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االحد  -2019 .02 .17إنجيل متّى  .16-1 :20الموضوع :النعمة الغير المستحقة

نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي من إنجيل متّى .االصحاح
 20واالعداد األول الى  .16اليكم القراءة باسم الرب يسوع:
ِ
ان ر ِّ ٍ
وت الس ِ
اح اْلَبا ِك ِر ِلَي ْستَأ ِ
ِِ
ْجَر ُع َّماالً ِل َك ْرِم ِه،
َّب ِ
َفِإ َّن َملَ ُك َ
ب َب ْيت َخ َرَج في الصَ
َّم َاوات ُي َشبَّهُ بإ ْن َس ٍ َ
َ
ق مع اْلع َّم ِ
َن َي ْدفَ َع ِل ُك ٍّل ِم ْنهُ ْم ِد َينا اًر ِفي اْلَي ْوِمَ ،وأ َْر َسلَهُ ْم ِإلَى َك ْرِم ِه .ثَُّم َخَرَج َن ْح َو
ال َعَلى أ ْ
َواتَّفَ َ َ َ ُ
ِ ِ
الس ِ ِ ِ
ال َلهُ ْم :ا ْذ َهُبوا أ َْنتُ ْم
ين بِ َ
اح ِة اْل َم ِد َين ِة ُع َّما ً
ال َع َم ٍلَ ،ف َق َ
ال َ
صَباحًاَ ،فَلق َي في َس َ
َ
آخ ِر َ
َّاعة التَّاس َعة َ
ق َل ُكمَ .ف َذ َهبوا .ثَُّم َخرج ِإَلى الس ِ
ِ
اعملُوا ِفي َكرِمي َفأ ْ ِ
َّاع ِة
َّاحة أ َْيضًا َن ْح َو الس َ
َ
ََ
ُ
ْ
ُعطَي ُك ْم َما َيح ُّ ْ
أ َْيضًا َو ْ َ
ِ
الثَّانَِي َة َع ْشرةَ ظُه اًر .ثَُّم َن ْحو الثَّاِلثَ ِة َب ْع َد الظُّه ِر ،أَرس َل م ِزيدًا ِم َن اْلع َّم ِ
َّاع ِة
ال ِإَلى َك ْرِمهَ .وَن ْح َو الس َ
ُ
َ ْ
ْ َْ َ
َ
ِ
ِ
اْل َخ ِ
ول
ون ُهَنا طُ َ
ام َس ِة َب ْع َد الظُّ ْه ِرَ ،خَرَج أ َْيضاً َفلَِق َي ُع َّماالً َ
ين بِالَ َع َم ٍلَ ،ف َسَألَهُ ْم :ل َما َذا تَقفُ َ
آخ ِر َ
َج ُابوهُ :ألََّنهُ لَم َي ْستَأ ِ
َّ
َح ٌد .فَقَا َل :ا ْذ َهُبوا أ َْنتُ ْم أ َْيضاً ِإَلى َك ْرِمي.
الن َه ِار بِ َ
ْج ْرَنا أ َ
ال َع َم ٍل؟ أ َ
ْ
ِ
ِ
َّ
ِ
اء ،قَا َل َر ُّ
ين َو ُم ْنتَ ِهياً ِإَلى
ع اْل ُع َّم َ
ب اْل َك ْرِم ِل َو ِك ِيل ِهْ :اد ُ
ال َو ْادفَ ِع األ ْ
ُجَرةَ ُم ْبتَدئاً بِاآلخ ِر َ
الم َس ُ
َوع ْن َد َما َحل َ
امس ِة وأ َ ٌّ ِ ِ
ِ
الس ِ
ِ ِ
األ ََّوِلين .فج َِّ
ظُّنوا
ونَ ،
ين َعملُوا م َن َّ َ
اء األ ََّولُ َ
اء الذ َ
َخ َذ ُكل م ْنهُ ْم د َينا ًارَ .فَل َّما َج َ
َ َ َ
اعة اْل َخ َ َ
ِ
اح ٍد ِم ْنهم َن َ ِ
ْخ ُذون أَ ْكثَر .وَل ِك َّن ُك َّل و ِ
ِ
ون ِّ
الد َين َار ،تَ َذ َّم ُروا
يما ُه ْم َي ْق ِب ُ
ض َ
ُْ
ال د َينا ًار َواحدًاَ .وف َ
َ
أََّنهُ ْم َسَيأ ُ َ َ َ
َِّ
اآلخرون ع ِملُوا ساع ًة و ِ
ب اْلب ْي ِت َقائِِلينَ :هؤالَ ِء ِ
ين
اح َدةً َف َق ْ
ط َوأ َْن َ
ُ َ َ
َعَلى َر ِّ َ
ت َق ْد َس َاوْيتَهُ ْم بَِنا َن ْح ُن الذ َ
َ ُ
َ َ َ
اح ٍد ِم ْنهم وقال :يا ص ِ
س .فَأَجاب لو ِ
ت َحِّر َّ
الش ْم ِ
َع ِمْلَنا طُو َل َّ
ك؛ أَلَ ْم
اح ِبي ،أََنا َما َ
ظلَ ْمتُ َ
الن َه ِار تَ ْح َ
َ َ
ُْ
َ َ َ
ِ
ِ ِ
ام ِ
ُع ِط َي َه َذا األَ ِخ َير ِمثْلَ َك.
ض ِفي َسبِيِل َك :فَأََنا أ ُِر ُ
َن أ ْ
يد أ ْ
تَتَّف ْق َمعي َعلَى د َين ٍار؟ ُخ ْذ َما ُه َو لَ َك َو ْ
ك ِشِّريرةٌ ألََّننِي أََنا ص ِال ٌح؟ َفه َك َذا ي ِ
َما َي ِح ُّ
يد؟ أ َْم أ َّ
ص ُير
َن َع ْيَن َ
ف بِ َم ِالي َك َما أ ُِر ُ
ص َّر َ
ق ِلي أ ْ
َ َ
َ
َن أَتَ َ
َ
أَ
ِ
ِ
ين.
ون آخ ِر َ
ينَ ،واأل ََّولُ َ
ون أ ََّوِل َ
اآلخ ُر َ
هذه كلمة المسيح
ِ
وت السَّماو ِ
ات .و َشَّبه ُه هذه المرة بِِإ ْن َس ٍ
اح
َّب ِ
هذا مثل الرب يسوع المسيح على َمَل ُك َ
ان َخَرَج في الصَ
ََ
اْلَبا ِك ِر ِلَي ْستَأ ِ
ْجَر ُع َّماالً ِل َك ْرِم ِه واستأجر أخرون في أوقات مختلفة في النهار .العمل في الكرم

