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السالم عليكم .عظتنا اليوم هي من إنجيل متى .االصحاح

22

وااليات األولى الى .14

اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح .يقول:
ِ
ِ ِِ
َّ ِ
ان ملِ ٍك ،أََق ِ
يم ًة ِفي
وت َّ
الُ :ي َشَّب ُه َمَل ُك ُ
َ
وع َاد َي ُسوعُ َيتَ َكل ُم باأل َْمثَال َفَق َ
ام َول َ
الس َم َاوات بإ ْن َس ٍ َ
َ
عر ِ ِ ِ
ِ
ِ
ين ِإَلى اْل ُع ْر ِ
ض ِ
ور.
سَ ،فَل ْم َي ْرَغُبوا في اْل ُح ُ
س ْابنهَ ،وأ َْرَس َل َعِب َيدهُ َي ْستَ ْدعي اْل َم ْد ُع ِو َ
ُْ
َفأَرسل اْلملِك ثَ ِاني ًة عِبيداً آخ ِر ِ
ِ
ِ
يمِتي؛
ينَ :ها أََنا َق ْد أ ْ
ين َقائالً َل ُه ْمُ :قوُلوا لْل َم ْد ُع ِو َ
َ َ
َْ َ َ ُ َ َ
َع َد ْد ُت َول َ
ِثيرِاني وعجولِي اْلمس َّمن ُة َقد ُذِبحت وُك ُّل َشي ٍء ج ِ
اهٌز َفتَعاَلوا ِإَلى اْلعر ِ ِ
ين
سَ .ولك َّن اْل َم ْد ُع ِو َ
ُْ
ْ َ
َ َُُ
َ ْ
َُ َ ْ َ ْ َ
ِ
ِ ِِ
تَهاوُنوا َف َذهب و ِ
وه ْم
احٌد ِإَلى َحْقلِه َو َ
آخ ُر ِإَلى َم ْت َج ِِره َواْلَبا ُقو َن َقَب ُ
َه ُان ُ
ضوا َعَلى َعِبيد اْل َملك وأ َ
ََ َ
ََ
ِ
ِ
وَقَتُلوهمَ .ف َغ ِ
ال لِ َعِب ِيدِه:
ض َب اْل َملِ ُك َوأ َْرَس َل ُجُي َ
وش ُه َفأ ْ
َهَل َك أُولئ َك اْلَقَتَل َة َوأ ْ
َح َر َق َمد َينتَ ُه ْم ثُ َّم َق َ
َ ُْ
ِإ َّن ولِيم َة اْلعر ِ ِ
ِق ُّ
ِِ
ِ
ينَ .فا ْذ َهبوا ِإَلى مَفار ِ
الط ُر ِق
ين َل ْم َي ُك ُ
ونوا ُم ْستَحق َ
س َجاه َزةٌ َولك َّن اْل َم ْد ُع ِو َ
َ َ ُْ
ُ
َ
وُك ُّل من ت ِجدونه ادعوه ِإَلى ولِ ِ
سَ .فخرج اْلعِبيد ِإَلى ُّ
الط ُر ِق َو َج َم ُعوا ُك َّل َم ْن
يمة اْل ُع ْر ِ َ َ َ َ ُ
َ َْ َ ُ َُ ْ ُ ُ
َ َ
الضي ِ
و َج ُدوا ،أَ ْش َار اًر وصالِ ِح َ َّ
اع ُة اْل ُع ْر ِ
ظ َر
وفَ .وَد َخ َل اْل َملِ ُك لَِي ْن ُ
امتَ ََل ْ
َت َق َ
س ِب ُّ ُ
ينَ ،حتى ْ
َ
َ َ
ِ
وفَ ،ف َأرَى ِإ ْنساناً الَ َيْلَب ُس ثَْو َب اْل ُع ْر ِ
ُّ
ف َد َخْل َت ِإَلى ُهَنا
صاحِبيَ ،ك ْي َ
الضُي َ
سَ .فَق َ
ال َل ُهَ :يا َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
وأ َْن َت الَ َتْلَب ُس ثَْو َب اْل ُع ْر ِ
وي َد ْي ِه
س؟ َف َ
ام ُه َقائالًَ :قِي ُدوا ِر ْجَل ْيه َ
َ
َم َر اْل َمل ُك ُخ َّد َ
صامتاًَ .فأ َ
ظ َّل َ
َّ
ِ
ِ
ِِ
ص ِر ُير األ َْسَن ِ
ن
ان أل َّ
ين
َوا ْ
َن اْل َم ْد ُع ِو َ
اء َو َ
ط َر ُحوهُ في الظالَ ِم اْل َخارج ِي ُهَنال َك َي ُكو ُ اْل ُب َك ُ
ِ
ِ
ين َقلِيُلو َن.
َكث ُيرو َن َولك َّن اْل ُم ْختَ ِار َ
هذا كلمة هللا
َّ ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِِ
ِِ ِ ِ
ام ِة
ك هللاُ أ َُبو َربَِنا َي ُسو َ
ُمَب َار ٌ
ع اْل َمسي ِح الذي َح َس َب َر ْح َمته اْل َكث َيرة َوَل َدَنا ثَانَي ًة ل َر َجاء َح ٍي بقَي َ
السماو ِ
ات لِ ِمير ٍ
يسوع اْلم ِسي ِح ِمن األَمو ِ
اث الَ يْفنى والَ يتَدَّنس والَ يضم ِح ُّل محُفو ٌ ِ
ات
َْ
َ
ظ في َّ َ َ
َ َْ
ََ َ ََ ُ َ َْ َ
َُ َ َ

