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ٍ
ال بطرس ل َي ُسوعُ .فمذا أجابه يسوع؟ هذه
َها َن ْح ُن َق ْد تَ َرْك َنا ُك َّل َش ْيء َوتَِب ْعَن َ
اكَ ،ف َما َذا َي ُكو ُن َل َنا؟ َق َ
عظتنا اليوم .أهال ومرحبا بكم في االستماع اليها والعظة هي من إنجيل متّى ،االصحاح 19
وااليات  27الى  .30واليكم القراءة باسم رينا يسوع:
ِ ٍِ
ٍ
ال َل ُه ْم َي ُسوعُ :اْل َح َّق
اب ُب ْ
ط ُر ُس ح َينئذَ :ها َن ْح ُن َق ْد تَ َرْك َنا ُك َّل َش ْيء َوتَِب ْع َن َ
َج َ
َفأ َ
اكَ .ف َما َذا َي ُكو ُن َل َنا؟ َفَق َ
َّ ِ
ين تَِب ْعتُموِني ِفي التَّ ْج ِد ِيد متَى َجَل َس ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ان َعَلى ُك ْرِس ِي َم ْج ِدِه تَ ْجلِ ُسو َن
ول َل ُك ْمِ :إنَّ ُك ْم أ َْنتُ ُم الذ َ
أَُق ُ
َ
ُ
ّ
ِ
ِ
ِ
ك ُب ُيوتاً أ َْو ِإ ْخ َوًة
َسَبا َ
يل اال ْثَن ْي َع َش َرَ .و ُك ُّل َم ْن تَ َر َ
ط ِإ ْس َرائ َ
أ َْنتُ ْم أ َْيضاً َعَلى ا ْثَن ْي َع َش َر ُك ْرِسّياً تَد ُينو َن أ ْ
أَو أ ٍ
ات أَو أَباً أَو أُماً أ َِو ام أرَة أَو أَوالَداً أَو حُقوالً ِمن أَج ِل اس ِمي ،يأ ُ ِ ِ
ضع ٍ
اة
ْ َ
ف َوَي ِر ُث اْل َح َي َ
ْخ ُذ م َئ َة ْ
َ
ْ ُ
َْ ً ْ ْ
َخ َو ْ
ْ ْ ْ
ْ ّ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ين.
يرو َن أ ََّولُو َن َي ُك ُ
ين َوآخ ُرو َن أ ََّولِ َ
ونو َن آخ ِر َ
األ ََبديَّ َةَ .وَلك ْن َكث ُ
هذه كلمة للا
بطرس في حيرة .يقول أنهم تركوا كل شيء وتبعوا يسوع وهم ما يعرفوا مذا سيحدث لهم؟ ولكن
لمذا سأل هذا السؤال؟ هل نسى أن يسوع هو الذي ناداهم واختارهم أن يتبعوه؟ ما كانوا يعرفوا

شيء؛ واالن هم مع المولى الذي له كل شيء وهو الذي يعطي المعنى االتجاه الصحيح للحياة

النه هو الحياة .تبعوا يسوع وشافوا آيات وعجائب وسمعوا كالم عظيم واالن بطرس ،والتالميذ معه
يفكر في منصب وزاري لما يسوع يصير الملك؟ نحن مثل التالميذ ما
صامتين ،يسأل .فهل كان ّ
نعرف كيف نطلب .وننسى أن يسوع راعينا ومخلصنا هو معنا.

السماو ِ
ِ
ِ
ات.
سؤال بطرس جاء بعدما قال لهم الرب يسوع عن غني أنه َي ْع ُس ُر أ ْ
َن َي ْد ُخ َل إَلى َمَل ُكوت َّ َ َ
وكان بطرس والتالميذ حائرين النهم كانوا مثل كل الناس يعتقدون أن الثروة هي دليل على بركة
للا ونعمته .واالن يسوع يقول إنه صعب على الغني أن يدخل الى ملكوت السماوات .فمن يدخل
الر ُّب هو
إذن؟ والرب قال هذا على غني جاء وسأله مذا يعمل ليرث اْل َح َياةُ األََب ِد َّي ُة؟ صحيح أن َّ

ِ
ِ
ِ
َص ٌل
الذي ُيْفق ُر َوُي ْغني .أما الشخص الذي يعتمد على المال فهو يعبد المال .و َم َحبَّ َة اْل َمال هي أ ْ
لِ ُك ِّل ُّ
الش ُر ِ
ور.
الشاب الغني مثل معظم الناس ما فهم أن الحياة االبدية ال يمكن كسبها ال بالوراثة وال باالعمال

