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عظتنا اليوم ومرحبا بكم إخوتي وخواتي في االستماع ل  نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح
جلس مع المذنبين و ليتبعه.  ّتى يسوع يدعو م.  13الى  9هي من إنجيل متى االصحاح التاسع وااليات  و 

 :المسيح يسوع  ناباسم ربالنص  اليكم قراءة  . و زعج المتدينينأوهذا 

اْلِجَباَيِة اْسُمهُ َمتَّى. َفَقاَل َلهُ:  ِعْنَد َمَكاِن  . َفَقاَم  اْتَبْعِنيَوِفيَما َيُسوعُ ُمْجتَاٌز ِمْن ُهَناَك رََأى ِإْنَساناً َجاِلساً 
َكِثيُروَن َقْد َجاُءوا َواتََّكُأوا َمَع َيُسوعَ َوَتاَلِميِذِه.َوَبْيَنَما ُهَو    َوَتِبَعهُ. َوُخَطاٌة  اُروَن  َفَلمَّا    ُمتَِّكٌئ ِفي اْلَبْيِت ِإَذا َعشَّ

َواْلُخَطاِة؟ اِريَن  َيُسوعُ َقاَل َلُهْم: الَ َفَلمَّا َسِمعَ   َنَظَر اْلَفرِّيِسيُّوَن َقاُلوا ِلَتاَلِميِذِه: ِلَماَذا َيْأُكُل ُمَعلُِّمُكْم َمَع اْلَعشَّ  
ِإَلى َطِبيٍب َبِل اْلَمْرَضى. اُء  َفاْذَهُبوا َوَتَعلَُّموا َما ُهَو: ِإنِّي ُأِريُد َرْحَمًة الَ َذِبيَحًة ألَنِّي َلْم آِت    َيْحتَاُج اأَلِصحَّ

ِإَلى التَّْوَبِة.  ألَْدُعَو َأْبرَاراً َبْل ُخَطاةً 

 هذه كلمة هللا

يسوع  مع اآلخرينمن الرحمة والتعاطف  أكبر لطقوس  أهمية ل االدين يعطو ورجال   لهم كما قال هللا    قال. 
اُء ِإَلى َطِبيٍب َبِل اْلَمْرَضى.  أيضا:قال  و  ِإنِّي ُأِريُد َرْحَمًة الَ َذِبيَحًة. :آلبائهم من قبل يسوع   الَ َيْحتَاُج اأَلِصحَّ

ليخلص الخطاة   أشار بتقواهمالمتدينون يعتبرون أنفسهم   في حين.  الى نفسه أنه هو جاء  هم في ف  ،أصحاء 
ِلَدْيُنوَنٍة َأَتْيُت َأَنا ِإَلى َهَذا اْلَعاَلِم َحتَّى ُيْبِصَر الَِّذيَن الَ   :آخر  يومفي يسوع لهم قال  كبرهم. تب  ىالواقع مرض 

َقاَل َلُهْم    واَسِمعرجال الّدين لما  وَن.  ُيْبِصُروَن َوَيْعَمى الَِّذيَن ُيْبِصرُ  َهَذا َقاُلوا َلهُ: أََلَعلََّنا َنْحُن َأْيضاً ُعْمَياٌن؟ 
َلَما َكاَنْت َلُكْم َخِطيٌَّة. َوَلِكِن اآلَن تَُقوُلوَن ِإنََّنا ُنْبِصُر َفَخِطيَُّتُكمْ   .َباِقَيةٌ   َيُسوعُ: َلْو ُكْنُتْم ُعْمَياناً 

اٌر.مثل   يوماأعطاهم  يسوع  اْلَفرِّيِسيُّ  مثل مّتى.   ِإْنَساَناِن َصِعَدا ِإَلى اْلَهْيَكِل ِلُيَصلَِّيا َواِحٌد َفرِّيِسيٌّ َواآلَخُر َعشَّ
َناِة َوالَ ِمْثَل َوَقَف ُيَصلِّي ِفي َنْفِسِه َهَكَذا: اَللَُّهمَّ َأَنا َأْشُكُرَك َأنِّي َلْسُت ِمْثَل َباِقي النَّاِس اْلَخاِطِفيَن الظَّالِ  ِميَن الزُّ

