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نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح. عظتنا اليوم هي من إنجيل متى االصحاح التاسع 
 . اليكم القراءة باسم الرب يسوع:13الى  9وااليات 

َفَقاَل َلُه: اْتَبْعِني. َفَقاَم َوِفيَما َيُسوُع ُمْجَتاٌز ِمْن ُهَناَك َرَأى ِإْنَسانًا َجاِلسًا ِعْنَد َمَكاِن اْلِجَباَيِة اْسُمُه َمتَّى. 
َفَلمَّا  ِميِذِه.َوَبْيَنَما ُهَو ُمتَِّكٌئ ِفي اْلَبْيِت ِإَذا َعشَّاُروَن َوُخَطاٌة َكِثيُروَن َقْد َجاُءوا َواتََّكُأوا َمَع َيُسوَع َوَتالَ  َوتَِبَعُه.

يِسيُّوَن َقاُلوا ِلَتاَلِميِذِه: ِلَماَذا َيْأُكلُ  َفَلمَّا َسِمَع َيُسوُع َقاَل َلُهْم: اَل  َع اْلَعشَّاِريَن َواْلُخَطاِة؟ُمَعلُِّمُكْم مَ  َنَظَر اْلَفرِّ
اُء ِإَلى َطِبيٍب َبِل اْلَمْرَضى. َفاْذَهُبوا َوَتَعلَُّموا َما ُهَو: ِإنِّي ُأِريُد َرْحَمًة اَل َذِبيَحًة ألَنِّي َلْم آِت  َيْحتَاُج اأَلِصحَّ

 .َبْل ُخَطاًة ِإَلى التَّْوَبةِ  أَلْدُعَو َأْبَراراً 

 هذه كلمة اهلل

أن  هو دعيختاره وي. يسوع ب للقوات الرومانيةائضر الالنه كان يجمع  تكرههمّتى. الرجل الذي كانت الناس 
 هما تقولوال الى ينظر الى الوراء أن  اللمذا و أو الى أين دون ان يسأل  يسوعالرب  قام وتبعومّتى  يتبعه.

 فقد. يسوعمرتبة تلميذ جد و لكنه مّتى ترك عمله اإلداري . كل شيءيسوع أحلى وأقوى من  نداءالناس. 
لكنه  غادر عادته اليوميةلكنه وجد الشرف.  رائعاخسر دخاًل الحياة األبدية.  ربحإجتماعي لكنه ضمان 

ثا لميراث أصبح وري هلكن اتخلى عن الكثير ماديمّتى في ذلك اليوم  .مع يسوعمغامرة جديدة دخل في 
 . بالكثرة فنحن نجدهسوع خسره من أجل يما ن كل .روحيا

 

كل ما يفقده االنسان من  .َوَمْن َأَضاَع َحَياَتُه ِمْن َأْجِلي َيِجُدَها: بالضبط يقول الرب يسوع في هذا االنجيل
إنسان مهما ه في أي يجده أن مكني عرفه من قبل واليلم وأمل بسالم وفرح له عوضه يالرب أجل يسوع ف

 والرب احتفظ بقلمهو مّتى ترك طاولة الضرائب االنسان كما يأتي اليه ويباركه بأكثر. يستخدم  والرب. كان
لما نظر . لنا إنجيل اهللفأعطاه الروح القدس ليكتب  الكتابة والحساب كان يعرف استخدم موهبة مّتى الذي

الرب نظر الى مذا كان مّتى لكن مّتى فهو لم ينظر الى كيف كان مّتى يعيش ويتعامل مع الناس، ليسوع 
وقد الرب يسوع ال يدعو حكماء العالم، إنما ضعفاء ليبين قوته فيهم. كما هو مكتوب: . يقدر أن يكون

ل بولس كتب قول . والرسو اختار اهلل ما كان في العالم وضيعا ومحتقرا وعديم الشأن ليزيل ما له شأن
 . نعمتي تكفيك ألن قدرتي تكمل في الضعف: ايضاالرب 
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كتب كيف تحققت في يسوع جميع النبوات، من والدته من عذراء في بيت لحم الى موته على ومّتى 
الصليب خارج مدينة أورشليم، وأيضا قيامته من بين األموات في اليوم الثالث بعد صلبه. وكتب لنا قول 

وفي نهاية إنجيله  أي اهلل معنا. ،ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى عمانوئيل النبي القائل:بلسان اهلل 
دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى األرض. فاذهبوا إذن وتلمذوا جميع األمم نقل لنا قول الرب يسوع: 

