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نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي من إنجيل متى االصحاح 16

واألعداد  24الى  .27اليكم القراءة باسم يسوع.
ِ
ِ
ِ
ال يسوعُ لِتَالَ ِم ِيذ ِه :إِن أَر َاد أَح ٌد أ ِ
ِ ٍِ
صلِ َيبهُ َوَيتَْب ْعنِي .فَِإ َّن َم ْن أ ََر َاد
ْ َ َ ْ
َن َيأْت َي َوَرائي َفْلُي ْنك ْر َن ْف َسهُ َوَي ْحم ْل َ
ح َينئذ قَ َ َ ُ
َّ
أ ْ ِّ
َجلِي َي ِج ُد َها .ألََّنهُ ما َذا َي ْنتَِفع ِ
ص َن ْف َسهُ ُي ْهلِ ُكهَا َو َم ْن ُي ْهلِ ُ
ك َن ْف َسهُ ِم ْن أ ْ
ان لَ ْو َربِ َح اْل َعالَ َم ُكلهُ
اإل ْن َس ُ
َن ُي َخل َ
ُ
َ

ف يأْتِي ِفي م ْجِد أَبِ ِ
اإل ْنس ِ
ِ
ِ
اء َع ْن َن ْف ِس ِه؟ فَِإ َّن ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
يه َم َع
ان َس ْو َ َ
َو َخس َر َن ْف َسهُ؟ أ َْو َما َذا ُي ْعطي ِ َ ُ
ان ف َد ً
َ
ٍِ
ِ ِ ِ ِ ٍِ
ِ ِ ِ
ب َع َملِ ِه .اَْل َح َّ
ت
ون اْل َم ْو َ
َمالَئ َكته َوح َينئذ ُي َج ِازي ُك َّل َواحد َح َس َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم إِ َّن م َن اْلق َيام َههَُنا قَ ْوماً الَ َي ُذوقُ َ
َحتَّى َيروا ْاب َن ِ
اإل ْن َس ِ
ان آتِياً ِفي َملَ ُكوتِ ِه.
َُ

هذا كالم الرب
ِ
ِ
ِ
يسوع يوضعنا أمام تحدي بقوله :إِن أَر َاد أَح ٌد أ ِ
صلِ َيبهُ َوَيتَْب ْعنِي .إنكار
ْ َ َ ْ
َن َيأْت َي َوَرائي َفْلُي ْنك ْر َن ْف َسهُ َوَي ْحم ْل َ
النفس :إعتبار يسوع كل شيء .هو األول واآلخر .يسوع أهم ما في حياتنا .ليس في أوقات معينة في
يكمل فينا قوته.
األسبوع ،لكن كل يوم بل كل لحظة .إنكار النفس هو االعتراف بضعفنا أمام يسوع لكي ّ
عبر على هذه الحقيقة فقال :لَ ِك ْن
ليس لنا في السماء غيره وال نريد معه شيئا في األرض .الرسول بولس ّ

يح َخسارةً ،ب ْل إِِّني أ ْ ِ
ِ
َج ِل
ب ُك َّل َش ْي ٍء أ َْيضاً َخ َس َارةً ِم ْن أ ْ
ان لِي ِرْبحاً فَهَ َذا قَ ْد َح ِس ْبتُهُ ِم ْن أ ْ
َحس ُ
َج ِل اْل َمس ِ َ َ َ
َما َك َ
ِ
ِ
اء وأ ََنا أ ْ ِ
ِ
َجلِ ِه َخ ِسر ُ َّ
يح.
ض ِل َم ْع ِرفَ ِة اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
ع َربِّي الَِّذي ِم ْن أ ْ
فَ ْ
َحسُبهَا ُنفَ َايةً ل َك ْي أ َْرَب َح اْل َمس َ
ْ
ت ُكل األَ ْش َي َ

اهلل أعطانا هذه النعمة لنتّحد معه بيسوع المسيح الحي .الناس ما تفهم هذا .االنجيل يعطينا أمثلة أشخاص
اللي قالوا ليسوع أنهم يحبوا يتبعوه لكن بعدما يكملوا أعمالهم .شخص قال ليسوع :يا سيد ،اسمح لي أن