اِر. ُر كُ   َهَذا اْلَعشَّ َتْيِن ِفي األُْسُبوِع َوأَُعشِّ ِمْن َبِعيٍد الَ ويسوع قال:   لَّ َما أَْقَتِنيِه.َأُصوُم َمرَّ اُر َفَوَقَف  َوَأمَّا اْلَعشَّ
اللُهمَّ اْرَحْمِني َأَنا اْلَخاِطئَ. َبْل َقَرعَ َعَلى َصْدِرِه َقاِئالً:  َماِء  ِريُد نعم. الرب ي  َيَشاُء َأْن َيْرَفَع َعْيَنْيِه َنْحَو السَّ

َأْكَثَر ِمْن ُمْحَرَقاتٍ   ِ  .  َرْحَمًة الَ َذِبيَحًة َوَمْعِرَفَة َّللاَّ

ليسوع وترك كل شيء وتبعهومّتى  .يتبعه أنمّتى   دعايسوع  الوجبة ليسوع وتالميذه  هذه  وهو نظم    .سمع 
وبما أن يسوع شارك هذه الوجبة مع ناس   .مهمةشراكة هي  الوجبة و زمالئه السابقين.  حتى يها  الدعا  و 

.  نفوسهم  يرر بتعلى الناس و   حكمالفضيحة المنافقين هي   .هم طرق هللاليعمل  ة اخطإتحد مع ال  فإنهخطاة  
مّتى ترك   سأل الى أين أو لمذا وال نظر الى ما تقوله الناس.  ماتبعه. ومّتى يه  اودع مّتى  ختارايسوع 

إجتماعي لكنه ربح الحياة األبدية.  عمله اإلداري  رائعاخسر دخالً  لكنه وجد مرتبة تلميذ يسوع. فقد ضمان 
مّتى في ذلك اليوم  .مع يسوعجديدة    عمللكنه دخل في  اليومي عمله. غادر  يسوع في  لكنه وجد الشرف



كل ما نخسره من أجل يسوع فنحن نجده بالكثرة.    .روحيأصبح وريثا لميراث  هلكن  اتخلى عن الكثير مادي
يسوع في هذا االنجيل بالضبط:    .َوَمْن َأَضاعَ َحَياَتهُ ِمْن َأْجِلي َيِجُدَهايقول الرب 

 

كثيرون يّداعون  و األشكال واأللوان. و  تشهواالصور والاألقوال الجميلة و ب  ة رّ غهي ماألصوات كثيره و 
به إلى  تنالعاقل ي.  وهو يفضل يتبع األكثرية ولو هم على غلط لهالغبي يصدق كل كلمة تقال  و الصالح  

لينقذنا من الوهم والخيال ويكون لنا هو القدوة  من هللا جاء  الذي وع يسوالعاقل يسمع لكالم . موقع خطواته
للحياة اللي يريدها هللا اآلب لنا.   يأتي اليه كما هو ويباركه.والصوت  الرب    ويسوع يستخدم كل شخص 

بقلمه و كل شيء  ترك  ودعاه ومتى مّتى نظر الى  الروح القدس ليكتب والرب  الرب    تبعمحتفظا  أعطاه 
الرب  لكن لناس،  مّتى فهو لم ينظر الى كيف كان مّتى يعيش ويتعامل مع اللما نظر يسوع . إنجيله لنا

 .  نظر الى مذا كان مّتى يقدر أن يكون 
 

داود. هللا وّعد و   إنجيله نسب يسوع بالتفصيل ليبّين أنه المسيح الموعود من هللا إلبراهيم ةمّتى كتب في بداي
له أن  لَِقْولِ   الن إبراهيم  االْرضِ  أممَجِميُع  فيه َتَباَرُك منه يأتي النسل الذي تَ إبراهيم وقال  هللا حين قال   َسِمع 

