Sunnuntai 26.11.2017- Matteus 25: 31- 46 (Viikko 47) - Aihe: Kristus, kaikkeuden Herra.
Sunday 26.11.2017- Matteus 25: 31-46 (Week 47) - Subject: Christ, the Lord of all things.

األحد  – 26.11.2017إنجيل متى ( 46-31 :25األسبوع  - )47الموضوع :المسيح ،رب كل شيء.

نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .تأملنا اليوم هو في إنجيل متى االصحاح
 25واآليات  31الى  .46اليكم قراءة هذا النص .باسم يسوع المسيح.
ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
اإل ْنس ِ ِ
ين َم َعهُ فَ ِح َينئِ ٍذ َي ْجلِ ُس َعلَى ُك ْرِس ِّي
ان في َم ْجده َو َجميعُ ا ْل َمالَئ َكة ا ْلق ِّديس َ
اء ْاب ُن ِ َ
َو َمتَى َج َ
الر ِ
م ْج ِد ِه .وَي ْجتَ ِمع أَمامهُ َج ِميع ُّ
الش ُع ِ
ضهُ ْم ِم ْن َب ْع ٍ
اف ِم َن
ض َك َما ُي َمي ُِّز َّ
اعي ا ْل ِخ َر َ
وب فَُي َمي ُِّز َب ْع َ
ُ
ُ َ َ
َ
َ
اف عن ي ِمينِ ِه وا ْل ِج َداء ع ِن ا ْليس ِار .ثَُّم يقُو ُل ا ْلملِ ُ َِِّ
ِ
ِ ِ ِ
ين َع ْن َي ِمينِ ِه :تَ َعالَ ْوا َيا
َ
يم ا ْلخ َر َ َ ْ َ
ك ل لذ َ
َ َ ََ
َ
ا ْلج َداء فَُيق ُ
َ
وت ا ْلمع َّد لَ ُكم م ْن ُذ تَأ ِ
ِ ِ
ْس ِ
ت
ت فَأَ ْ
ط َع ْمتُ ُمونِيَ .ع ِط ْش ُ
يس ا ْل َعالَِم ألَِّني ُج ْع ُ
ُمَب َاركي أَبي ِرثُوا ا ْل َملَ ُك َ ُ َ ْ ُ
ت َغ ِريباً فَ َآوْي ـتُـ ُمونِيُ .ع ْرَياناً فَ َك َس ْوتُ ُمونِيَ .م ِريضاً فَ ُزْرتُ ُمونِيَ .م ْح ُبوساً فَأَتَْيتُ ْم
فَ َس ـقَـ ـ ْي ـتُـ ـ ُمونِيُ .ك ْن ُ
إِلَ َّي .فَُي ِج ُيبهُ األ َْب َرُار ِح َينئِ ٍذَ :يا َر ُّ
ك؟ َو َمتَى
اك أ َْو َع ْ
ك َجائِعاً فَأَ ْ
ط َشاناً فَ َسقَ ْيَنا َ
ط َع ْمَن َ
ب َمتَى َأرَْيَنا َ
يب
ك َو َمتَى َأرَْيَنا َ
ك أ َْو ُع ْرَياناً فَ َك َس ْوَنا َ
ك َغ ِريباً فَ َآوْيَنا َ
َأرَْيَنا َ
ك َم ِريضاً أ َْو َم ْح ُبوساً فَأَتَْيَنا إِلَ ْي َك؟ فَُي ِج ُ
ق أَقُو ُل َل ُكم :بِما أََّن ُكم فَع ْلتُموه بِأَح ِد إِ ْخوتِي هؤالَ ِء األَص ِ
ك :ا ْل َح َّ
اغ ِر َفبِي فَ َع ْلتُ ْم .ثَُّم َيقُو ُل
ا ْل َملِ ُ
ْ َ ُ ُ َ
َ
َ َُ
ْ َ
ِِ ِ
ِ ِ
ِ
َِِّ
ين إِلَى َّ
يس َو َمالَئِ َكتِ ِه
ين َع ِن ا ْلَي َس ِار :ا ْذ َه ُبوا َعِّني َيا َمالَع ُ
أ َْيضاً للذ َ
الن ِار األََبدَّية ا ْل ُم َع َّدة ِإلْبل َ
ت َغ ِريباً َفلَ ْم تَأ ُْوونِيُ .ع ْرَياناً َفلَ ْم تَ ْك ُسونِي.
ت َفلَ ْم تُ ْ
ت َفلَ ْم تَ ْسقُونِيُ .ك ْن ُ
ط ِع ُمونِيَ .ع ِط ْش ُ
ألَِّني ُج ْع ُ
ونهُ ُه ْم أ َْيضاًَ :يا َر ُّ
ك َجائِعاً أ َْو
ب َمتَى َأرَْيَنا َ
ورونِيِ .ح َينئِ ٍذ ُي ِج ُيب َ
َم ِريضاً َو َم ْح ُبوساً َفلَ ْم تَُز ُ

