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نعمة وسالم لكم من هللا ابينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي من إنجيل متّى،
االصحاح الخامس وااليات عشرين الى ثالثين .إليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح .يقول:
فِإِّني أ ُقول ل ُكمِ :إَّن ُكم ِإن لم ي ِزد ِب ُّرُكم على اْلكتب ِة واْلف ِر ِ
السماوات .ق ْد
يسِّيين ل ْن ت ْد ُخُلوا مل ُكوت َّ
ّ
ْ ْ ْ ْ ْ
ُ ْ
س ِمعتُم أَّنه ِقيل لِْلُقدم ِ
اء :ال تْق ُت ْل وم ْن قتل ي ُكو ُن ُم ْست ْو ِجب اْل ُح ْكمِ .وأ َّما أنا فأ ُقو ُل ل ُك ْمِ :إ َّن ُك َّل
ْ ْ ُ
اطالً يكون مستو ِجب اْلح ْك ِم ومن قال أل ِخ ِ
من يغضب على أ ِخ ِ
يه ب ِ
يه :رقا ي ُكو ُن ُم ْست ْو ِجب
ْ
ُ
ْ ْ ُ
ُ ُ ُْ ْ
اْلم ْجم ِع وم ْن قال :يا أ ْحم ُق ي ُكو ُن م ْست ْو ِجب ن ِ
ار جهَّنم .فِإ ْن ق َّد ْمت ُق ْربانك ِإلى اْلم ْذب ِح و ُهناك
ُ
ِ
َّ
اصطلِ ْح مع أ ِخيك
تذك ْرت أ َّن ألخيك ش ْيئاً عل ْيك ،ف ْات ُر ْك ُهناك ُق ْربانك ُق َّدام اْلم ْذب ِح وا ْذه ْب أَّوالً ْ
اضياً لِخص ِمك س ِريعاً ما دمت معه ِفي َّ
و ِحينِئ ٍذ تعال وق ِدم ُقربانكُ .كن مر ِ
الط ِر ِ
يق لِئ َّال ُيسّلِمك
ُ
ّْ ْ
ُْ
ْ
ْ ُ
ُّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اْلخ ِ
ول لك :ال
الس ْج ِن .اْلح َّق أ ُق ُ
ص ُم إلى اْلقاضي وُيسّلمك اْلقاضي إلى الشرط ِّي ف ُتْلقى في ّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َّ
ول
ت ْخ ُرُج م ْن ُهناك حتى تُوِفي اْلفْلس األخير .ق ْد سم ْعتُ ْم أَّن ُه قيل لْلُقدماء :ال ت ْزن .وأ َّما أنا فأ ُق ُ
ل ُكمِ :إ َّن ُك َّل م ْن ي ْن ُ ِ
ام أرٍة لِي ْشت ِهيها فق ْد زنى ِبها ِفي قْلِب ِه .فِإ ْن كان ْت ع ْي ُنك اْل ُي ْمنى
ظ ُر إلى ْ
ْ
تُ ْعِث ُرك فاْقل ْعها وأْل ِقها ع ْنك ألَّن ُه خ ْيٌر لك أ ْن ي ْهلِك أح ُد أ ْعض ِائك وال ُيْلقى جس ُدك ُكُّل ُه ِفي
جهَّنم .وِإ ْن كان ْت ي ُدك اْل ُي ْمنى تُ ْعِث ُرك فا ْقط ْعها وأْل ِقها ع ْنك ألَّن ُه خ ْيٌر لك أ ْن ي ْهلِك أح ُد
أ ْعض ِائك وال ُيْلقى جس ُدك ُكُّل ُه ِفي جهَّنم.
هذه كلمة ربنا يسوع المسيح

هذه اآليات هي موجدة في موعظة يسوع المسيح على جبل .في هذه الموعظة ربنا يسوع
البر،
يعلم السعادة الحقيقية للمساكين بالروح والحزانى والودعاء والجياع والعطاش الى ّ

البر ،الحق ،وللمؤمنين
والرحماء وأنقياء القلب وصانعي السالم وكذلك للمضطهدين من أجل ّ
طردو ُه ْم ويقولُوا عل ْي ُه ْم ُك َّل كِلم ٍة ِش ِّريرٍة ِم ْن أ ْج ِل يسوع ك ِاذِبين .وفي
الذين يعّيرو ُه ْم الناس وي ُ
هذه الموعظة يسوع يلقي الضوء في قلب االنسان الذي فيه تنبع األفكار الشريرة .وعّلمنا

