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سالم الرب يسوع لكم إخوتي األعزاء .عظتنا اليوم هي من إنجيل متّى االصحاح  18نق أر أوال اآلية األولى الى السادسة ،ثم االية
العاشرة .إليكم القراءة بإسم ربنا يسوع السيح:
السماو ِ
ِ
ِ ِ
ات؟ َفدعا يسوع ِإَلي ِه وَلداً وأََق ِ
الساع ِة تََقَّدم التَّالَ ِمي ُذ ِإَلى يسوع َق ِائلِينَ :فمن هو أَع َ ِ
ِِ
ال:
َُ َ
َ َ ْ َُ ْ
في تْل َك َّ َ
ام ُه في َو َسطه ْم َوَق َ
َ َ َُ ُ ْ َ َ َ
ظ ُم في َمَل ُكوت َّ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظ ُم ِفي
وت َّ
َع َ
ول َل ُك ْمِ :إ ْن َل ْم تَ ْرِج ُعوا َوَتص ُيروا م ْث َل األ َْوالَد َفَل ْن تَ ْد ُخُلوا َمَل ُك َ
ض َع َنْف َس ُه م ْث َل َه َذا اْلَوَلد َف ُهَو األ ْ
الس َم َاواتَ ،ف َم ْن َو َ
اَْل َح َّق أَُق ُ
ِ
ِ
مَل ُك ِ
احداً ِم ْثل ه َذا ِباس ِمي َفَق ْد َقِبَلِني .ومن أَعثَر أَحد هؤالَ ِء ِ
ات وم ْن َقِبل وَلداً و ِ
َن ُي َعَّل َق ِفي
وت َّ
ين ِبي َف َخ ْيٌر َل ُه أ ْ
الص َغ ِار اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ َ ْ ْ َ ََ َُ
َ َ
ْ
ّ
َ َ َ
الس َم َاو َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ول َل ُك ْم ِإ َّن َمالَئ َكتَ ُه ْم في
ُعُنقه َح َج ُر َّ
الر َحى َوُي ْغ َر َق في ُل َّجة اْلَب ْح ِر ...ثم االية العاشرةْ :ان ُ
ظ ُروا الَ تَ ْحتَق ُروا أ َ
الص َغ ِار ألَّني أَُق ُ
َح َد َه ُؤالَء ّ
السماو ِ
السماو ِ
ِ َّ ِ ِ
ات ُك َّل ِح ٍ
ات.
ين َي ْن ُ
ظ ُرو َن َو ْج َه أَبي الذي في َّ َ َ
َّ َ َ
هذه كلمة ربنا يسوع المسيح المجد له
تالميذه سألوه من هو أعظم في ملكوت السماوات .التالميذ بدأوا يعرفوا يسوع قليال فحبوا يعرفوا من منهم ِ
يفضله على االخرين
ّ
ويكون هو أعظم في الملكوت .سؤالهم كان بحسب مفهوم شعبي .الفكرة الشائعة حول ملكوت السماوات كانت أن المسيح لما يجي
يوضع المملكة في إسرائيل ويكون الملك .سأله مرة أخرى إثنين من التالميذ أن يجعلهم يجلسوا واحد عن يمينه واآلخر عن يساره
عين لهم مكان في ملكوت السماوات .قال لهم
لما يظهر في مجده .كانوا يخططوا لمستقبلهم؛ حبوا يكونوا وزراء .والرب يسوع كان ّ
ِي أ َّ
الس َم َاوات .اليهود كذلك كانوا يعتقدوا أن المسيح لما يجي من هللا هو يحرر البالد من
اء ُك ْم ُكِتَب ْت ِفي َّ
مرة :ا ْف َر ُحوا ِباْل َحرِّ
َن أ ْ
َس َم َ
االحتالل الروماني ويجمع شمل اليهود المتشتتين في نواحي األرض األربعة ويكون السالم والسعادة والسلطة لهم .والتالميذ كانوا

