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

اء واْلفُهم ِ
ِ
َخفَ ْي َ ِ ِ
ب الس ِ
اء واأل َْر ِ
اآلب َر ُّ
اء
ِفي َذلِ َك اْل َوْق ِت قَ َ
ض ألََّن َك أ ْ
ال َي ُسوعُ :أ ْ
َح َم ُد َك أَيُّهَا ُ
ت َهذه َع ِن اْل ُح َك َم َ َ َ
َ
َّم َ
ِ
طفَ ِ
ام َكُ .ك ُّل َش ْي ٍء قَ ْد ُد ِف َع إِلَ َّي ِم ْن أَبِي َولَ ْي َس
َع ـلَ ـ ْن ـتَهَا لِألَ ْ
َوأ ْ
اآلب أل ْ
الَ .ن َع ْم أَيُّهَا ُ
َن َه َك َذا َ
َم َ
ص َارت اْل َم َس َّرةُ أ َ
ِ
َّ ِ
أَح ٌد يع ِر ُ ِ
َّ
ِ
اال ْبن أ ِ
ِ
يع
َح ٌد َي ْع ِر ُ
اآلب إِال اال ْب ُن َو َم ْن أ ََر َاد ُ ْ
ف َ
اآلب َوالَ أ َ
ف اال ْب َن إِال ُ
َ َْ
َن ُي ْعل َن لَهُ .تَ َعالَ ْوا إلَ َّي َيا َجم َ

يري علَ ْي ُكم وتَعلَّموا ِمِّني ألَِّني وِديع ومتَو ِ
ِ ِ ِ
َِّ ِ
َحم ِ
اضعُ اْل َقْل ِب فَتَ ِج ُدوا
ال َوأ ََنا أ ُِر ُ
اْل ُمتْ َعبِ َ
يح ُك ْم .ا ْحملُوا ن ِ َ ْ َ َ ُ
ين َوالثقيلي األ ْ َ
َ ٌ َُ َ
راحةً لُِنفُ ِ
َن نِ ِ
وس ُك ْم .أل َّ
يف.
ِّن َو ِح ْملِي َخ ِف ٌ
يري َهي ٌ
َ َ
هذه كلمة اهلل
يسوع عمل الخير في الناس .وقليلون رجعوا ليشكروه معبرين عن إيمانهم به .لكن كثيرون لم يرجعوا اليه.
محرف وهؤالء
كثيرون اليوم يقولوا أنهم يؤمنون بالمسيح .لكنهم يرفضوا كالمه النهم سمعوا من آخرين أنه ّ
قيد بالحبل .مع هذا يفتخرون أن لهم علمائهم يعلموهم أن
سير باللجام وي ّ
جعلوهم بال عقل كالبغل الذي ي ّ
دينهم هو دين السالم .يقولوا سالم سالم ،لكن ليس لهم سالم بل الخوف والعنف والبغض .أما االيمان
بيسوع فهو من السماع لكلمة يسوع إبن اهلل الحي.
يسوع كله حالوة وهو طيب ولطيف .له كل سلطان وكل الصفات االلهية .فهو أحب العالم بمحبة اهلل أبيه
حيث تواضع وكان طائعا حتى الموت ،موت الصليب من أجلينا .كما قال لتالميذه يقول لنا أيضا :لَْي َس
ِ
ِ
ِ ِ
ظم ِمن ه َذا أَن يضع أَح ٌد َن ْفسه أل ْ ِ ِ ِ
َحٍد ُح ٌّ
ود
َع ُ
بأْ
َج ِل أَحبَّائه .أ َْنتُ ْم أَحبَّائي إِ ْن فَ َعْلتُ ْم َما أُوصي ُك ْم بِه .الَ أ ُ
َُ
َع َ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ
أل َ

ِ
َن اْلع ْب َد الَ يعلَم ما يعم ُل سي ُ ِ
َعلَ ْمتُ ُك ْم بِ ُك ِّل َما َس ِم ْعتُهُ ِم ْن
َّاء ألَِّني أ ْ
ِّدهُ لَكِّني قَ ْد َس َّم ْيتُ ُك ْم أَحب َ
َْ ُ َ ََْ َ
ُس ِّمي ُك ْم َعبِيداً أل َّ َ
أَ
اختَْرتُ ُك ْم .المجد والحمد للرب من أجل محبته التي تفوق المعرفة.
اختَْرتُ ُمونِي َب ْل أ ََنا ْ
أَبِي .لَ ْي َس أ َْنتُُم ْ

