
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. 

 

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

االصحاح  متىتأملنا اليوم هو في إنجيل  .نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح
  . اليكم قراءة هذا النص. باسم يسوع المسيح.46الى  31واآليات  25
 

َفِحيَنِئٍذ َيْجِلُس َعَلى ُكْرِسيِّ َمْجِدِه َوَجِميُع اْلَماَلِئَكِة اْلِقدِّيِسيَن َمَعُه َوَمَتى َجاَء اْبُن اإِلْنَساِن ِفي 
َوَيْجَتِمُع َأَماَمُه َجِميُع الشُُّعوِب َفُيَميُِّز َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض َكَما ُيَميُِّز الرَّاِعي اْلِخَراَف ِمَن  َمْجِدِه.
اْلَمِلُك ِللَِّذيَن َعْن َيِميِنِه: َتَعاَلْوا َيا  ثُمَّ َيُقولُ .  َعِن اْلَيَسارِ َفُيِقيُم اْلِخَراَف َعْن َيِميِنِه َواْلِجَداءَ  اْلِجَداءِ 

أَلنِّي ُجْعُت َفَأْطَعْمُتُموِني. َعِطْشُت  ْم ُمْنُذ َتْأِسيِس اْلَعاَلمِ ُمَباَرِكي َأِبي ِرُثوا اْلَمَلُكوَت اْلُمَعدَّ َلكُ 
َفَكَسْوُتُموِني. َمِريضًا َفُزْرُتُموِني. َمْحُبوسًا َفَأَتْيُتْم ُعْرَيانًا  ُموِني.ـتُ ــُموِني. ُكْنُت َغِريبًا َفآَويْ ـــتُ ــيْ ـــقَ ــَفسَ 

. َوَمَتى  ؟ َأْو َعْطَشانًا َفَسَقْيَناكَ َربُّ َمَتى َرَأْيَناَك َجاِئعًا َفَأْطَعْمَناكَ  َفُيِجيُبُه اأَلْبَراُر ِحيَنِئٍذ: َيا ِإَليَّ
َفُيِجيُب  َوَمَتى َرَأْيَناَك َمِريضًا َأْو َمْحُبوسًا َفَأَتْيَنا ِإَلْيَك؟ َسْوَناكَ  َأْو ُعْرَيانًا َفكَ َرَأْيَناَك َغِريبًا َفآَوْيَناكَ 

ثُمَّ َيُقوُل  اْلَمِلُك: اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِبَما َأنَُّكْم َفَعْلُتُموُه ِبَأَحِد ِإْخَوِتي َهؤاَُلِء اأَلَصاِغِر َفِبي َفَعْلُتْم.
ْبِليَس َوَماَلِئَكِتهِ َأْيضًا ِللَِّذيَن َعِن اْليَ   َساِر: اْذَهُبوا َعنِّي َيا َماَلِعيُن ِإَلى النَّاِر اأَلَبِديَِّة اْلُمَعدَِّة إِلِ

ُكْنُت َغِريبًا َفَلْم َتْأُووِني. ُعْرَيانًا َفَلْم َتْكُسوِني.  َتْسُقوِني. أَلنِّي ُجْعُت َفَلْم ُتْطِعُموِني. َعِطْشُت َفَلمْ 
َربُّ َمَتى َرَأْيَناَك َجاِئعًا َأْو  ِحيَنِئٍذ ُيِجيُبوَنُه ُهْم َأْيضًا: َيا سًا َفَلْم َتُزوُروِني.َمِريضًا َوَمْحُبو 

َفُيِجيُبُهْم: اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِبَما  َعْطَشانًا َأْو َغِريبًا َأْو ُعْرَيانًا َأْو َمِريضًا َأْو َمْحُبوسًا َوَلْم َنْخِدْمَك؟
َفَيْمِضي َهؤاَُلِء ِإَلى َعَذاٍب َأَبِديٍّ َواأَلْبَراُر  ْفَعُلوُه ِبَأَحِد َهؤاَُلِء اأَلَصاِغِر َفِبي َلْم َتْفَعُلوا.َأنَُّكْم َلْم تَ 

 ِإَلى َحَياٍة َأَبِديٍَّة.
 هذه أقوال الرب

 عرش مجدهعلى مالئكته، فإنه يجلس وعندما يعود ابن اإلنسان في مجده ومعه جميع 
هذا إبن االنسان.  أنه ويقول عن نفسهالمسيح الملك. امام . َأَماَمُه َجِميُع الشُُّعوبِ َوَيْجَتِمُع 

كان هو الوحيد الطاهر الصالح القادر ان يحرر نه بإتخاذه جسما بشريا، اللقب يشير أ
. النه كان بال خطيئة يدين بني البشر هو الوحيد القادر أنوبهذا  االنسان من سيطرة الخطية



