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نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي من إنجيل متّى
االصحاح الحادي عشر وااليات  20الى  .24إليكم قراءة النص باسم الرب يسوع المسيح:
َّ ِ
ب فقالَ :وْي ٌل لَ ِك َيا
صنِ َع ْ
ِح َينئِ ٍذ ْابتَ َدأَ (يسوع) ُي َوب ُ
ت ِفيهَا أَ ْكثَُر قَُّواتِ ِه ألََّنهَا لَ ْم تَتُ ْ
ِّخ ا ْل ُم ُد َن التي ُ
ت ص ْي َدا .ألََّنه لَو صنِع ْ ِ
ِ
وعةُ ِفي ُك َما
اء ا ْلقَُّو ُ
ص ُن َ
ورِز ُ
ات ا ْل َم ْ
ص ْي َد َ
ور َو َ
ت في ُ
ُ ْ ُ َ
ينَ .وْي ٌل لَك َيا َب ْي َ َ
صَ
ُك َ
لَتَابتَا قَ ِديماً ِفي ا ْلمسو ِح و َّ ِ ِ
ون لَهُ َما َحالَةٌ أَ ْكثَُر
َ
اء تَ ُك ُ
ص ْي َد َ
ور َو َ
الرَمادَ .ولَك ْن أَقُو ُل لَ ُك ْمِ :إ َّن ُ
صَ
ُُ َ
ِ
ين ِم َّما لَ ُكما .وأ َْن ِت يا َك ْفرَناحوم ا ْلمرتَِفعةَ إِلَى الس ِ
ال َي ْوَم ِّ
الد ِ
ين إِلَى ا ْلهَ ِاوَي ِة.
احتِ َما ً
ْ
َّماء َستُ ْهَبط َ
َ َ ُ َ ُْ َ
َ
َ َ
ِ
ات ا ْلمص ُنوعةُ ِف ِ
ألََّنه َلو صنِع ْ ِ
ض
يك لََب ِقَي ْ
ت إِلَى ا ْلَي ْوِمَ .ولَك ْن أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ َّن أ َْر َ
وم ا ْلقَُّو ُ َ ْ َ
ُ ْ ُ َ
ت في َس ُد َ
احتِ َماالً َي ْوَم ِّ
الد ِ
ين ِم َّما لَ ِك.
ون لَهَا َحالَةٌ أَ ْكثَُر ْ
وم تَ ُك ُ
َس ُد َ
هذه كلمة اهلل

ت ص ْي َدا .ألََّنه َلو صنِع ْ ِ
ِ
ِ
ات
اء ا ْلقَُّو ُ
ورِز ُ
ص ْي َد َ
ور َو َ
ت في ُ
ُ ْ ُ َ
ينَ .وْي ٌل لَك َيا َب ْي َ َ
صَ
َوْي ٌل لَك َيا ُك َ
الرَم ِاد .المسوح والرماد .في الماضي كان الخاطئ
وعةُ ِفي ُك َما لَتَ َابتَا قَ ِديماً ِفي ا ْل ُم ُسو ِح َو َّ
ص ُن َ
ا ْل َم ْ
يمزق ثيابه ويلبس ِم ْسح عالمة ِحدد وبخصوص الخطية كان يجلس في الرماد ويرمي الغبار
ين َوَب ْيت
على رأسه .يسوع يقول لو مدن
ورِز ُ
صور وصيداء شافوا القوات التي صنعها في ُك َ
َ

ص ْي َدا لتابوا بهذه الطريقة وهي مدن وثنية لم تكون تعرف شيء عن خالص اهلل .لكن مذا
َ
صنع الرب يسوع في ُكورِزين ِ
ص ْي َدا المدن في شمال الجليل في إسرائيل؟ في الحقيقة
َ ُ َ
وب ْيت َ
نحن ال نعرف مذا صنع الرب يسوع هناك الن الكتاب ال يذكره.

ات أ َ ِ
التــلميذ يوحنا كتب في نهاية إنجيله يقول :وآي ٍ
ب
صَن َع َي ُسوعُ قُ َّد َام تالَ ِم ِيذ ِه لَ ْم تُ ْكتَ ْ
ََ
ُخ َر َكث َيرةً َ
َّ ِ
ِ
ِفي َه َذا ا ْل ِكتَ ِ
ت ِلتُ ْؤ ِم ُنوا أ َّ
ون لَ ُك ْم إِ َذا
ابَ .وأ َّ
َن َي ُسو َ
َما َه ِذ ِه فَقَ ْد ُكتَِب ْ
ع ُه َو ا ْل َمس ُ
يح ْاب ُن الله َولِ َك ْي تَ ُك َ
اح َدةً و ِ
توِ
ِ ِ
آم ْنتُم حياةٌ بِاس ِم ِه .وأيضا :وأَ ْشياء أ َ ِ
ت أَظُ ُّن
اح َدةً َفلَ ْس ُ
َ ْ ََ
ْ
ُخ ُر َكث َيرةٌ َ
َ َ ُ
َ
صَن َعهَا َي ُسوعُ إ ْن ُكتَب ْ َ
أ َّ
ين
ب ا ْل َم ْكتُ َ
َن ا ْل َعالَ َم َن ْف َسهُ َي َسعُ ا ْل ُكتُ َ
ورِز ُ
وبةَ .أكيد أن الرب يسوع صنع أشياء كثيرة في مدن ُك َ
ِ
وم ليست مكتوبة .إال أن حكم الرب يسوع الذي وضعه على هذه المدن
ص ْي َدا و َك ْف َرَن ُ
َ
وب ْيت َ
اح َ
هو مسجل لنا لنعرف نحن أيضا نتيجة رفض نعمة اهلل بإبنه هو يسوع الحبيب.

