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نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي من إنجيل متى،
االصحاح الخامس واالعداد  43الى  .48اليكم قراءته باسم الرب يسوع المسيح .يقول:
َما أََنا فَأَقُو ُل لَ ُكم :أ ِ
ب َق ِريب َ ِ
وس ِمعتُم أََّنه ِق َ ِ
اء ُك ْم َوَب ِارُكوا
ض َع ُد َّو َك .أ َّ
َحُّبوا أ ْ
ك َوتُْبغ ُ
يل :تُح ُّ َ
ََ ْْ ُ
َع َد َ
ْ
ِ
ون ُكم وصلُّوا أل ْ َِّ
ِ
َِّ
الَ ِعنِي ُكم وأ ْ ِ
ون ُك ْم
ضَ
ون إِلَ ْي ُك ْم َوَي ْ
ط ِه ُد َ
ين ُي ْبغ ُ
ين ُيس ُيئ َ
َج ِل الذ َ
املَةَ الذ َ
ضَ ْ َ َ
َحس ُنوا ُم َع َ
ْ َ
ِِ
ِِ
ونوا أ َْبَناء أَبِي ُكم الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ين،
ات ،فَِإَّنهُ ُي ْش ِر ُ
فَتَ ُك ُ
ق بِ َش ْمسه َعلَى األَ ْش َر ِار َوالصَّالح َ
َ
ُ
ََ
ٍ
َِّ
َما َي ْف َع ُل
َوُي ْم ِط ُر َعلَى األ َْب َر ِار َو َغ ْي ِر األ َْب َر ِار .فَِإ ْن أ ْ
ين ُي ِحُّب َ
َحَب ْبتُ ُم الذ َ
ون ُك ْم ،فَأََّيةُ ُم َكافَأَة لَ ُك ْم؟ أ َ
ق لِ ْلع َ ِ
ٍ ِ
ك َحتَّى ُجَباةُ َّ
َما
ط ،فَأ َّ
الض َرائِ ِب؟ َوِا ْن َرَّح ْبتُ ْم بِِإ ْخ َوانِ ُك ْم فَ َق ْ
َذلِ َ
ادة تَ ْف َعلُ َ
َي َش ْيء فَائ ٍ َ
ون؟ أ َ
ي هو َك ِ
ِِ
ِ
َن أََبا ُكم الس َ ِ
ينَ ،ك َما أ َّ
ام ٌل.
َي ْف َع ُل َذلِ َ
ون ؟ فَ ُك ُ
ونوا أ َْنتُ ْم َكامل َ
ك َحتَّى ا ْل َوثَنُّي َ
ُ
َّماو َّ ُ َ
هذه أقوال المسيح العظيم
ون ُكم .صلُّوا أل ْ َِّ
ِ
َِّ
َع َداء ُكم .ب ِارُكوا الَ ِعنِي ُكم .أ ْ ِ
ِ
ين
ين ُي ْبغ ُ
أَحُّبوا أ ْ َ ْ َ
َج ِل الذ َ
املَةَ الذ َ
ضَ ْ َ
ْ
َحس ُنوا ُم َع َ
ِ
ون ُك ْم .المسيح يوضع أربعة حواجز أمامنا بأقواله هذه ويقول ما
ضَ
ون إِلَ ْي ُك ْم َوَي ْ
ط ِه ُد َ
ُيس ُيئ َ
ونوا أ َْبَناء أَبِي ُكم الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ات .ويبين لنا الفرق بين المحبة اللي
هي النتيجة :فَتَ ُك ُ
َ
ُ
ََ
يريدها هو تكون فينا والمحبة العمومية الموجودة في العالم .بدأ قولهَ :و َس ِم ْعتُ ْم أََّنهُ ِقي َل:
ِ
تُ ِح ُّ
ك .الجملة األولى :تحب قريبك هي من شريعة موسى ،أما
ض َع ُد َّو َ
ب قَ ِر َيب َك َوتُْبغ ُ

