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١صفحة

دينونة األمم
(متّى ٢٥/ ٣١-٤٦)

 . دِهِ جْ رْشِ مَ لِسُ على عَ هُ، يَجْ عَ َالئِكَةِ مَ يعُ امل مِ ، وجَ دِهِ جْ انِ في مَ ْنُ اإلِنْسَ اءَ اب تَى جَ ٣١ مَ
نَ اجلِدَاء. ي اخلِرَافَ مِ َيِّزُ الرَاعِ ا ميُ ض، كَمَ نْ بَعْ م مِ هُ ضَ يِّزُ بَعْ يُمَ ، فَ ُممَ يعُ األ مِ ْهِ جَ عُ لَدَي ْمَ ٣٢ وجتُ

الِهِ. مَ نْ شِ هِ وَاجلِدَاءَ عَ ِينِ نْ ميَ يمُ اخلِرَافَ عَ ٣٣ ويُقِ
نْذُ  دَّ لَكُم مُ ُعَ َلَكُوتَ امل بَارَكي أَبي، رِثُوا امل الَوا، يَا مُ هِ: تَعَ ِينِ نْ ميَ َلِكُ لِلَّذينَ عَ ولُ امل ينَئِذٍ يَقُ ٣٤ حِ

الَم؛ اءِ العَ إِنْشَ
وني، ْتُمُ آوَي ونِي، وكُنْتُ غَريبًا فَ يْتُمُ قَ تُ فَسَ طِشْ ونِي، وعَ تُمُ مْ عَ َطْ أ تُ فَ عْ َنِّي جُ ٣٥ أل

َتَيْتُم إِليّ. أ ا فَ بُوسً حْ ُونِي، ومَ ْمتُ زُر ا فَ ريضً ُوني، ومَ وْمتُ ْيَانًا فَكَسَ ر ٣٦ وعُ
يْنَاك؟ قَ انَ فَسَ شَ طْ نَاك، أَو عَ مْ عَ َطْ أ ا فَ ائِعً ْنَاكَ جَ َي َأ تَى ر ، مَ ُ قَائِلني: يَا رَبّ ْرَار َب يبُهُ األ ينَئِذٍ يُجِ ٣٧ حِ

وْنَاك؟ ْيَانًا فَكَسَ ر ْنَاك، أَو عُ آوَي ْنَاكَ غَريبًا فَ َي َأ تَى ر ٣٨ ومَ
َتَيْنَا إِلَيْك؟ أ ا فَ بُوسً حْ ا أَو مَ ريضً ْنَاكَ مَ َي َأ تَى ر ٣٩ ومَ

ار،  غَ وَتِي هؤُالءِ الصِ دِ إِخْ َحَ وهُ أل لْتُمُ مِ ا عَ م: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَ ولُ لَهُ َلِكُ ويَقُ يبُ امل يُجِ ٤٠ فَ
وه! لْتُمُ مِ لِي عَ فَ

ْلِيسَ  إلِب دَّةِ  ُعَ امل َّةِ  َبَدِي األ النَارِ  إِلى  ني،  العِ مَ يَا  نِّي،  عَ بُوا  إِذْهَ الِهِ:  مَ شِ نْ  عَ لِلَّذينَ  ولُ  يَقُ ثُمَّ   ٤١
نُودِهِ؛ وجُ

وني، يْتُمُ قَ ا سَ مَ تُ فَ طِشْ ونِي، وعَ تُمُ مْ عَ ا أَطْ مَ تُ فَ عْ َنِّي جُ ٤٢ أل
ُونِي! ْمتُ ا زُر مَ ا فَ بُوسً حْ ا ومَ يضً رِ ُونِي، ومَ وْمتُ ا كَسَ مَ ْيَانًا فَ ر ونِي، وعُ ْتُمُ ا آوَي مَ ٤٣ وكُنْتُ غَريبًا فَ

ا  ريضً يبًا أَو مَ انَ أَوْ غَرِ شَ طْ ا أَوْ عَ ْنَاكَ جاَئِعً َي َأ تَى ر ، مَ ا قَائِلني: يَا رَبّ يبُهُ هؤُالءِ أَيْضً ينَئِذٍ يُجِ ٤٤ حِ
نَاك؟ دَمْ ا خَ ا ومَ بُوسً حْ أَو مَ

ار، فلِي لَمْ  غَ دِ هؤُالءِ الصِ َحَ لُوهُ أل مَ ا لَمْ تَعْ ً: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَ م قِائِال يبُهُ ينَئِذٍ يُجِ ٤٥ حِ
لُوه. مَ تَعْ

َّة. َبَدِي ُ إِلى احلَيَاةِ األ ْرَار َب َبَدِيّ، واأل ذَابِ األ بُ  هؤُالءِ إِلى العَ ٤٦ ويَذْهَ

مقدّمة
دٌ نَبَوِيٌّ  هَ شْ وَ مَ تَّى هُ يلِيِّ مَ اصٍّ بِاإلِجنْ لِيبِ، بِنَصٍّ خَ اعِ الصَّ ْتِفَ نَ ار ارونِيَّةُ زَمَ يَّتُنا الـمَ ْجِ تَتِمُ لِيتُور تَخْ

وني، يْتُمُ قَ ا سَ مَ تُ فَ طِشْ ونِي، وعَ تُمُ مْ عَ ا أَطْ مَ تُ فَ عْ َنِّي جُ ٤٢ أل
ُونِي! ْمتُ ا زُر مَ ا فَ بُوسً حْ ا ومَ يضً رِ ُونِي، ومَ وْمتُ ا كَسَ مَ ْيَانًا فَ ر ونِي، وعُ ْتُمُ ا آوَي مَ ٤٣ وكُنْتُ غَريبًا فَ

 ، َّبّ الر مُ  لَهُ ولُ  يَقُ نِّي"  عَ بُوا  "إِذْهَ  . َّةُ َبَدِي األ  ُ وَالنَّار نَةُ  اللَّعْ يَ  فَهِ ال  مَ الشَّ لِ  أَهْ ْنُونَةُ  دَي ا  أَمَّ
أَي  هِ،  ْبَاعِ َت وَأ ْلِيسَ  إِب يبَ  ونَ نَصِ قُّ تَحِ إِذ يَسْ  ، َّبِّ نِ الر لَكُوت وَعَ ن الـمَ لُ عَ صْ وَ الفَ م هُ يبُهُ نَصِ فَ
ال  مَ َعْ َّبُّ األ مُ الر دِّدُ لَهُ ةِ. ثُمَّ يُعَ مَ َّحْ الِ الر مَ َعْ م ألِ تِهِ َارَسَ دَمُ ممُ وَ عَ ، هُ بَبُ َبَدِيّ. وَالسَّ ذَاب األ العَ

هِ. صِ خْ ا لِشَ َّاهَ بًا إِي وا امللَكُوت، نَاسِ ْبَحُ ر ا لِيَ لُوهَ مَ م أَن يَعْ لَيْهِ الَّتي كَانَ عَ

ا  ريضً يبًا أَو مَ انَ أَوْ غَرِ شَ طْ ا أَوْ عَ ْنَاكَ جاَئِعً َي َأ تَى ر ، مَ ا قَائِلني: يَا رَبّ يبُهُ هؤُالءِ أَيْضً ينَئِذٍ يُجِ ٤٤ حِ
نَاك؟ دَمْ ا خَ ا ومَ بُوسً حْ أَو مَ

ار، فلِي لَمْ  غَ دِ هؤُالءِ الصِ َحَ لُوهُ أل مَ ا لَمْ تَعْ ً: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَ م قِائِال يبُهُ ينَئِذٍ يُجِ ٤٥ حِ
لُوه. مَ تَعْ

َّة. َبَدِي ُ إِلى احلَيَاةِ األ ْرَار َب َبَدِيّ، واأل ذَابِ األ بُ  هؤُالءِ إِلى العَ ٤٦ ويَذْهَ
رَبُّ  يا   ، أَنتَ تَى كُنْتَ  اليَمني: "مَ لِ  أَهْ لَهُ، كَما  قَائِلنيَ  ذا احلُكْم،  نْ هَ ا، مِ ؤُالء، أيضً بُ هَ جَّ يَتَعَ
نْ  وا عَ اضَ م تَغَ ة وَهُ دْمَ ةٍ لِلخِ اجَ م بِحَ ن هُ َهُ في مَ ور ضُ نًا حُ لِ عْ م مُ اوِبُهُ ة؟" وَيُجَ دْمَ ةٍ لِلخِ اجَ بِحَ
 ، َّبِّ اتِ الر انَةٍ كَلِمَ َمَ َدَّدُوا بِأ ؤُالءِ ر ني، هَ لِ اليَمِ وابِ أَهْ م وَجَ وابِهِ رْقَ بَنيَ جَ نا الفَ م. نُالحِظُ هُ تِهِ دْمَ خِ
ايا اهللا وَعلى  دَّ وَصَ َرُّدِهِم ضِ لى متَ َّا يَدُلُّ عَ ْيَان. ممِ ر رُوا كَلِماتِهِ وَلَم يَذْكُرُوا العُ تَصَ د اخْ قَ م فَ ا هُ أَمَّ

. َّةُ َبَدِي م احلَياةُ األ لهُ ُ فَ ْرَار َب ا األ َبَدِيُّ أَمَّ يَكونُ العذابُ األ م سَ يبُهُ لِذا، نَصِ م لَهُ. فَ ائِهِ ْتِمَ دَم ان عَ

خالصة روحيّة
ا  ارِهَ تِيَ ن خِاللِ اخْ لِيبِ � مِ مَ الصَّ وِيرَ رَسْ ُونِيَّةَ تَصْ تُنا املار لِيبِ، أَرادَت كَنيسَ نِ الصَّ ايَةِ زَمَ في نِهَ
مُ  سْ (القِ اءِ  مَ بِالسَّ ْضَ  َر األ لَ  وَصَ وعُ  يَسُ َّبُّ  ألر لْبِهِ،  بِصَ تَّى.  مَ بِإِجنيلِ  َاصِّ  اخل ْنونَةِ  الدَّي لِنَصِّ 
نا  لَّمَ ريق، عَ ذِا الطَّ يْرِ في هَ نَ السَّ كَّنَ مِ َّةِ. وَلِكَي نَتَمَ َبَدِي يقَ احلياةِ األ رِ تَحَ لَنا طَ ودِيّ)، وَفَ امُ العَ
م  سْ (القِ نَا  عَ وَمَ نَّا  مِ دًا  واحِ  َ ار وَصَ هِ،  صِ خْ بِشَ نيَ  عِ مَ أَجْ ر  البَشَ دَ  وَحَّ فَ ريب.  وَلِلْقَ بَّةَ هللاِ  حَ الـمَ
ؤُالءِ  هَ د  أَحَ نَا  دَمْ خَ ا  فَكُلَّمَ ا.  فً عْ ضُ َكْثَر  وَاأل ة  اجَ حَ َكْثَر  األ ر  البَشَ تِنَا  وَ بِإِخْ رًا  اضِ حَ يّ)،  قِ ُفُ األ
ن  نيَ عَ اضِ تَغَ وَ وَمُ م، نَكونُ نَابِذينَ لَهُ هُ تِهِ دْمَ ن خِ يْنا عَ اضَ وَ وَكُلَّما نَبَذْنا وَتَغَ هُ هُ دُمُ ار، نَخْ غَ الصِّ

ليب أَو نَبْذُهُ؟ لُ الصَّ مْ نَّا، حَ دٍ مِ ارُ كُلِّ واحِ يَ نا خَ وَ. هُ تِهِ هُ دْمَ خِ

بَارَكي أَبي"،  ني هِيَ "مُ لِ اليَمِ َهْ لِكُ ألِ ا الـمَ طِيهَ ةُ الَّتي يُعْ فَ لَكوت". أَلصِّ الـميرَاث "رِثُوا الـمَ
دَثٍ  تَّى اإلِجنيلِيُّ كَحَ دٍ نَبَوِيٍّ لِلدَّينُونَةِ، أَرادَهُ مَ هَ شْ امَ مَ نُ أَمَ ابِهِ. نَحْ تِجَ رٌ رَغْمَ احْ اضِ اآلبُ إِذًا حَ فَ
نونَ بِهِ  َزَلِيَّةَ لِلَّذينَ يُؤْمِ بَّتَهُ األ حَ َّبُّ مَ نُ فيهِ الر لِ دَثٍ يُعْ ا، كَحَ عً ْنِ مَ دُ اآلبِ وَاالب جْ رُ فيهِ مَ هَ يَظْ
نيِ هِيَ  لِ اليَمِ ْنُونَةَ أَهْ الَم. نُالحِظُ أَنَّ دَي اءِ العَ نْذُ إِنْشَ لَكُوت مُ مُ الـمَ دَّ لَهُ دْ أَعَ قَ ونَهُ. فَ وَيَتْبَعُ

لَكُوت. ارَكَةٌ في ميرَاثِ الـمَ شَ بَرَكَةٌ وَمُ

وني، ْتُمُ آوَي ونِي، وكُنْتُ غَريبًا فَ يْتُمُ قَ تُ فَسَ طِشْ ونِي، وعَ تُمُ مْ عَ َطْ أ تُ فَ عْ َنِّي جُ ٣٥ أل
َتَيْتُم إِليّ. أ ا فَ بُوسً حْ ُونِي، ومَ ْمتُ زُر ا فَ ريضً ُوني، ومَ وْمتُ ْيَانًا فَكَسَ ر ٣٦ وعُ

