجِر َفُكلُّ َشَجَرةٍّ اَل َتْصَنُع َثَمرًا َجيِ دًا تُْقَطُع َوُتلْ  َأَنا أَُعمِ ُدُكْم    َقى ِفي النَّاِر.اْلَفْأُس َعَلى َأْصِل الشَّ

  ِبَماءٍّ ِللتَّْوَبِة َوَلِكِن الَِّذي َيْأِتي َبْعِدي ُهَو َأْقَوى ِمنِ ي الَِّذي َلْسُت أَْهاًل َأْن َأْحِمَل ِحَذاَءُه. ُهوَ 
وِح اْلُقُدِس وَ  . الَِّذي َرْفُشُه ِفي َيِدِه  الَسُيَعمِ ُدُكْم ِبالرُّ َوَسُيَنقِ ي َبْيَدَرُه َوَيْجَمُع َقْمَحُه ِإَلى اْلَمْخَزِن  َنارٍّ

ليسوع المسيح: هل أنت اآلتي أم    يوحنا  إذن، لمذا سؤال.  َوَأمَّا التِ ْبُن َفُيْحِرُقُه ِبَنارٍّ اَل ُتْطَفأُ 
 ننتظر آخر؟ ومن هو هذا اآلخر وهل سيفعل أكثر وأعظم مما عمله يسوع؟  

 

. هو الذي تكلم على المسيح بمثل  كان يعمله يسوع ليس إتمام نبوته هواعتبر ما  هل يوحنا  
َجِر   فهل    .ِفي النَّارِ   يهاْلقيُ ُكلُّ َشَجَرةٍّ اَل َتْصَنُع َثَمرًا َجيِ دًا وَ الذي يقطع  اْلَفْأُس َعَلى َأْصِل الشَّ

كان ينتظر اللحظة حيث يبدأ يسوع تنظيف الشعب من الدينيين المنافقين والحك ام الفاسدين؟  
ه نظر الى المسيح القاضي  لكنهذا:  الفهم الصحيح لعمل المسيح    يوحنافي الحقيقة كان عند  

جميع أنبياء هللا في العهد القديم ويوحنا آخرهم  .  سريعا  يقطع ويرمي في الناريجب أن  الذي  
  بحسب  عند يوحنا الفهم الحقيقي لكن ليسانوا يطلبون هللا ينتقم لهم من أعدائهم. كان  ك

 يسوع هو بالحق القاضي والحاكم.تحقيقه.  في  التسلسل الزمني  
 

صحيح أن    حكم هللا على مبغضينا. أيضا    نتظرنالذين  مثلنا  بسؤاله يظهر يوحنا المعمدان  
ليدين العالم  لم يرسله  هللا  يسوع المسيح هو الذي سيحكم على كل الناس. وهو نفسه قال أن  

فلم يرد  تالميذ يوحنا فارغين ولم يغضب  المسيح  يسوع  أما  .  ويهلكه، لكن ليخلص العالم به
.  : َوُطوَبى ِلَمْن اَل َيعْ على يوحنا لسبب سؤاله. أعطاهم الجواب وأكمله بقوله المجيد ثم  ُثُر ِفيَّ

مالحظة أخرى بخصوص إرسال تالميذه يسألون يسوع. يوحنا شعر بيأسهم وفشلهم  هناك  
وخيبة أملهم. لهذا ربما أرسل تالميذه ليتأك دوا من نفوسهم من يسوع المسيح نفسه من هو؟  

من هذا نأخذ الدرس حتى أننا كذلك، عندما يسألنا أحد عن المسيح نقدر نقول له: أنت الذي  
.  م  سجون في سجن الخطية، إذهب واسأل يسوع المسيح. عند الجواب والحل 
 



ي ًا.  يعيش في البريةَكاَن  الذي  المعمدان  يوحنا  و  سقفه  وكان    َوَكاَن َطَعاُمُه َجَرادًا َوَعَساًل َبرِ 
  هداخلالذي يحرره في   هو االن في السجن. ويسوع أعطاه الخبر.  فاقاآل  السماء وجدرانه

امه االتقياء المخلصين  ينس وعوده  هللا ال.  ويطمئنه بخالص روحه حتى إذا    . وال ينس خد 
كانوا في عمق البحر مثل يونان الذي كان في بطن حوت وفي عمق البحر، هللا أخرجه حي  