ِمْن  له:  ووْعـد هللا لداود هو أن مملكة   .أريكاَلى االْرِض الَِّتي  أبيكَوِمْن َعِشيَرِتَك َوِمْن َبْيِت    أرضكاْذَهْب 
عظة يسوع مو لنا   كتب. مّتى ليست من هذا العالم ن مملكتهأ  يسوع الذي قالداود تدوم الى االبد بالمسيح  

أحبوا أعداءكم وباركوا العنيكم أيضا:  وقول الرب  طوبى للرحماء فإنهم يرحمون.  : على الجبل من بينها
وأحسنوا معاملة الذين يبغضونكم وصلوا ألجل الذين يسيئون إليكم ويضطهدونكم فتكونوا أبناء أبيكم الذي 

 مستقبل.قيمة وال  بال أمل وال هذا القول هو الذي كان اليهود يكرهوه ويعتبروه    . مّتى ذكرفي السماوات
 

وفي    أي هللا معنا.  ،ها إن العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى عمانوئيل  بلسان النبي القائل:كتب لنا قول هللا و 
دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى األرض. فاذهبوا إذن وتلمذوا نهاية إنجيله نقل لنا قول الرب يسوع: 

جميع األمم وعمدوهم باسم اآلب واالبن والروح القدس وعلموهم أن يعملوا بكل ما أوصيتكم به وها أنا 
الر معكم كل األيام إلى انتهاء الزمان بانية كما علمها يسوع لتالميذه ومنهم  . وفي إنجيل مّتى نجد الصالة 

نحن وهو يستخدمنا له. والخدمة التي يعطيها لنا  ينادينا الرب يسوع و لكل المؤمنين.   اليوم ان نأتي اليه كما 
إخالصنا   ذات إنمابالاألساسي ليس العمل   االمر.  تنظر الينا الناس وتمدحنالخدمة    تحتاج أن تكون الهللا  

 .  ألَِميُن ِفي اْلَقِليِل َأِميٌن َأْيضاً ِفي اْلَكِثيرالن ا ناه لوّكلللرب فيما ي
 

اِريَن َواْلُخَطاِة؟يسوع وقالوا َتاَلِميذِ الى َنَظَر اْلَفرِّيِسيُّوَن   كم من مرة أعطاهم    : ِلَماَذا َيْأُكُل ُمَعلُِّمُكْم َمَع اْلَعشَّ
فقِبـلوها بفرح ودخلوا الى  ووثنيون وعمي   فقراء وعرجوأما  ،  أمثلَة وليمًة أعّدها هللا للمدعّوين الذين رفضوها

كذلك هو  والرب  بقوة وسّد أفواههم.  يهم الرب هو الذي رّد عل سألوا التالميذ، لكن  يون دينال؟  الملك  مائدة 
الدينية  تمسكهم بالفرائض والالزمات  يفتخرون ب  الفريسيون كانواو معنا يدافع عنا ويقوينا بروحه القدوس.  



وأنهم مؤهلون للحياة األبدية وأما الوثنيون فمصيرهم  إلههم تقاليد وكانوا مثل كل اليهود يضنوا أن هللا هو  وال
لهم لكن يسوع .  الهالك  . لتوبة وااليمانلكل األمم وهو ينادي الجميع  لامتّدت هللا   ةنعمأن  حقيقة الكشف 

 

ِإَلى َطِبيٍب َبِل اْلَمْرَضى.قوىالرب ولكل المدعين الت َقاَل َلُهمْ  اُء  َيْحتَاُج اأَلِصحَّ َفاْذَهُبوا َوَتَعلَُّموا َما ُهَو:    : الَ 
َذِبيَحةً  ِإَلى  . وربط قول هللا هذا في العهد القديم بقوله:  ِإنِّي ُأِريُد َرْحَمًة الَ  ألَنِّي َلْم آِت ألَْدُعَو َأْبرَاراً َبْل ُخَطاةً 

إن كنتم تالميذي تسمعون لي   :خرآ يومقال لهم في  ر بتدينهم.  أبرا  هناك من هم  . وهو ال يقصد أنهةِ التَّْوبَ 
الحق والحق يحرركم، إن حرركم االبن فبالحقيقة تصيرون أحرار.    ايعترفو دعو الذين لي  اء ج يسوعوتعرفون 

