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السالم لكم .تأملنا اليوم هو في إنجيل متى واالصحاح

21

واالعداد

12

الى  .17هذه هي

القراءة باسم الرب يسوع المسيح.
َخرج ج ِميع الَِّذين َك ُانوا يبِيعون وي ْشتَر ِ
َّ ِ
ب َم َوائِ َد
ون في ا ْلهَ ْي َك ِل َوَقلَ َ
َ ُ َ ََ ُ َ
َوَد َخ َل َي ُسوعُ إِلَى َه ْي َك ِل الله َوأ ْ َ َ َ َ َ
ت َّ ِ
ِ
الص ِ
اع ِة ا ْل َح َم ِام َ 13وقَا َل لَهُ ْمَ :م ْكتُوب َب ْيتِي َب ْي َ
َّي ِارفَة َو َك َراس َّي َب َ
َ
الصالَة ُي ْد َعى َوأ َْنتُ ْم َج َع ْلتُ ُموهُ
ِ
ِ
اء ا ْل َكهََن ِة
صوصَ 14 .وتَقَ َّد َم إِلَ ْيه ُع ْمي َو ُع ْرج في ا ْلهَ ْي َك ِل فَ َشفَ ُ
اه ْمَ 15 .فلَ َّما َأرَى ُرَؤ َس ُ
َم َغ َارةَ لُ ُ
وا ْل َكتَبةُ ا ْلعجائِب الَّتِي صَنع واألَوالَ َد يصر ُخون ِفي ا ْله ْي َك ِل ويقُولُون :أُوصَّنا ِال ْب ِن َداوَدَ ،غ ِ
ض ُبوا
َ َ ََ َ
ََ َ
َ َ َ ْ َ َْ َ
َ
َ
ُ

ِ
طفَ ِ
ال
َما قَ َأرْتُ ْم قَطُّ ِم ْن أَ ْف َو ِاه األَ ْ
َ 16وقَالُوا لَهُ :أَتَ ْس َمعُ َما َيقُو ُل َه ُؤالَء؟ فَقَا َل لَهُ ْم َي ُسوعَُ :ن َع ْم أ َ
َوا ُّلر َّ
ْت تَ ْسبِيحاً؟
ض ِع َهَّيأ َ
الى هنا قراءة كلمة اهلل

ودعاؤنا أن يفتح اهلل أذهاننا لنفهم كلمته .آمين .في بداية هذا االصحاح نق أر أن يسوع دخل
َغصاناً ِم َن َّ
الى أورشليم والناس فَ َر ُشوا ثَِي َابهُ ْم ِفي الطَّ ِري ِ
وها
ق َو َ
الش َج ِر َوفَ َر ُش َ
آخ ُر َ
ون قَطَ ُعوا أ ْ َ
كذلك ِفي الطَّ ِري ِ
ق .والمدينة ْارتَ َّج ِت ُكلُّهَا وقالت الناسَ :م ْن َه َذا؟ فَقَ َ
ال ا ْل ُج ُموعَُ :ه َذا َي ُسوعُ

يل .وأما رؤساء ا ْل َكهَن ِة وا ْل َكتَبةُ لما أروا ا ْلعجائِ َّ ِ
ِ
َّ ِ َِّ ِ
اصرِة ا ْل َجلِ ِ
صَن َعها يسوع
ََ َ
َُ َ ُ َ َ َ
ب التي َ
النب ُّي الذي م ْن َن َ
واألَوالَ َد يصر ُخون ِفي ا ْله ْي َك ِل بفرحَ ،غ ِ
ض ُبوا َوفاض قلبهم بالكراهية ضد يسوع الذي جاءهم
َ ْ َ َْ َ
َ

طفَ ِ
ال
بالنعمة والحق للغفران والخالص .لكنه ذكر لهم كالم من المزمور الثامنِ :م ْن أَ ْف َو ِاه األَ ْ
َوا ُّلر َّ
ْت تَ ْسبِيحاً.
ض ِع َهَّيأ َ
النبوات وال أروا المعجزات ،لكن قلوبهم
هذا الكالم النبوي انطبق عليهم .األطفال لم يق أروا ّ
أما رؤساء الكهنة والكتبة
البسيطة انفتحت للمسيح فهتفوا بألسنتهم الصغيرة بالفرح والتسبيحّ .

