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الى  24واالعداد  13إنجيل مّتى االصحاح  في يعظتنا اليوم ه نعمة وسالم لكم.
  . اليكم قراءة النص باسم يسوع المسيح:30

َوِفيَما  ُيْشِبُه َمَلُكوُت السََّماَواِت ِإْنَسانًا َزَرَع َزْرعًا َجيِّدًا ِفي َحْقِلِه.َقاَل َلُهْم َمَثاًل آَخَر: 
َفَلمَّا َطَلَع النََّباُت  النَّاُس ِنَياٌم َجاَء َعدُُّوُه َوَزَرَع َزَوانًا ِفي َوَسِط اْلِحْنَطِة َوَمَضى.

َواُن َأْيضًا. ،َوَصَنَع َثَمراً  َفَجاَء َعِبيُد َربِّ اْلَبْيِت َوَقاُلوا َلُه: َيا َسيُِّد  ِحيَنِئٍذ َظَهَر الزَّ
َفَقاَل َلُهْم: ِإْنَساٌن َعُدوٌّ َفَعَل  ْرعًا َجيِّدًا َزَرْعَت ِفي َحْقِلَك؟ َفِمْن َأْيَن َلُه َزَواٌن؟َأَلْيَس زَ 

ِلَئالَّ َتْقَلُعوا اْلِحْنَطَة َمَع  َفَقاَل: الَ  َفَقاَل َلُه اْلَعِبيُد: َأُتِريُد َأْن َنْذَهَب َوَنْجَمَعُه؟ .َهَذا
َواِن َوَأْنتُ  َدُعوُهَما َيْنِمَياِن ِكاَلُهَما َمعًا ِإَلى اْلَحَصاِد َوِفي َوْقِت اْلَحَصاِد  ْم َتْجَمُعوَنُه.الزَّ

َواَن َواْحِزُموُه ُحَزمًا ِلُيْحَرَق َوَأمَّا اْلِحْنَطَة َفاْجَمُعوَها  اِديَن: اْجَمُعوا أوَّاًل الزَّ َأُقوُل ِلْلَحصَّ
 ذه كلمة اهلل. ه .ِإَلى َمْخَزِني

 ت الناس نائمة،لما كانو  في حقله الحنطة زرعشّبه ملكوت السماوات بإنسان يسوع 
صعب تعرفه إذا ما كنت . ةسنبلاليشبه عشب الزوان هو و  .زوان زرعو  هّ عدو جاء 

أن دون من األرض نزعه ــتومستحيل  ةبجدور السنبل لتويت هجدور تعرف الحقول. 
زنيم.  اليهود أطلقوا عليه اسمع الفأر. رَ في المغرب نسميه زْ  .كذلك ةالسنبل تنزع

 الزنافي  اعلى الناس الذين كانوا يعيشو  استخدمت الكلمة ههذ، حسب حكاياتهم
 . أبناء الزنا إذن زنيم تعنيكلمة  .قبل الطوفان

الزارع هو ابن اإلنسان في متابعة االصحاح: قال  يسوع فّسر المثل لتالميذه.الرب 
أما العدو  والحقل هو العالم والزرع الجيد هو بنو الملكوت والزوان هو بنو الشرير.
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 والحصاد هو نهاية الزمان والحصادون هم المالئكة. ،الذي زرع الزوان فهو إبليس
 او م أبناء الشرير الذين نشر هإذن الزوان هذا تفسير يسوع للمثل الذي أعطاه لنا. 

الكّذاب و  فهي تعاليم كاذبةحياة.  اليست فيه عطي شبه طعام ولكنتي تال همليماتع
وهذا  .ُكلُّ َمْن ُيْنِكُر ااِلْبَن َلْيَس َلُه اآلُب َأْيضاً  .ِكُر َأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيحُ الَِّذي ُينْ  هو

 حتى ال يضيء لهم نور االنجيل الناس أذهان ىأعمالشيطان الذي  عمل
له أعماله . مسيحالأعمال لد ــقــي عدوّ ال. بمجد يسوع الذي هو صورة اهللالمختص 

 الخالدة.نار النهايتهم في وخدامه. ولهم 

بدون ضرر  الخطية هين ام شاطرين و الفكرة أنه للناسيعطي من مكره إبليس 
 َوِبُكلِّ َخِديَعِة اإِلْثمِ  َوِبآَياٍت َوَعَجاِئَب َكاِذَبةٍ  ِبُكلِّ ُقوَّةٍ  يعمل فهووأن الكل يمارسوها. 

