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طرش ما    وصارواورفضوه  حتى مّلوه    رامراسمعوا خبر االنجيل    ينر يناس كثالسالم عليكم.  
  20وااليات    11من إنجيل مّتى  هي  و بنعمة هللا  هذه هي عظتنا اليوم  و   هم.ل  هللانداء  يسمعوا  

    يسوع المسيح:ربنا  اسم  بقراءة  الإليكم  و في االستماع    إخوتي  ومرحبا بكم 24الى  

َلِك َيا    ِحيَنِئٍذ اْبَتَدَأ )يسوع( ُيَوبُِّخ اْلُمُدَن الَِّتي ُصِنَعْت ِفيَها َأْكَثُر ُقوَّاِتِه أَلنََّها َلْم َتُتْب فقال: َوْيل  
َعْت ِفي ُصوَر َوَصْيَداَء اْلُقوَّاُت اْلَمْصُنوَعُة ِفيُكَما  ُكوَرِزيُن. َوْيل  َلِك َيا َبْيَت َصْيَدا. أَلنَُّه َلْو ُصنِ 

ِإنَّ ُصوَر َوَصْيَداَء َتُكوُن َلُهَما َحاَلة  َأْكَثُر  َلَتاَبَتا َقِديمًا ِفي اْلُمُسوِح َوالرََّماِد. َوَلِكْن َأُقوُل َلُكْم:  
يِن ِممَّا َلُكَما. َماِء َسُتْهَبِطيَن ِإَلى اْلَهاِوَيِة.  َوَأْنِت َيا    اْحِتَمااًل َيْوَم الدِّ َكْفَرَناُحوَم اْلُمْرَتِفَعَة ِإَلى السَّ

 َأْرَض  أَلنَُّه َلْو ُصِنَعْت ِفي َسُدوَم اْلُقوَّاُت اْلَمْصُنوَعُة ِفيِك َلَبِقَيْت ِإَلى اْلَيْوِم. َوَلِكْن َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ 
يِن ِممَّا َلِك.َسُدوَم َتُكوُن َلَها َحاَلة  َأْكَثُر ا  ْحِتَمااًل َيْوَم الدِّ

 هذه كلمة هللا

بيت    كانوا من  من تالميذ يسوع  بعّ . أرْ ُكوَرِزيُن َوَبْيَت َصْيَدا كانت مدن في شمال إسرائيل
  مدن وثنيةوهي    ،مدن في لبنان. وذكر يسوع أن ُصوَر َوَصْيَداءَ هي  . وُصوَر َوَصْيَداَء  صيدا

َلَتاَبَتا َقِديمًا ِفي اْلُمُسوِح  اليهودية    ِفي ُكوَرِزيُن َوَبْيَت َصْيَداالتي صنعها  وَّاُت  َلْو ُصِنَعْت ِفيها اْلقُ 
وشفى    االنجيلبهم  بشر و   يسوع أظهر قوته في مدن ُكوَرِزيُن َوَبْيَت َصْيَدا وَكْفَرَناُحومَ َوالرََّماِد.  

إلنجيل  لرفض  المن كثرة  ومع هذا ما تابوا.  وأخرج الشياطين من المسكونين بها  مرضاهم  
   .ن رو بصوال ي  وفواشي.  او ما يفهمو   ايسمعو .  السمع  قيلةَ ـــآذانهم ث  تر اصو الناس    وبقل  تتحّجـر 

َلْم َتُتْب.    وهيِفيَها َأْكَثُر ُقوَّاِتِه    صنع  النه  وَكْفَرَناُحومَ ُكوَرِزيُن َوَبْيَت َصْيَدا  المسيح َوبِّخ اْلُمُدَن  
بالطبع الشخص  يسوع المسيح.  لنا    يعلمهوالتوبة هي االعتراف بالخطيئة وقبول التغيير اللي  

ال أحد يقدر  و فينا  هي طبيعة  الخطيئة  لكن  يقدر يغير سلوكه إذا كانت عنده الرغبة والفعل.  
الغفران  نه  ينال ميسوع الواحد الطاهر لالى  يأت تائبا  إن لم    ويبرئ روحه منهايتحرر منها  

