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سيح. كيف نعرف النبي الصالح والنبي الكذاب؟ هل نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع الم

ة؟ مذا يقول المسيح؟ هذا هو تأملنا اليوم في إنجيل  هو دليل النبو عن هللا والواضح  الكالم القوي 
 ع: يقول: ربنا يسو  باسمة ءثالث وعشرين. اليكم القراـ االصحاح السابع وااليات خمسطاش الى متى

  
. 16  ِمْن َداِخٍل ِذَئاٌب َخاِطَفٌة!اْحَتِرُزوا ِمَن اأَلْنِبَياِء اْلَكَذَبِة الَِّذيَن َيْأُتوَنُكْم ِبِثَياِب اْلُحْماَلِن َوَلِكنَُّهمْ 

ْوِك ِعَنبًا َأْو ِمَن  ُكلُّ َشَجَرٍة َجيِ َدٍة   . َهَكَذا17  ينًا؟ِك تِ سَ اْلحَ ِمْن ِثَماِرِهْم َتْعِرُفوَنُهْم. َهْل َيْجَتُنوَن ِمَن الشَّ
ِديَُّة َفَتْصَنُع َأثْ  َجَرُة الرَّ . اَل َتْقِدُر َشَجَرٌة َجيِ َدٌة َأْن َتْصَنَع َأْثَمارًا  18  َمارًا َرِديَّةً َتْصَنُع َأْثَمارًا َجيِ َدًة َوَأمَّا الشَّ

. ُكلُّ َشَجَرٍة اَل َتْصَنُع َثَمرًا َجيِ دًا ُتْقَطُع َوُتْلَقى ِفي  19 رًا َجيِ َدًة.ْثَما أَ َنَع َرِديًَّة َواَل َشَجَرٌة َرِديٌَّة َأْن َتْص 
َلْيَس ُكلُّ َمْن َيُقوُل ِلي: َيا َربُّ َيا َربُّ َيْدُخُل َمَلُكوَت . 21 ْم َتْعِرُفوَنُهْم.. َفِإذًا ِمْن ِثَماِرهِ 20 النَّاِر.

َماَواِت. َبِل الَِّذي َماَواِت.ُل إِ عَ َيفْ  السَّ . َكِثيُروَن َسَيُقوُلوَن ِلي ِفي َذِلَك اْلَيْوِم: 22  َراَدَة َأِبي الَِّذي ِفي السَّ
.  23 َنا َوِباْسِمَك َأْخَرْجَنا َشَياِطيَن َوِباْسِمَك َصَنْعَنا ُقوَّاٍت َكِثيَرًة؟ ِباْسِمَك َتَنبَّأْ َيا َربُّ َيا َربُّ َأَلْيَس 

 . ي َلْم أَْعِرْفُكْم َقطُّ! اْذَهُبوا َعنِ ي َيا َفاِعِلي اإِلْثمِ : ِإن ِ َلُهمْ  رِ حُ َفِحيَنِئٍذ ُأَص 
 

 ا كالم الرب يسوع المسيح له المجد هذ 
 

خر مثل  آنبيا  لشعب إسرائيل   أنه يرسلهللا   أعلنفيها . توراة مشر ع الوهو خادم هللا  كان موسى
مثل  الذي يكون مخلص الهذا النبي يء  ينتظرون مجكانوا اليهود . ن من اخوتهموسى ويكو م

  :قائلين دان مرةسألوا يوحنا المعمحتى أنهم . ويوضع السالم في إسرائيليصنع العجائب موسى 
ُد ِإْن ُكْنَت َلْسَت اْلَمِسيَح َواَل ِإيِليَّا َواَل النَِّبيَّ َباُلكَ َفَما  هل أنت هو النبي؟   قال يوحنا المعمدانو  ؟ ُتَعمِ 

ِ الَّذِ  ُهَوَذا َحَملُ :  يسوع لما شاف وهو   .عمل عمل هللا أبيهيسوع جاء ليو  .ُع َخِطيََّة اْلَعاَلمِ َيْرفَ  يَّللاَّ
زِ ي َوَأمَّا اْلُمعَ ل يوحنا: إنجيفي  قال لهم. المعزي الموعود من هللا أي ل لهم رسأنه يبشر تالميذه 

وحُ  هذا و  .َما ُقْلُتُه َلُكمْ   ُيَعلِ ُمُكْم ُكلَّ َشْيٍء َوُيَذكِ ُرُكْم ِبُكل ِ اْلُقُدُس الَِّذي َسُيْرِسُلُه اآلُب ِباْسِمي َفُهوَ  الرُّ
ذ  لروح القدس نزل من السماء وحل  على التالميا يسوع الى السماء.  ارتفاعد حدث عشرة أيام بع

