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نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح. عظتنا اليوم هي من إنجيل 
 الرب يسوع المسيحأقوال قراءة . اليكم 17الى  10واألعداد  15ح يوحنا االصحا

 وبإسمه. 

َمَحبَِّتي َكَما َأنِّي َأَنا َقْد َحِفْظُت َوَصاَيا َأِبي َوَأْثُبُت ِإْن َحِفْظُتْم َوَصاَياَي تَْثُبُتوَن ِفي 
َهِذِه ِهَي . 12. َكلَّْمُتُكْم ِبَهَذا ِلَكْي َيْثُبَت َفَرِحي ِفيُكْم َوُيْكَمَل َفَرُحُكمْ . 11 ِفي َمَحبَِّتِه.

ْيَس أَلَحٍد ُحبٌّ َأْعَظُم ِمْن َهَذا لَ  .13 َوِصيَِّتي َأْن ُتِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعضًا َكَما َأْحَبْبُتُكْم.
 .15 َأْنتُْم َأِحبَّاِئي ِإْن َفَعْلتُْم َما ُأوِصيُكْم ِبِه. .14 َأْن َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُه أَلْجِل َأِحبَّاِئِه.

يُكْم َعِبيدًا أَلنَّ اْلَعْبَد اَل َيْعَلُم َما َيْعَمُل َسيُِّدهُ  ْيُتُكْم َأِحبَّاَء  .اَل َأُعوُد ُأَسمِّ َلِكنِّي َقْد َسمَّ
َلْيَس َأْنُتُم اْخَتْرُتُموِني َبْل َأَنا اْخَتْرُتُكْم . 16 أَلنِّي َأْعَلْمُتُكْم ِبُكلِّ َما َسِمْعُتُه ِمْن َأِبي.

 لَّ َما َطَلْبُتْم ِباْسِمي.َوَأَقْمُتُكْم ِلَتْذَهُبوا َوتَْأُتوا ِبَثَمٍر َوَيُدوَم َثَمُرُكْم ِلَكْي ُيْعِطَيُكُم اآلُب كُ 
  ِبَهَذا ُأوِصيُكْم َحتَّى ُتِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعضًا.. 17

 هذه كلمة اهلل المجد للرب

؟ ما هي عالمة المسيحي، بمذا االيمان كيف نعرف الفرق بين المؤمن المسيحي والمّدعي
تشير الى االنتماء. الياء ليتمّيز؟ في كلمة المسيحي نجد كلمة المسيح مضاف اليها حرف 

يسمع كالمه المسيحي هو الذي ينتمي الى المسيح. فهو تـــلميذ المسيح وهو من أتباعه. إذن 
حياته. ال ينكر المسيح وال يستحي به بل يبشر به. حفظ وصايا أساسا ل وضعهيو  حتفظ بهيو 

أحبنا هو النه وصينا ان نحب بعضنا يسوع ي والمحبة.والرجاء نتج االيمان يسوع المسيح ي



ونحن نعيش  نمّو في معرفة اهلل االبة ال تكون وحده وال سالم حقيقي وال بوالن بدون مح أوال
. تشتتو  نكسرتعائالت بسبب غياب المحبة . الخداعو والبغضاء ي عالم خاضع للغضب ف

هو والسالم لكن ما فيه سالم.  لوا سالم سالمو يقالشعوب. بين في البيوت والتهديد التهديد 
يسوع لنا في كن كل واحد يريد االخرين يحبوه هو. يتكلموا على الحب ل .وحدهيسوع المسيح ب

هو  .في سالم ثابت وحب حقيقيالمسيح العظيم كل ما نحتاج اليه لحياة صالحة طاهرة 
 تغّير حياتنا يوم بعد يوم. فهو كلها محبة وهي تهكلم .افين اهلل غرس محبة الذيسالمنا وهو 
  .في قلوبنا بالروح القدس الذي وهبنا إياه ة اهللأفاض محب

 

 .أوال، لكن لمصلحة االخرين الخاصةأحبوا بعضكم بعضا. المحبة ال تنظر الى مصلحتها 
َواَل تَُقبُِّح َواَل َتْطُلُب َما ِلَنْفِسَها َواَل  اَل َتَتَفاَخُر َواَل َتْنَتِفخُ اْلَمَحبَُّة َتَتَأنَّى َوَتْرُفُق. اْلَمَحبَُّة اَل َتْحِسُد. 

