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في االستماع الى إخوتي كم باسم اآلب واالبن والروح القدس هللا الواحد أحييكم وأرحب ب  
 . يقول:40الى  34واآليات  22 االصحاحعظة اليوم وهي من إنجيل البشير مّتى. 

وق يّ يَن اْجَتَمُعوا َمعًا. َوَسأَ  دُّ يُّوَن َفَلمَّا َسم ُعوا َأنَُّه َأْبَكَم الصَّ ْنُهْم َوُهَو َأمَّا اْلَفرّ يس  ٌد م  َلُه َواح 
َي اْلُعْظمَ  يٍَّة ه  َبُه: َيا ُمَعلّ ُم َأيَُّة َوص  يٌّ ل ُيَجرّ  ؟ َفَقاَل َلُه َيُسوُع: ُتح بُّ َناُموس  ى ف ي النَّاُموس 

يَّ ال ه  ه َي اْلَوص  َك َوم ْن ُكلّ  ف ْكر َك. َهذ  ْن ُكلّ  َنْفس  ْن ُكلّ  َقْلب َك َوم  ُة اأُلوَلى رَّبَّ إ َلَهَك م 
يَّ  َك ب َهاَتْين  اْلَوص  ْثُلَها: ُتح بُّ َقر يَبَك َكَنْفس   ألَْنب َياُء. وا الشريعةَتَعلَُّق تَ َتْين  َواْلُعْظَمى. َوالثَّان َيُة م 

 مة هللاهذه كل

يَُّة اأُلوَلى َواْلُعْظَمى. وَ هلل  ةمحبال نالقريب ا ةمحبه َي اْلَوص  ثْ هي  كنفس   .االولى لُ الثَّان َيُة م 
إرادة هللا هي محبة هللا لنا النه أحبنا هو الموت، موت الصليب. كشف والرب يسوع هو 

يسوع لنسمع أننا هذا يريده هللا منا. في االيمان والطهارة والمحبة. يسوع  مثلكون أننا ن
ن االخرينحب حب هللا و ه نتعلم نبالحياة. السالم و المحبة و  نبعم هوأرسله هللا النه الذي 
االنجيل هو بشارة محبة هللا للعالم فينا نفهم ونعمل إرادة هللا االب. يسوع روح ب. همكما 

يَد ل َكْي اَل َيْهل َك ُكلُّ َمْن : كما أعلنه يسوع أَلنَُّه َهَكَذا َأَحبَّ َّللاَُّ اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوح 
ُن ب ه  َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة األَ  يَّةُ ُيْؤم    .َبد 

 

. همحياتولكن محبة هللا ليست في االحد وبأنبيائه باهلل  ون ؤمنييقولوا أنهم أكثرية الناس 
َلْم َيْعر ف  هللَا أَلنَّ فهو َمْن اَل ُيح بُّ في الحقيقة، . والناس إيمانهم هو من الخوف من هللا

َرْت َمَحبَُّة هللا  ف يَنا هللَا َمَحبٌَّة. يَد إ َلى اْلَعاَلم  ل َكْي َنْحَيا ب ه . ،ب َهَذا ُأْظه   َأنَّ هللَا َأْرَسَل اْبَنُه اْلَوح 
َي اْلَمَحبَُّة َلْيَس َأنََّنا َنْحُن أَ   ْحَبْبَنا هللَا َبْل َأنَُّه ُهَو َأَحبََّنا َوَأْرَسَل اْبَنُه َكفَّاَرًة ل َخَطاَياَناف ي َهَذا ه 
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أمام  البرهذا هو  .نحب بعضنا بعضاأن فعلينا  مادام هللا أحبنا هذه المحبة العظيمةو 
  ال توجد سوى في يسوع وبه. روح القدس.البوالغفران والسالم المحبة حياة وهذه . هللا

 

يُّونَ و  َوَلْيَس َكالفريسيين.ومحبة بُسْلَطان  الناس ُيَعلّ مُ  كان الرب كانوا حزب ديني  اْلَفرّ يس 
الرب  اكانوا يجربو . كفارالناس كل يعتبرون  و أنفسهم مختارين من هللامتعصب يعتبرون 

َبُه: ويعارضوه. مرارا يسوع  ٌد من علمائهم وَسَأَل يسوع ل ُيَجرّ  يٍَّة  َيا ُمَعلّ مُ فجاء َواح  َأيَُّة َوص 
؟  َي اْلُعْظَمى ف ي النَّاُموس   منالجواب اه أعط. والرب يسوع َيا ُمَعلّ مُ  مدحبتكلم الديني ه 

َك. و رَّبَّ إ َلَهَك اَل: ُتح بُّ الشريعة موسى وقَ  بالنسبة لذاك العالم الديني، ُتح بُّ َقر يَبَك َكَنْفس 
 يسوع كان هو قريبه. فهل أظهر محبة هللا ليسوع القريب؟ 