ِ
لمتحجرة الشريرة أُغلقت أمام الملك وامتلوا بغضا ضد الرب يسوع المسيح.
المتدينين فقلوبهم ا

األبدية والفرح والتسبيح .أما
ولم يسبحوا اهلل على رحمته .حقًا أينما ُوجد المسيح تكون الحياة
ّ
التسبيح فكل الكتاب المقدس هو كتاب التسبيح هلل العظيم من أجل قدرته .المالئكة سبحت

اهلل في بداية الخلق .كما قال اهلل نفسه أليوب :أ َْين ُك ْن َ ِ
ان
ض؟ أ ْ
َّس ُ
ت األ َْر َ
َخبِ ْر ِإ ْن َك َ
تح َ
َ
ين أَس ْ
ِ
ت
ط َما اًر؟ َعلَى أ ِّ
ك تَ ْعلَ ُم .أ َْو َم ْن َم َّد َعلَ ْيهَا ِم ْ
اسهَا؟ ألََّن َ
ِع ْن َد َ
َي َش ْيء قََّر ْ
ك فَ ْهمَ .م ْن َو َ
ض َع قَي َ
ف ج ِميع بنِي ِ
ِ
ِ
اهلل؟
ض َع َح َج َر َزِاوَيتِهَا ِع ْن َد َما تََرَّن َم ْ
ب الص ْ
ُّب ِح َمعاً َو َهتَ َ َ ُ َ
ت َك َواك ُ
قَ َواع ُد َها أ َْو َم ْن َو َ

َوالمالئكة سبحت اهلل بعد والدة يسوع .بشر المالك رعاة وقال :الَ تَ َخافُوا فَهَا أََنا أَُب ِّش ُرُك ْم بِفَ َرح
ِ
ِ ِ ِ
ِ
يع َّ
الر ُّ
ب .وظَ َه َر
يح َّ
ون ِل َج ِم ِ
الش ْعب أََّنهُ ُولِ َد لَ ُك ُم ا ْلَي ْوَم في َمد َينة َد ُاوَد ُم َخلِّص ُه َو ا ْل َمس ُ
َعظيم َي ُك ُ
َِّ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َعالِي َو َعلَى
َّم ِاو ِّ
ين :ا ْل َم ْج ُد لله في األ َ
ين اهللَ قَائل َ
ي ُم َسبِّح َ
َب ْغتَةً َم َع ا ْل َمالَك ُج ْمهُور م َن ا ْل ُج ْند الس َ
الن ِ
األ َْر ِ
السالَ ُم َوبِ َّ
اس ا ْل َم َس َّرةُ .نق أر أن بعد معموديته في نهر األردن على يد يوحنا
ض َّ

ِ ِ
اد بِ ُّ ِ
الرو ِح ا ْلقُ ُد ِ
ين
المعمدانَ ،ي ُسوعُ َر َج َع ِم َن األ ُْرُد ِّن ُم ْمتَلِئاً ِم َن ُّ
ان ُي ْقتَ ُ
الرو ِح في ا ْلَبِّرَّية أ َْرَبع َ
س َو َك َ
يوماً يج َّرب ِمن إِْبلِيس .وبعد إنتصاره على عدو اهلل بدأ الرب يسوع ي ْك ِرُز بِبِ َشارِة ملَ ُك ِ
وت اللَّ ِه
َْ ُ َ ُ ْ
َ
َ َ
الزمان وا ْقتَرب ملَ ُك ُ َّ ِ
اإل ْن ِج ِ
وبوا وآ ِم ُنوا بِ ِ
يل.
َوَيقُو ُل :قَ ْد َك َم َل َّ َ ُ َ َ َ َ
وت الله فَتُ ُ َ

يسوع يشير لنفسه أنه هو نهاية الزمان القديم وأنه ملكوت اهلل وصل به .بشر الناس وصنع

ِ
ون َوا ْل َم ْوتَى
ون َوالص ُّ
ص ُي َ
ُّم َي ْس َم ُع َ
طهَّ ُر َ
ون َوا ْل ُع ْرُج َي ْم ُش َ
ي ُي ْبص ُر َ
ون َوا ْل ُب ْر ُ
المعجزات وجعل ال ُع ْم ُ
ِ
ون .والفريسيون عارضوا يسوع وكرهوه بدون سبب وأرادوا أن يرجموه.
ين ُيَب َّش ُر َ
ون َوا ْل َم َساك ُ
وم َ
َيقُ ُ

وننِي؟ وهو
قال لهم مرة :أريتكم أعماال صالحة كثيرة من عند أبي ،بِ َسَب ِب أ ِّ
َي َع َمل ِم ْنهَا تَْر ُج ُم َ
لَ ْم َي ْف َع ْل َخ ِطَّيةً َوالَ ُو ِج َد ِفي فَ ِم ِه َم ْكر .وقال لهم يوم آخرَ :م ْن ِم ْن ُك ْم ُيَب ِّكتُنِي َعلَى َخ ِطَّية؟ فَِإ ْن
ت أَقُو ُل ا ْلح َّ ِ
ون بِي؟ والرب يسوع المسيح يأتي آلخر أسبوع في حياته
ُك ْن ُ
َ
ق َفل َما َذا لَ ْستُ ْم تُ ْؤ ِم ُن َ
على األرض .وجاء الى أورشليم وتوجه الى الهيكل.

