Sunnuntai 26.11.2017- Matteus 25: 31- 46 - Aihe: Kristus, kaikkeuden Herra.
Lukukappaleet : Ps 143 :1-10 ; Dan. 12 :1-3 ; Apoc. 20 : 11-21 :1

األحد  – 26.11.2017إنجيل متى  - 46-31 :25الموضوع :المسيح رب الكل.

السالم عليكم .عظتـ ـنا اليوم هو في إنجيل متى االصحاح  25واآليات  31الى  .46اليكم
القراءة باسم يسوع المسيح.
ِ ِ ِ ِ
ِِ ِ
اإل ْنس ِ ِ
ين َم َعهُ فَ ِح َينئِ ٍذ َي ْجلِ ُس َعلَى ُك ْرِس ِّي
ان في َم ْجده َو َجميعُ ا ْل َمالَئ َكة ا ْلق ِّديس َ
اء ْاب ُن ِ َ
َو َمتَى َج َ
الر ِ
م ْج ِد ِه .وَي ْجتَ ِمع أَمامهُ َج ِميع ُّ
الش ُع ِ
ضهُ ْم ِم ْن َب ْع ٍ
اف ِم َن
ض َك َما ُي َمي ُِّز َّ
اعي ا ْل ِخ َر َ
وب فَُي َمي ُِّز َب ْع َ
ُ
ُ َ َ
َ
َ
اف عن ي ِمينِ ِه وا ْل ِج َداء ع ِن ا ْليس ِار .ثَُّم يقُو ُل ا ْلملِ ُ َِِّ
ِ
ِ ِ ِ
ين َع ْن َي ِمينِ ِه :تَ َعالَ ْوا َيا
َ
يم ا ْلخ َر َ َ ْ َ
ك ل لذ َ
َ َ ََ
َ
ا ْلج َداء فَُيق ُ
َ
وت ا ْلمع َّد لَ ُكم م ْن ُذ تَأ ِ
ِ ِ
ْس ِ
ت
ت فَأَ ْ
ط َع ْمتُ ُمونِيَ ،ع ِط ْش ُ
يس ا ْل َعالَِم ألَِّني ُج ْع ُ
ُمَب َاركي أَبي ِرثُوا ا ْل َملَ ُك َ ُ َ ْ ُ
ت َغ ِريباً فَ َآوْي ـتُـ ُمونِيُ ،ع ْرَياناً فَ َك َس ْوتُ ُمونِيَ ،م ِريضاً فَ ُزْرتُ ُموِنيَ ،م ْح ُبوساً فَأَتَْيتُ ْم
فَ َس ـقَـ ـ ْي ـتُـ ـ ُمونِيُ ،ك ْن ُ
يب األ َْب َرُار ِح َينئِ ٍذَ :يا َر ُّ
ك؟ َو َمتَى
اك أ َْو َع ْ
ك َجائِعاً فَأَ ْ
ط َشاناً فَ َسقَ ْيَنا َ
ط َع ْمَن َ
ب َمتَى َأرَْيَنا َ
إِلَ َّي .فَُي ِج ُ

يب
ك َو َمتَى َأرَْيَنا َ
ك أ َْو ُع ْرَياناً فَ َك َس ْوَنا َ
ك َغ ِريباً فَ َآوْيَنا َ
َأرَْيَنا َ
ك َم ِريضاً أ َْو َم ْح ُبوساً فَأَتَْيَنا إِلَ ْي َك؟ فَُي ِج ُ
ك :ا ْل َح َّ
َح ِد إِ ْخ َوتِي َه ُؤالَ ِء الصغار فَبِي فَ َع ْلتُ ْم .ثَُّم َيقُو ُل
ا ْل َملِ ُ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :بِ َما أََّن ُك ْم فَ َع ْلتُ ُموهُ بِأ َ