وسيكون جيش حتى أنهم قالوا له مرةَ :يا َر ُّب عندنا َس ْيَف ِ
ان .كانوا مستعدين للحرب.
يفكروا أن يسوع هو المسيح وهو هذا الملك
ّ
اء
وهم صيادي السمك .فكرة الناس في المسيح الى اليوم هي خاطئة .يعرفوه من الحكايات والشيع .كان الرب يسوع يصلي مرة َف َج َ
َّ ِ
ِ
صو ٌت ِمن َّ ِ
ِ
آخ ُرو َن َقاُلواَ :كَّل َم ُه
ال :هذا صوت َر ْعٌدَ .و َ
ُم ِّج ُد أ َْيضاً .والناس الذي َك َ
َ
ان َواقفين َو َسمعوا الصوت َق َ
َْ
الس َماءَ :م َّج ْد ُت َوأ َ
َّللاِ.
َّللاِ َي ْس َم ُع كالَ َم َّ
ك .اليهود كانوا يؤمنون باهلل االحد وبجميع األنبياء .لكن لما هللا تكم ما عرفوا صوته .في الحقيقي اََّل ِذي ِم َن َّ
مالَ ٌ
ويقول الرب يسوع لليهود وغيرهم الذين يفتخرون بإيمانهم باهلل االحد وبجميع األنبياء ،إبن هللا الوحيد يقول لهم :أ َْنتُ ْم َل ْستُ ْم تَ ْس َم ُعو َن
ألََّن ُكم َلستم ِمن َّ ِ
ِ ِ
َع ِرُف َها
ص ْوِتي َوأََنا أ ْ
ْ ْ ُْ َ
َّللا؛ الذي من هللا يسمع كالم هللا ويفرح .يسوع ّ
شبه نفسه بالراعي الصالح فقال :خ َرافي تَ ْس َم ُع َ
ِ
َّ
ِ
اآلب َوالَ
َحٌد َي ْع ِر ُ
َفتَ ْتَب ُعني .كيف االنسان الخاطئ يقدر يعرف الرب القدوس إن لم ّ
ف َم ْن ُه َو اال ْب ُن ِإال ُ
يعرف الرب نفسه له؟ َل ْي َس أ َ
ِ
َّ ِ
َن ُي ْعلِ َن َل ُه.
اآلب ِإال اال ْب ُن َو َم ْن أ ََرَاد اال ْب ُن أ ْ
َم ْن ُه َو ُ
يسوع هو اختار تالميذه وعلمهم بقدر ما كانوا يفهموه ويحفظوه حتى جاء الوقت ففتح أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة ،وبعد إنتصاره
على القبر وإرتفاعه الى السماء أرسل لهم الروح القدس ومنهم الينا .والرب يتعامل معنا بنفس الحب والصبر بروحه القدوس .وهو