نيَ  ادِمِ خَ ا،  بِهَ وا  قَامُ الَّتي  َبَّةِ  وَاحمل ةِ  مَ َّحْ الر الِ  مَ أَعْ دَادِ  بِتَعْ ذِه،  هَ ْنُونَتَهُ  دَي م  لَهُ لِكُ  الـمَ  ُ يُبَرِّر ثُمَّ 
م  وهُ دَمُ هِ كُلَّ الَّذينَ خَ صِ خْ عَ بِشَ مَ َّهُ جَ َن وَ أ هِ، هُ بِيرِ يبُ في تَعْ رِ نْ الغَ . وَلَكِ ةً اجَ َكْثَر حَ مُ األ وَتَهُ إِخْ
ا  ريضً ريَانًا، مَ انًا، غَريبًا، عُ شَ طْ ا، عَ ائِعً َّان، جَ لِكُ الدَّي وَ الـمَ هِ هُ سِ ن نَفْ الً مِ اعِ ة، جَ مَ َّحْ م بِالر لُوهُ امَ وَعَ

ا. بُوسً حْ وَمَ

يْنَاك؟ قَ انَ فَسَ شَ طْ نَاك، أَو عَ مْ عَ َطْ أ ا فَ ائِعً ْنَاكَ جَ َي َأ تَى ر ، مَ ُ قَائِلني: يَا رَبّ ْرَار َب يبُهُ األ ينَئِذٍ يُجِ ٣٧ حِ
وْنَاك؟ ْيَانًا فَكَسَ ر ْنَاك، أَو عُ آوَي ْنَاكَ غَريبًا فَ َي َأ تَى ر ٣٨ ومَ

َتَيْنَا إِلَيْك؟ أ ا فَ بُوسً حْ ا أَو مَ ريضً ْنَاكَ مَ َي َأ تَى ر ٣٩ ومَ
ار،  غَ وَتِي هؤُالءِ الصِ دِ إِخْ َحَ وهُ أل لْتُمُ مِ ا عَ م: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَ ولُ لَهُ َلِكُ ويَقُ يبُ امل يُجِ ٤٠ فَ

وه! لْتُمُ مِ لِي عَ فَ
اوَبُوهُ:  فَجَ هِ،  صِ خْ لِشَ ةِ  مَ َّحْ الر الِ  مَ أَعْ كُلَّ  بَ  نَسَ َّان  الدّي لِكَ  الـمَ أَنَّ  ن  مِ اليَمنيِ  لُ  أَهْ بَ  جَّ تَعَ
أَنَّ  لُ اليَمنيِ  فُ أَهْ م، يَكْتَشِ وابِهِ لَهُ ن جَ دَتِنَا؟" وَمِ اعَ سَ مُ ا لـِ تَاجً حْ ، يا رَبُّ مُ ْتَ أَن تَى كُنْتَ  "مَ
 ، انٍ شَ طْ ائِعٍ وَعَ ة، بِكُلِّ جَ مَ َّحْ لُوهُ بِالر امَ وهُ وَعَ دَمُ صٍ خَ خْ م، بِكُلِّ شَ هُ عَ ا مَ رًا دَائِمً اضِ َّبَّ كَانَ حَ الر
بَّةَ  حَ وَمَ اهللاِ  حبَّةَ  مَ َنَّ  بِأ نا،  هُ تَّى  مَ يلِيُّ  اإلِجنْ يُذَكِّرُنا   . بُوسٍ حْ وَمَ ريضٍ  مَ  ، ْيَانٍ ر وَعُ غَريبٍ  بِكُلِّ 
إِلى  رِ  النَّظَ تُ  لَفْ روريِّ  الضّ نَ  مِ ا  كَمَ يز.  يِ متَ وال  ما  بَيْنَهُ لَ  فَصْ ال  دَةٌ  واحِ يَّةٌ  وَصِ ما  هُ ريبِ  القَ

انَةٍ كَلِماتِهِ. َمَ َدَّدُوا بِأ ، إِذ ر َّبّ م بِالر دَتِهِ لى وِحْ لِ اليَمني وَالَّتي تَدُلُّ عَ وابِ أَهْ ةِ جَ ريقَ طَ
ا  ةٍ. وَمَ اجَ َكْثَرِ حَ م بِأ ن هُ رٌ في مَ اضِ وَ حَ ، إِذ هُ َّبّ ورِ الر ضُ نِ حُ تيشِ عَ دَ اليَومِ لِلْتَّفْ نْ دَاعٍ بَعْ ا مِ مَ فَ
ةِ هِيَ الكَفيلَةُ  مَ َّحْ الُ الر مَ ، إِذ أَعْ َّبّ َادِ بِالر الةِ وَاالحتِّ رُقِ الصَّ ن طُ اؤُلِ عَ دَ اليَومِ لِلتَّسَ نْ دَاعٍ بَعْ مِ
بَلْ  نَّا،  عَ بِبَعيدِينَ  وا  لَيْسُ ةٍ  اجَ حَ أَكْثَرُ  مْ  هُ نْ  وَمَ ي.  وَيَرْتَضِ اءُ  يَشَ ا  كَمَ هِ  بيحِ وَبِتَسْ تِهِ  دْمَ بِخِ

وارِع.  رُقَاتِ وَالشَّ م في الطُّ نهُ ثِ عَ ُروجِ لِلْبَحْ الِنا، قَبْلَ اخل يَ م في بُيُوتِنَا وَعِ ِدُهُ جنَ

ْلِيسَ  إلِب دَّةِ  ُعَ امل َّةِ  َبَدِي األ النَارِ  إِلى  ني،  العِ مَ يَا  نِّي،  عَ بُوا  إِذْهَ الِهِ:  مَ شِ نْ  عَ لِلَّذينَ  ولُ  يَقُ ثُمَّ   ٤١
نُودِهِ؛ وجُ

ةِ الَّتي  ةَ احلَقيقَ اعَ ، سَ دَّسِ قَ ليبِ الـمُ اعِ الصَّ لَنَتْ في عيدِ ارتِفَ يَّتُنا قَد أَعْ ْجِ لِلدَّينونَةِ. كَانَت ليتور
ا  هَ ضُ نْ يُبْغِ ا، ومَ دُهَ قِ هُ يَفْ سَ بُّ نَفْ نْ يُحِ ب "مَ قِ لى عَ ا عَ الَمِ رَأسً ذا العَ ايِيسَ هَ قَ ا قَلَبَ اهللاُ مَ بِهَ
ريقِ  يَادِ في طَ ْقِ االن رِ  طَ ن خَ مِ ْنَا  َت َّر ذ حَ ثُمَّ  (يو ٢٥/١٢).  َّة"  َبَدِي أ َيَاةٍ  حلِ ا  هَ ظُ فَ يَحْ الَمِ  العَ في هذَا 
 ، ذيرِ ةِ اهللاِ اآلب. وَبَعدَ التَّحْ َّةً في حِكْمَ رِّي ى سِ َّبِّ تَبْقَ جيءِ الر ةَ مَ اعَ َنَّ سَ لِّلني، ألِ ضَ اللِ وَالـمُ الضَّ
 ، ةٍ. وَاليَومَ َمانَةٍ وَحِكْمَ َّبّ بِأ جيءِ الر ْتِظارِ مَ نَ ان ضي زَمَ نا كَيْفَ نَقْ لِّمَ ً لِتُعَ ثَاال لَينا أَمْ ت عَ رَضَ عَ
دِقَاء،  داءٍ وَأَصْ َ أَعْ يزٍ بَنيْ يِ نْ دونِ متَ كُم"، مِ ضَ بُّوا بَعْ َّبِّ يَسوعَ األخيرَةِ "أَحِ يَّةِ الر يْشِ وَصِ تَدْعونَا إِلى عَ
وعَ  َّبِّ يَسُ ، نَروِي قَلْبَ الر فُ عَ م األَضْ صِّ لِلَّذينَ هُ نا وَبِاألَخَ ضِ بَّتِنا لِبَعْ حَ لِ مَ وَةٍ وَغُرَباء. وَبِفِعْ َ إِخْ بَنيْ
َبُّنا كَيْفَ نُرْوي  نا ر لِّمُ ان". في نَصِّ اليَوم، يُعَ شَ طْ : "أَنا عَ َلَمِ ليبِ األ لَى صَ ن أَعْ رَخَ مِ وَ الَّذي صَ بًّا، هُ حُ

. اءِ فَ عَ وَتِنا الضُّ تِنَا إلِخْ دْمَ نْ خِاللِ خِ ورِهِ مِ ضُ يَا بِحُ رّ وَكَيْفَ نَحْ هُ بِاحلُبِّ ال بِالـمُ شَ طَ عَ

شرح اآليات
دِهِ.  جْ رْشِ مَ لِسُ على عَ هُ، يَجْ عَ َالئِكَةِ مَ يعُ امل مِ ، وجَ دِهِ جْ انِ في مَ ْنُ اإلِنْسَ اءَ اب تَى جَ ٣١ مَ

نَ اجلِدَاء. ي اخلِرَافَ مِ َيِّزُ الرَاعِ ا ميُ ض، كَمَ نْ بَعْ م مِ هُ ضَ يِّزُ بَعْ يُمَ ، فَ ُممَ يعُ األ مِ ْهِ جَ عُ لَدَي ْمَ ٣٢ وجتُ
الِهِ. مَ نْ شِ هِ وَاجلِدَاءَ عَ ِينِ نْ ميَ يمُ اخلِرَافَ عَ ٣٣ ويُقِ

وِّرُ  يُصَ نَبَوِيٍّ  دٍ  هَ شْ امَ مَ أَمَ َّنَا  َن أ نَا  لِتُنَبِّهَ  ، النَّصّ يَّةِ  إِفْتِتَاحِ ِ في  َّتَنيْ ر مَ رُ  هَ تَظْ ةٌ  دُ" كَلِمَ جْ "أَلـمَ
َةِ  ور ذِهِ الصُّ لَكُوتِهِ. بِهَ ةِ مَ فْقَ يَأتي بِرِ جيئِهِ وَسَ لُّ يَومَ مَ يَحِ َّبِّ سَ دُ الر جْ َّبِّ لِلدَّينُونَة. مَ يءَ الر جِ مَ
تَلَنُ  يُعْ الَّذي فيهِ سَ اليَومُ  أَي  دِ  جْ الـمَ يَوْمَ  تَّى  اإلِجنيلِيُّ مَ نُ  لِ يُعْ اإلِنسان،  ابنِ  دِ  َجْ مبِ ليئَةِ  الـمَ
لى  ا اجلُلوسُ عَ َّة. أَمَّ ي رِ انٌ أَنْ يَدِينَ البَشَ لْطَ لِكٍ لَهُ سُ مَ ، كـَ ِ ُممَ ميعِ األ امَ جَ َّبِّ يسوعَ أَمَ دُ الر جْ مَ
انِهِ  لْطَ ُممَ وَبِسُ ، دَينُونَةَ األ لِكٍ ، كَمَ َّبُّ مُ بِها الر يُتَمِّ ة الَّتي سَ لَقَ طْ ةِ الـمُ لْطَ ٌ لِلسُّ و رَمز ، هُ رْشِ العَ
ائِرِ  ، لَيسَ كَسَ ، ابنُ اإلِنسانِ لِكُ ذا الـمَ نْ، هَ رار. وَلَكِ َ النَّاس األَخيارِ وَاألَشْ يِّزُ بَنيْ يُمَ لوكِيِّ سَ الـمُ
ا  ميعً م جَ فُهُ رِ وَ يَتَميَّزُ بِكَونِهِ يَعْ هُ م، فَ تِهِ فَ رِ عْ ن دونِ مَ لى النَّاسِ مِ ونَ عَ كُمُ لوكِ الَّذينَ يَحْ الـمُ
 . يَسارِهِ " عن  داءٍ وَ"جِ هِ  ينِ ن ميَ " عَ رافٍ بَنيَ "خِ  َ ُممَ األ مُ  سِ يَقْ َّبُّ سَ ألر هُ.  رافَ َّاعي خِ الر فُ  رِ يَعْ كَما 
فُ  تَتَّصِ ة، كَما  اعَ وَالطَّ َمانَةِ  ةِ واأل َّاعي وإِلى الوَداعَ الر عَ  ةِ مَ القَةِ احلَميمَ إِلى العَ زُ  تَرمُ أخلِرافُ 
رار، كَما  تِقْ دَم االسْ رُّدِ واالستِسالمِ لِألَهواءِ وَعَ زُ إلى التَّمَ تَرمُ ا اجلِداءُ فَ منَ قَطيع. أَمَّ يشِ ضِ بِالعَ
يَكُونونَ من  ؤُالءِ سَ َّبّ هَ ةَ لِلر اعَ َمانَةَ وَالطَّ وا األ اشُ الَّذينَ عَ َّة. إِذًا، فَ َذِي َنانِيّ وَاأل بْعِ األ فُ بِالطَّ تَتَّصِ

مال.  لِ الشَّ يَكونُونَ من أَهْ رِّدونَ سَ تَمَ رون الـمُ ا اآلخَ أَهلِ اليَمني، أمّ

نْذُ  دَّ لَكُم مُ ُعَ َلَكُوتَ امل بَارَكي أَبي، رِثُوا امل الَوا، يَا مُ هِ: تَعَ ِينِ نْ ميَ َلِكُ لِلَّذينَ عَ ولُ امل ينَئِذٍ يَقُ ٣٤ حِ
الَم؛ اءِ العَ إِنْشَ

ة  ني بِكَلِمَ لِ اليَمِ َّبُّ بِدَينونَةِ أَهْ ةُ الدَّينُونَة. يَبْدَأُ الر اعَ ْتي سَ َبرارِ وَاألشرارِ، تَأ لِ بنيَ األ صْ دَ الفَ بَعْ
لِنَيْلِ  م  وهُ يَدْعُ ثُمَّ  الئِكَتِهِ.  وَمَ اهللاِ  نِ  كِ سْ مَ ن  مِ أَي  دِ  جْ الـمَ نَ  مِ قْتِرَابِ  لِالِ وَةٍ  كَدَعْ الَوا"  "تَعَ

األخت راغدة عبيد (ر.ل.م.)



