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. عظتنا اليوم هي من إنجيل مّتى. االصحاح  نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح

 . اليكم القراءة باسم الرب يسوع:16واالعداد األول الى  20
 

َماَواِت ُيَشبَّ  َباِح اْلَباِكِر ِلَيْسَتْأِجَر ُعمَّااًل ِلَكْرِمِه، َفِإنَّ َمَلُكوَت السَّ ُه ِبِإْنَساٍن َربِّ َبْيٍت َخَرَج ِفي الصَّ
َأْرَسَلُهْم ِإَلى َكْرِمِه. ُثمَّ َخَرَج َنْحَو  ْم ِديَنارًا ِفي اْلَيْوِم، وَ َواتََّفَق َمَع اْلُعمَّاِل َعَلى َأْن َيْدَفَع ِلُكلٍّ ِمْنهُ 

اَعِة التَّ  : اْذَهُبوا َأْنُتْم  اِسَعِة َصَباحًا، َفَلِقَي ِفي َساَحِة اْلَمِديَنِة ُعمَّااًل آَخِريَن ِباَل َعَمٍل، َفَقاَل َلُهمْ السَّ
اَعِة  َأْيضًا وَ  اَحِة َأْيضًا َنْحَو السَّ اْعَمُلوا ِفي َكْرِمي َفُأْعِطَيُكْم َما َيِحقُّ َلُكْم. َفَذَهُبوا. ُثمَّ َخَرَج ِإَلى السَّ

اَعِة  اْلُعمَّاِل ِإَلى َكْرِمِه. وَ  لثَّاِنَيَة َعْشَرَة ُظْهرًا. ُثمَّ َنْحَو الثَّاِلَثِة َبْعَد الظُّْهِر، َأْرَسَل َمِزيدًا ِمنَ ا َنْحَو السَّ
َتِقُفوَن ُهَنا ُطوَل  اْلَخاِمَسِة َبْعَد الظُّْهِر، َخَرَج َأْيضًا َفَلِقَي ُعمَّااًل آَخِريَن ِباَل َعَمٍل، َفَسَأَلُهْم: ِلَماَذا 

 النََّهاِر ِباَل َعَمٍل؟ َأَجاُبوُه: أَلنَُّه َلْم َيْسَتْأِجْرَنا َأَحٌد. َفَقاَل: اْذَهُبوا َأْنُتْم َأْيضًا ِإَلى َكْرِمي. 
 

ُمْنَتِهيًا ِإَلى  َتِدئًا ِباآلِخِريَن وَ َة ُمبْ اْدَفِع اأُلْجرَ َوِكيِلِه: اْدُع اْلُعمَّاَل وَ ِعْنَدَما َحلَّ الَمَساُء، َقاَل َربُّ اْلَكْرِم لِ وَ 
ِليَن. فَجاَء الَِّذيَن َعِمُلوا ِمَن السَّ  ُلوَن، َظنُّوا   ُهْم ِديَنارًا. َفَلمَّا َجاءَ َأَخَذ ُكلٌّ ِمنْ اَعِة اْلَخاِمَسِة وَ اأَلوَّ اأَلوَّ

يَناَر، َتَذمَُّروا  يَنارًا َواِحدًا. وَ ْم َناَل دِ َلِكنَّ ُكلَّ َواِحٍد ِمْنهُ ُهْم َسَيْأُخُذوَن َأْكَثَر. وَ َأنَّ  ِفيَما ُهْم َيْقِبُضوَن الدِّ
َأْنَت َقْد َساَوْيَتُهْم ِبَنا َنْحُن الَِّذيَن  وا َساَعًة َواِحَدًة َفَقْط وَ َعَلى َربِّ اْلَبْيِت َقاِئِليَن: َهؤاَُلِء اآلِخُروَن َعِملُ 

مْ َعِمْلَنا ُطوَل النَّ  قال: َيا َصاِحِبي، َأَنا َما َظَلْمُتَك؛ َأَلْم َفَأَجاَب لَواِحٍد ِمْنُهْم و  ِس.َهاِر َتْحَت َحرِّ الشَّ
َك.  َتتَِّفْق َمِعي َعَلى ِديَناٍر؟ ُخْذ َما ُهَو َلَك َواْمِض ِفي َسِبيِلَك: َفَأَنا ُأِريُد َأْن أُْعِطَي َهَذا اأَلِخيَر ِمْثلَ 

َفَهَكَذا َيِصيُر  يَرٌة ألَنَِّني َأَنا َصاِلٌح؟ َكَما ُأِريُد؟ َأْم َأنَّ َعْيَنَك ِشرِّ َأَما َيِحقُّ ِلي َأْن َأَتَصرََّف ِبَماِلي 
لِ  ُلوَن آِخِريَن. اآلِخُروَن َأوَّ  يَن، َواأَلوَّ