عبر
كلمة ويل تشير الى حلول الشر والعذاب .الرب يسوع نظر الى مستقبل هذه المدن .و ّ

عن حزنه واألمه العميق لمصيرها النه أعطى أغلى ما عنده والناس تكبرت ولم تبالي به.
أعطانا جميعا أغلى ما عنده وهو حبه الذي يستر خطايانا ويمحيها؛ أعطانا حياته على
عرفنا
الصليب ليموت من أجلنا نحن الخطاة .أعطانا كلمته الحية والفعالة التي ّ
تغير الحياة؛ ّ
اهلل بالحق وأعطانا روحه لنعبد اهلل بالروح والحق ليكون اهلل أبونا وحياتنا .الناس لم تسمع وال
تؤمن .مذا يبقى نتيجة لرفضهم لخالص اهلل لهم؟ الويل والهالك.

االنسان ترّبى في تعليم خطأ حتى ال يخرج من دائرة الدين والمجتمع .من هذه الطبيعة ال ّش ْبه
الحقيقة يفضل يبقى مع االخرين .وبهذا يشهد على نفسه أنه أعمى يسير وراء عمي يكرمون

َما َق ْل ُبهُم فَهي بعيدة عن اهلل َوايمانهم إنما هو فريضة الناس وتقاليدهم .حماقة
اهلل بِ َشفَتَْي ِن َوأ َّ
االنسان هي أنه ال يسمع لكالم يسوع الذي يدعوه إلى التوبة وااليمان والمعرفة الحقيقية.
ب َيا َر ُّ
وننِيَ :يا َر ُّ
ت
ون َما أَقُولُهُ؟ فَِإ ْن ُك ْن ُ
يسوع يقول في االنجيلَ :ولِ َما َذا تَ ْد ُع َ
ب َوأ َْنتُ ْم الَ تَ ْف َعلُ َ
أَقُو ُل ا ْلح َّ ِ
ون بِي؟ ويقول أيضا :اسمعوا لي وافهموا.
َ
ق َفل َما َذا لَ ْستُ ْم تُ ْؤ ِم ُن َ

ص ْي َدا وكفرناحوم وكل المدن .استـنكروا شرهم وافتخروا
ين َوَب ْي َ
ورِز ُ
ت َ
وكانت هذه خطايا ُك َ
بأعمالهم .عرفوا يسوع ،شافوه وسمعوه واستفادوا من أعماله العظيمة لهم ،لكنهم تدمروا على
الرب .الناس تفتخر بعاداتها وثقافتها وحضارتها وأصلها وتاريخها وما على ذلك .االنجيل هو
خبر اهلل المفرح للذي يسمع ويقبل ويطيع الرب يسوع بمحبة ،وفي نفس الوقت االنجيل هو
إعالن حكم اهلل على المتكبرين كما هو مكتوب :اَلَِّذي يؤ ِمن بِ ِ
اال ْب ِن لَهُ َحَياةٌ أََب ِدَّيةٌ َوالَِّذي الَ
ُْ ُ

يؤ ِمن بِ ِ
ِ
ب اللَّ ِه .نعم .أما عن سدوم وعمورة فكانت
اال ْب ِن لَ ْن َي َرى َحَياةً َب ْل َي ْم ُك ُ
ضُ
ث َعلَ ْيه َغ َ
ُْ ُ
دمرها
مركز للظلم والفسق والدعارة .فصتها مذكورة في سفر التكوين االصحاح التاسع عشرّ .
الميت بين األردن واسرائيل.
اهلل وهي اليوم في عمق البحر ّ

