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وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح. عظتنا اليوم هي من إنجيل مّتى. االصحاح الخامس نعمة 
 . اليكم القراءة باسم يسوع: 16الى  13واالعداد 

أَلْن ُيْطَرَح َخاِرجًا َوُيَداَس  . َأْنُتْم ِمْلُح اأَلْرِض َوَلِكْن ِإْن َفَسَد اْلِمْلُح َفِبَماَذا ُيَملَُّح؟ اَل َيْصُلُح َبْعُد ِلَشْيٍء ِإالَّ 13
. َواَل ُيوِقُدوَن ِسَراجًا 15 . َأْنُتْم ُنوُر اْلَعاَلِم. اَل ُيْمِكُن َأْن ُتْخَفى َمِديَنٌة َمْوُضوَعٌة َعَلى َجَبلٍ 14 ِمَن النَّاِس.

. َفْلُيِضْئ ُنوُرُكْم َهَكَذا ُقدَّاَم 16 يَن ِفي اْلَبْيِت.َوَيَضُعوَنُه َتْحَت اْلِمْكَياِل َبْل َعَلى اْلَمَناَرِة َفُيِضيُء ِلَجِميِع الَّذِ 
ُدوا َأَباُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواِت.  النَّاِس ِلَكْي َيَرْوا َأْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة َوُيَمجِّ

 كلمة اهللهذه 

االصحاح  هذا على جبل. فهي في عظة أعطاها لتالميذه والناسمو قال هذا الكالم في الرب يسوع 
عظة مو . في هذه الالربللحياة بحسب أسلوب  اهللنجيل. وهي شريعة هذا اإلالخامس والسادس والسابع في 
كانت الناس : وسمعتم أنه قيل.. وأما أنا فأقول لكم. بقولهشريعة موسى  يبّين الرب يسوع أنه هو نهاية

رض ويوضع مملكة إسرائيل من طرده من األيى العدو الروماني و تنتظر زعيم يقودها الى الحرب عل
ْلِجَياِع واِ ْلُوَدَعاِء واِ  ْلَحَزاَنىواِ هو للمساكين بالروح  الذي ن ملكوت السماواتتكلم لهم ع. ويسوع جديد

والمضطهدين من  لَمْطُروِديَن ِمْن َأْجِل اْلِبرِّ واَصاِنِعي السَّاَلِم وِ َأْنِقَياِء اْلَقْلِب و لرَُّحَماِء واِ َواْلِعَطاِش ِإَلى اْلِبرِّ 
 هم ملح األرض ونور العالم. يقول الرب له المجد.فأجله هو يسوع. 

 

بهذا اإلعالن العظيم الرب يسوع يدخلنا في طبيعته اإللهية ويلبسنا صفاته المجيد. كلنا نعرف ان الملح له 
ق له كان الملح يعطي الذوق. والشخص الذي كان يأكل عند صديو منافع في االكل والحفظ من الفساد. 

الى األخوة. يشيرون  وبهذا. صداقةيقول أنهم أكلوا خبزا وشاركوا الملح إشارة الى اإلخالص والوفاء في ال
اهلل أعطى لبني إسرائيل االمر أن يضعوا الملح في كل تقدماتهم. حسب ما هو مكتوب في شريعة موسى: 

 .وال ُتْخِل َتْقِدَمَتَك ِمْن ِمْلِح َعْهِد اَلِهَك. َعَلى َجِميِع َقَراِبيِنَك تَُقرُِّب ِمْلحا َوُكلُّ ُقْرَباٍن ِمْن َتَقاِدِمَك ِباْلِمْلِح ُتَملُِّحهُ 
 



الحفاظ على السلك الحسن دون وة والطهارة و مثااًل للنقا فهو .ملح األرضهو المسيحي  .َأْنُتْم ِمْلُح اأَلْرضِ 
. المسيحي يمثل المسيح السالمحق والعدل و ا للومحب اواضعمت ،القول والعملفي وال تكبر رياء وال طمع 

َفاَل َتْخَجْل  نَّ اهلَل َلْم ُيْعِطَنا ُروَح اْلَفَشِل، َبْل ُروَح اْلُقوَِّة َواْلَمَحبَِّة َوالنُّْصِح.ألَ وهو نفسه مثاال للناس حوله. 
نا نؤمن بإبن اهلل يكرهون الذين يحبون المسيح. لمذا؟ ألنكثيرون يدعون الصالح والنور. وهم  .ِة َربَِّناِبَشَهادَ 

 والننا ال نعيش مثلهم. 
 

إنتبه من يسّير حياتك.  .ُاْنُظْر ِإذًا ِلَئالَّ َيُكوَن النُّوُر الَِّذي ِفيَك ُظْلَمةً في إنجيل لوقا يقول الرب يسوع: 
َنا ُهَو ُنوُر فهو يقول: أواسمع ليسوع النه هو النور الحقيقي الذي يطرد الظالم ويضيء لك الطريق. 

