Sunnuntai 24.11.2019- Matt. 25: 31-46. Aihe: Kristus, kaikkeuden Herra. Lukukappaleet : Ps 143 :110 ; Dan. 7: 9-10, 13-14; 2.Tess. 1: 3-10

نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح ومرحبا بكم الى عظة اليوم وهي من إنجيل
متى االصحاح  25واآليات  31الى  .46اليكم القراءة باسم يسوع المسيح.
ِ ِ ِِ ِ
ِِ ِ
اإل ْنس ِ ِ
ِ
ين َم َع ُه َف ِح َينِئ ٍذ َي ْجلِ ُس َعَلى ُك ْرِس ِي
يع اْل َمالَئ َكة اْلقديس َ
ان في َم ْجده َو َجم ُ
اء ْاب ُن َ
َو َمتَى َج َ
ِِ
ض َكما يمِيز َّ ِ
ِ
ِ
ِ
الشع ِ
ُّ
اف ِم َن
ض ُه ْم ِم ْن َب ْع ٍ َ ُ َ ُ
وب َف ُي َمِي ُز َب ْع َ
الراعي اْلخ َر َ
يع ُ
ام ُه َجم ُ
َم َ
َم ْجدهَ .وَي ْجتَم ُع أ َ
ِ َِّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اف َع ْن َي ِم ِين ِه َواْل ِج َداء َع ِن اْلَيس ِ
ين َع ْن َي ِم ِين ِه :تَ َعاَل ْوا
ول اْل َمل ُك للذ َ
يم اْلخ َر َ
ار .ثُ َّم َيُق ُ
َ
َ
اْلج َداءَ .ف ُيق ُ
وت اْلم َع َّد َل ُكم م ْن ُذ تَأ ِْس ِ
ِ ِ ِ
ط َع ْمتُ ُموِنيَ .ع ِط ْش ُت
يس اْل َعاَل ِم .ألَِني ُج ْع ُت َفأَ ْ
ْ ُ
َيا ُمَب َاركي أَبي رثُوا اْل َمَل ُك َ ُ
َف َسَق ْيتُ ُموِنيُ .ك ْن ُت َغ ِريباً َف َآوْيتُ ُموِنيُ .ع ْرَياناً َف َك َس ْوتُ ُموِنيَ .م ِريضاً َف ُزْرتُ ُموِنيَ .م ْح ُبوساً َفأَتَْيتُ ْم
ِ ٍِ
اك؟ َو َمتَى
اك أ َْو َع ْ
اك َج ِائعاً َفأَ ْ
ط َشاناً َف َسَق ْيَن َ
ط َع ْمَن َ
ِإَل َّيَ .ف ُي ِج ُيب ُه األَْب َرُار ح َينئذَ :يا َر ُّب َمتَى َأرَْيَن َ
اك َم ِريضاً أ َْو َم ْح ُبوساً َفأَتَْيَنا ِإَل ْي َك؟
اك؟ َو َمتَى َأرَْيَن َ
اك أ َْو ُع ْرَياناً َف َك َس ْوَن َ
اك َغ ِريباً َف َآوْيَن َ
َأرَْيَن َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َح ِد ِإ ْخ َوِتي َه ُؤالَ ِء الصغار َفِبي َف َعْلتُ ْم .ثُ َّم
ول َل ُك ْم :ب َما أََّن ُك ْم َف َعْلتُ ُموهُ بأ َ
َف ُيج ُ
يب اْل َمل ُك :اْل َح َّق أَ ُق ُ
ِ ِ
َِّ ِ
ِ
ِ
ِ ِِ ِ
الن ِ
ين ِإَلى َّ
ين َع ِن اْلَيس ِ
يس
ار :ا ْذ َه ُبوا َعني َيا َمالَع ُ
ول أ َْيضاً للذ َ
ار األََبديَّة اْل ُم َع َّدة إلْبل َ
َيُق ُ
َ
َو َمالَِئ َكِت ِه ألَِني ُج ْع ُت َفَل ْم تُ ْط ِع ُموِنيَ .ع ِط ْش ُت َفَل ْم تَ ْسُقوِنيُ .ك ْن ُت َغ ِريباً َفَل ْم تَأ ُْووِنيُ .ع ْرَياناً َفَل ْم
ٍِ
اك َج ِائعاً
وروِنيِ .ح َينئذ ُي ِج ُيب َ
ون ُه ُه ْم أ َْيضاًَ :يا َر ُّب َمتَى َأرَْيَن َ
تَ ْك ُسوِنيَ .م ِريضاً َو َم ْح ُبوساً َفَل ْم تَ ُز ُ
ِ
ِ
ول َل ُك ْم:
أ َْو َع ْ
ط َشاناً أ َْو َغ ِريباً أ َْو ُع ْرَياناً أ َْو َم ِريضاً أ َْو َم ْح ُبوساً َوَل ْم َن ْخد ْم َك؟ َف ُيج ُيب ُه ْم :اْل َح َّق أَ ُق ُ
ِبما أََّن ُكم َلم تَْفعُلوه ِبأَح ِد هؤالَ ِء الصغار َفِبي َلم تَْفعُلواَ .فيم ِ
ضي َه ُؤالَ ِء ِإَلى َع َذ ٍ
اب أََب ِد ٍي َواأل َْب َرُار
ْ ْ َ ُ َ َُ
ْ َ
َْ
َ
ِإَلى حي ٍاة أَب ِدي ٍ
َّة.
ََ َ
هذه كلمة ربنا يسوع المسيح المجد السمه
في بداية هذا االصحاح الرب يسوع أخبر تالميذه عن رجوعه من السماء وتكلم على ملكوت