  وما فيههللِا ُيْنِشُئ َتْوَبًة ِلَخاَلٍص  مشيئة  اْلُحْزَن ِبَحَسِب  و الحزن    تجيبالتوبة  .  لسالم مع هللاوا
يهوذا الذي ندم على تسليم يسوع للسلطات    زن حمثل  .  ُحْزُن اْلَعاَلِم َفُيْنِشُئ َمْوتاً أما  وَ   .َنَداَمةٍ 

 .ثم ذهب وشنق نفسه  ، إنه شأنك.ما يهمناالدينية. أعرب لهم عن ندمه، لكنهم قالوا له: هذا  



له  كما    .ويطهرويحرر  غفر  يسلطة أن  ال  لهالتوبة بحسب مشيئة هللا هي ليسوع المسيح الذي  
يفيق للطبيعة الخاطئة فيه فهو يضرب على صدره  العاقل  لما االنسان  .  العالم  يدينلالسلطة  

 وعلى رأسه بالبكاء والصراخ الى هللا أن يغفر له ويحرره من قيود الخطية.  

المسوح والرماد.    وهويعرفوه للتعبير على حزن التوبة    اليهود  كان  مااستخدم  يسوع  الرب  
ِمْسحًا   او لِبسيوَ   مِثَياَبهُ   او زقيمكانوا    يدركون الخطيئة واألخطار الوشيكةكان الناس  عندما  

َلْو  يقول    يسوعة.  توبتعبير الذالل و إلأسوأ طريقة لهذه  كانت  .  ا بحزن وبكاءو مو صيادا وَ ورم
ُصِنَعْت ِفي ُصوَر َوَصْيَداَء اْلُقوَّاُت اْلَمْصُنوَعُة ِفي المدن اليهودية َلَتاَبَتا َقِديمًا ِفي اْلُمُسوِح  

  ن وعود هللا وبركاتهع  االنفصال  هووالويل    الويل على المدن المتكبرة.. ويسوع أعلن َوالرََّمادِ 
 الى اليوم الناس تسمع خبر االنجيل ومع هذا يستمرون في رفضهم.  .  هللا لهوحرمه من سالم  

ة  قصزمان أبينا إبراهيم.  وكان هذا  نزل عليها    الحكم اإللهيمثاال الن    َسُدومَ يسوع ذكر مدينة  
َفَأْمَطَر  حيث يقول:   19  في الكتاب المقدس  في سفر التكوينبالتفصيل    ةمذكور هي    سدوم

َماءِ  َحَكَم هللُا َعَلى َمِديَنَتْي َسُدوَم  و   .الرَّبُّ َعَلى َسُدوَم َوَعُموَرَة ِكْبِريتًا َوَنارًا ِمْن ِعْنِدِه ِمَن السَّ
َلُهَما  و َوَعُموَرَة ِباْلَخَراِب   وقبل هالك   ا ِعْبَرًة ِللَِّذيَن َيِعيُشوَن َحَياًة َفاِجَرًة.َرَماٍد َجاِعاًل ِمْنُهمَ لَحوَّ

َلْم ُيْشِفْق َعَلى اْلَعاَلِم اْلَقِديِم ِعْنَدَما    هللا:  كما هو مكتوب  ،م هللا كان بطوفانـكْ ـحُ سدوم وعمورة،  
 .  زمان نوحهذا حدث  و َأْحَدَث الطُّوَفاَن َعَلى َعاَلِم اْلَفاِجِريَن.  

شديد    ن تنبأ بحز الويل لها. الرب يسوع  يسوع  الرب  لم تكن هذه المدن هي الوحيدة التي ذكر  
ِإنَِّك َلْو َعِلْمِت  أورشليم، أورشليم،  :  23وقال في هذا االنجيل،    المقدسةأورشليم  دمير مدينة  ب

ِتي  َأْنِت َأْيضًا َحتَّى ِفي َيْوِمِك َهَذا َما ُهَو ِلَساَلِمِك. َوَلِكِن اآلَن َقْد ُأْخِفَي َعْن َعْيَنْيِك. َفِإنَُّه َسَتْأ
َلى َحَجٍر أَلنَِّك َلْم َتْعِرِفي َزَماَن  َأيَّام  َوُيِحيُط ِبِك أَْعَداُؤِك َوَيْهِدُموَنِك َواَل َيْتُرُكوَن ِفيِك َحَجرًا عَ 