لنا .آمين .الرب يسوع يعلن لليهود ولكل الناس في كل زمان ومكان رحمة هللا للسالم
والفرح .مث ـل دعوة هللا بأفضل مثل يعرفه االنسان ويفرح بالحضور فيه وهو وليمة

عرس .كل الكتاب المقدس يعلن إرادة هللا للفرح والسالم لشعبه .أما االنسان بسبب تكبره
فهو يوضع رغباته الشخصية قبل السماع لكلمة هللا ويتكلم على هللا وال يعرفه بالروح.
األسباب التي يعطيها االنسان لرفضه للمسيح هي في ذاتها معقولة .كما قال الرب
ِ
يسوع :و ِ
آخ ُر ِإَلى َم ْت َج ِِره .هكذا أيضا كل شخص هو مشغول
احٌد َذ َه َب ِإَلى َحْقلِه َو َ
َ
بأمور العيش .يسمعوا لكن قلوبهم مسدودة .االنسان مشغوًال بأمور الزمان الحاضر وال
ينتبه للحقائق األبدية في دعوة يسوع المسيح للحياة .في الحقيقة ،كل ما يوضعه

االنسان أهم شيء في حياته فذاك هو إلهه وإياه يعبد .وعذاب االنسان ليس حتما فقدان
أهله وخيراته ونفسه ،إنما عذابه هو في رفضه للمسيح.
مكتوب :فإن أخطأنا عمدا برفضنا للمسيح بعد حصولنا على معرفة الحق ال تبقى هناك
ذبيحة لغفران الخطايا ،بل انتظار العقاب األكيد في لهيب النار التي ستلتهم المتمردين.

ويا له من انتظار مخيف .بمثل الملك ذكر يسوع كل تاريخ إسرائيل منذ أن أخرجهم هللا
َخرجهم ص ِانعاً عج ِائب ِفي أَر ِ ِ
َح َم ِر
ض م ْص َر َوِفي اْلَب ْح ِر األ ْ
ْ
ََ َ
من العبودية عند فرعون .أ ْ َ َ ُ ْ َ
اب لِيه ِديهم ِفي َّ
ِ
ٍ
ِ
الط ِر ِ
يق َوَل ْيال ِفي
َوِفي اْلَب ِرَّي ِة .سار َّ
ام شعبه َن َها ار في َع ُمود َس َح َ ْ َ ُ ْ
الر ُّب َ
ام َ
ِ
ِ ٍ ِ ِ
ين َسَن ًة حتى وصلوا لجبل سيناء فأعطاهم هللا
يء َل ُه ْم .وم ُشوا مدة أ َْرَبع َ
َع ُمود َنار ل ُيض َ
شريعته ووصاياه العشر وأَمرهم أَن يعملوا بج ِميع َ ِ
ض وَيتَّقوا َّ ِ
لههم لَِي ُكو َن لهم
َ َ
الر َّب إ َ
الف َرائ َ َ
ََ ْ َ ْ َ
َخ ْيٌر ُكل األََّيامِ.
وسار معهم حتى وصلهم ألرض الميعاد األرض المقدسة .ولما دخلوها ،هل أطاعوا
وصايا هللا وشريعته؟ بال .فشلوا وأصبحوا مثل الشعوب المحيطة بهم وعبدوا آلهتهم.
الرب االله أ َْرَس َل َل ُه ْم رسال بصورة متوالية محذ ار إياهم ألنه أشفق على شعبه .لكنهم

