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سالم ربنا يسوع لكم إخوتي ومرحبا بكم الى عظة اليوم وهي من إنجيل متّى االصحاح  .18نق أر
أوال اآلية األولى الى السادسة ،ثم االية العاشرة .إليكم القراءة بإسم ربنا يسوع السيح:
ِ
ظم ِفي مَل ُك ِ
ِ ِ
الساع ِة تََق َّدم التَّالَ ِمي ُذ ِإَلى يسو َ ِ ِ
وت َّ
الس َم َاوات؟ َف َد َعا َي ُسوعُ
ينَ :ف َم ْن ُه َو أ ْ
ع َقائل َ
في تْل َك َّ َ
َ
َُ
َع َ ُ
َ
ِإَلي ِه وَلداً وأََقامه ِفي وس ِط ِهم وَقال :اَْلح َّق أَُقول َل ُكمِ :إن َلم تَر ِجعوا وتَ ِ
ص ُيروا ِم ْث َل األ َْوالَِد َفَل ْن تَ ْد ُخلُوا
ْ َ َ َُ
ََ ْ َ َ َ
ُ ْ ْ ْ ْ ُ َ
السماو ِ
ِ
السماو ِ
اتَ ،فمن وضع َنْفسه ِم ْثل ه َذا اْلوَل ِد َفهو األَع َ ِ
ات َو َم ْن َقِب َل َوَلداً
َمَل ُك َ
ْ
ظ ُم في َمَل ُكوت َّ َ َ
َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ َ َُ
وت َّ َ َ
ِ
احداً ِم ْثل ه َذا ِباس ِمي َفَق ْد َقِبَلِني .ومن أَعثَر أَحد هؤالَ ِء ِ
وِ
الص َغ ِ
َن ُي َعَّل َق ِفي
ين ِبي َف َخ ْيٌر َل ُه أ ْ
ار اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ َ ْ ْ َ ََ َُ
َ َ
ّ
ْ
َ
ِ
ظروا الَ تَحتَِقروا أَحد هؤالَ ِء ِ
ِ
الص َغ ِ
ار
ُع ُن ِق ِه َح َج ُر َّ
ْ ُ ََ َُ
الر َحى َوُي ْغ َر َق في لُ َّجة اْلَب ْح ِر ...ثم االية العاشرةْ :ان ُ ُ
ّ
السماو ِ
السماو ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ
ِ
ِ
ات ُك َّل ِح ٍ
ات.
ين َي ْن ُ
ألَّني أَُق ُ
ظ ُرو َن َو ْج َه أَبي الذي في َّ َ َ
ول َل ُك ْم إ َّن َمالَئ َكتَ ُه ْم في َّ َ َ
هذه كلمة ربنا يسوع المسيح المجد له
السماو ِ
ِ
التالميذ سألوا يسوع :من هو أَع َ ِ
ات؟ حبوا يعرفوا من هو األعظم فيهم؟ حدث
َ ْ َُ ْ
ظ ُم في َمَل ُكوت َّ َ َ
اج َرةٌ َم ْن ِم ْن ُه ْم
لهم أنهم تجادلوا في هذا الموضوع مرة أخرى .يقول لوقا في إنجيلهَ :وَك َان ْت َب ْيَن ُه ْم ُم َش َ
ِِ
َما أ َْنتُ ْم
ين َوأ َّ
ون ُه ْم َواْل ُمتَ َسِّل ُ
ُي َ
ود َ
وك األ َُم ِم َي ُس ُ
طو َن َعَل ْي ِه ْم ُي ْد َع ْو َن ُم ْحسن َ
ال َل ُه ْمُ :مُل ُ
ظ ُّن أََّن ُه َي ُكو ُن أَ ْكَب َرَ .فَق َ
َفَليس ه َك َذا ب ِل اْل َكِبير ِف ُ ِ
َص َغ ِر َواْل ُمتََق ِّد ُم َكاْل َخ ِاد ِم أل َْن َم ْن ُه َو أَ ْكَب ُر؟ أََّل ِذي َيتَّ ِكئُ أَ ِم َّال ِذي
َْ َ َ
ُ
يك ْم لَي ُك ْن َكاأل ْ
ِ
َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِِ
ِ
مرة على
َي ْخد ُم؟ أََل ْي َس الذي َيتَّكئُ؟ َوَلكّني أََنا َب ْيَن ُك ْم َكالذي َي ْخد ُم .يسوع تكلم لهم أكثر من ّ 100
ملكوت السماوات ومثله بوالئم وفيرة .قال لهم مرة :ا ْف َر ُحوا ِباْل َح ِرِّي أ َّ
الس َم َاوات.
اء ُك ْم ُكِتَب ْت ِفي َّ
َن أ ْ
َس َم َ