دينونة األمم
(متّى ٢٥/ ٣١-٤٦)

 . دِهِ جْ رْشِ مَ لِسُ على عَ هُ، يَجْ عَ َالئِكَةِ مَ يعُ امل مِ ، وجَ دِهِ جْ انِ في مَ ْنُ اإلِنْسَ اءَ اب تَى جَ ٣١ مَ
نَ اجلِدَاء. ي اخلِرَافَ مِ َيِّزُ الرَاعِ ا ميُ ض، كَمَ نْ بَعْ م مِ هُ ضَ يِّزُ بَعْ يُمَ ، فَ ُممَ يعُ األ مِ ْهِ جَ عُ لَدَي ْمَ ٣٢ وجتُ

الِهِ. مَ نْ شِ هِ وَاجلِدَاءَ عَ ِينِ نْ ميَ يمُ اخلِرَافَ عَ ٣٣ ويُقِ
نْذُ  دَّ لَكُم مُ ُعَ َلَكُوتَ امل بَارَكي أَبي، رِثُوا امل الَوا، يَا مُ هِ: تَعَ ِينِ نْ ميَ َلِكُ لِلَّذينَ عَ ولُ امل ينَئِذٍ يَقُ ٣٤ حِ

الَم؛ اءِ العَ إِنْشَ
وني، ْتُمُ آوَي ونِي، وكُنْتُ غَريبًا فَ يْتُمُ قَ تُ فَسَ طِشْ ونِي، وعَ تُمُ مْ عَ َطْ أ تُ فَ عْ َنِّي جُ ٣٥ أل

َتَيْتُم إِليّ. أ ا فَ بُوسً حْ ُونِي، ومَ ْمتُ زُر ا فَ ريضً ُوني، ومَ وْمتُ ْيَانًا فَكَسَ ر ٣٦ وعُ
يْنَاك؟ قَ انَ فَسَ شَ طْ نَاك، أَو عَ مْ عَ َطْ أ ا فَ ائِعً ْنَاكَ جَ َي َأ تَى ر ، مَ ُ قَائِلني: يَا رَبّ ْرَار َب يبُهُ األ ينَئِذٍ يُجِ ٣٧ حِ

وْنَاك؟ ْيَانًا فَكَسَ ر ْنَاك، أَو عُ آوَي ْنَاكَ غَريبًا فَ َي َأ تَى ر ٣٨ ومَ
َتَيْنَا إِلَيْك؟ أ ا فَ بُوسً حْ ا أَو مَ ريضً ْنَاكَ مَ َي َأ تَى ر ٣٩ ومَ

ار،  غَ وَتِي هؤُالءِ الصِ دِ إِخْ َحَ وهُ أل لْتُمُ مِ ا عَ م: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَ ولُ لَهُ َلِكُ ويَقُ يبُ امل يُجِ ٤٠ فَ
وه! لْتُمُ مِ لِي عَ فَ

ْلِيسَ  إلِب دَّةِ  ُعَ امل َّةِ  َبَدِي األ النَارِ  إِلى  ني،  العِ مَ يَا  نِّي،  عَ بُوا  إِذْهَ الِهِ:  مَ شِ نْ  عَ لِلَّذينَ  ولُ  يَقُ ثُمَّ   ٤١
نُودِهِ؛ وجُ

وني، يْتُمُ قَ ا سَ مَ تُ فَ طِشْ ونِي، وعَ تُمُ مْ عَ ا أَطْ مَ تُ فَ عْ َنِّي جُ ٤٢ أل
ُونِي! ْمتُ ا زُر مَ ا فَ بُوسً حْ ا ومَ يضً رِ ُونِي، ومَ وْمتُ ا كَسَ مَ ْيَانًا فَ ر ونِي، وعُ ْتُمُ ا آوَي مَ ٤٣ وكُنْتُ غَريبًا فَ

ا  ريضً يبًا أَو مَ انَ أَوْ غَرِ شَ طْ ا أَوْ عَ ْنَاكَ جاَئِعً َي َأ تَى ر ، مَ ا قَائِلني: يَا رَبّ يبُهُ هؤُالءِ أَيْضً ينَئِذٍ يُجِ ٤٤ حِ
نَاك؟ دَمْ ا خَ ا ومَ بُوسً حْ أَو مَ

ار، فلِي لَمْ  غَ دِ هؤُالءِ الصِ َحَ لُوهُ أل مَ ا لَمْ تَعْ ً: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَ م قِائِال يبُهُ ينَئِذٍ يُجِ ٤٥ حِ
لُوه. مَ تَعْ

َّة. َبَدِي ُ إِلى احلَيَاةِ األ ْرَار َب َبَدِيّ، واأل ذَابِ األ بُ  هؤُالءِ إِلى العَ ٤٦ ويَذْهَ

مقدّمة
دٌ نَبَوِيٌّ  هَ شْ وَ مَ تَّى هُ يلِيِّ مَ اصٍّ بِاإلِجنْ لِيبِ، بِنَصٍّ خَ اعِ الصَّ ْتِفَ نَ ار ارونِيَّةُ زَمَ يَّتُنا الـمَ ْجِ تَتِمُ لِيتُور تَخْ

وني، يْتُمُ قَ ا سَ مَ تُ فَ طِشْ ونِي، وعَ تُمُ مْ عَ ا أَطْ مَ تُ فَ عْ َنِّي جُ ٤٢ أل
ُونِي! ْمتُ ا زُر مَ ا فَ بُوسً حْ ا ومَ يضً رِ ُونِي، ومَ وْمتُ ا كَسَ مَ ْيَانًا فَ ر ونِي، وعُ ْتُمُ ا آوَي مَ ٤٣ وكُنْتُ غَريبًا فَ

 ، َّبّ الر مُ  لَهُ ولُ  يَقُ نِّي"  عَ بُوا  "إِذْهَ  . َّةُ َبَدِي األ  ُ وَالنَّار نَةُ  اللَّعْ يَ  فَهِ ال  مَ الشَّ لِ  أَهْ ْنُونَةُ  دَي ا  أَمَّ
أَي  هِ،  ْبَاعِ َت وَأ ْلِيسَ  إِب يبَ  ونَ نَصِ قُّ تَحِ إِذ يَسْ  ، َّبِّ نِ الر لَكُوت وَعَ ن الـمَ لُ عَ صْ وَ الفَ م هُ يبُهُ نَصِ فَ
ال  مَ َعْ َّبُّ األ مُ الر دِّدُ لَهُ ةِ. ثُمَّ يُعَ مَ َّحْ الِ الر مَ َعْ م ألِ تِهِ َارَسَ دَمُ ممُ وَ عَ ، هُ بَبُ َبَدِيّ. وَالسَّ ذَاب األ العَ

هِ. صِ خْ ا لِشَ َّاهَ بًا إِي وا امللَكُوت، نَاسِ ْبَحُ ر ا لِيَ لُوهَ مَ م أَن يَعْ لَيْهِ الَّتي كَانَ عَ

ا  ريضً يبًا أَو مَ انَ أَوْ غَرِ شَ طْ ا أَوْ عَ ْنَاكَ جاَئِعً َي َأ تَى ر ، مَ ا قَائِلني: يَا رَبّ يبُهُ هؤُالءِ أَيْضً ينَئِذٍ يُجِ ٤٤ حِ
نَاك؟ دَمْ ا خَ ا ومَ بُوسً حْ أَو مَ

ار، فلِي لَمْ  غَ دِ هؤُالءِ الصِ َحَ لُوهُ أل مَ ا لَمْ تَعْ ً: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَ م قِائِال يبُهُ ينَئِذٍ يُجِ ٤٥ حِ
لُوه. مَ تَعْ

َّة. َبَدِي ُ إِلى احلَيَاةِ األ ْرَار َب َبَدِيّ، واأل ذَابِ األ بُ  هؤُالءِ إِلى العَ ٤٦ ويَذْهَ
رَبُّ  يا   ، أَنتَ تَى كُنْتَ  اليَمني: "مَ لِ  أَهْ لَهُ، كَما  قَائِلنيَ  ذا احلُكْم،  نْ هَ ا، مِ ؤُالء، أيضً بُ هَ جَّ يَتَعَ
نْ  وا عَ اضَ م تَغَ ة وَهُ دْمَ ةٍ لِلخِ اجَ م بِحَ ن هُ َهُ في مَ ور ضُ نًا حُ لِ عْ م مُ اوِبُهُ ة؟" وَيُجَ دْمَ ةٍ لِلخِ اجَ بِحَ
 ، َّبِّ اتِ الر انَةٍ كَلِمَ َمَ َدَّدُوا بِأ ؤُالءِ ر ني، هَ لِ اليَمِ وابِ أَهْ م وَجَ وابِهِ رْقَ بَنيَ جَ نا الفَ م. نُالحِظُ هُ تِهِ دْمَ خِ
ايا اهللا وَعلى  دَّ وَصَ َرُّدِهِم ضِ لى متَ َّا يَدُلُّ عَ ْيَان. ممِ ر رُوا كَلِماتِهِ وَلَم يَذْكُرُوا العُ تَصَ د اخْ قَ م فَ ا هُ أَمَّ

. َّةُ َبَدِي م احلَياةُ األ لهُ ُ فَ ْرَار َب ا األ َبَدِيُّ أَمَّ يَكونُ العذابُ األ م سَ يبُهُ لِذا، نَصِ م لَهُ. فَ ائِهِ ْتِمَ دَم ان عَ

خالصة روحيّة
ا  ارِهَ تِيَ ن خِاللِ اخْ لِيبِ � مِ مَ الصَّ وِيرَ رَسْ ُونِيَّةَ تَصْ تُنا املار لِيبِ، أَرادَت كَنيسَ نِ الصَّ ايَةِ زَمَ في نِهَ
مُ  سْ (القِ اءِ  مَ بِالسَّ ْضَ  َر األ لَ  وَصَ وعُ  يَسُ َّبُّ  ألر لْبِهِ،  بِصَ تَّى.  مَ بِإِجنيلِ  َاصِّ  اخل ْنونَةِ  الدَّي لِنَصِّ 
نا  لَّمَ ريق، عَ ذِا الطَّ يْرِ في هَ نَ السَّ كَّنَ مِ َّةِ. وَلِكَي نَتَمَ َبَدِي يقَ احلياةِ األ رِ تَحَ لَنا طَ ودِيّ)، وَفَ امُ العَ
م  سْ (القِ نَا  عَ وَمَ نَّا  مِ دًا  واحِ  َ ار وَصَ هِ،  صِ خْ بِشَ نيَ  عِ مَ أَجْ ر  البَشَ دَ  وَحَّ فَ ريب.  وَلِلْقَ بَّةَ هللاِ  حَ الـمَ
ؤُالءِ  هَ د  أَحَ نَا  دَمْ خَ ا  فَكُلَّمَ ا.  فً عْ ضُ َكْثَر  وَاأل ة  اجَ حَ َكْثَر  األ ر  البَشَ تِنَا  وَ بِإِخْ رًا  اضِ حَ يّ)،  قِ ُفُ األ
ن  نيَ عَ اضِ تَغَ وَ وَمُ م، نَكونُ نَابِذينَ لَهُ هُ تِهِ دْمَ ن خِ يْنا عَ اضَ وَ وَكُلَّما نَبَذْنا وَتَغَ هُ هُ دُمُ ار، نَخْ غَ الصِّ

ليب أَو نَبْذُهُ؟ لُ الصَّ مْ نَّا، حَ دٍ مِ ارُ كُلِّ واحِ يَ نا خَ وَ. هُ تِهِ هُ دْمَ خِ

بَارَكي أَبي"،  ني هِيَ "مُ لِ اليَمِ َهْ لِكُ ألِ ا الـمَ طِيهَ ةُ الَّتي يُعْ فَ لَكوت". أَلصِّ الـميرَاث "رِثُوا الـمَ
دَثٍ  تَّى اإلِجنيلِيُّ كَحَ دٍ نَبَوِيٍّ لِلدَّينُونَةِ، أَرادَهُ مَ هَ شْ امَ مَ نُ أَمَ ابِهِ. نَحْ تِجَ رٌ رَغْمَ احْ اضِ اآلبُ إِذًا حَ فَ
نونَ بِهِ  َزَلِيَّةَ لِلَّذينَ يُؤْمِ بَّتَهُ األ حَ َّبُّ مَ نُ فيهِ الر لِ دَثٍ يُعْ ا، كَحَ عً ْنِ مَ دُ اآلبِ وَاالب جْ رُ فيهِ مَ هَ يَظْ
نيِ هِيَ  لِ اليَمِ ْنُونَةَ أَهْ الَم. نُالحِظُ أَنَّ دَي اءِ العَ نْذُ إِنْشَ لَكُوت مُ مُ الـمَ دَّ لَهُ دْ أَعَ قَ ونَهُ. فَ وَيَتْبَعُ

لَكُوت. ارَكَةٌ في ميرَاثِ الـمَ شَ بَرَكَةٌ وَمُ

وني، ْتُمُ آوَي ونِي، وكُنْتُ غَريبًا فَ يْتُمُ قَ تُ فَسَ طِشْ ونِي، وعَ تُمُ مْ عَ َطْ أ تُ فَ عْ َنِّي جُ ٣٥ أل
َتَيْتُم إِليّ. أ ا فَ بُوسً حْ ُونِي، ومَ ْمتُ زُر ا فَ ريضً ُوني، ومَ وْمتُ ْيَانًا فَكَسَ ر ٣٦ وعُ