 هذه كلمة المسيح 
 

 
َماَواتِ على يسوع المسيح الرب مثل  اهذ  َباِح  ِبِإْنَساٍن َخَرَج ِفي الصَّ المرة   هذه هُ هَشبَّ و  .َمَلُكوَت السَّ

 الكرم فيالعمل . في النهار في أوقات مختلفةواستأجر أخرون  ِلَيْسَتْأِجَر ُعمَّااًل ِلَكْرِمهِ  اْلَباِكرِ 
كثيرين  عّمال اج لتح هذه االعمال تو . العنب  قطفو  التنظيفو التقليم االغصان و قطع ه فيمتنوع، 

أن هي  الشائعةفكرة الو . العامل يستحق أجرتهو  عمل مدة ساعة.ولو ي هو مرحب بهكل عامل و 
فخاب االولين. العمال المستخدمين  ظّنهيربح كثير. هذا الذي يلزم خدم كثير الذي يص الشخ
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راتبهم أعلى من  أرادوا أن يكون  ره. افكأفكارهم لم تكن أأملهم وغضبوا على صاحب الكرم الن 
  . هذا منما كان أفضلكلكّلما كسب أكثر  .اآلخرينراتب االخرين. االنسان يقارن سعادته بياس 

وح المنافسة والحسد. إذا كان هو بخير وعلى خير، يعتبر هذه بركة من هللا له. ويأس اآلخرين؟  ر 
وأمة  معروفةإنتمائه الى عائلة قدرته وعرفه و يضن أنه أفضل من غيره ب االنسان  إنه مكتوب. و 

 . السماءفي له مكافآت األكثر يمارس الحسنات األكثر يجمع  ودين. ويعتقد أنه 
 

الديون لالهل واألصدقاء في . وهو غارق ة خبزم واالنسان يتعب من الصباح الباكر على لق
كل أيامه هّم وغّم وخوف. يلتجئ الى الدين حتى يكون  واألبناك. حتى في الليل ما يسترح قلبه. 

النزاع في   مثل االخرين. وما يجبر في الدين راحة وال سالم. يقولوا سالم، سالم. وال يوجد سالم.
كدون من الفجر المبكر وإلى وقت متأخر من الليل في سبيل  يباطال الداخل والنزاع في الخارج. 

عتبر  ي  . كل واحد ودينه . االنسان يخاف من التغيير النه محبوس في عاداته وتقاليدهالعيش
غير  اعتبروا صاحب الكرم إنسانا مثل العمال في الكرم. نفوسه أفضل ومن حقه ينال أكثر. 

ِديَنارًا ِفي  َعَلى َأْن َيْدَفَع ِلُكلٍّ ِمْنُهْم  وافقتهم  منسوا نهم لك. أعطى نفس الملغ لكل واحد  هالن  عادال
وعادل. كريم مبلغ معيشة نهار. صاحب العمل هو إنسان طيب  اهذ كانوا يعرفوا أن . اْلَيْومِ 

ما يكفيه لحياته  وللبعض تبرع بحسب لطفه حتى يكون لكل واحد   حسب العقد  ىللبعض اعط
 لذاك اليوم. 

 

لهم   .القديممنذ  المختار الشعب ون أنهم تقد يع كانوا  أوال النهملليهود موّجه هذا يسوع  مثل  كان 
دمير. ـتّ الإال كانوا يتمنوا لهم  اوم هماحتقروا الوثنيين. كرهو فالشريعة االلهية والكهنوت والختان. 

. بالنسبة لشعب الكفاروهم يطلبون هالك هللا   هافضلمة مختارة أنفوسهم  اكذلك يعتبرو ن و المسلم
ته  هم شريع ا أعطإسرائيل صحيح أن هللا اختارهم إكراما لوعده آلبائهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ف

احتقروهم   لكن  .وأرسل لهم أنبيائه القديسين لقريب المحبة لمحبة هلل و الب  هماأوصو موسى بخادمه 
هو  مّثلهم في العهد القديم بكرم غرسه   هللا .والرحمة واألمانة أهم ما في الشريعة: العدل واأهملو 
 أوراق.  لد إال لم يالكرم  ، لكنثمر البر والسالميل
 

في  للمؤمنين  والتحذير هومار. ثمثل أوراق على شجرة بدون بالفعل أعمال االنسان الدينية هي و 
  فسه أفضل منأحد ن  عتبرجب أن ييال إلى الكنيسة، ف وادخلي لجميعا جعل هللا إذا. أيضا الكنيسة
ْمَت الكتاب يقول: االولين الن  اليهود  يٌَّة ُطعِّ َفِإْن َكاَن َقْد ُقِطَع َبْعُض اأَلْغَصاِن َوَأْنَت َزْيُتوَنٌة َبرِّ

ْيُتوَنِة َوَدَسِمَها َتَخْرَت َفَأْنَت َفاَل َتْفَتِخْر َعَلى اأَلْغَصاِن. َوِإِن افْ  ِفيَها َفِصْرَت َشِريكًا ِفي َأْصِل الزَّ



بل يقبل من يتقيه   أحدا على أحد هللا ال يفضل  نعم..  َلْسَت َتْحِمُل اأَلْصَل َبِل اأَلْصُل ِإيَّاَك َيْحِملُ 
   ويعمل الصالح مهما كانت جنسيته.