عمال كثيرين
متنوع ،فيه قطع االغصان والتقليم والتنظيف وقطف العنب .وهذه االعمال تحتاج ل ّ
وكل عامل هو مرحب به ولو يعمل مدة ساعة .والعامل يستحق أجرته .والفكرة الشائعة هي أن

ظنه العمال المستخدمين االولين .فخاب
الشخص الذي يخدم كثير يلزم يربح كثير .هذا الذي ّ

أملهم وغضبوا على صاحب الكرم الن أفكارهم لم تكن أفكاره .أرادوا أن يكون راتبهم أعلى من

راتب االخرين .االنسان يقارن سعادته بياس اآلخرين .كلّما كسب أكثر كلما كان أفضل .هذا من

روح المنافسة والحسد .إذا كان هو بخير وعلى خير ،يعتبر هذه بركة من اهلل له .ويأس اآلخرين؟

إنه مكتوب .واالنسان يضن أنه أفضل من غيره بقدرته وعرفه وانتمائه الى عائلة معروفة وأمة
ودين .ويعتقد أنه األكثر يمارس الحسنات األكثر يجمع مكافآت له في السماء.
واالنسان يتعب من الصباح الباكر على لقمة خبز .وهو غارق في الديون لالهل واألصدقاء

وغم وخوف .يلتجئ الى الدين حتى يكون
هم ّ
واألبناك .حتى في الليل ما يسترح قلبه .كل أيامه ّ
مثل االخرين .وما يجبر في الدين راحة وال سالم .يقولوا سالم ،سالم .وال يوجد سالم .النزاع في
الداخل والنزاع في الخارج .باطال يكدون من الفجر المبكر والى وقت متأخر من الليل في سبيل