الثانية :وتبغض عدوك فهي من الناس .اليهود أضافوا تعاليمهم التي ليست لها عالقة
ِ
ك وال يأمر بقتل العدو واال فلمذا أرسل
ض َع ُد َّو َ
بشريعة اهلل .الرب لم يقل أبدا َوتُْبغ ُ
المسيح وبشرنا بغفران الخطايا والخالص الذي قال :النه هكذا احب اهلل العالم حتى بذل
ابنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة األبدية؟

اهلل محبة وهو يريد ان تكون فينا محبته .ويريد ان نكون مخلصين في كل شيء .قال
ك ْاو ِح َم َارهُ َش ِاردا ،تَُرُّدهُ الَ ْي ِه .من جهة العداوة،
ت ثَْوَر َع ُد ِّو َ
صَ
اد ْف َ
مثال في شريعته :إ َذا َ
الكتاب المقدس يصرح اننا كلنا أعداء اهلل بالخطية .يقول :وأنتم يا من كنتم في الماضي

أجانب وأعداء في الفكر بأعمالكم الشريرة قد صالحكم اآلن في جسد بشرية ابنه بالموت.
االيمان بان اهلل واحد مثال هو جيد ،لكنه ال يضعنا في عالقة مع اهلل االب وال يضمن
لنا الخالص .لهذا يقول :اهلل صالحنا االن في جسد بشرية إبنه بالموت.
االقوال اللي ق أرناها في البداية هي من موعظة المسيح على جبل ،وهي في االصحاح
الخامس والسادس والسابع في هذا االنجيل .في هذه الفصول سيدنا يسوع المسيح يذكر
ستة معتقدات شعبية ولكنه ألغاها كل مرة بقوله :أما أنا فأقول لكم .أقوال الرب يسوع
المسيح هي شريعة ذهبية جديدة أعطاها لنا للحياة بحسب إرادة اهلل االب مؤسسة على
المحبة .االنسان يتغير في كالمه ووعوده وعواطفه .وأن يحب أعدائه ،فهذا مستحيل
بسبب الخطية .فهو يكره بسهوله ويصلي أن يصيبهم الويل واألمراض والهالك وكل
مصائب الدنيا أكثر مما سببوه له .حتى لما يقول أنه يغفر ،يقول عمره ما ينسى .قلبه
متناقض ،يبارك ويلعن ،يضرب ويهدئ ،يسلم ويسخط .لما يقول أنه يحب ،فهو يطلب
الحب له أوال .بسبب األنان .هذه طبيعة االنسان .ال يعرف أن الحب الحقيقي يتطلب
تضحية لخير اآلخر ،والتضحية تمشي مع الصبر والرجاء .واإلنسان ما يحب يضحي
حتى لو كان مكانه في صف.
لكن المحبة اللي يتكلم عليها المسيح هي نوع آخر ،المسيح يشجعنا ويوضعنا أعلى مما
تعتقد به الناس وتمارسه بالطبيعة .المحبة لألعداء ليست عادية وال هي غريزة فينا .إنها
محبة متطوعة تفوق العواطف والعقل .لهذا االنسان الطبيعي ما يقدر يفهما إال إذا كان
فيه روح المسيح .صحيح ان بعض المرات نفشل حيث ما نشوف نتيجة ،كل ما نعمله
من خير يظهر بال نفع .فنفكر أين الفايدة؟ ضياع الوقت وضياع الصحة .لنفكر قليال.
لو يسوع المسيح فشل لما كانت الناس تعانده وترفضه وتستهزئ به ورفض الموت على
الصليب ،كيف يكون االنسان والعالم اليوم؟ أكيد ان الكل يكون اضمحل وفسد بسبب
كثرة الشرور .لكن المجد للرب النه كان متواضع وطائعا حتى الموت ،وأعطى روحه
القدوس لمحبيه حين قال لهم :أنتم ملح األرض ،انتم نور العالم.

