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النعمة والسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي من إنجيل متّى االصحاح 6

واالعداد  19الى  .24اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح:

ض ح ْي ُ ِ
ِ
ب الس ِ
ونَ .ب ِل ا ْكنُِزوا
َّدأُ َو َح ْي ُ
ُّوس َوالص َ
ث َي ْنقُ ُ
الَ تَ ْكن ُزوا لَ ُك ْم ُكُنو اًز َعلَى األ َْر ِ َ
ون َوَي ْس ِرقُ َ
َّارقُ َ
ث ُي ْفس ُد الس ُ
ِ
لَ ُكم ُكُنو اًز ِفي السَّم ِ
ون
ون ألََّنهُ َح ْي ُ
ص َدأٌ َو َح ْي ُ
اء َح ْي ُ
ث الَ َي ْنقُ ُ
ث َي ُك ُ
ون َوالَ َي ْس ِرقُ َ
ب َس ِارقُ َ
ث الَ ُي ْفس ُد ُس ٌ
وس َوالَ َ
ْ
َ
ِ
ِ
طةً فَجس ُد َ ُّ
ون َنِّي اًرَ .وِا ْن
َك ْن ُز َك ُه َن َ
اج اْل َج َسِد ُه َو اْل َع ْي ُن فَِإ ْن َك َان ْ
ون َقْلُب َك أ َْيضاً .س َر ُ
ك ُكلهُ َي ُك ُ
اك َي ُك ُ
ت َع ْيُن َك َبسي َ َ َ
َّ
ت ع ْيُن َك ِشِّريرةً فَجس ُد َك ُكلُّه ي ُكون م ِْ
ان ُّ
ون .الَ َي ْقِد ُر
يك َ
ور الَِّذي ِف َ
َك َان ْ َ
ظالَماً فَالظالَ ُم َك ْم َي ُك ُ
ظلماً فَِإ ْن َك َ
َ ََ
الن ُ
َُ ُ ُ
ِ
اآلخر أَو يالَ ِزم اْلو ِ
ِّد ْي ِن ألَنَّه إِ َّما أَن ي ْب ِغض اْلو ِ
اح َد َوُي ِح َّ
ون
اح َد َوَي ْحتَِق َر َ
َن َي ْخِد َم َسي َ
َح ٌد أ ْ
ُ
أَ
اآلخ َر .الَ تَ ْقد ُر َ
ب ََ ْ ُ َ َ
ْ ُ َ َ
ال.
َن تَ ْخِد ُموا اللَّهَ َواْل َم َ
أْ
هذه كلمة اهلل
أقوال المسيح التي نتأملها جاءت في موعظته على الجبلُ .ك ُّل َكلِم ِ
ات فَِم يسوع الطاهر هي اْل َح ِّ
ق .لَ ْي َس
َ
ِفيها إعوجاج والَ اْلتِواء وال إكتئاب .كالم الرب يسوع واضح ومستقيم .أفضل من اْل ِفضَّة و َّ
الذ َه ِب .كلمة
ٌَ
َ
َ
الّللِ ِئ .و ُك ُّل اْلجو ِ
اه ِر الَ تُ َس ِاويهَا.
الرب َخ ْيٌر ِم َن ّ
ََ
َ
وت الس ِ
َخفَاهُ.
ان فَأ ْ
فى ِفي َح ْق ٍل َو َج َدهُ إِ ْن َس ٌ
في هذا االنجيل يقول الرب يسوع :أ َْيضاً ُي ْشبِهُ َملَ ُك ُ
َ
َّم َاوات َك ْن اًز ُم ْخ ً
ِِ
ان لَهُ َوا ْشتََرى َذلِ َك اْل َح ْق َل .لما توجد يسوع ،فأنت وجدت الحياة األبدية فما
ضى َوَب َ
َو ِم ْن فَ َرحه َم َ
اع ُك َّل َما َك َ

