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. 30الى  25واالعداد  11السالم عليكم وسالم المسيح لكم. عظتنا اليوم هي من إنجيل مّتى االصحاح 
 اليكم القراءة باسم يسوع:

َواْلُفَهَماِء ُحَكَماِء ِفي َذِلَك اْلَوْقِت َقاَل َيُسوُع: َأْحَمُدَك َأيَُّها اآلُب َربُّ السََّماِء َواأَلْرِض ألَنََّك َأْخَفْيَت َهِذِه َعِن الْ 
ُكلُّ َشْيٍء َقْد ُدِفَع ِإَليَّ ِمْن َأِبي َوَلْيَس  َنَعْم َأيَُّها اآلُب أَلْن َهَكَذا َصاَرِت اْلَمَسرَُّة َأَماَمَك. َتَها ِلأَلْطَفاِل.ــنْ ــلَ ــَوَأعْ 

َتَعاَلْوا ِإَليَّ َيا َجِميَع  َمْن َأَراَد ااِلْبُن َأْن ُيْعِلَن َلُه.َأَحٌد َيْعِرُف ااِلْبَن ِإالَّ اآلُب واََل َأَحٌد َيْعِرُف اآلَب ِإالَّ ااِلْبُن وَ 
ِاْحِمُلوا ِنيِري َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا ِمنِّي ألَنِّي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب َفَتِجُدوا  اْلُمْتَعِبيَن َوالثَِّقيِلي اأَلْحَماِل َوَأَنا ُأِريُحُكْم.

 .أَلنَّ ِنيِري َهيٌِّن َوِحْمِلي َخِفيفٌ  .َراَحًة ِلُنُفوِسُكمْ 

 كلمة اهللهذه 
 

 .اليه. لكن كثيرون لم يرجعوا هإيمانهم بمعبرين عن ه و قليلون رجعوا ليشكر و . في الناسل الخير ميسوع ع
 وهؤالء فأنه محرّ ن يآخر  هم سمعوا منالنكالمه  وايرفض مبالمسيح. لكنه ونيؤمنكثيرون اليوم يقولوا أنهم 

أن  ميعلموه معلمائه مأن له ونمع هذا يفتخر  .د بالحبلقيّ يباللجام و  سّيرالبغل الذي يكبال عقل  مجعلوه
االيمان أما غض. بليس لهم سالم بل الخوف والعنف واللكن . يقولوا سالم سالم، دينهم هو دين السالم

 . ة يسوع إبن اهلل الحيمهو من السماع لكلفبيسوع 
 

طيب ولطيف. له كل سلطان وكل الصفات االلهية. فهو أحب العالم بمحبة اهلل أبيه هو و  حالوةيسوع كله 
َلْيَس تواضع وكان طائعا حتى الموت، موت الصليب من أجلينا. كما قال لتالميذه يقول لنا أيضا:  حيث

ْم َأِحبَّاِئي ِإْن َفَعْلُتْم َما ُأوِصيُكْم ِبِه. اَل َأُعوُد أَلَحٍد ُحبٌّ َأْعَظُم ِمْن َهَذا َأْن َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُه أَلْجِل َأِحبَّاِئِه. َأْنتُ 
ْيُتُكْم َأِحبَّاَء ألَنِّي َأعْ  يُكْم َعِبيدًا أَلنَّ اْلَعْبَد اَل َيْعَلُم َما َيْعَمُل َسيُِّدُه َلِكنِّي َقْد َسمَّ َلْمُتُكْم ِبُكلِّ َما َسِمْعُتُه ِمْن ُأَسمِّ

 . المجد والحمد للرب من أجل محبته التي تفوق المعرفة. َتْرُتُموِني َبْل َأَنا اْخَتْرُتُكمْ َلْيَس َأْنُتُم اخْ  َأِبي.
 

ه. اهلل اآلب. يسوع هو الذي عّرفنا هذا االسم. وهو الذي أعطانا الحق َأنَّ اآلَب َأْرَسلَ  هَتْشَهُد ليسوع  لُ اَأْعمَ 
نفسه النه يسوع هلل هي من في اتنا معرفان نكون من أوالد اهلل وبروحه القدوس فينا ننادي اهلل أبا يا أبانا. 

ألبدية هي يقول في االنجيل أن الحياة ايسوع نعرف اهلل و نحن وبه هلل كلمة اهلل وضمير اهلل ويعرف فكر ا
ال فرق بين اهلل وكلمته.  .كل ما يعمله اآلب، يعمله االبنأن نعرفه هو ونعرف اهلل أبيه الذي أرسله. 