َفاللَُّه ِإْذ َأْرَسَل اْبَنُه ِفي ِشْبِه َجَسِد اْلَخِطيَِّة بسبب الخطيئة. كما هو مكتوب:  الجسدظهر في 
َفِإنَّ اْلَمِسيَح َأْيضًا َتَألََّم َمرًَّة َواِحَدًة ِمْن ويقول أيضا: . َوأَلْجِل اْلَخِطيَِّة َداَن اْلَخِطيََّة ِفي اْلَجَسدِ 

َبَنا ِإَلى اهلِل ُمَماتًا ِفي اْلَجَسِد َوَلِكْن ُمْحيًى ِفي اْلَبارُّ هو َأْجِل اْلَخَطاَيا،   ِمْن َأْجِل اأَلَثَمِة ِلَكْي ُيَقرِّ
وحِ  . وظهر في جسد إنسان جاء الرب يسوع من السماءرجوع المسيح هو مرتبط بظهوره. . الرُّ

الحياة. تألم ومات الظالم، هو نور عالم ولد في هو الذي كان عند اهلل قبل تأسيس العالم، 
 السماءصعد الى و في اليوم الثالث األموات  وقام أيضا من. دفن ، هو البارعلى الصليب
قالوا لتالميذه  حينكما بشر به المالئكة  سيعود الى األرض،سد بنفس الجبنفس الجسد و 

َماِء؟ ِإنَّ َيُسوَع َهَذا الَِّذي اْرَتَفَع َعْنُكْم َأيَُّها اْلَجِليِليُّوَن َما َباُلُكْم َواِقِفيَن َتْنُظُروَن ِإَلى السَّ : المسيح
 . ِإَلى السََّماِء َسَيْأِتي َهَكَذا َكَما َرَأْيُتُموُه ُمْنَطِلقًا ِإَلى السََّماءِ 

 يئهمجأما . الصليب على الموتواأللم حتى  والمعاناة تضاعاال فيظهور المسيح األول كان 
لكثيرين ويوم  ويكون هذا يوم رهيب . اْلِقدِّيِسيَن َمَعهُ َوَجِميُع اْلَماَلِئَكةِ  َمْجِدهِ  في سيكونف الثاني

أنبيائه بنفسه كما صرح به اهلل  ين الصديقين واالشرار،يميز بفهو . هرجوع عجيب لمحبي
 ،َوَيُكوُنوَن ِليالنبي مالخي في القرن الخامس قبل المسيح. يقول الرب: وعلى سبيل المثال 

ًة َوُأْشِفُق َعَلْيِهْم َكَما ُيْشِفُق اإِلْنَساُن َعَلى اْبِنِه  ،َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ  ِفي اْلَيْوِم الَِّذي َأَنا َصاِنٌع َخاصَّ
يِر َبْيَن َمْن َيْعُبُد اللََّه َوَمْن اَل يَ  الَِّذي َيْخِدُمُه. دِّيِق َوالشِّرِّ   ْعُبُدُه.َفَتُعوُدوَن َوُتَميُِّزوَن َبْيَن الصِّ

في ان لم يعطيها شريعته كما أعطاها لبني إسرائيل؟  الشعوب اهلل قد يقول أحدنا: لمذا يعاقب
ليست لهو اأُلَمُم الَِّذيَن ي غريزة في الجميع وفي كل االنسان. بالرغم ان هشريعة اهلل الحقيقة 

عندما يمارسون بالطبيعة ما في الشريعة، يكونون شريعة ألنفسهم، مع أن الشريعة ، فشريعةال
إذ تتهمهم تارة  لذلك ضميرهم وأفكارهم في داخلهم ويشهدفهي مكتوبة في قلوبهم ليست لهم. 

َبْل ِفي ُكلِّ ُأمٍَّة  ،ال أن اهلل ال يفضل أحدا على أحدفع نابين لالكتاب المقدس يوتارة تبرئهم. 
  .َمْقُبوٌل ِعْنَدهُ فهو ِذي َيتَِّقيِه َوَيْصَنُع اْلِبرَّ الَّ 

 وفي العالم نهايةإعالنه على  فيالمسيح  يسوعالرب كل األنبياء أشاروا الى يوم الدينونة. و 
ه صرح أنه يكون الن كل النبوات حول اليوم اآلخر هسلطانبتعاليمه اإللهية ختم و  تحذيراته

َأَنا َحيٌّ َيُقوُل الرَّبُّ ِإنَُّه ِلي َسَتْجُثو ُكلُّ أَلنَُّه َمْكُتوٌب:  الشعوب. جميعن هو الملك الذي يدي



الحق الحق أقول هو وعد المسيح الذي يقول:  المفرح والخبر. ُرْكَبٍة َوُكلُّ ِلَساٍن َسَيْحَمُد اهللَ 
وال يحاكم في اليوم  ي أرسلني تكون له الحياة األبديةلكم إن من يسمع كالمي ويؤمن بالذ

رجاؤنا هو المسيح النه ال يتغير. السماء  .األخير ألنه قد انتقل من الموت إلى الحياة
 تزوالن لكن كالم المسيح ال يزول حتى يتم الكل لمجد اهلل االب. واألرض 