َع َما ُل يسوع تَ ْشهَ ُد له أ َّ
عرفنا هذا االسم .وهو الذي أعطانا الحق
أْ
َن َ
اآلب أ َْر َسلَه .اهلل اآلب .يسوع هو الذي ّ
ان نكون من أوالد اهلل وبروحه القدوس فينا ننادي اهلل أبا يا أبانا .معرفتنا في اهلل هي من يسوع نفسه النه
كلمة اهلل وضمير اهلل ويعرف فكر اهلل وبه نحن نعرف اهلل ويسوع يقول في االنجيل أن الحياة األبدية هي
أن نعرفه هو ونعرف اهلل أبيه الذي أرسله .كل ما يعمله اآلب ،يعمله االبن .ال فرق بين اهلل وكلمته.

ت هِذ ِه ع ِن اْلح َكم ِ
ب الس ِ
اء واأل َْر ِ
اآلب َر ُّ
اء
ض ألََّن َك أ ْ
الكلمة هو اهلل .ويقول الرب يسوع :أ ْ
َخفَ ْي َ َ َ
َح َم ُد َك أَيُّهَا ُ
ُ َ
َ
َّم َ
واْلفُهم ِ
طفَ ِ
ال .اهلل وحده يستحق الحمد الشكر واالعتراف.
اء َوأَ ْعلَ ْنتَهَا لِألَ ْ
َ ََ
كلمة حمد ُوجدت في أفواه رجال اهلل في العهد القديم من بينهم داود الذي يقول في أحد مزاميره :أدعو
الرب الجدير بكل حمد فيخلصني من أعدائي .ونق أر في سفر الرؤيا آخر الكتب المقدسة أن المالئكة

ِ
ِ
ُّ
امةُ َواْلقُ ْد َرةُ َواْلقُ َّوةُ ِإللَ ِه َنا إِلَى أ ََبِد
والشيوخ يحمدون اهلل ويقولوا :آم َ
ين .اْل َب َرَكةُ َواْل َم ْج ُد َواْلح ْك َمةُ َوالش ْك ُر َواْل َك َر َ
َخفَى معرفته ع ِن اْلح َكم ِ
اآلبِِدينِ .
اء
آمين .يسوع المسيح االبن يرفع عينيه الى السماء بحمد ألبيه الذي أ ْ
َ
َ
ُ َ

واْلفُهم ِ
اء حتى ال يكون العفران والخالص على أساس العلم واعمال الدين حتى ال يفتخر أحد .يسوع يشير
َ ََ
الى األطفال .األطفال ال يجادلون وال يعارضون الحق بل يقبلونه بصفاء القلب والروح.
في الحقيقة ،كلما يتقدم االنسان في بحثه عن الحق من كل قلبه ،كلما يقترب الى يسوع ،وكلما يشعر
بنفسه صغير يحتاج لمسة روحية من الرب ليفهم كما يجب .التلميذ بطرس قال مرة ليسوع :إلى من نذهب

يا رب وعندك كالم الحياة األبدية ونحن آمنا وعرفنا أنك قدوس اهلل؟ يشير يسوع الى نعمة الخالص التي
رفضها علماء اليهود وحكماءهم والتي قبلها البسطاء .الرسول بولس صرح بهذه الحقيقة فقالْ :
اختَ َار اهللُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اء اْل َعالَِم َواْل ُم ْزَد َرى
ُجهَّ َ
اء َو ْ
اء َو ْ
اختَ َار اهللُ ُ
اختَ َار اهللُ أ َْدن َي َ
ي األَ ْق ِوَي َ
اء اْل َعالَم لُي ْخ ِز َ
ض َعفَ َ
ي اْل ُح َك َم َ
ال اْل َعالَم لُي ْخ ِز َ
و َغ ْير اْلمو ُج ِ
ود حتى الَ َي ْفتَ ِخ َر أي بشر أمام اهلل.
ود لُِي ْب ِط َل اْل َم ْو ُج َ
َ َ َْ
طلُُبوا
اسأَلُوا تُ ْعطَ ْوا .ا ْ
لكن ال نوهم .يسوع ال يحتقر العلم والمعرفة والفكر .فهو يقول في هذا االنجيل كذلكْ :
تَ ِج ُدوا .ا ْق َرُعوا ُي ْفتَ ْح لَ ُك ْم .الرب يسوع يشير الى ال ِك ـبـر واالعتزاز من خالل المعرفة التي تجعل صاحبها
يرفض سلطان يسوع المعلم السامي العظيم .سليمان الحكيم يعبر على هذه الحقيقة في سفر االمثال في