محبة األعداء والصالة والصوم والصدقة والغفران كما يريدهم هللا وحذر من األنبياء الدجالين
ليكمــلهم.
ويقول من ثمارهم تعرفوهم .وقال أنه لم يأت ليلغي الناموس واألنبياء؛ لكن ّ
واليهود كانوا يفتخرون بشريعة موسى وأضافوا عليها تعاليمهم وتقاليد أجدادهم حتى تبقى لهم
لب الناموس وجعله سهل للتطبيق ال لليهود فحسب
فقط .ويسوع المسيح المعلم العظيم ّ
وضح ّ
ٍ
سلطان كشف أنه هو جوهر الناموس بقوله :وسمعتم أنه قيل وأما أنا فأقول
لكن لكل الناس .ب
لكم .الناموس ،شريعة موسى والمسمى كذلك تورات موسى ،كان ثقيال وعاجز على نزع الشر
من االنسان وكان مكتوب فيه :ملعون كل من ال يطيع كلمات هذا الناموس وال يعمل بها.

وربنا يسوع صلحه بسلطان وأكمله في جسده البشري وصار م ّبرر كل من يؤمن به كما هو
مكتوب :فِإ ْذ ق ْد تب َّرْرنا ِب ِ
اإليم ِ
يح َّال ِذي ِب ِه أ ْيضاً ق ْد صار
ان لنا سال ٌم مع هللاِ ِبرِّبنا ي ُسوع اْلم ِس ِ
ِِ ِ
النعم ِة َّالِتي نحن ِفيها م ِقيمون ونْفت ِخر على رج ِ
الد ُخول ِب ِ
اإليم ِ
اء م ْج ِد هللاِ.
ُْ
ان ِإلى هذه ّ ْ
ُ
لنا ُّ ُ
ُ ُ
ِإن لم ي ِزد ِب ُّرُكم على اْلكتب ِة واْلف ِر ِ
السماوات .االيمان بأن يسوع هو
يسِّيين ل ْن ت ْد ُخلُوا مل ُكوت َّ
ّ
ْ ْ ْ ْ
وجيد وصالح أمام هللا الذي وعد بالمسيح في ناموس موسى
المسيح إبن هللا هو عادل ّ
واألنبياء .اليهود كانوا يعرفوا هذه الحقيقة؛ وعندما جاء يسوع اليهم رفضوه بسبب ارتباطهم

بالناموس حرفيا وتقاليد أجدادهم .كثرة الكالم على هللا والبالغة الدينية ليسوا دليل للعالقية

البر الذي يرفعنا فوق رجال الدين ويضمن لنا الدخول الى
الروحية مع هللا القدوس .يسوع هو ّ
ملكوت السماوات .النه هو جاء من السماء ليكون لنا هو الطريق الحقيقي والحي .هللا ينظر
الينا على حساب ّبر يسوع المعطى لنا بنعمته ال غير.
والبر ال يأتي من االنسان مهما كثّر من أعمال حسنة .والبر هو تصريح هللا أنك أنت

الخاطئ صرت صالحا طاه ار وهذا بنعمة هللا بيسوع المسيح الذي مات من أجل خطاياك

وقام من الموت من أجل تبريرك .البر هو من االيمان وااليمان هو من السماع لكلمة ربنا
يسوع له المجد .االنسان يسوع هو الواحد البار الذي كان طائعا لكل الناموس النه هو جوهر

الناموس وموضوع األنبياء الذين شهدوا له أن كل من يؤمن به ينال بإسمه غفران الخطايا.
البر يختلف عن البراءة التي هي بتقديم شهادة تدل على أنك لم ترتكب جريمة تهموك بها.
ّ
تبروا من دمائنا ألننا نؤمن بيسوع المسيح .بهذه العبارة يظهرون
ولألسف أهلنا يقولوا أنهم ّ
رفضهم لنا .والبراءة ال تزيل الخطيئة الطبيعية في االنسان حتى ينقذه هللا ويبرره .وهذا هذا

ان ِإليم ٍ
هو التبرير .إنه عمل هللا من محبته للخطاة ليحررهم ويطهرهم .هللا أعلن ّبره ِبِإيم ٍ
ان
النام ِ ِ
ِ
َّ
ِ ِ ِ
يح لِْلِب ِّر لِ ُك ِّل م ْن ُي ْؤ ِم ُن.
كما ُهو م ْكتُ ٌ
وس هو اْلمس ُ
وب :أ َّما اْلب ُّار فباإليمان ي ْحيا .غاية ُ

