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  هي من إنجيل مّتىو اليوم  ة عظومرحبا بكم إخوتي الى  نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح

 :. يقول الرب . اليكم القراءة باسم الرب يسوع19الى   11واالعداد  11االصحاح  
ِإنَُّه َلْم َيْظَهْر َبْيَن َمْن َوَلَدْتُهْم النَِّساُء أَْعَظُم ِمْن ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن َوَلِكنَّ اأَلْصَغَر   ،اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ 

َماَواِت أَْعَظُم ِمْنهُ  َماَواِت َفُمنْ  .ِفي َمَلُكوِت السَّ ُذ َأْن َبَدَأ ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن ِخْدَمَتُه َوَمَلُكوُت السَّ
ِريَعَة َواأَلْنِبَياَء َتَنبَُّأوا َجِميعًا َحتَّى ُظُهوِر ُيوَحنَّا. َوِإْن   .ُمَعرٌَّض ِلْلُعْنِف َواْلُعَنَفاُء َيْخَتِطُفوَنهُ  َفِإنَّ الشَّ

ُقوا َفِإنَّ يُ    . وَحنَّا َهَذا ُهَو ِإيِليَّا الَِّذي َكاَن ُرُجوُعُه ُمْنَتَظرًا. َوَمْن َلُه ُأُذَناِن َفْلَيْسَمعْ ِشْئُتْم َأْن ُتَصدِّ
اَحاِت اْلَعامَِّة ُيَناُدونَ    َوَلِكْن، ِبَمْن ُأَشبُِّه َهَذا اْلِجيَل؟ ِإنَُّهْم ُيْشِبُهوَن َأْواَلدًا َجاِلِسيَن ِفي السَّ

َفَقْد َجاَء ُيوَحنَّا اَل َيْأُكُل َواَل   .َوَنَدْبَنا َلُكْم َفَلْم َتْنَتِحُبوا ؛مَّْرَنا َلُكْم َفَلْم َتْرُقُصواَأْصَحاَبُهْم َقاِئِليَن: زَ 
ُثمَّ َجاَء اْبُن اإِلْنَساِن َيْأُكُل َوَيْشَرُب َفَقاُلوا: َهَذا َرُجٌل َشِرٌه َوِسكِّيٌر،   . َشْيَطانٌ فيه  َيْشَرُب َفَقاُلوا
َراِئِب َواْلَخاِطِئيَن. َوَلِكنَّ ُتْخَتَبُر اْلِحْكَمَة ِبَأْعَماِلها. َصِديٌق ِلجُ   َباِة الضَّ

 هذا كالم ربنا يسوع المسيح له المجد 
 

َماَواِت أَْعَظُم ِمْنهُ أَْعَظُم  َلْم َيْظَهْر  ما معنى   ؟ِمْن ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداِن َوَلِكنَّ اأَلْصَغَر ِفي َمَلُكوِت السَّ
مستحق الطاعة والتقدير والصالة  وهو عند هللا أعظمهم الناس و  خيرأليس النبي  هذا القول؟ 

؟  بعد ما معنى نبي وكيف يجب أن يكون  النبي.في الناس فكر هو هذا على األقل  ؟تسليموال
على  ال يفرض اسمه و ة هلل وللناس ب والمح السالم والصدق تواضع و طاعة والنبي هللا يتميز بال

النبي   . وفوق كل شيء همعن  شأنهع رفوال ي  ينبقاسكالم أنبياء هللا العن  نحرفوال ي الناس 
  لكن ليسكان عظيم، .  يوحنا المعمدان كان هكذا المسيح الفادي. يسوع يمجد   اللي يرسله هللا

 . هللا  أعطاها لهاللي على الناس، عظامة يوحنا المعمدان كانت من الروح القدس في الخدمة 
 

