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الى  5عظتنا اليوم هي في إنجيل مّتى االصحاح الثامن واالعداد نعمة اهلل وسالم يسوع لكم. 
 راءة النص باسم يسوع:ق. اليكم 13

وٌح ِفي َوَلمَّا َدَخَل َيُسوُع َكْفَرَناُحوَم َجاَء ِإَلْيِه َقاِئُد ِمَئٍة َيْطُلُب ِإَلْيِه. َوَيُقوُل: َيا َسيُِّد ُغاَلِمي َمْطرُ 
َفَأَجاَب َقاِئُد اْلِمَئِة: َيا َسيُِّد َلْسُت  َأَنا آِتي َوَأْشِفيِه.َفَقاَل َلُه َيُسوُع:  .ًا ِجدَّاً َمْفُلوجًا ُمَتَعذِّباْلَبْيِت 

أَلنِّي َأَنا َأْيضًا ِإْنَساٌن َتْحَت  َمًة َفَقْط َفَيْبَرَأ ُغاَلِميُمْسَتِحّقًا َأْن َتْدُخَل َتْحَت َسْقِفي َلِكْن ُقْل َكلِ 
ِدَي: اْفَعْل َهَذا َفَيْأِتي َوِلَعبْ  لتعاَتْحَت َيِدي. َأُقوُل ِلَهَذا: اْذَهْب َفَيْذَهُب َوِِلَخَر:  ُسْلَطاٍن. ِلي ُجْندٌ 

َب َوَقاَل ِللَِّذيَن َيْتَبُعوَن: َاْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم َلْم َأِجْد َواَل ِفي ِإْسَراِئيلَ  .َفَيْفَعلُ   َفَلمَّا َسِمَع َيُسوُع َتَعجَّ
َوَأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َكِثيِريَن َسَيْأُتوَن ِمَن اْلَمَشاِرِق َواْلَمَغاِرِب َوَيتَِّكُئوَن َمَع ِإْبراِهيَم  ْقَداِر َهَذا.ِإيَمانًا ِبمِ 

ْسحاَق َوَيْعُقوَب ِفي َمَلُكوِت السََّماَواتِ  َوَأمَّا َبُنو اْلَمَلُكوِت َفُيْطَرُحوَن ِإَلى الظُّْلَمِة اْلَخاِرِجيَِّة.  َواِ 
ثُمَّ َقاَل َيُسوُع ِلَقاِئِد اْلِمَئِة: اْذَهْب َوَكَما آَمْنَت ِلَيُكْن َلَك.  .ْلُبَكاُء َوَصِريُر اأَلْسَنانِ ُهَناَك َيُكوُن ا

 َفَبَرَأ ُغاَلُمُه ِفي ِتْلَك السَّاَعِة.

 هذه كلمة اهلل
 

في شمال فلسطين.  الجليل ةر يبحهي مدينة على شاطئ  َكْفَرَناُحومَ و  .َدَخَل َيُسوُع َكْفَرَناُحومَ 
صاحب  . ضابط عسكريَقاِئُد ِمَئةٍ فوقف أمامه هذا الجندي. ولم يكن جندي عادي. إنه 

بشرف.  االنجيلمذكور في وهذا الضابط هو أول جندي وثــني  الجيش الروماني. السلطة في
لما كان  هللاعترف بيسوع إبن اهناك ضباط آخرون يذكرهم العهد الجديد مثل قائد المئة الذي 

بإله إسرائيل  همنامإي بسببرومانيون آخرون يذكرهم الكتاب  أمثلةهناك على الصليب. الرب 
    .الحي الجّبار

 



روعة الدين بيسوع، ليس إلظهار آمنوا  الوثنيون الذينالكتاب المقدس  يذكرعندما 
 ثيرتأشخص يدخل هذا الدين من . هم كاإلسالمدين يصرح البعض عنكما ومصداقيته 

عجابه ال اتباخطلا عطي تال  هاولكنوالناس  درضي الجسوالطقوس التي تلممارسات بابليغة وا 
هو من المسيح يعلم أن االيمان ب. الكتاب المقدس خالصواللغفران وال تضمن ا يقينأي 

