المسيح رب الكون

Sunnuntai 22.11.2020- Matt. 25: 31-46. Aihe: Kristus, kaikkeuden Herra.

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 يمِي ُز َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ُّ ِ
ِ
ض ُهم ِم ْن َب ْع ٍ
اف ِم َن
الراعي اْلخ َر َ
ام ُه َجم ُ
َ َُ
يع الش ُعوب َف ُي َمي ُز َب ْع َ ْ
َم َ
َم ْجدهَ .وَي ْجتَم ُع أ َ
ِ َِّ ِ
ِ ِ ِ
ِ
اف َع ْن َي ِم ِين ِه َواْل ِج َداء َع ِن اْلَي َس ِ
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 األ َْب َ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 ْمِ :ب َما أََّن ُك ْم َف َعْلتُ ُموهُ ِبأ َ
َف ُيج ُ
يب اْل َمل ُك :اْل َح َّق أَُق ُ
ِ ِ
َِّ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
الن ِ
ين َع ِن اْلَي َس ِ
ين ِإَلى َّ
يس
ار :ا ْذ َه ُبوا َعني َيا َمالَع ُ
ول أ َْيضاً للذ َ
ار األََبديَّة اْل ُم َع َّدة ِإلْبل َ
َيُق ُ
ط ِع ُموِنيَ .ع ِط ْش ُت َفَل ْم تَ ْسُقوِنيُ .ك ْن ُت َغ ِريباً َفَل ْم تَأ ُْووِنيُ .ع ْرَياناً َفَل ْم
َو َمالَِئ َكِت ِه ألَِني ُج ْع ُت َفَل ْم تُ ْ
ٍِ
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 ْحُبوساً َ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 أَُق ُ
ِ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
يسوع قال إنه جاي وكل الشعوب تجتمع أمامه .ويكون هناك نوعين من الناس :االبرار
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ين؛ مصير هؤالءَّ :
يس
ال ُمَب َاركون من هللا اآلب ،واالشرار ال َمالَع ُ
النار األََبديَّة اْل ُم َع َّدة ِإلْبل َ
ِ ِِ
وت اْلم َع َّد َل ُهم م ْن ُذ تَأ ِْس ِ
يس اْل َعاَل ِم .لهؤالء يقول الربِ :رثُوا
ْ ُ
َو َمالَئ َكته .ومصير ال ُمَب َاركون :اْل َمَل ُك َ ُ
الملكوت .وللمالعين يقول :ا ْذهبوا عِنيَ .فيم ِ
ضي َه ُؤالَ ِء ِإَلى َع َذ ٍ
اب أََب ِد ٍيَ ،واأل َْب َرُار ِإَلى َحَي ٍاة
َُ َ
َْ
أَب ِدي ٍ
َّة .واألبدية هي االن أمامنا .والسؤال هو :مع من نكون لنقضي االبدية؟
َ

ما أعتقد أن يسوع كان فرحان في إعالن حكمه على الذين ُيطرحون في نار جهنم .قال أن
ِ ِ ِ ِ
الن ِ
هللا أعد َّ
يس َو َمالَِئ َكِت ِه .وأما المالعين فهم الذين سمعوا خبر يسوع ورفضوه
ار األََبديَّة ِإلْبل َ
وتبعوا ديانتهم وشهواتهم .بالرغم أنهم يؤمنون أن هللا واحد .وأما الكتاب المقدس يقول :أ َْن َت
احد؟ حسناً تَْفعل .و َّ ِ
َّللا و ِ
تُ ْؤ ِم ُن أ َّ
ين أيضا تؤمن بهذه الحقيقة ولكنها ترتعد خوفا.
الشَياط ُ
َُ َ
َن َّ َ َ
ََ

النها مالعين وليس فيها الحق وألـنها تعرف أن يسوع هو إبن هللا الذي عينها مع إبليس
للنار األَب ِدي ِ
َّة .وعدو يسوع المسيح والحياة يعمل بقوة ليأخذ أكثر الناس معه الى الهالك.
َ