ليست أعمال عظيمة وال هي أعمال دينية وعلمية  في هذا النص الموصوفة الجيدة األعمال
 حتى ةحبمالو  وللغرباء لإلخوةالمحبة : المحبةا اعمال تتميز بروح واحده: مذلك. إنوما على 

. ال ةحالعمال الصاألمن هذا االعمال تنبثق . األساسى هذا عليكون  الربحكم . لألعداء
 إعطاء ،الجياع إطعام: األرضالمحتاجين على  ةساعدملجمع مكافآت في السماء، لكن ل

 هذه. السجناء علىوالتعطف  زيارة المريض ،العريان اءكسو  الغريبإيواء  ،شاللعط ماء
النهم يضنوا ان االعمال الحسنة  قيمتهالكن القليل يفهموا . أي واحد يقوم بها يمكن أشياء

 لمدح والتكريم. لهم اتجلب اللي  شياءاألو  ،هي الصالة والصوم والصدقة

في ذاك  تصورهم يقولوا للمسيحن يمكنناو . وال لخير االخرين مصلحتهمل تهمساعدم ايقدمو هم ف
 ة.ساعدم منا لك أفضلقدل المسكين امامنا أنك كنت أنت هو ناعرف لو رب، يا :اليوم العظيم

وهذه هي حماقة  .له حدث ما يستحق لو كس جلسوى ر  كانما كين اك المسذ أن فكرنا لكننا
الذهبي من الرب يسوع المسيح في هذا ولنا هذا التعليم سوء في غيره. البفكر المتكبر: أنه ي

ْف ِشَماَلَك َما َتْفَعُل َيِميُنكَ يقول:  .االنجيل ِلَكْي َتُكوَن  َوَأمَّا َأْنَت َفَمَتى َصَنْعَت َصَدَقًة َفاَل ُتَعرِّ
  َصَدَقُتَك ِفي اْلَخَفاِء. َفَأُبوَك الَِّذي َيَرى ِفي اْلَخَفاِء ُهَو ُيَجاِزيَك َعاَلِنَيًة.

 لمغفرة به واإليمان التوبة إلى ودعاخالل حياته على األرض بشر الرب يسوع بملكوت اهلل 
من فقد صدر عليه حكم فالذي يؤمن ال يدان، أما الذي ال يؤ وقال: . والحياة االبدية الخطايا
حكم: إن النور قد هذا هو اليقول الرب يسوع: و و  ألنه لم يؤمن باسم ابن اهلل الوحيد. الدينونة

فكل من  ولكن الناس أحبوا الظلمة أكثر من النور ألن أعمالهم كانت شريرة. جاء إلى العالم
وأما الذي يسلك في الحق  وال يأتي إليه مخافة أن تفضح أعماله. يعمل الشر يبغض النور

  .ماله ويتبين أنها عملت بقوة اهللفيأتي إلى النور لتظهر أع



 َوالَِّذيَن َطَعُنوهُ  َوَسَتْنُظُرُه ُكلُّ َعْينٍ  ي َمَع السََّحابِ ُهَوَذا َيْأتِ  َقِريٌب. رجوع الرب يسوع المسيح
َأَنا ُهَو اأَلِلُف َواْلَياُء، اْلَبَداَيُة َوالنَِّهاَيُة، ويقول الرب يسوع: َوَيُنوُح َعَلْيِه َجِميُع َقَباِئِل اأَلْرِض. 
ُل  اَل َتَخْف، ِذي َيْأِتي، اْلَقاِدُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء.َيُقوُل الرَّبُّ اْلَكاِئُن َوالَِّذي َكاَن َوالَّ  َأَنا ُهَو اأَلوَّ

. ُكْنُت َمْيتًا َوَها َأَنا َحيٌّ ِإَلى َأَبِد اآلِبِديَن. آِميَن. . َواآلِخرُ  فال تخف من يسوع المسيح، َواْلَحيُّ
له يسوع المسيح ربنا  سمإلونحن نقول بمحبة بل ادعو اهلل االب االن بإسمه النه هو حي. 

 ِنْعَمُة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َمَع َجِميِعُكْم. آِميَن.نعم.  آِميَن. َتَعاَل َأيَُّها الرَّبُّ َيُسوُع.: المجد

َأَباَنا الَِّذي ِفي السََّماَواِت واالن لنقل معا الصالة الكاملة كما علما لنا المسيح. نقول بإسمه: 
َك. ِلَيْأِت َمَلُكوُتَك. ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما ِفي السََّماِء َكَذِلَك َعَلى اأَلْرِض. ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا ِلَيَتَقدَِّس اْسمُ 

ْن ي َتْجِرَبٍة َلكِ َأْعِطَنا اْلَيْوَم. َواْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َكَما َنْغِفُر َنْحُن َأْيضًا ِلْلُمْذِنِبيَن ِإَلْيَنا. َواَل ُتْدِخْلَنا فِ 
يِر. أَلنَّ َلَك اْلُمْلَك َواْلُقوََّة َواْلَمْجَد ِإَلى اأَلَبِد. آِميَن.  َنا ِمَن الشِّرِّ  َنجِّ