نيَ  ادِمِ خَ ا،  بِهَ وا  قَامُ الَّتي  َبَّةِ  وَاحمل ةِ  مَ َّحْ الر الِ  مَ أَعْ دَادِ  بِتَعْ ذِه،  هَ ْنُونَتَهُ  دَي م  لَهُ لِكُ  الـمَ  ُ يُبَرِّر ثُمَّ 
م  وهُ دَمُ هِ كُلَّ الَّذينَ خَ صِ خْ عَ بِشَ مَ َّهُ جَ َن وَ أ هِ، هُ بِيرِ يبُ في تَعْ رِ نْ الغَ . وَلَكِ ةً اجَ َكْثَر حَ مُ األ وَتَهُ إِخْ
ا  ريضً ريَانًا، مَ انًا، غَريبًا، عُ شَ طْ ا، عَ ائِعً َّان، جَ لِكُ الدَّي وَ الـمَ هِ هُ سِ ن نَفْ الً مِ اعِ ة، جَ مَ َّحْ م بِالر لُوهُ امَ وَعَ

ا. بُوسً حْ وَمَ

يْنَاك؟ قَ انَ فَسَ شَ طْ نَاك، أَو عَ مْ عَ َطْ أ ا فَ ائِعً ْنَاكَ جَ َي َأ تَى ر ، مَ ُ قَائِلني: يَا رَبّ ْرَار َب يبُهُ األ ينَئِذٍ يُجِ ٣٧ حِ
وْنَاك؟ ْيَانًا فَكَسَ ر ْنَاك، أَو عُ آوَي ْنَاكَ غَريبًا فَ َي َأ تَى ر ٣٨ ومَ

َتَيْنَا إِلَيْك؟ أ ا فَ بُوسً حْ ا أَو مَ ريضً ْنَاكَ مَ َي َأ تَى ر ٣٩ ومَ
ار،  غَ وَتِي هؤُالءِ الصِ دِ إِخْ َحَ وهُ أل لْتُمُ مِ ا عَ م: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَ ولُ لَهُ َلِكُ ويَقُ يبُ امل يُجِ ٤٠ فَ

وه! لْتُمُ مِ لِي عَ فَ
اوَبُوهُ:  فَجَ هِ،  صِ خْ لِشَ ةِ  مَ َّحْ الر الِ  مَ أَعْ كُلَّ  بَ  نَسَ َّان  الدّي لِكَ  الـمَ أَنَّ  ن  مِ اليَمنيِ  لُ  أَهْ بَ  جَّ تَعَ
أَنَّ  لُ اليَمنيِ  فُ أَهْ م، يَكْتَشِ وابِهِ لَهُ ن جَ دَتِنَا؟" وَمِ اعَ سَ مُ ا لـِ تَاجً حْ ، يا رَبُّ مُ ْتَ أَن تَى كُنْتَ  "مَ
 ، انٍ شَ طْ ائِعٍ وَعَ ة، بِكُلِّ جَ مَ َّحْ لُوهُ بِالر امَ وهُ وَعَ دَمُ صٍ خَ خْ م، بِكُلِّ شَ هُ عَ ا مَ رًا دَائِمً اضِ َّبَّ كَانَ حَ الر
بَّةَ  حَ وَمَ اهللاِ  حبَّةَ  مَ َنَّ  بِأ نا،  هُ تَّى  مَ يلِيُّ  اإلِجنْ يُذَكِّرُنا   . بُوسٍ حْ وَمَ ريضٍ  مَ  ، ْيَانٍ ر وَعُ غَريبٍ  بِكُلِّ 
إِلى  رِ  النَّظَ تُ  لَفْ روريِّ  الضّ نَ  مِ ا  كَمَ يز.  يِ متَ وال  ما  بَيْنَهُ لَ  فَصْ ال  دَةٌ  واحِ يَّةٌ  وَصِ ما  هُ ريبِ  القَ

انَةٍ كَلِماتِهِ. َمَ َدَّدُوا بِأ ، إِذ ر َّبّ م بِالر دَتِهِ لى وِحْ لِ اليَمني وَالَّتي تَدُلُّ عَ وابِ أَهْ ةِ جَ ريقَ طَ
ا  ةٍ. وَمَ اجَ َكْثَرِ حَ م بِأ ن هُ رٌ في مَ اضِ وَ حَ ، إِذ هُ َّبّ ورِ الر ضُ نِ حُ تيشِ عَ دَ اليَومِ لِلْتَّفْ نْ دَاعٍ بَعْ ا مِ مَ فَ
ةِ هِيَ الكَفيلَةُ  مَ َّحْ الُ الر مَ ، إِذ أَعْ َّبّ َادِ بِالر الةِ وَاالحتِّ رُقِ الصَّ ن طُ اؤُلِ عَ دَ اليَومِ لِلتَّسَ نْ دَاعٍ بَعْ مِ
بَلْ  نَّا،  عَ بِبَعيدِينَ  وا  لَيْسُ ةٍ  اجَ حَ أَكْثَرُ  مْ  هُ نْ  وَمَ ي.  وَيَرْتَضِ اءُ  يَشَ ا  كَمَ هِ  بيحِ وَبِتَسْ تِهِ  دْمَ بِخِ

وارِع.  رُقَاتِ وَالشَّ م في الطُّ نهُ ثِ عَ ُروجِ لِلْبَحْ الِنا، قَبْلَ اخل يَ م في بُيُوتِنَا وَعِ ِدُهُ جنَ

ْلِيسَ  إلِب دَّةِ  ُعَ امل َّةِ  َبَدِي األ النَارِ  إِلى  ني،  العِ مَ يَا  نِّي،  عَ بُوا  إِذْهَ الِهِ:  مَ شِ نْ  عَ لِلَّذينَ  ولُ  يَقُ ثُمَّ   ٤١
نُودِهِ؛ وجُ

٢صفحة

ةِ الَّتي  ةَ احلَقيقَ اعَ ، سَ دَّسِ قَ ليبِ الـمُ اعِ الصَّ لَنَتْ في عيدِ ارتِفَ يَّتُنا قَد أَعْ ْجِ لِلدَّينونَةِ. كَانَت ليتور
ا  هَ ضُ نْ يُبْغِ ا، ومَ دُهَ قِ هُ يَفْ سَ بُّ نَفْ نْ يُحِ ب "مَ قِ لى عَ ا عَ الَمِ رَأسً ذا العَ ايِيسَ هَ قَ ا قَلَبَ اهللاُ مَ بِهَ
ريقِ  يَادِ في طَ ْقِ االن رِ  طَ ن خَ مِ ْنَا  َت َّر ذ حَ ثُمَّ  (يو ٢٥/١٢).  َّة"  َبَدِي أ َيَاةٍ  حلِ ا  هَ ظُ فَ يَحْ الَمِ  العَ في هذَا 
 ، ذيرِ ةِ اهللاِ اآلب. وَبَعدَ التَّحْ َّةً في حِكْمَ رِّي ى سِ َّبِّ تَبْقَ جيءِ الر ةَ مَ اعَ َنَّ سَ لِّلني، ألِ ضَ اللِ وَالـمُ الضَّ
 ، ةٍ. وَاليَومَ َمانَةٍ وَحِكْمَ َّبّ بِأ جيءِ الر ْتِظارِ مَ نَ ان ضي زَمَ نا كَيْفَ نَقْ لِّمَ ً لِتُعَ ثَاال لَينا أَمْ ت عَ رَضَ عَ
دِقَاء،  داءٍ وَأَصْ َ أَعْ يزٍ بَنيْ يِ نْ دونِ متَ كُم"، مِ ضَ بُّوا بَعْ َّبِّ يَسوعَ األخيرَةِ "أَحِ يَّةِ الر يْشِ وَصِ تَدْعونَا إِلى عَ
وعَ  َّبِّ يَسُ ، نَروِي قَلْبَ الر فُ عَ م األَضْ صِّ لِلَّذينَ هُ نا وَبِاألَخَ ضِ بَّتِنا لِبَعْ حَ لِ مَ وَةٍ وَغُرَباء. وَبِفِعْ َ إِخْ بَنيْ
َبُّنا كَيْفَ نُرْوي  نا ر لِّمُ ان". في نَصِّ اليَوم، يُعَ شَ طْ : "أَنا عَ َلَمِ ليبِ األ لَى صَ ن أَعْ رَخَ مِ وَ الَّذي صَ بًّا، هُ حُ

. اءِ فَ عَ وَتِنا الضُّ تِنَا إلِخْ دْمَ نْ خِاللِ خِ ورِهِ مِ ضُ يَا بِحُ رّ وَكَيْفَ نَحْ هُ بِاحلُبِّ ال بِالـمُ شَ طَ عَ

شرح اآليات
دِهِ.  جْ رْشِ مَ لِسُ على عَ هُ، يَجْ عَ َالئِكَةِ مَ يعُ امل مِ ، وجَ دِهِ جْ انِ في مَ ْنُ اإلِنْسَ اءَ اب تَى جَ ٣١ مَ

نَ اجلِدَاء. ي اخلِرَافَ مِ َيِّزُ الرَاعِ ا ميُ ض، كَمَ نْ بَعْ م مِ هُ ضَ يِّزُ بَعْ يُمَ ، فَ ُممَ يعُ األ مِ ْهِ جَ عُ لَدَي ْمَ ٣٢ وجتُ
الِهِ. مَ نْ شِ هِ وَاجلِدَاءَ عَ ِينِ نْ ميَ يمُ اخلِرَافَ عَ ٣٣ ويُقِ

وِّرُ  يُصَ نَبَوِيٍّ  دٍ  هَ شْ امَ مَ أَمَ َّنَا  َن أ نَا  لِتُنَبِّهَ  ، النَّصّ يَّةِ  إِفْتِتَاحِ ِ في  َّتَنيْ ر مَ رُ  هَ تَظْ ةٌ  دُ" كَلِمَ جْ "أَلـمَ
َةِ  ور ذِهِ الصُّ لَكُوتِهِ. بِهَ ةِ مَ فْقَ يَأتي بِرِ جيئِهِ وَسَ لُّ يَومَ مَ يَحِ َّبِّ سَ دُ الر جْ َّبِّ لِلدَّينُونَة. مَ يءَ الر جِ مَ
تَلَنُ  يُعْ الَّذي فيهِ سَ اليَومُ  أَي  دِ  جْ الـمَ يَوْمَ  تَّى  اإلِجنيلِيُّ مَ نُ  لِ يُعْ اإلِنسان،  ابنِ  دِ  َجْ مبِ ليئَةِ  الـمَ
لى  ا اجلُلوسُ عَ َّة. أَمَّ ي رِ انٌ أَنْ يَدِينَ البَشَ لْطَ لِكٍ لَهُ سُ مَ ، كـَ ِ ُممَ ميعِ األ امَ جَ َّبِّ يسوعَ أَمَ دُ الر جْ مَ
انِهِ  لْطَ ُممَ وَبِسُ ، دَينُونَةَ األ لِكٍ ، كَمَ َّبُّ مُ بِها الر يُتَمِّ ة الَّتي سَ لَقَ طْ ةِ الـمُ لْطَ ٌ لِلسُّ و رَمز ، هُ رْشِ العَ
ائِرِ  ، لَيسَ كَسَ ، ابنُ اإلِنسانِ لِكُ ذا الـمَ نْ، هَ رار. وَلَكِ َ النَّاس األَخيارِ وَاألَشْ يِّزُ بَنيْ يُمَ لوكِيِّ سَ الـمُ
ا  ميعً م جَ فُهُ رِ وَ يَتَميَّزُ بِكَونِهِ يَعْ هُ م، فَ تِهِ فَ رِ عْ ن دونِ مَ لى النَّاسِ مِ ونَ عَ كُمُ لوكِ الَّذينَ يَحْ الـمُ
 . يَسارِهِ " عن  داءٍ وَ"جِ هِ  ينِ ن ميَ " عَ رافٍ بَنيَ "خِ  َ ُممَ األ مُ  سِ يَقْ َّبُّ سَ ألر هُ.  رافَ َّاعي خِ الر فُ  رِ يَعْ كَما 
فُ  تَتَّصِ ة، كَما  اعَ وَالطَّ َمانَةِ  ةِ واأل َّاعي وإِلى الوَداعَ الر عَ  ةِ مَ القَةِ احلَميمَ إِلى العَ زُ  تَرمُ أخلِرافُ 
رار، كَما  تِقْ دَم االسْ رُّدِ واالستِسالمِ لِألَهواءِ وَعَ زُ إلى التَّمَ تَرمُ ا اجلِداءُ فَ منَ قَطيع. أَمَّ يشِ ضِ بِالعَ
يَكُونونَ من  ؤُالءِ سَ َّبّ هَ ةَ لِلر اعَ َمانَةَ وَالطَّ وا األ اشُ الَّذينَ عَ َّة. إِذًا، فَ َذِي َنانِيّ وَاأل بْعِ األ فُ بِالطَّ تَتَّصِ

مال.  لِ الشَّ يَكونُونَ من أَهْ رِّدونَ سَ تَمَ رون الـمُ ا اآلخَ أَهلِ اليَمني، أمّ

نْذُ  دَّ لَكُم مُ ُعَ َلَكُوتَ امل بَارَكي أَبي، رِثُوا امل الَوا، يَا مُ هِ: تَعَ ِينِ نْ ميَ َلِكُ لِلَّذينَ عَ ولُ امل ينَئِذٍ يَقُ ٣٤ حِ
الَم؛ اءِ العَ إِنْشَ

ة  ني بِكَلِمَ لِ اليَمِ َّبُّ بِدَينونَةِ أَهْ ةُ الدَّينُونَة. يَبْدَأُ الر اعَ ْتي سَ َبرارِ وَاألشرارِ، تَأ لِ بنيَ األ صْ دَ الفَ بَعْ
لِنَيْلِ  م  وهُ يَدْعُ ثُمَّ  الئِكَتِهِ.  وَمَ اهللاِ  نِ  كِ سْ مَ ن  مِ أَي  دِ  جْ الـمَ نَ  مِ قْتِرَابِ  لِالِ وَةٍ  كَدَعْ الَوا"  "تَعَ