َّ ِ
اه ْم
َع َ
ين َقِبُلوهُ َفأ ْ
عرفنا هللا بالروح والحق ،عرفنا أن هللا هو أبونا المحب كما يشهد له الروح القدس والكلمة في الكتابُ :ك ُّل الذ َ
ط ُ
صيروا أَوالَد َّ ِ
َي اْلمؤ ِمنون ِب ِ ِ َّ ِ
طاناً أ ِ
َّللاِ .هذا
ين ُولِ ُدوا َل ْي َس ِم ْن َد ٍم َوالَ ِم ْن َم ِش َيئ ِة َج َس ٍد َوالَ ِم ْن َم ِش َيئ ِة َر ُج ٍل َب ْل ِم َن َّ
َن َي ُ ْ َ
ُسْل َ ْ
اسمه ،اَلذ َ
َّللا أ ِ ُ ْ ُ َ ْ
وت هللاِ وملكوت المسيح
وعد هللا لكل من يسمع إلبنه ربنا يسوع المسيح .به صار لنا الدخول االن لملكوت السماوات الذي هو َمَل ُك ُ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
س .ويسوع ينادي :آمنوا بالنور مادام النور معكم ،فتصيروا أبناء النور.
وهو َل ْي َس أَ ْكالً َو ُش ْرباً َب ْل ُه َو ِبٌّر َو َسالَ ٌم َوَف َرٌح ِفي ُّ
ِ
ليكون جنود مسلحين ويوضع دين على
التالميذ ما كانوا يفهموا في البداية أن َم ْمَل َكة يسوع َل ْي َس ْت م ْن َه َذا اْل َعاَلمِ .وال جاء الرب ّ
األرض تقول الناس إنه من األديان السماوية .يسوع ينادي الى اليوم الى التوبة وااليمان به للدخول الى ملكوت هللا االبدي .يقول
ِ
ان ِم ْن َي ْنُبوِع َم ِاء اْل َحَي ِاة َم َّجاناًَ .م ْن َي ْغلِ ْب َي ِر ْث ُك َّل َشي ٍء
ُع ِطي اْل َع ْ
اء ،اْلِب َد َاي ُة َو ِّ
الن َه َاي ُة .أََنا أ ْ
ط َش َ
في سفر الرؤيا :أََنا ُه َو األَل ُ
ف َواْلَي ُ
ْ
َكو ُن َل ُه ِإَلهاً َو ُه َو َي ُكو ُن لِي ْابناًَ .م ْن َي ْغلِ ْب؟ ومن يجب أن نغلبه؟ إنها الشهوات الجسدية والتجارب في حياتنا واالرواح الشريرة
َوأ ُ
َ
المسيطرة على العالم والتي نواجهها بااليمان في إسم يسوع كما هو مكتوب :أل َّ
َن ُك َّل َم ْن ُولِ َد ِم َن هللاِ َي ْغلِ ُب اْل َعاَل َمَ .و َه ِذِه ِهي اْل َغَلَب ُة
َ
َِّ
ِ
ِ
يم ُانَناَ .م ْن ُه َو َّال ِذي َي ْغلِ ُب اْل َعاَل َم ِإالَّ َّال ِذي ُي ْؤ ِم ُن أ َّ
َن َي ُسوعَ ُه َو ْاب ُن هللاِ .بولس الرسول ي ّذكرنا يقولِ :إ ْن ِع ْشتُ ْم
التي تَ ْغل ُب اْل َعاَل َم :إ َ
َّ ِ
ِ ِ
ِ
نِ
ال اْل َج َس ِد َف َستَ ْحَي ْو َن أل َّ
اء هللاِ.
َح َس َب اْل َج َس ِد َف َستَ ُموتُو َن َوَل ِك ْن ِإ ْن ُك ْنتُ ْم ِب ُّ
الرو ِح تُميتُو َن أ ْ
َن ُك َّل الذ َ
َع َم َ
ين َي ْنَق ُادو َ ب ُرو ِح هللا َفأُوَلئ َك ُه ْم أ َْبَن ُ
المسيحي هو تلميذ يسوع؛ وكتلميذ يسمع ويسأل ويطبق ما يتعلمه من هذا المعلم العظيم .يسوع .فنحن مثل أوالد الصغار نحب
معلمنا وال نستحي به وبكالمه وال ننكره بل نثبت في إسمه المبارك .متّى يخبرنا بموعظة يسوع على الجبل في االصحاح الخامس
السماو ِ
ود ِ
طوبى لِْلمس ِ
اك ِ
الرو ِح أل َّ
َج ِل
ين ِب ُّ
وبى لِْل َم ْ
ات .كذلكُ :
َن َل ُه ْم َمَل ُك َ
ط ُر ِ َ
ين م ْن أ ْ
طَ
وت َّ َ َ
والسادس والسابع حيث يقول الرب يسوعَ َ َ ُ :
ات .المؤمنون بيسوع هم أوالد هللا ويدعون بنو اْلمَل ُك ِ
السماو ِ
اْلِبِّر أل َّ
وت .وهذا نوع جديد في كل البشرية .الناس تقول:
َن َل ُه ْم َمَل ُك َ
َُ َ
وت َّ َ َ
أبناء آدم وبنو البشر .لكن االنجيل أدخل هذا النوع الجديد :أوالد هللا بنو الملكوت .والتالميذ سمعوا حديث الرب مع أحد علماء
ِ
ِ
َّللاِ .هذا مذكور في إنجيل يوحنا
وت َّ
َن َي َرى َمَل ُك َ
َحٌد الَ ُيوَل ُد م ْن َف ْو ُق الَ َيْقد ُر أ ْ
اليهود إسمه نيقوديموس لما قال له الربِ :إ ْن َك َ
ان أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َع َنْف َس ُه ِم ْث َل َه َذا
وت َّ
االصحاح الثالث .وأما االن فيُقولِ :إ ْن َل ْم تَ ْرِج ُعوا َوتَص ُيروا م ْث َل األ َْوالَد َفَل ْن تَ ْد ُخُلوا َمَل ُك َ
الس َم َاواتَ ،ف َم ْن َو َ
ِ
ِ
ظم ِفي مَل ُك ِ
ِ ِ
ِ
ِ
اس ِمي َفَق ْد َقِبَلِني .وقول الرب هو للجميع.
وت َّ
اْل َوَلد َف ُه َو األ ْ
الس َم َاواتَ .و َم ْن َقب َل َوَلداً َواحداً م ْث َل َه َذا ب ْ
َ
َع َ ُ