ط َشاناً أ َْو َغ ِريباً أ َْو ُع ْرَياناً أ َْو َم ِريضاً أ َْو َم ْح ُبوساً ولَ ْم َن ْخ ِد ْم َك؟ فَُي ِج ُيبهُ ْم :ا ْل َح َّ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :بِ َما
َع ْ
َ
اغ ِر فَبِي لَم تَ ْفعلُوا .فَيم ِ
أََّن ُكم لَم تَ ْفعلُوه بِأَح ِد هؤالَ ِء األَص ِ
ضي َه ُؤالَ ِء إِلَى َع َذ ٍ
ي َواأل َْب َرُار
اب أََب ِد ٍّ
ْ َ
َ
ْ ْ َ ُ َ َُ
َْ
إِلَى َحَي ٍاة أََب ِدَّي ٍة.
هذه أقوال الرب

وعندما يعود ابن اإلنسان في مجده ومعه جميع مالئكته ،فإنه يجلس على عرش مجده
وَي ْجتَ ِمع أَمامهُ َج ِميع ُّ
الش ُع ِ
وب .امام المسيح الملك .ويقول عن نفسه أنه إبن االنسان .هذا
ُ
ُ َ َ
َ
اللقب يشير أنه بإتخاذه جسما بشريا ،كان هو الوحيد الطاهر الصالح القادر ان يحرر
االنسان من سيطرة الخطية وبهذا هو الوحيد القادر أن يدين بني البشر النه كان بال خطيئة.

ظهر في الجسد بسبب الخطيئة .كما هو مكتوب :فَاللَّهُ إِ ْذ أ َْر َس َل ْابَنهُ ِفي ِش ْب ِه َج َس ِد ا ْل َخ ِطَّي ِة
َج ِل ا ْل َخ ِطَّي ِة َدان ا ْل َخ ِطَّيةَ ِفي ا ْلجس ِد .ويقول أيضا :فَِإ َّن ا ْلم ِسيح أ َْيضاً تَأَلَّم م َّرةً و ِ
اح َدةً ِم ْن
َوأل ْ
َ َ
َ
ََ
َ َ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ط َايا ،هو ا ْلَب ُّار ِم ْن أ ْ ِ
ِ
يى ِفي
َج ِل ا ْل َخ َ
أْ
َجل األَثَ َمة ل َك ْي ُيقَِّرَبَنا إلَى اهلل ُم َماتاً في ا ْل َج َسد َولَك ْن ُم ْح ً

الرو ِح .رجوع المسيح هو مرتبط بظهوره .جاء الرب يسوع من السماء وظهر في جسد إنسان.
ُّ
هو الذي كان عند اهلل قبل تأسيس العالم ،ولد في عالم الظالم ،هو نور الحياة .تألم ومات

