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نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي من إنجيل متّى .االصحاح الخامس
واالعداد  13الى  .16اليكم القراءة باسم يسوع:
ِ ٍ َّ
ِ
 .13أ َْنتُم ِمْلح األَر ِ ِ
َّ
اس
َن ُي ْ
صلُ ُح َب ْع ُد ل َش ْيء إِال أل ْ
ض َولَك ْن إِ ْن فَ َس َد اْلمْل ُح فَبِ َما َذا ُي َمل ُح؟ الَ َي ْ
ط َرَح َخ ِارجاً َوُي َد َ
ْ ُ ْ
ِ
ِ
الن ِ
ِم َن َّ
ون ِس َراجاً
ور اْل َعالَِم .الَ ُي ْمك ُن أ ْ
ض َ
َن تُ ْخفَى َمد َينةٌ َم ْو ُ
وعةٌ َعلَى َجَب ٍل َ .15والَ ُيوِق ُد َ
اس .14 .أ َْنتُ ْم ُن ُ
ِ
ِ
يع الَِّذ ِ
ِ
ونهُ تَ ْح َ ِ ِ
ورُك ْم َه َك َذا قُ َّد َام
يء لِ َج ِم ِ
ض ُع َ
َوَي َ
َ
ت اْلم ْك َيال َب ْل َعلَى اْل َم َن َارِة فَُيض ُ
ين في اْل َب ْيتَ .16 .فْلُيض ْ
ئ ُن ُ
ِّدوا أَبا ُكم الَِّذي ِفي السَّماو ِ
الن ِ
َّ
ات.
اس لِ َك ْي َي َرْوا أ ْ
َع َمالَ ُك ُم اْل َح َس َنةَ َوُي َمج ُ َ ُ
ََ
هذه كلمة اهلل
الرب يسوع قال هذا الكالم في موعظة أعطاها لتالميذه والناس على جبل .فهي في هذا االصحاح

الخامس والسادس والسابع في هذا اإلنجيل .وهي شريعة اهلل للحياة بحسب أسلوب الرب .في هذه الموعظة
يبين الرب يسوع أنه هو نهاية شريعة موسى بقوله :وسمعتم أنه قيل ..وأما أنا فأقول لكم .كانت الناس
ّ
تنتظر زعيم يقودها الى الحرب على العدو الروماني ويطرده من األرض ويوضع مملكة إسرائيل من
جديد .ويسوع تكلم لهم عن ملكوت السماوات الذي هو للمساكين بالروح وِاْلح َزَانى وِاْلوَدع ِ
اع
اء وِاْل ِج َي ِ
ُ َ
َ
اء وأ َْن ِقي ِ
اش إِلَى اْلبِِّر وِا ُّلرحم ِ
اء اْل َقْل ِب ِوصانِ ِعي َّ ِ
طر ِ
ط ِ
َج ِل اْلبِِّر والمضطهدين من
َواْل ِع َ
ين ِم ْن أ ْ
َ
ود َ
َ
لم ْ ُ
السالَم وا َ
ََ
أجله هو يسوع .فهم ملح األرض ونور العالم .يقول الرب له المجد.

بهذا اإلعالن العظيم الرب يسوع يدخلنا في طبيعته اإللهية ويلبسنا صفاته المجيد .كلنا نعرف ان الملح له
منافع في االكل والحفظ من الفساد .والملح يعطي الذوق .والشخص الذي كان يأكل عند صديق له كان
يقول أنهم أكلوا خب از وشاركوا الملح إشارة الى اإلخالص والوفاء في الصداقة .وبهذا يشيرون الى األخوة.
اهلل أعطى لبني إسرائيل االمر أن يضعوا الملح في كل تقدماتهم .حسب ما هو مكتوب في شريعة موسى:

ِ
َو ُك ُّل قُ ْرَب ٍ
ب ِمْلحا.
ان ِم ْن تَقَ ِاد ِم َك بِاْل ِمْل ِح تُ َملِّ ُحهُ َوال تُ ْخ ِل تَ ْقِد َمتَ َك ِم ْن ِمْل ِح َع ْهِد الَ ِه َكَ .علَى َج ِم ِ
يع قَ َاربِين َك تُقَِّر ُ

أ َْنتُ ْم ِمْل ُح األ َْر ِ
ض .المسيحي هو ملح األرض .فهو مثاالً للنقاوة والطهارة والحفاظ على السلك الحسن دون
رياء وال طمع وال تكبر في القول والعمل ،متواضعا ومحبا للحق والعدل والسالم .المسيحي يمثل المسيح

وهو نفسه مثاال للناس حوله .ألَ َّن اهلل لَم يع ِط َنا روح اْلفَ َش ِل ،ب ْل روح اْلقُ َّوِة واْلمحب ِ
َّة َو ُّ
ص ِح .فَالَ تَ ْخ َج ْل
َ ََ
َ ُ َ
َ ْ ُْ ُ َ
الن ْ
اد ِة َرب َِّنا .كثيرون يدعون الصالح والنور .وهم يكرهون الذين يحبون المسيح .لمذا؟ ألننا نؤمن بإبن اهلل
بِ َشهَ َ
والننا ال نعيش مثلهم.