ات وخمس ج ِ
السماوات وشبهه بعشرة عذارى ،خمس ح ِك ٍ
اهالَ ٍت .وتكلم على عريس الذي
يم َ َ ْ ٌ َ
َْ َ َ
تأخر في مجيئه .كان اليهود يعرفوا هذا االمر من كتبهم المقدسة حيث هللا قال على نفسه

أنه زوج إسرائيل .هللا يعتني بشعبه ويحبه وكان ينتظر اإلخالص من إسرائيل .لكنهم انحرفوا
على شريعة هللا وخانوا العهد فأصبحت العروس زانية .ويسوع المسيح جاءهم بالنعمة والسالم

والغفران وهم رفضوه أيضا مفضلين دياناتهم ومعتقداتهم وتقاليدهم .كانت نورهم بال نفع مثل
نور شمعة شعلوها في وسط النهار وانطفأت لما يجي الليل .مذا يعمل الغبي لما يسمع شيء
على المسيح؟ يكرر ما تعلمه من تجار الدين والخيال .فيهم تتحقق كلمة هللا في سفر

ِ
ِِ ِ
وج ُد َ ِ
ط ُر ُق اْل َم ْو ِت.
يم ًة َو َع ِاقَبتُ َها ُ
االمثال :تُ َ
طريق تَ ْظ َه ُر لإل ْن َسان ُم ْستَق َ

والرب يسوع أعطانا كلمته نور في حياتنا ووصيته قائال :فاسهروا إذن ألنكم ال تعرفون اليوم
وال الساعة .الحكيم يسمع كلمة المسيح ويتمسك بها ويسهر على سلوكه .أما عن رجوع يسوع
كثيرون تنبأوا أنه يكون في أيام وفًقا لحساباتهم ولكنهم وهموا .يسوع حذرنا من هذا كذلك
طون آي ٍ
ات ع ِظيم ًة وعج ِائب حتَّى ي ِ
ِ
ضُّلوا َل ْو
َ َ َََ َ َ ُ
اء َك َذَب ٌة َوُي ْع ُ َ َ
اء َك َذَب ٌة َوأ َْنبَي ُ
وم ُم َس َح ُ
حيث قالَ :سَيُق ُ
ِِ
ِ
ِ
أ َْم َك َن اْلم ْختَ ِ
يع اْل َمالَِئ َك ِة
ار َ
ين أ َْيضاً .رجوع الرب يسوع من السماء يكون في َم ْجده َو َم َع ُه َجم ُ
ُ