  وال العالم يعرفومدينة أورشليم لم تعرف سالما منذ زمان ربنا يسوع الى اليوم،    اْفِتَقاِدِك.
َماَواُت َواأَلْرُض اْلَحاِليَُّة َفَسَتْبَقى َمْخُزوَنًة    :مكتوبنهايته ستكون بالنار كما هو  الم.  س َأمَّا السَّ

ْيُنوَنِة َوَهاَلِك اْلَفاِجِريَن. الرَّبُّ  اَل ُيْبِطيُء ِفي    َوَمْحُفوَظًة ِللنَّاِر ِبِتْلَك اْلَكِلَمِة َعْيِنَها ِإَلى َيْوِم الدَّ
اِس َأْن  ِإْتَماِم َوْعِدِه، َكَما َيُظنُّ َبْعُض النَّاِس، َوَلِكنَُّه َيَتَأنَّى َعَلْيُكْم، َفُهَو اَل ُيِريُد أَلَحٍد ِمَن النَّ 

 .  ِإَلى التَّْوَبةِ  يدفعُلْطف هللِا    َيْهِلَك، َبْل ُيِريُد ِلَجِميِع النَّاِس َأْن َيْرِجُعوا ِإَلْيِه َتاِئِبيَن.



اْلَعْبُد الَِّذي َيْعَلُم ِإَراَدَة َسيِِّدِه َواَل َيْسَتِعدُّ َواَل َيْفَعُل ِبَحَسِب  في عظتنا األخيرة تأملنا قول يسوع:  
  ِتِه َفُيْضَرُب َكِثيرًا. َوَلِكنَّ الَِّذي اَل َيْعَلُم َوَيْفَعُل َما َيْسَتِحقُّ َضَرَباٍت ُيْضَرُب َقِلياًل. َفُكلُّ َمنْ ِإَرادَ 

وهذه الحقيقة تنطبق على    أُْعِطَي َكِثيرًا ُيْطَلُب ِمْنُه َكِثير  َوَمْن ُيوِدُعوَنُه َكِثيرًا ُيَطاِلُبوَنُه ِبَأْكَثَر.
والحكم  حسب قول الرب.  بشارة ملكوت هللا ودعوته للتوبة وما عملت بتي سمعت  المدن ال

 االنجيل ورفضها. يحاسب كثير. النه سمع ورفض.    رسالةسيكون على كل من سمع 

هو مسجل في هذا    ُكوَرِزيُن َوَبْيَت َصْيَدا َوَكْفَرَناُحومَ الذي وضعه يسوع على مدن  الحكم  
االنسان يسمع وما يؤمن.  الكتاب لنعرف نحن أيضا أن نتيجة رفض نعمة هللا هي الهالك.  

ُكْم، َكْم َيُكوُن َأَشدَّ َكِثيرًا َذِلَك اْلِعَقاُب الَِّذي  :  يقول الكتاب المقدسمذا يبقى له؟  ف َفِفي َظنِّ
َأنَّ َدَم اْلَعْهِد الَِّذي َيَتَقدَُّس ِبِه ُهَو َدم  َنِجس  َوِبَذِلَك ُيِهيُن  َيْسَتِحقُُّه َمْن َيُدوُس اْبَن هللِا ِإْذ َيْعَتِبُر  

ْعَمِة؟ لى العالم كما يقول في هذا  هو موجه او نفسه     هو من هللاحـكـم يسوع إبن هللا  ُروَح النِّ
َتْأِتَي اْلَعَثَراُت َوَلِكْن َوْيل     : َوْيل  ِلْلَعاَلِم ِمَن اْلَعَثَراِت. َفاَل ُبدَّ َأنْ 7واآلية   18االنجيل االصحاح  

   .ِلَذِلَك اإِلْنَساِن الَِّذي ِبِه َتْأِتي اْلَعْثــَرةُ 

إن كان أحد  كل من يعّلم الناس عكس ما بشرنا به إبن هللا فهو ملعون. كما هو مكتوب:  
يسوع أعطانا أغلى ما عنده وهي حياته على  .  يبشركم بإنجيل غير الذي قبلتموه فليكن ملعونا

الصليب من حبه لنا نحن الخطاة. أعطانا كلمته الحية الفعالة في االنجيل وأعطانا إسمه  
هم للتوبة  نادييسوع كان في وسط الناس يوعّرفنا هللا بالحق وأعطانا روحه القدوس يحيا فينا.  

