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باسم اآلب واالبن والروح القدس هللا الواحد أحييكم وأرحب بكم إخوتي في االستماع الى
عظة اليوم وهي من إنجيل البشير متّى .االصحاح  22واآليات  34الى  .40يقول:
اجتَ َم ُعوا َمعاًَ .و َسأََل ُه َواحٌد م ْن ُه ْم َو ُه َو
َما اْلَف ّريسُّيو َن َفَل َّما َسم ُعوا أََّن ُه أ َْب َك َم َّ
أ َّ
الص ُّدوقّي َ
ين ْ
ظ َمى في َّ
ال َل ُه َي ُسوعُ :تُح ُّب
اموس ٌّي ل ُي َج ّرَب ُهَ :يا ُم َعّل ُم أََّي ُة َوصَّي ٍة ه َي اْل ُع ْ
اموس؟ َفَق َ
الن ُ
َن ُ
كَ .هذه هي اْل َوصَّي ُة األُوَلى
ال َّر َّب إَل َه َك م ْن ُك ّل َقْلب َك َوم ْن ُك ّل َنْفس َك َوم ْن ُك ّل ف ْكر َ
َ
َّ
َّ
اء.
َواْل ُع ْ
ظ َمىَ .والثانَي ُة م ْثُل َها :تُح ُّب َقر َيب َك َكَنْفس َك ب َهاتَْين اْل َوصَّيتَْين تَتَ َعل ُق الشريعة واأل َْنبَي ُ
هذه كلمة هللا
ظ َمىَ .ومحبة القريب كنفسنا هي الثَّانَي ُة م ْث ُل االولى.
المحبة هلل ه َي اْل َوصَّي ُة األُوَلى َواْل ُع ْ
والرب يسوع هو كشف محبة هللا لنا النه أحبنا هو الموت ،موت الصليب .إرادة هللا هي
أننا نكون مثل يسوع في االيمان والطهارة والمحبة .هذا يريده هللا منا .أننا نسمع ليسوع

الذي أرسله هللا النه هو منبع المحبة والسالم والحياة .به نتعلم نحب هللا ونحب االخرين

كما هم .بروح يسوع فينا نفهم ونعمل إرادة هللا االب .االنجيل هو بشارة محبة هللا للعالم
َّللاُ اْل َعاَل َم َحتَّى َب َذ َل ْابَن ُه اْل َوح َيد ل َكي الَ َي ْهل َك ُك ُّل َم ْن
َح َّب َّ
كما أعلنه يسوع :ألََّن ُه َه َك َذا أ َ
ْ
ُي ْؤم ُن به َب ْل تَ ُكو ُن َل ُه اْل َحَياةُ األََبدَّي ُة.

أكثرية الناس يقولوا أنهم يؤمنون باهلل االحد وبأنبيائه ولكن محبة هللا ليست في حياتهم.
إيمانهم هو من الخوف من هللا والناس .في الحقيقةَ ،م ْن الَ ُيح ُّب فهو َل ْم َي ْعرف هللاَ أل َّ
َن
ظه َر ْت َم َحَّب ُة هللا ف َينا ،أ َّ
َن هللاَ أ َْرَس َل ْابَن ُه اْل َوح َيد إَلى اْل َعاَلم ل َكي َن ْحَيا به.
هللاَ َم َحَّب ٌة .ب َه َذا أُ ْ
ْ
ط َاي َانا
َحَّبَنا َوأ َْرَس َل ْابَن ُه َكَّف َارًة ل َخ َ
في َه َذا ه َي اْل َم َحَّب ُة َل ْي َس أََّنَنا َن ْح ُن أَ ْحَب ْبَنا هللاَ َب ْل أََّن ُه ُه َو أ َ

ومادام هللا أحبنا هذه المحبة العظيمة فعلينا أن نحب بعضنا بعضا .هذا هو البر أمام
هللا .وهذه حياة المحبة والغفران والسالم بالروح القدس .ال توجد سوى في يسوع وبه.
طان ومحبة َوَل ْي َس َكالفريسيين .واْلَف ّريسُّيو َن كانوا حزب ديني
بسْل َ
كان الرب ُي َعّل ُم الناس ُ
متعصب يعتبرون أنفسهم مختارين من هللا ويعتبرون كل الناس كفار .كانوا يجربوا الرب
َل يسوع لُي َج ّرَب ُهَ :يا ُم َعّل ُم أََّي ُة َوصَّي ٍة
وسأ َ
يسوع م ار ار ويعارضوه .فجاء َواحٌد من علمائهم َ
ظ َمى في َّ
اموس؟ الديني تكلم بمدح َيا ُم َعّل ُم .والرب يسوع أعطاه الجواب من
ه َي اْل ُع ْ
الن ُ
ال :تُح ُّب ال َّر َّب إَل َه َك وتُح ُّب َقر َيب َك َكَنْفس َك .بالنسبة لذاك العالم الديني،
شريعة موسى وَق َ
يسوع كان هو قريبه .فهل أظهر محبة هللا ليسوع القريب؟

