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السالم عليكم .وسالم يسوع المسيح لكم .عظتنا اليوم هي في إنجيل متى االصحاح  28واألعداد  16الى
 .20إليكم قراءة النص باسم الرب يسوع المسيح:
َح َد َع َشر تِْل ِميذاً فَ ْانطَلَقُوا إِلَى اْل َجلِ ِ
َم َرُه ْم َي ُسوعَُ 17 .ولَ َّما َأر َْوهُ َس َج ُدوا لَهَُ .ولَ ِك َّن
َوأ َّ
يل إِلَى اْل َجَب ِل َح ْي ُ
َما األ َ
َ
ث أَ
ان ِفي الس ِ
اء و َعلَى األ َْر ِ
ضهُ ْم َش ُّكوا 18 .فَتَقَ َّد َم َي ُسوعُ َو َكلَّ َمهُ ْم قَائِالًُ :د ِف َع إِلَ َّي ُك ُّل ُسْلطَ ٍ
ض 19 .فَا ْذ َهُبوا
َب ْع َ
َ
َّم َ
اآلب و ِ
ِ
ِ
ِ
اسِم ِ
الرو ِح اْلقُ ُد ِ
ص ْيتُ ُك ْم
اال ْب ِن َو ُّ
وه ْم أ ْ
س َ 20و َعلِّ ُم ُ
يع األ َُمِم َو َع ِّم ُد ُ
وه ْم بِ ْ
يع َما أ َْو َ
َن َي ْحفَظُوا َجم َ
َوتَْلم ُذوا َجم َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ضا ِء َّ
ين.
بِهَ .و َها أ ََنا َم َع ُك ْم ُك َّل األََّيام إِلَى ْانق َ
الد ْه ِر .آم َ
هذا كالم اهلل
يسوع أكمل عمله لفداء البشرية واالن يجمع تالميذه ليرسلهم الى أقاصي األرض ليبشروا الناس بغفران اهلل

قدسهم وأرسلهم.
وخالصه ويعمدوهم باسم االب واالبن والروح القدس ليكونوا له .يسوع هو الذي اختارهم و ّ
كانوا ناس بسطاء عاديين وفيهم أظهر يسوع قوته .فهو أعطاهم ال روح اْلفَ َش ِل ،ب ْل روح اْلقُ َّوِة واْلمحب ِ
َّة
َ ََ
َ ُ َ
ُ َ
والبصيرة .قال لهم سابقا :وها أ ََنا أُرِس ُل إِلَ ْي ُكم مو ِع َد أَبِي .فَأ َِقيموا ِفي مِد َين ِة أ ِ
َن تُْل َب ُسوا قُ َّوةً ِم َن
يم إِلَى أ ْ
ََ
ْ
ُ
َ
ُ
ْ َْ
ُور َشل َ
َ
األَعالِي .في العهد القديم اهلل وعـد أنه يس ُكب ر ِ
وحه َعلَى ُك ِّل َب َش ٍر .واالن يسوع يقول أنه يرسل الروح
ّ
َ
ْ ُ ُ

القدس لتالميذه .وخمسين يوم بعد الفصح ،أفاض اهلل الروح القدس على التالميذ باسم يسوع المسيح.
والروح القدس هو روح اهلل والمسيح .ثالثة في واحد .اهلل اآلب واالبن والروح القدس ،إله واحد.

عرف خطة الخالص لإلنسان الخاطئ الضال منذ فجر
عرف نفسه تدريجيا .و ّ
في العهد القديم ،اهلل ّ
الخليقة .بعدما عصى والدين البشرية أمر اهلل وبعصيانهم دخلت الخطية ومعها الموت الى الجميع ،أعلن

اهلل آنذاك أنه يرسل من يسحق رأس إبليس .ولما جاء تمام الزمان أرسل اهلل كلمة اهلل الذي حبل به من
الروح القدس في العذراء مريم وهو يسوع المسيح الذي كان عند اهلل قبل تأسيس العالم والذي ظهر في

الجسد ليدين الخطية في الجسد .وباتخاذه جسما َبـ َش ِرّيا تمكن يسوع أن يموت ليقضي على من له سلطة
الموت ،أي إبليس.

بموته يسوع سحق الموت وأنار الحياة والخلود باإلنجيل .ويقول الكتاب أن خالل فترة أربعين يوما بعد
آالمه ظهر يسوع لتالميذه مرات عديدة وأثبت لهم أنه حي ببراهين كثيرة قاطعة وحدثهم عن ملكوت اهلل.