ِ
الر ِّ
ون باْل ِح ْك َمة َوالتأَديب .ما يطلبه
العهد القديم ويقولَ :م َخافَةُ َّ
ْس اْل َم ْع ِرفَ ِة .أ َّ
ون فََيس ُ
تهين َ
َما اْل َجاهلُ َ
ب هي َأر ُ
اهلل ليس أننا نعرف أشياء كثيرة ،لكن أن نعرفه هو ونعرف الذي أرسله يسوع المسيح .ويأتي يسوع الى
هويته ،من هو بالحق ومن هو اهلل بالحق ويكشف
دعوته العظيمة التي هي ّ
لب اإليمان .يسوع يكشف ّ
قدرته ونعمته أنه هو الوحيد الذي عرفنا اهلل بالحق .وهذه الحقيقة ،ال العلم وال الدين يقدروا يعرفوها لنا.

يسوع ُوِلد في جسد إنسان ولكنه كان عند اهلل قبل أن يولد .كلمة اهلل صار بش ار مثلنا ،سوى في الخطية.
سر التقوى عظيم :اهلل في الجسد .يقول في إنجيل يوحنا :من رآني قد رأى اآلب .ويقول ايضا :أنا واآلب
ّ

صرح بهذا
واحد .األعمال التي عملها باسم أبيه هي تشهد له ولكن اليهود لم يصدقون ألنكم ليسوا خرافهّ .

القول المفرح :خرافي تصغي لصوتي وأنا أعرفها وهي تتبعني وأعطيها حياة أبدية فال تهلك إلى األبد وال
ينتزعها أحد من يدي .إن اآلب الذي أعطاني إياها هو أعظم من الجميع وال يقدر أحد أن ينتزع من يد
اآلب شيئا.
يح الَِّذي هو صورةُ ِ
اإل ْن ِجيل ي ِ
ِ
اهلل .مكتوب أيضا :شاكرين اآلب ...الَِّذي ْانقَ َذ َنا ِم ْن
ضيء لَنا َم ْجد اْل َم ِس ِ
ُ
َُ ُ َ
يه اْل ِف َداء بِ َد ِم ِه ُغ ْفران اْل َخطَايا ،اَلَِّذي هو صورةُ ِ
وت ْاب ِن محبَّتِ ِه الَِّذي لََنا ِف ِ
ان الظُّْلم ِة وَن َقلََنا الَى ملَ ُك ِ
ُسْلطَ ِ
اهلل
َ
ََ
َُ
ُ
َُ ُ َ
َ
َ َ

َغ ْي ِر اْل َم ْنظُ ِ
ور .لهذا يستطيع الرب يسوع وحده أن يقول :تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي االحمال وأنا
اضع اْل َقْل ِب فَتَ ِج ُدوا ر ِ ِ
ِ
َّ ِ
ِ
أريحكمِ ،ا ْح ِملُوا نِ ِ
هين
احةً لُنفُوس ُك ْم الن نيري ّ
َ َ
يري َعلَْي ُك ْم َوتَ َعل ُموا مِّني ألَِّني َوديعٌ َو ُمتَ َو ُ
وحملي خفيف .كلمات يسوع تعارض كلمات الدينيين المنافقين الذين وضعوا فرائض دينية عقيمة وثَـ ِقيلَة
اْل َح ْم ِل .من كلها حررنا الرب يسوع .هو وحده راحتنا وافتخارنا وانتصارنا.
الرب يسوع يدعونا الى اللجوء اليه بلطف وحنان :تعالوا الي .كما كان يدعو اهلل شعبه في العهد القديم:

