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والرب يسوع المسيح. عظتنا اليوم هي من إنجيل متى  أبينا  وسالم لكم من هللا  عمة  ن
 :المسيح  كم القراءة باسم الرب يسوعي. ال27الى    24واالعداد    17االصحاح  

 

ْرَهَمْيِن ِإَلى ُبْطُرَس َوَقاُلوا: َأَما ُيوِفي ُمَعلِ ُمُكُم  َوَلمَّا َجاُءوا ِإَلى   َم الَِّذيَن َيْأُخُذوَن الدِ  َكْفِرَناُحوَم َتَقدَّ
ْرَهَمْيِن؟ َقاَل: َبَلى. َفَلمَّا َدَخَل اْلَبْيَت َسَبَقُه َيُسوُع َقاِئاًل: َماَذا َتُظنُّ َيا ِسْمَعاُن؟ ِممَّْن َيْأ ُخُذ  الدِ 

َأِمْن َبِنيِهْم َأْم ِمَن اأَلَجاِنِب؟ َقاَل َلُه ُبْطُرُس: ِمَن اأَلَجاِنِب.    :ْزَيةَ أَلْرِض اْلِجَباَيَة َأِو اْلجِ ُمُلوُك ا
َمَكةُ َقاَل َلُه َيُسوُع: َفِإذًا اْلَبُنوَن َأْحَراٌر. َوَلِكْن ِلَئالَّ ُنْعِثَرُهُم اْذَهْب ِإَلى اْلَبْحِر َوَأْلِق ِصنَّاَرًة     َوالسَّ

 الَِّتي َتْطُلُع َأوَّاًل ُخْذَها َوَمَتى َفَتْحَت َفاَها َتِجْد ِإْسَتارًا َفُخْذُه َوأَْعِطِهْم َعنِ ي َوَعْنَك.  

 هذه كلمة هللا
 

ْرَهَمْينِ  َم الَِّذيَن َيْأُخُذوَن الدِ  بطرس.    ةمدينكانت  َكْفِرَناُحوَم  و   .َوَلمَّا َجاُءوا ِإَلى َكْفِرَناُحوَم َتَقدَّ
حسب شريعة  لهيكل.  لفكانت  ضريبة  والرب يسوع سكن أيضا فيها فترة من الزمان. أما ال

ِللتَّْكِفيِر    ُيْعِطي َتْقِدَمًة ِللرَّب  أن  فوق  للن عشرين سنة  شخص مُكلُّ  كان واجب على  موسى،  
يحتاج أن    الالذي  إبن هللا  هو    بالرغم أنهالشريعة    هذه  ارضويسوع المسيح لم يع  .هسِ َعْن نف

، لكنه أعطى  فدية عن الجميع  حياتههو الذي جاء ليقدم  النه    يعطي تقدمة للتكفير عن نفسه
 بالتمام.  ناموس موسى  أكمل  ذا أيضاهوبموسى.    ناموسكإنسان مولود تحت  تلك الضريبة  

 

ليشترينا    وأمام العالم جسده على الصليب  ودهالي  تقدمة الهيكل وعن قريب سيقدم أمام  أعطاهم
َيُجوُز َأْن ُتْعَطى  مرة فريسيون هل  سأله  ،  بخصوص الضريبة.  من عبودية الشر والحطيئة

الضريبة يستفيد منها عامة  . و أَْعُطوا َما ِلَقْيَصَر ِلَقْيَصَر َوَما ّلِلَِّ ّلِلَِّ رد  عليهم:    ِجْزَيٌة ِلَقْيَصَر؟
ِممَّْن َيْأُخُذ ُمُلوُك اأَلْرِض اْلِجَباَيَة َأِو اْلِجْزَيَة: َأِمْن َبِنيِهْم َأْم ِمَن  سأل بطرس  َيُسوُع  و السلطات.  
   َقاَل َلُه ُبْطُرُس: ِمَن اأَلَجاِنِب. َقاَل َلُه َيُسوُع: َفِإذًا اْلَبُنوَن َأْحَراٌر.اأَلَجاِنِب؟  