المسيحية ليست التوبة وااليمان. لينتج فيه في الخاطئ  العاملالروح القدس بالسماع لكلمته و 
الن يسوع يقول: أنا هو الطريق والحق والحياة ال احد يأتي الى اِلب إال بي. حياة . إنها ديناً 

 هبتواضع نفسهبالى الرب وهذا ما حدث لهذا القائد الروماني. بعدما سمع عن يسوع جاء 
. ُمَتَعذِّب ِجدَّاً الَمْفُلوج لخادمه ال لكنومعترفا بسلطان يسوع. وجاء بطلب لم يكن لمصلحته 

 . خادمه نحوموقفه  .هذا القائد في كفرناحوم ئع فيراشيء وهذا 
 

الخادم حسب القانون الروماني هو عبد خاضع إلرادة سيده الذي له كل السلطة على حياته 
ومماته. وهذا القائد وضع نفسه هو في خدمة عبده. ألم يفعل اهلل نفس الشيء معنا لما أرسل 

يسوع وضع نفسه في  ويطهرنا؟كل خطيئة  يغسلنا منو  يشفيناإبنه يسوع المسيح ليخدمنا و 
الفكر الذي هو أيضا في المسيح يسوع. إذ إنه فليكن فيكم هذا حالة عبد كما يقول الكتاب: 

بل أخلى نفسه  وهو الكائن في هيئة اهلل لم يعتبر مساواته هلل خلسة أو غنيمة يتمسك بها
ذ ظهر بهيئة إنسان أمعن في االتضاع وكان طائعا  متخذا صورة عبد صائرا شبيها بالبشر وا 

 . حتى الموت، موت الصليب
 

أنتم تدعونني معلما وسيدا وقد قول لتالميذه ولنا أيضا: ييسوع في إنجيل يوحنا نسمع 
فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أقدامكم، فعليكم أنتم أيضا أن  صدقتم، فأنا كذلك.

خدمة  ملوا مثل ما عملت أنا لكم.ــفقد قدمت لكم مثاال لكي تع ،يغسل بعضكم أقدام بعض
ن يخدمني فليتبعني وحيث أكون أنا يكون من أراد أاالخرين هي خدمة اهلل لهذا يقول: 

 درس رائع في هذا القائد المئة المذكور فيولنا  .خادمي أيضا وكل من يخدمني يكرمه أبي



مصمما على بذل كل المريض الى الموت جاء هو الى يسوع.  محبته لعبدهن م. هذا النص
  ه.خادم ما في وسعه إلنقاذ

 

ال فيرمى مثـل آلة قيمة العبد عند الرومان هي أنه يكون  في صحة جيدة للعمل في الطاعة وا 
ال منفعة لها. أما هذا القائد المئة فأظهر محبته لخادمه الذي كان يحبه أيضا ويحب العيش 

ال تنظر الى مصلحتها  ةحبماله ليخدمه بسرور وفي كل وقت ليال ونهارا. و سيد في منزل
خدم بفرح. والمحبة الحقيقية تطرد الخوف وال تحقر لكنها تفرح بالحق وت الخاصة وال للعيوب
والمحبة ترافق االيمان. بهذا تميز هذا القائد. بإيمانه من . كثيرة طاياخارجا وهي تستر خ

يكون مستعد ان يذهب معه  الرب جعلت والتيفيه التي شاهدها يسوع  ةغير عادي ةحبّ م
بين الناس ولم يرفض  دائما مستعد لخدمة الناس. لم يعمل فرق هو يسوعو  .ليشفي خادمه

 ابدا أي شخص تقدم اليه بتواضع وثقة. 
 

لَيْسَمُعوا َوُيْشَفْوا ِمْن ه ت الناس تجي عندكانوَ انتشر ه خبر مرضى و يشفي جميع ال يسوعكان 
ِإْن َأَرْدَت َقاِئاًل: َيا َسيُِّد  يسوعَأْبَرُص َجاَء َوَسَجَد لَ في بداية هذا االصحاح نقرأ عن  .َأْمَراِضِهمْ 

يحب اهلل . ُقْل َكِلَمًة َفَقْط َفَيْبَرَأ ُغاَلِميواالن يقول قائد المئة ليسوع: َأْن ُتَطهَِّرِني. َتْقِدْر 
الضابط إعترف أوال بضعفه أمام يسوع. واعترف أيضا هذا  لمترفق بالمسكين.االمتواضع و 