 لوحيد. بإبن هللا ا ون ومنهم الى كل الذين يؤمن
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على الناس    متعاليمه  ن فرضو ويأسمائهم  ن ظمو يع  االنبياء الكذبة  .كذبة أنبياءيسوع تكلم عن 
َقتَّااًل ِللنَّاِس    أنه ى إبليسحكم عل الرب يسوع  .إبليسيعملون هذا من روح . والوالءالمدح  ن يحبو و 

. َمَتى َتَكلََّم ِبالْ ــبُ ـــثْ ـ ِء َوَلْم يَ ِمَن اْلَبدْ  ُه  َكِذِب َفِإنََّما َيَتَكلَُّم ِممَّا َلُه أَلنَّ ْت ِفي اْلَحقِ  أَلنَُّه َلْيَس ِفيِه َحقٌّ
يقول:  كتب .  ِثيِرينَ ُيِضلُّوَن كَ الذين   األنبياءمن  حذر ،المسيحبولس، رسول و  .َكذَّاٌب َوَأُبو اْلَكذَّابِ 

ْيَطاُن َنْفُسُه يُ َهِر ُرُسلِ ُيْظِهُروَن َأْنُفَسُهْم ِبَمظْ  ُعمَّاٌل َماِكُرونَ ُهْم ف ِر  َمْظهَ َسُه بِ ْظِهُر َنفْ . َواَل َعَجَب! َفالشَّ
اِم اْلِبر ِ َأْن ُيْظِهَر َفَلْيَس َكِثيرًا  ٍر.َماَلِك ُنو  اُمُه َأْنُفَسُهْم ِبَمْظَهِر ُخدَّ . َوِإنَّ َعاِقَبَتُهْم َسَتُكوُن َعَلى  ُخدَّ

  صحيح. َماِلِهْم.َحَسِب أَعْ 
 
يقولون:   .الى اليوم األمموالسياسيين ورؤساء رجال الدين  خطابات الكذبة مثل  األنبياء ات طابخُ 

ولكنهم   حكام العالم يعرفوا ويشوفوا كل هذا عنف.سالم، بل الخراب والقتل وال ليسسالم، سالم، و 
ه يأتي  من عاجزون على وضع السالم النهم غير طائعين لرئيس السالم يسوع المسيح له المجد.

اَلِمي سساَلمًا َأْتُرُك َلُكْم. : يقولالرب يسوع المسيح  . لحياةالنه هو ا  ضامن الحياةهو و السالم 
  . َأَنا. اَل َتْضَطِرْب ُقُلوُبُكْم َواَل َتْرَهْب َكَما ُيْعِطي اْلَعاَلُم أُْعِطيُكمْ  يُكْم. َلْيَس أُْعطِ 

 

في  يسوع المسيح الذي يقول   والراعي الصالح هو الراعييسوع يذكر ثياب الحمالن. وهذا يذكر 
ِتي َوَخاصَّ َأَنا : إنجيل يوحنا اِلُح َوأَْعِرُف َخاصَّ َكَما َأنَّ اآلَب َيْعِرُفِني َوَأَنا   ِتي َتْعِرُفِنيالرَّاِعي الصَّ

   أَْعِرُف اآلَب. َوَأَنا َأَضُع َنْفِسي َعِن اْلِخَراِف.
 

في الكنيسة  يانلبنهو أرسلهم  نالذي لرسالخدامه إما  همالمسيح  بعد يسوع  جاؤواكل الذين 
تعاليمهم   وضعل تهكنيسيح و مسالقاموا ضد وهم ن أنفسهم أنبياء ي علنم  ناس، إما صحيحالتعليم ال

ُرُكْم  َكَما َسَبْقَنا َفُقْلَنا  :قائال أيضاسول بولس حذرنا الر  تهم.ـسن  و  َأُقوُل اآلَن َأْيضًا: ِإْن َكاَن َأَحٌد ُيَبشِ 
 تخرون بالمر  المسمومف والغريب هو أن معظم الناس يملعون.  ، أيَأَناِثيَماِبَغْيِر َما َقِبْلُتْم، َفْلَيُكْن 

ة الشجرة الجيدة والشجرة الرديئة.  ويسوع أعطى صور  .األبديةفضون الطيب الذي يعطي الحياة ير و 
 هو؟ من أي نوع  سان العاقل يسأل نفسه االن

 

مام  أحية. وهي يستهم فر  ون أكليمفترسة  ذئاب  شي معمو يفه. الكذبة األنبياء تبعمن ي الويل ل
ليس  هو و ليه أنه مزيف عوف وأعماله تشهد النبي الكذاب مكشو  خفاء.اليسوع ال شيء يبقى في 

