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نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح .ومرحبا الى عظة اليوم وهي من إنجيل متّى
االصحاح  16وااليات  21الى  .23اليكم القراءة باسم يسوع المسيح:
ِ ِِ
ِ
ُورَشلِيم وَيتَأََّلم َكِثي اًر ِم َن ُّ
ِ
الش ُيو ِخ
ِم ْن َذلِ َك اْل َوْق ِت ْابتََدأَ َي ُسوعُ ُي ْ
ظ ِه ُر لِتَالَميذه أََّن ُه َي ْنَبغي أ ْ
َن َي ْذ َه َب إَلى أ ُ َ َ َ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
اك
َخ َذهُ ُب ْ
ط ُر ُس ِإَل ْي ِه َو ْابتَ َدأَ َي ْنتَ ِهـ ـ ُرهُ َق ِائالًَ :ح َ
ومَ .فأ َ
اش َ
َوُرَؤ َساء اْل َك َهَنة َواْل َكتََبة َوُيْقَت َل َوفي اْلَي ْو ِم الثالث َيُق َ
ال لِ ُب ْ
ان .أ َْن َت َم ْعثَ ـ َرةٌ لِي ألََّن َك الَ
ط ُر َس :ا ْذ َه ْب َعِّني َيا َش ْي َ
طُ
َيا َر ُّب ،الَ َي ُكو ُن َل َك َه َذاَ .فاْلتََف َت َوَق َ
تَ ْهتَ ُّم ِبما َِّّلِلِ َل ِك ْن ِبما لِ َّلن ِ
اس.
َ
َ
هذه كلمة هللا

اليوم تبدأ الكنيسة فترة الصوم التي تقودنا بهدوء الى عيد الفصح .هذا ال يعني أننا

نصوم كل يوم حتى لعيد الفصح ،إنما تحيي الكنيسة صيام ربنا يسوع المسيح ونحن

نأخذ المثل منه .الصوم ليس فرض علينا .فهو اختياري وضروري في عدة أحيان.

يمكن لكل مؤمن أن يصوم لسبب شخصي دون أن يلزمه أحد .والصوم غالبا هو مرتبط
بالتوبة واالقتراب من هللا االب .فنصوم لنقضي الوقت في قراءة كلمة هللا والصالة.
عالمين أن المغري دائما يضايقنا بكل أنواع اإلغراءات ليبعدنا عن ربناَ .وَل ِكَّنَنا ِفي َه ِذِه
َّ ِ
ج ِمي ِعها يع ُ ِ
َحَّب َنا.
َ َ َْ
ص ُارَنا ِبربنا يسوع المسيح المنتصر الذي أ َ
ظ ُم ْانت َ
ِ
َن َيتَأََّل َم َكِثي اًر والتالميذ لم يفهموا شيئا .هذا الحدث هو
يسوع يخبر تالميذه أنه َي ْن َبغي أ ْ
مرتبط بتجربة يسوع في البرية بعد معموديته في الماء على يد يوحنا المعمدان .كان
ِ
ِ ِ
ْك ْل َش ْيئاً ِفي ِتْل َك األََّيا ِم .ويقول لوقا في إنجيله أن
يس َوَل ْم َيأ ُ
أ َْرَبع َ
ين َي ْوماً ُي َج َّر ُب م ْن ِإْبل َ
ِ
يس ُك َّل تَ ْج ِرَب ٍة َف َار َق يسوع ِإَلى ِح ٍ
ين .والحين جاء إلبليس أن يضع كل
َل َّما أَ ْك َم َل ِإْبل ُ
الشيو ِخ ورؤس ِ
ُّ
اء اْل َك َه َن ِة َواْل َكتََب ِة ضد يسوع .وكذلك أن يستخدم بطرس ضد
كراهيته في ُ َ ُ َ َ
يسوع .في البرية ،إبليس عرف فقط أن يسوع هو إبن هللا فحاول بكل قوته أن يغريه