هم شريعة اهلل التي كانت عند .ليرثوه رفضوه ودهليي أعّده اهلل لذالخالص البسلطان يسوع. 
محبة القريب. ولكنهم مثل الدينيين في كل الديانات يقولوا أن القريب هو الشخص من بتأمر 

ال والكذب  يسير في طريق الخيالفهو بدينه  خرتيفاالنسان الذي أمتي ومّلتي وعقيدتي. 
في العالم الناس تبحث عن مصالحها وكل واحد يبغي  .المحبةوال ن الحياة ميعرف شيء 

 من المحبة والسالم اال الكلمة.  وايعرف افهم يمارسوا عقائدهم بالعنف وماالخرين يخدموه. 
  

سيد، أنا ال أستحق أن تدخل تحت سقف بيتي. إنما قل كلمة  : ياالمئة ليسوعقائد وقال 
كلمة. ب يشفي من بعيدأن  ةر دقوال ةيسوع السلطأن ل شِهدتصريح عظيم.  فيشفى خادمي.



فسِمع ليسوع يقول له أن  قائه في البحر كل الليل وما اصطادوا سمكفهو ور مرة بطرس كان 
كلمة الرب حية  َعَلى َكِلَمِتَك ُأْلِقي الشََّبَكَة.: بطرس قالف، يرمي شبكته في مكان معين

يقِ  الرَّبُّ َمْلَجًأ ِلْلُمْنَسِحقِ وفعالة.  ْتُرْك يَ َلْم  ـهأَلنَّ  هاْلَعاِرُفوَن اْسمَ  هَوَيتَِّكُل َعَليْ  َمْلَجًأ ِفي َأْزِمَنِة الضِّ
ان يدخل الى بيت  وديهالي قائد المئة هو وثني وشريعة اليهود كانت تمنع .ه أبداَطاِلِبي

ن. أكيد أن هذا و جسان غيرهمدينيين المدعين التقوى يعتبرون نفوسهم طاهرين و الالوثنيين. 
 واحترمها.. تقاليد اليهودالوثني كان يعرف القائد 

 

َيا َسيُِّد َلْسُت ني؟ فقال: ــاختبره يسوع وكأنه يسأله: هل تريد ان أدخل تحت سقفك أنت الوثو 
فأنا والكالم عجب يسوع. واستمر يسمع لهذا القائد يقول:  .َأْن َتْدُخَل َتْحَت َسْقِفيُمْسَتِحّقًا 

؛ أقول ألحدهم: اذهب فيذهب، يديأيضا رجل تحت سلطة أعلى مني، ولي جنود تحت 
في وتنفيذه أهمية االمر كان يعرف كجندي  وِلخر: تعال فيأتي، ولعبدي: افعل هذا فيفعل.

هذا كان و تـشفع في خادمه  وهذا. ا تقولمكون كوسي أعط أمرك كلمة : قلقال ليسوعف .الالح
الذي رآه يسوع ووجده في هذا الوثني والذي لم يجد في أي يهودي تواضع مصوت اإليمان ال

 في إسرائيل. 
 

ينوب ويطلب الرحمة لعبده وينحني أمام يسوع. نجد أمثلة وثنيين نالوا  المستوىسّيد رفيع 
سيد،  ارحمني ياتصرخ الى يسوع وتقول:  اْمَرَأٌة َكْنَعاِنيَّةٌ سبيل المثل يسوع. على الخالص ب

 َلْيَس َحَسنًا َأْن ُيْؤَخَذ ُخْبُز اْلَبِنيَن َوُيْطَرَح ِلْلِكاَلِب.جابها يسوع: أ .ابنتي معذبة يسكنها شيطان
ِحيَنِئٍذ َقاَل  اْلُفَتاِت الَِّذي َيْسُقُط ِمْن َماِئَدِة َأْرَباِبَها.َفَقاَلْت: َنَعْم َيا َسيُِّد. َواْلِكاَلُب َأْيضًا َتْأُكُل ِمَن 