الرب يسوع لم يمثل ملكوت السماوات بنبي من األنبياء أو معلم عظيم في إسرائيل لكن مثل ملكوت السماوات بولد الن الولد يطيع
ويقبل التعليم ،يسمع كل شيء ويصدق كل شيء ويتربى كما يعمله االخرين .الولد هو متواضع والتواضع هو صعب على االنسان.
صعب االنسان يتنازل على حقه ويعطي األولوية لالخرين؛ صعب يرضى بأخطائه ويعترف بها .صعب يقبل الحقيقة لما تواجهه.
لكنه يقدر يكسر هذا التكبر والتعصب بقبول كلمة يسوع المسيح بثقة وإيمان .يسوع يقول أيضا عن االوالد :دعوا الصغار يأتون إلي
وال تمنعوهم ألن لمثل هؤالء ملكوت هللا .إياكم أن تحتقروا أحدا من هؤالء الصغار فإني أقول لكم إن مالئكتهم في السماء يشاهدون
كل حين وجه أبي الذي في السماوات .ولكن عندما ننظر لبلدنا مذا نرى؟ الكبار يعّلمون العنف لألوالد الصغار ويلبسوهم ثياب

عسكرية ويدربوهم على الحرب واستعمال السالح والقتل .من صغرهم .وهكذا يكبروا في الكذب والفساد والتجديف واإلرهاب.

الدعارة .حسب إحصائيات يونيسكو ،منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة،
شعوب كثيرة يستغلوا األطفال في االعمال الشاقة و ّ
الملوثة والمرض في العالم .أكثر من ستة مالين طفل ماتوا
كل خمس ثواني طفل أقل من  15السنة يموت بالجوع أو من المياه ّ
السنة الماضية .عدد سكان فنلندا .الرؤساء السياسيون والدينيون يعرفوا هذه المأساة ولكن شغلهم الشاغل هو الحفاظ على مناصبهم

الدّيان
وسيطرتهم وجمع األموال أكثر وأكثر .والسباق للتسلح .وأوالد شعوبهم يموتوا بالقهر والفقر والجوع والمرض .يسوع ّ
األعلى قال لتالميذه :أ َْنتُ ْم تَ ْعَل ُمو َن أ َّ
يك ْم .التالميذ سألوه من
اء َيتَ َسَّل ُ
ون ُه ْم َواْل ُع َ
طو َن َعَل ْي ِه ْمَ .فالَ َي ُكو ُن َه َك َذا ِف ُ
ود َ
اء األ َُم ِم َي ُس ُ
ظ َم َ
َن ُرَؤ َس َ
ِ
هو أعظم في ملكوت السماوات ،وهنا يقولهم ولكل المؤمنين :من أَراد أَن ي ُكون ِف ُ ِ
َن َي ُكو َن
َْ ََ ْ َ َ
يك ْم َعظيماً َفْلَي ُك ْن َل ُك ْم َخادماً َو َم ْن أ ََرَاد أ ْ
يك ْم أََّوالً َفْلَي ُك ْن َل ُك ْم َع ْبداً .طبعا البعض يقول أن المجاعة والحروب هي مكتوبة على االنسان من الخالق؛ والبعض يقول حكام
ِف ُ
العالم واالغنياء هم المسؤولين على مأسات العالم .وآخر يقول هذا األمر بعيد عني ما يهمني؛ تكفيني مشاكلي.