على الصليب ،هو البار .دفن وقام أيضا من األموات في اليوم الثالث وصعد الى السماء
بنفس الجسد وبنفس الجسد سيعود الى األرض ،كما بشر به المالئكة حين قالوا لتالميذه
السم ِ
ِِ
ِِ
ين تَْنظُر َ ِ
ع َه َذا الَِّذي ْارتَفَ َع َع ْن ُك ْم
اء؟ إِ َّن َي ُسو َ
ون َما َبالُ ُك ْم َواقف َ
المسيح :أَُّيهَا ا ْل َجليلُّي َ
ُ
ون إلَى َّ َ
اء سيأْتِي ه َك َذا َكما أرَْيتُموه م ْنطَلِقاً إِلَى السَّم ِ
إِلَى الس ِ
اء.
َ
َّم َ َ
َ
َ َ ُ ُ ُ
َ
ظهور المسيح األول كان في االتضاع والمعاناة واأللم حتى الموت على الصليب .أما مجيئه
ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
ين َم َعهُ .ويكون هذا يوم رهيب لكثيرين ويوم
الثاني فسيكون في َم ْجده َو َجميعُ ا ْل َمالَئ َكة ا ْلق ِّديس َ
عجيب لمحبي رجوعه .فهو يميز بين الصديقين واالشرار ،كما صرح به اهلل نفسه بأنبيائه
ون لِي،
وعلى سبيل المثال النبي مالخي في القرن الخامس قبل المسيح .يقول الربَ :وَي ُك ُ
ون َ
َِّ
ِ
ق ِ
قَا َل َر ُّ
ان َعلَى ْابنِ ِه
صانِعٌ َخ َّ
ق َعلَ ْي ِه ْم َك َما ُي ْش ِف ُ
اصةً َوأُ ْش ِف ُ
اإل ْن َس ُ
ب ا ْل ُج ُنوِد ،في ا ْلَي ْوِم الذي أََنا َ
ق و ِّ
ِّ ِ
الشِّر ِ
ير َب ْي َن َم ْن َي ْع ُب ُد اللَّهَ َو َم ْن الَ َي ْع ُب ُدهُ.
الَِّذي َي ْخ ِد ُمهُ .فَتَ ُع ُ
ون َوتُ َمي ُِّز َ
ود َ
ون َب ْي َن الصِّدي َ
قد يقول أحدنا :لمذا يعاقب اهلل الشعوب ان لم يعطيها شريعته كما أعطاها لبني إسرائيل؟ في
َِّ
ين ليست لهو
الحقيقة شريعة اهلل هي غريزة في الجميع وفي كل االنسان .بالرغم ان األ َُم ُم الذ َ
الشريعة ،فعندما يمارسون بالطبيعة ما في الشريعة ،يكونون شريعة ألنفسهم ،مع أن الشريعة
ليست لهم .فهي مكتوبة في قلوبهم ويشهد لذلك ضميرهم وأفكارهم في داخلهم إذ تتهمهم تارة
ُم ٍة
وتارة تبرئهم .الكتاب المقدس يبين لنا فعال أن اهلل ال يفضل أحدا على أحدَ ،ب ْل ِفي ُك ِّل أ َّ
ِِ
َِّ
صَنعُ ا ْلبَِّر فهو َم ْق ُبو ٌل ِع ْن َدهُ.
الذي َيتَّقيه َوَي ْ
كل األنبياء أشاروا الى يوم الدينونة .والرب يسوع المسيح في إعالنه على نهاية العالم وفي
تحذيراته وتعاليمه اإللهية ختم بسلطانه كل النبوات حول اليوم اآلخر النه صرح أنه يكون
الر ُّ
ب إَِّنهُ لِي َستَ ْجثُو ُك ُّل
وب :أََنا َح ٌّي َيقُو ُل َّ
هو الملك الذي يدين جميع الشعوب .ألََّنهُ َم ْكتُ ٌ

ُرْكَب ٍة َو ُك ُّل لِ َس ٍ
ان َسَي ْح َم ُد اهللَ .والخبر المفرح هو وعد المسيح الذي يقول :الحق الحق أقول
لكم إن من يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلني تكون له الحياة األبدية وال يحاكم في اليوم
األخير ألنه قد انتقل من الموت إلى الحياة .رجاؤنا هو المسيح النه ال يتغير .السماء
واألرض تزوالن لكن كالم المسيح ال يزول حتى يتم الكل لمجد اهلل االب.
األعمال الجيدة الموصوفة في هذا النص ليست أعمال عظيمة وال هي أعمال دينية وعلمية
وما على ذلك .إنما اعمال تتميز بروح واحده :المحبة :المحبة لإلخوة وللغرباء والمحبة حتى
لألعداء .حكم الرب يكون على هذا األساس .من هذا االعمال تنبثق األعمال الصالحة .ال
لجمع مكافآت في السماء ،لكن لمساعدة المحتاجين على األرض :إطعام الجياع ،إعطاء
ماء للعطاش ،إيواء الغريب وكساء العريان ،زيارة المريض والتعطف على السجناء .هذه
أشياء يمكن أي واحد يقوم بها .لكن القليل يفهموا قيمتها النهم يضنوا ان االعمال الحسنة
هي الصالة والصوم والصدقة ،واألشياء اللي تجلب لهم المدح والتكريم.
فهم يقدموا مساعدتهم لمصلحتهم وال لخير االخرين .ويمكننا نتصورهم يقولوا للمسيح في ذاك
اليوم العظيم :يا رب ،لو عرفنا أنك كنت أنت هو المسكين امامنا لقدمنا لك أفضل مساعدة.
لكننا فكرنا أن ذاك المسكين ما كان سوى رجل كسول يستحق ما حدث له .وهذه هي حماقة
المتكبر :أنه يفكر بالسوء في غيره .ولنا هذا التعليم الذهبي من الرب يسوع المسيح في هذا
ك ما تَ ْفع ُل ي ِم ُين َ ِ
ال تُعِّر ْ ِ
ون
االنجيل .يقولَ :وأ َّ
صَن ْع َ
َما أ َْن َ
ف ش َمالَ َ َ َ َ
ك ل َك ْي تَ ُك َ
ص َدقَةً فَ َ َ
ت َ
ت فَ َمتَى َ
ك الَِّذي يرى ِفي ا ْل َخفَ ِ
ك ِفي ا ْل َخفَ ِ
يك َعالَنَِيةً.
اء ُه َو ُي َج ِاز َ
اء .فَأ َُبو َ
ص َدقَتُ َ
َ
ََ
خالل حياته على األرض بشر الرب يسوع بملكوت اهلل ودعا إلى التوبة واإليمان به لمغفرة
الخطايا والحياة االبدية .وقال :فالذي يؤمن ال يدان ،أما الذي ال يؤمن فقد صدر عليه حكم
الدينونة ألنه لم يؤمن باسم ابن اهلل الوحيد .ويقول الرب يسوع :وهذا هو الحكم :إن النور قد
جاء إلى العالم ولكن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور ألن أعمالهم كانت شريرة .فكل من
يعمل الشر يبغض النور وال يأتي إليه مخافة أن تفضح أعماله .وأما الذي يسلك في الحق
فيأتي إلى النور لتظهر أعماله ويتبين أنها عملت بقوة اهلل.

