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. فمذا أجابه يسوع؟ هذه َيُسوعُ بطرس لَقاَل  َفَماَذا َيُكوُن َلَنا؟ ،َها َنْحُن َقْد َتَرْكَنا ُكلَّ َشْيٍء َوَتِبْعَناكَ 
 19مّتى، االصحاح هي من إنجيل العظة عظتنا اليوم. أهال ومرحبا بكم في االستماع اليها و 

 واليكم القراءة باسم رينا يسوع: . 30الى  27وااليات 

َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع: اْلَحقَّ   َفَأَجاَب ُبْطُرُس ِحيَنِئٍذ: َها َنْحُن َقْد َتَرْكَنا ُكلَّ َشْيٍء َوَتِبْعَناَك. َفَماَذا َيُكوُن َلَنا؟
الَِّذيَن َتِبْعُتُموِني ِفي التَّْجِديِد َمَتى َجَلَس اْبُن اإِلْنَساِن َعَلى ُكْرِسيِّ َمْجِدِه َتْجِلُسوَن َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّكْم َأْنُتُم 

َوُكلُّ َمْن َتَرَك ُبُيوتًا َأْو ِإْخَوًة   َأْنُتْم َأْيضًا َعَلى اْثَنْي َعَشَر ُكْرِسّيًا َتِديُنوَن َأْسَباَط ِإْسَراِئيَل ااِلْثَنْي َعَشَر.
َيْأُخُذ ِمَئَة ِضْعٍف َوَيِرُث اْلَحَياَة   ،ْو َأَخَواٍت َأْو َأبًا َأْو ُأّمًا َأِو اْمَرأًَة َأْو َأْواَلدًا َأْو ُحُقواًل ِمْن َأْجِل اْسِميأَ 

ِليَن.  اأَلَبِديََّة. ُلوَن َيُكوُنوَن آِخِريَن َوآِخُروَن َأوَّ  َوَلِكْن َكِثيُروَن َأوَّ

 هذه كلمة للا 

ولكن  ؟يعرفوا مذا سيحدث لهموهم ما تركوا كل شيء وتبعوا يسوع  يقول أنهم حيرة. فيبطرس 
؟ ما كانوا يعرفوا  اهم واختارهم أن يتبعوه لمذا سأل هذا السؤال؟ هل نسى أن يسوع هو الذي ناد

للحياة   االتجاه الصحيحشيء؛ واالن هم مع المولى الذي له كل شيء وهو الذي يعطي المعنى 
واالن بطرس، والتالميذ معه  ياة. تبعوا يسوع وشافوا آيات وعجائب وسمعوا كالم عظيم النه هو الح 

ما  مثل التالميذ الملك؟ نحن يصير يسوع  لماهل كان يفّكر في منصب وزاري صامتين، يسأل. ف
 وننسى أن يسوع راعينا ومخلصنا هو معنا.   .نعرف كيف نطلب

َماَواتِ عن غني أنه سؤال بطرس جاء بعدما قال لهم الرب يسوع    .َيْعُسُر َأْن َيْدُخَل ِإَلى َمَلُكوِت السَّ
بركة على دليل  يه الثروةأن يعتقدون كل الناس مثل حائرين النهم كانوا والتالميذ بطرس وكان 

واالن يسوع يقول إنه صعب على الغني أن يدخل الى ملكوت السماوات. فمن يدخل . ونعمته  للا
هو  الرَّبُّ  صحيح أن ؟اْلَحَياُة األََبِديَّةُ  يرثمذا يعمل ل إذن؟ والرب قال هذا على غني جاء وسأله 
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َأْصٌل هي َمَحبََّة اْلَماِل و . أما الشخص الذي يعتمد على المال فهو يعبد المال. ُيْفِقُر َوُيْغِني الذي 
ُرورِ   .  ِلُكلِّ الشُّ