ِِ ِ
ِ ِ
ِ
َِِّ
ين إِلَى َّ
يس َو َمالَئِ َكتِ ِه
ين َع ِن ا ْلَي َس ِار :ا ْذ َه ُبوا َعِّني َيا َمالَع ُ
أ َْيضاً للذ َ
الن ِار األََبدَّية ا ْل ُم َع َّدة ِإلْبل َ
ت َغ ِريباً َفلَ ْم تَأ ُْوونِيُ .ع ْرَياناً َفلَ ْم تَ ْك ُسونِي.
ت َفلَ ْم تُ ْ
ت َفلَ ْم تَ ْسقُونِيُ .ك ْن ُ
ط ِع ُمونِيَ .ع ِط ْش ُ
ألَِّني ُج ْع ُ
ونهُ ُه ْم أ َْيضاًَ :يا َر ُّ
ك َجائِعاً أ َْو
ب َمتَى َأرَْيَنا َ
ورونِيِ .ح َينئِ ٍذ ُي ِج ُيب َ
َم ِريضاً َو َم ْح ُبوساً َفلَ ْم تَُز ُ
ط َشاناً أ َْو َغ ِريباً أ َْو ُع ْرَياناً أ َْو َم ِريضاً أ َْو َم ْح ُبوساً ولَ ْم َن ْخ ِد ْم َك؟ فَُي ِج ُيبهُ ْم :ا ْل َح َّ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :بِ َما
َع ْ
َ
أََّن ُكم لَم تَ ْفعلُوه بِأَح ِد هؤالَ ِء الصغار فَبِي لَم تَ ْفعلُوا .فَيم ِ
ضي َه ُؤالَ ِء إِلَى َع َذ ٍ
ي َواأل َْب َرُار
اب أََب ِد ٍّ
ْ َ
ْ ْ َ ُ َ َُ
َْ
إِلَى َحَي ٍاة أََب ِدَّي ٍة.

هذا إنجيل اهلل

وت السَّماو ِ
ات وشبهه
وقبل هذا الخبر في هذا االصحاح تكلم الرب يسوع المسيح على َملَ ُك ُ
ََ
يس و َكان َخمس ِم ْنه َّن ح ِكيم ٍ
ِِ ِ
ات َو َخ ْم ٌس
ب َع ْشر َع َذ َارى أ َ
صابِ َ
َخ ْذ َن َم َ
يحهُـ ـ َّن َو َخ َر ْج َن للقَاء ا ْل َع ِر ِ َ َ ْ ٌ ُ َ َ
ج ِ
اهالَ ٍت .ثم ذكر مثل العبيد الحكماء الذين كانوا يترقبون مجيء سيدهم .بهذه األمثلة ايضا
َ
يخبرنا الرب يسوع عن عودته ويقول :فاسهروا إذن ألنكم ال تعرفون اليوم وال الساعة .عودة
يسوع من السماء جسديا كما صعد اليها هو موضوع رئيسي في الكتاب المقدس .عدة مرات
تكلم عن عودته ومثله بعودة ملك وشخص عظيم وعريس جاء فجأة وكان يتوقع أن يجد
خدامه مشغولين في خدمتهم ومستعدين له.
ونحن في آخر الزمان .والعالم مستمر في العنف والظلم والفساد والقتل .نحن ما زلنا في يوم
النعمة واإلصالح .ولما يعود الرب يسوع يكون يوم الحساب .يسوع سيكشف هو كل شيء

ون .نعم .المجد
كما قال :لَ ْي َس َخ ِف ٌّي الَ ُي ْ
وم الَ ُي ْعلَ ُم َوُي ْعلَ ُن .فَ ْانظُ ُروا َك ْي َ
ف تَ ْس َم ُع َ
ظهَ ُر َوالَ َم ْكتُ ٌ
ِ ِ
َِّ
ِ
َّح ِ
ين َ
لمخلصنا يسوعُ .ه َوَذا َيأْتي َم َع الس َ
اب َو َستَْنظُ ُرهُ ُك ُّل َع ْي ٍن َوالذ َ
ط َع ُنوهُ َوَي ُنو ُح َعلَ ْيه َجميعُ

ِ َِّ
قََبائِ ِل األ َْر ِ
اء ،ا ْلب َد َايةُ َو ِّ
ان
ض .هذا يقوله الرب يسوع :أََنا ُه َو األَِل ُ
النهَ َايةُ ،ا ْل َكائ ُن َوالذي َك َ
ف َوا ْلَي ُ
َوالَِّذي َيأْتِي ،ا ْلقَ ِاد ُر َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء.

ويقول عن نفسه :إبن االنسان .هذا اللقب ظهر في سفر النبي دنيال في القرن السادس قبل
يسوع وكانت أيضا رؤيا للنبي دنيال تشير الى المسيح الملك .إبن االنسان .ال يرى األشرار
مجد الالهوت ،إنما تقف عيونهم عند حدود الجسد الذي يحمل آثار المسامير والذي يظهر
هبا لهم .يظهر بشكل إنسان للناس ويحفظ شكل اهلل ألبناء اهلل .يسوع المسيح هو المولود
ُمر ً
ِ ِ
ان
من اهلل غير مخلوق .هو االبن الذي أ َْر َسلَه اهلل ِفي ِش ْب ِه َج َس ِد ا ْل َخ ِطَّي ِة َوأل ْ
َج ِل ا ْل َخطَّية ف َد َ
ا ْل َخ ِطَّيةَ ِفي ا ْل َج َس ِد .وأما عودته فتكون للخالص النهائي لمحبيه والحساب لمبغضيه.