 



ها لنا يوحنا في إنجيله. يقول الرب يسوع:  بهذا شير الرب يسوع الى هذه الحقيقة التي نقل
اْلَبْيِت    ْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل اْلَخِطيََّة ُهَو َعْبٌد ِلْلَخِطيَِّة َواْلَعْبُد اَل َيْبَقى ِفيا

َرُكْم االِ  ْبُن َفِباْلَحِقيَقِة َتُكوُنوَن َأْحَرارًا. الرب يسوع  ِإَلى اأَلَبِد َأمَّا ااِلْبُن َفَيْبَقى ِإَلى اأَلَبِد. َفِإْن َحرَّ
افتدانا وأعطانا هو الحق ان نكون من أوالد هللا االب كما أعطانا روحه القدوس الذي يشهد  

أما في لبطرس: ِلَئالَّ ُنْعِثَرُهُم.  بخصوص الضريبة للهيكل قال يسوع  مع أرواحنا أننا أوالد هللا.  
.  مكان آخر في االنجيل  فييقول  فالخالص  موضوع   ال يريد  يسوع  : ُطوَبى ِلَمْن اَل َيْعُثُر ِفيَّ

 .  بدينهمتعل قهم  وتكبرهم  له    رفضهمبسبب    ن الناس هم يعثرو .  أن يكون عثرة للناس
 

  يلقي الصنارة وأول سمكه يطلعها يوجد في فمها ما يكفييمشي للبحر و لبطرس    قاليسوع  ثم  
هل كان يحتاج يصنع هذه المعجزة حتى يخلص ضريبة  هل هذه معجزة؟    هم. لكنَعن  هيْعطِ لي

هو  في كل االنجيل ال نرى يسوع يصنع أبدا أي معجزة لمصلحته    يكلفه شيئا؟  الهيكل بما ال
على يد يوحنا المعمدان  لقهر األرواح الشريرة. بعد معموديته    إاللنفسه  ولم يستخدم سلطانه  

لأن يستخدم سلطانه لي  نرى كيف رفضو   اقتاده الروح في البرية ويأكل.  حجار الى خبز    حو 
 .  هحط موي  إبليسليقهر    استخدم سلطانه  فالرب يسوع

 

َماِء َلْيَس أَلْعَمَل َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة الَِّذي َأْرَسَلِنييسوع هو الذي قال:   إذن،    .َقْد َنَزْلُت ِمَن السَّ
معجزة لكان لمصلحته، فأين الفائدة؟ كان قادرا  هذا اللو صنع  هل صيد السمكة هي معجزة؟  

  كانالنه  لكنه لم يفعل ذلك    .عليه  أميناالذي كان يهوذا اإلسخريوطي  الصندوق  أن يأخذ من  
دخل    لماه  علي  تالميذه. حتى الحمار الذي ركبطعام  ل  يعرف أن ما كان في الصندوق كان

لم يأخذ  هو  يسوع لم يكن له شيء وكان يملك كل شيء و أورشليم طلب اإلذن من صاحبه.  
 في هذا بعد نتعلم درس عظيم وهو أال نطمع وال نشتهي ما لآلخرين.  شيء من دون إدن.

 

السمكة  جذب  لى كل المخلوقات  بقدرته ع  هي أنههنا  الرب يسوع  صنعها  الوحيدة  المعجزة  
َمَكُة الَِّتي َتْطُلُع َأوَّاًل ُخْذَها.  لصنارة بطرس النههو   أنه  كبطرس فهم قصد يسوع.    قال له: َوالسَّ

قال له: يا بطرس، أنت صياد السمك، اذهب الى البحر َوَأْلِق صنَّاَرة. الرب يسوع ال يصنع  