باالعمال  وال لوراثة اال ب اال يمكن كسبه الحياة االبديةأن فهم  مثل معظم الناس ما غنيشاب الال
ِإْن َأَرْدَت َأْن َتْدُخَل َفَقاَل َلُه: الحياة االبدية؛ وأما الرب يسوع كون له تل هو يعمل  مذا سأل .الدينية 
اْحَفُظوا  : ة موسىأن يتذكر قول للا في شريع الغنيكان مفروض على ذاك  .َفاْحَفِظ اْلَوَصاَيااْلَحَياَة 

هل هناك شيء أفضل من طاعة و  .َأَنا الرَّبُّ َفَراِئِضي َوَأْحَكاِمي الَِّتي ِإَذا َأَطاَعَها اإِلْنَساُن َيْحَيا ِبها. 
ذكر له ستة وصايا من  َيُسوعُ والرب  َأيَّة اْلَوَصاَيا؟ ستهزاء:نوع من اإلسأل بالغني و  شريعة للا؟ل

وِر. َأْكِرْم َأَباَك الوصايا العشر وقال َوُأمََّك َوَأِحبَّ َقِريَبَك : اَل َتْقُتْل. اَل َتْزِن. اَل َتْسِرْق. اَل َتْشَهْد ِبالزُّ
 .وقلبهم بعيد عن للا إحترام الغيرتسامح و والصالح والمعظم الناس يّدعون التقوى و . َكَنْفِسكَ 

ُبْعِدِه   بّين هبكالمو َفَماَذا ُيْعِوُزِني َبْعُد؟  ،صغاري َهِذِه ُكلَُّها َحِفْظُتَها ُمْنُذ قال الشاب الغني بافتخار: ف
ما يقدر يفهم المرتبط بالدين وفرائضه  شخصالالتي أمرت بمحبة القريب أيضا. على شريعة للا 

الذي من للا يسمع كالم للا. وللشاب الغني،  .هْسَمُعوا َقْوليَ ْقِدُروَن َأْن يَ ْم اَل هُ نَّ ألَ ِلَماَذا؟ كالم يسوع. 
َقاَل َلُه: ِإْن َأَرْدَت َأْن َتُكوَن َكاِماًل الرب يسوع أعطاه فرصة ثمينة ليحصل على الحياة األبدية ف

َماِء َوَتَعاَل اْتَبْعِني.  ما الشاب الغني فلما  أَفاْذَهْب َوِبْع َأْماَلَكَك َوأَْعِط اْلُفَقَراَء َفَيُكوَن َلَك َكْنٌز ِفي السَّ
كيف يبيع كل ما عنده ويوزعه  .َأْمَواٍل َكِثيَرةٍ  صاحبَمَضى َحِزينًا أَلنَُّه َكاَن سمع قول يسوع هذا 

 من أبيه؟ مستحيل.  كل شيء  ثور على الفقراء وهو 

اِلُح َأيَّ َصاَلٍح أَْعَمُل  قال له: عى يسو لما تقدم ال واالن   ِلَتُكوَن ِلَي اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة؟َأيَُّها اْلُمَعلُِّم الصَّ
لكنه   حبه للفقراء.ببه هلل يبّين حل ختبارفأعطاه اإليقول له الرب يسوع كيف يقدر يكون كامال. 

في الحقيقة الناس الي يحبوا المال فضل ثروته وديِنه. والحياة األبدية ليست ال بالمال وال بالدين. 
ذه ه. جيبه عمر ي وصب وهامنل على صحيشخص في بلداننا. غير  همنعرفو  .ال مما يشبعوا من ال

َهِذِه ِهَي َحاَلُة َمْن َيْخِزُن اْلُكُنوَز ِلَنْفِسِه َواَل  ه فجأة.ُتْطَلُب ِمنْ ما يعرف أن نفسه بي غ . والهي مكافأته
الصالة والشراكة  ثبت في ن و رائد إيماننا ومكمله إلى يسوع دائما تطلع ونحن ن. َيُكوُن َغِنّيًا ِعْنَد للاِ 

 النه هو أغنانا بمعرفة للا للحياة األبدية.  . في كل مكان السيما في الكنيسة األخوية