وها أنا معكم كل األيام  وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به
. وفي إنجيل مّتى نجد الصالة الربانية كما علمها يسوع لتالميذه ومنهم لكل المؤمنين. إلى انتهاء الزمان

 داودو  إلبراهيمالمسيح الموعود من اهلل ومّتى كتب إنجيله وفي بدايته يذكر نسب يسوع بالتفصيل ليبّين أنه 
اهلل حين قال  َسِمع ِلَقْولِ  الن إبراهيماالْرِض  أممَيتََباَرُك َجِميُع  هِفي َنْسلِ ه أن وقال ل. اهلل وّعد إبراهيم الملك
 ونسل إبراهيم هو المسيح. .أريكاَلى االْرِض الَِّتي  أبيكَوِمْن َعِشيَرِتَك َوِمْن َبْيِت  أرضكاْذَهْب ِمْن له: 

 

يسوع المخلص ل. مّتى يشير والمنتصر يح المتألمتدوم الى االبد بالمس ة داودد اهلل لداود هو أن مملكـووعْ 
عظة يسوع إبن اهلل على الجبل التي يتكلم  لناوالملك الذي مملكته ليست من األرض بل من السماء. ونقل 

أحبوا أعداءكم وباركوا : الرب فيها الرب عن السعادة الحقيقية وعن صفة أبناء اهلل االب. من بينها أقوال
معاملة الذين يبغضونكم وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم فتكونوا أبناء العنيكم وأحسنوا 

. مّتى ذكر هذا القول اإللهي هو الذي كان اليهود يكرهوه ويعتبروه عدّو بال أمل أبيكم الذي في السماوات
ان نأتي اليه  اليومالرب يسوع ينادينا هكذا  يتبعوهكما كانوا أن كما نادى مّتى وكل التالميذ و  وال مستقبل.

إلفتخارنا  عظيمةخدمة   تحتاج أن تكونالوالخدمة التي يعطيها لنا اهلل كما نحن وهو يستخدم حياتنا له. 
الن  ناوّكله لإخالصنا للرب فيما ي إنما ذاتبال. الشيء األساسي ليس العمل تمدحناو لناس االينا ر تنظأو ل

 . هنجيلإيسوع في ل و قي .يٌن َأْيضًا ِفي اْلَكِثيِر، والخائن في القليل خائن أيضا في الكثيرأَلِميُن ِفي اْلَقِليِل َأمِ ا
 

)يسوع( َوَبْيَنَما ُهَو ويقول مّتى في إنجيله: . الناس األفكار الشريرة التي تسكن في قلوبوالرب يسوع يعرف 
يِسيُّوَن َقاُلوا  َكِثيُروَن َقْد َجاُءوا َواتََّكُأوا َمَع َيُسوَع َوَتاَلِميِذِه.ُمتَِّكٌئ ِفي اْلَبْيِت ِإَذا َعشَّاُروَن َوُخَطاٌة  َفَلمَّا َنَظَر اْلَفرِّ

للمدعّوين  ها اهللأعدّ  وليمةً  هم أمثلةَ أعطاكم من مرة  ِلَتاَلِميِذِه: ِلَماَذا َيْأُكُل ُمَعلُِّمُكْم َمَع اْلَعشَّاِريَن َواْلُخَطاِة؟
جيب هو أن والع؟ الملك مائدةلوها بفرح ودخلوا الى ـووثنيون فقبِ وعمي  فقراء وعرجوأما  ،رفضوها الذين

هو ال للخوف من الناس و يسوع لم يدعونا بقوة وسّد أفواههم.  الرب هو الذي رّد على الدينيين المنافقين
َوَمَتى َقدَُّموُكْم : ايضا نجيلاإل هذا يقول فيفهو معنا ويدافع عنا ويقوينا بروحه القدوس. يتركنا وشأننا. 

وَن َأْو ِبَما تَُقوُلونَ  َؤَساِء َوالسَّاَلِطيِن َفاَل َتْهَتمُّوا َكْيَف َأْو ِبَما َتْحَتجُّ وَح اْلُقُدَس ُيَعلُِّمُكْم  ِإَلى اْلَمَجاِمِع َوالرُّ أَلنَّ الرُّ
 ِفي ِتْلَك السَّاَعِة َما َيِجُب َأْن تَُقوُلوُه.

