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يحِّ ُمَباَرٌك للاُ  بِّقَِّياَمةِّ َيُسوَع   الَّذِّي َحَسَب َرْحَمتِّهِّ اْلَكثِّيَرةِّ َوَلَدَنا َثانَِّيًة لَِّرَجاٍء َحي ٍ   َأُبو َرب َِّنا َيُسوَع اْلَمسِّ
يحِّ مَِّن اأَلْمَواتِّ    منهي و  ستماع الى عظة اليومي وأرحب بكم في االقوال أحييكم إخوتبهذه اال .اْلَمسِّ

 . اليكم قراءته باسم الرب يسوع المسيح. يقول:48الى  43إنجيل متى، االصحاح الخامس واالعداد 

ْعُتْم َأنَُّه قِّيَل: ُتحِّبُّ َقرِّيَبكَ  َك. َأمَّا َأَنا َفَأُقو َوَسمِّ بُّواُل َلُكْم:  َوُتْبغُِّض َعُدوَّ نِّيُكْم   َوَبارُِّكواأَْعَداَءُكْم  َأحِّ اَلعِّ
ُنوا ُضوَنُكْم  َوَأْحسِّ يَن ُيْبغِّ يُئونَ  َوَصلُّواُمَعاَمَلَة الَّذِّ يَن ُيسِّ ُدوَنُكمْ  أَلْجلِّ الَّذِّ   يُكمُ َفَتُكوُنوا َأْبَناَء َأبِّ  إَِّلْيُكْم َوَيْضَطهِّ

َماَواتِّ الَّ  هِّ عَ َفإِّنَُّه ُيْشرِّ  ،ذِّي فِّي السَّ ينَ َلى اأَلْشَرارِّ َواُق بَِّشْمسِّ الِّحِّ . ،لصَّ ُر َعَلى األَْبَرارِّ َوَغْيرِّ األَْبَرارِّ   َوُيْمطِّ
بُّوَنُكْم، َفَأيَُّة ُمَكاَفَأٍة َلُكْم؟ َأَما َيْفَعُل َذلَِّك َحتَّى ُجَباةُ  يَن ُيحِّ ْبُتْم بِّإِّْخَوانِّ  َفإِّْن َأْحَبْبُتُم الَّذِّ ؟ َوإِّْن َرحَّ َرائِّبِّ ُكْم  الضَّ

لِّينَ  ؟ْفَعُل َذلَِّك َحتَّى اْلَوَثنِّيُّونَ  لِّْلَعاَدةِّ َتْفَعُلوَن؟ َأَما يَ َفَقْط، َفَأيَّ َشْيٍء َفائِّقٍ  َكَما َأنَّ َأَباُكُم   َفُكوُنوا َأْنُتْم َكامِّ
َماوِّيَّ ُهَو َكامٌِّل.   السَّ

 العظيم  سيح المربنا يسوع هذه أقوال 

 

ْعُتْم َأنَُّه قِّيَل:  : قال. ةي يعطبحبة الوالمتكون فينا يريدها هو   كمالنا الفرق بين المحبة يبين ع  و يس َوَسمِّ
َك.  أما الثانية: وتبغض   الجملة األولى: تحب قريبك هي من شريعة موسى،ُتحِّبُّ َقرِّيَبَك َوتُْبغُِّض َعُدوَّ

كَ َوُتْبغُِّض عَ لم يقل أبدا  . للاالمحب  عالقة بشريعة للا اله ت ليس و  من الناس عدوك فهي . في ُدوَّ
  23المصريين. نقرأ هذا في سفر التثنية، كتاب موسى الخامس، ان يحبوا أمرهم رائيل بني إس ل تهشريع

هِّ ال َتْكَرْه مِّْصرِّي ًا ألَنََّك ُكْنَت َنزِّياًل فِّي أَ يقول الرب: حيث  6والعدد  َر َذا َصاَدْفَت َثوْ : إ أيضاقال و . ْرضِّ
َك اوْ  َماَرُه َشارِّدا َعُدو ِّ ُه اَلْيهِّ. ،حِّ ي الخوف جعل االنسان يعيش في  عة لكالم للاطاالالمحبة و عدم  َتُردُّ

 . ق والحياةبليس عدو  للا والحسلطان إ وبهذا فهو يخضع ل والغيرة والبغضاء عداءوال

.  يةالطبيعة العاد رفع المؤمنين به الى مستوى أعلى من يل أربعة أفعال إيجابية ستخدم ايسوع الرب 
بالكالم والعمل. واالمر يجعلنا ننظر كذلك في   وناجرح الذين عدائناالمحبة التي يأمرنا بها هي أل