ونحن مستعدين لكل شيء من أجل يسوع نتبع لتركنا كل شيء مثل بطرس والتالميذ أيضا ونحن 
َلِكْن َما  الرسول بولس:  معنقول  لهذا و أجلنا الخطاة.  البار منهو أحّبنا وبذل نفسه هو  النهيسوع 

ِإنِّي َأْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء َأْيضًا َخَساَرًة ِمْن َبْل  َكاَن ِلي ِرْبحًا َفَهَذا َقْد َحِسْبُتُه ِمْن َأْجِل اْلَمِسيِح َخَساَرةً 
َيًة ِلَكْي َأْجِل َفْضِل َمْعِرَفِة اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِّي الَِّذي ِمْن َأْجِلِه َخِسْرُت ُكلَّ اأَلْشَياِء َوَأَنا َأْحِسُبَها ُنَفا

 النَّاُموِس، َبِل الَِّذي ِبِإيَماِن اْلَمِسيِح اْلِبرُّ الَِّذي ِمَن  َوُأوَجَد ِفيِه َوَلْيَس ِلي ِبرِّي الَِّذي ِمنَ  َأْرَبَح اْلَمِسيحَ 
 فال الدين ينفع وال إسم آخر مهما تقول عليه الناس ينفع وال حتى مالئكة ينفع.  للِا ِباإِليَماِن.

اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّه َيْعُسُر يسوع حّيرهم بقوله:  : ِإذًا َمْن َيْسَتِطيُع َأْن َيْخُلَص؟لوا َقاتعجبوا و َتاَلِميذ ال
َماَواِت. َوَأُقوُل َلُكْم َأْيضًا: ِإنَّ ُمُروَر َجَمٍل ِمْن َثْقِب ِإْبَرٍة َأْيَسُر ِمْن َأْن  َأْن َيْدُخَل َغِنيٌّ ِإَلى َمَلُكوِت السَّ

.ِ وأول ما نفهمه هو  ؟ثقب إبرةكيف يقدر الجمل أن يدخل في صحيح،  َيْدُخَل َغِنيٌّ ِإَلى َمَلُكوِت َّللاَّ
 مالهفي ثقته الذي يضع كذلك مستحيل على الغني ثقب إبرة  فيالجمل أن يدخل نه مستحيل إ كما

الذي ليس له شيء يخسره   يائسأما االنسان الثرواته.  خسري خافيلغني ا .ملكوت للال  اأن يدخلو 
فعله الرب مع المرأة المصابة   كما  بمعرفتهد أن يشفيه ويغنيه يحو الفهو يتقدم الى يسوع وينظر اليه 

 الى اليوم.  نساء ورجال آخرين زيف دموي منذ إثنتي عشرة سنة ومع بن

ي ِإَلى اْلَهاَلِك َوَكِثيُرو  يِِّق ألَنَُّه َواِسٌع اْلَباُب َوَرْحٌب الطَِّريُق الَِّذي ُيَؤدِّ َن ُهُم اْدُخُلوا ِمَن اْلَباِب الضَّ
ي ِإَلى اْلَحَياِة َوَقِليُلوَن ُهُم الَِّذيَن َما َأْضَيَق اْلَباَب وَ .  الَِّذيَن َيْدُخُلوَن ِمْنهُ  َأْكَرَب الطَِّريَق الَِّذي ُيَؤدِّ

 . َيِجُدوَنهُ 

المتواضع فيرحمه لشخص الذي يأتي الى يسوع ويحسب نفسه مهم ال ينال شيء من الرب؛ أما ا
 االنجيل هو للجميع.و ه. مُ لـْ الديني على دينه والعالم على عِ الرب ويرفعه. الغني يعتمد على أمواله و 

للغني والديني والعالم والفقير والغريب على السواء النه ال فرق، الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد للا 
لُّ َمْن َتَرَك ُبُيوتًا َأْو ِإْخَوًة َأْو َأَخَواٍت َأْو َأبًا َوكُ ويسوع يقول:   لكنهم مبررون بااليمان بيسوع المسيح.و 