ويسوع بشر تالميذه أن الروح القدس يح ّل عليهم ويذكرهم بكل ما قاله لهم ويكونوا شهوده في أورشليم وكل

مكان إلى أقاصي األرض .مبشرين إنتصاره على الموت والخالص بإسمه.

هذا الخبر هو صعب للفهم وجعل كثيرين يشكوا .فاألفضل هو أخذ يسوع على كلمته .الرسول بطرس ،في
ين ِ
ود لِ َذلِ َك َوِاِذ ْارتَفَ َع بَِي ِم ِ
الرو ِح
َخ َذ َم ْو ِع َد ُّ
امهُ اهللُ َوَن ْح ُن َج ِميعاً ُشهُ ٌ
اهلل َوأ َ
أول عظته ،قالَ :ي ُسوعُ َه َذا أَقَ َ
ونه .وِفي َذلِ َك اْليوِم َن ْحو ثَالَثَ ِة آالَ ِ
اآلب س َكب ه َذا الَِّذي أ َْنتُم اآلن تُْب ِ
اْلقُ ُد ِ ِ
ف َن ْف ٍ
س قَبِلُوا
ص ُر َ
س م َن ِ َ َ َ
ونهُ َوتَ ْس َم ُع َ ُ
ُ َ
َْ
ُ
ب يض ُّم ِإلَى اْل َكنِ ِ َِّ
ون.
ان َّ
َكالَ َمهُ بِفَ َرٍح َو ْ
الر ُّ َ ُ
اعتَ َم ُدوا َو ْان َ
ص َ
يسة الذ َ
ض ُّموا الى جماعة التالميذ .و ُك َّل َي ْوٍم َك َ
ين َي ْخلُ ُ
َ
هذه العجائب لم يرضى بها علماء الدين .كراهيتهم ازدادت وتشددت على التالميذ بسبب يسوع .أول شهيد
ب يسوعُ ا ْقب ـ ْل ر ِ
هو استِفَ ُانوس .يقول الكتاب :فَ َك ُانوا يرجمون ِ
وحي.
وس َو ُه َو َي ْد ُعو َوَيقُو ُل :أَيُّهَا َّ
َْ ُ ُ َ ْ
ْ
الر ُّ َ ُ
استفَ ُان َ
َ
َ ُ
وكان يصلي ان يغفر لهم الرب.

قوات
وكم من مسيحي بعده قتلوا وكنيسة حرقوا وكتاب ّ
مزقوا الى اليوم وهم مدفوعين من روح الشر .و ّ
الجحيم لن تقوى على كنيسة يسوع .كلمة اهلل وشهادة يسوع تنتشر بقوة الروح القدس في العالم .كما أرسل
اهلل يسوع ،أرسل هو ايضا تالميذه للعالم .وأرسلهم كخارف بين الذئاب .في إنجيل يوحنا قال :أخبرتكم
بهذا كله ليكون لكم في سالم .فإنكم في العالم ستقاسون الضيق .لكن تشجعوا فأنا قد انتصرت على