َكاَلِم اأَلْنِبَياِء الَِّذيَن َيَتَنبَُّأوَن َلُكْم َفِإنَُّهْم  َهَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: اَل َتْسَمُعوا لِ . هللا العلي القدوس  نبي
.َيْجَعُلوَنُكْم َباِطاًل. َيَتَكلَّ  ِس الرَّبِ  َوَرَأى  أَلنَُّه َمْن َوَقَف ِفي َمْجلِ  ُموَن ِبُرْؤَيا َقْلِبِهْم اَل َعْن َفِم الرَّبِ 



هللا  سمع   هوو جاء من هللا وحده النه هو الرب يسوع  َوَسِمَع َكِلَمَتُه؟ َمْن َأْصَغى ِلَكِلَمِتِه َوَسِمَع؟
 ، لما تسمع ليسوع المسيح فأنت تسمع هلل الحي. لهذا. هو كلمة هللا في الجسد   وتكلم لنا بكالم هللا

 

، بل  السيطرة على الناس ت ليسالصالح واضح. وضيفة النبي هم. عرفن من ثمارهم  ويقول الرب أن 
النبي  ال يستطيع  هذاو . يسوع المسيحالشهادة لو  ة الناسخدمو بوفاء وإخالص نقل رسالة هللا  

هذه الشهادة هي من الروح القدس.   النترف بأن يسوع هو الرب ع فعله وال أن يأن يالكذاب 
 . االنسانك هو يطلب هالوالنبي الكذاب ليس له الروح القدس. لمذا؟ النه كذاب. 

 
يئه من الشر قديس االنسان ال تبر ترادة هللا هي إهي خالص االنسان ال هالكه. فإرادة هللا أما 

ب الخطايا ال  الميت بسب لإلنسانالحياة مدعيا ان هللا راضي به. إرادة هللا هي  بغيا و الذي يعمله 
  الخطاة النه هو نفسه ميت في خطاياه. الكذاب ال يستطيع ان يغيث النبي  ئ.قتله النه خاط 

  و الحسنةى أساس أعمالنا الدينية أ . فهو خلصنا ال علالبد لالنه حي قدر وحده ي المسيح  عيسو 
  .على الصليب وهو يؤكد الحق بقيامته من الموت  وموتهفي حياته بآالمه إنما بنعمته. 

 

؟الَكالَم الِذي لْم َيَتَكلْم ِبِه الرَّ  واْعِرفُ يَ َكْيَف سأل شعب إسرائيل موسى  َما فَ : بموسى  فأجابهم هللا بُّ
رَّبِ  َولْم َيْحُدْث َولْم َيِصْر َفُهَو الَكالُم الِذي لْم َيَتَكلْم ِبِه الرَّبُّ َبل ِبُطْغَياٍن َتَكلَم  َتَكلَم ِبِه النَِّبيُّ ِباْسِم ال

. رسله حقالم ي ف أن الرب عرَ يُ  يأتي السالم فهوال و  الذي يتنبأ بالسالم .ِبِه النَِّبيُّ َفال َتَخْف ِمْنهُ 
ُقوا كُ  َأيَُّها :يقول االنجيلمن  ذيرالتح أيضاولنا  لَّ ُروٍح، َبِل اْمَتِحُنوا اأَلْرَواَح: َهْل اأَلِحبَّاُء، اَل ُتَصدِ 

  ِهَي ِمَن هللِا؟ أَلنَّ َأْنِبَياَء َكَذَبًة َكِثيِريَن َقْد َخَرُجوا ِإَلى اْلَعاَلِم.
 

َوُكلُّ  ْد َجاَء ِفي اْلَجَسِد َفُهَو ِمَن هللاِ ٍح َيْعَتِرُف ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َأنَُّه قَ ِبَهَذا َتْعِرُفوَن ُروَح هللِا: ُكلُّ ُرو 
 ِضدِ  اْلَمِسيِح  ُروٍح اَل َيْعَتِرُف ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َأنَُّه َقْد َجاَء ِفي اْلَجَسِد َفَلْيَس ِمَن هللِا. َوَهَذا ُهَو ُروحُ 

َن هللِا َأيَُّها اأَلْواَلُد، َوَقْد َغَلْبُتُموُهْم أَلنَّ الَِّذي ِفيُكْم َأْنُتْم مِ  َواآلَن ُهَو ِفي اْلَعاَلِم. ِتيالَِّذي َسِمْعُتْم َأنَُّه َيأْ 
فهو ليس  بين الناس نشر البغضاء  ي كل نبي وكل دين وكل تعليم نعم.  أَْعَظُم ِمَن الَِّذي ِفي اْلَعاَلِم.