 صل الينا.لسالم والفرح. بشرهم بنفس االنجيل الذي و لوااليمان  

هللُا اَل ُيْشَمُخ َعَلْيِه وال يستهزئ به. َفالَِّذي  يحذرنا الكتاب المقدس:  فاَل َتِضلُّوا    التحذير هو لنا.
وِح    َيْزَرُعُه اإِلْنَساُن ِإيَّاُه َيْحُصُد َأْيضًا. َمْن َيْزَرُع ِلَجَسِدِه َفِمَن اْلَجَسِد َيْحُصُد َفَسادًا َوَمْن َيْزَرعُ  ِللرُّ

وِح َيْحُصُد َحَياًة َأَبِديًَّة.  َفمِ  وا ُقُلوَبُكْم.    لهذا يقول أيضا:َن الرُّ  اْلَيْوَم ِإْن َسِمْعُتْم َصْوَتُه َفاَل تَُقسُّ

الذي  هللا  دائما بالرجاء الذي نعترف به دون أن نشك في أنه سيتحقق ألن    حنن  لنتمسكف
اْلَمِسيِح َيُسوَع الَِّذي َصاَر َلَنا ِحْكَمًة ِمَن  في  محفوظون  نحن    .وعدنا بتحقيقه هو أمين وصادق

ل علينا  ة إلن هللا عيننا ال لينزّ االحي  ةمتمسكين بكلمو ن  يسهر صاحن. فلهللِا َوِبّرًا َوَقَداَسًة َوِفَداءً 



وقام من الموت في   ناخطايا  من أجلالغضب، بل لننال الخالص بربنا يسوع الذي مات  
. َيْعَمُل    ،َقِريب  ِلُكلِّ الَِّذيَن َيْدُعوَنهُ هو  الرَّبُّ    .رنااليوم الثالث من أجل تبري الَِّذيَن َيْدُعوَنُه ِباْلَحقِّ

 ِرَضى َخاِئِفيِه َوَيْسَمُع َتَضرَُّعُهْم َفُيَخلُِّصُهْم.  

أحد. يسوع أنتصر  خف من  نال ف  فنحن نمثل ربنا يسوع المسيح له المجد.  هللا  ما دمنا أوالد
على الشيطان في البرية وعلى الصليب كما انتصر على العالم وانتصر على الموت. ليتك  

 تخليه ينتصر على حياتك عمرك ما تخيب وال تندم.  

: َتَعاَلْوا ِإَليَّ َيا َجِميَع اْلُمْتَعِبيَن َوالثَِّقيِلي اأَلْحَماِل َوَأَنا  الربفي نهاية هذا االصحاح يقول  
ِسُكْم  يُحُكْم. ِاْحِمُلوا ِنيِري َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا ِمنِّي أَلنِّي َوِديع  َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب َفَتِجُدوا َراَحًة ِلنُُفو ُأرِ 

. آمين.   . اَل تَ أَلنَّ ِنيِري َهيِّن  َوِحْمِلي َخِفيف  ْقَلُقوا ِمْن ِجَهِة َأيِّ َشْيٍء، َبْل ِفي ُكلِّ  ـالرَّبَّ َقِريب 
ْكِر َوَساَلُم هللِا الَِّذي َتْعِجزُ َأ اَلِة َوالدَُّعاِء َمَع الشُّ   ْمٍر ِلَتُكْن َطِلَباُتُكْم َمْعُروَفًة َلَدى هللِا، ِبالصَّ

ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح  .  اْلُعُقوُل َعْن ِإْدَراِكِه َيْحُرُس ُقُلوَبُكْم َوَأْفَكاَرُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوعَ 
   .آمين  .ومحبة هللا وشركة الروح القدس معكم جميعا