طلع أول  نزل الى البحر و معجزة في شيء نستطيع نحن أن نحققه. بطرس فِهم قصد يسوع ف
ضريبة  ودفع الضريبة عن يسوع وعنه. والفضة في فمه تماما كما قاله الرب  وجبر السمكة  

  حتىالذي يعرفه    هعملعمل  بطرس أن يمن  طلب  يسوع    كانت تعادل عمل يوم واحد.للهيكل  
   .عليهم االثنينيكون له ما يكفي لدفعه  

 

  ثروة. وللخبازح السيارات لقال له: ألق يدك في المحرك تجد  لو كان االمر يتعلق بمصل  
نعرفه ونجتهد فيه دون غش وال  الذي  نقوم بالعمل    ناأنالرب هو    هما يريدفي الفران.    الذهب

أخذ ما ليس لنا حق فيه. كما أمرنا أيضا بفم الرسول بولس أن نطوع سلطات البلد الذي  
الضريبة لصاحب الضريبة والجزية لصاحب الجزية    ،وا لكل واحد حقهفأد  نعيش فيه، يقول:  

   واالحترام لصاحب االحترام واإلكرام لصاحب اإلكرام.
 

ى  إحتياجاتنا. معتمدين عل  من أجل تلبيةالرب يسوع يشير الى العمل الذي علينا ان نقوم به  
الذي يعرف كل شيء ويقدر على كل    إلهناكلمته ووعوده النه  بقدرته العاملة فينا ومتمسكين  

اْسَأُلوا ُتْعَطْوا. اْطُلُبوا َتِجُدوا. اْقَرُعوا  هو يقول أيضا في هذا االنجيل:  شيء له كل المجد.  
وَح  َلْم ُيْعِطَنا رُ هللا    أَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْسَأُل َيْأُخُذ َوَمْن َيْطُلُب َيِجُد َوَمْن َيْقَرُع يُْفَتُح َلُه.  يُْفَتْح َلُكْم.

ويقول الحكيم في الكتاب المقدس: الرََّخاَوُة اَل َتْمِسُك    .اْلَفَشِل، َبْل ُروَح اْلُقوَِّة َواْلَمَحبَِّة َوالنُّْصحِ 
   .َصْيدًا َأمَّا َثْرَوُة اإِلْنَساِن اْلَكِريَمُة َفِهَي ااِلْجِتَهادُ 

 

ال في العربدة    ،وكا الئقاوكما في النهار لنسلك سل  فلنطرح أعمال الظالم ونلبس سالح النور
وإنما البسوا الرب يسوع المسيح وال    والسكر وال في الفحشاء واإلباحية وال في النزاع والحسد.

اتفقوا في    ،تشجعوا  ،تكملوا  ،وأخيرا أيها اإلخوة: افرحوا  تنشغلوا بالتدبير للجسد لقضاء شهواته.
 .  مين. آعيشوا بسالم وإله المحبة والسالم سيكون معكم  ،الرأي

أنا أومن باّلِل  ونقول:  شهادة الكنيسة  االن شهادة االيمان، شهادة األنبياء والرسل،  ونقول  
الوحيد الذي حبل به من    هاآلب الضابط الكل خالق السماء واألرض، وبربنا يسوع المسيح إبن

الروح القدس وولد من مريم العذراء، وتألم على عهد بيالطس البنطي وُصـلب ومات وُقــبر  



ونزل الى الهاوية وقام أيضا في اليوم الثالث من بين األموات وصعد الى السماوات وجلس  
وأومن بالروح  .  وسيأتي من هناك ليدين األحياء واألموات  الضابط الكلعلى يمين هللا اآلب  

وبالكنيسة المقدسة الجامعة وبشركة القديسين وبمغفرة الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة    القدس
وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم.    ُة َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ ِنْعمَ  . نعم.األبدية. آمـــيــن َوَمَحبَُّة هللِا َوَشِرَكُة الرُّ

 .آِمينَ 
 داودأخوكم  

 