ويعين األعظم منهم.
مع هذا ،زادوا يف ّكـروا أن يسوع سوف يوضع مملكته في إسرائيل ّ

فكروا أن في ملكوت السماوات طبقات ومارتب وعظماء .فقال لهم يسوعِ :إن َلم تَر ِجعوا وتَ ِ
ص ُيروا
ْ ْ ْ ُ َ
ِ
السماو ِ
ِ
ات .هذا جواب يسوع لسؤالهم .أشار الى ولد حتى ينزع منهم
م ْث َل األ َْوالَد َفَل ْن تَ ْد ُخلُوا َمَل ُك َ
وت َّ َ َ
ِ
ض ْع َنْف َس ُه َي ْرتَِف ْع .االشرار يعظموا
كل فكر التكبر وتعظم النفس .الن َم ْن َي ْرَف ْع َنْف َس ُه َيتَّض ْع َو َم ْن َي َ
وقوتهم .الكبرياء راشي ال يدوم يسقط وسقوطه عظيمَ .قْب َل اْل َك ْس ِر
نفسوهم ويفتخروا بدينهم وعلمهم ّ

اْل ِكب ِرياء وَقبل ُّ ِ
صح .ويسوع ال يريد أن يكون فينا هذا األسلوب .ربنا يسوع
ام ُخ ُّ
الرو ِحّ .
ْ َ ُ َ َْ
السُقوط تَ َش ُ
له المجد هو عظامتنا وقوتنا وإفتخارنا وانتصارنا.
بإشارته الى ولد ،يسوع علم تالميذه ونحن ايضا ضرورة التوبة والتواضع .يسوع كان تعبان من

المتدينين المتكبرين .المراؤون ليس لهم مكان مع الصديقين .ليس لهم أساس ثابت ،فهم مثل التبن
التي تبددها الريح .ال يكون للخطاة مكان بين جماعة األبرار .يسوع كان تعبان منهم .فهو ال يريد

ان نشبههم وال نشبه حكام العالم الذي يسيطرون على الناس ويستغلونهم .يسوع يعلمنا الطريق
ِ
السماو ِ
ِ
ِ
ات ،يقول .هللا يحب
الصحيح للتوبةِ :إ ْن َل ْم تَ ْر ِج ُعوا َوتَص ُيروا م ْث َل األ َْوالَد َفَل ْن تَ ْد ُخلُوا َمَل ُك َ
وت َّ َ َ
امخ ُة تُ ْخَفض ،و ِكب ِرياؤهم تَِذ ُّل ويتَع َّ
ِ
ظ ُم
المتواضعين .يؤّكد لنا إشعياء النبي أن ُع ُيو ُن اْلَب َش ِر اْل ُمتَ َش َ
ََ َ
ُ َ ْ َ ُ ُْ
ِ ِ
ط ِر ٍ
الر ُّب َو ْح َدهُ ِفي َذلِ َك اْلَي ْو ِمَ .فِإ َّن لِ َّلر ِّب اْلَق ِد ِ
س.
َّ
ظ ٍم َو ُمتَ َكِّب ٍر َو ُمتَ َغ ْ
ض ُع ُك ُّل ُمتَ َع ِّ
ير َي ْوماً فيه ُي ْو َ
الرب يبغي نكون متواضعين خادمين بعضنا بعض بال نميمة وال منافسة والَ ُن َش ِ
اكل َه َذا َّ
الد ْه َر َب ْل
ِ
ِ
ِِ
ضَّي ُة اْل َك ِ
الصالِح ُة اْلمر ِ
ِ ِ
ِ
امَل ُة .الولد يتميز
نتَ َغيَّر َع ْن َش ْكلنا ِبتَ ْجديد أَ ْذ َهاننا لَن ُ
عرف َما ه َي ِإ َرَادةُ هللا َّ َ َ ْ
باالعتماد والثقة وهو يصدق كل ما يقال له ويقّلد ما يسمعه ويراه في والديه ومعلميه والناس حوله