ِ َّ
يسير حياتك.
ور الَِّذي ِف َ
يك ظُْل َمةً .إنتبه من ّ
في إنجيل لوقا يقول الرب يسوع :اُْنظُ ْر إِذاً ل َئال َي ُك َ
ون النُّ ُ
ور
واسمع ليسوع النه هو النور الحقيقي الذي يطرد الظالم ويضيء لك الطريق .فهو يقول :أ َنا ُه َو ُن ُ

ُّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ور اْل َح َي ِاة .هناك رجال ونساء مخلصين وهم أيضاً
اْل َعالَمَ .م ْن َيتَْب ْعني فالَ َي ْمشي في الظْل َمة َب ْل َي ُك ُ
ون لَهُ ُن ُ
يعانون الضيق والعنف والطرد .فكلمة الرب هي ترفعهم وتشجعهم عندما يسمعوها ويقبلوها .الذين
يضاعون حياتهم في المسيح ال تخجل وجوههم .المؤمن بالمسيح يبحث دائما على العيش في سالم
وطهارة.
اهلل يريد أن يكون قبولنا لت ـلك الكلمة التي غرسها في قلوبنا قبوال وديعا النها قادرة أن تخلص نفوسنا.
يقول :ال ت ـكـ ـتـ ـفوا فقط بسماعها ،بل اعملوا بها واال كنتم تغشون أنفسكم .المسيحي ملح ونور النه يشهد
ويهدونا ،فنحن ال نستحي باسم يسوع ألن اهلل دعانا إلى
للحق ومحبة اهلل االب .حتى لما يشتمونا ّ

االشتراك في هذا النوع من اآلالم .المسيح الذي تألم ألجلنا هو القدوة التي ن ـق ـت ـد بها .ويقول الرسول

بطرس :فسيروا على آثار خطواته ،إنه لم يفعل خطيئة واحدة وال كان في فمه مكر .ال نريد نو ار آخر.
يسوع هو النور الحقيقي الذي يضيء فينا.
كلنا نعرف أن الظالم مخيف .مع المسيح نحن ال نتخبط في الظالم لكـننا نسير في ضوئه كما كان اهلل
يسير مع شعبه في صحراء سيناء نها ار في عمود من سحاب وليال في عمود من نار ليضيء لهم الطريق
وأكثر ايضا :ليؤ ّكد لهم عن وجوده وحضوره معهم .والرب يسوع الحبيب يقول في االنجيل :وها أنا معكم

الى انتهاء الزمان .لهذا كل من عنده هذا الرجاء يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر.

عندما أمر يسوع تالميذه ونحن أيضا أن يكونوا ملح األرض ونور العالم ،فهم يريدهم ونحن مثلهم أن
ننظر اليه ونتعلم منه ونسير في نوره لكي تكون لنا شركة معه ومع اإلخوة .وان كنا ندعي أن لنا شركة
معه ونحن نعيش في الظالم نكون كاذبين وال نمارس الحق .ولكن إن كنا فعال نعيش في النور كما هو

في النور تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض ودم ابنه يسوع يطهرنا من كل خطيئة .اإليمان بالمسيح
هو في القلب والفم والعمل .في البيت وخارج البيت وفي الكنيسة لمساعدة الذين يعيشون في الظالم
والهامش والحزن.
فإن اهلل الذي أمر أن يشرق نور من الظالم هو الذي جعل النور يشرق في قلوبنا إلشعاع معرفة مجد اهلل
المتجلي في وجه المسيح .النور كالملح له عالقة بالحية الصحيحة الطاهرة .لهذا المؤمن بيسوع ال يمكن

ِ
ِ
ون ِس َراجاً
أن يخبئ إيمانه على الناس .كما أنه الَ ُي ْمك ُن أ ْ
ض َ
َن تُ ْخفَى َمد َينةٌ َم ْو ُ
وعةٌ َعلَى َجَب ٍل َوالَ ُيوِق ُد َ
ِ
ِ
يع الَِّذ ِ
ِ
ونهُ تَ ْح َ ِ ِ
ئ
يء لِ َج ِم ِ
ض ُع َ
َوَي َ
َ
ت اْلم ْك َيال َب ْل َعلَى اْل َم َن َارِة فَُيض ُ
ين في اْل َب ْيت ،كذلك يقول الرب يسوعَ :فْلُيض ْ
ِّدوا أَبا ُكم الَِّذي ِفي السَّماو ِ
الن ِ
ورُك ْم َه َك َذا قُ َّد َام َّ
ات.
اس لِ َك ْي َي َرْوا أ ْ
ُن ُ
َع َمالَ ُك ُم اْل َح َس َنةَ َوُي َمج ُ َ ُ
ََ

صلُ ُح َب ْع ُد لِ َش ْي ٍء.
أما الذي يسمع كلمة المسيح ويرفض نعمة اهلل االب فهو مثل الملح الذي فَ َس َد .الَ َي ْ
ِ
الن ِ
كذلك الذي يقول إَِّنهُ ِفي ُّ
ك َوالَ يعرف أين يتجه
َخاهُ فَهُ َو ِفي الظالم َوِفي الظالم َي ْسلُ ُ
ض أَ
ور َولكنه ُي ْبغ ُ
ألن الظالم قد أعمى َع ْي َن ْي ِه .وتحث ـنا كلمة اهلل أن نلبس المحبة فوق كل شيء النها رابطة الكمال .لِ َي ُك ْن
ف ي ِجب ان تُج ِاوبوا ُك َّل و ِ
ِ ِ
َكالَم ُكم ُك َّل ِح ٍ ِ ٍ
احٍدَ .و ُك ُّل َما َع ِمْلتُ ْم بِقَ ْو ٍل ْاو
صلَحاً بِمْل ٍح لتَ ْعلَ ُموا َك ْي َ َ ُ ْ َ ُ
ين بِن ْع َمة ُم ْ
ُ ْ
َ
ب يسو َ ِ
اآلب بِ ِه .آمين.
اسِم َّ
ِف ْع ٍل ،فَ ْ
ين اهللَ َو َ
ع َشاك ِر َ
اع َملُوا اْل ُك َّل بِ ْ
الر ِّ َ ُ