أذهب أوال فأدفن أبي .فأجابه يسوع :اتبعني اآلن ودع الموتى يدفنون موتاهم .كل شخص عنده سبب
وعذر يوضه قبل يسوع .إنكار النفس هو في طاعتنا ليسوع ومحبتنا لإلخوة وخدمتنا للناس .وال نأتي الى
يسوع ونحن ما زلنا متمسكين في عاداتنا وتقاليدنا وال نتبعه ليلبي طلباتنا .ال ننتظر حتى الشكر من الناس

ِ
صلِ َيبهُ َوَيتَْب ْعنِي .الصليب يشير للتعب واأللم واإلهانة والشتيمة
لخدمتنا لهم باسم يسوع .ويقولَ :فْل َي ْحم ْل َ

تحمل كل هذا حتى الموت على الصليب من أجلنا .الصليب كان عالمة
واالضطهاد بسبب يسوع .يسوع ّ
إشمئزاز واحتقار ومكان قصص وتعذيب المجرمين .فكان المصلوب يعتبر ملعون .ويسوع تحمل هذا هو
إبن اهلل.
يقول الكتاب .ال فضل لكم عند اهلل إال إذا تحملتم اآلالم صابرين وأنتم تفعلون الصواب ألن اهلل دعاكم
إلى االشتراك في هذا النوع من اآلالم .فالمسيح الذي تألم ألجلكم هو القدوة التي تقتدون بها .فسيروا على
آثار خطواته :إنه لم يفعل خطيئة واحدة وال كان في فمه مكر .الرب يريدنا أال نهتم بما تقوله الناس فينا

بسبب إيمانا فيه هو .إنما نتبعه بفرح ورجاء .مع يسوع ،حياتُنا هي مستورةٌ ِفي ِ
اهلل .االيمان بيسوع هو في
ََ
ْ

القلب والكالم والعمل .وال ننكره أبدا .مع يسوع نحن في طريق اهلل المضمون .وال نريد أن نعرف شيء
آخر سوى يسوع المسيح واياه مصلوب.

نتحمل
حمل الصليب .المسيح ال يدعونا الى قبول األلم والظلم عبثا .وال يريدنا ان نخاف من الناس .أبداّ .

ِ َِّ
ون اْل َج َس َد َولَ ِك َّن
ين َي ْقتُلُ َ
جميع المشقات بااليمان بيسوع إبن اهلل الذي يسكن فينا .يقولَ :والَ تَ َخافُوا م َن الذ َ
ِ
الن ْفس الَ ي ْقِدرون أَن ي ْقتُلُوها ب ْل َخافُوا بِاْلح ِر ِّ ِ ِ
َن ُي ْهلِ َك َّ
الن ْف َس َواْل َج َس َد ِكلَ ْي ِه َما ِفي َجهَنَّ َم .منذ
ي م َن الَّذي َي ْقد ُر أ ْ
َ
َ ُ َ ْ َ َ َ
َّ َ

ت اْل َع َارَ .غطَّى اْل َخ َج ُل
احتَ َمْل ُ
َجلِ َك ْ
القديم كانت الناس تستهزئ باهلل وخدامه .كما هو مكتوب :ألَِّني ِم ْن أ ْ
و ْج ِهيِ .
ُمي .نعم .هذه هي الحقيقة ،كل من يحب يتبع يسوع،
َج َنبِّياً ِع ْن َد إِ ْخ َوتِي َو َغ ِريباً ِع ْن َد َبنِي أ ِّ
ت أْ
ص ْر ُ
َ

أهله يكرهوه ويهددوه .فال نستغرب هذا األمر .الذي من اهلل يحب اهلل ويحب يسوع .والذي ال يسمع ليسوع

فهو ال يحب اهلل وهو يبغض حتى المؤمنين بيسوع المسيح إبن اهلل الحي.
وحر أو أنه غني
االنسان الذي يسمع وال يصدق فهو يلعب بحياته ويكذب على نفسه بالفكر أنه عاقل ّ
ومتدين .حماقة االنسان هي أنه يضن أن الدين ينفع والغنى والعلم يضمنوا له الحياة .في الحقيقه هو
ّ

يعيش في خيال ووهم وخوف الموت .حتى في الليل ما يسترح قلبه .النه وضع ثقته في تدينه ووظيفته

اإل ْنس ِ
ِ
اء َع ْن
وأمواله .ويسوع يقول :مذا ينتفع االنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أ َْو َما َذا ُي ْعطي ِ َ ُ
ان ف َد ً
َن ْف ِس ِه؟ الشخص الذي يحب اهلل يسمع ليسوع ويتبعه مهما كان الثمن .يسوع قال لتالميذه ولنا ايضا :اْل َح َّ
ق