الرب يسوع يرجع مع مالئكة القديسين وتجتمع أمامه جميع شعوب األرض وهو يجازي كل
إنسان حسب أعماله .واالعمال التي يذكرها ليست الدينية مثيرة إعجاب الناس .يسوع ذكر
أعمال عادية .مساعدة جيعان وعطشان وغريب وعريان ومريض ومحبوس .أعمال بسيطة،
لكن أمام الرب هي الجيدة .إذن ،لما تعمل الخير فأنت تأخذ من عندك وتعطيه لمن يحتاجه
أكثر النك تنظر اليه كإنسان مخلوق على صورة هللا أيضا .فنحن نعمل الخير وكأنه للرب.
فليتبرع كل واحد كما ينوي في قلبه ال بأسف وال بالشرط وإنتظار مقابل.

ف ِش َماَل َك َما تَْف َع ُل َي ِم ُين َك .االنسان
ص َد َق ًة َفالَ تُ َع ِر ْ
صَن ْع َت َ
بشرنا يسوع في هذا االنجيلَ :متَى َ
يدان على الشر الذي فعله وعلى الخير الذي لم يفعله وعلى رفضه لالنجيل الذي يقول إنه

مزور .الرسول بولس خادم يسوع كتب يقول :وتكون الدينونة يوم يدين هللا خفايا الناس وفقا
إلنجيلي على يد يسوع المسيح .صح .من يعرف أن يفعل الصالح وما يفعله فذاك يحسب

خير بل خدمة ينتظر جزاءها.
له خطيئة .ال عذر .ومن يساعد غيره بأمل المكافأة فهذا ليس ا
الخير ليس له عالقة بالدين الذي يأمر باالعمال المسمات حسنة والتي لها أجرها في السماء

كما يدعون .ومن يؤكد للمتدين أنه يدخل الى السماء بعد؟ من أي باب وبأي طريق وبإسم

من؟ يسوع الواحد الباب والطريق الحقيقي والحي وصانا بمحبة االخوة ومحبة كل الناس حتى
َّللاُ اْل َعاَل َم َحتَّى َب َذ َل ْابَن ُه
َح َّب َّ
األعداء .وهو الذي أظهر محبة هللا للعالم النه قال :ألََّن ُه َه َك َذا أ َ
اْل َو ِح َيد لِ َكي الَ َي ْهلِ َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه َب ْل تَ ُكو ُن َل ُه اْل َحَياةُ األََب ِدَّيةُ .أظهر محبته لنا بموته على
ْ
الصليب .ال يوجد حب أعظم من هذا .يسوع خالصنا ونحن كنا أعداء هللا بالخطايا.

والقريب هو االنسان مثلك .ليس في العقيدة أو اللون واللغة والعرق .إنما هو إنسان مثلك.
لهذا لما تعمل الخير ما تنظر هل الشخص يستحقه وال تحسب وال تندم وال تذكره؟ الخير هو
وبى
بدون شرط وبدون مقابل وال افتخار وما تنتظر حتى كلمة شكرا .الخير هو رحمةُ .
طَ
لِ ُّلرحم ِ
اء ألََّن ُه ْم ُي ْر َح ُمو َن .هللا يريد الرحمة النه البد أن يكون الحكم على الذين ال يمارسون
ََ
الرحمة حكما خاليا من الرحمة .والعالم هو أناني .األكثر الشخص يفكر في نفسه األكثر
يتكبر ويفتخر .االنسان يعيش في جحيم بعد بسبب البغضاء والغضب والم اررة في قلبه،
ِ
َّ ِ
يح َقْل ُب ُه.
إضافة لصعوبات العيشُ .ك َّل أَيَّامه أ ْ
َح َزان َو َع َمَل ُه َغ ٌّم .حتى في اللْيل الَ َي ْستَ ِر ُ
وكثيرون يقولوا يا ريث لو كان عندي المال ألطعمت الجياع؛ يا ريث لو كانت عندي
إمكانية لساعدت المحتاجين .وهذه أمنيات تقية بال نفع .لكن يمكن تعمل الخير بالقليل اللي
عندك .سليمان الحكيم يقول في أحد أمثاله في الكتاب المقدس :أَ ْكَلة ِم َن اْلبُق ِ
ول َح ْي ُث تَ ُكو ُن
ُ
ٍ
ِ
ضة .صحيح.
اْل َم َحَّبةُ َخ ْير م ْن ثَ ْوٍر َم ْعُلوف َو َم َع ُه ُب ْغ َ
أنا أتذكر هذه أكثر من  50سنة أنني كنت في تونس ودعاني شاب تونسي الى بيته وأنا ما