حكم الرب يسوع هو على العالم كذلك النه يقول في هذا االنجيل االصحاح  18واآلية :7
ِ
ِ
ِ
ك ِ
اإل ْن َس ِ
ان الَِّذي بِ ِه تَأْتِي
ات َولَ ِك ْن َوْي ٌل لِ َذلِ َ
َن تَأْتِ َي ا ْل َعثََر ُ
َوْي ٌل ل ْل َعالَِم م َن ا ْل َعثََرات .فَالَ ُب َّد أ ْ
ا ْل َعثَْرةُ .في نص العظة األخيرة قرأنها قول الرب يسوع :ا ْل َع ْب ُد الَِّذي َي ْعلَ ُم إِ َر َادةَ َسي ِِّد ِه َوالَ َي ْستَ ِع ُّد
ق ضرب ٍ
ِ
ِ َِّ
ضر ِ
ِِ
ب
ات ُي ْ
ض َر ُ
ب َكثي اًرَ .ولَك َّن الذي الَ َي ْعلَ ُم َوَي ْف َع ُل َما َي ْستَح ُّ َ َ َ
َوالَ َي ْف َع ُل بِ َح َس ِب إِ َر َادته فَُي ْ َ ُ
ونهُ بِأَ ْكثََر .اهلل أنعم
ُع ِط َي َكثِي اًر ُي ْ
ونهُ َكثِي اًر ُي َ
َقلِيالً .فَ ُك ُّل َم ْن أ ْ
طالِ ُب َ
ب ِم ْنهُ َكثِ ٌير َو َم ْن ُيوِد ُع َ
طلَ ُ
ِ
ب ُم ْستَ ِحقّاً َم ْن
ون أََّنهُ ُي ْح َس ُ
علينا بإنجيله لمعرفته بالحق لخالصنا .لكنَ ،ك ْم عقَاباً أَ َش َّر تَظُُّن َ
ِ ِ
ب َد َم ا ْل َع ْه ِد الَِّذي قُ ِّد َس بِ ِه َدنِس ًا َو ْازَد َرى بِ ُرو ِح ِّ
الن ْع َم ِة؟
اس ْاب َن اهلل َو َحس َ
َد َ
حماقة االنسان هو أنه ال يسمع لكالم يسوع المسيح إبن اهلل الحبيب .يقدر يقول :أنا ال أظلم
أحد وال آخذ ما لغيري أبدا .وبهذا التصريح فهو يتهم نفسه ويحكم على روحه أنه ال يعمل
صالحا .في الحقيقة االنسان سيحاسب على الشر الذي يرتكبه وأيضا على الخير الذي ال
ك َخ ِطَّيةٌ لَهُ .كل المدن المذكورة في
َن َي ْع َم َل َح َسناً َوالَ َي ْع َم ُل فَ َذلِ َ
يفعله .مكتوب :فَ َم ْن َي ْع ِر ُ
ف أْ
هذا النص شافت العجائب وسمعت يسوع يخاطبهم بلطف ومحبة وأراءهم أنه هو الحل
تهدمت.
وسترهم وخالصهم .لكنهم رفضوه وجابوا الذل والويل عليهم النها ّ
فالَ تَ ِ
ضلُّوا ،اهلل الَ ُي ْشم ُخ َعلَ ْي ِه وال يستهزئ به .فَِإ َّن الَِّذي َي ْزرُعهُ ِ
ص ُد أ َْيضاً.
اإل ْن َس ُ
ان إَِّياهُ َي ْح ُ
َ
َ
ُ
ِ
ِ ِِ ِ
أل َّ
ص ُد فَ َساداًَ ،و َم ْن َي ْزَرعُ لِ ُّلرو ِح فَ ِم َن ُّ
ص ُد َحَياةً
الرو ِح َي ْح ُ
َن َم ْن َي ْزَرعُ ل َج َسده فَم َن ا ْل َج َسد َي ْح ُ
أََب ِدَّيةً .والخير الذي يطلبه اهلل منا االن هو أننا نسمع ليسوع ونؤمن به .ا ْلَي ْوَم إِ ْن َس ِم ْعتُ ْم
وب ُك ْم .يسوع يقول في نهاية نص عظتنا اليومُ :ك ُّل َش ْي ٍء قَ ْد ُد ِف َع إِلَ َّي ِم ْن
ص ْوتَهُ فَالَ تُقَ ُّسوا قُلُ َ
َ
َّ
ِ
َّ ِ
أَبِي ولَيس أَح ٌد يع ِر ُ ِ
َن ُي ْعلِ َن
َح ٌد َي ْع ِر ُ
اآلب إِال اال ْب ُن َو َم ْن أ ََر َاد اال ْب ُن أ ْ
ف َ
اآلب َوالَ أ َ
ف اال ْب َن إِال ُ
َ ْ َ َ َْ
َِّ ِ
ِ
َحم ِ
ِ
يح ُك ْمِ .ا ْح ِملُوا نِ ِ
يري َعلَ ْي ُك ْم َوتَ َعلَّ ُموا
ال َوأََنا أ ُِر ُ
يع ا ْل ُم ْت َعبِ َ
ين َوالثقيلي األ ْ َ
لَهُ .تَ َعالَ ْوا إلَ َّي َيا َجم َ
اضع ا ْل َق ْل ِب فَتَ ِج ُدوا راحةً لِ ُنفُ ِ
ِ
ِ
ِ
َن نِ ِ
وس ُك ْم .أل َّ
يف .آمين.
ِّن َو ِح ْملِي َخ ِف ٌ
يري َهي ٌ
َ َ
مِّني ألَِّني َوديعٌ َو ُمتََو ُ