ليجعله ينحرف عن هللا أبيه وينظم اليه .لكن الرب يسوع انتصر على اْل ُم َج ِّر ُب الملعون
هناك في البرية وفي كل مكان حتى حكم عليه بموته على الصليب.
عما تقول الناس إنه هو .بعدما أجابه التالميذ
في هذا االصحاح  16سأل يسوع تالميذه ّ
َّللاِ اْل َح ِي.
يح ْاب ُن َّ
ط ُر ُس :أ َْن َت ُه َو اْل َم ِس
ان ُب
اب ِس ْم َع
َج
سألهمَ :وأ َْنتُ ْم َم ْن تَُقوُلو َن ِإِّني أ ََنا؟ أ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ّ
ِ
ونا ِإ َّن َل ْحماً َوَدماً َل ْم ُي ْعلِ ْن َل َك َل ِك َّن أَِبي َّال ِذي
ال َي ُسوعُ َل ُهُ :
ان ْب َن ُي َ
وبى َل َك َيا س ْم َع ُ
طَ
َفَق َ
ِ
ط ُر ُس يسوع ِإَل ْي ِه َو ْابتََدأَ
َخ َذ ُب ْ
ِفي َّ
الس َم َاوات .واالن بعد خمس آيات في هذا االصحاح ،أ َ
اك َيا َر ُّب ،الَ َي ُكو ُن َل َك َه َذا .من تعاطفه ،بطرس ظن أنه كان
َي ْنتَ ِهـ ـ ُرهُ َق ِائالًَ :ح َ
اش َ
مسموح له أن يصحح سيده .يحدث لنا في بعض األحيان أننا نقدم نصائح لشخص
ونحن ال نفهم مشكله بالفعل ،ثم نسمعه يغضب على تدخلنا في شغله.
التعاطف في بعض األحيان هو من األنان .بطرس ظن أنه كان يعمل حسنا لخير
يسوع .لكن الرب يسوع رأى من كان وراء تلميذه أنه في تلك اللحظة صار أداة الشيطان
وهو يرجع اليه بتجربة جديدة لكي يبعده عن الموت ،أي الصليب .بطرس الذي قال له
ِِ
الص ْخرِة أَبِني َكِن ِ
اب اْل َج ِحي ِم َل ْن
الرب يسوع قبل قليل :أ َْن َت ُب ْ
ط ُر ُس َو َعَلى َهذه َّ َ ْ
يستي َوأ َْب َو ُ
َ
تَْق َوى َعَل ْي َها؛ في تلك اللحظة صار بطرس حجر عثرة ليسوع وكان هذا فخ من إبليس

وربنا يسوع لم يسقط فيه .بطرس وكل التالميذ كانوا مثل اليهود ما يعرفوا من هو
المسيح بالحق وال كانوا يفهموا عمله.

كانت عندهم أفكار شعبية بأن المسيح لما يجي ويكون هو محرر األرض والملك في

إسرائيل .لو خرجوا بهذا الفكر وقالوا للناس أن يسوع هو المسيح لقام الجماهير بالسالح
لمحاربة الرومان .والرب يسوع لم يأت للحرب والهالك وال ليضع مملكة أرضية وال حتى
دين على االرض ،بل ليخلص العالم به .وأما مملكته كما كان يقول للجميع فليست من

هذا العالم .فلهذا السبب أمرهم الرب أال يقولوا ألحد أنه هو المسيح .في شهادته األولى
ليسوع أنه المسيح إبن هللا الحي ،بطرس نفسه لم يفهم أقواله هذه .لهذا قال الرب له:

يعرف حقيقته اإللهية
فما أعلن لك هذا لحم ودم ،بل أبي الذي في السماوات .يسوع لم ّ
َّ ِ
ِ
َن َي ُكو َن ِفي َما
وال حتى ألمه وأبيه اللذان َل ْم َيْف َه َما اْل َكالَ َم الذي َقاَل ُه َل ُه َما أََّن ُه َي ْنَبغي أ ْ
سر الرب لخائفيه
ألَِبيه .وال حتى إلخوته الذين كانوا يضنوا أن يسوع ُي ِر ُ
يد الشهرةّ .
وعهده لتعليمهم.

كان من الضروري على التالميذ أن يتعلموا أوال من هو يسوع المسيح بالحق .وهم بدأوا
ال
يفهموا بعدما فتح الرب أذهانهم بعد قيامته من الموت كما جاء في إنجيل لوقا حين َق َ
َلهم :ه َذا هو اْل َكالَم َّال ِذي َكَّلمتُ ُكم ِب ِه وأَنا بعد مع ُكم أََّنه الَب َّد أ ِ ِ
وب
ْ ْ َ َ َُْ َ َ ْ ُ ُ ْ
يع َما ُهَو َم ْكتُ ٌ
َن َيت َّم َجم ُ
ُ ْ َ َُ
ُ
اء واْلم َز ِ
ِ ِ
َعِّني ِفي َن ِ
ام ِ
يرِ .ح َينِئ ٍذ َفتَ َح ِذ ْهَن ُه ْم لَِيْف َه ُموا اْل ُكتُ َب.
وسى َواأل َْنبَي َ َ
اموس ُم َ
ُ
وهذا ما يطلبه كل إنسان عاقل :أن يفتح هللا ذهنه وقلبه وحياته كلها لكلمته التي فيها

الحياة ولمعرفة يسوع بالحق .بطرس كان إنسان مثلنا .الرب اختاره ليكون تلميذه وأعطاه
مفاتيح ملكوت السماوات .وكان الرب يعرف أن هذا بطرس سوف ينكره ثالث مرات.
ِ
وف
ووبخه والتوبيخ في سبيل التأديب هو طريق حياةَّ .
يم َوَأُر ٌ
ومع هذا أحبه ّ
الر ُّب َرح ٌ
الرو ِح وَكِثير َّ ِ
ِ
اكم ِإَلى األ ََب ِد َوالَ َي ْحِق ُد ِإَلى َّ
الد ْه ِر .قال الرب يسوع
َ
يل ُّ َ ُ
ط ِو ُ
الر ْح َمة ،الَ ُي َح ُ
لبطرس يوماِ :سمع ِ
ان ُهوَذا َّ
ط ِة َوَل ِكِّني دعوت
طَل َب ُك ْم لِ َك ْي ُي َغ ْربَِل ُك ْم َكاْل ِح ْن َ
ان َ
الش ْي َ
طُ
َْ ُ
ان س ْم َع ُ َ
ِ
يم ُان َكَ .وأ َْن َت َمتَى َر َج ْع َت ثَِّب ْت ِإ ْخَوتَ َك .هذا مكتوب في إنجيل لوقا.
لك أال تفقد إ َ
والرب يسوع صلى من أجل تالميذه وكذلك من أجل كل الذين يؤمنون بسببهم .ونحن