ِِ ِ
ين .لم يتكلم على يوم معين لكن قال :ومتى جاء إبن االنسان .أما ذاك اليوم فال يعرفه
اْلقديس َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يع
ام ُه َجم ُ
َم َ
اال هللا .في ذاك اليوم العظيم الرب يسوع َي ْجل ُس َعَلى ُك ْرس ِي َم ْجده َوَي ْجتَم ُع أ َ
ض َكما يمِيز َّ ِ
ِ
الشع ِ
ُّ
اف ِم َن اْل ِج َداء؛ ثُ َّم يقضي هو اْل َملِ ُك.
ض ُه ْم ِم ْن َب ْع ٍ َ ُ َ ُ
وب َف ُي َمِي ُز َب ْع َ
الراعي اْلخ َر َ
ُ

وثالث كلمات استخدمها يسوع على نفسه في هذا النص وهي :إبن االنسان والراعي والملك.
اللقب إبن االنسان ظهر أول مرة في سفر النبي دنيال في القرن السادس قبل الميالد وكان
ِ
اإل ْنس ِ
ال َل ُه ْم َي ُسوعُ:
ان؟ َفَق َ
يشير للمسيح الملك .الناس سألوا يسوع يوماَ :م ْن ُه َو َه َذا ْاب ُن َ
ور م َع ُكم َزماناً َقلِيالً َب ْع ُد َف ِس ُيروا ما َدام َل ُكم ُّ
ُّ
ور لَِئ َّال ُي ْد ِرَك ُك ُم الظالَ ُمَ .و َّال ِذي َي ِس ُير ِفي
الن ُ
الن ُ َ ْ َ
َ َ ُ
ور لِتَ ِ
النور ِ
ِ
الن ِ
ص ُيروا أ َْبَناء ُّ
الن ِ
آم ُنوا ِب ُّ
ور .يسوع هو
الظالَ ِم الَ َي ْعَل ُم إَلى أ َْي َن َي ْذ َه ُبَ .ما َد َام َل ُك ُم ُّ ُ
َ
االنسان الكامل الذي نزل من السماء وتجسد ليجعلنا نكون أبناء السماء.

والرب يسوع هو الملك الذي ليس لملكه نهاية وهو يْق ِ
ضي َب ْي َن ُش ُعوب األرض بالعدل .فهو
َ
يرى ما يحدث اليوم أيضا في كل بلد ،في العراق ،في سوريا ،في الجزائر ،في تركيا والبلدان

ِِ
ض ِباْل َع ْد ِل .وُي َج ِ
ازي
الشرقية البعيدة والغربية وعلى كل األرض .الرب يأتي بالتأكيد لَيد َ
ين األ َْر َ
ِِ
ٍِ
ِ
اف ِم َن اْل ِج َد ِاء .هللا
ُك َّل َواحد َح َس َب َع َمله .ثم يقول الرب يسوع إنه هو الراعي الذي ُي َمِي ُز اْلخ َر َ

في العهد القديم كان يقول إنه راعي إسرائيل .وفي اإلنجيل يستخدم الرب يسوع هذه التسمية

الصالِح و َّ ِ
على نفسه وقال :أَنا هو َّ ِ
الصالِح يب ِذل نْفسه ع ِن اْل ِخر ِ
اف .الراعي
الراعي َّ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ
َ
الراعي َّ ُ َ
َ َُ
يعرف خرافه وهي تعرف صوته وتجي عنده .والرب يسوع يعرفنا بأسمائنا ويعرف أين نحن.
ظهور يسوع األول كان في الجسد والتواضع من أجل الخطية ودان الخطية في جسده على
الصليب حيث حمل عدالة هللا نيابة عنا لكي ال يهلك كل من يؤمن به وال يأتي للحكم