والهيكل هو المكان المقدس الذي كان اهلل يحضر فيه في أوقات معينة واالن يسوع المسيح
كلمة اهلل المتجسد يأتي بنفسه الى هذا المكان العظيم .ووجد الهيكل مكان تجارة بإذن من
رئيس الكهنة الذي كان يستفيد من األرباح .هذا الحدث يبين لنا غضب يسوع ضد الذين

يستغلون شريعة اهلل لفضلهم ويستغلون الناس باسم الدين .الهيكل كان يدعى بيت اهلل حسب

ِ
ت الَِّذي ُد ِعي بِ ِ
صوص
ص َار َه َذا ا ْلَب ْي ُ
َ ْ
اسمي َعَل ْيه َم َغ َارةَ لُ ُ
النبي إرميا الذي قال اهلل بفمهَ :ه ْل َ
َع ُينِ ُك ْم؟ يسوع كان يوبخ المراؤون والمتكبرون الذين يمنعون الناس من عبادة اهلل بالحق.
ِفي أ ْ

واشعياء النبي بدوره هو الذي قال أن بيت اهلل هو بيت صالة لجميع الشعوب.

لكن رجال الدين المسؤولين على ذاك المكان المقدس غيروه الى سوق ودجيج .اهلل ال يبرئ
الذين يمنعون اآلخرين من عبادته بكامل الحرية .إرادة اهلل هي أن يسلك االنسان أمامه في

الرجا ُل ِفي ُك ِّل م َكان رِاف ِعين أَي ِادي طَ ِ
اه َرةً بِ ُد ِ
ون
تواضع وصالح النه يريد ان أ ْ
صلِّ َي ِّ َ
َ َ َ َ
َن ُي َ
َ
ِ
طرد التجار من الهيكل .ولم يبقى هناك سوى أطفال و ُع ْمي َو ُع ْرج
َغ َ
ضب َوالَ ج َدال .يسوع ي ّ
اه ْم .هؤالء عرفوه وتقدموا الى الرب يسوع وهو ال يطرد من يأتي اليه.
الذين تقدموا اليه فَ َشفَ ُ
فهو يترأف ويشفق ويشفي ويقوي.

اء ا ْل َكهََن ِة َوا ْل َكتََبةُ لم يشكروا اهلل من أجل هذه النعمة العظيمة والعجائب التي كان يسوع
ُرَؤ َس ُ
اء ا ْل َكهََن ِة َوا ْل َكتََبةُ كرهوا يسوع ورفضوه وطلبوا
يصنعها بقدرة اهلل أمامهم لكي يؤمنونُ .رَؤ َس ُ
قتله وهم لم يعرفون أنه هو مخلصهم ونهاية الذبائح من أجل خطاياهم .وهم لم يؤمنون به.

َِّ
ص َار
وبهذا أهانوا اهلل الذي أرسله .وتحققت فيهم هذه النبوة :ا ْل َح َج ُر الذي َرفَ َ
اؤ َ
ون قَ ْد َ
ضهُ ا ْلَبَّن ُ
ْس َّ
َع ُينَِنا .الحمد ل َّلر َّ
صالِح أل َّ
الر ِّ
َن إِلَى
الزِاوَي ِةِ .م ْن ِقَب ِل َّ
ان َه َذا َو ُه َو َع ِجيب ِفي أ ْ
ب َك َ
ب ألََّنهُ َ
َأر َ
َِّ
ِ
الر ُّ
بَ .ن ْبتَ ِه ُج
صَن َعهُ َّ
األََبد َر ْح َمتَهُ .ورحمته جاءت بالمسيح يسوع .مكتوبَ :ه َذا ُه َو ا ْلَي ْوُم الذي َ