ُد ِباْلَماءِ  :ل للشعبو قفكان ي  الفاديد الطريق للمسيح ي مه توخدمته كانت  َولِكنَّ َبْيَنُكْم   ،َأَنا أَُعمِّ
َأى َيُسوَع آِتيًا َنْحَوُه، َهَتَف َقاِئاًل: َهَذا ُهَو  رَ حين   قال أيضاوَ . َمْن اَل َتْعِرُفوَنُه، َوُهَو اآلِتي َبْعِدي
ٌم َعَليَّ  ــ َهَذا ُهَو الَِّذي ُقْلُت َعْنُه ِإنَّ الرَُّجَل اآلِتَي َبْعِدي ُمتَ  ،َحَمُل هللِا الَِّذي ُيِزيُل َخِطيَئَة اْلَعاَلمِ  َقدِّ

  ء هللا جميع أنبياشهد هي من الروح القدس. كما  ليسوع يوحنا شهادة و .  أَلنَُّه َكاَن َقْبَل َأْن ُأْوَجدَ 



للحياة في ملكوت   يجي ويفدينا بموته للمصالحة والسالم مع هللا اآلب   هن ، ألمسيحل القديسين
 كل من يؤمن به ينال بإسمه غفران الخطايا.  . له يشهد جميع األنبياء أن  السماوات

 

ُأْرِسُل ِإَلْيُكْم ِإيِليَّا النَِّبيَّ َقْبَل َمِجيِء َيْوِم  َنَذا ا أهَ : على يوحنا المعمدان بفم النبي مالخي هللا  قال 
ويقول    عندما َجاَء ِلَيَتَعمََّد َعَلى َيِدِه.خدمته اعترف بيوحنا المعمدان و ّيد أالرب يسوع ... و الرَّبِّ 

َماُء َوَهَبَط َعلَ ـ انْ  ،َوِإْذ َكاَن ُيَصلِّي يسوع  َلمَّا َتَعمََّد  : االنجيل  وُح اْلُقُدُس ُمتَِّخذًا  َفَتَحِت السَّ ْيِه الرُّ
َماِء َيُقوُل: َأْنَت اْبِني اْلَحِبيُب ِبَك ُسِرْرُت ُكلَّ  ــَئًة ِجْسِميًَّة ِمثْ ــ َهيْ  َل َحَماَمٍة َواْنَطَلَق َصْوٌت ِمَن السَّ

ثالث  الحضرة هللا في في تلك اللحظة يوحنا المعمدان شاهد هذا الحدث العظيم وكان . ُسُرورٍ 
  السماء مفتوح صار. من تلك اللحظة هللا الواحد االب واالبن والروح القدس :سو قدمرات 

 .. والروح القدس يشهد لهذه الحقيقة. . الفادي االبنب االيمان  نعمة هللا اآلب و ب لدخول مجانا  وا
 

إبن هللا وشهد له  المسيح   ده ولمسه وعرف أن يسوع هو يوحنا شاف المسيح وتكلم معه وعمّ 
َماَواتِ كان يقول حين  مسبقا  يسوع  وملكوت السماوات جاء مع . : ُتوُبوا َفَقِد اْقَتَرَب َمَلُكوُت السَّ

كان يوحنا  . َقِد اْكَتَمَل الزََّماُن َواْقَتَرَب َمَلُكوُت هللِا َفُتوُبوا َوآِمُنوا ِباإِلْنِجيلِ : اللي كان يقول ايضا
دُ يُ  ويعطي بداية جديدة للتائب   هو يغفر الخطايا ح ي مسيسوع الو   ؛ِباْلَماِء أَلْجِل التَّْوَبةِ   الناس َعمِّ
   .حياته  في ا فعلههموم همهما كان عمر  جديد هإتجاو 
 

عد  ب يوحنا المعمدان في السجن، وكان الرب يسوع يعرف ان   لما كانالكالم الرب يسوع قال 
أيام قليلة سوف يقطع رأس يوحنا. ومع هذا قال إن األصغر في مكوت السماوات هو أعظم  