َوَتْحَتِمُل ُكلَّ َشْيٍء َوُتَصدُِّق ُكلَّ َشْيٍء  .َواَل َتْفَرُح ِباإِلْثِم َبْل َتْفَرُح ِباْلَحقِّ  دُّ َواَل َتُظنُّ السُّؤَ ــَتْحتَ 
والمحبة هي ثمر اهلل محبة.  َاْلَمَحبَُّة اَل َتْسُقُط َأَبدًا. َوَتْرُجو ُكلَّ َشْيٍء َوَتْصِبُر َعَلى ُكلِّ َشْيٍء.

 معه.في صلة ونبقى  كونمن خالل الصالة ننغذي أرواحنا و  اهللة بكلمالروح القدس فينا. 
 يمكننا أنننمو في معرفة مخلصنا و يوميا وقراءة كلمته بالصالة الى اهلل باسم يسوع المسيح 

وهذه الثمار  المبارك. اهلل نتجّنب كل شّر. بالثبات في االيمان بيسوع نأتي بثمار لمجد إسم
 .والطهارةحق والرحمة وال المحبةأعمال هي 

 

أيها األوالد الصغار، ال : ما هو مكتوبك الرب يريدنا أن نسمع له ونعيش بحسب وصيته.
عندئذ نتأكد ، واللسان، بل تكون محبة عملية حقةيجب أن تكون محبتنا مجرد ادعاء بالكالم 

ما يعرف فالمّدعي االيمان أما  .وتطمئن نفوسنا في حضرة اهلل لحقنا نتصرف بحسب اأن
حّبه هو ه. سمحبة اهلل ليست في نف والن المسيح َيْحَفُظ كاَلم نه الالا هاَل ُيِحبّ هذه الحقيقة و 

َأَخاُه َفُهَو َكاِذٌب. أَلنَّ َمْن َوَأْبَغَض  ِإْن َقاَل َأَحٌد: ِإنِّي ُأِحبُّ اهللَ كذلك من دافع األنان والتكبر. 
ُة ِمْنُه: اَل ُيِحبُّ َأَخاُه الَِّذي َأْبَصَرُه، َكْيَف َيْقِدُر َأْن ُيِحبَّ اهلَل الَِّذي َلْم ُيْبِصْرُه؟ َوَلَنا َهِذِه اْلَوِصيَّ 

. كلمة المسيح دون رياءبوحده نستطيع ان نحب يسوع ب َأنَّ َمْن ُيِحبُّ اهلَل ُيِحبُّ َأَخاُه َأْيضًا.
 . نافرح الرب هو قوت .تفّرح وتطمئن



 

فإن ملء البهجة في حضرتك وفي يمينك  .هديتني سبل الحياة: 16ويقول داود في مزموره 
حتى اآلن لم تطلبوا باسمي شيئا. اطلبوا وفي مكان آخر يقول الرب يسوع:  .مسرات أبدية

 نامشيئة اهلل هي قداست. والسالم والسعادةللفرح مشيئة اهلل هي  .تنالوا فيكون فرحكم كامال
مشيئة والكذب والخيانة والغش والحسد وأال ننطق باسم اهلل باطال.  نع عن الزنىـــمتنذلك بأن 

. َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه ُسِرْرُت. َلُه اْسَمُعوا :هعنقال اهلل  النهي أن نسمع ليسوع اهلل 
كان في نا إسم اهلل الذي هو اآلب. علميسوع فإننا نسمع هلل الذي أرسله.  يسعلما نسمع ل لهذا

 اآلب خرج وجاء الى العالم. فهو مولود من اهلل ال مخلوق. حضن اآلب ومن 
 

َلْيَس ِلي اْلكاَلُم الَِّذي َتْسَمُعوَنُه أبيه. يقول مثال:  اهللدائما مشيرا الى يتكلم يسوع المسيح كان 
الكالم . وكذلك: ما زال أبي يعمل إلى اآلن وأنا أيضا أعمل: يقولو  َبْل ِلآلِب الَِّذي َأْرَسَلِني.