يجب أن ندرك أخطائنا  في هذه الحالة  كالمنا او اعمالنا؟ أنفسنا حتى نشوف هل نحن جرحنا أحد ب
فمادام  . الن كلمة للا في الكتاب المقدس تقول لنا:ونطلب المغفرة ونسعى إلى السالمونصلحها 

  ال يستحق، العدو  الحكم العامكما نعرف، حسب . جميع الناساألمر يتعلق بكم، عيشوا في سالم مع 
بُّوا :إيجابية أفعالأربعة يسوع استخدم  .العقاب و  ل  الذ من غير اهتماًما أي  ُنوا، َبارُِّكوا ،َأحِّ   .َصلُّوا، َأْحسِّ



عندهم  مثال  الصالة .واهمالن مفهومها  محدود  تطبيقها، لكن الناسمعروفة عند هي  األفعالهذه 
يطلب الخير له الشخص  .قلب عن ظهر بكلمات محفوظة  ة و في أوقات معين إجباري  واجب  هي

حمد  مخافة و نقترب اليه بل الصالة هي نعمة من للا  ألعدائه. ما يعرف أنوالويل والمرض وألسرته 
َي فِّي ُكل ِّ َمَكاٍن َرافِّ  لناسارِّيُد َأْن ُيَصل َِّي . للا يتهموالسماع لكل عترافإ و وتواضع والشكر  يَن َأَيادِّ عِّ

َدالٍ   َطاهَِّرةً   .العكسوهل يعملوا هذا؟ . بُِّدونِّ َغَضٍب َواَل جِّ

 حبه هو بالشرط والمقابل.و  من يحبوهيحب واهم؛ فهو   اإلنسانكذلك في هذا الموضوع ، الحب عن و 
 الناس ألفت  .هتمام اإليثير كل موضوع آخر جد . ال يو البشرهو أعظم موضوع في حياة  حب الو 

من  ته ويعطي حتى حيا االنسان يقطع البحر  .على الحب  واألفالمعر والش  قصائد كتب واللان ماليي 
  الناس. فاني هذا حب سطحي أنانيالمال ويحب الجنس ويحب المادة. نسان يحب االو  .الحب أجل 

ير وعناية  وتقد   إحترامهو لحب ا. جب  يمارسوها، ما فيهم أكثر؛ ومع هذا أكثرهم  و  األمورعرف هذه ت
 باالعمال وال بالكالم فحسب. الحب يظهر  .وفاءو  وإخالص قة ـثو  هتد ومساع خر كما هو اال قبولو 

هذا كون  يما لوال تهديد. إحتقار ه غش وال رياء وال ما في. في السراء والضراءالحب الحقيقي هو 
الصالح  حتى. ال مكان للشر في القلب   ما يقدر يفكر في الشر وال يطمع فيه في االنسانالحب 

، أنا  يقول: كيفو في نفسه  شخص يفكرال .أناني ومتكبراالنسان و  .تضحيات قبل الالحب يب. محال
لبه  طه وأاه لإنه عدوي وكل ما أتمنواصلي من أجله؟ ه لالخير  ملأتواضع أمام عدو ي وأباركه وأع

قلب في  يوضع البغضاء والمرارةنزع كل حنان وشفقة ورحمة و ي التكبر . هو أنه يتألم أكثر مما أل مني 
نه يغفر،  يقول إ حتى لما . هُ رُ بِّاأَلْعَمالِّ ُيْنكِّ  َوَلكِّنَّهُ يد عي االيمان باهلل . خير  يعمل أي نسان فما يقدراال

 وال أنس أبدا. هذا ليس غفران. الحب يستر خطايا كثيرة. :أيضاقول فهو ي

يء في اإلنسان  ش كل. الغشدخله واالحب تلطخ  الخطيئةبسبب  لكنهبة من للا الخالق؛ هو الحب 
.  والالمباالةالفوضى والكراهية ، بل ال يكون سالم وال ثقة حب  كون يحيث ال و  .لخطيةمل بصمة ايح

يحتاج الى  يطهر قلبه؛ ما يقدر االنسان . اآلخرينمع عالقته بيته و و  االنسان المشاكل في  من هنا
ير معقول. غو  مستحيلهذا  ؟كأحب عدو   االن يسمع يسوع يقول لهو  . نهع خارج  والتطهير الشفاء

. وحيث يكون يسوع  لذين يسمعون له ويقبلون كلمتهل تكليسوع يفي الحقيقة  ؟ م قدر نحبهنكيف ف
 .  والغلبة على روح البغضاء والكراهية والضمان السالمو الحب يكون هناك  يح سالم

نصلي أن يفتح للا  م و نباركهف. إبن للا ويهددونا عنؤمن بيسو  لما يعرفوا أننا هوننايكر الناس  االهل و 
يبشرنا  ننظر دائما الى يسوع الذي و اء للخالص. ما في دعوته لهم من رج فهموا ذهانهم حتى يأ