ما  لكنه  سماوات قريب. لقول إن ملكوت اكان ي شاف الرب و المعمدان الن يوحنا . يوحنا  من
هو  سماوات لالموجود في ملكوت ا فاألصغرشاف تحقيقه كما كان يعلنه ويتوقعه. ولهذا، 

ًعا.  يس األصغر حجًما أو موِض ول. اللي كان ما زال على االرض أعظم من يوحنا المعمدان 
 و ما زال على األرض.  ه بعد و هو في ملكوت هللا ف في حياتهيسوع  الشخص الذي يقبل الملك

 

  داخل المؤمنفي جود  و االن مو وه المسيح.  مجيء يسوعب إلى العالم  دخل ملكوت السماوات
علمنا نصلي أيضا ونقول: أبانا الذي في السماوات، ليتـقدس إسمك،  ب يسوع  الر . إبن هللاب 

  وضعأن ي اآلب نطلب هللا   فنحنتكن مشيئتـك على األرض كما في السماء. لليأت ملكوتـك، 



ل  ــ يزرعوا الرعب والقت   العالم الخاضع للشر والعنف.هذا ملكوته للسالم والعدل والمحبة في 
   . السماواتن ليس لهم نصيب في ملكوت والحقيقة أ .وهم يضنوا أنهم يقدموا خدمة هلل 

 

، َجاَء ِإَلى َيُسوَع َلْيالً عُ  هووَ  نيقوديموسإسمه   رجل كان يتحدث   ْضٌو ِفي اْلَمْجِلِس اْلَيُهوِديِّ
:  وقال ايضاِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمْن َفْوُق اَل َيْقِدُر َأْن َيَرى َمَلُكوَت َّللاَِّ. يسوع: له  قال معه، ف

وِح اَل  ِ. َاْلَمْوُلوُد ِمَن اْلَجَسِد َجَسٌد  ِإْن َكاَن َأَحٌد اَل ُيوَلُد ِمَن اْلَماِء َوالرُّ َيْقِدُر َأْن َيْدُخَل َمَلُكوَت َّللاَّ
وِح ُهَو ُروٌح.   ،ُتْم ُتْؤِمُنونَ ِإْن ُكْنُت ُقْلُت َلُكُم اأَلْرِضيَّاِت َوَلسْ  :الربقال و  ُهَو، َواْلَمْوُلوُد ِمَن الرُّ

َماِويَّاِت؟  َماءِ َفَكْيَف ُتْؤِمُنوَن ِإْن ُقْلُت َلُكُم السَّ َماِء ِإالَّ الَِّذي َنَزَل ِمَن السَّ   ،َلْيَس َأَحٌد َصِعَد ِإَلى السَّ
َماِء.   اْبُن اإِلْنَساِن الَِّذي ُهَو ِفي السَّ

 

بمجيء  شعب إسرائيل  اكانوا يبشرو و . واالرض ملك السماواتأن هللا هو  او رفعي االنبياء  كان 
َكْم َتَمنَّى َأْنِبَياُء َوَأْبَراٌر  ا قال الرب يسوع لتالميذه يوما:  مكهم ما شافوه. لكن المسيح الفادي و 

ا َأْنُتْم، َفُطوَبى  َوَأمَّ   ، َكِثيُروَن َأْن َيَرْوا َما ُتْبِصُروَن َوَلْم َيَرْوا َوَأْن َيْسَمُعوا َما َتْسَمُعوَن َوَلْم َيْسَمُعوا
المسيح. أما يوحنا  الرب يسوع األنبياء ما شافوا  . ِلُعُيوِنُكْم أَلنََّها ُتْبِصُر َوآلَذاِنُكْم أَلنََّها َتْسَمعُ 

ِريَعَة َواأَلْنِبَياَء   .في نهر األردنلمسوه ويوحنا عّمد الرب ه و المعمدان والتالميذ فهم شافو  الشَّ
 َجِميعًا َحتَّى ُظُهوِر ُيوَحنَّا. َتَنبَُّأوا 

 