َأْحَمُدَك َأيَُّها اآلُب َربُّ السََّماِء َواأَلْرِض أَلنََّك َأْخَفْيَت َهِذِه َعِن اْلُحَكَماِء . ويقول الرب يسوع: الكلمة هو اهلل
 اهلل وحده يستحق الحمد الشكر واالعتراف.  ْعَلْنَتَها ِلأَلْطَفاِل.َواْلُفَهَماِء َوأَ 

 

أدعو ُوجدت في أفواه رجال اهلل في العهد القديم من بينهم داود الذي يقول في أحد مزاميره: حمد كلمة 
المالئكة أن  في سفر الرؤيا آخر الكتب المقدسةونقرأ  .الرب الجدير بكل حمد فيخلصني من أعدائي

اْلَبَرَكُة َواْلَمْجُد َواْلِحْكَمُة َوالشُّْكُر َواْلَكَراَمُة َواْلُقْدَرُة َواْلُقوَُّة إِلَلِهَنا ِإَلى َأَبِد  .آِمينَ : واقولياهلل و  ونحمدوخ يوالشي
ِن اْلُحَكَماِء ى معرفته عَ َأْخفَ  الذيألبيه بحمد السماء  الىيرفع عينيه االبن المسيح يسوع . اآلِبِديَن. آِمين

حتى ال يكون العفران والخالص على أساس العلم واعمال الدين حتى ال يفتخر أحد. يسوع يشير َواْلُفَهَماِء 
 بل يقبلونه بصفاء القلب والروح. الحق الى األطفال. األطفال ال يجادلون وال يعارضون 

 

في الحقيقة، كلما يتقدم االنسان في بحثه عن الحق من كل قلبه، كلما يقترب الى يسوع، وكلما يشعر 
إلى من نذهب بنفسه صغير يحتاج لمسة روحية من الرب ليفهم كما يجب. التلميذ بطرس قال مرة ليسوع: 

الى نعمة الخالص التي يسوع شير ي؟ نحن آمنا وعرفنا أنك قدوس اهللو  رب وعندك كالم الحياة األبدية يا
اْخَتاَر اهلُل الرسول بولس صرح بهذه الحقيقة فقال: . اءبسطالقبلها التي و  همحكماءعلماء اليهود و رفضها 

اْلَعاَلِم َواْلُمْزَدَرى َواْخَتاَر اهلُل َأْدِنَياَء  ُجهَّاَل اْلَعاَلِم ِلُيْخِزَي اْلُحَكَماَء َواْخَتاَر اهلُل ُضَعَفاَء اْلَعاَلِم ِلُيْخِزَي األَْقِوَياءَ 
 أي بشر أمام اهلل. اَل َيْفَتِخَر  حتى َوَغْيَر اْلَمْوُجوِد ِلُيْبِطَل اْلَمْوُجودَ 

 

اْسَأُلوا ُتْعَطْوا. اْطُلُبوا فهو يقول في هذا االنجيل كذلك: . ال يحتقر العلم والمعرفة والفكر يسوعلكن ال نوهم. 
التي تجعل صاحبها معرفة الر واالعتزاز من خالل ـبــكِ الرب يسوع يشير الى ال .َتِجُدوا. اْقَرُعوا ُيْفَتْح َلُكمْ 

سليمان الحكيم يعبر على هذه الحقيقة في سفر االمثال في  .العظيم يمالسامعلم اليسوع  سلطانرفض ي
ما يطلبه . بديأَ تاْلِحْكَمة َوالبوَن تهينُ سَرْأُس اْلَمْعِرَفِة. َأمَّا اْلَجاِهُلوَن َفيَ هي َمَخاَفُة الرَّبِّ العهد القديم ويقول: 

الى يسوع ويأتي . هو ونعرف الذي أرسله يسوع المسيحن نعرفه أ لكن ،اهلل ليس أننا نعرف أشياء كثيرة
هّويته، من هو بالحق ومن هو اهلل بالحق ويكشف كشف يسوع ي .اإليمان لبّ  دعوته العظيمة التي هي

 قدرته ونعمته أنه هو الوحيد الذي عرفنا اهلل بالحق. وهذه الحقيقة، ال العلم وال الدين يقدروا يعرفوها لنا. 

 

كلمة اهلل صار بشرا مثلنا، سوى في الخطية. . ولكنه كان عند اهلل قبل أن يولدد في جسد إنسان لِ يسوع وُ 
أنا واآلب ويقول ايضا:  .من رآني قد رأى اآلبيقول في إنجيل يوحنا: عظيم: اهلل في الجسد.  سّر التقوى

صّرح بهذا  .هخراف واسيصدقون ألنكم لي ملاليهود  ولكن ههي تشهد ل هاألعمال التي عملها باسم أبي. واحد



فال تهلك إلى األبد وال وأعطيها حياة أبدية  خرافي تصغي لصوتي وأنا أعرفها وهي تتبعنيالقول المفرح: 
إن اآلب الذي أعطاني إياها هو أعظم من الجميع وال يقدر أحد أن ينتزع من يد  ينتزعها أحد من يدي.

 اآلب شيئا.
 