نمو
تبقى ملتصق بحياتك الماضية لكنك تتمسك بيسوع وت ـنـظر اليه فوق كل شيء .والحياة المسيحية هي ّ
ق ح ْي ُ ِ
يح َجالِ ٌس
روحي يوم بعد يوم .كما هو مكتوب :فَِإ ْن ُك ْنتُ ْم قَ ْد قُ ْمتُ ْم َم َع اْل َم ِس ِ
يح فَا ْ
ث اْل َمس ُ
طلُُبوا َما فَ ْو ُ َ
يح ِفي ِ
عن ي ِم ِ ِ
ق الَ بِ َما َعلَى األ َْر ِ
اهلل.
ض ألََّن ُك ْم قَ ْد ُمتُّ ْم َو َح َياتُ ُك ْم ُم ْستَتِ َرةٌ َم َع اْل َم ِس ِ
اهتَ ُّموا بِ َما فَ ْو ُ
ين اهللْ .
َْ َ
ض ح ْي ُ ِ
ِ
ب الس ِ
ون .من قديم
َّدأُ َو َح ْي ُ
ُّوس َوالص َ
ث َي ْنقُ ُ
الَ تَ ْكن ُزوا لَ ُك ْم ُكُنو اًز َعلَى األ َْر ِ َ
ون َوَي ْس ِرقُ َ
َّارقُ َ
ث ُي ْفس ُد الس ُ
الزمان أحب االنسان المال والرفاهية .وهو يستعمل كل ما في استطاعته للحصول على المال .جعل
المال األهم في حياته .والكتاب المقدس يعلمنا أن م َحَّبةَ اْلم ِ
َص ٌل لِ ُك ِّل ُّ
الش ُر ِ
ور ،الَِّذي إِِذ ْاب ـتَـ ـ َغ ـاهُ قَ ْوٌم
ال أ ْ
َ
َ
ِ
ان وطَعُنوا أ َْنفُسهم بِأَوج ٍ ِ
ُّ
ِ
ِّد ْي ِن ألَنَّهُ إِ َّما
َن َي ْخِد َم َسي َ
اع َكث َيرٍة .والرب يسوع يقول :الَ َي ْقد ُر أَ َح ٌد أ ْ
َ ُْ ْ َ
َ
يم ِ َ َ
ضلوا َع ِن اإل َ
ِ
اآلخر أَو يالَ ِزم اْلو ِ
أَن ي ْب ِغض اْلو ِ
اح َد َوُي ِح َّ
ال .كالم
َن تَ ْخِد ُموا اللَّهَ َواْل َم َ
اح َد َوَي ْحتَِق َر َ
ون أ ْ
اآلخ َر .الَ تَ ْقد ُر َ
ب ََ ْ ُ َ َ
ْ ُ َ َ
واضح .أما الجاهل فيستهزئ بالحكمة والفهم.

حولون
المال يعمي الناس .حتى الفقير لما يصبح ً
غنيا ينسى كيف كان .رؤساء الد ّول يسيطرون عليهم وي ّ
مليارات الدوالرات الى أبناك خارجية وشعوبهم يعيشوا في اليأس والضيق .االنسان في حماقته يعبد المال.
ومذا ينتفع له لو ربح العالم وخسر نفسه؟ صحيح أن المال يسد حاجات كثيرة .أما األفضل من المال:
كلمة يسوع المسيح الملجأ المضمون األمين الثابت الى االبد .ويقول الرب :ا ْكنُِزوا لَ ُكم ُكُنو اًز ِفي السَّم ِ
اء
ْ
َ
ِ
ون .الكنوز التي يشير اليها يسوع ليست كما
َح ْي ُ
وس َوالَ َي ْنقُ ُ
وص َوالَ َي ْس ِرقُ َ
ص ٌ
ث الَ ُي ْفس ُد َها ُس ٌ
ب َع ْنهَا لُ ُ
يضنه البعض أنها المكافآت في الجنة لألعمال الحسنة التي يمارسها االنسان على األرض.

في الحقيقة االنسان ال يستحق شيء من اهلل وال يمكن أن يقدم للرب شيء .اهلل أعطانا كل شيء مجانا
ان وَذلِ َك لَيس ِم ْن ُكم .هو ع ِطيَّةُ ِ
في إبنه يسوع كما هو مكتوب :ألََّن ُكم بِ ِّ ِ َّ
ص َ ِ ِ
اهلل؛ لَ ْي َس
ْ َُ َ
َْ
الن ْع َمة ُم َخل ُ
ْ
ون باإل َ
يم ِ َ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ع أل ْ ٍ
َعم ٍ
ين في اْل َمس ِ
صال َحة قَ ْد َس َب َ
يح َي ُسو َ
ال َك ْيالَ َي ْفتَخ َر أ َ
َح ٌد ألَنَّ َنا َن ْح ُن َع َملُهُ َم ْخلُوِق َ
َع َمال َ
ق اهللُ
م ْن أ ْ َ
َع َّد َها لِ َكي َن ْسلُ َك ِفيهَا .السماء هو ملك اللَّ ِه و ُك ْرِسُّيه واأل َْر ِ
ض هي َم ْو ِطئُ قَ َد َم ْي ِه .كل ما في السماء وعلى
فَأ َ
َ
ْ