يعمل هذا ليبعد الناس و  ُلوا َمَحبََّة اْلَحقِّ َحتَّى َيْخُلُصوا.ـــبَ ـــقْ ــأَلنَُّهْم َلْم يَ  ِفي اْلَهاِلِكينَ 
كنيسة يبغض وهو  غفران والخالص.عن صليب يسوع إبن اهلل حتى ال يجدوا ال

القوات الدينية والسياسة وكل المدعين  حرضي .هاتذمير لجهده كل يعمل و  المسيح
 . المسيحيين قتلعلى االحد التقوى وااليمان باهلل 

بقدرة اهلل منذ بدايتها الى اليوم، كنيسة اهلل تواجه االضطهاد والبغضاء. وهي واقفة 
المنتصر على الموت  لمخلصتشهد أن يسوع المسيح هو اروحه القدس نعمة و 

أن وخدامه  لعدوّ صحيح أن الرب سمح ل .وعلى من له سلطة الموت، أي إبليس
زرع في ال يزال يالشيطان و محدود ومحسوب.  موقته . لكنمفي مكره وايستمر 
ليس إبن اهلل وأن يسوع ف محر من اهلل والفكرة أن الكتاب المقدس الخوف الناس 

الزنى و الكذب هي ظاهرة، إنها في الناس  هأعمالوأنه لم يموت لكن شّبه لهم. 
  .هذهما يشبه و  اإللحادو دين والعلم والغنى القناعة بالو  والتجديف

والرب يسوع حذرنا  أنه حق. قدصيأصبح العالم فيه الي يعيش الكذب من كثرة 
َبِة الَِّذيَن َيْأُتوَنُكْم ِبِثَياِب اْحَتِرُزوا ِمَن اأَلْنِبَياِء اْلَكذَ في هذا االنجيل بقوله المجيد: 



ِمْن ِثَماِرِهْم َتْعِرُفوَنُهْم. َهْل َيْجَتُنوَن ِمَن . اْلُحْماَلِن َوَلِكنَُّهْم ِمْن َداِخٍل ِذَئاٌب َخاِطَفةٌ 
على مسموع في السماء و  ح وقولهيسوع صرّ الرب  الشَّْوِك ِعَنبًا َأْو ِمَن اْلَحَسِك ِتينًا؟

إبن اهلل أبني كنيستي وقوات الجحيم لن تقوى عليها. يقول:  األرضوتحت  األرض
 د زمانه.حدّ و  القوى وحّطم أعماله الشيطان نزع من

لمذا اهلل ال يهلك  على األرض؟ واشر ـينت والشرترك الباطل اهلل لمذا البعض يسأل: 
اهلَل َأْغَلَق َعَلى اْلَجِميِع َمعًا ِفي اْلِعْصَياِن ِلَكْي أن المقدس يعلمنا الكتاب األشرار؟ 

ويبشرنا تهديد الناس. و من تأثير ال من القلب و  االيمانينبع حتى  .َيْرَحَم اْلَجِميعَ 
اهلل ال يفرح بهالك الشرير، اهلل يفرح برجوع الشرير عن طرقه أن الكتاب المقدس 

ونحن مخلصون بنعمته في  أعداء اهلل بالخطيةكلنا في الحقيقة  الفاسدة لكي يحيا.
َوُيْكَرُز ويقول الرب في هذا االنجيل:  َيْخُلُص.الَِّذي َيْصِبُر ِإَلى اْلُمْنَتَهى ف. المسيح

 ِبِبَشاَرِة اْلَمَلُكوِت َهِذِه ِفي ُكلِّ اْلَمْسُكوَنِة َشَهاَدًة ِلَجِميِع اأُلَمِم. ثُمَّ َيْأِتي اْلُمْنَتَهى.

 السلوكهي مؤمن بالمسيح المسئولية  كل ما يزرعه اإلنسان فإياه يحصد أيضا.
ومساعدة  ةبحملاالتواضع و السالم و  يف وطاهر صالحو  عادلكل ما هو حق و في 

عسى يمنحهم اهلل التوبة بالقول والفعل  ومشاركة خبر االنجيل المفرح االخرين
فيعودوا للصواب ناجين من فخ إبليس الذي أطبق عليهم  فيعرفوا الحق بالتمام

ونحن  . يقول لنا ربنا يسوع له المجد.ملح األرض ونور العالم أنتم ته.ليعملوا إراد
 الن اهلل لم يعطينا إسم آخر تحت السماء به يجب أن نخلص. نبشر بإنجيل يسوع 

 .مواتاليدين االحياء وا الذينهاية العالم. فهو لعن الحصاد ليشير  الربتكلم و 
ال يريد ألحد من  ى الجميع النهيبطيء في إتمام وعده ولكنه يتأنى علالرب ال 

َيْأِتَي يسوع الرَّبُّ . الناس أن يهلك، بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه تائبين
 37المزمور من هو مسك الختام و  .َسُيِنيُر َخَفاَيا الظَّاَلِم َوُيْظِهُر آَراَء اْلُقُلوبِ  وهو

اَل َتَغْر ِمَن يقول: . الذي أعطاه لهاهلل ابينا  قولللملك داود، فلنأخذ البركة من 



اْلُعْشِب  َفِإنَُّهْم ِمْثَل اْلَحِشيِش َسِريعًا ُيْقَطُعوَن َوِمْثلَ  اأَلْشَراِر َواَل َتْحِسْد ُعمَّاَل اإِلْثمِ 
َوَتَلذَّْذ  اتَِّكْل َعَلى الرَّبِّ َواْفَعِل اْلَخْيَر. اْسُكِن اأَلْرَض َواْرَع اأَلَماَنةَ  اأَلْخَضِر َيْذُبُلوَن.

ولتكن  آمين.. ِبالرَّبِّ َفُيْعِطَيَك ُسْؤَل َقْلِبَك. َسلِّْم ِللرَّبِّ َطِريَقَك َواتَِّكْل َعَلْيِه َوُهَو ُيْجِري
 نعمة ربنا يسوع وسالمه معكم. آمين