أيضًا وهم  مخلصينهناك رجال ونساء . اْلَعاَلِم. َمْن َيْتَبْعِني فاَل َيْمِشي ِفي الظُّْلَمِة َبْل َيُكوُن َلُه ُنوُر اْلَحَياةِ 
الذين ها. قبلو الرب هي ترفعهم وتشجعهم عندما يسمعوها ويكلمة ف والطرد. فعنوالالضيق يعانون 

المؤمن بالمسيح يبحث دائما على العيش في سالم . تخجل وجوههم عون حياتهم في المسيح الايض
 وطهارة.

 

. ناقادرة أن تخلص نفوسالنها  قبوال وديعا نالك الكلمة التي غرسها في قلوبــلت نان قبولو كاهلل يريد أن ي
ال كنتم تغشون أنفسكم.ـــتـــكــال تيقول:  يشهد  النهحي ملح ونور المسي فوا فقط بسماعها، بل اعملوا بها وا 

إلى  ناألن اهلل دعاستحي باسم يسوع نال  لما يشتمونا ويهّدونا، فنحنحتى للحق ومحبة اهلل االب. 
ويقول الرسول د بها. ــتــقنــهو القدوة التي  نااالشتراك في هذا النوع من اآلالم. المسيح الذي تألم ألجل

ال نريد نورا آخر.  وال كان في فمه مكر. إنه لم يفعل خطيئة واحدة، ى آثار خطواتهفسيروا علبطرس: 
 يسوع هو النور الحقيقي الذي يضيء فينا.

 

ف. مع المسيح نحن ال نتخبط في الظالم لكـننا نسير في ضوئه كما كان اهلل يخالظالم م أن كلنا نعرف
يسير مع شعبه في صحراء سيناء نهارا في عمود من سحاب وليال في عمود من نار ليضيء لهم الطريق 

الحبيب يقول في االنجيل: وها أنا معكم يسوع وأكثر ايضا: ليؤّكد لهم عن وجوده وحضوره معهم. والرب 
  يطهر نفسه كما أن المسيح طاهر.عنده هذا الرجاء كل من  تهاء الزمان. لهذاالى ان

 

ملح األرض ونور العالم، فهم يريدهم ونحن مثلهم أن أن يكونوا ونحن أيضا عندما أمر يسوع تالميذه 
ن كنا ندعي أن لنا شركةو ننظر اليه ونتعلم منه ونسير في نوره لكي تكون لنا شركة معه ومع اإلخوة.   ا 

ولكن إن كنا فعال نعيش في النور كما هو  معه ونحن نعيش في الظالم نكون كاذبين وال نمارس الحق.



اإليمان بالمسيح  تكون لنا حقا شركة بعضنا مع بعض ودم ابنه يسوع يطهرنا من كل خطيئة. في النور
يشون في الظالم يعلمساعدة الذين  الكنيسةالبيت وخارج البيت وفي في هو في القلب والفم والعمل. 

 هامش والحزن. وال
 

إلشعاع معرفة مجد اهلل  و الذي جعل النور يشرق في قلوبناه فإن اهلل الذي أمر أن يشرق نور من الظالم
لهذا المؤمن بيسوع ال يمكن . النور كالملح له عالقة بالحية الصحيحة الطاهرة. المتجلي في وجه المسيح

اَل ُيْمِكُن َأْن ُتْخَفى َمِديَنٌة َمْوُضوَعٌة َعَلى َجَبٍل واََل ُيوِقُدوَن ِسَراجًا كما أنه . الناس لىأن يخبئ إيمانه ع
َفْلُيِضْئ  يقول الرب يسوع:كذلك ، َوَيَضُعوَنُه َتْحَت اْلِمْكَياِل َبْل َعَلى اْلَمَناَرِة َفُيِضيُء ِلَجِميِع الَِّذيَن ِفي اْلَبْيتِ 

ُدوا َأَباُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواِت. ُنوُرُكْم َهَكَذا ُقدَّامَ   النَّاِس ِلَكْي َيَرْوا َأْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة َوُيَمجِّ
 

. اَل َيْصُلُح َبْعُد ِلَشْيءٍ . َفَسدَ ويرفض نعمة اهلل االب فهو مثل الملح الذي كلمة المسيح أما الذي يسمع 
يعرف أين يتجه  َوالَ  َيْسُلكُ  الظالمَوِفي الم ِفي الظَفُهَو  ُيْبِغُض َأَخاهُ لكنه ِإنَُّه ِفي النُّوِر وَ  يقولكذلك الذي 

ِلَيُكْن  رابطة الكمال.فوق كل شيء النها  المحبةنا كلمة اهلل أن نلبس ــتحثو  ألن الظالم قد أعمى َعْيَنْيِه.
َوُكلُّ َما َعِمْلُتْم ِبَقْوٍل اْو  .ِلَتْعَلُموا َكْيَف َيِجُب اْن ُتَجاِوُبوا ُكلَّ َواِحدٍ  ُكلَّ ِحيٍن ِبِنْعَمٍة ُمْصَلحًا ِبِمْلحٍ  َكاَلُمُكمْ 

  . آمين.َشاِكِريَن اهلَل َواآلَب ِبهِ  ُكلَّ ِباْسِم الرَّبِّ َيُسوعَ ِفْعٍل، َفاْعَمُلوا الْ 

 