ِ
َّ ِ
ان َو َّال ِذي الَ
األخير بل ينتقل من الموت الى الحياة .كما هو مكتوب :اَلذي ُي ْؤ ِم ُن ِبه الَ ُي َد ُ
ِ
َّ ِ
يؤ ِمن َقد ِدين ألََّنه َلم يؤ ِمن ِباس ِم اب ِن َّ ِ ِ ِ
َّ
ين من
َّللا اْل َوحيد .اَْلكالَ ُم الذي تَ َكلم به إبن هللا ُه َو َيد ُ
ُْ ُ ْ َ ُ ْ ُْ ْ ْ ْ

رفضه ِفي اْليو ِم األ ِ
َخ ِ
ير .أما ظهوره الثاني فسيكون ِفي ال َم ْج ِد .الذين فعلوا الخير فيما سماهم
َْ
يسوع الصغار ،أي المؤمنين به وكل المنكسرين القلب والروح ،يقول يسوع إنهم فعلوا ذلك له.

وقال مسبقا ما سيقوله االبرار له :يا رب متى رأينك وفعلنا هذه االمور لك؟ والرب يردِ :ب َما

ِ
َح ِد ِإ ْخ َوِتي َه ُؤالَ ِء الصغار َفِبي َف َعْلتُ ْم .والرب يحب الرحمة والمحبة .الرب يسوع
أََّن ُك ْم َف َعْلتُ ُموهُ بأ َ
ذكر الجياع والعطا ْش والغرباء والعري والمرضى والمحبوسين وشبه نفسه بهم .فهو يريد أن

نعامل كل الناس أيضا بروح الرحمة والسالم واإلخوة .نشجع ونخدم دون إفتخارَ .م َّجان ًا.
يقول الرسول بولسُ :ك ُّل ما َفعْلتُم َفاعملُوا ِمن اْلَقْل ِب َكما لِ َّلر ِب َليس لِ َّلن ِ ِ ِ
ين أنكم ِم َن
اس َعالم َ
َ
َْ
َ
َ َ ْ َْ
الر ِب ستَأْخ ُذون جزاء اْل ِمير ِ
ِ
يح.
اث ألََّن ُك ْم تَ ْخ ِد ُمو َن َّ
الر َّب اْل َمس َ
َّ َ ُ َ َ َ َ َ

الصالِ ُح يعمل الصالح دون إفتخار وال انتظار مكافأة من أحد .فهو يفعل الخير ألن
ان َّ
ا ِإل ْن َس ُ
الخير يفرح االخرين .هذه هي اْل َم َحَّب ُة الحقيقية التي تخدم االخرين .ال تحسد؛ ال تتكبر وال
تسعى لمصلحتها الخاصة .ال تنسب الشر ألحد .ال تفرح بالظلم ،بل تفرح بالحق .إنها تستر

كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتتحمل كل شيء .ويقول يسوع لهم :تعالوا يا
المعد لكم منذ تأسيس العالم .هذا وعد الرب يسوع المسيح إبن هللا
َ
مباركي أبي ،رثوا الملكوت ُ
العلي القدوس .المحبة ال تزول أبدا .هللا أعد الملكوت األبدي لمحبيه.

ِ
الص ِغ ُير أل َّ
َن ُي ْع ِطَي ُك ُم
يع َّ
َن أََب ُ
اك ْم َق ْد ُس َّر أ ْ
كما يقول في إنجيل لوقا أيضا :الَ تَ َخ ْ
ُّها اْلَقط ُ
ف أَي َ
وت .كونوا على استعداد ،أوساطكم مشدودة ومصابـيحكم ُموَق َد ًة .هذا خبر مفرح .لكن
اْل َمَل ُك َ

يليه خبر يتعلق بالذين سمعوا كلمة المسيح ولكنهم رفضوها .عرفوا كلمة الحق ولم يكن لها