منهم .نحن في صالة رينا يسوع محفوظون .فال شر يصيبنا دون أن يعرفه ربنا وال

شيء يقدر أن يفصلنا على محبة هللا لنا في المسيح يسوع .في الوقاع االنسان يقدر

يقول ما يشاء عن المسيح .فإن لم يؤمن أنه إبن هللا الحي ،كل أقواله تبقى فارغة وهي
ان .هذا ما قاله لتلميذه
تدينه .والضرامة هو تصريح الرب له المجد :ا ْذ َه ْب َعِّني َيا َش ْي َ
طُ
موجه لكل الذين ينكرون موت إبن هللا على الصليب الن الذي ينكر
بطرس والكالم هو ّ
موت إبن هللا فهو ينكر قيامته من الموت ،أي إنتصاره على الموت وعلى من له سلطة

عدو الحق هو الذي أعمى أذهان الناس حتى ال يضيء
الموت ،أي إبليس .في الواقعّ ،
لهم نور االنجيل المختص بربنا يسوع المسيح.
ان.
هدف إبليس هو إبعاد الناس عن الفداء .والرب يسوع قال له :ا ْذ َه ْب َعِّني َيا َش ْي َ
طُ
الرب يسوع لم يسمي تلميذه إبليس .أبدا .إنما وجه أمره إلبليس الذي كان وراء بطرس.

في إنجيل متّى قال :ورائي .هذا هو المكان للتلميذ :وراء المعلم ليتبعه .أما إبليس فليس
العدو الذي يزرع البغضاء والكراهية والعنف والكذب
له مكان في محضر هللا القدوس.
ّ
العدو
ويجعل كثيرين يضنون أن االيمان باّلِل االحد يكفي وهم ليسوا بحاجة الى فاديّ .
زرع الخراب والدمار كما نشاهده في العراق وسوريا وإيران وغيرها من البلدان وهم

يقتلون بعضهم بعض في إسم هللا وكلهم يضنون أنهم على حق واألخر خطأ.

والكتاب المقدس يقول :والَ َع َج َب َّ
ان َنْف َس ُه ُي َغِّي ُر َش ْكَل ُه ِإَلى ِش ْب ِه َمالَ ِك ُن ٍ
ور؛ َفَل ْي َس
الش ْي َ
طَ
َ
ِ َّ ِ
ِ
ين ِن َه َايتُ ُه ْم تَ ُكو ُن َح َس َب
ام ُه أ َْيضاً ُي َغِّي ُرو َن َش ْكَل ُه ْم َك ُخ َّدا ٍم لْلِب ِّر الذ َ
َعظيماً ِإ ْن َك َ
ان ُخ َّد ُ
أَعمالِ ِهم .أما نحن فلنا وعد هللا وكلمة هللا تبشرنا :اُصحوا واسهروا أل َّ ِ
ص َم ُك ْم
َن ِإْبل َ
ْ ُ َ ْ َُ
يس َخ ْ
َْ ْ
اإليم ِ ِ ِ
َكأَس ٍد َازِئ ٍرَ ،ي ُجول مْلتَ ِمساً م ْن َي ْبَتلِ ُع ُه ُهوَ .فَق ِاوموه َر ِاس ِخ َ ِ ِ
ين أ َّ
َن َنْف َس
ان َعالم َ
ُ ُ
ين في َ
َ
َ
ُ ُ
َ
َّ ِ
ِِ
ين ِفي اْل َعاَلمَِ .وإَِل ُه ُك ِّل ِن ْع َم ٍة َّال ِذي َد َع َانا ِإَلى َم ْج ِدِه
َهذه اآلالَ ِم تُ ْج َرى َعَلى ِإ ْخَوِت ُك ُم الذ َ
يك ْم َوُي َم ِّك ُن ُك ْمَ .ل ُه
األ ََب ِد ِّي ِفي اْل َم ِس ِ
عَ ،ب ْع َد َما تَأََّل ْمتُ ْم َي ِسي اًر ُه َو ُي َك ِّملُ ُك ْم َوُيثَِّبتُ ُك ْم َوُيَقِّو ُ
يح َي ُسو َ
ِ ِ
ِ
ين.
اْل َم ْج ُد َو ُّ
السْل َ
ين .آم َ
ان ِإَلى أ ََبد اآلِبد َ
طُ