احتقروا رسل هللا ورفضوا كالمه واستهانوا بأنبيائه حتى ثار غضب الرب على شعبه

فأرسل عليهم قوات أجنبية وأخذتهم أسرى إلى أراضي بعيدة .اليهود كانوا يعرفوا تاريخ
أسالفهم المشوش وتمردهم .وهل هم سمعوا ليسوع إبن هللا الموعود في شريعة موسى

وكتب األنبياء والمزامير؟ بال .عارضوا الرب وكرهوه ولم يسمعوا له وفي التالي قتلوه.
ويسوع المسيح هو الذي شهد له جميع األنبياء أن كل من يؤمن به ينال بإسمه غفران
الخطايا .واليهود فضلوا الظالم .وكل الشعوب مثلهم رفضوا النور الحقيقي النهم نائمين

ومنغمسين في الفرائض الدينية والعادات الشعبية والعلوم وشهوات الجسد .أل َّ
َن قلبوهم
ظت وآ َذانهم ثَُقَلت و َغ َّمضوا عيونهم لَِئ َّال يب ِ
ص ُروا ِب ُعُيوِن ِه ْم َوَي ْس َم ُعوا ِبآ َذ ِان ِه ْم َوَيْف َه ُموا
ُْ
َ ُ ُُ َ ُ ْ
َغُل َ َ َ ُ ْ
ِبُقُلوبِ ِه ْم ويتوبوا .وهم يعيشوا في الخوف بال رجاء .ويسوع واقف وينادي اليه للسالم.

باب ملكوت السماوات هو مفتوح للوثنيين والخطاة .الخالص هو هدية وفي نفس الوقت

له مسؤولية كبيرة .ال نكون مثل الشخص الذي دخل العرس بثياب غير الئقة .ال يمكن

أن نقول إننا مسيحيين ونحن نعيش حسب أفكارنا وأعمالنا التي كنا نمارسها قبلما عرفنا

الرب يسوع المسيح .وإال فيكون هذا رياء وتجذيف .نتيجته :الطرد كما قال يسوع عن
المستهزئَ :قِيدوا ِرجَلي ِه ويدي ِ
طرحوه ِفي َّ
الظالَ ِم اْل َخ ِار ِج ِيُ ،هَن ِال َك َي ُكو ُن
ص ِر ُير
ك
ب
ل
ا
ا
و
ه
ْ
ْ
َ
ُ ْ ْ ََ ْ
ُ
ُ
َ
ُ
َ
اء َو َ
ُ
األ َْسَن ِ
ان.
الرسول بولس أيضا يعلمنا بروح المسيح القدوس يقولَ :ق ْد تَناهى َّ
اللْي ُل َوتََق َار َب َّ
الن َه ُار
َ َ
َفْلن ْخَلع أَعمال ُّ
الن ِ
ور .لَِن ْسُل ْك ِبلَِياَق ٍة َك َما ِفي َّ
الظْل َم ِة َوَنْلَب ْس أ َْسلِ َح َة ُّ
ط ِر
الن َه ِار الَ ِباْلَب َ
َ ْ َْ َ
ِ
ِ ِ
الس ْك ِر الَ ِباْلم َ ِ
صا ِم َواْل َح َس ِدَ .ب ِل اْلَب ُسوا َّ
َو ُّ
يح َوالَ
الر َّب َي ُسو َ
ع اْل َمس َ
ضاج ِع َواْل َع َه ِر الَ باْلخ َ
َ
الشهو ِ
تَصَنعوا تَ ْدِبي اًر لِْلجس ِد أل ْ ِ َّ
ات .الباب هو مفتوح .لكن ليس للخاطئ أن يدخل
ْ ُ
َجل َ َ
ََ
ويبقى ملطخ بالخطية دون أن يتطهر بكلمة الحقَ .ن ْح ُن َن ْعَل ُم أََّنَنا ْانتََقْلَنا ِم َن اْل َم ْو ِت ِإَلى
اْل َحَي ِاة ألََّنَنا نؤمن بإبن هللا وُن ِح ُّب ِ
اإل ْخ َوَة.

