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نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي من إنجيل متى االصحاح التاسع
وااليات  9الى  .13اليكم القراءة باسم الرب يسوع:
ِ
ِ
ِ
ك َأرَى إِ ْن َساناً َجالِساً ِع ْن َد َم َك ِ
ام
اس ُمهُ َمتَّى .فَقَ َ
يما َي ُسوعُ ُم ْجتَ ٌاز ِم ْن ُه َنا َ
ان اْل ِج َب َاية ْ
َوف َ
ال لَهُ :اتَْب ْعني .فَقَ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ع َوتَالَ ِم ِيذ ِهَ .فلَ َّما
اءوا َواتَّ َكأُوا َم َع َي ُسو َ
ون َو ُخطَاةٌ َكث ُير َ
َوتَبِ َعهَُ .وَب ْي َن َما ُه َو ُمتَّكئٌ في اْل َب ْيت إِ َذا َع َّش ُار َ
ون قَ ْد َج ُ
ِ ِ ِِ ِ
ِ
ِّ
ال لَهُ ْم :الَ
ين َواْل ُخطَ ِاة؟ َفلَ َّما َس ِم َع َي ُسوعُ قَ َ
ُّون قَالُوا لتَالَميذه :ل َما َذا َي ْأ ُك ُل ُم َعل ُم ُك ْم َم َع اْل َع َّش ِار َ
َنظَ َر اْلفَِّريسي َ
يد ر ْحمةً الَ َذبِيحةً ألَِّني لَم ِ
ِ
َّ
طبِ ٍ
ِ
آت
َّاء إِلَى َ
َ
يب َب ِل اْل َم ْر َ
َي ْحتَ ُ
اج األَصح ُ
ْ
ضى .فَا ْذ َهُبوا َوتَ َعل ُموا َما ُه َو :إِّني أ ُِر ُ َ َ
طاةً إِلَى التَّ ْوَب ِة.
أل َْد ُع َو أ َْب َار اًر َب ْل ُخ َ
هذه كلمة اهلل
متّى .الرجل الذي كانت الناس تكرهه النه كان يجمع الضرائب للقوات الرومانية .يسوع يختاره ويدعوه أن
يتبعه .ومتّى قام وتبع الرب يسوع دون ان يسأل الى أين أو لمذا وال أن ينظر الى الوراء وال الى ما تقوله

الناس .نداء يسوع أحلى وأقوى من كل شيء .متّى ترك عمله اإلداري لكنه وجد مرتبة تلميذ يسوع .فقد
ضمان إجتماعي لكنه ربح الحياة األبدية .خسر دخالً رائعا لكنه وجد الشرف .غادر عادته اليومية لكنه

دخل في مغامرة جديدة مع يسوع .في ذلك اليوم متّى تخلى عن الكثير ماديا لكنه أصبح وريثا لميراث
روحيا .كل ما نخسره من أجل يسوع فنحن نجده بالكثرة.

َجلِي َي ِج ُد َها .كل ما يفقده االنسان من
َض َ
اع َح َياتَهُ ِم ْن أ ْ
يقول الرب يسوع في هذا االنجيل بالضبطَ :و َم ْن أ َ
أجل يسوع فالرب يعوضه له بسالم وفرح وأمل لم يعرفه من قبل وال يمكنه أن يجده في أي إنسان مهما
كان .والرب يستخدم االنسان كما يأتي اليه ويباركه بأكثر .متّى ترك طاولة الضرائب واحتفظ بقلمه والرب
استخدم موهبة متّى الذي كان يعرف الكتابة والحساب فأعطاه الروح القدس ليكتب إنجيل اهلل لنا .لما نظر
يسوع لمتّى فهو لم ينظر الى كيف كان متّى يعيش ويتعامل مع الناس ،لكن الرب نظر الى مذا كان متّى
يقدر أن يكون .الرب يسوع ال يدعو حكماء العالم ،إنما ضعفاء ليبين قوته فيهم .كما هو مكتوب :وقد
اختار اهلل ما كان في العالم وضيعا ومحتق ار وعديم الشأن ليزيل ما له شأن .والرسول بولس كتب قول

الرب ايضا :نعمتي تكفيك ألن قدرتي تكمل في الضعف.