َِّ
ِ
َّح ِ
ين َ
رجوع الرب يسوع المسيح قَ ِر ٌ
يبُ .ه َوَذا َيأْتي َم َع الس َ
اب َو َستَْنظُ ُرهُ ُك ُّل َع ْي ٍن َوالذ َ
ط َع ُنوهُ
وَي ُنو ُح َعلَ ْي ِه َج ِميعُ قََبائِ ِل األ َْر ِ
اء ،ا ْلَب َد َايةُ َو ِّ
النهَ َايةُ،
ض .ويقول الرب يسوع :أََنا ُه َو األَلِ ُ
ف َوا ْلَي ُ
َ
ِ َِّ
الر ُّ
ف ،أََنا ُه َو األ ََّو ُل
َيقُو ُل َّ
ان َوالَِّذي َيأْتِي ،ا ْلقَ ِاد ُر َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء .الَ تَ َخ ْ
ب ا ْل َكائ ُن َوالذي َك َ
ِ
ِ ِ
و ِ
ين .فال تخف من يسوع المسيح،
اآلخ ُرَ .وا ْل َح ُّيُ .ك ْن ُ
ين .آم َ
ت َم ْيتاً َو َها أََنا َح ٌّي إِلَى أََبد اآلبِد َ
َ
بل ادعو اهلل االب االن بإسمه النه هو حي .ونحن نقول بمحبة إلسم يسوع المسيح ربنا له
ِ
ِ ِ
ِ
الر ُّ
ين.
ين .تَ َعا َل أَُّيهَا َّ
ع ا ْل َم ِس ِ
ب َي ُسوعُ .نعم .نِ ْع َمةُ َربَِّنا َي ُسو َ
يح َم َع َجميع ُك ْم .آم َ
المجد :آم َ
واالن لنقل معا الصالة الكاملة كما علما لنا المسيح .نقول بإسمه :أَب َانا الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ات
َ
ََ
ك َكما ِفي السَّم ِ
ِ
ْت ملَ ُكوتُ َ ِ
س اسم َ ِ ِ
ِ
ك َعلَى األ َْر ِ
ضُ .خ ْب َزَنا َكفَافََنا
اء َك َذلِ َ
َ
ك .لتَ ُك ْن َمش َيئتُ َ َ
ك .لَيأ َ
لَيتَقَ َّد ِ ْ ُ
ِ ِ
ِ
َع ِطَنا ا ْليوم .و ْ ِ
ين إِلَ ْيَناَ .والَ تُ ْد ِخ ْلَنا ِفي تَ ْج ِرَب ٍة لَ ِك ْن
أْ
اغف ْر لََنا ُذ ُن َ
وبَنا َك َما َن ْغف ُر َن ْح ُن أ َْيضاً ل ْل ُم ْذنبِ َ
َْ َ َ
ِ ِ
َن ِّجَنا ِم َن ِّ
الشِّر ِ
ير .أل َّ
ين.
َن لَ َك ا ْل ُم ْل َ
ك َوا ْلقَُّوةَ َوا ْل َم ْج َد إِلَى األََبد .آم َ