َن تَ ْد ُخ َل
ال َل ُهِ :إ ْن أ ََرْد َت أ ْ
الدينية .سأل مذا يعمل هو لتكون له الحياة االبدية؛ وأما الرب يسوع َفَق َ
اْلحياة َف ِ
ظوا
احَف ُ
ص َايا .كان مفروض على ذاك الغني أن يتذكر قول للا في شريعة موسىْ :
ََ َ ْ
احَفظ اْل َو َ
ضي وأَح َك ِ
َفرِائ ِ
اع َها ِ
الر ُّب .وهل هناك شيء أفضل من طاعة
ان َي ْح َيا ِبها .أ ََنا َّ
امي الَِّتي ِإ َذا أَ َ
اإل ْن َس ُ
ط َ
َ ْ
َ
ص َايا؟ والرب َي ُسوعُ ذكر له ستة وصايا من
لشريعة للا؟ والغني سأل بنوع من اإلستهزاء :أَيَّة اْل َو َ
ُمك وأ ِ
ِق .الَ تَ ْش َه ْد ِب ُّ
الز ِ
َح َّب َق ِر َيب َك
الوصايا العشر وقال :الَ تَْق ُت ْل .الَ تَ ْزِن .الَ تَ ْسر ْ
ور .أَ ْك ِرْم أ ََب َ
اك َوأ َّ َ َ
َك َنْف ِس َك .ومعظم الناس ّيدعون التقوى والصالح والتسامح وإحترام الغير وقلبهم بعيد عن للا.

ظتُ َها ُم ْن ُذ صغاريَ ،ف َما َذا ُي ْع ِوُزِني َب ْع ُد؟ وبكالمه ّبين ُب ْع ِدِه
فقال الشاب الغني بافتخارَ :ه ِذِه ُكلُّ َها َح ِف ْ
على شريعة للا التي أمرت بمحبة القريب أيضا .الشخص المرتبط بالدين وفرائضه ما يقدر يفهم
ِ
َن َي ْس َم ُعوا َق ْوله .الذي من للا يسمع كالم للا .وللشاب الغني،
كالم يسوع .لِ َما َذا؟ ألَنَّ ُه ْم الَ َيْقد ُرو َن أ ْ
الرب يسوع أعطاه فرصة ثمينة ليحصل على الحياة األبدية فَقال َلهِ :إن أَرْدت أَن تَ ُكو َن َك ِ
امالً
َ ُ ْ َ َ ْ
َفا ْذهب وبِع أَمالَ َكك وأَع ِط اْلُفَقراء َفي ُكو َن َلك َك ْنٌز ِفي َّ ِ
ال ا ْت َب ْعِني .أما الشاب الغني فلما
َْ َ ْ ْ َ َ ْ
َ
ََ َ
الس َماء َوتَ َع َ
ان صاحب أَمو ٍ
ال َكِث َيرٍة .كيف يبيع كل ما عنده ويوزعه
ضى َح ِزيناً ألَنَّ ُه َك َ
سمع قول يسوع هذا َم َ
َْ
على الفقراء وهو ورث كل شيء من أبيه؟ مستحيل.
َع َم ُل لِتَ ُكو َن لِي اْل َح َياةُ األ ََب ِديَّةُ؟ واالن
الصالِ ُح أ َّ
ُّها اْل ُم َعلِّ ُم َّ
صالَ ٍح أ ْ
لما تقدم الى يسوع قال له :أَي َ
َي َ
َ
يبين حبه هلل بحبه للفقراء .لكنه
يقول له الرب يسوع كيف يقدر يكون كامال .فأعطاه اإلختبار ل ّ
فضل ثروته ِ
ودينه .والحياة األبدية ليست ال بالمال وال بالدين .في الحقيقة الناس الي يحبوا المال
ما يشبعوا من المال .ونعرفهم في بلداننا .غير شخص يحصل على مناصب وهو يعمر جيبه .هذه
هي مكافأته .والغبي ما يعرف أن نفسه تُ ْ
وز لِ َنْف ِس ِه َوالَ
طَل ُب ِم ْنه فجأةَ .ه ِذِه ِه َي َحاَل ُة َم ْن َي ْخزُ
ِن اْل ُكُن َ
َي ُكو ُن َغِن ّياً ِع ْن َد للاِ .ونحن نتطلع دائما إلى يسوع رائد إيماننا ومكمله ونثبت في الصالة والشراكة
األخوية في كل مكان السيما في الكنيسة .النه هو أغنانا بمعرفة للا للحياة األبدية.