جاء يسوع ليعلن العدل لألمم ويخبرهم بالحق .وهو يريد ان كل الناس يسمعوا له .هكذا يقول
ِ ِ
ِ
ِ
ونون تال ِم ِيذي وت ْع ِرُفون اْلح َّق واْلح ُّق ُيح ِّرُرُك ْم.
في االنجيلِ :إ ْن ثبتُّ ْم في كالمي فِباْلحقيقة ت ُك ُ
ِ ِ
ِ
ونون أ ْح ار اًر .من هذا يتوضح لنا قولهِ :إَّن ُك ْم ِإ ْن ل ْم ي ِزْد ِب ُّرُك ْم
فِإ ْن ح َّررُك ْم اال ْب ُن فِباْلحقيقة ت ُك ُ
السماو ِ
على اْلكتب ِة واْلف ِر ِ
ات.
يسِّيين ل ْن ت ْد ُخلُوا مل ُكوت َّ
ّ
يك ْمِ .ب ُدوِني ال تْق ِد ُرون أ ْن تْفعلُوا ش ْيئاً .ونحن نثبت في ربنا يسوع
ويقول أيضا :اُ ْث ُبتُوا ِف َّي وأنا ِف ُ
المسيح ّبرنا بروحه فينا .النه هو صار لنا ِمن هللاِ ِح ْكم ًة وبِ ّاًر وقداس ًة وِفدا ًء .ونحن نثبت في
ربنا يسوع المسيح حياتنا بفرح في كل الظروف عالمين أنه هو معنا وال يتركنا .ونحن نثبت
طلُ ُبون ما
يك ْم ت ْ
في ربنا يسوع مخلصنا العظيم بالصالة النه يقولِ :إ ْن ثبتُّ ْم ِف َّي وثبت كال ِمي ِف ُ
تُ ِر ُيدون في ُكو ُن ل ُك ْم .يسوع رفع تهمة الخطيئة ودينونتها علينا وألبسنا ّبره .هذا القانون الجديد
هو عال جدا عن العلماء الدينيين .يسوع أظهر القانون الجديد الذهبي بتعليمه أن الغضب
طم سمعة االنسان والزنى يفسد االنسان.
يؤدي الى القتل واالهانة تح ّ
الزنا .ك ُّل خ ِطي ٍ
َّة يْفعُلها ِ
ان ِهي خ ِ
ارجةٌ ع ِن اْلجس ِد ل ِك َّن
واالنجيل يناشدنا :اُ ْه ُرُبوا ِمن ِّ ُ
اإل ْنس ُ
َّال ِذي ي ْزِني ُي ْخ ِطئُ ِإلى جس ِدِه .أم لستُم ت ْعلمون أ َّن جسد ُكم ُهو ه ْيك ٌل لِ ُّلرو ِح اْلُق ُد ِ
يك ُم
س َّال ِذي ِف ُ
ْ
ْ ْ ْ ُ
اشتُ ِريتُ ْم ِبثم ٍن .فم ِّج ُدوا هللا ِفي أ ْجس ِاد ُك ْم وِفي
َّال ِذي ل ُك ْم ِمن هللاِ وأَّن ُك ْم ل ْستُ ْم أل ْنُف ِس ُك ْم؟ ألَّن ُك ْم ق ِد ْ

ِ
اح ُكم َّالِتي ِهي َِّّلِلِ .ويقول ربنا يسوع في هذا االنجيلُ :ك ّل كلِم ٍة باطلة يتكَّلم ِبها َّ
اس
الن ُ
ُ
أ ْرو ُ
ِ
ِ
ِ
الد ِ
ان.
س ْوف ُي ْع ُ
طون ع ْنها ِحساباً ي ْوم ّ
ين ألَّنك ِبكالمك تتب َّرُر وِبكالمك تُد ُ
رجال الدين يؤيدون الدين ،لكننا نحن نفتخر برينا يسوع برنا .رجال الدين يعرفون كتب كثيرة

ولهم علم ،لكننا نحن نعرف يسوع إبن هللا ومعرفته تفوق المعرفة .لما نعرف يسوع بالحق ما
نحب نعطي من وقتنا الثمين للغضب والكالم السيء والزنى والكذب ألننا خل ْعنا ِ
اإل ْنسان
ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
اْلعِتيق مع ْ ِ ِ ِ
صورِة خالِ ِق ِه.
اعماله ولب ْسنا اْلجديد الذي يتج َّد ُد لْلم ْعرفة حسب ُ