 

ألنه هكذا أحب هللا العالم حتى بذل ابنه الوحيد، والرب يسوع يبشرنا في االنجيل بقوله المجيد: 
هو من رحمته ونعمته.  لنا  إختيار هللا   .ك كل من يؤمن به، بل تكون له الحياة األبديةلكيال يهل

، في صباه أو في وسط  االيمان الصحيحإلى  الشخص بغض النظر عن الوقت الذي يدخل فيه 
عن  كسب الو  الربح وهل معلل البشري   بدأمال. األب  فهو عزيز على هللاحياته أو في شيخوخته 

بدون   .نعمتهو هللا  طاءع بفضلإنما هو ي  ما هو ل أما تعليم االنجيل فهو أن. واالستحقاق جهد ال
على أساس    ليسالمثل، الرب يسوع يعلمنا ان لطف هللا  ابهذ  ب.ا شروط وال حس دون مقابل. ب

 هم على الهامش مطرودين منسيين.    نيذ السيما للالناس  لكل  مه  ة هللامحب لطف هللا و . جهدنا
 

والعالم هو مليان بالحقد والمنافسة والباطل. األغنياء  . الناسس اللي يتسلط على هللا ما يفرح باليأ
كما  نحن في الزمان ونحن نعيش في عالم فاسد غير مستقر. يزدادوا غًنـا والفقراء يزدادوا فقرا. 

ْس َبْعُد. َوَمْن ُهَو  َمْن َيْظِلْم َفْلَيْظِلْم َبْعُد. َوَمْن ُهَو َنِجٌس َفْليَ يعلنه آخر الكتب المقدسة الرؤيا:  َتَنجَّ
ْس َبْعُد. ٌس َفْلَيَتَقدَّ ْر َبْعُد. َوَمْن ُهَو ُمَقدَّ َوَها َأَنا آِتي َسِريعًا َوُأْجَرِتي َمِعي أِلَُجاِزَي ُكلَّ َواِحٍد   َبارٌّ َفْلَيَتَبرَّ

ُل َواآلِخُر.َأَنا األَِلُف َواْلَياُء، اْلِبَداَيُة َوالنَِّهاَيةُ  َكَما َيُكوُن َعَمُلُه. ُطوَبى ِللَِّذيَن َيْصَنُعوَن َوَصاَياُه   ، اأَلوَّ
 .ِلَكْي َيُكوَن ُسْلَطاُنُهْم َعَلى َشَجَرِة اْلَحَياِة َوَيْدُخُلوا ِمَن اأَلْبَواِب ِإَلى اْلَمِديَنةِ 

 

لك أنه  إن هللا بقدرته اإللهية قد زودنا بكل ما نحتاج إليه في الحيا ة الروحية المتصفة بالتقوى ذ 
هللا  نتعامل مع غيرنا كما يتعامل  . ولهذا يجب أن عرفنا بالمسيح الذي دعانا إلى مجده وفضيلته

ِلَكْي َتُكوُنوا ِباَل َلْوٍم َوُبَسَطاَء َأْواَلدًا هلِل ِباَل   ِاْفَعُلوا ُكلَّ َشْيٍء ِباَل َدْمَدَمٍة َواَل ُمَجاَدَلةٍ . كما يقول: معنا
ِكيَن ِبَكِلَمِة اْلَحَياةِ   ُمَعوٍَّج َوُمْلَتٍو ُتِضيُئوَن َبْيَنُهْم َكَأْنَواٍر ِفي اْلَعاَلمِ َعْيٍب ِفي َوَسِط ِجيلٍ  أما  . ُمَتَمسِّ

ن لغيرهم. ي ن المكره ياالولهم و االستحقاق المنافقون المّدعون التقوى وااليمان فهم يتكلمون عن 
  رون كثيرون يصيرون أولين.أولون كثيرون يصيرون آخرين، وآخوالرب يسوع وضع حكمه أن 

ِإذًا َيا ِإْخَوِتي اأَلِحبَّاَء ُكوُنوا َراِسِخيَن َغْيَر ُمَتَزْعِزِعيَن  هذا قول الرب يسوع المسيح له المجد. آمين. 
 آمين  .ُمْكِثِريَن ِفي َعَمِل الرَّبِّ ُكلَّ ِحيٍن َعاِلِميَن َأنَّ َتَعَبُكْم َلْيَس َباِطاًل ِفي الرَّبِّ 

 