األرض فهو ملك اهلل االب .فهو يريد الرحمة والبر والسالم والحق والطهارة والمحبة بالسماع ليسوع المسيح
َّة ِفي السَّم ِاوي ِ
وحي ٍ
الذي هو كنزنا في السماء بفضل اهلل الَِّذي بارَك َنا بِ ُك ِّل برَك ٍة ر ِ
يح.
َّات ِفي اْل َم ِس ِ
ََ ُ
ََ
َ

اهلل يريد أن نصنع الصالح ال لننال جزاء في السماء لكن لينتشر الخير والحق وليتمجد إسمه فينا على
األرض .جزاؤنا في السماء وعلى األرض هو المسيح نفسه .من لِي ِفي السَّم ِ
يد َش ْيئاً
اء سواه َو َم َعه الَ أ ُِر ُ
َْ
َ
ِفي األ َْر ِ
ض؟ اهلل يريد أن نكون أغنياء في أعمال صالحة وأسخياء في العطاء كرماء في التوزيع .يقول:
ث اْلم ِسيح ج ِالس عن ي ِم ِ ِ
ق الَ بِ َما
فَِإ ْن ُك ْنتُ ْم قَ ْد قُ ْمتُ ْم َم َع اْل َم ِسي ِح فَا ْ
اهتَ ُّموا بِ َما فَ ْو ُ
طلُُبوا َما فَ ْو ُ
ين اهللْ .
ق َح ْي ُ َ ُ َ ٌ َ ْ َ
يح ِفي ِ
َعلَى األ َْر ِ
اهلل .االعمال الحسنة التي يقدمها المسيحي هي
ض ألََّن ُك ْم قَ ْد ُمتُّ ْم َو َح َياتُ ُك ْم ُم ْستَتِ َرةٌ َم َع اْل َم ِس ِ
طبيعية فيه النه يعملها باسم يسوع المسيح الساكن فيه بالروح القدس .لما يعطي بركة لساعي أو يوضع
من ماله في سلّة العطايا في الكنيسة فهو يعمل هذا بفرح مت ـشك ار الى اهلل االب الذي أعطاه الفرصة

سجل هو أسماءنا في سج ّل الحياة في السماء.
ليصنع الخير آلخرين .بفضل المسيح الذي ّ

هكذا قال الرب يسوع مرة لتالميذه بعدما أرسلهم يبشروا الناس بملكوت اهلل القريب .بعد رجعوهم فارحين،
قال لهم الرب أن يفرحوا ال بالنتائج التي شاهدوها من عملهم بل يفرحوا الن أسماءهم قد كتبت في ملكوت
السماوات .الرب يسوع المسيح يوجه إنتباهنا الى إحتياج االخرين لمساعدتهم ليخرجوا من الضيق واليأس.
هذ هو مبدأ الكنيسة من البداية :التبشير باالنجيل والطاعة ليسوع ومساعدة المحتاجين .ال ننس كذلك أن

من الكنيسة أنشئت منظمات غير حكومية مثل الصليب األحمر ومنظمة العفو الدولية وغيرها.

َجلِ ُك ُم
ع اْل َم ِس ِ
ون نِ ْع َمةَ َرب َِّنا َي ُسو َ
يح أََّنهُ ِم ْن أ ْ
ويعلمنا الرسول بولس هذه الحقيقة العظيمة ويقول :فَِإَّن ُك ْم تَ ْع ِرفُ َ
ا ْفتَقَ َر َو ُه َو َغنِي لِ َك ْي تَ ْستَ ْغُنوا أ َْنتُ ْم بِفَ ْق ِرِه .نعم .فالرب يسوع أغنانا بمعرفة اهلل وهبة الروح القدس والحياة