ألن للا دعاكم إلى االشتراك في هذا النوع من اآلالم. سائله يقول:  التلميذ والرسول بطرس في أحد ر 
خطواته: إنه لم يفعل خطيئة   فسيروا على آثار هو القدوة التي تقتدون بها الذي تألم ألجلكم فالمسيح

  لم يكن يهدد باالنتقام فلم يكن يرد اإلهانة. وإذ تحمل اآلالم ومع أنه أهين  وال كان في فمه مكر واحدة
لكي   الصليب  خشبةعلى وهو نفسه حمل خطايانا في جسده  م أمره هلل الذي يحكم بالعدلبل أسل

لبر. وبجراحه هو تم لكم الشفاء، فقد كنتم ضالين كخراف ضائعة،  نموت بالنسبة للخطايا فنحيا حياة ا
 ليس حب أعظم من هذا.  .اإللهيهذا هو الحب  .ولكنكم قد رجعتم اآلن إلى راعي نفوسكم وحارسها

  شيء من أي شخص وال يفرض االيمان أيما كان يأخذ م. ـكما كان يعل  يعمل يعيش و يسوع كان  
حاربهم. على  كر ويرفضوه ما كان يلعنهم وال ي بكره وميعارضوه  على الناس. لما كان أعداء الحق

الرب  .أَلنَُّهْم اَل َيْعَلُموَن َماَذا َيْفَعُلونَ   يَيا َأبَ ْم اْغفِّْر َلهُ ويموت صلى الى للا وقال: الصليب وهو يتألم 
حقيقي بأمره:  علمنا الحب العل مه. وصانا على الحب كما أحبنا. ويكان يعمل ما كان ييسوع له المجد 

يش مثله؟ الرب أعطانا روحه القدس يسكن فينا لينتج  مثل يسوع ويع  من يقدر يعلمداءكم. عأجبوا أ 
َلْيَس أَلَحٍد ُحبٌّ أَْعَظُم مِّْن َهَذا َأْن َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُه أَلْجلِّ  عدائنا. فينا هذا الحب للغفران والخير أل

بَّائِّهِّ  بَّائِّي إِّنْ ؛ َأحِّ يُكْم بِّهِّ. َأْنُتْم َأحِّ  يقول الرب يسوع.   َفَعْلُتْم َما ُأوصِّ

ه ال  أننا بدونن ي  حاجز عالي امامنا ليب  وضع. من أنفسنا الصالحعلى يسوع يعرف اننا عاجزون 
القدس   حهسكن فينا برو ي ذ طيع العمل بما يقوله لنا. إال إذا قبلناه ربنا ومخلصا في حياتنا، عندئنست

حب الذي يريده يسوع  ال. فعلوينتج ثمره الذي هو المحبة بالدرة للصالح ويعطينا الحكمة والق  ناليطهر 
بُّوَنُكْم، َفَأيَُّة ُمَكاَفَأٍة َلُكْم؟ َأَما َيْفَعُل َذلَِّك  َفإِّْن َأْحَببْ النه يقول:  يختلف على الحب العادي يَن ُيحِّ ُتُم الَّذِّ

ْبُتْم بِّإِّْخَوانِّ  َحتَّى ُجَباةُ  ؟ َوإِّْن َرحَّ َرائِّبِّ َفَأيَّ َشْيٍء َفائٍِّق لِّْلَعاَدةِّ َتْفَعُلوَن؟ َأَما َيْفَعُل َذلَِّك َحتَّى   ُكْم َفَقطْ الضَّ
   من أجلهم؟ي صل  يو ه من اغتصبوا زوجتحب الشخص يقدر ي كيف لكن،  ؟ونَ اْلَوَثنِّيُّ 

وحتى   األجانب يحب  كيف يقدر ؟غدروهو تهموه أمه أو أخوه أو أو  هو أب واحب من قتليكيف ممكن  
ُطوَبى لِّلرَُّحَماءِّ أَلنَُّهْم   :حهذا االصحا بداية في  يقوليسوع    مثله وهو ما يحب حتى نفسه؟الناس 

ِّ ُيْدعَ  نَُّهْم ُيَعايُِّنوَن َّللاََّ.ُطوَبى لِّأَلْنقَِّياءِّ اْلَقْلبِّ ألَ  ُيْرَحُموَن. اَلمِّ ألَنَُّهْم َأْبَناَء َّللاَّ   ْوَن.ُطوَبى لَِّصانِّعِّي السَّ
.ُطوَبى لِّْلَمْطُرو  َماَواتِّ يَن مِّْن َأْجلِّ اْلبِّر ِّ أَلنَّ َلُهْم َمَلُكوَت السَّ الرب يسوع هو حي وهو قريب وهو يريد   دِّ