هللا أعطى الوصية األولى لشعب إسرائيل بموسى وأمرهم أن يسمعوا لشريعته ويعملوا بها
لهَنا َر ٌّب َواحٌد .مالحظة حول هذه الكلمة واحد .إنها
يلَّ ،
فقال لهم :إ ْس َم ْع َيا إ ْس َرائ ُ
الر ُّب إ ُ
كلمة مركبة .نقول مثال :نحن واحد في الرأي .الفاعل نحن في الجمع والمفعول به واحد
في المفرد .هذا يعطينا فكرة عن الثالوث االقدس :هللا الواحد االحد :اآلب واالبن والروح
القدس .الواحد في الكلمة والروح له المجد .هللا عرف نفسه أنه الخالق القدوس والعادل
والمحب .وهو يريد القداسة والعدالة والمحبة منا .المحبة مصدر السالم والعدالة والخير.
منبع الحياة .كل شيء يفنى ،سوى المحبة .هللا خلق االنسان بمحبة وافتداه بمحبة.
محبة هللا كان لها ثمن وهو َدم يسوع اْل َمسيح ال َكريم َم ْع ُروفاً َسابقاً َقْب َل تَأْسيس اْل َعاَلم.
لهذا نرفع دائما الشكر هلل اآلب من أجل محبته وخالصه وروحه فيها الذي ينتج ثمره
الذي هو المحبة .بالمحبة نعرف أننا أوالد هللا االب .اْل َم َحَّب ُة تصبر كثي ار َوتَ ْرُف ُق .اْل َم َحَّب ُة
الس َؤ َوالَ تَْف َرُح باإل ْثم َب ْل تَْف َرُح باْل َح ّق.
اخ ُر َوالَ تَ ْ
ظ ُّن ُّ
طُل ُب َما لَنْفس َها َوالَ تَ ُ
الَ تَ ْحس ُد .الَ تَتََف َ

ص ّد ُق ُك َّل َشي ٍء َوتَ ْر ُجو ُك َّل َشي ٍء َوتَ ْصب ُر َعَلى ُك ّل َشي ٍء .وهذه
َوتَ ْحتَم ُل ُك َّل َشي ٍء َوت
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
المحبة كانت كاملة في االنسان يسوع إبن هللا .محبتنا هلل هي بيسوع المسيح الذي قال:

ظ كالَمي َوُيحُّب ُه أَبي َوإَل ْيه َنأْتي َوع ْن َدهُ َن ْصَن ُع َم ْنزالً .اََّلذي الَ ُيحُّبني
َحٌد َي ْحَف ْ
َحَّبني أ َ
إ ْن أ َ
َّ
ون ُه َل ْي َس لي َب ْل لآلب َّالذي أ َْرَسَلني.
الَ َي ْحَف ُ
ظ كالَمي َواْلكالَ ُم الذي تَ ْس َم ُع َ

مهما كان الشيء الذي يحبه الشخص ،إذا كان يحبه أكثر ما يحب يسوع المسيح فهو
ال يستحق المسيح .نحن سمعنا كلمة هللا وذقنا محبته ولهذا نتكلم ولنا كلمة المسيح وهو

َّ
ظ َها ،يقول يسوعَ ،ف ُه َو َّالذي
اي َوَي ْحَف ُ
ص َاي َ
يعرف أننا نحبه ونعطيه حياتنا .اَلذي ع ْن َدهُ َو َ
ظه ُر َل ُه َذاتي .ونحن نحب المسيح أكثر حتى
ُيحُّبني َو َّالذي ُيحُّبني ُيحُّب ُه أَبي َوأََنا أُحُّب ُه َوأُ ْ

من حياتنا النه هو أحبنا وبذل حياته من أجلنا وبدونه ليس لنا رجاء ال في هذه الحياة

وال في االتية .نحن نحبه النه هو الرب الواحد بدونه نحن ضائعون .بيسوع وحده نعرف
هللا االب ونولد من جديد .أما من ال يحب فهو ال يعرف هللا ألن هللا محبة .والمحبة
الحقيقية ليس فيها رياء وال غش وال خوف وال تهديد.
حتى إذا قال أحد أنه يحب هللا ولكنه يبغض أخا له فهو كاذب ألنه إن كان ال يحب
أخاه الذي يراه كيف يقدر أن يحب هللا الذي لم يره؟ هذه الوصية جاءتنا من المسيح
اخد ُموا
نفسه :من يحب هللا يحب أخاه .لهذا دعانا هللا كما يقول في الكتاب :باْل َم َحَّبة ْ
َن ُك َّل َّ
ض ُك ْم َب ْعضاً أل َّ
الروح
اموس ُي ْك َم ُل في َكل َم ٍة َواح َد ٍة :تُح ُّب َقر َيب َك َكَنْفس َك .ثَ َم ُر ُّ
َب ْع ُ
الن ُ