دينونة األمم
(متّى ٢٥/ ٣١-٤٦)

 . دِهِ جْ رْشِ مَ لِسُ على عَ هُ، يَجْ عَ َالئِكَةِ مَ يعُ امل مِ ، وجَ دِهِ جْ انِ في مَ ْنُ اإلِنْسَ اءَ اب تَى جَ ٣١ مَ
نَ اجلِدَاء. ي اخلِرَافَ مِ َيِّزُ الرَاعِ ا ميُ ض، كَمَ نْ بَعْ م مِ هُ ضَ يِّزُ بَعْ يُمَ ، فَ ُممَ يعُ األ مِ ْهِ جَ عُ لَدَي ْمَ ٣٢ وجتُ

الِهِ. مَ نْ شِ هِ وَاجلِدَاءَ عَ ِينِ نْ ميَ يمُ اخلِرَافَ عَ ٣٣ ويُقِ
نْذُ  دَّ لَكُم مُ ُعَ َلَكُوتَ امل بَارَكي أَبي، رِثُوا امل الَوا، يَا مُ هِ: تَعَ ِينِ نْ ميَ َلِكُ لِلَّذينَ عَ ولُ امل ينَئِذٍ يَقُ ٣٤ حِ

الَم؛ اءِ العَ إِنْشَ
وني، ْتُمُ آوَي ونِي، وكُنْتُ غَريبًا فَ يْتُمُ قَ تُ فَسَ طِشْ ونِي، وعَ تُمُ مْ عَ َطْ أ تُ فَ عْ َنِّي جُ ٣٥ أل

َتَيْتُم إِليّ. أ ا فَ بُوسً حْ ُونِي، ومَ ْمتُ زُر ا فَ ريضً ُوني، ومَ وْمتُ ْيَانًا فَكَسَ ر ٣٦ وعُ
يْنَاك؟ قَ انَ فَسَ شَ طْ نَاك، أَو عَ مْ عَ َطْ أ ا فَ ائِعً ْنَاكَ جَ َي َأ تَى ر ، مَ ُ قَائِلني: يَا رَبّ ْرَار َب يبُهُ األ ينَئِذٍ يُجِ ٣٧ حِ

وْنَاك؟ ْيَانًا فَكَسَ ر ْنَاك، أَو عُ آوَي ْنَاكَ غَريبًا فَ َي َأ تَى ر ٣٨ ومَ
َتَيْنَا إِلَيْك؟ أ ا فَ بُوسً حْ ا أَو مَ ريضً ْنَاكَ مَ َي َأ تَى ر ٣٩ ومَ

ار،  غَ وَتِي هؤُالءِ الصِ دِ إِخْ َحَ وهُ أل لْتُمُ مِ ا عَ م: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَ ولُ لَهُ َلِكُ ويَقُ يبُ امل يُجِ ٤٠ فَ
وه! لْتُمُ مِ لِي عَ فَ

ْلِيسَ  إلِب دَّةِ  ُعَ امل َّةِ  َبَدِي األ النَارِ  إِلى  ني،  العِ مَ يَا  نِّي،  عَ بُوا  إِذْهَ الِهِ:  مَ شِ نْ  عَ لِلَّذينَ  ولُ  يَقُ ثُمَّ   ٤١
نُودِهِ؛ وجُ

وني، يْتُمُ قَ ا سَ مَ تُ فَ طِشْ ونِي، وعَ تُمُ مْ عَ ا أَطْ مَ تُ فَ عْ َنِّي جُ ٤٢ أل
ُونِي! ْمتُ ا زُر مَ ا فَ بُوسً حْ ا ومَ يضً رِ ُونِي، ومَ وْمتُ ا كَسَ مَ ْيَانًا فَ ر ونِي، وعُ ْتُمُ ا آوَي مَ ٤٣ وكُنْتُ غَريبًا فَ

ا  ريضً يبًا أَو مَ انَ أَوْ غَرِ شَ طْ ا أَوْ عَ ْنَاكَ جاَئِعً َي َأ تَى ر ، مَ ا قَائِلني: يَا رَبّ يبُهُ هؤُالءِ أَيْضً ينَئِذٍ يُجِ ٤٤ حِ
نَاك؟ دَمْ ا خَ ا ومَ بُوسً حْ أَو مَ

ار، فلِي لَمْ  غَ دِ هؤُالءِ الصِ َحَ لُوهُ أل مَ ا لَمْ تَعْ ً: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَ م قِائِال يبُهُ ينَئِذٍ يُجِ ٤٥ حِ
لُوه. مَ تَعْ

َّة. َبَدِي ُ إِلى احلَيَاةِ األ ْرَار َب َبَدِيّ، واأل ذَابِ األ بُ  هؤُالءِ إِلى العَ ٤٦ ويَذْهَ

مقدّمة
دٌ نَبَوِيٌّ  هَ شْ وَ مَ تَّى هُ يلِيِّ مَ اصٍّ بِاإلِجنْ لِيبِ، بِنَصٍّ خَ اعِ الصَّ ْتِفَ نَ ار ارونِيَّةُ زَمَ يَّتُنا الـمَ ْجِ تَتِمُ لِيتُور تَخْ

وني، يْتُمُ قَ ا سَ مَ تُ فَ طِشْ ونِي، وعَ تُمُ مْ عَ ا أَطْ مَ تُ فَ عْ َنِّي جُ ٤٢ أل
ُونِي! ْمتُ ا زُر مَ ا فَ بُوسً حْ ا ومَ يضً رِ ُونِي، ومَ وْمتُ ا كَسَ مَ ْيَانًا فَ ر ونِي، وعُ ْتُمُ ا آوَي مَ ٤٣ وكُنْتُ غَريبًا فَ

 ، َّبّ الر مُ  لَهُ ولُ  يَقُ نِّي"  عَ بُوا  "إِذْهَ  . َّةُ َبَدِي األ  ُ وَالنَّار نَةُ  اللَّعْ يَ  فَهِ ال  مَ الشَّ لِ  أَهْ ْنُونَةُ  دَي ا  أَمَّ
أَي  هِ،  ْبَاعِ َت وَأ ْلِيسَ  إِب يبَ  ونَ نَصِ قُّ تَحِ إِذ يَسْ  ، َّبِّ نِ الر لَكُوت وَعَ ن الـمَ لُ عَ صْ وَ الفَ م هُ يبُهُ نَصِ فَ
ال  مَ َعْ َّبُّ األ مُ الر دِّدُ لَهُ ةِ. ثُمَّ يُعَ مَ َّحْ الِ الر مَ َعْ م ألِ تِهِ َارَسَ دَمُ ممُ وَ عَ ، هُ بَبُ َبَدِيّ. وَالسَّ ذَاب األ العَ

هِ. صِ خْ ا لِشَ َّاهَ بًا إِي وا امللَكُوت، نَاسِ ْبَحُ ر ا لِيَ لُوهَ مَ م أَن يَعْ لَيْهِ الَّتي كَانَ عَ

ا  ريضً يبًا أَو مَ انَ أَوْ غَرِ شَ طْ ا أَوْ عَ ْنَاكَ جاَئِعً َي َأ تَى ر ، مَ ا قَائِلني: يَا رَبّ يبُهُ هؤُالءِ أَيْضً ينَئِذٍ يُجِ ٤٤ حِ
نَاك؟ دَمْ ا خَ ا ومَ بُوسً حْ أَو مَ

ار، فلِي لَمْ  غَ دِ هؤُالءِ الصِ َحَ لُوهُ أل مَ ا لَمْ تَعْ ً: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَ م قِائِال يبُهُ ينَئِذٍ يُجِ ٤٥ حِ
لُوه. مَ تَعْ

َّة. َبَدِي ُ إِلى احلَيَاةِ األ ْرَار َب َبَدِيّ، واأل ذَابِ األ بُ  هؤُالءِ إِلى العَ ٤٦ ويَذْهَ
رَبُّ  يا   ، أَنتَ تَى كُنْتَ  اليَمني: "مَ لِ  أَهْ لَهُ، كَما  قَائِلنيَ  ذا احلُكْم،  نْ هَ ا، مِ ؤُالء، أيضً بُ هَ جَّ يَتَعَ
نْ  وا عَ اضَ م تَغَ ة وَهُ دْمَ ةٍ لِلخِ اجَ م بِحَ ن هُ َهُ في مَ ور ضُ نًا حُ لِ عْ م مُ اوِبُهُ ة؟" وَيُجَ دْمَ ةٍ لِلخِ اجَ بِحَ
 ، َّبِّ اتِ الر انَةٍ كَلِمَ َمَ َدَّدُوا بِأ ؤُالءِ ر ني، هَ لِ اليَمِ وابِ أَهْ م وَجَ وابِهِ رْقَ بَنيَ جَ نا الفَ م. نُالحِظُ هُ تِهِ دْمَ خِ
ايا اهللا وَعلى  دَّ وَصَ َرُّدِهِم ضِ لى متَ َّا يَدُلُّ عَ ْيَان. ممِ ر رُوا كَلِماتِهِ وَلَم يَذْكُرُوا العُ تَصَ د اخْ قَ م فَ ا هُ أَمَّ

. َّةُ َبَدِي م احلَياةُ األ لهُ ُ فَ ْرَار َب ا األ َبَدِيُّ أَمَّ يَكونُ العذابُ األ م سَ يبُهُ لِذا، نَصِ م لَهُ. فَ ائِهِ ْتِمَ دَم ان عَ

خالصة روحيّة
ا  ارِهَ تِيَ ن خِاللِ اخْ لِيبِ � مِ مَ الصَّ وِيرَ رَسْ ُونِيَّةَ تَصْ تُنا املار لِيبِ، أَرادَت كَنيسَ نِ الصَّ ايَةِ زَمَ في نِهَ
مُ  سْ (القِ اءِ  مَ بِالسَّ ْضَ  َر األ لَ  وَصَ وعُ  يَسُ َّبُّ  ألر لْبِهِ،  بِصَ تَّى.  مَ بِإِجنيلِ  َاصِّ  اخل ْنونَةِ  الدَّي لِنَصِّ 
نا  لَّمَ ريق، عَ ذِا الطَّ يْرِ في هَ نَ السَّ كَّنَ مِ َّةِ. وَلِكَي نَتَمَ َبَدِي يقَ احلياةِ األ رِ تَحَ لَنا طَ ودِيّ)، وَفَ امُ العَ
م  سْ (القِ نَا  عَ وَمَ نَّا  مِ دًا  واحِ  َ ار وَصَ هِ،  صِ خْ بِشَ نيَ  عِ مَ أَجْ ر  البَشَ دَ  وَحَّ فَ ريب.  وَلِلْقَ بَّةَ هللاِ  حَ الـمَ
ؤُالءِ  هَ د  أَحَ نَا  دَمْ خَ ا  فَكُلَّمَ ا.  فً عْ ضُ َكْثَر  وَاأل ة  اجَ حَ َكْثَر  األ ر  البَشَ تِنَا  وَ بِإِخْ رًا  اضِ حَ يّ)،  قِ ُفُ األ
ن  نيَ عَ اضِ تَغَ وَ وَمُ م، نَكونُ نَابِذينَ لَهُ هُ تِهِ دْمَ ن خِ يْنا عَ اضَ وَ وَكُلَّما نَبَذْنا وَتَغَ هُ هُ دُمُ ار، نَخْ غَ الصِّ

ليب أَو نَبْذُهُ؟ لُ الصَّ مْ نَّا، حَ دٍ مِ ارُ كُلِّ واحِ يَ نا خَ وَ. هُ تِهِ هُ دْمَ خِ

٣صفحة

بَارَكي أَبي"،  ني هِيَ "مُ لِ اليَمِ َهْ لِكُ ألِ ا الـمَ طِيهَ ةُ الَّتي يُعْ فَ لَكوت". أَلصِّ الـميرَاث "رِثُوا الـمَ
دَثٍ  تَّى اإلِجنيلِيُّ كَحَ دٍ نَبَوِيٍّ لِلدَّينُونَةِ، أَرادَهُ مَ هَ شْ امَ مَ نُ أَمَ ابِهِ. نَحْ تِجَ رٌ رَغْمَ احْ اضِ اآلبُ إِذًا حَ فَ
نونَ بِهِ  َزَلِيَّةَ لِلَّذينَ يُؤْمِ بَّتَهُ األ حَ َّبُّ مَ نُ فيهِ الر لِ دَثٍ يُعْ ا، كَحَ عً ْنِ مَ دُ اآلبِ وَاالب جْ رُ فيهِ مَ هَ يَظْ
نيِ هِيَ  لِ اليَمِ ْنُونَةَ أَهْ الَم. نُالحِظُ أَنَّ دَي اءِ العَ نْذُ إِنْشَ لَكُوت مُ مُ الـمَ دَّ لَهُ دْ أَعَ قَ ونَهُ. فَ وَيَتْبَعُ

لَكُوت. ارَكَةٌ في ميرَاثِ الـمَ شَ بَرَكَةٌ وَمُ

وني، ْتُمُ آوَي ونِي، وكُنْتُ غَريبًا فَ يْتُمُ قَ تُ فَسَ طِشْ ونِي، وعَ تُمُ مْ عَ َطْ أ تُ فَ عْ َنِّي جُ ٣٥ أل
َتَيْتُم إِليّ. أ ا فَ بُوسً حْ ُونِي، ومَ ْمتُ زُر ا فَ ريضً ُوني، ومَ وْمتُ ْيَانًا فَكَسَ ر ٣٦ وعُ