يقدر يسأل أحدنا :إذا كان هللا يعرف أننا خطاة وأن الناموس ما يطهرنا وال يصالحنا معه وال
يستطيع أحد أن يطبقه بالتمام ،لمذا أعطاه إذن؟ الكتاب المقدس يعلمنا أن الناموس أعطي
ِ
ِ ِ َّ ِ ِ ِ
َّ
وس ال ُمؤِّدب حتى جاء
ام ُ
بسبب التع ّديات إلى أ ْن يأْتي المسيح الموعود من هللا .كان الن ُ
اْلم ِس ِ ِ
َّ
ِ ِ ِ
اموس
يح لك ْي نتب َّرر باإليمان .من امتالء يسوع أخذنا جميعنا ونلنا نعمة على نعمة .الن ُ
ِبموسى أ ِ
ِ
الر ْحم ُة واْلح ُّق
يح صارا .في يسوع المسيح ربنا َّ
الن ْعم ُة واْلح ُّق فِبي ُسوع اْلم ِس ِ
ُعطي أ َّما ّ
ْ
ُ
السم ِ
ِ
السالم تعانقا .اْلح ُّق ِمن األ ْر ِ
اء يشرق.
ض ي ْن ُب ُت واْلِب ُّر ِمن َّ
اْلتقيا .اْلب ُّر و َّ ُ
فِإ ْن ق َّد ْمت ُق ْربانك ِإلى اْلم ْذب ِح و ُهناك تذ َّك ْرت أ َّن أل ِخيك ش ْيئاً عل ْيك ،ف ْات ُر ْك ُهناك ُق ْربانك ُق َّدام
اصطِل ْح مع أ ِخيك و ِحينِئ ٍذ تعال وق ِّد ْم ُق ْربانك .بهذا نفهم أن نوعية عالقتنا
اْلم ْذب ِح وا ْذه ْب أَّوالً ْ
مع االحرين تعكس عالقتنا مع هللا خالقناِ .إن قال أحٌدِ :إِّني أ ِ
ُح ُّب هللا وأ ْبغض أخاهُ ف ُهو
ْ
ك ِاذب .أل َّن من ال ي ِح ُّب أخاه َّال ِذي أبصره ،كيف يْق ِدر أن ي ِح َّب هللا َّال ِذي لم يب ِ
ص ْرهُ؟ ولنا ه ِذِه
ْ ُْ
ْ ُ ْ
ٌ
ُ ْ ُ
ْ ُ
ُ
اْلو ِ
صَّي ُة ِم ْن ُه :أ َّن م ْن ُي ِح ُّب هللا ُي ِح ُّب أخاهُ أ ْيضاً .االيمان يمشي مع المصالحة للسالم ،فهو
يوفي بما عليه من دين .كما هو مكتوب:
ٍ
ٍ َّ
ِ
ض ُك ْم ب ْعضاً أل َّن م ْن أح َّب غ ْيرهُ فق ْد أ ْكمل
ال ت ُك ُ
ونوا م ْد ُيوِنين ألحد ِبش ْيء ِإال ِبأ ْن ُيح َّب ب ْع ُ
ور ال ت ْشت ِه» وإِن كانت و ِ
ِق ال ت ْشه ْد ِب ُّ
الز ِ
َّ
ُخرى
اموس .أل َّن «ال ت ْزِن ال تْق ُت ْل ال ت ْسر ْ
صَّي ًة أ ْ
ْ
ْ
الن ُ

ِهي م ْج ُموعةٌ ِفي ه ِذِه اْلكلِم ِة :أ ْن تُ ِح َّب ق ِريبك كنْف ِسك .أكثرية المشاكل تبدأ وتكبر وتسمم
العالقات من أمور كان ممكن إصالحها فورا .لكن االنسان يريد أن يأتي اآلخر يتواضع
أمامه ويعترف بأخطائه .وغاليا يقول انه يغفر ولكنه ما ينسى .وهذا ليس غفران.