العالم .الرب يسوع وضع كلمته الحية والفعالة في تالميذه بوعده :سالما أترك لكم .سالمي أعطيكم .ليس
كما يعطي العالم أعطيكم أنا .فال تضطرب قلوبكم وال ترتعب.
الرؤس ِ
ِ
اء
في العالم نجد الضيق والمعارضة .ويسوع كان يعلم ذلك فقالَ :و َمتَى قَ َّد ُمو ُك ْم إِلَى اْل َم َجام ِع َو ُّ َ َ
ِ ِ
السالَ ِط ِ
ون أل َّ
َّاع ِة َما
َو َّ
َن ُّ
ين فَالَ تَ ْهتَ ُّموا َك ْي َ
الرو َح اْلقُ ُد َس ُي َعلِّ ُم ُك ْم في تْل َك الس َ
ُّون أ َْو بِ َما تَقُولُ َ
ف أ َْو بِ َما تَ ْحتَج َ
َح ِسُنوا إِلَى م ْب ِغ ِ
ي ِجب أَن تَقُولُوه .ويسوع أعطانا شريعة ذهبية :أ ِ
ضي ُك ْم
اء ُك ْمَ .ب ِارُكوا الَ ِعنِي ُك ْم .أ ْ
َحبُّوا أ ْ
َ ُ ْ
ُ
َع َد َ
ُ
ونوا أ َْب َناء أَبِي ُكم الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ِ
وصلُّوا أل ْ َِّ
ق
ات فَِإَّنهُ ُي ْش ِر ُ
ون ُك ْم لِ َك ْي تَ ُك ُ
ون إِلَ ْي ُك ْم َوَيضطهد َ
ين ُيس ُيئ َ
َج ِل الذ َ
َ َ
َ ُ
ََ
َّ ِ ِ
ِ
ِِ
ين .وهذا أيضا وصية يسوع للذين يؤمنون
ين َوُي ْمط ُر َعلَى األ َْب َرِار َوالظالم َ
َش ْم َسهُ َعلَى األَ ْش َرِار َوالصَّالح َ
باهلل بالحق .الرب أرسل تالميذه الى العالم وهم حاملين رسالة ملوكية إلهية .مقدسة .عدد قليلُ .ليتَ ـْل ِم ُذوا
ِ
وه ْم أن يثبت في الحق.
وه ْم َوُي َع ـلِّ ُم ُ
يع األ َُمِم وُي َع ِّم ُد ُ
َجم َ
ونا
ال بالقوة البشرية وبالغة الكالم .إنما بقوة اهلل ونعمته .كتب الرسول بولس يقولَ :و َكالَ ِمي َو ِك َرَازتِي لَ ْم َي ُك َ
اس ب ْل بِقُ َّوِة ِ
اإل ْنسانِي ِ
ِ ِ ِ
الرو ِح واْلقُ َّوِة لِ َكي الَ َي ُك َ ِ
َّة اْل ُم ْقنِ ِع َب ْل بُِب ْرَه ِ
يم ُان ُك ْم بِ ِح ْك َم ِة َّ
اهلل .الَ
الن ِ َ
بِ َكالَم اْلح ْك َمة ِ َ
ون إ َ
ان ُّ َ
ْ

ب َكما تُ َغ ِّ
بِاْلقُ ْد ِرة والَ بِاْلقُ َّوِة ب ْل بِر ِ
ب اْل ُجُن ِ
ال َر ُّ
طي اْل ِم َياهُ اْل َب ْح َر.
ض تَ ْمتَلِئُ ِم ْن َم ْع ِرفَ ِة َّ
وحي ،قَ َ
ود .واأل َْر َ
َ ُ
الر ِّ َ
َ َ
بإنجيل اهلل الذي به تتغير الحياة وتجد معناها الصحيح واتجاهها الحقيقي .لما نقبل يسوع فنحن نقبل اهلل
الرو ُح ُه َو الَِّذي َي ْشهَ ُد
وهو يسكن فينا ونحن فيه ونعرفه بروحه فينا .ومعرفة اهلل ويسوع هي الحياة األبديةُّ .
ق .فَِإ َّن الَِّذين ي ْشه ُدون ِفي الس ِ
الرو َح ُهو اْل َح ُّ
أل َّ
اآلب َواْل َكلِ َمةُ َو ُّ
َن ُّ
الرو ُح اْلقُ ُد ُسَ .و َه ُؤالَ ِء الثَّالَثَةُ
َّماء ُه ْم ثَالَثَةٌُ :
َ َ َ َ
َ
َ
الدم .والثَّالَثَةُ هم ِفي اْلو ِ
اح ٌد .والَِّذين ي ْشه ُد ِ
هم و ِ
الرو ُح واْل َم ُ َّ
ِ
احِد .الماء هو ماء
َ َ َ َ َ
ُْ
َ
اء َو ُ َ
ون في األ َْرض ُه ْم ثَالَثَةٌَ ُّ :
ُْ َ
المسمر على خشبة الصليب من أجلنا.
المعمودية والدم هو دم يسوع
ّ
ِ
ِ
ان ِفي الس ِ
اء و َعلَى األ َْر ِ
طٍ
يع األ َُمِم
فَتَقَ َّد َم َي ُسوعُ َو َكلَّ َمهُ ْم قَائِالًُ :د ِف َع إِلَ َّي ُك ُّل ُسْل َ
ض .فَا ْذ َهُبوا َوتَْلم ُذوا َجم َ
َ
َّم َ
اآلب و ِ
اسِم ِ
الرو ِح اْلقُ ُد ِ
س .بعدما طمأنهم بقوله أن له كل سلطان ،قال :اذهبوا وتلمذوا.
اال ْب ِن َو ُّ
َو َع ِّم ُد ُ
وه ْم بِ ْ
َ

يسوع كان له الحق ان يتكلم بهذا الكالم النه من اهلل الذي دفع له كل سلطان في السماء وعلى األرض.