أَقُو ُل
ْخ ُذ
َيأ ُ

لَ ُكمُ :ك ُّل من تَر َك بيوتاً أَو إِ ْخوةً أَو أ َ ٍ
اس ِمي
ام َأرَةً أ َْو أ َْوالَداً أ َْو ُحقُوالً ِم ْن أ ْ
َج ِل ْ
ُماً أ َِو ْ
َخ َوات أ َْو أَباً أ َْو أ ّ
ْ
َ ْ َ ُُ ْ َ ْ
ضع ٍ
ِ ِ
ث اْل َح َياةَ األ ََبِدَّيةَ.
ف َوَي ِر ُ
م َئةَ ْ

ال يوجد ثمن للحياة .الثمن الوحيد هو الذي أعطاه لنا اهلل وهو دم يسوع المسفوك على الصليب الذي به
اشترانا من حياتنا الماضية لنعبد اهلل بالحق .الحياة ال تسير عبثا ،لكنها تسير الى يوم الرب يسوع المسيح
الذي سيدين االحياء واالموات .أعطى الدليل لهذا بقيامته من الموت .تالميذه شافوه وهم بشروا العالم بهذه
الحقيقة .بروح اهلل والمسيح القدوس .ظهور يسوع المسيح األول كان من أجل الخطية .أما ظهوره الثاني
فسيكون في المجد ليدين العالم .الصليب الذي كان عالمة إشمئزاز وكره ،به إنتصر يسوع المسيح على
وعد تالميذه وكل المؤمنين أن معه نحن في ملكوت اهلل الى
الشيطان وعلى العالم وعلى الموت .وهو ّ
االبد .مكتوب :فاآلن إذا ليس على الذين في المسيح يسوع أية دينونة بعد .ألن ناموس روح الحياة في
المسيح يسوع قد حررني من ناموس الخطيئة ومن الموت.
هذا هو يسوع المسيح الشاهد األمين ،بكر القائمين من بين األموات ،ملك ملوك األرض ،ذاك الذي بدافع
محبته لنا مات ألجلنا فغسلنا بدمه من خطايانا وجعل منا مملكة وكهنة هلل أبيه له المجد والسلطان إلى أبد

يح ألَنَّه قُ َّوةُ ِ
اآلبدين .آمين .فال َنستَ ِحي بِِإ ْن ِج ِ ِ
اهلل لِْل َخالَ ِ
ص لِ ُك ِّل َم ْن ُي ْؤ ِمنَ .والَ تَ ْح َزُنوا أل َّ
الر ِّ
ب
َن فَ َرَح َّ
يل اْل َمس ِ ُ
ْ
الن ِ
ب ُك َّل ِح ٍ
يع َّ
الر ُّ
الر ِّ
ب .الَ تَ ْهتَ ُّموا بِ َش ْي ٍء
اسَّ .
ين .لِ َي ُك ْن ِحْل ُم ُك ْم َم ْع ُروفاً ِع ْن َد َج ِم ِ
ُه َو قُ َّوتُ ُك ْمِ .ا ْف َرُحوا ِفي َّ
ب َق ِري ٌ
اهلل .وسالَم ِ
الش ْك ِر ،لِتُعلَم ِطْلباتُ ُكم لَ َدى ِ
الصالَ ِة و ُّ ِ
ِ
اء مع ُّ
ِّ
ٍ ِ
وق ُك َّل َع ْق ٍل
اهلل الَِّذي َيفُ ُ
ْْ َ ْ
الد َع َ َ
ََ ُ
َب ْل في ُكل َش ْيء ب َّ َ
وح ُك ْم َوَن ْف ُس ُك ْم
عَ .وِالَهُ َّ
وب ُك ْم َوأَ ْف َك َارُك ْم ِفي اْل َم ِس ِ
السالَِم َن ْف ُسهُ ُيقَ ِّد ُس ُك ْم بِالتَّ َم ِامَ .وْلتُ ْحفَ ْ
يح َي ُسو َ
ظ ُر ُ
َي ْحفَظُ ُقلُ َ
املَةً بِالَ لَوٍم ِع ْن َد م ِج ِ
وجس ُد ُكم َك ِ
يحُ .ه َو الَِّذي َي ْد ُعونا َس َي ْف َع ُل أ َْيضاً .آمين.
ع اْل َم ِس ِ
يء َرب َِّنا َي ُسو َ
ََ َ ْ
َ
ْ