الزمان قبل المسيح والزمان بين العهد القديم والعهد الجديد،  الزمان مفصللى  ع كانيوحنا  
  anno dominiهذا العالم. نحن االن في الزمان المسمى  لالجديد الذي بدأ بدخول المسيح 

َماَواِت ُمَعرٌَّض ِلْلُعْنِف َواْلُعَنَفاُء  أي: سنة الرب.  ُمْنُذ َأْن َبَدَأ ُيوَحنَّا اْلَمْعَمَداُن ِخْدَمَتُه َوَمَلُكوُت السَّ
ِريَعَة َواأَلْنِبَياَء َتَنبَُّأوا َجِميعًا َحتَّى ُظُهوِر ُيوَحنَّا.يسوع: الرب قال و  .َيْخَتِطُفوَنهُ  الملكوت   َفِإنَّ الشَّ
  ل نقرأ قو و . لصالحهم الحقائق السماوية  يستغلون هم الدينيون اللي ن  ي العنيف و  لعنفمعرض ل

يِسيُّوَن اْلُمَراُؤونَ  :هذا اإلنجيلفي  يسوع نارب  َفِإنَُّكْم ُتْغِلُقوَن َمَلُكوَت   ،اْلَوْيُل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ
اِخِليَن َيْدُخُلونَ  َماَواِت ِفي ُوُجوِه النَّاِس، َفاَل َأْنُتْم َتْدُخُلوَن َواَل َتَدُعوَن الدَّ  . السَّ

 

على  يتكلموا على هللا و   .والشهوات الجسديةفي كل مكان وزمان يحبوا السلطة والمال  يون ين دال
ومحترم، ولكنهم ينكرون تجسد المسيح وموته الكفاري على الصليب.   طيب المسيح بكالم  

ُكلُّ َمْن ُيْنِكُر ااِلْبَن َلْيَس َلُه  .  ال يخلصواحتى    لحقلوهدفهم هو إبعاد الناس على السماع 



َبْل ُهَو    ،َلْيَس َأْكاًل َوُشْرباً فَمَلُكوُت هللِا أما   ْعَتِرُف ِبااِلْبِن َفَلُه اآلُب َأْيضًا. اآلُب َأْيضًا، َوَمْن يَ 
وِح اْلُقُدسِ  وال أحد كشف لنا حقيقة ملكوت هللا سوى يسوع المسيح  . ِبرٌّ َوَساَلٌم َوَفَرٌح ِفي الرُّ

وجاء كما بشر به  ء. الذي جاء هو من السماء وحبل به من الروح القدس وولد من العذرا
 األنبياء أن يفدي شعبه من خطاياهم.  

 

وقال يسوع لهم وللجميع   يسوع كما عارضوا المعمدان. علماء الدين؟ بال. عارضوا  هل آمنو 
اَحاِت  ِبُهوَن َأْواَلدًا َجاِلِسينَ ِبَمْن ُأَشبُِّه َهَذا اْلِجيَل؟ ِإنَُّهْم ُيشْ  الى اليوم: اْلَعامَِّة ُيَناُدوَن  ِفي السَّ

ويسوع  يوحنا  مهما عمله   .َتْنَتِحُبواَوَنَدْبَنا َلُكْم َفَلْم  ؛َفَلْم َتْرُقُصوا َأْصَحاَبُهْم َقاِئِليَن: َزمَّْرَنا َلُكمْ 
كان يوحنا يدعوهم للتوبة  بوا. ات ال صدقوا و فالناس وعلى رأسهم رؤسائهم الدينيين وشيوخهم ما 

تابوا لكالم يوحنا  بالغفران وملكوت السماوات. والناس ما  همباآلتي بعده، وجاء يسوع وبشر 
  .يوحناهّمهم  ما افتخروا بدينهم وتقاليدهم.  . سماواتلملكوت ا ببشارةالمعمدان، وال فرحوا 

مكتوب   هوكما تماما اتفقوا مع الوثنيين ليصلبوه. وهم ما كانوا يعرفوا أنهم عملوا هذا  ؟يسوع و 
 على المسيح: أنه يتألم ويصلب ويموت وفي اليوم الثالث يقوم. وهكذا كان.  