وَن ْفرح ِف ِ
يه.
َ َُ

َح َم ُد َك
األطفال عرفوا من نفسهم يسوع .وهم تهللوا تماما كما تَهَلَّ َل يسوع مرة بِ ُّ
الرو ِح .قَا َل :أ ْ
اء وا ْلفُهم ِ
ِ
َخفَ ْي َ ِ ِ
ب الس ِ
طفَ ِ
اء واأل َْر ِ
اآلب َر ُّ
ال.
َعلَ ْنتَهَا لِألَ ْ
ض ألََّن َك أ ْ
اء َوأ ْ
أَُّيهَا ُ
ت َهذه َع ِن ا ْل ُح َك َم َ َ َ
َ
َّم َ
وه ْم
ون إِلَ َّي َوالَ تَ ْمَن ُع ُ
ويسوع يريد ان يأتي اليه األطفال كما يقول في االنجيلَ :د ُعوا األ َْوالَ َد َيأْتُ َ
ق أَقُو ُل لَ ُكم :من الَ ي ْقب ُل ملَ ُكوت ِ
َن لِ ِمثْ ِل هؤالَ ِء ملَ ُكوت ا ِ
هلل .اَْل َح َّ
أل َّ
اهلل ِم ْث َل َولَد َفلَ ْن َي ْد ُخلَهُ .لما
ْ َْ ََ َ َ
َُ َ َ
نسمع هذا الكالم العجيب ونرى كيف البعض يستغلون األطفال ويدربونهم عن الحرب والقتل

عدو اهلل والحياة .فأين
منذ صغرهم .فال شك أن هؤالء األشرار هم بالفعل ّ
خدام الشيطان ّ
يهرون ِمن ا ْل َغض ِب اآلتِي؟ َغضب ِ
اء ا ْلمع ِ
اهلل يأتي بالتأكيد علَى أ َْبَن ِ
صَي ِة.
َ
َ ُ
َ
َ
َْ
الر ِّ
اسلُ ُكوا
اآلن َف ُنور ِفي َّ
اء ُه ْم الن الكتاب يقول :ألََّن ُك ْم ُك ْنتُ ْم قَ ْبالً ظُْل َم ًة َوأ َّ
َما َ
بْ .
فال َن ُكون ُش َرَك َ
ِ
ِّ
صالَح وبٍِّر و َح ٍّ
َكأ َْوالَ ِد ُنور أل َّ
ق .ويعلمنا النص اللي نتأمله أن يسوع
َن ثَ َم َر ُّ
الرو ِح ُه َو في ُكل َ
َ َ
جاء الى المدينة المقدسة .كان يعلم ما كان ينتظره فيها من آالم ورفض وشتيمة واهانة وفي
التالي الموت على الصليب .هو الواحد الصالح والطاهر واللطيف والطيب الذي لم يعمل ولم
تكن فيه خطيئة .مات مرة واحدة لكي يحل مشكلة الخطايا .فمع أنه هو البار ،فقد تألم من
أجلنا نحن المذنبين لكي يقربنا إلى اهلل ،فمات بجسمه البشري ،ثم عاد حيا بالروح.
ويقول الكتابَ :ف ْلَي ُك ْن
ِ
ب ُخ ْل َسةً
اهلل ،لَ ْم َي ْح ِس ْ

ِفي ُك ْم َه َذا
ون
أْ
َن َي ُك َ

ع أ َْيضاً الَِّذي إِ ْذ َك ِ
ورِة
ا ْل ِف ْك ُر الَِّذي ِفي ا ْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
َ
ان في ُ
صَ
ِ
صائِ اًر ِفي ِش ْب ِه
ُم َع ِادالً لِلَّ ِه لَ ِكَّنهُ أ ْ
ورةَ َع ْبد َ
َخلَى َن ْف َسهُ آخذاً ُ
صَ

ِ
ِ
ت الصَّلِ ِ
الن ِ
َّ
يب .لِ َذلِ َ
ض َع َن ْف َسهُ َوأَطَ َ
ت َم ْو َ
اع َحتَّى ا ْل َم ْو َ
ك َرفَّ َعهُ
اس َوِا ْذ ُو ِج َد في ا ْلهَ ْيَئة َكِإ ْن َسانَ ،و َ
ع ُك ُّل رْكبة ِم َّمن ِفي السَّم ِ
ِ
اء َو َم ْن
اسِم َي ُسو َ
اسماً فَ ْو َ
اهللُ أ َْيضاً َوأ ْ
ْ
ُ َ
اسم ل َك ْي تَ ْجثَُو بِ ْ
ق ُك ِّل ْ
َعطَاهُ ْ
َ

ب لِمج ِد ِ
َن يسو َ ِ
ض ويعتَ ِر َ ُّ ِ
اهلل ِ
َعلَى األ َْر ِ
اآلب.
يح ُه َو َر ٌّ َ ْ
ض َو َم ْن تَ ْح َ
ع ا ْل َمس َ
ت األ َْر ِ َ َ ْ
ف ُكل ل َسان أ َّ َ ُ
آمين .نعم ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح وسالمه معكم كل يوم .آمين.