وحتى في األفالم .ليس له سلطة وال اختيار .يسوع يريد أن نكون مثل الولد الذي ال يعرف مصيره
وال يخطط له .يسوع يريد أننا نسمع لكالمه هو كما جاءنا في الكتاب المقدس .ولهذا ،فما يمكن
الشخص يؤمن بيسوع وهو ما زال مرتبط بحياته الماضية ويبقى الصق فيما علموه له عن المسيح.
من يحب يعرف من يسوع المسيح بالحق فليسمع لكالمه كما هو في االنجيل المقدس .ويصلي...
اليهود آمنوا باهلل الواحد الذي أخرج أجدادهم من العبودية في أرض مصر وأعطاهم أرض الوثنيين.
كانوا يعرفوا وعد هللا في إرسال المسيح لهم .فجاءهم يسوع بالحق والقوة اإللهية وبشرهم بملكوت

السماوات ،لكنهم رفضوه النه لم يكن حسب ذوقهم ولم يخضع لسلطانهم .كانوا ينتظرون مسيح

يؤيدهم ويوضع السالم في أرض إسرائيل ويكونوا خير أمة في العالم وأعظمهم .ويسوع كان يقول
ّ
لهم أن مملكته ليس من هذا العالم .كان يبشر بملكوت السماوات .هذه هي بداية بش ارة يسوع وما
َّللاِ َفتُوبوا و ِ
اإل ْن ِج ِ
آم ُنوا ِب ِ
زالتَ :ق ْد َكم َل َّ
يل .ونحن بالفعل في نهاية الزمان.
ان َوا ْقتَ َر َب َمَل ُك ُ
الزَم ُ
وت َّ ُ َ
َ
وسيكون جيش حتى أنهم قالوا له مرةَ :يا
التالميذ كانوا يفكروا أن يسوع هو المسيح وهو هذا الملك
ّ
َر ُّب عندنا َس ْيَف ِ
ان .في يوم آخر طلب إثنين من التالميذ االثني عشر أن يعطي يسوع لواحد أن

ِِ
اآلخر ع ِن اْليس ِ ِ
ِ
ال :أ َْنتُ ْم تَ ْعَل ُمو َن أ َّ
َن
ار في َمَل ُكوِته .في ذاك اليوم َد َع ُ
اه ْم َي ُسوعُ َوَق َ
َي ْجل َس َع ْن َيمينه َو َ ُ َ َ َ
يك ْم
اء َيتَ َسَّل ُ
ون ُه ْم َواْل ُع َ
َن َي ُكو َن ِف ُ
طو َن َعَل ْي ِه ْم؛ َفالَ َي ُكو ُن َه َك َذا ِف ُ
ود َ
يك ْم َب ْل َم ْن أ ََرَاد أ ْ
اء األ َُم ِم َي ُس ُ
ظ َم َ
ُرَؤ َس َ
ِ
ِ
يك ْم أََّوالً َفْلَي ُك ْن َل ُك ْم َع ْبداً.
َن َي ُكو َن ِف ُ
َعظيماً َفْلَي ُك ْن َل ُك ْم َخادماً َو َم ْن أ ََرَاد أ ْ
مدعين أنهم المسيح وحبوا يوضعوا الملكوت بالسيف
قبل يسوع وحتى في زمانه كثيرين قاموا ّ
اس
وجروا جماهير وراءهم ولكنهم انـقـتـلوا .مثل المجرم السجين ال َم ْش ُه ٌ
والحرب ّ
الم َس َّمى َب َارَاب َ
ور ُ

الذي طلب رؤساء الكهنة وكل الشعب أن يطلق سراحه بيالطس البنطي الوالي وأن يصلب يسوع.

الناس ما زال تعظم أبطالها وزعمائها ورؤسائها ويفتخرون بهم .يحتاجوا رموز ومشاعر وقادة وهم
ينظرون أكثر لرجال الدين ويعتقدون مثلهم أن األكثر أعمال حسنة يعملوها على األرض األكثر

وه ٌـم وخيال.
يجمعوا لهم مكافآت في الجنة مكان الملذات والشهوات .وهذا ْ
ملكوت السماوات ليس بأكل وشرب ،إنما هو ّبر وسالم وفرح في الروح القدس مع القديسين الذين
بررهم إبن هللا بموته على الصليب .كان الرب يسوع يمثله بوالئم عظيمة ليظهر أنه خير وهناء
وحياة في الروح القدس .الرب يسوع المسيح هو وضع ملكوت السماوات في قلوبنا .في اللحظة
قبلت يسوع ربا ومخلصا في حياتك ،أصبحت عضو في ملكوت السماوات .ملكوت السماوات هو

ملكوت هللا ويسوع المسيح لما يعود هو يوضع ملكه على األرض الذي يكون ملكوت العدل
والسالم واألمان والضمان .والرب يسوع يعود في وقت قريب.