 

ه ويعملوا بها تأن يسمعوا لشريعوأمرهم بموسى  إسرائيللشعب  األولىالوصية هللا أعطى 
دٌ  ،يلُ إ ْسَمْع َيا إ ْسَرائ   :قال لهمف إنها  .واحد ه الكلمةهذمالحظة حول  .الرَّبُّ إ لُهَنا َربٌّ َواح 

واحد ه بالمفعول و  في الجمعنحن  الفاعلفي الرأي. واحد نقول مثال: نحن  كلمة مركبة.
اآلب واالبن والروح  :هللا الواحد االحدهذا يعطينا فكرة عن الثالوث االقدس:  مفرد.في ال

القدوس والعادل خالق الأنه عرف نفسه هللا . له المجدالروح و  ةالكلمواحد في ال. القدس
. الخيرو  والعدالةالسالم مصدر المحبة ا. من المحبةو لقداسة والعدالة هو يريد او . محبالو 
هللا خلق االنسان بمحبة وافتداه بمحبة. كل شيء يفنى، سوى المحبة. الحياة.  نبعم

يس  اْلَعاَلم   َكر يمال يح  َمس  الْ  يسوع َدموهو  ثمنكان لها محبة هللا   . َمْعُروفًا َساب قًا َقْبَل َتْأس 
 

روحه فيها الذي ينتج ثمره خالصه و لهذا نرفع دائما الشكر هلل اآلب من أجل محبته و 
َوَتْرُفُق. اْلَمَحبَُّة  تصبر كثيراْلَمَحبَُّة ا أوالد هللا االب.أننا محبة نعرف بالالمحبة.  والذي ه

دُ  َها اَل َتَتَفاَخُر . اَل َتْحس  ؤَ َواَل َتْطُلُب َما ل َنْفس  . َواَل َتُظنُّ السُّ ْثم  َبْل َتْفَرُح ب اْلَحقّ   َواَل َتْفَرُح ب اإل 



ُق ُكلَّ َشْيٍء َوَتْرُجو ُكلَّ َشْيٍء َوَتْصب ُر َعَلى ُكلّ  َشْيٍء.َوَتْحَتم   هذه و  ُل ُكلَّ َشْيٍء َوُتَصدّ 
 قال: الذيبيسوع المسيح  هيمحبتنا هلل . إبن هللا عالنسان يسو كاملة في االمحبة كانت 

ْنَدُه َنْصَنُع َمْنز اًل.إ بُُّه َأب ي َوإ َلْيه  َنْأت ي َوع  بُّن ي  ْن َأَحبَّن ي َأَحٌد َيْحَفْظ كاَلم ي َوُيح  ي اَل ُيح  َالَّذ 
 َواْلكاَلُم الَّذ ي َتْسَمُعوَنُه َلْيَس ل ي َبْل ل آلب  الَّذ ي َأْرَسَلن ي. اَل َيْحَفُظ كاَلم ي

 

لمسيح فهو يسوع ا حبيا أكثر محبه ي انإذا ك ،الشخص حبهيالذي مهما كان الشيء 
هذا نتكلم ولنا كلمة المسيح وهو لنحن سمعنا كلمة هللا وذقنا محبته و . المسيح ال يستحق

نْ اتنا. يح يعرف أننا نحبه ونعطيه َفُهَو الَّذ ي  يسوع،، يقول َدُه َوَصاَياَي َوَيْحَفُظَهاَالَّذ ي ع 
بُُّه  بُّن ي ُيح  بُّن ي َوالَّذ ي ُيح  ُر َلُه َذات ي.ُيح  بُُّه َوُأْظه  نحب المسيح أكثر حتى  ونحن َأب ي َوَأَنا ُأح 

حياة ال رجاء ال في هذه لنا بدونه ليسالنه هو أحبنا وبذل حياته من أجلنا و  من حياتنا
 عرفن وحدهبيسوع بدونه نحن ضائعون.  ه هو الرب الواحدنحن نحبه الن. وال في االتية

والمحبة ن هللا محبة. يعرف هللا أل . أما من ال يحب فهو الجديدولد من نهللا االب و 
 .وال خوف وال تهديد الحقيقية ليس فيها رياء وال غش

 

 ولكنه يبغض أخا له فهو كاذب ألنه إن كان ال يحب إذا قال أحد أنه يحب هللاحتى 
هذه الوصية جاءتنا من المسيح  أخاه الذي يراه كيف يقدر أن يحب هللا الذي لم يره؟

ُموا قول في الكتاب: لهذا دعانا هللا كما ينفسه: من يحب هللا يحب أخاه.  ب اْلَمَحبَّة  اْخد 
َك.أَلنَّ ُكلَّ النَّاُمو  َبْعُضُكْم َبْعضاً  َدٍة: ُتح بُّ َقر يَبَك َكَنْفس  وح   س  ُيْكَمُل ف ي َكل َمٍة َواح  َثَمُر الرُّ