نيَ  ادِمِ خَ ا،  بِهَ وا  قَامُ الَّتي  َبَّةِ  وَاحمل ةِ  مَ َّحْ الر الِ  مَ أَعْ دَادِ  بِتَعْ ذِه،  هَ ْنُونَتَهُ  دَي م  لَهُ لِكُ  الـمَ  ُ يُبَرِّر ثُمَّ 
م  وهُ دَمُ هِ كُلَّ الَّذينَ خَ صِ خْ عَ بِشَ مَ َّهُ جَ َن وَ أ هِ، هُ بِيرِ يبُ في تَعْ رِ نْ الغَ . وَلَكِ ةً اجَ َكْثَر حَ مُ األ وَتَهُ إِخْ
ا  ريضً ريَانًا، مَ انًا، غَريبًا، عُ شَ طْ ا، عَ ائِعً َّان، جَ لِكُ الدَّي وَ الـمَ هِ هُ سِ ن نَفْ الً مِ اعِ ة، جَ مَ َّحْ م بِالر لُوهُ امَ وَعَ

ا. بُوسً حْ وَمَ

يْنَاك؟ قَ انَ فَسَ شَ طْ نَاك، أَو عَ مْ عَ َطْ أ ا فَ ائِعً ْنَاكَ جَ َي َأ تَى ر ، مَ ُ قَائِلني: يَا رَبّ ْرَار َب يبُهُ األ ينَئِذٍ يُجِ ٣٧ حِ
وْنَاك؟ ْيَانًا فَكَسَ ر ْنَاك، أَو عُ آوَي ْنَاكَ غَريبًا فَ َي َأ تَى ر ٣٨ ومَ

َتَيْنَا إِلَيْك؟ أ ا فَ بُوسً حْ ا أَو مَ ريضً ْنَاكَ مَ َي َأ تَى ر ٣٩ ومَ
ار،  غَ وَتِي هؤُالءِ الصِ دِ إِخْ َحَ وهُ أل لْتُمُ مِ ا عَ م: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَ ولُ لَهُ َلِكُ ويَقُ يبُ امل يُجِ ٤٠ فَ

وه! لْتُمُ مِ لِي عَ فَ
اوَبُوهُ:  فَجَ هِ،  صِ خْ لِشَ ةِ  مَ َّحْ الر الِ  مَ أَعْ كُلَّ  بَ  نَسَ َّان  الدّي لِكَ  الـمَ أَنَّ  ن  مِ اليَمنيِ  لُ  أَهْ بَ  جَّ تَعَ
أَنَّ  لُ اليَمنيِ  فُ أَهْ م، يَكْتَشِ وابِهِ لَهُ ن جَ دَتِنَا؟" وَمِ اعَ سَ مُ ا لـِ تَاجً حْ ، يا رَبُّ مُ ْتَ أَن تَى كُنْتَ  "مَ
 ، انٍ شَ طْ ائِعٍ وَعَ ة، بِكُلِّ جَ مَ َّحْ لُوهُ بِالر امَ وهُ وَعَ دَمُ صٍ خَ خْ م، بِكُلِّ شَ هُ عَ ا مَ رًا دَائِمً اضِ َّبَّ كَانَ حَ الر
بَّةَ  حَ وَمَ اهللاِ  حبَّةَ  مَ َنَّ  بِأ نا،  هُ تَّى  مَ يلِيُّ  اإلِجنْ يُذَكِّرُنا   . بُوسٍ حْ وَمَ ريضٍ  مَ  ، ْيَانٍ ر وَعُ غَريبٍ  بِكُلِّ 
إِلى  رِ  النَّظَ تُ  لَفْ روريِّ  الضّ نَ  مِ ا  كَمَ يز.  يِ متَ وال  ما  بَيْنَهُ لَ  فَصْ ال  دَةٌ  واحِ يَّةٌ  وَصِ ما  هُ ريبِ  القَ

انَةٍ كَلِماتِهِ. َمَ َدَّدُوا بِأ ، إِذ ر َّبّ م بِالر دَتِهِ لى وِحْ لِ اليَمني وَالَّتي تَدُلُّ عَ وابِ أَهْ ةِ جَ ريقَ طَ
ا  ةٍ. وَمَ اجَ َكْثَرِ حَ م بِأ ن هُ رٌ في مَ اضِ وَ حَ ، إِذ هُ َّبّ ورِ الر ضُ نِ حُ تيشِ عَ دَ اليَومِ لِلْتَّفْ نْ دَاعٍ بَعْ ا مِ مَ فَ
ةِ هِيَ الكَفيلَةُ  مَ َّحْ الُ الر مَ ، إِذ أَعْ َّبّ َادِ بِالر الةِ وَاالحتِّ رُقِ الصَّ ن طُ اؤُلِ عَ دَ اليَومِ لِلتَّسَ نْ دَاعٍ بَعْ مِ
بَلْ  نَّا،  عَ بِبَعيدِينَ  وا  لَيْسُ ةٍ  اجَ حَ أَكْثَرُ  مْ  هُ نْ  وَمَ ي.  وَيَرْتَضِ اءُ  يَشَ ا  كَمَ هِ  بيحِ وَبِتَسْ تِهِ  دْمَ بِخِ

وارِع.  رُقَاتِ وَالشَّ م في الطُّ نهُ ثِ عَ ُروجِ لِلْبَحْ الِنا، قَبْلَ اخل يَ م في بُيُوتِنَا وَعِ ِدُهُ جنَ

ْلِيسَ  إلِب دَّةِ  ُعَ امل َّةِ  َبَدِي األ النَارِ  إِلى  ني،  العِ مَ يَا  نِّي،  عَ بُوا  إِذْهَ الِهِ:  مَ شِ نْ  عَ لِلَّذينَ  ولُ  يَقُ ثُمَّ   ٤١
نُودِهِ؛ وجُ

ةِ الَّتي  ةَ احلَقيقَ اعَ ، سَ دَّسِ قَ ليبِ الـمُ اعِ الصَّ لَنَتْ في عيدِ ارتِفَ يَّتُنا قَد أَعْ ْجِ لِلدَّينونَةِ. كَانَت ليتور
ا  هَ ضُ نْ يُبْغِ ا، ومَ دُهَ قِ هُ يَفْ سَ بُّ نَفْ نْ يُحِ ب "مَ قِ لى عَ ا عَ الَمِ رَأسً ذا العَ ايِيسَ هَ قَ ا قَلَبَ اهللاُ مَ بِهَ
ريقِ  يَادِ في طَ ْقِ االن رِ  طَ ن خَ مِ ْنَا  َت َّر ذ حَ ثُمَّ  (يو ٢٥/١٢).  َّة"  َبَدِي أ َيَاةٍ  حلِ ا  هَ ظُ فَ يَحْ الَمِ  العَ في هذَا 
 ، ذيرِ ةِ اهللاِ اآلب. وَبَعدَ التَّحْ َّةً في حِكْمَ رِّي ى سِ َّبِّ تَبْقَ جيءِ الر ةَ مَ اعَ َنَّ سَ لِّلني، ألِ ضَ اللِ وَالـمُ الضَّ
 ، ةٍ. وَاليَومَ َمانَةٍ وَحِكْمَ َّبّ بِأ جيءِ الر ْتِظارِ مَ نَ ان ضي زَمَ نا كَيْفَ نَقْ لِّمَ ً لِتُعَ ثَاال لَينا أَمْ ت عَ رَضَ عَ
دِقَاء،  داءٍ وَأَصْ َ أَعْ يزٍ بَنيْ يِ نْ دونِ متَ كُم"، مِ ضَ بُّوا بَعْ َّبِّ يَسوعَ األخيرَةِ "أَحِ يَّةِ الر يْشِ وَصِ تَدْعونَا إِلى عَ
وعَ  َّبِّ يَسُ ، نَروِي قَلْبَ الر فُ عَ م األَضْ صِّ لِلَّذينَ هُ نا وَبِاألَخَ ضِ بَّتِنا لِبَعْ حَ لِ مَ وَةٍ وَغُرَباء. وَبِفِعْ َ إِخْ بَنيْ
َبُّنا كَيْفَ نُرْوي  نا ر لِّمُ ان". في نَصِّ اليَوم، يُعَ شَ طْ : "أَنا عَ َلَمِ ليبِ األ لَى صَ ن أَعْ رَخَ مِ وَ الَّذي صَ بًّا، هُ حُ

. اءِ فَ عَ وَتِنا الضُّ تِنَا إلِخْ دْمَ نْ خِاللِ خِ ورِهِ مِ ضُ يَا بِحُ رّ وَكَيْفَ نَحْ هُ بِاحلُبِّ ال بِالـمُ شَ طَ عَ

شرح اآليات
دِهِ.  جْ رْشِ مَ لِسُ على عَ هُ، يَجْ عَ َالئِكَةِ مَ يعُ امل مِ ، وجَ دِهِ جْ انِ في مَ ْنُ اإلِنْسَ اءَ اب تَى جَ ٣١ مَ

نَ اجلِدَاء. ي اخلِرَافَ مِ َيِّزُ الرَاعِ ا ميُ ض، كَمَ نْ بَعْ م مِ هُ ضَ يِّزُ بَعْ يُمَ ، فَ ُممَ يعُ األ مِ ْهِ جَ عُ لَدَي ْمَ ٣٢ وجتُ
الِهِ. مَ نْ شِ هِ وَاجلِدَاءَ عَ ِينِ نْ ميَ يمُ اخلِرَافَ عَ ٣٣ ويُقِ

وِّرُ  يُصَ نَبَوِيٍّ  دٍ  هَ شْ امَ مَ أَمَ َّنَا  َن أ نَا  لِتُنَبِّهَ  ، النَّصّ يَّةِ  إِفْتِتَاحِ ِ في  َّتَنيْ ر مَ رُ  هَ تَظْ ةٌ  دُ" كَلِمَ جْ "أَلـمَ
َةِ  ور ذِهِ الصُّ لَكُوتِهِ. بِهَ ةِ مَ فْقَ يَأتي بِرِ جيئِهِ وَسَ لُّ يَومَ مَ يَحِ َّبِّ سَ دُ الر جْ َّبِّ لِلدَّينُونَة. مَ يءَ الر جِ مَ
تَلَنُ  يُعْ الَّذي فيهِ سَ اليَومُ  أَي  دِ  جْ الـمَ يَوْمَ  تَّى  اإلِجنيلِيُّ مَ نُ  لِ يُعْ اإلِنسان،  ابنِ  دِ  َجْ مبِ ليئَةِ  الـمَ
لى  ا اجلُلوسُ عَ َّة. أَمَّ ي رِ انٌ أَنْ يَدِينَ البَشَ لْطَ لِكٍ لَهُ سُ مَ ، كـَ ِ ُممَ ميعِ األ امَ جَ َّبِّ يسوعَ أَمَ دُ الر جْ مَ
انِهِ  لْطَ ُممَ وَبِسُ ، دَينُونَةَ األ لِكٍ ، كَمَ َّبُّ مُ بِها الر يُتَمِّ ة الَّتي سَ لَقَ طْ ةِ الـمُ لْطَ ٌ لِلسُّ و رَمز ، هُ رْشِ العَ
ائِرِ  ، لَيسَ كَسَ ، ابنُ اإلِنسانِ لِكُ ذا الـمَ نْ، هَ رار. وَلَكِ َ النَّاس األَخيارِ وَاألَشْ يِّزُ بَنيْ يُمَ لوكِيِّ سَ الـمُ
ا  ميعً م جَ فُهُ رِ وَ يَتَميَّزُ بِكَونِهِ يَعْ هُ م، فَ تِهِ فَ رِ عْ ن دونِ مَ لى النَّاسِ مِ ونَ عَ كُمُ لوكِ الَّذينَ يَحْ الـمُ
 . يَسارِهِ " عن  داءٍ وَ"جِ هِ  ينِ ن ميَ " عَ رافٍ بَنيَ "خِ  َ ُممَ األ مُ  سِ يَقْ َّبُّ سَ ألر هُ.  رافَ َّاعي خِ الر فُ  رِ يَعْ كَما 
فُ  تَتَّصِ ة، كَما  اعَ وَالطَّ َمانَةِ  ةِ واأل َّاعي وإِلى الوَداعَ الر عَ  ةِ مَ القَةِ احلَميمَ إِلى العَ زُ  تَرمُ أخلِرافُ 
رار، كَما  تِقْ دَم االسْ رُّدِ واالستِسالمِ لِألَهواءِ وَعَ زُ إلى التَّمَ تَرمُ ا اجلِداءُ فَ منَ قَطيع. أَمَّ يشِ ضِ بِالعَ
يَكُونونَ من  ؤُالءِ سَ َّبّ هَ ةَ لِلر اعَ َمانَةَ وَالطَّ وا األ اشُ الَّذينَ عَ َّة. إِذًا، فَ َذِي َنانِيّ وَاأل بْعِ األ فُ بِالطَّ تَتَّصِ

مال.  لِ الشَّ يَكونُونَ من أَهْ رِّدونَ سَ تَمَ رون الـمُ ا اآلخَ أَهلِ اليَمني، أمّ

نْذُ  دَّ لَكُم مُ ُعَ َلَكُوتَ امل بَارَكي أَبي، رِثُوا امل الَوا، يَا مُ هِ: تَعَ ِينِ نْ ميَ َلِكُ لِلَّذينَ عَ ولُ امل ينَئِذٍ يَقُ ٣٤ حِ
الَم؛ اءِ العَ إِنْشَ

ة  ني بِكَلِمَ لِ اليَمِ َّبُّ بِدَينونَةِ أَهْ ةُ الدَّينُونَة. يَبْدَأُ الر اعَ ْتي سَ َبرارِ وَاألشرارِ، تَأ لِ بنيَ األ صْ دَ الفَ بَعْ
لِنَيْلِ  م  وهُ يَدْعُ ثُمَّ  الئِكَتِهِ.  وَمَ اهللاِ  نِ  كِ سْ مَ ن  مِ أَي  دِ  جْ الـمَ نَ  مِ قْتِرَابِ  لِالِ وَةٍ  كَدَعْ الَوا"  "تَعَ



دينونة األمم
(متّى ٢٥/ ٣١-٤٦)