ِ
ِ
ص ُد ِفي َوْقتِ ِه إِ ْن ُكَّنا
فإن كنا نتألم من أجل المسيح ،فَالَ َن ْف َش ْل في َع َمل ا ْل َخ ْي ِر ألََّنَنا َسَن ْح ُ
الَ َن ِك ُّل .المسيح يبغي يكون فينا هذا الحب النه من اهلل والن به نتشابه بإلهنا ومخلصنا

وننتصر على روح البغضاء والشر المنتشرين في العالم .اهلل يريدنا نتحمل المشقات

بصبر ونتكلم بوداعة مقاومي اإليمان عسى أن يمنحهم اهلل التوبة فيعرفوا الحق بالتمام
فيعودوا إلى الصواب ناجين من فخ إبليس الذي أطبق عليهم ليعملوا إرادته.
محبة األعداء ما تجي من عاطفة القلب ،إنما من إرادة حره ،إختيار .ترفض البغضاء
واالنتقام .هذا ال يمكن ان يحصل إال بعون روح المسيح القدوس فينا .يقول أيضا:
ِ
وصلُّوا أل ْ َِّ
ون ُك ْم .في نفس االصحاح الرب يسوع المسيح
ضَ
ون إِلَ ْي ُك ْم َوَي ْ
ط ِه ُد َ
ين ُيس ُيئ َ
َج ِل الذ َ
َ َ
يعلمنا نقول لما نصلي :واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين الينا .واضح.
محبة األعداء ال يمكنها ان تكون إال إذا غفرنا لهم وصلينا من أجلهم ،وحينئذ نتحرر
نحن أيضا من الم اررة .لكن مرة أخرى ،المسيح يبين لنا عدم إستطاعتنا على محبة
األعداء والصالة والغفران .فهو يعرف اننا من طبيعتنا غير قادرين أن نحب كما يأمرنا.
لكنه يريدنا ان نعترف باحتياجنا اليه ونطلب عونه وقوته لنحب ونغفر ونصلي بحسب
روح اهلل القدوس .بااليمان في يسوع المسيح فقط نقدر نبّين المحبة لكل الناس .هذا ليس
فشل بل إنه قوة اهلل فينا .بهذا نميز بين أوالد اهلل وأوالد إبليس ،من ال يمارس الصالح
فهو ليس من اهلل .كذلك من ال يحب أخاه .البغضاء والقتل هم من الشيطان عدو
النفوس .كل من يبغض غيره فهو يطيع إبليس .وكل من يبغض أخاه فهو قاتل والقاتل
ال تكون له حياة أبدية ثابتة فيه.
المسيح اللي كان يعرف ما كان ينتظره من ألم واستهزاء من الناس حتى الموت ،سبق
فعلم تالميذه وكل المؤمنين به أهمية المحبة والغفران والصالة .ألََّن ُك ْم لِهَ َذا ُد ِعيتُ ْم .فَِإ َّن
ِ
َجِلَنا ،تَ ِاركاً لََنا ِمثَاالً لِ َك ْي تَ ـ ـ ـ ـتَّـ ـبِ ُعوا ُخطُواتِ ِه .الَِّذي لَ ْم َي ْف َع ْل َخ ِطَّيةً َوالَ
يح أ َْيضاً تَأَلَّ َم أل ْ
ا ْل َمس َ
َّ
ِ ِ
ِ
َِّ
ِ ِِ
ان ُي َسلِّ ُم
ُو ِج َد في فَمه َم ْكٌر ،الذي إِ ْذ ُشت َم لَ ْم َي ُك ْن َي ْشت ُم ع َوضاً َوِا ْذ تَأَل َم لَ ْم َي ُك ْن ُيهَ ِّد ُد َب ْل َك َ
لِمن ي ْق ِ
وت َع ِن
ضي بِ َع ْد ٍل .الَِّذي َح َم َل ُه َو َن ْف ُسهُ َخ َ
ط َاي َانا ِفي َج َس ِد ِه َعلَى ا ْل َخ َشَب ِة لِ َك ْي َن ُم َ
َْ َ