 ِديََّة.  َأْو ُأّمًا َأِو اْمَرأًَة َأْو َأْواَلدًا َأْو ُحُقواًل ِمْن َأْجِل اْسِمي َيْأُخُذ ِمَئَة ِضْعٍف َوَيِرُث اْلَحَياَة اأَلبَ 

ال يعلم  و االجتماعية أو العائلية أو عدم المسؤولية  االستقالةو التنازل أو التخلي ال يشجع ربنا يسوع 
د على ضرورة  ـ. لكنه يؤكّ يجب التخلي عنها غير شرعيةهي أن الروابط العائلية أو الممتلكات 

 ، يقول.من أحل إسميلتلميذه: يربطه ي ذ سالمة الرابط ال المسائلاالختيار عندما تعارض هذه 



ونصلي من أجلهم أن يغفر لهم الرب ويشرق عليهم   تمامبيسوع نعرف كيف نكرم ونحب والدينا بال
 وبيسوع نعرف كيف نستعمل المال. بنوره لكي يعرفوا ما في دعوة للا لهم من رجاء. 

  لما نأتي الى يسوع فنحن نريد نسمع كالمه ونتعلم منه ونسير عليه لنحيا به ونخدمه ليكون هو
.  ربح الحياة أجل المسيح فنحن ن منشيء كل  خسرن عندما ه.مجد إسملفي حياتنا األول واآلخر 

يسوع تبعه النه هو الطريق والحق والحياة وال أحد يأتي الى للا اآلب إال به هو الحي. ننحن و 
هي  ة يسوعهي جسده ونحن أعضاء في هذا الجسد المقدس. ووصيأعطانا أسرة جديدة: الكنيسة. 

يقول  .  العشيرة وال الوطن وال االهل الصل و األحددها مع يسوع لنا االن هوّية جديدة ال يالمحبة. 
 َمْن َوَجَد َحَياَتُه ُيِضيُعَها َوَمْن َأَضاَع َحَياَتُه ِمْن َأْجِلي َيِجُدَها.في هذا االنجيل:  10في االصحاح 

 ربماه وفي التالي ال ينال شيء، تالشخص يقدر يكون خادم وطنه وجاهد من أجل حمايته وسالم
هم نكرونا ويهددونا وأبناء شعبنا أن أهلنا حقيقة هي وال. جر بالده العكس، يجبر التهديد والطرد فيه

ألننا نؤمن بيسوع. ونحن نرفع صلواتنا الى ربنا أن يمأل حياتنا بروحه القدوس  وتبرؤوا من دمائنا 
 امى. مع يسوع نحن دائما منتصرين والرب ما ينسانا وال يتركنا يتو في كل األحوال. 

ْم ِبِثَقٍة ِإَلى َعْرِش النِّْعَمِة ِلَكْي َنَناَل َرْحَمًة َوَنِجَد ِنْعَمًة   ْم ِبَقْلٍب َصاِدٍق  .تعيننا عند الحاجةَفْلَنَتَقدَّ ِلَنَتَقدَّ
ْك َداِئمًا ِبالرََّجاِء الَِّذي َنْعَتِرُف ِبِه ُدوَن َأْن ِفي َيِقيِن اإِليَماِن.  َنُشكَّ ِفي َأنَُّه َسَيَتَحقَُّق أَلنَّ الَِّذي  َوْلَنَتَمسَّ

َوْلُناَلِحْظ َبْعُضَنا َبْعضًا ِللتَّْحِريِض َعَلى اْلَمَحبَِّة َواأَلْعَماِل اْلَحَسَنِة  .َوَعَدَنا ِبَتْحِقيِقِه ُهَو َأِميٌن َوَصاِدقٌ 
 نعمقداستنا له كل المجد. آمين.  . متطلعين دائما الى يسوع سالمنا وبرناَغْيَر َتاِرِكيَن اْجِتَماَعَنا

 َتَعاَل َأيَُّها الرَّبُّ َيُسوُع. ِنْعَمُة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َمَع َجِميِعُكْم. آِميَن. 

 