شخص يعتبر يسوع المسيح نبيا عظيما ال يستق المسيح .الشخص الذي يعتبر المسيح

مخلوق فهو ال يستحق ال المسيح وال هللا أبوه الذي أرسله .المسيح هو أعظم من موسى
وجميع األنبياء وحتى المالئكة النه كلمة هللا المتجسد .لهذا َفْلن ْخَلع أَعمال ُّ
الظْل َم ِة َوَنْلَب ْس
َ ْ َْ َ
ض ِ
الن ِ
ور لَِن ْسُل ْك ِبلَِياَق ٍة َك َما ِفي َّ
أ َْسلِ َح َة ُّ
ط ِر َو ُّ
اج ِع َواْل َع َه ِر الَ
الن َه ِار الَ ِباْلَب َ
الس ْك ِر الَ ِباْل َم َ
الشهو ِ
ِ
ِ ِ
يح والَ تَصَنعوا تَ ْدِبي اًر لِْلجس ِد أل ْ ِ َّ
ات.
صا ِم َواْل َح َس ِد َب ِل اْلَب ُسوا َّ
الر َّب َي ُسو َ
ع اْل َمس َ َ ْ ُ
َجل َ َ
ََ
باْلخ َ
ِ
ِ
َّ ِ
ِ
َن
يعو َن أ ْ
المسيحية هي حياة بااليمان والروح .لهذا يقولَ :فالذ َ
ين ُه ْم في اْل َج َسد الَ َي ْستَط ُ
الرو ِح ِإن َكان روح هللاِ س ِ
يك ْمَ .وَل ِك ْن
َما أ َْنتُ ْم َفَل ْستُ ْم ِفي اْل َج َس ِد َب ْل ِفي ُّ
ضوا هللاَ َوأ َّ
اكناً ِف ُ
ُي ْر ُ
ْ َ ُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
يك ْم َفاْل َج َس ُد َمِي ٌت
يح ِف ُ
َحٌد َل ْي َس َل ُه ُرو ُح اْل َمسي ِح َف َذل َك َل ْي َس َل ُهَ .وإِ ْن َك َ
ِإ ْن َك َ
ان اْل َمس ُ
ان أ َ
الرو ُح َف َحَياةٌ ِب َسَب ِب اْلِب ِر .هللا ستر عرينا الروحي وألبسنا ثياب العدل.
َما ُّ
ِب َسَب ِب اْل َخ ِطَّي ِة َوأ َّ
فهو عمل هذا بابنه الوحيد يسوع المسيح الذي مات كفارة عن خطايانا ودمه يطهر

ضمائرنا من االعمال الميته لنعبد هللا بالروح والحق .االن وقت التوبة وااليمان بيسوع.
الن االنسان كيفما كان يبقى فاشل وعريان روحيا في عدالة هللا القدوس .االعمال

الحسنه هي نافعه للجسد وبين الناس .وال أن يخلص االنسان بها .الكتاب المقدس
يح يسوع .ألََّن ُكم ج ِم َّ ِ
ِ
يقولَ :فِإَّن ُكم َج ِميعاً أ َْبَناء هللاِ ِب ِ
يم ِ
ين تَ َع َّم ْدتُ ْم ِفي
اإل
ان ِباْل َمس ِ َ ُ َ
يع الذ َ
ْ َ َ
َ
ْ
ُ
ِ ِ
ِ
ِ
يم َو َح َس َب اْل َو ْع ِد َو ِارثُو َن.
يحَ .فِإ َذا ُك ْنتُ ْم لِْل َم ِس ِ
اْل َم ِس ِ
يح َق ْد َلِب ْستُ ُم اْل َمس َ
يح َفأ َْنتُ ْم إ َذ ْن َن ْس ُل إ ْب َراه َ
ِ
ع ِ
َع َماَل ُه َونَلِب ْس اْل َج ِد َيدَ .ف ْو َق َه َذا ُكلِ ِه يقول الكتاب :اْلَب ُسوا اْل َم َحَّب َة،
فَنن َز ْ
يق َوأ ْ
اإل ْن َس َ
ان اْل َعت َ
ِ
ِ ِ
يحَ ،فِإَلي ِه َق ْد ُد ِعيتُم ِفي اْلجس ِد اْلو ِ
ِ
اح ِد؛
َف ِه َي َارِب َ
ط ُة اْل َك َمالَ .وْلَي ْمل ْك في ُقُلوبِ ُك ْم َسالَ ُم اْل َمس ِ ْ
ََ َ
ْ
ِ
ين ./.آمين.
َوُك ُ
ونوا َشاك ِر َ