يسوع المسيح الملك حررنا من عبودية الخطية وخوف الموت وطهرنا هلل شعبا مقدسا متحمسا
ِ
اآلن َن ْح ُن
اء َ
ألعمال صالحة أعدها اهلل سلفا لنسلك فيها .يبشرنا الرسول يوحنا :أَُّيهَا األَحَّب ُ
أَوالَ ُد ِ
ون ِم ْثلَهُ ألََّنَنا َسَن َراهُ َك َما ُه َو.
ون َولَ ِك ْن َن ْعلَ ُم أََّنهُ إِ َذا أُ ْ
اهلل َولَ ْم ُي ْ
ظ ِه َر َن ُك ُ
ظ َه ْر َب ْع ُد َما َذا َسَن ُك ُ
ْ

طهِّر َن ْفسه َكما هو طَ ِ
الرج ِ ِ
ِ
ُّ
اهٌر .المسيحي يحمل إسم المسيح فيه.
َو ُكل َم ْن ع ْن َدهُ َه َذا َّ َ ُ
اء به ُي َ ُ َ ُ َ ُ َ
المسيح فينا ونحن في المسيح .فَالَ َن ْخ َج ْل ِم ْن أجل َه َذا االسم َب ْل ُن َم ِّج ُد اهلل أبينا .بهذا يتميز
أبناء النور من األشرار :بالوفاء في أعمال اهلل الصالحة بالرجاء والصبر والمحبة.

والحكم ال يكون على أساس االعمال الدينية واالعمال اإلنسانية .هذه أعمال يمارسها أي
إنسان .حكم يسوع المسيح يكون على أساس االيمان به هو إبن اهلل الحي الذي يميز هو بين

ِ
األبرار واألشرار .أما األشرار فهم الذين ال يمجدون االبن .كما هو مكتوبَ :م ْن لَهُ اال ْب ُن َفلَهُ
ا ْلحياةُ ،ومن لَيس لَه ابن ِ
ت لَهُ ا ْل َحَياةُ .الرب يسوع يعرف خاصته .إنه الراعي
اهلل َفلَ ْي َس ْ
ََ َ َ ْ ْ َ ُ ْ ُ

ِ ِ
ُع ِطيهَا
َع ِرفُهَا فَتَ ْتَب ُعنِي َوأََنا أ ْ
ص ْوتِي َوأََنا أ ْ
الصالح .يقول في الكتاب المقدس :خ َرافي تَ ْس َمعُ َ
ك إِلَى األَب ِد والَ ي ْخطَفُها أَح ٌد ِمن ي ِدي .أَبِي الَِّذي أ ْ ِ
َعظَ ُم
َحَياةً أََب ِدَّيةً َولَ ْن تَ ْهلِ َ
اها ُه َو أ ْ
َعطَاني إَِّي َ
َ َ ْ َ
َ َ َ
ف ِمن ي ِد أَبِي .أََنا واآلب و ِ
ِ
ِ
اح ٌد.
َح ٌد أ ْ
َن َي ْخطَ َ ْ َ
م َن ا ْل ُك ِّل َوالَ َي ْقد ُر أ َ
َ ُ َ
اهلل يتكلم لإلنسان بالروح القدس في ضميره وذكرياته وبالخ ـليقة واختبارات االيام وبالكتاب
المقدس .اهلل يتكلم لينتج في االنسان التوبة وااليمان للغفران وتجديد الحياة الى االبد .اهلل
أعطى لجميع الخلق الحياة والنفس وكل شيء وهو يريد أن يبحثوا عنه لعلهم يلتمسونه
فيهتـ ـدوا إليه؛ فإنه ليس بعيدا عن كل واحد من البشر ألن به نحيا ونتحرك ونوجد .اهلل ال

ِِ
يفضل أحدا على أحد ،ب ْل ِفي ُك ِّل أ َّ ٍ َِّ
صَنعُ ا ْلبَِّر فهو َم ْق ُبو ٌل ِع ْن َدهُ .لهذا ،الحكم
َ
ُمة الذي َيتَّقيه َوَي ْ
بيسوع ال مفر منه وال يكون عذر لإلنسان المسئول الوحيد على نفسه وكالمه وأعماله.
ذكر يسوع الجياع والعطا ْش والغرباء والعري والمرضى والمحبوسين وشبه نفسه بهم وهو
يريدنا أن نشعر مث ـله وأن ننظر الى المصابين بشفقة ورحمة .ولما تعمل الخير ال تبرح