ومتّى كتب كيف تحققت في يسوع جميع النبوات ،من والدته من عذراء في بيت لحم الى موته على
الصليب خارج مدينة أورشليم ،وأيضا قيامته من بين األموات في اليوم الثالث بعد صلبه .وكتب لنا قول

اهلل بلسان النبي القائل :ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى عمانوئيل ،أي اهلل معنا .وفي نهاية إنجيله

نقل لنا قول الرب يسوع :دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى األرض .فاذهبوا إذن وتلمذوا جميع األمم

وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به وها أنا معكم كل األيام

إلى انتهاء الزمان .وفي إنجيل متّى نجد الصالة الربانية كما علمها يسوع لتالميذه ومنهم لكل المؤمنين.
ليبين أنه المسيح الموعود من اهلل إلبراهيم وداود
ومتّى كتب إنجيله وفي بدايته يذكر نسب يسوع بالتفصيل ّ
الملك .اهلل وعد إبراهيم وقال له أن ِفي َنسلِه يتَبار ُ ِ
االر ِ
ض الن إبراهيم َس ِمع لِقَ ْو ِل اهلل حين قال
ّ
ك َجميعُ أمم ْ
ْ َََ
ِ
ِ
له :ا ْذه ْ ِ
االر ِ
ض الَّتِي أريك .ونسل إبراهيم هو المسيح.
َ
ب م ْن أرضك َو ِم ْن َعش َيرتِ َك َو ِم ْن َب ْيت أبيك الَى ْ
ووعـد اهلل لداود هو أن مملكة داود تدوم الى االبد بالمسيح المتألم والمنتصر .متّى يشير ليسوع المخلص
ْ
والملك الذي مملكته ليست من األرض بل من السماء .ونقل لنا عظة يسوع إبن اهلل على الجبل التي يتكلم
فيها الرب عن السعادة الحقيقية وعن صفة أبناء اهلل االب .من بينها أقوال الرب :أحبوا أعداءكم وباركوا

العنيكم وأحسنوا معاملة الذين يبغضونكم وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم فتكونوا أبناء

عدو بال أمل
أبيكم الذي في السماوات .متّى ذكر هذا القول اإللهي هو الذي كان اليهود يكرهوه ويعتبروه ّ
وال مستقبل .وكما نادى متّى وكل التالميذ كما كانوا أن يتبعوه هكذا ينادينا الرب يسوع اليوم ان نأتي اليه

كما نحن وهو يستخدم حياتنا له .والخدمة التي يعطيها لنا اهلل ال تحتاج أن تكون خدمة عظيمة إلفتخارنا

أو لتنظر الينا الناس وتمدحنا .الشيء األساسي ليس العمل بالذات إنما إخالصنا للرب فيما يو ّكله لنا الن
يل أ ِ
ِ
ين ِفي اْل َقلِ ِ
ين أ َْيضاً ِفي اْل َكثِ ِ
ير ،والخائن في القليل خائن أيضا في الكثير .يقول يسوع في إنجيله.
َم ٌ
األَم ُ
والرب يسوع يعرف األفكار الشريرة التي تسكن في قلوب الناس .ويقول متّى في إنجيلهَ :وَب ْي َن َما ُه َو (يسوع)
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ُّون قَالُوا
اءوا َواتَّ َكأُوا َم َع َي ُسو َ
ع َوتَالَميذهَ .فلَ َّما َنظَ َر اْلفَِّريسي َ
ون َو ُخطَاةٌ َكث ُير َ
ُمتَّكئٌ في اْل َب ْيت إِ َذا َع َّش ُار َ
ون قَ ْد َج ُ
ِ ِ ِِ ِ
ِّ
للمدعوين
أعدها اهلل
ين َواْل ُخ َ
ط ِاة؟ كم من مرة أعطاهم أمثلةَ وليمةً ّ
لتَالَميذه :ل َما َذا َي ْأ ُك ُل ُم َعل ُم ُك ْم َم َع اْل َع َّش ِار َ
ّ
الذين رفضوها ،وأما فقراء وعرج وعمي ووثنيون فقبِـلوها بفرح ودخلوا الى مائدة الملك؟ والعجيب هو أن
وسد أفواههم .يسوع لم يدعونا للخوف من الناس وهو ال
رد على الدينيين المنافقين بقوة ّ
الرب هو الذي ّ
يتركنا وشأننا .فهو معنا ويدافع عنا ويقوينا بروحه القدوس .يقول في هذا اإلنجيل ايضاَ :و َمتَى قَ َّد ُمو ُك ْم
الرؤس ِ
ِ
السالَ ِط ِ
ون أل َّ
الرو َح اْلقُ ُد َس ُي َعلِّ ُم ُك ْم
اء َو َّ
َن ُّ
ين فَالَ تَ ْهتَ ُّموا َك ْي َ
ُّون أ َْو بِ َما تَقُولُ َ
ف أ َْو بِ َما تَ ْحتَج َ
إِلَى اْل َم َجام ِع َو ُّ َ َ
ِفي تِْل َك الس ِ
َن تَقُولُوهُ.
ب أْ
َّاعة َما َي ِج ُ
َ

الفريسيون هم رجال الدين متمسكين في شريعة موسى حرفيا .أنانيون ومنافقون مهتمين بروعة أنفسهم
أكثر من سالمة أرواح اآلخرين .وسريعين في إظهار أخطاء اآلخرين ورمي اللوم عليهم ،ويعتبرون أنفسهم