لما كان على األرض كان يسوع يعلم الناس بسلطان ويطرد األرواح النجسة من المسكونين بها بسلطان.
ِِ
ِ
اآلب ألَِّني أ َ
كان يغفر الخطايا بسلطان ويحي الموتى بسلطان .قال ،وما أعزه من قائل :لهَ َذا ُيحبُّني ُ
َضعُ
ِ
ِ ِ
ان
َض ُعهَا أ ََنا ِم ْن َذاتِي .لِي ُسْل َ
َح ٌد َيأ ُ
َض َعهَا َولِي ُسْلطَ ٌ
طٌ
ان أ ْ
َن أ َ
ْخ ُذ َها مِّني َب ْل أ َ
َن ْفسي آل ُخ َذ َها أ َْيضاً .لَ ْي َس أ َ
آخ َذها أ َْيضاً .هِذ ِه اْلو ِ
صيَّةُ قَبِْلتُهَا ِم ْن أَبِي.
َن ُ َ
أْ
َ َ
اذهبوا .قال يسوع لتالميذه .وهم واقفين يأخذون أمره بمحبة وطاعة ويشددهم الروح القدس .فَأرسلهم برسالة
اهلل التي وصلت الينا حاملة نفس الخبر المفرح والمحي أن اهلل محبة وقد غفر لنا جميع خطايانا وأعطانا
حياة جديدة وأبدية باسم يسوع ونعمة الروح القدس .تالميذ يسوع واجهوا هراطقة وأديان ومعاندات .والرب

كان معهم مؤيدا أعمالهم .وأمرهم أن يعلموا الناس أن يحفظوا جميع ما أوصاهم به .ما هي وصايا يسوع؟

إنها الصالة الى اهلل بإسمه .إنها البحث على السالم .المحبة .هلل وللقريب والمحبة حتى لألعداء .وصية
يسوع هي المعمودية والعشاء الرباني الذي يحتوي على خبز ونبيذ .كما قال الرب نفسهَ :م ْن َي ْأ ُك ُل َج َسِدي
وي ْشرب َد ِمي َفلَه حياةٌ أَبِدَّيةٌ وأ ََنا أ ُِقيمه ِفي اْليوِم األ ِ
َخ ِ
ير .أسرار الكنيسة هما :المعمودية والعشاء الرباني.
ُُ
ََ َ ُ
َْ
ُ ََ َ َ
بالمعمودية نشهد أننا متنا مع يسوع لحياتنا القديمة وقمنا معه لحياة جديده .في المعمودية يضع الرب

إسمه علينا .ونحن نشهد أمام اهلل والكنيسة والعالم أننا نؤمن بإبن اهلل الوحيد وأننا نعطيه حياتنا لنخدمه في
ط ِ
ُك ُّل َما ُهو َح ٌّ
اهٌر و ُمستحب وكل ما فيه خير وسالم لآلخرين .بالمعمودية نبدأ الحياة الجديدة
ق و َع ِاد ٌل و َ
َ
بنعمة اهلل وعون الروح القدس .فنحن نقطع مع الحياة الماضية الفاسدة بالشهوات الخداعة ونلبس اإلنسان

الجديد .كما هو مكتوب أيضا :لذلك اخلعوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه ألننا أعضاء
ص؛ َو َم ْن لَ ْم ُي ْؤ ِم ْن ُي َد ْن.
آم َن َو ْ
اعتَ َم َد باسم الرب َخلَ َ
بعضنا لبعض .نعمَ .م ْن َ

المعمودية هي باسم الرب الواحد في جوهره والكامل في أعماله .اهلل واحد في الكلمة والروح .واحد في
َّ
َح ٌد قَطُّ.
القداسة والرحمة والمحبة .أعلن نفسه كاهلل الخالق واالبن الفادي والروح القدس المحي .اَللهُ لَ ْم َي َرهُ أ َ
ض ِن ِ
اآلب ُه َو َخب ََّر .يسوع علمنا أن اهلل روح ومحبة واآلب .والروح القدس
اَ ِال ْب ُن اْل َو ِح ُ
يد الَِّذي ُه َو ِفي ِح ْ
يشهد لهذه الحقيقة وهو يضيء لنا عمل يسوع على الصليب ويرشدنا الى التوبة وااليمان وهو يطهرنا يوم