   .البشرية بغض وم  الحياة عدو  من هللا لكن من  
 

إذا طلب   نبي كذاب. هودون أن يخرج للعمل فليوم ثالث  بقىي نفسه نبي أراد أن ي إذا المسم
م الحقيقة  فهو نبي كاذب. إذا عل  إذا طلب المال  .فهو نبي كاذب كالمه ل والسماعلنفسه التقدير 

كل من  كذاب.نبي فهو ويعلمها العشر هللا وصايا يتبع لم إذا فهو نبي كاذب. بها  لكنه لم يفعل
ْوِك ِعَنبًا َأْو ِمنَ  :الرب يسوع يقولو جيل فهو كذاب. علمه االنيعلم عكس ما ي   َهْل َيْجَتُنوَن ِمَن الشَّ

ِديَُّة َفَتْصَنُع َأثْ ُكلُّ َشَجَرٍة َجيِ َدٍة َتْصَنُع َأْثَمارًا َجيِ دَ  َهَكَذا  ينًا؟ِك تِ اْلَحسَ  َجَرُة الرَّ هذه . َمارًا َرِديَّةً ًة َوَأمَّا الشَّ



نفسه نبيا عليهم. هو  وضع  دون أن يفهموا أنه الى اليوم في الذين يعظمون نبيهم  الحقيقة تتحقق
اَل َتْقِدُر  ويقول الرب: . مالبسهمعنف يظهر حتى على الكالم المعسول والهوه في فهم كذلك يشب

 ُكلُّ َشَجَرٍة اَل َتْصَنُع َثَمرًا َجيِ دًا ُتْقَطُع َوُتْلَقى ِفي النَّاِر.و  رًا َجيِ َدًة.ْثَماَنَع أَ ٌة َرِديٌَّة َأْن َتْص َشَجرَ 
 

الشريعة ل أكمل ك فهو. أنبياء هللا القديسينوشهد له جميع  سىيسوع هو النبي الذي تكلم عنه مو 
جبل  على ممثل جميع األنبياء وإيليا   ممثل شريعة هللا . هذا ما أكده له موسىمبالتما  ات النبو و 

وأعطاهم  إسرائيل من العبودية في مصر شعب ر حر موسى . أخيراجلي كما تأملناه في عظتنا الت
  ة وسلطان الشيطانم من موسى، فهو حررنا من عبودية الخطيظأع  هوو  ،رات. وأما يسوعالتو 

يسوع وهو في  و موسى آخر بين به ا شت كهنو . المحبةالحق و وأعطانا إنجيل النعمة و  والموت 
  جديد العهد لالوسيط لفهم أما يسوع ، شعب إسرائيلتورات هللا و  كان الوسيط بين. موسى الوساطة

  .بين هللا والناس
 

َماَواِت. َبِل الَِّذيويقول الرب يسوع:  َيْفَعُل  َلْيَس ُكلُّ َمْن َيُقوُل ِلي: َيا َربُّ َيا َربُّ َيْدُخُل َمَلُكوَت السَّ
 ِباْسِمَك  َيا َربُّ َيا َربُّ َأَلْيَس َكِثيُروَن َسَيُقوُلوَن ِلي ِفي َذِلَك اْلَيْوِم:  َماَواِت.ِإَراَدَة َأِبي الَِّذي ِفي السَّ 

ي َلْم أَْعِرْفُكْم  : ِإن ِ َلُهمْ رِ ُح َفِحيَنِئٍذ ُأَص  َنا َوِباْسِمَك َأْخَرْجَنا َشَياِطيَن َوِباْسِمَك َصَنْعَنا ُقوَّاٍت َكِثيَرًة؟َتَنبَّأْ 
وه. د جدهم. عرفوه، لكنهم لم يمجنهم استعملوا إسم الرب لمال .ُبوا َعنِ ي َيا َفاِعِلي اإِلْثمِ َقطُّ! اْذهَ 

 : يسوع المسيح. إرادة هللا هي أننا نؤمن به ونسمع لمن أرسلهو 
 

اب وال من الناس  ما تقدر ترجع الى الوراء وال تزيد تخاف من النبي الكذ لما تعرف من هو يسوع 
. حياتك  العالم يهو أقوى من الذي ففيك بالروح القدس لحياة طاهرة   يسكن  هو   الحي مسيحالن ال

َرٌة  و ُمْست  أَلنَُّكْم َقْد ُمتُّْم َوَحَياُتُكمْ  اْهَتمُّوا ِبَما َفْوُق اَل ِبَما َعَلى اأَلْرضِ  نا:يقول لالذي  هللا مدسوسة في
 .ِذيَن ُيِحبُّوَن َربََّنا َيُسوَع اْلَمِسيَح ِفي َعَدِم َفَساٍد. آِمينَ َالنِ ْعَمُة َمَع َجِميِع الَّ أمين.  هللِا.َمَع اْلَمِسيِح ِفي 

 
 