 االختيار:هو أمام   االنسان .واإلخالص حتى نكون مثله في الحب أعدائنا  علىيغيثنا ويرفعنا أعلى 
ينتظر  و البشرية  ارفكألالعظيم، إما يخضع ل حب الهذا ويطلب  هعون  يسوع ويطلب إما ينظر الى  



ِّ إال أن المؤمن الصالح يعرف أن  ؟ النتقام ا وقت  ْنَسانِّ اَل َيْصَنُع بِّرَّ َّللاَّ فهو يلتجئ الى للا   .َغَضَب اإلِّ
 .  بها عمليو  ة للاإراد  فهميكل حين ل  ه في طريق  هد قو ي أنبالصالة والدعاء ويتوك ل على الرب 

الرب يسوع ما يطلب منا أننا نحب لكن  .واألصدقاء د ألواللو الزوجين بين و  ألهلل عي هوالطبي حب  ال
هو منبع  ال يأتي اال منه  أن يكون فينا  ه الرب هذا الحب العاطفي الطبيعي. الحب الذي يطلبأعداءنا ب

المسيح على   يسوع   ييا ربأشكرك : كل واحد يقولو عاء فيجب أن نتوجه اليه بالصالة والد . ب الح
ن عالم الظالم  م إسمك وخالصك النك أنت أخرجتني ك عرفتني حبك لي وأنا الخاطئ؛ اشكرك الن

َقْلبًا َنقِّي ًا  . هيكما  يك حياتيطعأ . الى ملكوت نورك العجيب  انــونقلت والكراهية واألكاذيب والموت 
لِّي رب اْخُلْق فِّيَّ َيا  ْد فِّي َداخِّ محبة  النك أنت ال  نيمر أكما ت المحبةعل مني نعم.   .َوُروحًا ُمْسَتقِّيمًا َجد ِّ

 والضمان.  مسالال فرح و الشفاء و اليسوع حب في  . آمين. سواك يوليس ل

  سوع المسيحي والنتيجة للطاعة لالينا. ين نبذ ملل أيضاغفر غفر لنا جميع خطايانا، لهذا يريد أن ن للا
مَ  َفَتُكوُنوا َأْبَناَء َأبِّيُكمُ : يه َيُكوُن َمْوُلودًا مَِّن   ُكلُّ َمْن ُيحِّبُّ و  مَِّن للاِّ  ُدرُ َتْص اْلَمَحبََّة . اَواتِّ الَّذِّي فِّي السَّ

، َفُهَو َلْم َيَتَعرَّْف بِّاهللِّ َقطُّ أَلنَّ للَا َمَحبَّةٌ  َأَنا ُأحِّبُّ . حتى إذا قال أحد: للاِّ َوَيْعرُِّف للَا. َأمَّا َمْن اَل ُيحِّبُّ
بٌ َولكِّنَُّه ُيْبغُِّض َأخًا  للاَ  ُر َأْن ُيحِّبَّ للَا  أَلنَُّه إِّْن كَ  َلُه، َفُهَو َكاذِّ اَن اَل ُيحِّبُّ َأَخاُه الَّذِّي َيَراهُ، َفَكْيَف َيْقدِّ

هِّ: َمْن ُيحِّبُّ للاَ  يحِّ َنْفسِّ يَُّة َجاَءْتَنا مَِّن اْلَمسِّ هِّ اْلَوصِّ  .ُيحِّبُّ َأَخاهُ  الَّذِّي َلْم َيَرُه َقطُّ؟ َفَهذِّ

الرب أوال هو أننا   يريده ما. صداءناأو أنحب أعداءنا كما نحب أهلنا   يطلب منا أنال الرب يسوع 
ئ  ش تنفعالة لاة وهي روح وحي كلمة ربنا يسوع هي ، النناياتنا النها قوي نسمع له ونقبل كلمته في ح 

نسمع لقول الرب  األخويةختاما أيها و  .نحب نقدر  بحبه فينا منا.  هو ما يطلبه فينا الحب الصالح ك
بَّ َأيَُّها األَ  نا:تلميذ ربنا يسوع يقول ل ،الرسول يوحنابفم  ْنَدُه َهَذا الرََّجاءُ  اُء،حِّ يحِّ ُكلُّ َمْن عِّ ُر  ُيَطهِّ     بِّاْلَمسِّ

يَح َطاهٌِّر.  يحِّ آمين.  َنْفَسُه َكَما َأنَّ اْلَمسِّ وحِّ اْلُقُدسِّ َمَع  َوَمَحبَُّة للاِّ  نِّْعَمُة َرب َِّنا َيُسوَع اْلَمسِّ َوَشرَِّكُة الرُّ
ُكْم. آمِّينَ  يعِّ  .  َجمِّ