العيش .االنسان يخاف من التغيير النه محبوس في عاداته وتقاليده ودينه .كل واحد يعتبر نفوسه

أفضل ومن حقه ينال أكثر .مثل العمال في الكرم .اعتبروا صاحب الكرم إنسانا غير عادال النه
َن َي ْدفَ َع ِل ُك ٍّل ِم ْنهُ ْم ِد َينا اًر ِفي اْلَي ْوِم .كانوا
أعطى نفس الملغ لكل واحد .لكنهم نسوا موافقتهم َعلَى أ ْ
يعرفوا أن هذا مبلغ معيشة نهار .صاحب العمل هو إنسان طيب كريم وعادل .للبعض اعطى
حسب العقد وللبعض تبرع بحسب لطفه حتى يكون لكل واحد ما يكفيه لحياته لذاك اليوم.
موجه لليهود أوال النهم كانوا يعتقدون أنهم الشعب المختار منذ القديم .لهم
كان مثل يسوع هذا ّ
الشريعة االلهية والكهنوت والختان .فاحتقروا الوثنيين .كرهوهم وما كانوا يتمنوا لهم إال التّـدمير.

المسلمون كذلك يعتبروا نفوسهم أمة مختارة فضلها اهلل وهم يطلبون هالك الكفار .بالنسبة لشعب
إسرائيل صحيح أن اهلل اختارهم إكراما لوعده آلبائهم إبراهيم واسحاق ويعقوب .فأعطاهم شريعته

بخادمه موسى وأوصاهم بالمحبة هلل والمحبة للقريب وأرسل لهم أنبيائه القديسين .لكن احتقروهم
وأهملوا أهم ما في الشريعة :العدل والرحمة واألمانة .اهلل مثّلهم في العهد القديم بكرم غرسه هو

ليثمر البر والسالم ،لكن الكرم لم يلد إال أوراق.

وأعمال االنسان الدينية هي بالفعل مثل أوراق على شجرة بدون ثمار .والتحذير هو للمؤمنين في
الكنيسة أيضا .إذا اهلل جعل الجميع يدخلوا إلى الكنيسة ،فال يجب أن يعتبر أحد نفسه أفضل من
ِ
صِ
ت
ِّم َ
ت َزْيتُ َ
ان َوأ َْن َ
ان قَ ْد قُط َع َب ْع ُ
اليهود االولين الن الكتاب يقول :فَِإ ْن َك َ
ض األَ ْغ َ
ونةٌ َبِّرَّيةٌ طُع ْ
ِ
ِفيها َف ِ
َص ِل َّ
صِ
ت
ون ِة َوَد َس ِم َها َف َ
ال تَ ْفتَ ِخ ْر َعَلى األ ْ
ت َفأ َْن َ
انَ .وِا ِن ا ْفتَ َخ ْر َ
الزْيتُ َ
ص ْر َ
ت َش ِريكًا في أ ْ
َغ َ
َ
ِ
ِ
ك َي ْحم ُل .نعم .اهلل ال يفضل أحدا على أحد بل يقبل من يتقيه
َص ُل ِإيَّا َ
َل ْس َ
َص َل َب ِل األ ْ
ت تَ ْحم ُل األ ْ
ويعمل الصالح مهما كانت جنسيته.

والرب يسوع يبشرنا في االنجيل بقوله المجيد :ألنه هكذا أحب اهلل العالم حتى بذل ابنه الوحيد،

لكيال يهلك كل من يؤمن به ،بل تكون له الحياة األبدية .إختيار اهلل لنا هو من رحمته ونعمته.