 



هم نفسأروعة فقون مهتمين بانمأنانيون و  .متمسكين في شريعة موسى حرفياهم رجال الدين ن الفريسيو 
، ويعتبرون أنفسهم ورمي اللوم عليهمإظهار أخطاء اآلخرين سريعين في و أرواح اآلخرين.  سالمةأكثر من 
. والتهديد غضبالالرياء و يتشابهون في القساوة و في كل مكان وزمان المتعصبين  رجال الدين. طاهرين
اُء ِإَلى َطِبيٍب َبِل اْلَمْرَضى.ويسوع  َفاْذَهُبوا َوَتَعلَُّموا َما ُهَو: ِإنِّي ُأِريُد : لهم ثم قال َقاَل َلُهْم: اَل َيْحَتاُج اأَلِصحَّ

 َبْل ُخَطاًة ِإَلى ألَنِّي َلْم آِت أَلْدُعَو َأْبَراراً : ه هو. وربط قول اهلل هذا في العهد القديم بقولَرْحَمًة اَل َذِبيَحةً 
 وهو ال يقصد أنهم أبرار بتدينهم. إنهم منافقون كذبة. .التَّْوَبةِ 

 

 يلومال  فهو. همن مرض المريض يحرربحث كيف يمن شأنه  ،عندما يرى مرًضا مثيًرا لالشمئزاز ،الطبيب
الرب المريض. و  ييشفهي البحث على العالج لكي األولى مرض، إنما مسئوليته أصيب بالنه المريض 

قال فهو . ، بالرحمة والغفران والمساعدةمع الخطاة مثلهم اكان مفروض أن يتعاملو يسوع يعلمهم أنه هكذا 
 .َلْو ُكْنُتْم ُعْمَيانًا َلَما َكاَنْت َلُكْم َخِطيٌَّة. َوَلِكِن اآلَن تَُقوُلوَن ِإنََّنا ُنْبِصُر َفَخِطيَُّتُكْم َباِقَيةٌ يوم آخر: في لهم 
دعو لي اءجأنهم أصحاء.  االذين كانوا يضنو وال ، كاملينأشخاص أن في الحقيقة ال يوجد  يقصد وعيس

لو كانوا طاهرين لفهموا أقوال . الغفران والخالصإلى هم عطاش هم و اياخطسبب بأنفسهم  ونرهالذين يك
 الذي يرفع الخطية وال يتذكرها.بوا وأتوا عنده هو، يسوع الشافي العظيم. يسوع إبن اهلل وتا

 

ويوضع في محلها الكره والتهمة الرحمة والشفقة الدين ينزع من قلب االنسان عواطف في الحقيقة، 
 قولتال و . بروحك أو: أخرج منها إذا رأيت شخص في حفرة، أنت ال تقول له: لمذا سقطت فيها؟. والكبرياء

 ايضااألول ال ينبغي إدانة الخاطئ. ألننا نحن  إهتمامناساعده. تكيف  ثحتب ك. لكنهذه مشكلتك: له
َوِلَماَذا َتْنُظُر اْلَقَذى الَِّذي ِفي َعْيِن َأِخيَك َوَأمَّا اْلَخَشَبُة بكلمة الرب:  مّتىخطاة. في هذا اإلنجيل، يخبرنا 

ُكلُّ َما ُتِريُدوَن َأْن َيْفَعَل النَّاُس ِبُكُم اْفَعُلوا َهَكَذا َأْنُتْم َأْيضًا ِبِهْم أَلنَّ َهَذا ُهَو فَ  الَِّتي ِفي َعْيِنَك َفاَل تَْفَطُن َلَها؟
ال ف حاكم وفقا له.نسوف نا كأن تصرف في القول والعمل بحسب قانون الحرية. هكذا نالنَّاُموُس َواألَْنِبَياءُ 

، وحدناوهو ال يتركنا لحق والطهارة. يدعونا الى اوهو  .وتهن اهلل ال يتراجع أبدا عن هباته ودعإلخف. ن
 النه أثبت لنا محبتهوهو   محبةاهلل. الليتهمنا ويهددنا بالعذاب الشديد. المسيح لم يأت لكنه يأتي الينا. 

نخلص به من دمنا اآلن قد تبررنا بدمه، فكم باألحرى  ما .ونحن مازلنا خاطئين مات المسيح عوضا عنا
فإن كنا، ونحن أعداء، قد تصالحنا مع اهلل بموت ابنه، فكم باألحرى نخلص بحياته ونحن . الغضب اآلتي

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

ختاما أيها اإلخوة: كل ما كان حقا وكل ما كان شريفا وكل ما كان عادال وكل ما كان طاهرا وكل ما و 
 آمين. كان مستحبا وكل ما كان حسن السمعة وكل ما كان فيه فضيلة وخصلة حميدة فاشغلوا أفكاركم به.