َّ
ضةً لِ َغ ْي ِر ُخ ْب ٍز وتَعب ُكم لِ َغ ْي ِر َشب ٍع؟ استَ ِمعوا لِي ِ
ِ
ِّب وْلتَتَلَ َّذ ْذ بِ َّ
ون ِف َّ
الد َسِم أ َْنفُ ُس ُك ْم.
َ
ل َما َذا تَِزُن َ
ْ
ْ ُ
َ ََ ْ
است َماعاً َو ُكلُوا الطي َ َ
ِ
اس َم ُعوا فَتَ ْح َيا أ َْنفُ ُس ُك ْم .واالن يقول يسوع :تعالوا الي يا جميع المتعبين والث ـقــيلي
أَميلُوا آ َذ َانـ ُك ْم َو َهلُ ُّموا إِلَ َّيْ .
االحمال .أحمال الهموم واالرتباك والخوف .تعالى الى يسوع النه هو يعتني بك .حمله خفيف .وصية
المسيح تتلخص بكلمة قليلة :المحبة هلل والمحبة للغير .في هذا نحيا بااليمان وروح اهلل ويسوع القدوس

ظ كالَ ِمه َوهذا يجعلنا ن ِح ُّ
ب اهلل وقريبنا كأنفسنا.
يعلمنا ويقودنا .محبتنا ليسوع تظهر في حف ْ

ب .إنها
تعليم يسوع ليس فيه تعب وال ملل وال ضغط وال تهديد .وصية المسيح له المجد نقيه تُفَِّرُح اْل َقْل َ
ط ِ
ب َح ٌّ
الر ِّ
ق و َع ِادلَةٌ ُكلُّهَا .هدف اهلل هو أن يجعلنا نكون مثل
ام َّ
َ
اهٌر تُنِ ُير اْل َع ْي َن ْي ِن وثَابِتة إِلَى األ ََبِد .أ ْ
َح َك ُ

ع أ َْيضاً الَِّذي إِ ْذ َك ِ
ورِة
إبنه الحبيب .كما هو مكتوبَ :فْل َي ُك ْن ِفي ُك ْم َه َذا اْل ِف ْك ُر الَِّذي ِفي اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
َ
ان في ُ
صَ
ِ
ٍ
ِ
الن ِ
صائِ اًر ِفي ِش ْب ِه َّ
اس َوِا ْذ ُو ِج َد
ون ُم َع ِادالً لِلَّ ِه لَ ِكنَّهُ أ ْ
اهلل لَ ْم َي ْح ِس ْ
ب ُخْل َسةً أ ْ
َن َي ُك َ
ورةَ َع ْبد َ
َخلَى َن ْف َسهُ آخذاً ُ
صَ

ت الصَّلِ ِ
ِفي اْلهَ ْي َئ ِة َكِإ ْن َس ٍ
ق
َع َ
ض َع َن ْف َسهُ َوأَ َ
اسماً فَ ْو َ
ط َ
يب .لِ َذلِ َك َرفَّ َعهُ اهللُ أ َْيضاً َوأ ْ
ت َم ْو َ
اع َحتَّى اْل َم ْو َ
ان َو َ
طاهُ ْ
ُك ِّل اسٍم لِ َكي تَ ْجثُو بِاسِم يسوعَ ُك ُّل رْكب ٍة ِم َّمن ِفي الس ِ
ت األ َْر ِ
اء و َم ْن َعلَى األ َْر ِ
ف
ض َوَي ْعتَِر َ
ض َو َم ْن تَ ْح َ
ْ
ُ َ
ْ
َ ْ َُ
َ
َّم َ
ْ
ب لِمجِد ِ
َن يسو َ ِ
اهلل ِ
ُك ُّل لِ َس ٍ
ظ
اآلب .آمينَ .وِالَهُ َّ
السالَِم َن ْف ُسهُ ُيقَ ِّد ُس ُك ْم بِالتَّ َم ِامَ .وْلتُ ْحفَ ْ
يح ُه َو َر ٌّ َ ْ
ع اْل َمس َ
ان أ َّ َ ُ
يح .أ ِ
املَةً بِالَ لَوٍم ِع ْن َد م ِج ِ
روح ُكم وَن ْفس ُكم وجس ُد ُكم َك ِ
ين ُه َو الَِّذي َي ْد ُعو ُك ُم الَِّذي َس َي ْف َع ُل
ع اْل َم ِس ِ
يء َرب َِّنا َي ُسو َ
َم ٌ
ُ ُ ْ َ ُ ْ ََ َ ْ
َ
ْ
أ َْيضاً.