الى اهم عطهم و اياخطب مع  يخيب النه  ال  كل من ينظر الى يسوع ال يخجل و .  السالم مع هللاو  الغفرانش 
يسوع ينادي كل واحد اآلن الى التوبة وااليمان النه .  في السماء وعلى االرضسلطان  الرب الذي له كل ال

   الشافي العظيم. الذي يرفع الخطية وال يتذكرها.هو  
 

وهم أنفسهم عبيد للفساد ألن والسالم بالحرية   الناس  اعدو و يو   الشعبضمير  يعتبرون أنفسهم  الدينيون 
فيهمولكنهمة  يتكلموا على الرح  .اإلنسان يصير عبدا لكل ما يتسلط عليه ويغلبه يقولوا أن  . ا غير موجودة 

َرِحيٌم َورَُأوٌف  هو  وحده  الرَّبُّ  أن   بشرنا الكتاب المقدسي.  هذا كذب وتجديففرحمة للعالمين.  هو  نبيهم 
وِح َوَكِثيُر الرَّْحَمِة. الَ ُيَحاِكُم ِإَلى األََبِد َوالَ   لتنتج فيه   لخاطئل الرحمة هي شفقة. و َيْحِقُد ِإَلى الدَّْهرِ َطِويُل الرُّ

 اع والسماع هو من التبشير بكلمة المسيح يسوع. وااليمان هو نتيجة السمالتوبة وااليمان. 

اَلُم َتاَلَثَمافيه  الخاطئ  و .  الى يسوع للرحمة والنعمة والخالصدعانا  هللا    .الرَّْحَمةُ َواْلَحقُّ اْلتََقَيا. اْلِبرُّ َوالسَّ
اللص المصلوب طلب  و   هللا حسب رحمتك، وامح معاصي حسب كثرة رأفتك.  ارحمني يا :يقولفالتائب 

َمَتى ِجْئَت ِفي َمَلُكوِتكَ رحمة الرب بقوله:  الحق أقول لك: اليوم ستكون    . ويسوع قال له:اْذُكْرِني َيا َربُّ 
من  دعوة مقدسة ال على أساس أعمالنا، بل اليه  دعانا  نظرنا الينا و  المجدله ربنا يسوع .  معي في الفردوس

 .الحية والفعالةكلمته كّنا ضاّلين ومّيتين بالخطايا، ولكن هللا وجدنا وأحيانا برحمته. لكنا 

ِإالَّ َأْن  :  . يقول في الكتابالرب يريد الرحمة َوَماَذا َيْطُلُبهُ ِمْنَك الرَّبُّ  َقْد َأْخَبَرَك َأيَُّها اإِلْنَساُن َما ُهَو َصاِلٌح 
َمَع ِإَلِهكَ  الرَّْحَمَة َوَتْسُلَك ُمَتَواِضعاً  ويقول    .فإنهم سيرحمون   طوبى للرحماء يقول:  و  .َتْصَنَع اْلَحقَّ َوُتِحبَّ 

َأنَّ َأَباُكْم َأْيضاً َرِحيٌم.أيضا:   الروح القدسهبة هي رحمة الآمين. و   ُكوُنوا ُرَحَماَء َكَما  ،  لهذا.  فينا من مواهب 
َبعْ  َوَتْجِديٍف َمَع ُكلِّ ُخْبٍث َوُكوُنوا ُلَطَفاَء  َوَغَضٍب َوِصَياٍح  َنْحَو ُضُكْم  ِلُيْرَفْع ِمْن َبْيِنُكْم ُكلُّ َمرَاَرٍة َوَسَخٍط 

ُمَتَساِمِحيَن َكَما َساَمَحُكُم هللاُ َأْيضاً ِفي اْلَمِسيحِ  اَلنِّْعَمةُ َمَع َجِميِع الَِّذيَن ُيِحبُّوَن َربََّنا آمين. و .  َبْعٍض، َشُفوِقيَن 
آِمينَ   آمين.  .َيُسوعَ اْلَمِسيَح ِفي َعَدِم َفَساٍد. 

 