المؤمنون بيسوع الحي هم أبناء الملكوت .ونحن ننظر الى يسوع المنتصر على إبليس وعلى العالم
اك ِرين اآلب َّال ِذي َّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
طِ
الن ِ
ين ِفي ُّ
ان
ور َّال ِذي ْانَق َذَنا ِم ْن ُسْل َ
اهَلَنا ل َش ِرَكة م َيراث اْلق ّديس َ
وعلى الموتَ .ش َ
َ
ِِ
ُّ ِ
ِ ِ َّ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ط َايا .ونحن آمنا ولهذا
ان اْل َخ َ
اء ِب َدمه ُغْف َر ُ
الظْل َمة َوَنَقَلَنا اَلى َمَل ُكوت ْابن َم َحبَّته الذي َلَنا فيه اْلف َد ُ
نتكلم ونبشر أن الغفران والخالص هم بيسوع المسيح المنتصر وحده االن ال غيرَ .و َم ْن َقِب َل َوَلداً
ِ
احداً ِم ْثل ه َذا ِباس ِمه َفهو يقبل يسوع؛ ومن أَعثَر أَحد هؤالَ ِء ِ
وِ
الص َغ ِ
ين ِبيسوع ،يقول الرب،
ار اْل ُم ْؤ ِمن َ
َ َ ْ ْ َ ََ َُ
َ َ
َ
ّ
ْ
َ
الر َحى َوُي ْغ َر َق ِفي لُ َّج ِة اْلَب ْح ِر .هذا التصريح يبين لنا أن خارج
َن ُي َعَّل َق ِفي ُع ُن ِق ِه َح َج ُر َّ
َف َخ ْيٌر َل ُه أ ْ
يسوع ،كله ظالم ووهم وهالك .بالطبع كثيرون ما سمعوا هذا التحذير ،فهم نشروا دينهم وكتابهم.

َن
وكل من يبعد الناس على المسيح فهو يبعدهم عن هللا وخالصه .ويسوع يقول :أنه َخ ْيٌر َل ُه أ ْ
الر َحى َوُي ْغ َر َق ِفي لُ َّج ِة اْلَب ْح ِر .وهذه الموتة هي أفضل له من قسوة العذاب.
ُي َعَّل َق ِفي ُع ُن ِق ِه َح َج ُر َّ
َحٌد َل ْي َس َل ُه ُرو ُح اْل َم ِسي ِح
كثيرون يقولون أنهم يؤمنون بالمسيح ،لكن الكتاب يقول بوضوحِ :إ ْن َك َ
ان أ َ
َف َذلِ َك َل ْي َس َل ُه .التغيير صعب .فهو قطع مع الماضي ،قطع العادات السيئة والكالم الخبيث قطع
عالقتنا باإلباحية والشهوات العالمية .هذا التغيير يحدث من اإلرادة الشخصية .أنت تختار هل

تؤمن بيسوع وتقبل ربا ومخلصا في حياتك أم تكتفي فقط بالعقيدة أنه من أعظم أنبياء هللا؟ ال أحد
يفرض عليك االيمان بيسوع .لهذا ضروري أن تنزع الثوب القديم الرديء وتلبس الجديد .مع يسوع
إبن هللا كل شيء ممكن .حياة جديدة به ومنه ونحن نطلب ملكوت هللا أوال ونطلب أن تكون إرادة
َّللاِ َوب َِّرهُ َو َه ِذِه ُكُّل َها تَُزُاد َل ُك ْم .آمين .هللا
وت َّ
هللا كما قال الرب يسوع في هذا االنجيل :ا ْ
طلُ ُبوا أََّوالً َمَل ُك َ
يعرف ما تحتاج اليه .فهو يعطيه لك في وقته.
طوبى لِْلمس ِ
اك ِ
الرو ِح أل َّ
وت
ين ِب ُّ
َن َل ُه ْم َمَل ُك َ
في االصحاح الخامس في هذا االنجيل يقول الرب يسوعَ َ َ ُ :
لسماو ِ
السماو ِ
طروِد ِ
ِ
َج ِل اْلِبِّر أل َّ
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مكافأتكم في السماوات عظيمة .األوالد الصغار؛ المساكين بالروح ،المتواضعين الذين ليس لهم