ما نوهم ،من يعمل الشر هو عبد للشر ،ومن يعرف الخير وما يعمله يحسب له َخ ِطَّي ٌة .والعالم كله مرتبط ومتضامن في الخطية.
هللا يعرف مذا يجري على األرض .أرسل إبنه هذه أكثر من ألفين سنة مناديا العالم الى التوبة وااليمان للخالص .والرب يسوع

سيعود في مجده وال احد يعرف ذاك اليوم العظيم وسيكون يوم الحساب للذل والعذاب لألشرار والذين سمعوا بشراة االنجيل ورفضوه.
كثيرون يوصلوا الى باب ملكوت السماوات ويجبروه مغلوق .االنسان بتدينه وعلمه وقدرته ما يقدر يدخل لملكوت السماوات .لمذا؟
ِ
السماو ِ
ِ
ِ
اتَ ،ف َم ْن
النه خاطئ لم يغتسل بدم حمل هللا يسوع .والن يسوع يقولِ :إ ْن َل ْم تَ ْرِج ُعوا َوتَص ُيروا م ْث َل األَْوالَد َفَل ْن تَ ْد ُخُلوا َمَل ُك َ
وت َّ َ َ
السماو ِ
ِ
وضع َنْفسه ِم ْثل ه َذا اْلوَل ِد َفهو األَع َ ِ
ات .الرب يسوع يدعوا الى التواضع والسماع لكلمته والعمل بها الن فيها
ْ
ظ ُم في َمَل ُكوت َّ َ َ
َ َ َ َ ُ َ َ َ َُ

الحياة الن المسيح هو الحياة .من يسمع للمسيح فهو يسمع هلل ومن يرفض المسيح فهو يرفض هللا أبيه الذي أرسله .ومن يضطهد

المسيحيون فهو يضطهد المسيح ويعاند هللا االب .يسوع جاء بالنعمة والحق والغفران والخالص وكان متواضعا وطائعا حتى الموت
موت الصليب .أعطانا كلمته ووصيته ووعده أنه معنا الى إنتهاء الزمان .ثم نكون نحن معه الى االبد .المجد هلل في االعالي.
يسوع لم يختر رجال الدين أو أقوياء ليكونوا تالميذه ،لكن ناس غير مثقفين ضعفاء وعّلمهم وأرسلهم ليبشروا العالم .وشهادتهم

وصلت الينا صادقة ومفرحة .إنها كلمة هللا الصادقة .وهم ما نشروا االنجيل بالقوة والحكمة البشرية .إنما بروح هللا والمسيح القدوس.
قوة الرب وحكمته ظهرت في ضعفهم .هللا ي ِريد أ َّ ِ
يع َّ ِ
صو َن َوِإَلى َم ْع ِرَف ِة اْل َح ِّق ُيْقِبُلو َن .هللا يدعو كل إنسان يسمع إلبه
ُ ُ
َن َجم َ
الناس َي ْخُل ُ
الحبيب يسوع ويأتي اليه بتواضع بضعفه وثقله وشقائه لينال الغفران والراحة والسالم مع هللا االب ويقين الحياة االبدية .والمؤمن
الجديد هو مثل صبي وأمه ما تعطيه اللحم ،لكن الحليب .الرسول بطرس كتب هذه الحقيقة يقول للمؤمنين :وَكأَ ْ ٍ
ال موُل ِ
اآلن
ين َ
ود َ
طَف َ ْ
َ
طِ
اشتَهوا َّ
اللَب َن الروحي اْل َع ِديم اْل ِغ ِّ
شغ ـ ـل
ش لِ َك ْي تَْن ُموا ِبه .المسيحي يحب ُك ُّل َما ُه َو َح ٌّق َو َع ِاد ٌل َو َ
اهٌر وِفي هذه األمور ومثلها ي ّ
ْ ُ
َ
أفكاره .وهو ينظر الى يسوع الحي .الرب فينا فال نرجع الى الوراء الى الظالم والكذب الذي أخرجنا منه إبن هللا الحي.
أوالد صغار أمام المسيح يسوع ،به صرنا بنو الملكوت أوالد هللا والمسيح وبنو النور .اختارنا هو ووضع كلمته فينا لنشرق حولنا
بكالمنا المخلص وأعمالنا النقية الخالية من النفاق والمكر .نحن نحيا بفضل هللا ونشهد لمحبة هللا في إبنه لنا الذي خلصنا ال على

