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والعدد األول الى العدد  23سالم المسيح لكم. عظتنا اليوم هي من إنجيل مّتى االصحاح 
 طناش. اليكم القراءة باسم يسوع.

 

يِسيُّونَ  ِحيَنِئٍذ َخاَطَب َيُسوُع اْلُجُموَع َوَتاَلِميَذهُ  َفُكلُّ . َقاِئاًل: َعَلى ُكْرِسيِّ ُموَسى َجَلَس اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ
َوَلِكْن َحَسَب َأْعَماِلِهْم اَل َتْعَمُلوا أَلنَُّهْم َيُقوُلوَن َواَل ، َلُكْم َأْن َتْحَفُظوُه َفاْحَفُظوُه َواْفَعُلوُه  َما َقاُلوا

َعِسَرَة اْلَحْمِل َوَيَضُعوَنَها َعَلى َأْكَتاِف النَّاِس َوُهْم اَل ، َيْفَعُلوَن. َفِإنَُّهْم َيْحِزُموَن َأْحَمااًل َثِقيَلًة 
ُكوَها ِبِإْصِبِعِهمْ ُيرِ  رُِّضوَن ـــــَفُيعَ  ،ْنُظَرُهُم النَّاُس ــــَوُكلَّ َأْعَماِلِهْم َيْعَمُلوَنَها ِلَكْي تَ . يُدوَن َأْن ُيَحرِّ

َل ِفي اْلَواَلِئمِ  َياِبِهمْ ــَعَصاِئَبُهْم َوُيَعظُِّموَن َأْهَداَب ثِ  وَلى ِفي َواْلَمَجاِلَس األُ  ،َوُيِحبُّوَن اْلُمتََّكَأ اأَلوَّ
َوَأمَّا َأْنُتْم َفاَل ُتْدَعْوا . َوَأْن َيْدُعَوُهُم النَّاُس: َسيِِّدي َسيِِّدي ،َوالتَِّحيَّاِت ِفي اأَلْسَواقِ  ،اْلَمَجاِمعِ 

اأَلْرِض أَلنَّ َواَل َتْدُعوا َلُكْم َأبًا َعَلى  اْلَمِسيُح َوَأْنُتْم َجِميعًا ِإْخَوٌة.هو َسيِِّدي أَلنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواِحٌد 
َوَأْكَبُرُكْم  اْلَمِسيُح.هو َواَل ُتْدَعْوا ُمَعلِِّميَن أَلنَّ ُمَعلَِّمُكْم َواِحٌد  َأَباُكْم َواِحٌد الَِّذي ِفي السََّماَواِت.

 َفَمْن َيْرَفْع َنْفَسُه َيتَِّضْع َوَمْن َيَضْع َنْفَسُه َيْرَتِفْع. َيُكوُن َخاِدمًا َلُكْم.

 كلمة اهللهذه 
 
 

. موسىيكتبون شريعة كانوا الكتبة والفريسيون كانوا أحزاب دينية قوية في إسرائيل. الكتبة 
حتى اليهود الذين ضد و  أجنبيما كان ل ضّد ك وافي البداية كانوالفريسيون كانوا يعلموها. 

 الشعبفصلين عن نوم طاهريناعتبروا أنفسهم لكنهم  ألفكار الوثنية.كانوا متفتحين على ا
التي كانوا متمسكين موسى  ةخالفوا شريع. على الناس شأنهم واّفعر فومعرفتهم  التقوىبسبب 

هم واجهي يقدركان من الشعب ال أحد ـــك. َعلى ِإْخَوتِ  ــكَيْرَتِفَع َقلبُ  التي تقول: البها بافتخار 
 اء يسوع ووّبخهم على ريائهم. حتى ج



. همفي مصير  وايحكمو فوق اآلخرين  واليكون لقمةلللوصول كل الوسائل  وايستعمل المتدينون
وكيف تحّلق على  ستلبكيف و  وكيف تغتسل وكيف تصليالناس  كلن تأأيجب يقولوا ما 
ذا خالفت أمرهم يكرهوك وجهك.  ن بأنفسهم، ناكرين للجميل، و بعجمويضطهدوك. سبوك يو وا 

الكتبة  .لهم من التقوى مظهرها ولكنهم لقوتها منكرون بال حنان، غاضبون على الناس،
 رثأكشخص من  خضوعال فرضواب. وأوسّيد معلم أن ينادوهم الناس  وا علىفرضالفريسيون و 
 ه حياة أبدية.و يعطهم  هملكنإلبنهم و طبيعية ين يعطوا حياة والدأن ال إّدعوا ألنهم هوالديل ما

 

قضاة لويشوع لخليفه  ليشوع اأعطاه موسىو  ن اهلل أعطى الشريعة لموسىأالفريسيون قال 
هذا االصحاح . في ال يهنئهم على تفكيرهميسوع لكتبة والفريسيين. ل األنبياءو  لألنبياءوالقضاة 

يِسيُّوَن اْلُمَراُؤوَن أَلنَُّكْم ُتَعشُِّروَن النَّْعَنَع َوالشِِّبثَّ مثلهم: ول مل لهقا َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ
النَّاُموِس: اْلَحقَّ َوالرَّْحَمَة َواإِليَماَن. َكاَن َيْنَبِغي َأْن َتْعَمُلوا َهِذِه َواَل  هّم ما فيأَ َواْلَكمُّوَن َوَتَرْكُتْم 