اغ ِف ْر لَهُ ْم
ا ْل َخ َ
ط َايا فََن ْحَيا لِ ْلبِِّر .على الصليب يسوع صلى من أجل الذين صلبوهَ :يا أََبتَاهُ ْ
يد أ َّ ِ
ألََّنهم الَ يعلَمون ما َذا ي ْفعلُون .الصالة هي نعمة من اهلل م َخلِّ ِ
يع
صَنا الَِّذي ُي ِر ُ
ُْ َ ْ ُ َ َ َ َ َ
َن َجم َ
ُ
اح ٌد بين ِ
ِ
ِ
ِ
الن ِ
ون وِالَى َم ْع ِرفَ ِة ا ْل َح ِّ
َّ
اهلل
ون .ألََّنهُ ُي َ
وج ُد إِلَهٌ َواح ٌد َوَوسيطٌ َو َ ْ َ
ق ُي ْقبِلُ َ
اس َي ْخلُ ُ
ص َ َ
ق ُك ُّل و ِ
ِ
ِ
اسِ :
ِّد ِ
الن ِ
َو َّ
اح ٍد َم َع قَ ِريبِ ِه.
يح .فلن ْ
ب َونتَ َكلَّ ُم بِالص ْ
ط َرُح َع ْنّا ا ْل َكذ َ
ان َي ُسوعُ ا ْل َمس ُ
اإل ْن َس ُ
َ

الهدف من محبة االعداء والصالة لخيرهم هو أن نكون :أ َْبَناء أَبِي ُكم الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ات.
َ
ُ
ََ
ِِ
ين َك َما أ َّ
َن
كمل وصيته بقوله المجيد :فكونوا أ َْنتُ ْم َكامل َ
كما قال المسيح .ثم الرب يسوع ّ
ي هو َك ِ
أََبا ُكم الس َ ِ
ام ٌل .بالطاعة للمسيح يسوع والثبات في كلمته نحن كاملين فقط النه
ُ
َّماو َّ ُ َ
ِ
ِ
ِ
َِّ
اء .فلنطلب عون الرب الذي أحبنا الى
اسةً َوِف َد ً
ص َار لََنا ح ْك َم ًة م َن اهلل َوبِّاًر َوقَ َد َ
هو الذي َ
الموت وغفر لنا في عمق آالمه كل خطايانا على الصليب .الرب رحيم ورؤوف ،بطيء
الغضب ووافر الرحمه .ال يسخط الى االبد وال يحقد الى الدهر .لم يعاملنا حسب
خطايانا ولم يجازينا حسب آثامنا .كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا معاصينا .بفضل
يسوع المسيح الشاهد األمين ،بكر القائمين من بين األموات ،ملك ملوك األرض ،ذاك
الذي بدافع محبته لنا مات ألجلنا فغسلنا بدمه من خطايانا ،نعم .له المجد والسلطان إلى
أبد اآلبدين .آمين .ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح معكم كل يوم .آمين.

ربنا والهنا.
نحن بحاجة إلى قوة حبك أكثر من أي شيء
آخر عندما ترسلنا إلى الناس.
بدون حبك ال يمكننا أن نساعد أحدا .أعطنا روح
الشفقة حتى ال نتجاوز من هو في حاجة للعون.
اسمع لنا إكراما إلبنك مخلصنا يسوع المسيح.

Herramme ja Jumalamme.
Me tarvitsemme rakkautesi voimaa
enemmän kuin mitään muuta,
kun lähetät meidät lähimmäistemme luo.
Ilman sitä emme kykene auttamaan
heitä.
Anna meille armahtava mieli,
ettemme kulkisi
kenenkään apua tarvitsevan ohi.
Kuule meitä Poikasi Jeesuksen
Kristuksen,
meidän Herramme tähden.

Keskustelun kysymyksia:
1- Jos Herra tietää että olemme heikkoja, sunnin tähden, miksi sitten hän antaa meille
näin maahdottomia määräyksiä
2- Mitä tarkoittaa: Rakastaa vihollisiasi? Mitä rakkaus on? Kuka on vihollinen?
3- Herra on myös puhunut rukouksesta. Mitä rukous on?
4- Haluatko sellaisen rakkauden?
5- Sano muutamalla sanalla Davidin saarnan sisältö?
Jos haluatte että osallistun keskusteluun, tässä on minun skype osoite : 4friends
Ja kännykkä numero whatsapissa : 040 4849931
Kiitos, shukran
David Ezzine

