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نعمة وسالم لكم .عظتنا اليوم هي في إنجيل متّى االصحاح
 .30اليكم قراءة النص باسم يسوع المسيح:
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واالعداد

24

الى

ِ
السَّماو ِ
ِِ ِ
يما
ات إِْن َساناً َزَر َ
ع َزْرعاً َجيِّداً في َح ْقلهَ .وف َ
ََ
ِفي وس ِط اْل ِح ْن َ ِ
طلَ َع َّ
ات
ضىَ .فلَ َّما َ
النَب ُ
طة َو َم َ
ََ

وت
قَا َل لَهُ ْم َمثَالً َ
آخ َرُ :ي ْشبِهُ َملَ ُك ُ
الن ِ
ع َزَواناً
اء َع ُّد ُوهُ َوَزَر َ
ام َج َ
َّ ُ
اس نَي ٌ
صَن َع ثَ َم اًرِ ،ح َينئِ ٍذ ظَهََر َّ
يد َر ِّ
ِّد
ب اْلَب ْي ِت َوقَالُوا لَهَُ :يا َسي ُ
اء َعبِ ُ
الزَو ُ
ان أ َْيضاً .فَ َج َ
َو َ
ان َع ُد ٌّو فَ َع َل
ت ِفي َح ْقلِ َ
ان؟ فَقَا َل لَهُ ْم :إِ ْن َس ٌ
ك؟ فَ ِم ْن أ َْي َن لَهُ َزَو ٌ
أَلَْي َس َزْرعاً َجيِّداً َزَرْع َ
ب َوَن ْج َم َعهُ؟ فَقَا َل :الَ لَِئ َّال تَْقلَ ُعوا اْل ِح ْنطَةَ َم َع
َه َذا .فَقَ َ
يد :أَتُِر ُ
ال لَهُ اْل َعبِ ُ
يد أ ْ
َن َن ْذ َه َ
ِ
ان ِكالَ ُهما معاً إِلَى اْلح ِ
َّ
وه َما َي ْن ِمَي ِ
الزَو ِ
ص ِاد
ان َوأ َْنتُ ْم تَ ْج َم ُع َ
ونهَُ .د ُع ُ
صاد َوِفي َوْقت اْل َح َ
َ َ
َ َ
ِ
ِ
اج َم ُعوا َّأوالً َّ
وها
ق َوأ َّ
اح ِزُموهُ ُح َزماً لُِي ْح َر َ
َما اْل ِح ْنطَةَ فَ ْ
ان َو ْ
ينْ :
اج َم ُع َ
الزَو َ
أَقُو ُل لْل َحصَّاد َ
إِلَى َم ْخ َزنِي .هذه كلمة اهلل.
شبه ملكوت السماوات بإنسان زرع الحنطة في حقله ولما كانت الناس نائمة،
يسوع ّ
جاء عدوهّ وزرع زوان .والزوان هو عشب يشبه السنبلة .صعب تعرفه إذا ما كنت
تعرف الحقول .جدوره تلتوي بجدور السنبلة ومستحيل ت ـنزعه من األرض دون أن

تنزع السنبلة كذلك .في المغرب نسميه ْزَرع الفأر .اليهود أطلقوا عليه اسم زنيم.
حسب حكاياتهم ،هذه الكلمة استخدمت على الناس الذين كانوا يعيشوا في الزنا
قبل الطوفان .كلمة زنيم تعني إذن أبناء الزنا.
فسر المثل لتالميذه .قال في متابعة االصحاح :الزارع هو ابن اإلنسان
الرب يسوع ّ
والحقل هو العالم والزرع الجيد هو بنو الملكوت والزوان هو بنو الشرير .أما العدو

الذي زرع الزوان فهو إبليس ،والحصاد هو نهاية الزمان والحصادون هم المالئكة.
هذا تفسير يسوع للمثل الذي أعطاه لنا .الزوان إذن هم أبناء الشرير الذين نشروا

تعاليمهم التي تعطي شبه طعام ولكن ليست فيها حياة .فهي تعاليم كاذبة والك ّذاب
ِ ِ
ِ
هو الَِّذي ُي ْن ِك ُر أ َّ
اآلب أ َْيضاً .وهذا
َن َي ُسو َ
يحُ .ك ُّل َم ْن ُي ْنك ُر اال ْب َن لَْي َس لَهُ ُ
ع ُه َو اْل َمس ُ
عمل الشيطان الذي أعمى أذهان الناس حتى ال يضيء لهم نور االنجيل

عدو ي ـق ـلد أعمال المسيح .له أعماله
المختص بمجد يسوع الذي هو صورة اهلل .ال ّ
وخدامه .ولهم نهايتهم في النار الخالدة.

من مكره إبليس يعطي للناس الفكرة أنهم شاطرين وان الخطية هي بدون ضرر
ِ
ِ ٍ
ِ
ٍ
يع ِة ِ
اإلثِْم
وأن الكل يمارسوها .فهو يعمل بِ ُك ِّل قُ َّوٍة َوبِ َآيات َو َع َجائ َ
ب َكاذَبة َوبِ ُك ِّل َخد َ
ِِ
ِ
ين ألََّنهُ ْم لَ ْم َي ـ ْقـ ـَبـ ـلُوا َم َحَّبةَ اْل َح ِّ
صوا .ويعمل هذا ليبعد الناس
في اْلهَالك َ
ق َحتَّى َي ْخلُ ُ
عن صليب يسوع إبن اهلل حتى ال يجدوا الغفران والخالص .وهو يبغض كنيسة

المسيح ويعمل كل جهده لتذميرها .يحرض القوات الدينية والسياسة وكل المدعين
التقوى وااليمان باهلل االحد على قتل المسيحيين.
منذ بدايتها الى اليوم ،كنيسة اهلل تواجه االضطهاد والبغضاء .وهي واقفة بقدرة اهلل
ونعمة روحه القدس تشهد أن يسوع المسيح هو المخلص المنتصر على الموت

لعدو وخدامه أن
وعلى من له سلطة الموت ،أي إبليس .صحيح أن الرب سمح ل ّ
يستمروا في مكرهم .لكن وقتهم محدود ومحسوب .والشيطان ال يزال يزرع في

الناس الخوف من اهلل والفكرة أن الكتاب المقدس محرف وأن يسوع ليس إبن اهلل
شبه لهم .أعماله في الناس هي ظاهرة ،إنها الكذب والزنى
وأنه لم يموت لكن ّ
والتجديف والقناعة بالدين والعلم والغنى واإللحاد وما يشبه هذه.