كنت أعرفه وقال لي :عندي بس خبز وزيت الزيتون للعشاء .وكانت وجبة ملوكية لي .بعد

كل هذه السنين ما زلت أتذكر ذاك االخ وال أنساه أبدا .هللا ال ينظر كم نعطي للمحتاج لكن

كيف نعطيه .هللا ال ينظر كم مرة تصلي في اليوم ،لكن كيف تصلي؟ فلننتبه حتى ما نكون
مثل المرائين .بل نعمل كل شيء َكما لِ َّلر ِب ِمن اْلَقْل ِب وَليس لِ َّلن ِ ِ ِ
الر ِب
ين أننا ِم َن َّ
اس َعالم َ
َ
َْ
َ
سنأْخذ ج َزاء اْل ِمير ِ
ِ
يح.
اث ألَننا َن ْخ ِد ُم َّ
الر َّب يسوع اْل َمس َ
َ ُ َ َ َ
االنسان الصالح يعمل الخير الن الخير هو طبيعي فيه .واالنجيل يبشرنا ونحن نختبر هذه
ِ ِ ِ َّ
ِ ِ
يم ِ
انَ ،وَذلِ َك َل ْي َس ِم ْن ُك ْمُ .ه َو َع ِطَّي ُة هللاَِ .ل ْي َس ِم ْن
صو َن ،باإل َ
الحقيقة ،يقول :ألََّن ُك ْم بالن ْع َمة ُم َخل ُ
ِ
ال َكيالَ يْفتَ ِخر أَحد .ألََّنَنا َنحن عمُله م ْخُلوِق ِ
ع أل ْ ٍ
أْ ٍ
صالِ َح ٍة َق ْد َسَب َق
ين في اْل َمسي ِح َي ُسو َ
َ
َع َم ْ َ َ َ
َع َمال َ
ْ ُ ََ ُ َ
ِ
ِ
الصالِ ِح ِفي اْلَقْل ِب ُي ْخ ِرُج
الصالِ ُح ِم َن اْل َك ْن ِز َّ
ان َّ
يها .آمين .لهذا ،ا ِإل ْن َس ُ
هللاُ َفأ َ
َع َّد َها ل َك ْي َن ْسُل َك ف َ
َّ ِ ِ
الش ِرير ِمن اْل َك ْن ِز ِ
اإل ْنسان ِ
ير ُي ْخ ِرُج ُّ
الش ِر ِ
ور .االنسان الصالح هو الذي
ُ َ
الصال َحاتَ ،و ِ َ ُ
الش ُر َ
يسكن في حياته هللا االب بالرب يسوع .وهو ما يعمل الخير لينال المدح من الناس وال ليرى
إسمه منتشر في الصحف وال ليجمع حسانات له في السماء .يعمل الخير من المحبة.