 . دِهِ جْ رْشِ مَ لِسُ على عَ هُ، يَجْ عَ َالئِكَةِ مَ يعُ امل مِ ، وجَ دِهِ جْ انِ في مَ ْنُ اإلِنْسَ اءَ اب تَى جَ ٣١ مَ
نَ اجلِدَاء. ي اخلِرَافَ مِ َيِّزُ الرَاعِ ا ميُ ض، كَمَ نْ بَعْ م مِ هُ ضَ يِّزُ بَعْ يُمَ ، فَ ُممَ يعُ األ مِ ْهِ جَ عُ لَدَي ْمَ ٣٢ وجتُ

الِهِ. مَ نْ شِ هِ وَاجلِدَاءَ عَ ِينِ نْ ميَ يمُ اخلِرَافَ عَ ٣٣ ويُقِ
نْذُ  دَّ لَكُم مُ ُعَ َلَكُوتَ امل بَارَكي أَبي، رِثُوا امل الَوا، يَا مُ هِ: تَعَ ِينِ نْ ميَ َلِكُ لِلَّذينَ عَ ولُ امل ينَئِذٍ يَقُ ٣٤ حِ

الَم؛ اءِ العَ إِنْشَ
وني، ْتُمُ آوَي ونِي، وكُنْتُ غَريبًا فَ يْتُمُ قَ تُ فَسَ طِشْ ونِي، وعَ تُمُ مْ عَ َطْ أ تُ فَ عْ َنِّي جُ ٣٥ أل

َتَيْتُم إِليّ. أ ا فَ بُوسً حْ ُونِي، ومَ ْمتُ زُر ا فَ ريضً ُوني، ومَ وْمتُ ْيَانًا فَكَسَ ر ٣٦ وعُ
يْنَاك؟ قَ انَ فَسَ شَ طْ نَاك، أَو عَ مْ عَ َطْ أ ا فَ ائِعً ْنَاكَ جَ َي َأ تَى ر ، مَ ُ قَائِلني: يَا رَبّ ْرَار َب يبُهُ األ ينَئِذٍ يُجِ ٣٧ حِ

وْنَاك؟ ْيَانًا فَكَسَ ر ْنَاك، أَو عُ آوَي ْنَاكَ غَريبًا فَ َي َأ تَى ر ٣٨ ومَ
َتَيْنَا إِلَيْك؟ أ ا فَ بُوسً حْ ا أَو مَ ريضً ْنَاكَ مَ َي َأ تَى ر ٣٩ ومَ

ار،  غَ وَتِي هؤُالءِ الصِ دِ إِخْ َحَ وهُ أل لْتُمُ مِ ا عَ م: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَ ولُ لَهُ َلِكُ ويَقُ يبُ امل يُجِ ٤٠ فَ
وه! لْتُمُ مِ لِي عَ فَ

ْلِيسَ  إلِب دَّةِ  ُعَ امل َّةِ  َبَدِي األ النَارِ  إِلى  ني،  العِ مَ يَا  نِّي،  عَ بُوا  إِذْهَ الِهِ:  مَ شِ نْ  عَ لِلَّذينَ  ولُ  يَقُ ثُمَّ   ٤١
نُودِهِ؛ وجُ

وني، يْتُمُ قَ ا سَ مَ تُ فَ طِشْ ونِي، وعَ تُمُ مْ عَ ا أَطْ مَ تُ فَ عْ َنِّي جُ ٤٢ أل
ُونِي! ْمتُ ا زُر مَ ا فَ بُوسً حْ ا ومَ يضً رِ ُونِي، ومَ وْمتُ ا كَسَ مَ ْيَانًا فَ ر ونِي، وعُ ْتُمُ ا آوَي مَ ٤٣ وكُنْتُ غَريبًا فَ

ا  ريضً يبًا أَو مَ انَ أَوْ غَرِ شَ طْ ا أَوْ عَ ْنَاكَ جاَئِعً َي َأ تَى ر ، مَ ا قَائِلني: يَا رَبّ يبُهُ هؤُالءِ أَيْضً ينَئِذٍ يُجِ ٤٤ حِ
نَاك؟ دَمْ ا خَ ا ومَ بُوسً حْ أَو مَ

ار، فلِي لَمْ  غَ دِ هؤُالءِ الصِ َحَ لُوهُ أل مَ ا لَمْ تَعْ ً: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَ م قِائِال يبُهُ ينَئِذٍ يُجِ ٤٥ حِ
لُوه. مَ تَعْ

َّة. َبَدِي ُ إِلى احلَيَاةِ األ ْرَار َب َبَدِيّ، واأل ذَابِ األ بُ  هؤُالءِ إِلى العَ ٤٦ ويَذْهَ

مقدّمة
دٌ نَبَوِيٌّ  هَ شْ وَ مَ تَّى هُ يلِيِّ مَ اصٍّ بِاإلِجنْ لِيبِ، بِنَصٍّ خَ اعِ الصَّ ْتِفَ نَ ار ارونِيَّةُ زَمَ يَّتُنا الـمَ ْجِ تَتِمُ لِيتُور تَخْ

٤صفحة

وني، يْتُمُ قَ ا سَ مَ تُ فَ طِشْ ونِي، وعَ تُمُ مْ عَ ا أَطْ مَ تُ فَ عْ َنِّي جُ ٤٢ أل
ُونِي! ْمتُ ا زُر مَ ا فَ بُوسً حْ ا ومَ يضً رِ ُونِي، ومَ وْمتُ ا كَسَ مَ ْيَانًا فَ ر ونِي، وعُ ْتُمُ ا آوَي مَ ٤٣ وكُنْتُ غَريبًا فَ

 ، َّبّ الر مُ  لَهُ ولُ  يَقُ نِّي"  عَ بُوا  "إِذْهَ  . َّةُ َبَدِي األ  ُ وَالنَّار نَةُ  اللَّعْ يَ  فَهِ ال  مَ الشَّ لِ  أَهْ ْنُونَةُ  دَي ا  أَمَّ
أَي  هِ،  ْبَاعِ َت وَأ ْلِيسَ  إِب يبَ  ونَ نَصِ قُّ تَحِ إِذ يَسْ  ، َّبِّ نِ الر لَكُوت وَعَ ن الـمَ لُ عَ صْ وَ الفَ م هُ يبُهُ نَصِ فَ
ال  مَ َعْ َّبُّ األ مُ الر دِّدُ لَهُ ةِ. ثُمَّ يُعَ مَ َّحْ الِ الر مَ َعْ م ألِ تِهِ َارَسَ دَمُ ممُ وَ عَ ، هُ بَبُ َبَدِيّ. وَالسَّ ذَاب األ العَ

هِ. صِ خْ ا لِشَ َّاهَ بًا إِي وا امللَكُوت، نَاسِ ْبَحُ ر ا لِيَ لُوهَ مَ م أَن يَعْ لَيْهِ الَّتي كَانَ عَ

ا  ريضً يبًا أَو مَ انَ أَوْ غَرِ شَ طْ ا أَوْ عَ ْنَاكَ جاَئِعً َي َأ تَى ر ، مَ ا قَائِلني: يَا رَبّ يبُهُ هؤُالءِ أَيْضً ينَئِذٍ يُجِ ٤٤ حِ
نَاك؟ دَمْ ا خَ ا ومَ بُوسً حْ أَو مَ

ار، فلِي لَمْ  غَ دِ هؤُالءِ الصِ َحَ لُوهُ أل مَ ا لَمْ تَعْ ً: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَ م قِائِال يبُهُ ينَئِذٍ يُجِ ٤٥ حِ
لُوه. مَ تَعْ

َّة. َبَدِي ُ إِلى احلَيَاةِ األ ْرَار َب َبَدِيّ، واأل ذَابِ األ بُ  هؤُالءِ إِلى العَ ٤٦ ويَذْهَ
رَبُّ  يا   ، أَنتَ تَى كُنْتَ  اليَمني: "مَ لِ  أَهْ لَهُ، كَما  قَائِلنيَ  ذا احلُكْم،  نْ هَ ا، مِ ؤُالء، أيضً بُ هَ جَّ يَتَعَ
نْ  وا عَ اضَ م تَغَ ة وَهُ دْمَ ةٍ لِلخِ اجَ م بِحَ ن هُ َهُ في مَ ور ضُ نًا حُ لِ عْ م مُ اوِبُهُ ة؟" وَيُجَ دْمَ ةٍ لِلخِ اجَ بِحَ
 ، َّبِّ اتِ الر انَةٍ كَلِمَ َمَ َدَّدُوا بِأ ؤُالءِ ر ني، هَ لِ اليَمِ وابِ أَهْ م وَجَ وابِهِ رْقَ بَنيَ جَ نا الفَ م. نُالحِظُ هُ تِهِ دْمَ خِ
ايا اهللا وَعلى  دَّ وَصَ َرُّدِهِم ضِ لى متَ َّا يَدُلُّ عَ ْيَان. ممِ ر رُوا كَلِماتِهِ وَلَم يَذْكُرُوا العُ تَصَ د اخْ قَ م فَ ا هُ أَمَّ

. َّةُ َبَدِي م احلَياةُ األ لهُ ُ فَ ْرَار َب ا األ َبَدِيُّ أَمَّ يَكونُ العذابُ األ م سَ يبُهُ لِذا، نَصِ م لَهُ. فَ ائِهِ ْتِمَ دَم ان عَ

خالصة روحيّة
ا  ارِهَ تِيَ ن خِاللِ اخْ لِيبِ � مِ مَ الصَّ وِيرَ رَسْ ُونِيَّةَ تَصْ تُنا املار لِيبِ، أَرادَت كَنيسَ نِ الصَّ ايَةِ زَمَ في نِهَ
مُ  سْ (القِ اءِ  مَ بِالسَّ ْضَ  َر األ لَ  وَصَ وعُ  يَسُ َّبُّ  ألر لْبِهِ،  بِصَ تَّى.  مَ بِإِجنيلِ  َاصِّ  اخل ْنونَةِ  الدَّي لِنَصِّ 
نا  لَّمَ ريق، عَ ذِا الطَّ يْرِ في هَ نَ السَّ كَّنَ مِ َّةِ. وَلِكَي نَتَمَ َبَدِي يقَ احلياةِ األ رِ تَحَ لَنا طَ ودِيّ)، وَفَ امُ العَ
م  سْ (القِ نَا  عَ وَمَ نَّا  مِ دًا  واحِ  َ ار وَصَ هِ،  صِ خْ بِشَ نيَ  عِ مَ أَجْ ر  البَشَ دَ  وَحَّ فَ ريب.  وَلِلْقَ بَّةَ هللاِ  حَ الـمَ
ؤُالءِ  هَ د  أَحَ نَا  دَمْ خَ ا  فَكُلَّمَ ا.  فً عْ ضُ َكْثَر  وَاأل ة  اجَ حَ َكْثَر  األ ر  البَشَ تِنَا  وَ بِإِخْ رًا  اضِ حَ يّ)،  قِ ُفُ األ
ن  نيَ عَ اضِ تَغَ وَ وَمُ م، نَكونُ نَابِذينَ لَهُ هُ تِهِ دْمَ ن خِ يْنا عَ اضَ وَ وَكُلَّما نَبَذْنا وَتَغَ هُ هُ دُمُ ار، نَخْ غَ الصِّ

ليب أَو نَبْذُهُ؟ لُ الصَّ مْ نَّا، حَ دٍ مِ ارُ كُلِّ واحِ يَ نا خَ وَ. هُ تِهِ هُ دْمَ خِ

بَارَكي أَبي"،  ني هِيَ "مُ لِ اليَمِ َهْ لِكُ ألِ ا الـمَ طِيهَ ةُ الَّتي يُعْ فَ لَكوت". أَلصِّ الـميرَاث "رِثُوا الـمَ
دَثٍ  تَّى اإلِجنيلِيُّ كَحَ دٍ نَبَوِيٍّ لِلدَّينُونَةِ، أَرادَهُ مَ هَ شْ امَ مَ نُ أَمَ ابِهِ. نَحْ تِجَ رٌ رَغْمَ احْ اضِ اآلبُ إِذًا حَ فَ
نونَ بِهِ  َزَلِيَّةَ لِلَّذينَ يُؤْمِ بَّتَهُ األ حَ َّبُّ مَ نُ فيهِ الر لِ دَثٍ يُعْ ا، كَحَ عً ْنِ مَ دُ اآلبِ وَاالب جْ رُ فيهِ مَ هَ يَظْ
نيِ هِيَ  لِ اليَمِ ْنُونَةَ أَهْ الَم. نُالحِظُ أَنَّ دَي اءِ العَ نْذُ إِنْشَ لَكُوت مُ مُ الـمَ دَّ لَهُ دْ أَعَ قَ ونَهُ. فَ وَيَتْبَعُ

لَكُوت. ارَكَةٌ في ميرَاثِ الـمَ شَ بَرَكَةٌ وَمُ

وني، ْتُمُ آوَي ونِي، وكُنْتُ غَريبًا فَ يْتُمُ قَ تُ فَسَ طِشْ ونِي، وعَ تُمُ مْ عَ َطْ أ تُ فَ عْ َنِّي جُ ٣٥ أل
َتَيْتُم إِليّ. أ ا فَ بُوسً حْ ُونِي، ومَ ْمتُ زُر ا فَ ريضً ُوني، ومَ وْمتُ ْيَانًا فَكَسَ ر ٣٦ وعُ