واالنسان من طبيعته يعطي دائما األعذار لتبرير أفعاله .وغالبا يرمي اللوم والتهمة على
ْخ ُذه آثامه وِب ِحب ِ
ال خ ِطيَِّت ِه ُي ْمس ُك.
االخرين ،ان لم تكن زوجته .وهذا خطأ و ِّ
الش ِّر ُير تأ ُ ُ ُ ُ
َّللاِ ُي ْدع ْون.
السال ِم ألَّن ُه ْم أ ْبناء َّ
طوبى لِص ِان ِعي َّ
في هذا االصحاح الخامس يقول الرب أيضاُ :
فال ت ْغر ِب َّ
طوا ِإْبلِيس مكاناً .ويسوع يقول :ق ْد س ِم ْعتُ ْم أَّن ُه ِقيل
الش ْم ُس على غ ْي ِظ ُك ْم وال تُ ْع ُ
ُ
لِْلُقدم ِ
اء :ال ت ْزِن .وأ َّما أنا فأ ُقول ل ُكمِ :إ َّن ُك َّل م ْن ي ْن ُ ِ
ام أرٍة لِي ْشت ِهيها فق ْد زنى ِبها ِفي
ظ ُر إلى ْ
ُ ْ
قْلِب ِه .فِإ ْن كان ْت ع ْي ُنك اْل ُي ْمنى تُ ْعِث ُرك فاْقل ْعها وأْل ِقها ع ْنك ألَّن ُه خ ْيٌر لك أ ْن ي ْهلِك أح ُد أ ْعض ِائك
وال ُيْلقى جس ُدك ُكُّل ُه ِفي جهَّنم .وِإ ْن كان ْت ي ُدك اْل ُي ْمنى تُ ْعِث ُرك فا ْقط ْعها وأْل ِقها ع ْنك ألَّن ُه خ ْيٌر
لك أ ْن ي ْهلِك أح ُد أ ْعض ِائك وال ُيْلقى جس ُدك ُكُّل ُه ِفي جهَّنم.
أوال ال يجب أخذ هذا التعبير حرفيا الن ربنا يسوع ما يطلب منا قلع عيننا أو قطع يدنا حتى
جهنم .هذا تحذير لما ينتظر الخاطئ الذي يعرف الصواب وال يعمله.
ال يلقى جسدنا كله في ّ
إذا كنت تتمتع بالصور واألفالم والفديووات وما يشبه ذلك ،فاالن جاء الوقت ان تغلق عينيك
على هذه األمور الشريرة؛ كذلك إن كنت تستعمل يديك ألعمال شريرة ،وأنت تعرف ما هي،
فاالن هو الوقت لقطع هذه الممارسات .لم يتكلم احد ابدا على ملكوت السماوات مثل ربنا
يسوع الذي هو من السماء .فهو يريد قداستنا وحياتنا على األرض لمجد إسمه فينا .أنتم ملح
األرض ،أنتم نور العالم .خارج يسوع المسيح الكل ظالم وخيال ومصيره الهالك.
طريق يسوع هو الطريق الوحيد للضمان االكيد .في يسوع نعرف ما هو الصواب والطاهر
والحق .هللا الذي وحده يحكم هو حكم بالفعل على الخطايا في يسوع ابنه على الصليب .وهو
يريد ان نكون قديسين وفي سالم مع الناس السيما االخوة في االيمان .إذا كنا نريد ان يسكن
الرب يسوع في قولبنا ،ضروري اننا نعطيه حياتنا كلها ونطيع كلمته .ال نستهزئ بأحد ،ال

يب .ال ت ْهت ُّموا
للنمو الروحيَّ .
الر ُّب ق ِر ٌ
نشتم أحدا وال نشته ما لآلخرين .نقتــنع بما أعطانا هللا ّ
الش ْك ِر ،لِتعلم ِطْلباتكم لدى هللاِ .وسالم هللاِ
الدع ِ
اء مع ُّ
الصال ِة و ُّ
ِبش ْي ٍء ،ب ْل ِفي ُك ِّل ش ْي ٍء ِب َّ
ُُْ
ُْ ْ
ُ
ِ
ِ
يح يسوع .أ ِخي اًر أُّيها ِ
اإل ْخوةُ ُك ُّل ما ُهو
َّال ِذي يُفو ُق ُك َّل عْق ٍل ي ْحف ُ
ظ ُقُلوب ُك ْم وأ ْفكارُك ْم في اْلمس ِ ُ
ِ
ِ
اهرُ ،ك ُّل ما هو م ِسٌّرُ ،ك ُّل ما ِ
ِ
صيتُ ُه
يلُ ،ك ُّل ما ُهو عاد ٌلُ ،ك ُّل ما ُهو ط ٌ
ح ٌّقُ ،ك ُّل ما ُهو جل ٌ
ُ ُ
ِ
ِ
َّ
َّ
ِ ِِ ِ
ِ
حس ٌن ،إ ْن كان ْت فضيل ٌة وِإ ْن كان م ْد ٌح ،ففي هذه ا ْفتك ُروا .وما تعل ْمتُ ُموهُ وتسل ْمتُ ُموهُ وسم ْعتُ ُموهُ
السال ِم ي ُكو ُن مع ُك ْم .آمين.
و أرْيتُ ُموهُ ِف َّي ،فهذا ا ْفعُلوا وإِل ُه َّ