َّ ِ
ين
َحَب ْبتُ ُم الذ َ
بالطبع الناس كذلك يؤيدوا الخير ويحبوا بعضهم بعض .هذا قاله يسوعِ :إ ْن أ ْ
ِ
ِ
اء ُك ْم.
ُّون ُك ْم َفأ ُّ
ُي ِحب َ
َج ٍر َل ُك ْم؟ أََل ْي َس اْل َع َّش ُارو َن أ َْيضاً َيْف َعلُو َن َذل َك؟ وقال من قبل :أَحُّبوا أ ْ
َي أ ْ
َع َد َ
َّ ِ
ِِ
ِ ِ
يكم و ُّ
يكم .أ ْ ِ ِ
َب ِ
ون ُك ْم .بهذا
ين ُي ِس ُيئو َن ِإَل ْي ُك ْم َوَي ْ
ط ُرُد َ
َج ِل الذ َ
صلوا أل ْ
َحس ُنوا إَلى ُم ْبغض ُ ْ َ َ
ارُكوا الَعن ُ ْ
يتميز المؤمن بالمسيح يسوع :بالمحبة لالخوة وألعدائه .وكتب لنا التلميذ والرسول يوحناِ :ب َه َذا
ِ
أَوالَد هللاِ َ ِ
ِ
ِ
َخاهُ.
يسُ .ك ُّل َم ْن الَ َيْف َع ُل اْلِبَّر َفَل ْي َس م َن هللا َوَك َذا َم ْن الَ ُي ِح ُّب أ َ
ْ ُ
ظاه ُرو َن َوأ َْوالَ ُد ِإْبل َ
والبر هو الصالح وهو الخير باسم يسوع ولمجده هو العامل فينا .يسوع شبه نفسه بالجياع
َح ِد ِإ ْخ َوِتي
والعطاش والغرباء والعريانين والمرضى والمحبوسين؛ يقولِ :ب َما أََّن ُك ْم َف َعْلتُ ُموهُ ِبأ َ
َه ُؤالَ ِء الصغار َفِبي َف َعْلتُ ْم .الحظ دهشة االبرار .كانوا يعملوا الخير دون حساب وال انتظار

المقابل .هذا الكرم هو في أشياء بسيطة .ونحن نتذكر كالم ربنا يسوع :الغبطة في العطاء

أكثر مما في األخذ .أعطوا ،تعطوا :فإنكم تعطون في أحضانكم كيال جيدا ملبدا مهزو از
َن
فائضا ألنه بالكيل الذي به تكيلون يكال لكم .يسوع شبه نفسة بالمساكين وهو الَ َي ْستَ ِحي أ ْ
َي ْد ُع َو ُه ْم ِإ ْخ َوةً له.
بخصوص دينونة الشعوب .يقدر أحدنا يسأل مذا يحدث للناس الذين لم يسمعون أبدا عن
يسوع المسيح وال على االنجيل وال على الخالص .نق أر في الكتاب المقدس أن األمم الذين

ليست لهم شريعة عندما يمارسون بالطبيعة ما في الشريعة يكونون شريعة ألنفسهم مع أن

الشريعة ليست لهم .فهم يظهرون جوهر الشريعة مكتوبا في قلوبهم ويشهد لذلك ضميرهم

وأفكارهم في داخلهم إذ تتهمهم تارة وتارة تبرئهم .كل الشعوب عندهم معرفة الخير والشر،

الصالح والباطل ،العدل والذنب .على هذه األساس تكون دينونة الرب يسوع المسيح.

أما االيمان باليوم اآلخر فهو ما ينفع أمام الرب .اليهود كانوا يفتخروا بإيمانهم باليوم اآلخر.
َّ ِ
ين َيتَ َشَّوُقو َن ِلَي ْو ِم
لكن هللا قال لهم بفم النبي عاموس في القرن الثامن قبل الميالدَ :وْيل للذ َ
الر ِب .لِما َذا تَ ْ ن ِ
ونو َن َك َر ُج ٍل َه َر َب ِم ْن
الر ِب؟ َي ْوُم َّ
يء َي ْو ِم َّ
َّ
الر ِب ُه َو ُ
ظْل َمة َال ُنورَ .فتَ ُك ُ
َ
طُل ُبو َ َمج َ
ِ
َس ٍد َفَل ِقَي ُه ُد ٌّب ،أ َْو َك َم ْن َد َخ َل ِإَلى َب ْي ٍت َواتَّ َكأَ ِبَي ِدِه َعَلى َح ِائ ٍط َفَل َد َغ ْت ُه أَ ْف َعى .أََل ْي َس َي ْوُم
َو ْجه أ َ
ور َل ُه؟ نحن نؤمن بالذي يأتي :يسوع الملك الذي يدين كل
َّ
الر ِب َ
ظالَماً الَ ُنو اًرَ ،وَقتَاماً َوالَ ُن َ