الروح
يش ب ُّ
ول أََن ٍاة ُل ْ
ُه َو َم َحَّب ٌة َف َرٌح َسالَ ٌم ُ
ف .إ ْن ُكَّنا َنع ُ
يم ٌ
اع ٌة تَ َعُّف ٌ
طٌ
ان َوَد َ
ط ُ
صالَ ٌح إ َ
ف َ
الروح .أبناء النور يتميزوا عن أبناء الظالم بالمحبة.
َفْلَن ْسُل ْك أ َْيضاً ب َح َسب ُّ

االنسان يعتبر نفسه أهم من غيره .وبرفضه لمحبة هللا يحبس نفسه في الوهم والحماقة.
في الحقيقة ،كل من يعرف الخير وما يعمله فهذا يحسب له خطية .كذلك من يسمع

كالم يسوع المسيح وال يعمل به فهو أحمق يضر نفسه ويحب الموت .من يحب الحياة
فليمنع لسانه عن الشر وشفتيه عن كالم الغش وليتحول عن الشر ويفعل الخير .ليطلب

ص َراخه ْم.
السالم ويسع للوصول إليه الن َع ْين َّ
الص ّديق َ
الر ّب على ّ
ين َوأُ ُذَناهُ إَلى ُ

الرب يسوع يريد أن يتّحد المؤمنين به في االيمان والرجاء والمحبة للشهادة للحق.
االيمان هو من السماع لكلمة المسيح؛ والمحبة هي ثمر الروح القدس فينا .الروح القدس
هو الذي يجلب االنسان الخاطئ الى يسوع المصلوب للغفران وهبة الحياة من جديد.
ٍ
ضاء َب ْعضاً لَب ْع ٍ
آلخر .هذه
ض ُك ُّل َواحد ل َ
كل المؤمنون جسد واحد في اْل َمسيح َوأ ْ
َع َ ٌ
الشركة الروحية تظهر كذلك بالشركة األخوية في العشاء الرباني الذي نتناوله مع

المؤمنين في الكنيسة .لما تكون المحبة في قلوبنا هلل ولآلخرين فلنا الثقة أمام هللا االب
ان مهما نطلبه باسم يسوع فهو يفعله .ألننا نطلبه بحسب إرادته.
ونحن نطلب أن يثبتنا هللا في اإليمان والمحبة بروحه القدوس في كل عمل صالح.

ويعطينا الحكمة لنحيا حياة التقوى والبر في هذا العالم الشرير لمجد ربنا يسوع له

المجد .أحبوا بعضكم بعض كما أحببتكم .قال الرب يسوع لكنيسته .المحبة ترفع شأن
االنسان الن بدون محبة هو ال شيء .المحبة هي كل شيء .لما تحب شيئما أنت

توضع فيه كل جهدك ووقتك وفرحك لكي تتعلمه ،أكانت اللغة الصعبة مثل الفنلندية أو

فن أو أي عمل .لما تحبه أنت تعلمه بفرح .ولما تحب كلمة المسيح فأنت تدرسها
ّ
وتتأملها النك تعرف أن فيها وعد الحياة األبدية .من جهة التقوى المحبة تستر خطايا
طُل ُب اْل َم َحَّبة.
كثيرةَ .م ْن َي ْستُْر َم ْعصَي ًة فهو َي ْ

ط َايانا الَ َي ْذ ُك ُرَها .كيفما
َجل َنْفسه َو َخ َ
وبنا أل ْ
هذا ما علمه هللا بيسوع المسيح .ف ُه َو َمحى ُذ ُن َ
الر ّب أََّنَنا َل ْم َنْف َن أل َّ
َن
كانت األحوال فنحن ال ننس هذه الحقيقة أبدا :م ْن إ ْح َس َانات َّ

َم َانتُه .ونقول أيضاَ :نصيبي ُه َو
َم َراح َم ُه الَ تَ ُز ُ
صَبا ٍحَ .كث َيرةٌ أ َ
ول .ه َي َجد َيدةٌ في ُك ّل َ
طيب هو َّ َّ
الر ُّب م ْن
طُل ُب ُهَّ .
َّ
ون ُه ،ل َّلنْفس َّالتي تَ ْ
ين َيتََرُّج َ
الر ُّب للذ َ
الر ُّب ،م ْن أ ْ
َجل َذل َك أ َْر ُجوهَُ ُ ٌ ّ َ .
ٍ
الر ْح َم َة .آمينَ .وْلَي ْم َ ْ
الر َجاء
َل ُك ْم إَل ُه َّ
َجل َذل َك أ ََدام َلنا َّ
َحَببنا م ْن أ ْ
َبعيد يرانا َو َم َحَّب ًة أََبدَّي ًة أ ْ

ُك َّل ُس ُر ٍ
الروح اْلُق ُدس .والرب يهدي قلوبكم
الر َجاء بُقَّوة ُّ
يمان لتَ ْزَد ُادوا في َّ
ور َو َسالَ ٍم في اإل َ
لمحبة هللا وصبر المسيح .آمين.