بغض النظر عن الوقت الذي يدخل فيه الشخص إلى االيمان الصحيح ،في صباه أو في وسط

حياته أو في شيخوخته فهو عزيز على اهلل األب .المبدأ البشري للعمل هو الربح والكسب عن

الجهد واالستحقاق .أما تعليم االنجيل فهو أن ما هو لي إنما هو بفضل عطاء اهلل ونعمته .بدون
مقابل .بدون شروط وال حساب .بهذا المثل ،الرب يسوع يعلمنا ان لطف اهلل ليس على أساس

جهدنا .لطف اهلل ومحبة اهلل هم لكل الناس السيما للذين هم على الهامش مطرودين منسيين.
اهلل ما يفرح باليأس اللي يتسلط على الناس .والعالم هو مليان بالحقد والمنافسة والباطل .األغنياء
غنـا والفقراء يزدادوا فقرا .ونحن نعيش في عالم فاسد غير مستقر .نحن في الزمان كما
يزدادوا ً
ظِلم َفْلي ِْ
َّس َب ْع ُدَ .و َم ْن ُه َو
يعلنه آخر الكتب المقدسة الرؤياَ :م ْن َي ْ ْ َ
ظل ْم َب ْع ُدَ .و َم ْن ُه َو َن ِج ٌس َفْلَيتََنج ْ
ُجرتِي م ِعي ِألُج ِازي ُك َّل و ِ
ِ
اح ٍد
َ َ
َب ٌّار َفْلَيتََب َّرْر َب ْع ُدَ .و َم ْن ُه َو ُم َق َّد ٌس َفْلَيتََق َّد ْس َب ْع ُدَ .و َها أََنا آتي َس ِريعاً َوأ ْ َ َ
َ
اآلخر .طُ َِِّ
ِ
اء ،اْلبِ َد َايةُ َو ِّ
ون َع َملُهُ .أََنا األَِل ُ
َ
صَن ُع َ
ين َي ْ
وبى للذ َ
َك َما َي ُك ُ
ص َاياهُ
ون َو َ
ف َواْلَي ُ
الن َه َايةُ ،األ ََّو ُل َو ُ
ِ
ط ُانهم َعَلى َش َج ِرة اْل َحَي ِاة وَي ْد ُخلُوا ِم َن األ َْبو ِ
اب ِإَلى اْل َم ِد َين ِة.
ل َك ْي َي ُك َ
َ
ون ُسْل َ ُ ْ
َ
َ
إن اهلل بقدرته اإللهية قد زودنا بكل ما نحتاج إليه في الحيا ة الروحية المتصفة بالتقوى ذلك أنه

عرفنا بالمسيح الذي دعانا إلى مجده وفضيلته .ولهذا يجب أن نتعامل مع غيرنا كما يتعامل اهلل
طاء أَوالَداً ِ
ادلَ ٍة ِل َكي تَ ُك ُ ِ
ال
هلل بِ َ
معنا .كما يقولِ :ا ْف َعلُوا ُك َّل َش ْي ٍء بِالَ َد ْم َد َم ٍة َوالَ ُم َج َ
ونوا بالَ َل ْوٍم َوُب َس َ َ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
َع ْي ٍب ِفي وس ِط ِج ٍ
ين بِ َكِل َم ِة اْل َحَي ِاة .أما
ون َب ْيَنهُ ْم َكأ َْن َو ٍار في اْل َعالَم ُمتَ َمسِّك َ
يل ُم َع َّوٍج َو ُمْلتٍَو تُض ُيئ َ
ََ

المدعون التقوى وااليمان فهم يتكلمون عن االستحقاق وهم االولين المكرهين لغيرهم.
المنافقون ّ

والرب يسوع وضع حكمه أن أولون كثيرون يصيرون آخرين ،وآخرون كثيرون يصيرون أولين.
َحبَّاء ُك ُ ِ ِ
ِ
ين
ين َغ ْيَر ُمتََز ْع ِزِع َ
ونوا َراسخ َ
هذا قول الرب يسوع المسيح له المجد .آمينِ .إذًا َيا ِإ ْخ َوتِي األ َ
َن تَعب ُكم َل ْيس ب ِ
ب ُك َّل ِح ٍ ِ ِ
ِ
الر ِّ
الر ِّ
ب .آمين
اطالً ِفي َّ
ين ِفي َع َم ِل َّ
ين أ َّ َ َ ْ َ َ
ين َعالم َ
ُم ْكث ِر َ