الفضلى واإليمان الصحيح ورجاء جديد والمحبة اإللهية .الرب يسوع الحي هو قريب وهو كنزنا وفرحنا
طهُِّر َن ْف َسهُ َك َما أن المسيح ُه َو
وسالمنا في هذ العالم وفي اآلتي .لهذا ُك ُّل َم ْن ِع ْن َدهُ َه َذا َّ
اء بِ ِه ُي َ
الر َج ُ
ِ
اهر .ويبشرنا إبن اهلل أن ُكُنوزنا ِفي الس ِ
ِ
ون.
ون َوالَ َي ْس ِرقُ َ
ص َدأٌ َوالَ َي ْنقُُبها َس ِارقُ َ
َّماء الَ ُي ْفس ُدها ُس ٌ
وس َوالَ َ
طَ ٌ
َ
والدخول الى ملكوت السماوات هو بالوالدة الجديدة بيسوع المسيح إبن اهلل.
اخ َوالَ َو َجعٌ ِفي َما َب ْع ُد أل َّ
ور األُولَى قَ ْد
ص َر ٌ
في ملكوت السماء ال يوجد اْل َم ْو ُ
ت والَ َي ُك ُ
ون ُح ْزٌن َوالَ ُ
ُم َ
َن األ ُ
ت .هذا هو السماء الذي فتحه لنا الرب يسوع بموته على الصليب لكي يقربنا الى اهلل االب .في هذه
ضْ
َم َ
ِ
الموعظة على الجبل الرب يسوع يقول لنا :ا ْد ُخلُوا ِم َن اْل َب ِ
َّي ِ
اب الضِّ
يق الَِّذي
ب الطَّ ِر ُ
اب َوَر ْح ٌ
ق ألََّنهُ َواسعٌ اْل َب ُ
َِّ
ِ ِ
يق الَِّذي ُي َؤِّدي إِلَى اْل َح َي ِاة
ب الطَّ ِر َ
َض َي َ
ون ِم ْنهَُ .ما أ ْ
اب َوأَ ْك َر َ
ق اْل َب َ
ين َي ْد ُخلُ َ
ون ُه ُم الذ َ
ُي َؤِّدي إِلَى اْلهَالَك َو َكث ُير َ
احتَِرُزوا ِمن األ َْنبِي ِ
َِّ
ِ
اء اْل َك َذ َب ِة .فال نتبع الناس في أوهامهم وخيالهم وأكاذيبهم.
ونهُْ .
ين َي ِج ُد َ
َ
َ
ون ُه ُم الذ َ
َوَقليلُ َ
لنا طريق حقيقي وحي الى السماء :إنه يسوع المسيح الحبيب .فلنثبت في االيمان به وإلسمه المجيد .هو
ِِ
طلُُبهَا األ َُم ُم ألَ َّن أ ََبا ُك ُم
ب أ َْو َما َذا َنْل َب ُس؟ فَِإ َّن َهِذ ِه ُكلَّهَا تَ ْ
ينَ :ما َذا َن ْأ ُك ُل أ َْو َما َذا َن ْش َر ُ
يقول :فَالَ تَ ْهتَ ُّموا قَائل َ
وت اللَّ ِه َوبَِّرهُ َو َهِذ ِه ُكلُّهَا تَُز ُاد لَ ُك ْم .فَالَ تَ ْهتَ ُّموا
َّم ِاو َّ
ون إِلَى َهِذ ِه ُكلِّهَا .لَ ِك ِن ا ْ
طلُُبوا أ ََّوالً َملَ ُك َ
ي َي ْعلَ ُم أََّن ُك ْم تَ ْحتَ ُ
اج َ
الس َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ
ِ ِِ ِ
لِْل َغِد أل َّ
َن
َستَ ْوِد ُع ُك ْم َيا إِ ْخ َوتِي للَّه َولِ َكل َمة ن ْع َمته اْلقَاد َرِة أ ْ
َن اْل َغ َد َي ْهتَ ُّم بِ َما ل َن ْفسهَ .ي ْكفي لكل َي ْوم َش ُّرهَُ .و َ
اآلن أ ْ
ِ
ين .آمين.
تَْبنَِي ُك ْم َوتُ ْع ِط َي ُك ْم ِم َيراثاً َم َع َج ِم ِ
يع اْل ُمقَ َّدس َ