من هناك. ومثل الرب يسوع المسيح نفسه في الهاوية أنقده هللا وأخرجه حي منتصرا على  
ي بعض اِلحيان مفيد ِلنه  إن الشك فففي يوحنا.  الشك  حتى إذا كان  و   لموت.االقبر وعلى  

 .  عميقة  حقائقلكشف    أخرىطريقة  
 

ِإْن َلْم ُأْبِصْر  :  . قال لهملالثني عشر الذين بشروه بقيامة يسوع قالُتوَما الَِّذي  التــلميذ  مثال  لنا  
ولما    .َيِدي ِفي َجْنِبِه اَل ُأوِمنْ   ِإْصِبِعي ِفي َأَثِر اْلَمَساِميِر َوَأَضعْ ِفي َيَدْيِه َأَثَر اْلَمَساِميِر َوَأَضْع  

لَِّذيَن  ُطوَبى لِ   .َرَأْيَتِني َيا ُتوَما آَمْنتَ   َقاَل َلُه َيُسوُع: َِلنَّكَ ف  .َربِ ي َوِإَلِهيَأَجاَب ُتوَما:    ،رأى يسوع
ولكنكم تحبونه. ومع أنكم ال    لم تروا المسيح  أنتموكتب الرسول بطرس يقول:    .آَمُنوا َوَلْم َيَرْوا

نعم المجد ليسوع المسيح    .ترونه اآلن، فأنتم تؤمنون به وتبتهجون بفرح مجيد يفوق الوصف
فهو يطلب اإلغاثة في الواقع،  ويطمئن القلب. والذي يشك  شك  يرفع الالذي  مخلصنا الحي.  

 فهو يبحث عن الجواب.  
 

صحن من ذهب. المعجزات التي صنعها    علىأما المستهزئ فهو يشك ولو قدمت له الحقيقة  
يسوع كانت واضحة للجميع. ال أحد له القدرة على تغيير الطبيعة والظروف وإقامة الموتى  

الى التوبة وااليمان. اإلنجيل هو وعد    االنسان  ديناي  اكان في المسيح إنسان  الذيإال هللا 
المخلص  واحد  يسوع الحي ال بإسمنحن نتكلم  و بركات هللا وقدرة هللا للخالص لكل من يؤمن.  

صخر الدهور الذي يجب بناء حياتنا  هو  ف.  له كل سلطان في السماء وعلى اِلرضالذي  
 وم الى االبد.  دعليه النه ي

 

ودعانا إليه دعوة مقدسة، ال    فهو قد خلصنا  على قدرة هللا  ينمتوكل  خجل بالشهادة لربنانفال 
في المسيح يسوع قبل أزمنة    على أساس أعمالنا، بل بموجب قصده ونعمته التي وهبت لنا

والتي أعلنت اآلن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي سحق الموت وأنار الحياة    اِلزل
. َِلنَُّه  إِ . مكتوب أيضا في أحد المزامير:  والخلود باإلنجيل نِ ي َأْسَمُع َما َيَتَكلَُّم ِبِه هللُا الرَّبُّ



اَلِم ِلَشْعِبِه َوَِلْتِقَياِئِه َفاَل َيْرِجُعنَّ ِإَلى اْلَحَما َِلنَّ َخاَلَصُه َقِريٌب ِمْن َخاِئِفيِه ِلَيْسُكَن    َقةِ َيَتَكلَُّم ِبالسَّ
اَلُم َتاَلَثَما.اْلَمْجُد ِفي َأْرِضَنا. الرَّْحَمُة َواْلَحقُّ اْلتَ   نعم في يسوع المسيح له المجد.  َقَيا. اْلِبرُّ َوالسَّ

 

  إذنوكما يقول الكتاب:    ونترك حياتنا في يده الكريمة القوية.الوحيد    إبن هللانؤمن بنحن  نعم.  
  عليه ثقل همومكم كلهاواطرحوا    يرة لكي يرفعكم عندما يحين الوقتتواضعوا تحت يد هللا القد

َيْرَفُع  نا  َوَيْرَحمُ نا  ُيِضيُء الرَّبُّ ِبَوْجِهِه َعلي  .ناالرَّبُّ َوَيْحُرسُ نا  ُيَباِركُ آمين. ول  ِلنه هو يعتني بكم.
 باسم اآلب واالبن والروح القدس. آمين.  َسالماً   ناَوَيْمَنحُ   ناالرَّبُّ َوْجَهُه َعليْ 

 
 

  