ونحن أيضا مثل بطرس والتالميذ تركنا كل شيء لنتبع يسوع ونحن مستعدين لكل شيء من أجل
أحبنا وبذل نفسه هو البار من أجلنا الخطاة .ولهذا نقول مع الرسول بولسَ :ل ِك ْن َما
يسوع النه هو ّ
ِ
ِ
ِ
َك ِ
َح ِس ُب ُك َّل َشي ٍء أ َْيضاً َخ َس َارًة ِم ْن
َج ِل اْل َم ِس ِ
َ
يح َخ َس َارًة َب ْل ِإ ّني أ ْ
ان لي ِرْبحاً َف َه َذا َق ْد َحس ْبتُ ُه م ْن أ ْ
ْ
ِ
يح يسوع ربِي الَّ ِذي ِمن أ ِ ِ ِ
ِ ِ
َح ِسُب َها ُنَفا َي ًة لِ َكي
َج ِل َف ْ
ض ِل َم ْع ِرَفة اْل َمس ِ َ ُ َ َ ّ
َجله َخس ْر ُت ُك َّل األ َْشَياء َوأ ََنا أ ْ
ْ ْ
أْ
ْ
ِ ِ
ِ
يه وَل ْي َس لِي ِب ِّري الَّ ِذي ِم َن النَّ ِ ِ َّ ِ ِِ
يم ِ
ان اْل َم ِسي ِح اْلِب ُّر َّال ِذي ِم َن
أ َْرَب َح اْل َمس َ
يح َوأ َ
ُوج َد ف َ
اموسَ ،بل الذي بإ َ
ُ
ِِ ِ
يم ِ
ان .فال الدين ينفع وال إسم آخر مهما تقول عليه الناس ينفع وال حتى مالئكة ينفع.
للا باإل َ
ِ
ِ
ول َل ُك ْمِ :إنَّ ُه َي ْع ُس ُر
يع أ ْ
ص؟ يسوع ّ
َن َي ْخُل َ
حيرهم بقوله :اْل َح َّق أَُق ُ
التَالَميذ تعجبوا وَقالواِ :إذاً َم ْن َي ْستَط ُ
ِ
أَن ي ْدخل َغِن ٌّي ِإَلى مَل ُك ِ
ِ
ِ
َن
وت َّ
ور َج َم ٍل م ْن ثَْق ِب ِإ ْب َرٍة أ َْي َس ُر م ْن أ ْ
ول َل ُك ْم أ َْيضاًِ :إ َّن ُم ُر َ
الس َم َاواتَ .وأَُق ُ
ْ َ َُ
َ
ي ْدخل َغِن ٌّي ِإَلى مَل ُك ِ
َّللاِ .صحيح ،كيف يقدر الجمل أن يدخل في ثقب إبرة؟ وأول ما نفهمه هو
وت َّ
َ َُ
َ
كما إنه مستحيل أن يدخل الجمل في ثقب إبرة كذلك مستحيل على الغني الذي يضع ثقته في ماله
أن يدخلوا لملكوت للا .الغني يخاف يخسر ثرواته .أما االنسان اليائس الذي ليس له شيء يخسره
فهو يتقدم الى يسوع وينظر اليه الوحيد أن يشفيه ويغنيه بمعرفته كما فعله الرب مع المرأة المصابة

بنزيف دموي منذ إثنتي عشرة سنة ومع نساء ورجال آخرين الى اليوم.
ْاد ُخُلوا ِم َن اْل َب ِ
اب َّ
الضِّي ِق ألَنَّ ُه
َّ ِ
ِ
َض َي َق
ين َي ْد ُخلُو َن م ْن ُهَ .ما أ ْ
الذ َ
ون ُه.
َي ِج ُد َ

َّ
ِ
يق الَّ ِذي ُي َؤِّدي ِإَلى اْل َهالَ ِك َوَكِث ُيرو َن ُه ُم
اب َوَر ْح ٌب الط ِر ُ
َواس ٌع اْلَب ُ
َّ ِ
ِ
الط ِر َّ ِ
اْلباب وأَ ْكرب َّ
ِ ِ
ين
يق الذي ُي َؤّدي ِإَلى اْل َح َياة َوَقليلُو َن ُه ُم الذ َ
َ
َ َ َ ََ