وح  َوَداَعٌة  ُهَو َمَحبٌَّة َفَرٌح َساَلٌم ُطوُل َأَناٍة ُلْطٌف َصاَلٌح إ يَمانٌ  يُش ب الرُّ َتَعفٌُّف. إ ْن ُكنَّا َنع 
. وح   . بالمحبة ميزوا عن أبناء الظالمأبناء النور يت َفْلَنْسُلْك َأْيضًا ب َحَسب  الرُّ

 



. يحبس نفسه في الوهم والحماقةمحبة هللا ل هبرفضو من غيره.  يعتبر نفسه أهم االنسان
ع وما يعمله فهذا يحسب له خطية. كذلك من يسمكل من يعرف الخير في الحقيقة، 

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

مْ  السالم ويسع للوصول إليه الن َعْين ه  يق يَن َوُأُذَناُه إ َلى ُصَراخ  دّ    .الرَّبّ  على الصّ 
 

. لحقلشهادة لل في االيمان والرجاء والمحبةالمؤمنين به  حديتّ يريد أن الرب يسوع 
. الروح القدس هو من السماع لكلمة المسيح؛ والمحبة هي ثمر الروح القدس فيناااليمان 

هو الذي يجلب االنسان الخاطئ الى يسوع المصلوب للغفران وهبة الحياة من جديد. 
.واحد  جسدكل المؤمنون  ٍد ل آلَخر  يح  َوأَْعَضاٌء َبْعضًا ل َبْعٍض ُكلُّ َواح  هذه  ف ي اْلَمس 

اني الذي نتناوله مع عشاء الربالفي  األخويةهر كذلك بالشركة ظتلروحية االشركة 
لنا الثقة أمام هللا االب لما تكون المحبة في قلوبنا هلل ولآلخرين ف. في الكنيسةالمؤمنين 

 بحسب إرادته. ه ألننا نطلبان مهما نطلبه باسم يسوع فهو يفعله. 
 

 .كل عمل صالحفي القدوس بروحه المحبة و  يمانفي اإلهللا  ناثبتأن يونحن نطلب 
ربنا يسوع له  لمجدالبر في هذا العالم الشرير ويعطينا الحكمة لنحيا حياة التقوى و 

المحبة ترفع شأن قال الرب يسوع لكنيسته. أحبوا بعضكم بعض كما أحببتكم.  المجد.
أنت  مالما تحب شيئ المحبة هي كل شيء.. هو ال شيء نسان الن بدون محبةاال

صعبة مثل الفنلندية أو الأكانت اللغة  ،تتعلمه لكيوقتك وفرحك جهدك و  كلفيه توضع 
ولما تحب كلمة المسيح فأنت تدرسها علمه بفرح. ت أنت تحبهلما . عملأي  فّن أو

المحبة تستر خطايا  ن جهة التقوى مفيها وعد الحياة األبدية. وتتأملها النك تعرف أن 
َيًة رة. كثي   .ْطُلُب اْلَمَحبَّةيَ فهو َمْن َيْسُتْر َمْعص 

 



كيفما  .ْذُكُرَهايَ اَل نا َوَخَطاَيا هأَلْجل  َنْفس  نا ُذُنوبَ ى ُهَو َمحالمسيح. فهذا ما علمه هللا بيسوع 
ْن إ ْحَساَنات  الرَّبّ  َأنََّنا َلْم َنْفَن أَلنَّ كانت األحوال فنحن ال ننس هذه الحقيقة أبدا:  م 

َمُه اَل َتُزوُل. يَدٌة ف ي ُكلّ  َصَباٍح. َكث يَرٌة ه َي جَ  َمَراح  يب ي ُهَو : أيضا ونقول .هَأَماَنتُ د  َنص 
ْن َأْجل  َذل َك َأْرُجوُه.، الرَّبُّ  وَنهُ  م  يَن َيَتَرجُّ ْن  ل لنَّْفس  الَّت ي َتْطُلُبُه. ،َطيّ ٌب ُهَو الرَّبُّ ل لَّذ  الرَّبُّ م 
يدٍ  يًَّة َأْحَببيرانا  َبع  ْن َأْجل  َذل َك َأدَ  ناَوَمَحبًَّة َأَبد  آمين. َوْلَيْمََلُْكْم إ َلُه الرََّجاء   .ْحَمةَ الرَّ  نام لَ ام 

وح  اْلُقُدس   يَمان  ل َتْزَداُدوا ف ي الرََّجاء  ب ُقوَّة  الرُّ والرب يهدي قلوبكم  .ُكلَّ ُسُروٍر َوَساَلٍم ف ي اإل 
 آمين.  .وصبر المسيح لمحبة هللا
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