مكان في حياتهم .فهم يطرحون خارجا الن أسماءهم ليست مكتوبة في سجل الحياة .األشرار
يتفاجؤون النهم كانوا يضنوا أنهم أفضل الناس في التقوى والعفة والحرية .لكنهم سيطرحون
الى ما أُعد إلبليس وجنوده.
اك؟ َو َمتَى
اك أ َْو َع ْ
اك َج ِائعاً َفأَ ْ
ط َشاناً َف َسَق ْيَن َ
ط َع ْمَن َ
لما االبرار قالوا ليسوعَ :يا َر ُّب َمتَى َأرَْيَن َ
اك َم ِريضاً أ َْو َم ْح ُبوساً َفأَتَْيَنا ِإَل ْي َك؟ األشرار
اك َو َمتَى َأرَْيَن َ
اك أ َْو ُع ْرَياناً َف َك َس ْوَن َ
اك َغ ِريباً َف َآوْيَن َ
َأرَْيَن َ

اك َج ِائعاً أ َْو َع ْط َشاناً أ َْو َغ ِريباً أ َْو ُع ْرَياناً أ َْو َم ِريضاً أ َْو
هم قالوا بسرعةَ :يا َر ُّب َمتَى َأرَْيَن َ
َم ْح ُبوساً َوَل ْم َن ْخ ِد ْم َك؟ والنتيجة؟ الويل والعذاب لهؤالء؛ والسعادة والحياة للذين يحبوا المسيح
واالخوة من كل قلوبهم .فلنعامل الناس بما نريدهم أن يعملوننا هم به.

ويقول الرب يسوع في هذا االنجيل أيضاَ :م ْن َيْقَبُل ُك ْم َيْقَبُلِني َو َم ْن َيْقَبُلِني َيْقَب ُل َّال ِذي أ َْرَسَلِني.
ار َكأْس م ٍ
ار يأْخ ُذ؛ ومن سَقى أَحد هؤالَ ِء ِ
وم ْن َيْقَبل َب اً ِ
اء َب ِ
الص َغ ِ
ار َفأ ْ ٍ
اس ِم َب ٍ
ط
ارٍد َفَق ْ
َ َ َُ
ُ
ار ب ْ
َ َ
َج َر َب َ ُ َ َ ْ َ
ََ
ِب ِ ِ ٍ
ِ
ِ
َج َرهُ .فلنتمسك نحن دائما بالرجاء الذي نعترف به
يع أ ْ
ول َل ُك ْم إَّن ُه الَ ُيض ُ
اس ِم تْلميذ َفاْل َح َّق أَ ُق ُ
ْ
ألن الذي وعدنا بتحقيقه هو أمين وصادق؛ وننتبه كل واحد لآلخرين ونشجع ِ
بعضنا بعضا

ُّ ِ
الن ِ
َسلِ َح َة ُّ
ع
ور .نْلَب ُس َّ
الر َّب َي ُسو َ
على المحبة واألعمال الصالحة وَن ْخَل ْع أ ْ
َع َم َ
ال الظْل َمة َوَنْلَب ْس أ ْ
الشهو ِ
ِ
يح والَ َنصَنع تَ ْدِبي اًر ِلْلجس ِد أل ْ ِ َّ
ات.
اْل َمس َ َ ْ
َجل َ َ
ََ

ِ
نحن الذين بالمسيح نؤمن ِباهللِ َّال ِذي أََق ِ
َّ ِ ِ
اءنا
َع َ
ام ُه م َن األ َْم َوات َوأ ْ
طاهُ َم ْجداً َحتى إ َّن إ َ
َ
يم َاننا َوَر َج َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َخ ِويَّة اْل َعديمة ِ
الرَياء .وليملك
اع ِة اْل َح ِق ِب ُّ
ُه َما ِفي هللاِ مطهرين أنفسنا ِفي َ
الرو ِح لِْل َم َحبَّة األ َ
ط َ
َ
الش ِ
في قلوبكم سالم المسيح الذي إليه دعيتم في الجسد الواحد؛ كونوا شاكرينَ .يُقول َّ
اه ُدَ :ن َع ْم
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ين.
ُّها َّ
ع اْل َم ِس ِ
الر ُّب َي ُسوعُ .ن ْع َم ُة َربَِنا َي ُسو َ
يح َم َع َجميع ُك ْم .آم َ
أََنا آتي َس ِريعاً .آم َ
ين .تَ َع َ
ال أَي َ