طاهرين .رجال الدين المتعصبين في كل مكان وزمان يتشابهون في القساوة والرياء والغضب والتهديد.
ِ
َّاء إِلَى طَبِ ٍ
يد
ويسوع قَ َ
ضى .ثم قال لهم :فَا ْذ َهُبوا َوتَ َعلَّ ُموا َما ُه َو :إِِّني أ ُِر ُ
يب َب ِل اْل َم ْر َ
ال لَهُ ْم :الَ َي ْحتَ ُ
اج األَصح ُ
ر ْحمةً الَ َذبِيحةً .وربط قول اهلل هذا في العهد القديم بقوله هو :ألَِّني لَم ِ
آت أل َْد ُع َو أ َْب َار اًر َب ْل ُخطَاةً إِلَى
َ
ْ
َ َ
التَّ ْوَب ِة .وهو ال يقصد أنهم أبرار بتدينهم .إنهم منافقون كذبة.

مثير لالشمئزاز ،من شأنه يبحث كيف يحرر المريض من مرضه .فهو ال يلوم
مرضا ًا
الطبيب ،عندما يرى
ً
المريض النه أصيب بمرض ،إنما مسئوليته األولى هي البحث على العالج لكي يشفي المريض .والرب
يسوع يعلمهم أنه هكذا كان مفروض أن يتعاملوا مع الخطاة مثلهم ،بالرحمة والغفران والمساعدة .فهو قال
ت لَ ُكم َخ ِطيَّةٌ .ولَ ِك ِن اآلن تَقُولُون إَِّن َنا ُن ْب ِ
ص ُر فَ َخ ِطيَّتُ ُك ْم َب ِاق َيةٌ.
َ
َ
لهم في يوم آخر :لَ ْو ُك ْنتُ ْم ُع ْم َياناً لَ َما َك َان ْ ْ
َ
يسوع يقصد أن في الحقيقة ال يوجد أشخاص كاملين ،وال الذين كانوا يضنوا أنهم أصحاء .جاء ليدعو
الذين يكرهون أنفسهم بسبب خطاياهم وهم عطاش إلى الغفران والخالص .لو كانوا طاهرين لفهموا أقوال
يسوع إبن اهلل وتابوا وأتوا عنده هو ،يسوع الشافي العظيم .الذي يرفع الخطية وال يتذكرها.
في الحقيقة ،الدين ينزع من قلب االنسان عواطف الرحمة والشفقة ويوضع في محلها الكره والتهمة
والكبرياء .إذا رأيت شخص في حفرة ،أنت ال تقول له :لمذا سقطت فيها؟ أو :أخرج منها بروحك .وال تقول

له :هذه مشكلتك .لكنك تبحث كيف تساعده .إهتمامنا األول ال ينبغي إدانة الخاطئ .ألننا نحن ايضا
خطاة .في هذا اإلنجيل ،يخبرنا متّى بكلمة الرب :ولِما َذا تَْنظُر اْلقَ َذى الَِّذي ِفي ع ْي ِن أ ِ
يك َوأ َّ
َما اْل َخ َش َبةُ
َخ َ
َ
ُ
َ َ
َن َي ْف َع َل َّ
اس بِ ُك ُم ا ْف َعلُوا َه َك َذا أ َْنتُ ْم أ َْيضاً بِ ِه ْم أل َّ
َن َه َذا ُه َو
الَّتِي ِفي َع ْينِ َك فَالَ تَ ْفطَ ُن لَهَا؟ فَ ُك ُّل َما تُِر ُ
ون أ ْ
يد َ
الن ُ
َّ
اء .هكذا نتصرف في القول والعمل بحسب قانون الحرية كأننا سوف نحاكم وفقا له .فال
وس َواأل َْنبَِي ُ
ام ُ
الن ُ
نخف .إلن اهلل ال يتراجع أبدا عن هباته ودعوته .وهو يدعونا الى الحق والطهارة .وهو ال يتركنا وحدنا،
لكنه يأتي الينا .المسيح لم يأت ليتهمنا ويهددنا بالعذاب الشديد .ال .اهلل محبة وهو أثبت لنا محبته النه

ونحن مازلنا خاطئين مات المسيح عوضا عنا .ما دمنا اآلن قد تبررنا بدمه ،فكم باألحرى نخلص به من

الغضب اآلتي .فإن كنا ،ونحن أعداء ،قد تصالحنا مع اهلل بموت ابنه ،فكم باألحرى نخلص بحياته ونحن

مصالحون .وليس هذا فقط بل إننا نفتخر أيضا باهلل بفضل ربنا يسوع المسيح الذي به نلنا المصالحة
اآلن .نعم .آمين وسالم اهلل الذي تعجز العقول عن إدراكه يحرس قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع.

وختاما أيها اإلخوة :كل ما كان حقا وكل ما كان شريفا وكل ما كان عادال وكل ما كان طاه ار وكل ما
كان مستحبا وكل ما كان حسن السمعة وكل ما كان فيه فضيلة وخصلة حميدة فاشغلوا أفكاركم به .آمين.