مثل و  َيُسوُع َلَها: َيا اْمَرَأُة َعِظيٌم ِإيَماُنِك ِلَيُكْن َلِك َكَما ُتِريِديَن. َفُشِفَيِت اْبَنُتَها ِمْن ِتْلَك السَّاَعِة.
ثل قائد مئة آخر إسمه كرنيليوس ين. ومالسامري الصالح الذي عمل ما لم يعملوه رجال الدّ 

ٌم َعَلى وقال له بطرس: . له الذي آمن بيسوع من شهادة بطرس َأْنُتْم َتْعَلُموَن َكْيَف ُهَو ُمَحرَّ
 َعْن ُقولَ َرُجٍل َيُهوِديٍّ َأْن َيْلَتِصَق ِبَأَحٍد َأْجَنِبيٍّ َأْو َيْأِتَي ِإَلْيِه َوَأمَّا َأَنا َفَقْد َأَراِني اهلُل َأْن اَل أَ 



تبين لي فعال أن اهلل ال يفضل أحدا على أحد بل يقبل ثم قال:  .ِإْنَساٍن َما ِإنَُّه َدِنٌس َأْو َنِجٌس 
 من يتقيه ويعمل الصالح مهما كانت جنسيته.

 

يعتقدون أن عندما يأتي المسيح  اليهودوليمة. كان  عروفة وهيستخدم يسوع صورة يهودية موا
ين أحد يحضر لها إال اليهود شعب اهلل المختار. غريب كيف الدّ وليمة عظيمة ال لهم سيهيئ 

تزرع البغضاء والعنصرية بين ة لدينيلمعتقدات اايعطي الفكرة للناس أنهم أفضل من غيرهم. 
. يقول وهو يشفيه ويطهره ويحرره يتقدم اليهيرحب بكل من إبن اهلل فهو يسوع أما . الناس

في وجه يقول يسوع و . الوليمةلغرب ويجلسون في هذه يسوع أن كثيرين سيأتون من الشرق وا
ُيْطَرُحوَن ِإَلى الظُّْلَمِة اْلَخاِرِجيَِّة ُهَناَك  وتأن العديد من أبناء الملكاليهود وكل المتدينين مثلهم 
  .نعمة اهلل وخالصه بيسوع المسيح وارفضالنهم . َيُكوُن اْلُبَكاُء َوَصِريُر اأَلْسَنانِ 

 

يسوع كان يمشي من مكان الى مكان يعمل الخير ويبشر بملكوت السماوات وينادي الناس 
الى التوبة وااليمان به هو الطريق من السماء والى السماء. والرب ينادي الى اليوم ويقول: 

ُخُل ِإَلْيِه َوَأَتَعشَّى َمَعُه َوُهَو َهَئَنَذا َواِقٌف َعَلى اْلَباِب َوَأْقَرُع. ِإْن َسِمَع َأَحٌد َصْوِتي َوَفَتَح اْلَباَب، َأدْ 
أَلنَُّه َهَكَذا َأَحبَّ اللَُّه اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد ويقول أيضا. وما أعظمه من قائل:  .َمِعي

ْم ُيْرِسِل اللَُّه اْبَنُه ِإَلى اْلَعاَلِم ِلَكْي اَل َيْهِلَك ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة. أَلنَُّه لَ 
نَُّه َلْم ِلَيِديَن اْلَعاَلَم َبْل ِلَيْخُلَص ِبِه اْلَعاَلُم. َالَِّذي ُيْؤِمُن ِبِه اَل ُيَداُن َوالَِّذي اَل ُيْؤِمُن َقْد ِديَن ألَ 

يقول  اْلُمْتَعِبيَن َوالثَِّقيِلي اأَلْحَماِل َوَأَنا ُأِريُحُكْم. َتَعاَلْوا ِإَليَّ َيا َجِميعَ  ُيْؤِمْن ِباْسِم اْبِن اللَِّه اْلَوِحيِد.
ِاْحِمُلوا ِنيِري َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا ِمنِّي أَلنِّي َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب َفَتِجُدوا َراَحًة إبن اهلل الحي، 

َواْلُقْدَرُة َواْلُقوَُّة إِلَلِهَنا ِإَلى َأَبِد اِلِبِديَن. اْلَمْجُد  .آِمينَ  .أَلنَّ ِنيِري َهيٌِّن َوِحْمِلي َخِفيفٌ  ِلُنُفوِسُكمْ 
 .آِمينَ 