الَِّذي اْنَقَذَنا ِمْن مكتوب أيضا: شاكرين اآلب...  .َمْجد اْلَمِسيِح الَِّذي ُهَو ُصوَرُة اهللِ نا ِضيء لَ يُ  ْنِجيلاإلِ 
َالَِّذي ُهَو ُصوَرُة اهلِل ، الَِّذي َلَنا ِفيِه اْلِفَداُء ِبَدِمِه ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا الظُّْلَمِة َوَنَقَلَنا اَلى َمَلُكوِت اْبِن َمَحبَِّتهِ ُسْلَطاِن 

يا جميع المتعبين والثقيلي االحمال وأنا تعالوا إلي . لهذا يستطيع الرب يسوع وحده أن يقول: َغْيِر اْلَمْنُظورِ 
الن نيري هّين  ِاْحِمُلوا ِنيِري َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا ِمنِّي ألَنِّي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب َفَتِجُدوا َراَحًة ِلُنُفوِسُكمْ أريحكم، 

ِقيَلة ــثَ دينية عقيمة و فرائض  او الذين وضع المنافقين كلمات يسوع تعارض كلمات الدينيينوحملي خفيف. 
نتصارنا. اْلَحْملِ  فتخارنا وا   . من كلها حررنا الرب يسوع. هو وحده راحتنا وا 

 

الى اللجوء اليه بلطف وحنان: تعالوا الي. كما كان يدعو اهلل شعبه في العهد القديم:  يدعونايسوع الرب 
ًة ِلَغْيِر ُخْبٍز َوَتَعَبُكْم ِلَغيْ   ِر َشَبٍع؟ اْسَتِمُعوا ِلي اْسِتَماعًا َوُكُلوا الطَّيَِّب َوْلتََتَلذَّْذ ِبالدََّسِم َأْنُفُسُكْم.ِلَماَذا َتِزُنوَن ِفضَّ

. اْسَمُعوا َفَتْحَيا َأْنُفُسُكْم.ـَأِميُلوا آَذانَ  واالن يقول يسوع: تعالوا الي يا جميع المتعبين والثــقــيلي  ُكْم َوَهُلمُّوا ِإَليَّ
وم واالرتباك والخوف. تعالى الى يسوع النه هو يعتني بك. حمله خفيف. وصية االحمال. أحمال الهم

المسيح تتلخص بكلمة قليلة: المحبة هلل والمحبة للغير. في هذا نحيا بااليمان وروح اهلل ويسوع القدوس 
  .وقريبنا كأنفسنا اهلل ِحبُّ هذا يجعلنا نوَ  هحفْظ كاَلمِ يعلمنا ويقودنا. محبتنا ليسوع تظهر في 

 

إنها تَُفرُِّح اْلَقْلَب. تعليم يسوع ليس فيه تعب وال ملل وال ضغط وال تهديد. وصية المسيح له المجد نقيه 
هدف اهلل هو أن يجعلنا نكون مثل  َعاِدَلٌة ُكلَُّها.و ِإَلى اأَلَبِد. َأْحَكاُم الرَّبِّ َحقٌّ  ةثَاِبتو  ِنيُر اْلَعْيَنْينِ تُ َطاِهٌر 

الَِّذي ِإْذ َكاَن ِفي ُصوَرِة  َفْلَيُكْن ِفيُكْم َهَذا اْلِفْكُر الَِّذي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع َأْيضاً و مكتوب: إبنه الحبيب. كما ه
ْذ ُوِجَد َوا ِ  َلِكنَُّه َأْخَلى َنْفَسُه آِخذًا ُصوَرَة َعْبٍد َصاِئرًا ِفي ِشْبِه النَّاسِ  اهلِل َلْم َيْحِسْب ُخْلَسًة َأْن َيُكوَن ُمَعاِداًل ِللَّهِ 

ِليِب. ِلَذِلَك َرفََّعُه اهلُل َأْيضًا َوَأْعَطاُه اْسمًا َفْوَق  ِفي اْلَهْيَئِة َكِإْنَساٍن َوَضَع َنْفَسُه َوَأَطاَع َحتَّى اْلَمْوَت َمْوَت الصَّ
َوَيْعَتِرَف  أَلْرِض َوَمْن َتْحَت اأَلْرضِ ِلَكْي َتْجُثَو ِباْسِم َيُسوَع ُكلُّ ُرْكَبٍة ِممَّْن ِفي السََّماِء َوَمْن َعَلى ا ُكلِّ اْسمٍ 

َلُه السَّاَلِم َنْفُسُه ُيَقدُِّسُكْم ِبالتََّماِم. َوْلُتْحَفْظ  آمين. ُكلُّ ِلَساٍن َأنَّ َيُسوَع اْلَمِسيَح ُهَو َربٌّ ِلَمْجِد اهلِل اآلِب. َواِ 
َأِميٌن ُهَو الَِّذي َيْدُعوُكُم الَِّذي َسَيْفَعُل  ُروُحُكْم َوَنْفُسُكْم َوَجَسُدُكْم َكاِمَلًة ِباَل َلْوٍم ِعْنَد َمِجيِء َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح.

  َأْيضًا.
 