البر وصانعي السالم والذين
معين سوى هللا اآلب؛ أنقياء القلب والرحماء والعطاش والجياع الى ّ
يضطهدون من أجل يسوع ،فلهم ملكوت السماوات .يسوع ما يرسلنا لالضطهاد وال يرسل علينا
الضيق .هذه المأساة تحدث لنا من أجله وإيماننا به.
العالم يتخبط في الفساد والظالم واالنحطاط والقتل .واالنسان ما زال أمام يسوع لالختيار :إما
للحياة الجديدة واالبدية ،إما للحكم األخير للذل والعذاب .نحن في وقت النعمة .باب ملكوت
السماوات مفتوح .فهو ملكوت هللا وملكوت إبن االنسان ،يسوع .لكن يجي وقت ثم يغلق الباب.
اليوم ،بل االن هو وقت مقبول ،وقت التوبة للخالص .الناس تعرف مبدئيا أن الشر موجود .لكنهم
ما يتركوه .ويعرفوا ان يسوع المسيح لم يكن إنسان عادي ،لكنهم يرفضوه.

من هو األعظم في ملكوت السماوات؟ إنه الرب له كل السلطان في السماء وعلى االرض .ويقول
السماو ِ
ِ
الرب يسوع لتالميذه ولنا أيضاَ :فمن وضع َنْفسه ِم ْثل ه َذا اْلوَل ِد َفهو األَع َ ِ
ات،
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اس ِمي َفَق ْد َقِبَلِني .ونحن سمعنا وآمنا ولهذا نتكلم عن إبن هللا الحي
َو َم ْن َقب َل َوَلداً َواحداً م ْث َل َه َذا ب ْ
الذي اشترانا من عبودية الشر والخطية وغسلنا والذي به هو وحده الغفران والخالص.

الناس في بلدان كثيرة يعلموا أوالدهم من صغرهم يحملوا السالح ويدربوهم على القتل ويكذبوا عليهم
أنهم شهداء وان هللا راضي بهم وان لهم مكافآت في الجنة .كذب وتجديف وحب الموت .يسوع إبن
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ات .لهذا ،كل من يعلم األوالد عكس ما يعلمه يسوع فهو ملعون
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ظ ُرو َن َو ْج َه أَبي الذي في َّ َ َ
ومصيره نار جهنم المعدة إل بليس ونبيه الكذاب واتباعه .هللا ال يسته أز به ،كل ما يزرعه االنسان

يحصده .من يزرع للبر يحصد للحياة ،ومن يزرع للشر يحصد فسادا .عذابا .هذا التصريح يبين لنا
جدية االنجيل.
ّ
يسوع لم يمثل ملكوت السماوات بنبي أو إنسان ماهر مشهور أو بمالك ،إنما مثله بولد ليعلمنا
ضرورة السماع له بتواضع وخضوع له وحده الن يسوع هو الطريق الحقيقي والحي الى السماء.
هو الباب الذي ال احد يقدر يفتحه أو يغلقه ،وال أحد يقدر يدخل الى ملكوت هللا سوى به هو إبن
هللا .أتؤمن به؟ أتريد أن تعطي حياتك االن كما هي ليسوع المسيح لكي ينقيها ويعطي لها االتجاه
الصحيح والمعنى الحقيقي؟ ادخل من الباب الضيق الن الباب المؤدي للهالك واسع وطريقه رحب
وكثيرون يدخلون منه؛ ما أضيق الباب وأعسر الطريق المؤدي للحياة وقليلون هم الذين يهتدون له.
وأخي ار أيها االخوة ،ال يكن بينكم شيء بروح التحزب واالفتخار الباطل ،بل بالتواضع ليعتبر كل
واحد منكم غيره أفضل كثي ار من نفسه مهتما ال بمصلحته الخاصة بل بمصالح اآلخرين أيضا.
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فليكن فيكم هذا الفكر الذي هو أيضا في المسيح يسوع .آمين .ن ْع َم ُة َرّبَِنا َي ُسو َ
ع اْل َمس ِ َ َ َ
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الرو ِح اْلُق ُد ِ
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