أساس اعمالنا ومعرفتنا ،إنما بنعمته .وربنا يسوع له المجد هو االن عن يمين هللا يشفع في المؤمنين به ومن هناك سيأتي ليدين
االحياء واالموات .مكتوب في سفر الرؤيا ،آخر الكتب المقدسة قول يسوع :إني آت سريعا ومعي المكافأة ألجازي كل واحد بحسب

طُل ُب ِإَل ْي ُك ْم
عمله .أنا األلف والياء ،األول واآلخر ،البداية والنهاية .عظيم هو الرب .وأخي ار نسمع هذه الكلمة من الرسول بولسَ :وَن ْ
ِ َّ ِ
وش ِجعوا ِ
ٍ
أَيُّها ِ
النُف ِ
ص َغ َار ُّ
َسِن ُدوا ُّ
اء وتَأََّن ـ ـ ْوا َعَلى اْل َج ِمي ِعْ .ان ُ
َحداً
ظ ُروا أ ْ
اإل ْخ َوةُ :أ َْنذ ُروا الذ َ
َحٌد أ َ
ِي أ َ
ين ِبالَ تَ ْرِتيب َ ّ ُ
َ
َن الَ ُي َجاز َ
وس وأ ْ
الض َعَف َ
ِ
َع ْن َشٍّر ِب َشٍّرَ ،ب ْل ُك َّل ِح ٍ َِّ
ض ُكم لَِب ْع ٍ
يع .ا ْف َر ُحوا ُك َّل ِح ٍ
اع .ارفعوا الشكر ِفي ُك ِّل َشي ٍء
ط ٍ
ض َولِْل َج ِم ِ
صُّلوا دون ا ْنِق َ
ين اتب ُعوا اْل َخ ْي َر َب ْع ُ ْ
ينَ .
ْ
الروح .الَ تَحتَِقروا ُّ ِ
َن ه ِذِه م ِش َيئ ُة هللاِ لكم ِفي اْلم ِسي ِح يسوع .الَ تُ ْ ِ
امتَ ِحُنوا ُك َّل َشي ٍء وتَ َم َّس ُكوا ِباْل َح َس ِنِ .ا ْمتَِن ُعوا َع ْن ُك ِّل
َُ َ
طفُئوا ُّ َ
ْ ُ
النُبَّواتْ .
َ
أل َّ َ َ
ْ

ِ
ِ
يح .فإن
ع اْل َم ِس ِ
ِش ْب ِه َشٍّرَ .وإَِل ُه َّ
وحا َوَنْفساً َو َج َسداً لتكونوا ِبالَ َل ْو ٍم ع ْن َد عودة َرّبَِنا َي ُسو َ
السالَ ِم َنْف ُس ُه ُيَقّد ُس ُك ْم ِبالتَّ َما ِم َو ْ
يحفظكم سالمين ُر ً
ِ
ِ
ِ ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
ين.
ع اْل َم ِسي ِح َو َم َحَّب ُة هللاِ َو َش ِرَك ُة ُّ
هللا َّال ِذي َي ْد ُع ُ
وسَيْف َع ُل ذلك .آمين .ن ْع َم ُة َرّبَِنا َي ُسو َ
س َم َع َجميع ُك ْم .آم َ
وك ُم صادق َ