من كثرة الكذب الي يعيش فيه العالم أصبح يصدق أنه حق .والرب يسوع حذرنا
ِ َِّ
ِ
ِ
ون ُكم بِثَِي ِ
اب
في هذا االنجيل بقوله المجيدْ :
احتَ ِرُزوا م َن األ َْنبَِياء اْل َك َذَبة الذ َ
ين َيأْتُ َ ْ

اب َخ ِ
اْلحمالَ ِن ولَ ِكَّنهم ِم ْن َد ِ
ون ِم َن
اخ ٍل ِذَئ ٌ
اطفَةٌِ .م ْن ثِ َم ِارِه ْم تَ ْع ِرفُ َ
ونهُ ْمَ .ه ْل َي ْجتَُن َ
ُْ
َ ُْ
ِ ِ
ِ
َّ ِ ِ
صرح وقوله مسموع في السماء وعلى
الش ْوك عَنباً أ َْو م َن اْل َح َسك تيناً؟ الرب يسوع ّ
األرض وتحت األرض يقول :أبني كنيستي وقوات الجحيم لن تقوى عليها .إبن اهلل
حدد زمانه.
نزع من الشيطان القوى وحطّم أعماله و ّ
البعض يسأل :لمذا اهلل ترك الباطل والشر ينتـشروا على األرض؟ لمذا اهلل ال يهلك
ِ ِ
صَي ِ
ان لِ َك ْي
ق َعلَى اْل َج ِم ِ
األشرار؟ يعلمنا الكتاب المقدس أن اهللَ أ ْ
َغلَ َ
يع َمعاً في اْلع ْ
ِ
يع .حتى ينبع االيمان من القلب وال من تأثير وتهديد الناس .ويبشرنا
َي ْر َح َم اْل َجم َ
الكتاب المقدس أن اهلل ال يفرح بهالك الشرير ،اهلل يفرح برجوع الشرير عن طرقه

الفاسدة لكي يحيا .في الحقيقة كلنا أعداء اهلل بالخطية ونحن مخلصون بنعمته في
َِّ
ص .ويقول الرب في هذا االنجيلَ :وُي ْك َرُز
المسيح .فالذي َي ْ
صبِ ُر إِلَى اْل ُم ْنتَهَى َي ْخلُ ُ
بِبِ َشارِة اْلملَ ُك ِ
يع األ َُمِم .ثَُّم َيأْتِي اْل ُم ْنتَهَى.
ادةً لِ َج ِم ِ
ون ِة َشهَ َ
وت َه ِذ ِه ِفي ُك ِّل اْل َم ْس ُك َ
َ َ
كل ما يزرعه اإلنسان فإياه يحصد أيضا .مسئولية المؤمن بالمسيح هي السلوك

في كل ما هو حق وعادل وصالح وطاهر في السالم والتواضع والمحبة ومساعدة
االخرين ومشاركة خبر االنجيل المفرح بالقول والفعل عسى يمنحهم اهلل التوبة
فيعرفوا الحق بالتمام فيعودوا للصواب ناجين من فخ إبليس الذي أطبق عليهم

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

وتكلم الرب عن الحصاد ليشير لنهاية العالم .فهو الذي يدين االحياء واالموات.
الرب ال يبطيء في إتمام وعده ولكنه يتأنى على الجميع النه ال يريد ألحد من
الر ُّ
ب يسوع َيأْتِ َي
الناس أن يهلك ،بل يريد لجميع الناس أن يرجعوا إليه تائبينَّ .
اء اْل ُقلُ ِ
وب .ومسك الختام هو من المزمور 37
وهو َس ُينِ ُير َخفَ َايا الظَّالَِم َوُي ْ
ظ ِه ُر َآر َ
للملك داود ،فلنأخذ البركة من قول اهلل ابينا الذي أعطاه له .يقول :الَ تَ َغ ْر ِم َن

ال ِ
اإلثِْم فَِإَّنهُ ْم ِم ْث َل اْل َح ِش ِ
ون َو ِم ْث َل اْل ُع ْش ِب
األَ ْش َرِار َوالَ تَ ْح ِس ْد ُع َّم َ
يش َس ِريعاً ُي ْقطَ ُع َ
الر ِّ
ع األ ََم َانةَ َوتَلَ َّذ ْذ
ون .اتَّ ِك ْل َعلَى َّ
األ ْ
ض َو ْار َ
اس ُك ِن األ َْر َ
َخ َ
ض ِر َي ْذُبلُ َ
ب َوا ْف َع ِل اْل َخ ْي َرْ .
كَ .سلِّ ْم لِ َّلر ِّ
الر ِّ
ك َواتَّ ِك ْل َعلَْي ِه َو ُه َو ُي ْج ِري .آمين .ولتكن
بِ َّ
ب َ
ط ِريقَ َ
ك ُس ْؤ َل َقْلبِ َ
ب فَُي ْع ِطَي َ
نعمة ربنا يسوع وسالمه معكم .آمين