أمامك ليمدحك الناس وال تحسب كم قدمته لآلخرين .فال تدع يدك اليسرى تعرف ما تفعله
اليمنى .الرب يسوع يريدنا أن نمارس كل شيء من روح المحبة ونبشر باإلنجيل في الكالم

اع َملُوا ِم َن ا ْل َق ْل ِب
واالفعال .الرسول بولس يعلمنا أيضا بالروح القدوس ويقولَ :و ُك ُّل َما فَ َع ْلتُ ْم فَ ْ

ِ
ْخ ُذون ج َز ِ ِ
ب لَ ْيس لِ َّلن ِ ِ ِ
ِ
الر َّ
الر ِّ
ب
ون َّ
ين أنكم ِم َن َّ
اء ا ْلم َيراث ألََّن ُك ْم تَ ْخد ُم َ
اس َعالم َ
ب َستَأ ُ َ َ َ
َك َما ل َّلر ِّ َ
ِ
ظلَ َم بِ ِه وَل ْي َس ُم َح َاباةٌ.
يحَ .وأ َّ
َما الظَّالِ ُم فَ َس َينا ُل َما َ
ا ْل َمس َ
المعد لكم منذ تأسيس العالم .هذا وعد إبن اهلل الحي .وهو
تعالوا يا َ
مباركي أبي رثوا الملكوت ُ
ينادي كل الناس النه يؤكد لنا أن اهلل أحب العالم حتى بذل إبنه الوحيد لكيال يهلك كل من
يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية .الرب ال يبطيء في إتمام وعده كما يظنه بعض الناس،
ولكنه يتأنى عليكم ،فهو ال يريد ألحد من الناس أن يهلك ،بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا
إليه تائبين .من الرب المسيح نعلم أن اهلل أعد االنسان للملكوت األبدي .أما األشرار فهم
اختاروا ألنفسهم بأنفسهم أن يسيروا الى ما أُعد إلبليس وجنوده.
ونحن نذكر قول يسوع :الحق الحق أقول لكم إن من يسمع كالمي ويؤمن بالذي أرسلني
تكون له الحياة األبدية وال يحاكم في اليوم األخير ألنه قد انتقل من الموت إلى الحياة.
فلنتمسك دائما بالرجاء الذي نعترف به ألن الذي وعدنا بتحقيقه هو أمين وصادق .وننتبه كل

َع َما َل الظُّْل َم ِة
واحد لآلخرين ونشجع بعضنا بعضا على المحبة واألعمال الصالحة .وَن ْخَل ْع أ ْ
الشهو ِ
ب يسو َ ِ
صَنع تَ ْدبِي اًر لِ ْل َجس ِد أل ْ ِ َّ
الن ِ
َسلِ َحةَ ُّ
ات .نحن
ور .ن ْلَب ُس َّ
ع ا ْل َمس َ
يح َوالَ َن ْ
َوَن ْلَب ْس أ ْ
َ
الر َّ َ ُ
َجل َ َ

الذين بالمسيح نؤمن بِ ِ
اهلل الَِّذي أَقَامه ِمن األَمو ِ
َّ ِ ِ
اءنا ُه َما
ات َوأ ْ
يم َاننا َوَر َج َ
َعطَاهُ َم ْجداً َحتى إ َّن إ َ
َ ُ َ َْ
ِ
الري ِ
َخ ِوَّي ِة ا ْلع ِد ِ
ِ
ِ
اع ِة ا ْل َح ِّ
اء.
ق بِ ُّ
الرو ِح لِ ْل َم َحَّب ِة األ َ
يمة ِّ َ
في اهلل مطهرين أنفسنا في طَ َ
َ َ

وليملك في قلوبكم سالم المسيح الذي إليه دعيتم في الجسد الواحد؛ كونوا شاكرينَ .يقُو ُل
ِ
ِ
َّ ِ
الر ُّ
يح َم َع
ين .تَ َعا َل أَُّيهَا َّ
ع ا ْل َم ِس ِ
ب َي ُسوعُ .نِ ْع َمةُ َربَِّنا َي ُسو َ
الشاه ُدَ :ن َع ْم ،أََنا آتي َس ِريعاً .آم َ
ِ
ِ ِ
ين.
َجميع ُك ْم .آم َ