نما اآلب الحال في هو يعمل . وفي هذا االنجيل يقول: انا الذي أقوله ال أقوله من عندي وا 
راعي الخراف وأن هو  هو الطريق والحق والحياة فال أحد يأتي الى اآلب إال بي. ويقول إنه

َأَنا اْلَكْرَمُة اْلَحِقيِقيَُّة هذا االصحاح يقول: بداية في و اهلل أبيه.  هو له. والبّوابَيْفَتُح  اْلَبوَّابُ 
 َوَأِبي اْلَكرَّاُم. َأَنا اْلَكْرَمُة َوَأْنُتُم اأَلْغَصاُن. 

 

، أَلنَُّكْم ِبُدوِني اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْفَعُلوا َشْيًئا. ُاْثُبُتوا الَِّذي َيْثُبُت ِفيَّ َوَأَنا ِفيِه هَذا َيْأِتي ِبَثَمٍر َكِثيرٍ 
ِة، َكذِلَك ِفيَّ َوَأَنا ِفيُكْم. َكَما َأنَّ اْلُغْصَن اَل َيْقِدُر َأْن َيْأِتَي ِبَثَمٍر ِمْن َذاِتِه ِإْن َلْم َيْثُبْت ِفي اْلَكْرمَ 

يتغذى من الماء السائل داخل  الكرمةمفهوم. الغصن الثابت في  .َأْنُتْم َأْيًضا ِإْن َلْم َتْثُبُتوا ِفيَّ 
. مهما وُنثِمر للفرح ناختار ه. الاختارنا لنكون هو ماء الحياة وخبز الحياة. فهو الكرمة. يسوع 

ومعقدة فإنها مع المسيح سعيدة وناجحة. هذا ليس مجرد كالم إنما كانت الطريق صعبة 
المسيح ربا ومخلصا في حياته. اهلل يدعونا وكل إنسان الى حقيقة في حياة كل من قبل يسوع 

 . ناا فرحذصحيح أن المسيحي هو خاطئ، لكنه مفدي وه. والحياة الفرح والسعادة والسالم
 



ألجل المسيح تسرني الضعفات واإلهانات والضيقات الرسول بولس كتب هذه الحقيقة فقال: 
 فرح الرب قوتنا. .ا فحينئذ أكون قوياواالضطهادات والصعوبات ألني حينما أكون ضعيف

اختارنا للمحبة. ال للمنافسة مع بعض وال للبغضاء والحقد. المسيحي يبين محبة اهلل  يسوع
َلْيَس أَلَحٍد ُحبٌّ َأْعَظُم ِمْن َهَذا َأْن ال: ق .أظهر لنا حبه على الصليب والرب يسوع .لآلخرين

ْم َعِبيدًا َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُه أَلْجِل َأِحبَّاِئِه. َأْنُتْم َأِحبَّاِئي ِإْن َفَعْلُتْم َما ُأوِصيُكْم ِبِه. اَل َأُعوُد ُأَسمِّيكُ 
  أَلنَّ اْلَعْبَد اَل َيْعَلُم َما َيْعَمُل َسيُِّدُه.

 

يُكْم َعِبيداً  خجل وال عار. موسى كان عبد  اهلل ليس فيها. يقول يسوع. خدمة عبد اَل َأُعوُد ُأَسمِّ
ة مرات. اهلل وخادم اهلل وكذلك الملك داود. الرسول بولس سمى نفسه عبد يسوع المسيح عد

في خدمتنا ليسوع نحن عبيده وخّدامه. ولكن الرب أعطانا لقب أفضل حيث يدعونا أحبائه 
أما الذين قبلوه، أي وبهذا يعطينا الحق ان نكون في عالقة حميمة مع اهلل كما يقول الكتاب: 

وال وهم الذين ولدوا ليس من دم  الذين آمنوا باسمه فقد منحهم الحق في أن يصيروا أوالد اهلل
أننا أوالد اهلل  مع أرواحناوروحه القدوس يشهد  من رغبة جسد وال من رغبة بشر بل من اهلل.

 وبه ننادي أبا يا أبانا.
 