 

امتياز وعظمة أصغر عضو في الملكوت، مقارنًة بيوحنا،   والرب يسوع فتح لنا باب الملكوت.
مثل يوحنا المعمدان مثل األنبياء وكل المؤمنين    .نا وتوقعه ما تنبأ به يوح   تحقيقهو رؤية 

َلْم َيْحُصُلوا َجِميعًا َعَلى َتْحِقيِق ُكلِّ َما َوَعَدُهُم هللُا ِبِه، َمَع َأنَُّهْم  فهم  ، الذين ماتوا في رجائهم
َسَبَق َفَأَعدَّ َلَنا َما ُهَو َأْفَضُل، َوَذِلَك  َحاِصُلوَن َعَلى َشَهاَدٍة َحَسَنٍة ِمْن ِجَهِة اإِليَماِن. َوَلِكنَّ هللَا 

ه الرب في كتاب الرؤيا:  ن ونحن في الزمان اللي يقول ع. أكيد  َحتَّى اَل ُيَكمَُّلوا ِبَمْعِزٍل َعنَّا.
ْس َبْعدُ  ،َمْن َيْظِلْم َفْلَيْظِلْم َبْعدُ  ،اْلَوْقَت َقِريبٌ  ْر َبْعدُ َوَمْن هُ  ،َوَمْن ُهَو َنِجٌس َفْلَيَتَنجَّ   ، َو َبارٌّ َفْلَيَتَبرَّ

ْس َبْعُد.   ٌس َفْلَيَتَقدَّ  َوَمْن ُهَو ُمَقدَّ
 

يدعونا أن  يسوع َأمَّا َأْنُتْم، َفاْطُلُبوا َأوَّاًل َمَلُكوَت هللِا َوِبرِِّه َوَهِذِه ُكلَُّها ُتَزاُد َلُكْم. : يسوع لنا ويقول 
الرسول  من أيضا وعد للنا هذا احيث نريده أن يملك في حياتنا كّلـيا. و ننظر اليه في داخلنا  

  َأْنُتْم َلْم َتَرْوا اْلَمِسيَح َولِكنَُّكْم ُتِحبُّوَنُه. َوَمَع َأنَُّكْم اَل َتَرْوَنُه اآلَن َفَأْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبهِ بطرس يقول: 
  بونحن نح . نعم، نحن نحب يسوع وال نريد معه آخر  ُق اْلَوْصَف. َمِجيٍد َيُفو َوَتْبَتِهُجوَن ِبَفَرحٍ 



كما قال  . ليعمل بها ما يشاء اركةب نترك حياتنا في يده المنعظم إسمه المبارك و و يسوع 
َماَواتِ ْفَرُحوا ِبَأنَّ َأْسَماَءُكْم َقْد ُكِتَبْت ِفي ا: كذلك يقول لتالميذه يوما فالرب   .  السَّ

 

  ،ماء الحياة  يه هو إل، يسوع يدعوك والغفران والعطاش الى البر اع يجلل .أمل في يسوع دائما 
في  رها إال ب ما تج. والعلماءالقادة ال في في الدين و ال جد أبًدا  تو حقيقة ال  هذه الكلمة الحياة؛ 

. الرب يسوع هو يقول  الجنة المسيح الذي جاء من السماء ليكون الطريق الحقيقي والحي إلى 
َتَعاَلْوا ِإَليَّ َيا َجِميَع اْلُمْتَعِبيَن َوالثَِّقيِلي اأَلْحَماِل َوَأَنا ُأِريُحُكْم. ِاْحِمُلوا  في نهاية هذا االصحاح: 

ِسُكْم. أَلنَّ ِنيِري َهيٌِّن  ِنيِري َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا ِمنِّي أَلنِّي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب َفَتِجُدوا َراَحًة ِلُنُفو 
 . آمين. َوِحْمِلي َخِفيفٌ 

 

 
 