الشعوب بدون إست ـثـناء .يقول الكتاب :اَآلب ي ِح ُّب ِ
اال ْب َن َوَق ْد َد َف َع ُك َّل َشي ٍء ِفي َي ِدِه .اََّل ِذي
ُ ُ
ْ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللاِ.
ض ُب َّ
ُي ْؤ ِم ُن ِباال ْب ِن َل ُه َحَياة أََبديَّة َوالذي الَ ُي ْؤ ِم ُن ِباال ْب ِن َل ْن َي َرى َحَياةً َب ْل َي ْم ُك ُث َعَل ْيه َغ َ
ِ ِ
َن ينشئ فينا اإلرادة والعمل ألجل إرضائه
فننظر ونسهر ونصلوا الى هللا اآلب اْل َعام ُل فينا أ ْ
ِ
َج ِل اْل َم َس َّرِة ،كما هو مكتوب أيضاِ :ا ْف َعُلوا ُك َّل َش ْي ٍء ِبالَ َد ْم َد َم ٍة َوالَ
الذي يريد أن َن ْع َمل م ْن أ ْ
ٍ
يل مع َّو ٍج ومْلتَ ٍو ،تُ ِ
ٍ ِ
ِ ِ ٍ
ِِ
ض ُيئو َن
ونوا ِبالَ َل ْو ٍم َوُب َس َ
ُم َج َادَلة لِ َك ْي تَ ُك ُ
اء أ َْوالَداً هللا بالَ َع ْيب في َو َسط ج ُ َ َ ُ
طَ
بينهم َكأ َْنو ٍار ِفي اْلعاَلمِ .متَم ِس ِكين ِب َكلِم ِة اْلحي ِاة .متشكرين هللِ َّال ِذي أََقام ربا يسوع ِمن األَمو ِ
ات
ُ َ َ َ ََ
َ
َ َْ
َْ َ ُ ْ َ
َ
َّ ِ ِ
الرو ِح
اع ِة اْل َح ِق ِب ُّ
اءنا ُه َما ِفي هللاِ مطهرين أنفسنا ِفي َ
َع َ
َوأ ْ
ط َ
طاهُ َم ْجداً َحتى إ َّن إ َ
يم َاننا َوَر َج َ
َّة اْلع ِد ِ
َّة األ ِ ِ
لِْلمحب ِ
الري ِ
اء .ولتكن المحبة صادقة .تجنبوا الشر وتمسكوا بالخير .وأحبوا
َ
يمة ِ َ
ََ
َخوي َ َ
بعضكم بعضا كإخوة مفضلين بعضكم على بعض في الكرامة غير متكاسلين في االجتهاد،

متقدين في الروح عاملين للرب.
ول
وليملك في قلوبكم سالم المسيح الذي إليه دعيتم في الجسد الواحد؛ كونوا شاكرينَ .يُق ُ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ين .ا ِلن ْع َم ُة َم َع
ُّها َّ
الر ُّب َي ُسوعُ .آم َ
الشاه ُدَ :ن َع ْم أََنا آتي َس ِريعاً .آم َ
ال أَي َ
ين .ونحن نقزل :تَ َع َ
ٍ ِ
ج ِمي ِع َّال ِذين ي ِحبُّو َن ربََّنا يسوع اْلم ِس ِ
ين.
يح في َع َد ِم َف َساد .آم َ
َ َُ َ َ َ
َ ُ
َ