ة ورثفقد جعلنا اهلل اهلل وما دمنا أبناء  اهلل في الخوف، لكننا أبناء للشر نسيرنحن ليسنا عبيدا 
ولس عّبر على هذه الحقيقة فقال: مع المسيح. والرب اختارنا لنكون شهودا له. الرسول ب

فنحن إذن سفراء المسيح وكأن اهلل يعظ بنا نتوسل بالنيابة عن المسيح منادين: تصالحوا مع 
الرب  فإن الذي لم يعرف خطيئة جعله اهلل خطيئة ألجلنا لنصير نحن بر اهلل فيه. .اهلل

َأَنا اختارنا ودعانا لنكون شركاء له وننظر اليه في جميع األمور بالصالة والدعاء. يقول: 
 ُتْم ِباْسِمي.اْخَتْرُتُكْم َوَأَقْمُتُكْم ِلَتْذَهُبوا َوَتْأُتوا ِبَثَمٍر َوَيُدوَم َثَمُرُكْم ِلَكْي ُيْعِطَيُكُم اآلُب ُكلَّ َما َطَلبْ 

  ُتِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعضًا. ِبَهَذا ُأوِصيُكْم َحتَّى
 

هي: هكذا أحب اهلل العالم حتى بذل إبنه رسالته بجوده وخالصه. و ر شّ بنعم. الرب أرسلنا لن
نحن ال نطلب أن يحقق الوحيد لكي ال يهلك كل من يرمن به بل تكون له الحياة األبدية. 



ظم إسم الرب طموحاتنا ورغباتنا الخاصة وال نطلب هالك األعداء. لكننا نطلب أوال أن يتع
ننا لكي مشيئة اهلل في حياتنا وحولنا ونطلب الخير لغيرنا حتى للذين يكرهو أن تكون و فينا اهلل 

ء الن من رجا لهمما في دعوته وا رفحقيقية ويتوبوا فيعمعرفة  ا اهلليفتح الرب أذهانهم ليعرفو 
إن نهاية الشرير عن طرقه السيئة لكي يحيا.  رجوعاهلل ال يفرح بموت الشرير لكن اهلل يفرح ب

 ،نبهين لرفع الصالة دائماــفتعقلوا إذن وكونوا متيقول الكتاب. كل شيء قد صارت قريبة. 
هذه  أهم شيء هو أن تبادلوا بعضكم بعضا المحبة الشديدة ألن المحبة تستر إساءات كثيرة.و 

 . الصادقةأقوال اهلل 
 

بالمحبة  بهذا يتميز المسيحي: َنَرى ُنورًا. هَيْنُبوَع اْلَحَياِة. ِبُنورِ  هِعْند. أكثر نحبهأكثر نعرف اهلل 
بمحبة  .م المسيحقريبين بد نامن قبل بعيدين قد صر ا الذين كننحن  التي وضعها إبن اهلل فينا

بعضنا لنتقوى ِلَعَمِل اْلِخْدَمِة ِلُبْنَياِن  مواهب لكل واحدأعطى  فهونحب بعضنا بعض.  المسيح
َأْطَفااًل اَل َنُكوَن  َكيْ  اْلَمِسيحِ  في ِإَلى ِإْنَساٍن َكاِملٍ ونصل يَماِن َوَمْعِرَفِة اْبِن اهلِل َوْحَداِنيَِّة اإلِ في 

 َبْل َصاِدِقيَن ِفي اْلَمَحبَّةِ ، لضَّ مالْكٍر ِبمَ  ِحيَلِة النَّاسِ فارغ من  َتْعِليمٍ وِليَن ِبُكلِّ ُمْضَطِرِبيَن َوَمْحمُ 
 آمين.له المجد.  يحُ اْلَمسِ يسوع  رفةعفي مِفي ُكلِّ َشْيٍء كبر نل
 

ق السماء ضابط الكل خالأنا أومن باهلل اآلب الشهادتنا التي هي شهادة الكنيسة: واالن نقول 
لروح القدس وولد من مريم الوحيد الذي حبل به من ا هوبربنا يسوع المسيح إبن واألرض
وتألم على عهد بيالطس البنطي وُصـلب ومات وقُــبر ونزل الى الهاوية وقام أيضا  العذراء

في اليوم الثالث من بين األموات وصعد الى السماوات وجلس على يمين اهلل اآلب الضابط 
الكل وسيأتي من هناك ليدين األحياء واألموات. وأومن بالروح القدس، وبالكنيسة المقدسة 

 ديسين وبمغفرة الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة األبدية. آمـــيــنالجامعة وبشركة الق