نيَ  ادِمِ خَ ا،  بِهَ وا  قَامُ الَّتي  َبَّةِ  وَاحمل ةِ  مَ َّحْ الر الِ  مَ أَعْ دَادِ  بِتَعْ ذِه،  هَ ْنُونَتَهُ  دَي م  لَهُ لِكُ  الـمَ  ُ يُبَرِّر ثُمَّ 
م  وهُ دَمُ هِ كُلَّ الَّذينَ خَ صِ خْ عَ بِشَ مَ َّهُ جَ َن وَ أ هِ، هُ بِيرِ يبُ في تَعْ رِ نْ الغَ . وَلَكِ ةً اجَ َكْثَر حَ مُ األ وَتَهُ إِخْ
ا  ريضً ريَانًا، مَ انًا، غَريبًا، عُ شَ طْ ا، عَ ائِعً َّان، جَ لِكُ الدَّي وَ الـمَ هِ هُ سِ ن نَفْ الً مِ اعِ ة، جَ مَ َّحْ م بِالر لُوهُ امَ وَعَ

ا. بُوسً حْ وَمَ

يْنَاك؟ قَ انَ فَسَ شَ طْ نَاك، أَو عَ مْ عَ َطْ أ ا فَ ائِعً ْنَاكَ جَ َي َأ تَى ر ، مَ ُ قَائِلني: يَا رَبّ ْرَار َب يبُهُ األ ينَئِذٍ يُجِ ٣٧ حِ
وْنَاك؟ ْيَانًا فَكَسَ ر ْنَاك، أَو عُ آوَي ْنَاكَ غَريبًا فَ َي َأ تَى ر ٣٨ ومَ

َتَيْنَا إِلَيْك؟ أ ا فَ بُوسً حْ ا أَو مَ ريضً ْنَاكَ مَ َي َأ تَى ر ٣٩ ومَ
ار،  غَ وَتِي هؤُالءِ الصِ دِ إِخْ َحَ وهُ أل لْتُمُ مِ ا عَ م: أَحلَقَّ أَقُولُ لَكُم: كُلُّ مَ ولُ لَهُ َلِكُ ويَقُ يبُ امل يُجِ ٤٠ فَ

وه! لْتُمُ مِ لِي عَ فَ
اوَبُوهُ:  فَجَ هِ،  صِ خْ لِشَ ةِ  مَ َّحْ الر الِ  مَ أَعْ كُلَّ  بَ  نَسَ َّان  الدّي لِكَ  الـمَ أَنَّ  ن  مِ اليَمنيِ  لُ  أَهْ بَ  جَّ تَعَ
أَنَّ  لُ اليَمنيِ  فُ أَهْ م، يَكْتَشِ وابِهِ لَهُ ن جَ دَتِنَا؟" وَمِ اعَ سَ مُ ا لـِ تَاجً حْ ، يا رَبُّ مُ ْتَ أَن تَى كُنْتَ  "مَ
 ، انٍ شَ طْ ائِعٍ وَعَ ة، بِكُلِّ جَ مَ َّحْ لُوهُ بِالر امَ وهُ وَعَ دَمُ صٍ خَ خْ م، بِكُلِّ شَ هُ عَ ا مَ رًا دَائِمً اضِ َّبَّ كَانَ حَ الر
بَّةَ  حَ وَمَ اهللاِ  حبَّةَ  مَ َنَّ  بِأ نا،  هُ تَّى  مَ يلِيُّ  اإلِجنْ يُذَكِّرُنا   . بُوسٍ حْ وَمَ ريضٍ  مَ  ، ْيَانٍ ر وَعُ غَريبٍ  بِكُلِّ 
إِلى  رِ  النَّظَ تُ  لَفْ روريِّ  الضّ نَ  مِ ا  كَمَ يز.  يِ متَ وال  ما  بَيْنَهُ لَ  فَصْ ال  دَةٌ  واحِ يَّةٌ  وَصِ ما  هُ ريبِ  القَ

انَةٍ كَلِماتِهِ. َمَ َدَّدُوا بِأ ، إِذ ر َّبّ م بِالر دَتِهِ لى وِحْ لِ اليَمني وَالَّتي تَدُلُّ عَ وابِ أَهْ ةِ جَ ريقَ طَ
ا  ةٍ. وَمَ اجَ َكْثَرِ حَ م بِأ ن هُ رٌ في مَ اضِ وَ حَ ، إِذ هُ َّبّ ورِ الر ضُ نِ حُ تيشِ عَ دَ اليَومِ لِلْتَّفْ نْ دَاعٍ بَعْ ا مِ مَ فَ
ةِ هِيَ الكَفيلَةُ  مَ َّحْ الُ الر مَ ، إِذ أَعْ َّبّ َادِ بِالر الةِ وَاالحتِّ رُقِ الصَّ ن طُ اؤُلِ عَ دَ اليَومِ لِلتَّسَ نْ دَاعٍ بَعْ مِ
بَلْ  نَّا،  عَ بِبَعيدِينَ  وا  لَيْسُ ةٍ  اجَ حَ أَكْثَرُ  مْ  هُ نْ  وَمَ ي.  وَيَرْتَضِ اءُ  يَشَ ا  كَمَ هِ  بيحِ وَبِتَسْ تِهِ  دْمَ بِخِ

وارِع.  رُقَاتِ وَالشَّ م في الطُّ نهُ ثِ عَ ُروجِ لِلْبَحْ الِنا، قَبْلَ اخل يَ م في بُيُوتِنَا وَعِ ِدُهُ جنَ

ْلِيسَ  إلِب دَّةِ  ُعَ امل َّةِ  َبَدِي األ النَارِ  إِلى  ني،  العِ مَ يَا  نِّي،  عَ بُوا  إِذْهَ الِهِ:  مَ شِ نْ  عَ لِلَّذينَ  ولُ  يَقُ ثُمَّ   ٤١
نُودِهِ؛ وجُ

ةِ الَّتي  ةَ احلَقيقَ اعَ ، سَ دَّسِ قَ ليبِ الـمُ اعِ الصَّ لَنَتْ في عيدِ ارتِفَ يَّتُنا قَد أَعْ ْجِ لِلدَّينونَةِ. كَانَت ليتور
ا  هَ ضُ نْ يُبْغِ ا، ومَ دُهَ قِ هُ يَفْ سَ بُّ نَفْ نْ يُحِ ب "مَ قِ لى عَ ا عَ الَمِ رَأسً ذا العَ ايِيسَ هَ قَ ا قَلَبَ اهللاُ مَ بِهَ
ريقِ  يَادِ في طَ ْقِ االن رِ  طَ ن خَ مِ ْنَا  َت َّر ذ حَ ثُمَّ  (يو ٢٥/١٢).  َّة"  َبَدِي أ َيَاةٍ  حلِ ا  هَ ظُ فَ يَحْ الَمِ  العَ في هذَا 
 ، ذيرِ ةِ اهللاِ اآلب. وَبَعدَ التَّحْ َّةً في حِكْمَ رِّي ى سِ َّبِّ تَبْقَ جيءِ الر ةَ مَ اعَ َنَّ سَ لِّلني، ألِ ضَ اللِ وَالـمُ الضَّ
 ، ةٍ. وَاليَومَ َمانَةٍ وَحِكْمَ َّبّ بِأ جيءِ الر ْتِظارِ مَ نَ ان ضي زَمَ نا كَيْفَ نَقْ لِّمَ ً لِتُعَ ثَاال لَينا أَمْ ت عَ رَضَ عَ
دِقَاء،  داءٍ وَأَصْ َ أَعْ يزٍ بَنيْ يِ نْ دونِ متَ كُم"، مِ ضَ بُّوا بَعْ َّبِّ يَسوعَ األخيرَةِ "أَحِ يَّةِ الر يْشِ وَصِ تَدْعونَا إِلى عَ
وعَ  َّبِّ يَسُ ، نَروِي قَلْبَ الر فُ عَ م األَضْ صِّ لِلَّذينَ هُ نا وَبِاألَخَ ضِ بَّتِنا لِبَعْ حَ لِ مَ وَةٍ وَغُرَباء. وَبِفِعْ َ إِخْ بَنيْ
َبُّنا كَيْفَ نُرْوي  نا ر لِّمُ ان". في نَصِّ اليَوم، يُعَ شَ طْ : "أَنا عَ َلَمِ ليبِ األ لَى صَ ن أَعْ رَخَ مِ وَ الَّذي صَ بًّا، هُ حُ

. اءِ فَ عَ وَتِنا الضُّ تِنَا إلِخْ دْمَ نْ خِاللِ خِ ورِهِ مِ ضُ يَا بِحُ رّ وَكَيْفَ نَحْ هُ بِاحلُبِّ ال بِالـمُ شَ طَ عَ

شرح اآليات
دِهِ.  جْ رْشِ مَ لِسُ على عَ هُ، يَجْ عَ َالئِكَةِ مَ يعُ امل مِ ، وجَ دِهِ جْ انِ في مَ ْنُ اإلِنْسَ اءَ اب تَى جَ ٣١ مَ

نَ اجلِدَاء. ي اخلِرَافَ مِ َيِّزُ الرَاعِ ا ميُ ض، كَمَ نْ بَعْ م مِ هُ ضَ يِّزُ بَعْ يُمَ ، فَ ُممَ يعُ األ مِ ْهِ جَ عُ لَدَي ْمَ ٣٢ وجتُ
الِهِ. مَ نْ شِ هِ وَاجلِدَاءَ عَ ِينِ نْ ميَ يمُ اخلِرَافَ عَ ٣٣ ويُقِ

وِّرُ  يُصَ نَبَوِيٍّ  دٍ  هَ شْ امَ مَ أَمَ َّنَا  َن أ نَا  لِتُنَبِّهَ  ، النَّصّ يَّةِ  إِفْتِتَاحِ ِ في  َّتَنيْ ر مَ رُ  هَ تَظْ ةٌ  دُ" كَلِمَ جْ "أَلـمَ
َةِ  ور ذِهِ الصُّ لَكُوتِهِ. بِهَ ةِ مَ فْقَ يَأتي بِرِ جيئِهِ وَسَ لُّ يَومَ مَ يَحِ َّبِّ سَ دُ الر جْ َّبِّ لِلدَّينُونَة. مَ يءَ الر جِ مَ
تَلَنُ  يُعْ الَّذي فيهِ سَ اليَومُ  أَي  دِ  جْ الـمَ يَوْمَ  تَّى  اإلِجنيلِيُّ مَ نُ  لِ يُعْ اإلِنسان،  ابنِ  دِ  َجْ مبِ ليئَةِ  الـمَ
لى  ا اجلُلوسُ عَ َّة. أَمَّ ي رِ انٌ أَنْ يَدِينَ البَشَ لْطَ لِكٍ لَهُ سُ مَ ، كـَ ِ ُممَ ميعِ األ امَ جَ َّبِّ يسوعَ أَمَ دُ الر جْ مَ
انِهِ  لْطَ ُممَ وَبِسُ ، دَينُونَةَ األ لِكٍ ، كَمَ َّبُّ مُ بِها الر يُتَمِّ ة الَّتي سَ لَقَ طْ ةِ الـمُ لْطَ ٌ لِلسُّ و رَمز ، هُ رْشِ العَ
ائِرِ  ، لَيسَ كَسَ ، ابنُ اإلِنسانِ لِكُ ذا الـمَ نْ، هَ رار. وَلَكِ َ النَّاس األَخيارِ وَاألَشْ يِّزُ بَنيْ يُمَ لوكِيِّ سَ الـمُ
ا  ميعً م جَ فُهُ رِ وَ يَتَميَّزُ بِكَونِهِ يَعْ هُ م، فَ تِهِ فَ رِ عْ ن دونِ مَ لى النَّاسِ مِ ونَ عَ كُمُ لوكِ الَّذينَ يَحْ الـمُ
 . يَسارِهِ " عن  داءٍ وَ"جِ هِ  ينِ ن ميَ " عَ رافٍ بَنيَ "خِ  َ ُممَ األ مُ  سِ يَقْ َّبُّ سَ ألر هُ.  رافَ َّاعي خِ الر فُ  رِ يَعْ كَما 
فُ  تَتَّصِ ة، كَما  اعَ وَالطَّ َمانَةِ  ةِ واأل َّاعي وإِلى الوَداعَ الر عَ  ةِ مَ القَةِ احلَميمَ إِلى العَ زُ  تَرمُ أخلِرافُ 
رار، كَما  تِقْ دَم االسْ رُّدِ واالستِسالمِ لِألَهواءِ وَعَ زُ إلى التَّمَ تَرمُ ا اجلِداءُ فَ منَ قَطيع. أَمَّ يشِ ضِ بِالعَ
يَكُونونَ من  ؤُالءِ سَ َّبّ هَ ةَ لِلر اعَ َمانَةَ وَالطَّ وا األ اشُ الَّذينَ عَ َّة. إِذًا، فَ َذِي َنانِيّ وَاأل بْعِ األ فُ بِالطَّ تَتَّصِ

مال.  لِ الشَّ يَكونُونَ من أَهْ رِّدونَ سَ تَمَ رون الـمُ ا اآلخَ أَهلِ اليَمني، أمّ

نْذُ  دَّ لَكُم مُ ُعَ َلَكُوتَ امل بَارَكي أَبي، رِثُوا امل الَوا، يَا مُ هِ: تَعَ ِينِ نْ ميَ َلِكُ لِلَّذينَ عَ ولُ امل ينَئِذٍ يَقُ ٣٤ حِ
الَم؛ اءِ العَ إِنْشَ

ة  ني بِكَلِمَ لِ اليَمِ َّبُّ بِدَينونَةِ أَهْ ةُ الدَّينُونَة. يَبْدَأُ الر اعَ ْتي سَ َبرارِ وَاألشرارِ، تَأ لِ بنيَ األ صْ دَ الفَ بَعْ
لِنَيْلِ  م  وهُ يَدْعُ ثُمَّ  الئِكَتِهِ.  وَمَ اهللاِ  نِ  كِ سْ مَ ن  مِ أَي  دِ  جْ الـمَ نَ  مِ قْتِرَابِ  لِالِ وَةٍ  كَدَعْ الَوا"  "تَعَ