 . اْلَجَملَ  َلُعونَ ــبـْ ــــَويَ  اْلَبُعوضمن َتْتُرُكوا ِتْلَك. َأيَُّها اْلَقاَدُة اْلُعْمَياُن الَِّذيَن ُيَصفُّوَن 
 

فأعطوا  وخلفائهتالميذ موسى  أنفسهماعتبروا جالسين على كرسي موسى.  إنهميسوع يقول 
في كما نقراه بالحقيقة  صدمهملكن يسوع . كأن موسى هو الذي أعطاها لهم السلطةفوسهم لن

ا و َصّدقَصدُِّقوَن ُموَسى لَ ي واكانَلْو  ألنهم .موسىأمام اهلل هو ْم هُ الَِّذي َيْشُكو إنجيل يوحنا أن 
 يينتم أنهو  ءسماال من دينله ن أعتقد يحماقة االنسان هي أنه  .هعنَكَتَب موسى  أَلنَّ يسوع 
 بعض. الشيء الوحيد الذي يفصلنا عن بعضنا تعطيه السلطة على االخرينأمة مختارة إلى 

ع نفسه على االخرين وتجعله يرفّ  قلب اإلنسانفي سود الخطيئة التي ت يهاهلل  يفصلنا علىو 
 .أيضا ولآلخرينالتي توصي بالمحبة له اهلل وبهذا يهين شريعة 

 

يطان المسيطر ليخلصنا جميعا من سلطان الش امرأةمن السماء وولد من نزل المسيح  يسوع
ى المتدينين عل ثمانية مرات لويلحكم االرب يسوع وضع و  والدين. الخطيةب على العالم
فإنكم تغلقون  ،الويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون: هلو قب في هذا االصحاح المنافقين

 واعملقال: ا. ملكوت السماوات في وجوه الناس فال أنتم تدخلون وال تدعون الداخلين يدخلون



. ال تعملوا مثل ما يعملون ألنهم يقولون وال يفعلون َلِكنْ و ، والفريسيونالكتبة يقوله ُكلُّ َما ب
حترام إس االيمانب تأمرالوصايا العشر  كرام الوالدينباهلل االحد وا   أمروت مه وتقديس السبت وا 

حترام و  القريب، أي االنسان مثلكحترام حياة إب  أبديةوصايا هي هذه الفلكاته وسمعته. ـــممتا 
 . إنسان مهما كان وأينما كانتنطبق على كل 

 

يأمرنا الرب أن نطيع و . فإن تعليمهم صالحهذه الحقائق يعّلم الكتبة والفريسيون طالما 
الكتاب المقدس هو و  .مخلصنا اهلل نإبب إيماننامنعنا من . طالما ال تالحاكمة ايضاالسلطات 

يعطي و  كالم اهللبكلمة اهلل الذي له كل السلطان على كل إنسان. لما الرب يسوع يتكلم 
غفران نعمة والويؤمن به هو الذي جاء من اهلل باليعترف بخطاياه الفرصة لإلنسان ان 

على  إلتزاماتض فرِ ـي الذيين الدّ بهذا نرى الفرق العميق بين االيمان والدين. الن والخالص. 
الحقد يعلم  فهو، على اآلخرين شعب يفضلالدين . ويستعبدهم مهتحريسلب يهو ف الناس

 . المحب اهللهو ليس من فحّرض على قتل الذين يرفضونه يالذي الدين والكراهية. 
 

محبة هلل افهو دين االفتخار وال المحبة. ومدح الناس يحب المظاهر الخارجية الذي الدين 
حتقار. الن أيريد وهو  ن تظهر محبتنا له في خدمة اآلخرين بمحبة وليس بعنف وتكبر وا 

هلل أبيه ليصير في شبه إنسان ويعلمنا كلمة اتواضع  اإللهيةيسوع المسيح وهو من الطبية 
والفرح  السالمو يعطينا الحرية وحده الرب يسوع الموت، موت الصليب.  حتىوكان هو طائعا 

د وبشرنا يحنا الو معلمهو يسوع الرب . والى االبد مع القديسين الرجاء لهذه الحياة والمستقبلةو 
 . المحب أن لنا آب واحد هو اهلل

 

مجتهدين أن  حبةبكل تواضع ووداعة وطول بال محتملين بعضكم بعضا في الم: ومكتوب
مثلما دعيتم  تحافظوا على وحدة الروح برابطة الوفاق. فإنما هناك جسد واحد وروح واحد،

يمان واحد ومعمودية واحدة مجميعكم دعوة لها رجاء واحد. ولك له وآب واحد  رب واحد وا  وا 
العظيم في إنجيل مّتى يسوع معلمنا قول ي للجميع وهو فوق الجميع وبالجميع وفي الجميع.

 اهلل يء نوركم أمام الناس ليروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات.فليض: هذا



. اهلل الحي هو والسالمفي التواضع الناس وأمام  هنسير أمامنا و سلكم أنفسنا و يّ ــقيريد أن نـ
ة ولتكن نعمأمين.  .بالروح القدس شركتنا هي مع اآلب ومع ابنه يسوع المسيحو معنا. 

 .ربنا يسوع المسيح وسالمه معكم كل يوم. آمين