بعد يوم لمجد اهلل اآلب .بفضل يسوع.
اذهبوا .يقول الرب .اذهبوا وال تخافوا .إرادة اهلل هي أن كل العالم يسمع بشارة االنجيل .اْل َي ْوَم إِ ْن َس ِم ْعتُ ْم
وب ُك ْم .المرضى يحتاجون الى الطبيب .كذلك الخطاة الى يسوع الشافي والمخلص
ص ْوتَهُ فَالَ تُقَ ُّسوا ُقلُ َ
َ

العظيم .اإليمان الصحيح يصدق كلمة اهلل ويفرح بها ويعلن رحمة اهلل اآلب للناس .تالميذ يسوع أحبوا

الرب وأطاعوه وذهبوا حاملين هذا الكنز في أوعية من فخار ليتبين أن القدرة الفائقة هي من اهلل ال منهم.

اختبروا السجون والطرد واالضطهاد .تحملوا كل شيء لتظهر فيهم حياة يسوع .بطاعتهم للرب وصل خبر
وخدام يسوع المسيح يبشرون به اليوم بعدة وسائل.
اهلل المفرح الينا وما زالت كنيسة اهلل ّ
ونحن سمعنا وذقنا جود اهلل ومحبته ولذلك ال نسكت .بدورنا نعلن أن ليس إسم آخر تحت السماء قدمه اهلل
يح ألََّنه قُ َّوةُ ِ
ت أَستَ ِحي بِِإ ْن ِج ِ ِ
اهلل
يل اْل َمس ِ ُ
للناس به يجب ان نخلص .ونقول مثل الرسل بولس :ألَِّني لَ ْس ُ ْ
يه معلَن بُِّر ِ
ِ ِ
اهلل بِِإيم ٍ ِ
لِْل َخالَ ِ
يم ِ
يم ٍ
ان َي ْح َيا .في
وب أ َّ
ان َك َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
ص لِ ُك ِّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن .ألَن ِف ِ ُ ْ ٌ
َما اْل َب ُّار فَباإل َ
ان إل َ
َ
يل الذي
اس َمهُ ِع َّم ُانوئِ َ
بداية إنجيله ذكر متى قول اهلل بالنبي إشعياء :ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو ْ
تَ ْف ِس ُيرهُ :اَللَّهُ َم َع َنا .وفي نهاية نفس اإلنجيل متى يذكر قول الرب يسوع لتالميذه ولنا جميعا :وها أنا معكم
كل األيام الى إنتهاء الزمان .وهو معنا بروحه القدوس .هذا ُكتِب ليكون لنا رجاء وأيمان ويقين الحياة
ِ
الر ُّ
األبدية بإبن اهلل الوحيد يسوع المسيح مخلصنا الحبيب .ولُي َب ِارُكنا ا َّلر ُّ
ب بِ َو ْج ِه ِه َع ْلينا
يء َّ
ب َوَي ْح ُر ُسناُ .يض ُ
الر ُّ
ب َو ْجهَهُ َع ْلينا َوَي ْم َن ُحنا َسالماً .باسم االب واالبن والروح القدس .آمين.
َوَي ْر َح ُمناَ .ي ْرفَعُ َّ
ونقول اآلن شهادة الكنيسة التي هي شهادة األنبياء والرسل .نقول أيضا :أنا أومن باهلل اآلب الضابط الكل

خالق السماء واألرض وبربنا يسوع المسيح إبنه الوحيد الذي حبل به من الروح القدس وولد من مريم

وصـلب ومات وقُــبر ونزل الى الهاوية وقام أيضا في اليوم
العذراء ،وتألم على عهد بيالطس البنطي ُ
الثالث من بين األموات وصعد الى السماوات وجلس على يمين اهلل اآلب الضابط الكل ،وسيأتي من هناك
ليدين األحياء واألموات .وأومن بالروح القدس ،وبالكنيسة المقدسة الجامعة وبشركة القديسين وبمغفرة
الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة األبدية .آمـ ـيــن.