ا لشخص الذي يأتي الى يسوع ويحسب نفسه مهم ال ينال شيء من الرب؛ أما المتواضع فيرحمه
الرب ويرفعه .الغني يعتمد على أمواله والديني على دينه والعالم على ِعـْل ُمه .واالنجيل هو للجميع.
للغني والديني والعالم والفقير والغريب على السواء النه ال فرق ،الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد للا
ولكنهم مبررون بااليمان بيسوع المسيح .ويسوع يقول :و ُك ُّل من تَرك بيوتاً أَو ِإ ْخوة أَو أَخو ٍ
ات أ َْو أَباً
َ َ ْ َ َ ُُ ْ َ ً ْ َ َ
أَو أُماً أ َِو ام أرَة أَو أَوالَداً أَو حُقوالً ِمن أَج ِل اس ِمي يأ ُ ِ ِ
ضع ٍ
اة األ ََبِديَّ َة.
ف َوَي ِر ُث اْل َح َي َ
ْخ ُذ م َئ َة ْ
َ
ْ ُ
َْ ً ْ ْ
ْ ْ ْ
ْ ّ
ربنا يسوع ال يشجع التخلي أو التنازل واالستقالة االجتماعية أو العائلية أو عدم المسؤولية وال يعلم
يؤكـد على ضرورة
أن الروابط العائلية أو الممتلكات هي غير شرعية يجب التخلي عنها .لكنه ّ
االختيار عندما تعارض هذه المسائل سالمة الرابط الذي يربطه لتلميذه :من أحل إسمي ،يقول.

بيسوع نعرف كيف نكرم ونحب والدينا بالتمام ونصلي من أجلهم أن يغفر لهم الرب ويشرق عليهم
بنوره لكي يعرفوا ما في دعوة للا لهم من رجاء .وبيسوع نعرف كيف نستعمل المال.
لما نأتي الى يسوع فنحن نريد نسمع كالمه ونتعلم منه ونسير عليه لنحيا به ونخدمه ليكون هو
األول واآلخر في حياتنا لمجد إسمه .عندما نخسر كل شيء من أجل المسيح فنحن نربح الحياة.

ونحن ن تبعه النه هو الطريق والحق والحياة وال أحد يأتي الى للا اآلب إال به هو الحي .يسوع

أعطانا أسرة جديدة :الكنيسة .هي جسده ونحن أعضاء في هذا الجسد المقدس .ووصية يسوع هي
هوية جديدة ال يحددها األصل وال العشيرة وال الوطن وال االهل .يقول
المحبة .مع يسوع لنا االن ّ
ِ
ِ
َجلِي َي ِج ُد َها.
َض َ
يع َها َو َم ْن أ َ
اع َح َياتَ ُه م ْن أ ْ
في االصحاح  10في هذا االنجيلَ :م ْن َو َج َد َح َياتَ ُه ُيض ُ
الشخص يقدر يكون خادم وطنه وجاهد من أجل حمايته وسالمته وفي التالي ال ينال شيء ،ربما

العكس ،يجبر التهديد والطرد فيهجر بالده .والحقيقة هي أن أهلنا وأبناء شعبنا هم نكرونا ويهددونا

وتبرؤوا من دمائنا ألننا نؤمن بيسوع .ونحن نرفع صلواتنا الى ربنا أن يمأل حياتنا بروحه القدوس
في كل األحوال .ومع يسوع نحن دائما منتصرين والرب ما ينسانا وال يتركنا يتامى.
ِ ِ
ِ
ش ِّ ِ ِ
ِ ٍ
َفْل َنتََق َّدم ِبِثَق ٍة ِإَلى َع ْر ِ
ص ِاد ٍق
الن ْع َمة ل َك ْي َن َن َ
ال َر ْح َم ًة َوَنج َد ن ْع َم ًة تعيننا عند الحاجة .ل َنتََق َّد ْم بَقْلب َ
ْ
اء الَّ ِذي نعتَ ِر ِ
ِ
الرج ِ
ِفي َي ِق ِ ِ
يم ِ
َن َن ُش َّك ِفي أَنَّ ُه َسَيتَ َحَّق ُق أل َّ
َن الَّ ِذي
ف ِبه ُدو َن أ ْ
َْ ُ
انَ .وْل َنتَ َم َّس ْك َدائماً ِب َّ َ
ين اإل َ
ِ
ِ
َعم ِ
ِ َّ
ِ
ال اْل َح َسَن ِة
ص ِاد ٌقَ .وْل ُنالَ ِح ْ
َو َع َد َنا ِبتَ ْح ِق ِيقه ُه َو أ َِم ٌ
ظ َب ْع ُ
ضَنا َب ْعضاً للت ْح ِريض َعَلى اْل َم َحبَّة َواأل ْ َ
ين َو َ
ارِكين ِ
اع َنا .متطلعين دائما الى يسوع سالمنا وبرنا قداستنا له كل المجد .آمين .نعم
اجت َم َ
َغ ْي َر تَ ِ َ ْ
ِ
ِ ِ
الر ُّب يسوعِ .نعمةُ رب َِنا يسو ِ
ين.
ُّها َّ َ ُ ُ ْ َ َ ّ َ ُ َ
ع اْل َمسي ِح َم َع َجميع ُك ْم .آم َ
ال أَي َ
تَ َع َ

