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مايوامثال الرب يسوع 

كن مثمرا
مثل الحنطة والزوان  (قراة: متي١٣:٢٤ - ٣٠ )

الحنطه هي القمح وتشير في الكتاب المقدس الي المومنين والزارع هو هللا لكن يوجد زارع اخر عدو زرع 
زوان ليال وهو عشب يشبه القمح لكنه ردئ ال يصلح لالكل وما يميز الحنطة عن الزوان هو الثمر.

مكتوب انه من ثمارهم تعرفونهم. اوالد هللا مميزين جدا.. ليس خطه هللا لحياتنا ان نقلع الزوان. فال تضيع 
مجهودك وسالمك في انتقاد غيرك فهي محاوالت من عدو الخير الشغالنا بالمشاكل وباالخرين..

اهتم بنموك الروحي واثمارك اكثر فاكثر لناتي بثمر ثالثين وستين ومائة...
"انا الرب فاحص القلب مختبر الكلى العطي كل واحد حسب طرقه حسب ثمر اعماله"

كن امين                                                                                                      
مَثل الوزنات (قراءة مت ٢٥ : ١٤ - ٣٠)                                                                                          

ته، إّنما يهتم بأمانة عبيده وهو يتوقع منهم عدم اهمالهم  ال ينتظر هللا الربح في ذاته، وال يهتم بكميَّ
للمسؤولية. فالعبد الذي أخفي الوزنة عاش عاطًال بال ربح. لقد كان موقفه تجاه المسؤولية موقف سلبي 
جدا جدا. وعندما نترك أنفسنا للسلبية نصبح ضيقي التفكير وبالتالي نحكم على االمور بحسب حالة السلبية 

اللتي نعيشها...
ومن مثل الوزنات نفهم أن الربح يجلب ربًحا، والخسارة تجلب خسارة. قد تكون لديك وزنات مختلفة و لكن 

قد تكون وزنة خباناها و نسيناها مع مرور االيام. لنبحث عنها ولنخرجها للنور لكيما نتاجر بها

كن مدركا لقيمتك
مثل اللولؤة كثيرة الثمن (قراءة مت ١٣ : ٤٥-٤٦ )                                                                     

ان كانت قيمة المجوهرات تقدر بحجم االحجار الكريمة التى تزينها. وقد يكلف ذلك محبيها الكثير القتنائها 
هذا مافعله تجاهنا الهنا المحب. كلما شعرت انك بال قيمة ردد هذه الجملة ـــــــــــ أنا غالي

ُه بـِإْنَسان َتاِجر َيْطُلُب آلِلَئ َحَسَنًة.. من جديد َمن يطلب (الآللئ) هو المسيح، الذي  َماَواِت. ُيشبَّ َمَلُكوُت السَّ
نـزل من عرش المجد إلى هذا العالم الفقير البائس، سعيًا وراء الآللئ ليزين تاجه إلى األبد.

َمن.. تلك هي الكنيسة، التي هي ذات قيمة عظيمة في عينيه، والتي بذل نفسه  ُلْؤُلَؤًة َواِحَدًة َكِثيَرَة الثَّ
ألجلها وعند الصليب َباَع ُكلَّ َما َكاَن َلُه َواْشَتَراَها.. فهناك أفقر نفسه حرفيًا ليشتري الكنيسة كلؤلؤة 

ُمختارة خاصة به وكما أّن اللؤلؤة تتكّون داخل محارة بسبب اآلالم الناتجة عن اإلثارة نتيجة دخول جسم 
نت الكنيسة من الطعنة التي ُطعن بها جنب المخّلص، ومن الجروح التي ُجِرح بها جسمه. غريب، كذلك تكوَّ

كن غافرا
مثل العبد القاسي (قراءة مت ٣٥:٢٣-١٨)

يكشف هذا المثل رحمة هللا وغفرانه لنا ولكنه في المقابل يكشف قسوة قلب االنسان نحو أخيه فالعبد 
الذي تحرر من الخوف ومن العبودية ومن الديون نسي في لحظة حالته السابقة وديونه وعذابه و تقسي

ين كله اال انه لم يستطع ان يستمتع  قلبه ولم يسامح أخيه. وعلي الرغم ان الملك قد غفر له وسامحه بالدِّ
بهذا الغفران النه لم يرحم أخيه. في كل مرة تشعر فيها انك ال تستطيع ان ترحم او تسامح أخيك تذكر 
كيف سامحك هللا وأعطاك غفرانا كامال، فإدراكنا كيف غفر لنا المسيح غفرانا كامال يجب ان يقودنا الي 

االستعداد الكامل الدائم للغفران لآلخرينانت اكثر من سيستريح ويستفيد من الغفران فعدم الغفران يسبب 
الم مرير                                                                                                                                  

لنصلي من اجل وحدة الكنيسة                    لنصلي ألجل مستقبلنا مدارس االحد ، الشبيبة، الشباب

علي موعدنا مع اجتماع الصاله القادم


