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اء ح ٍي ِّب ِّقي ِّ
مبارك للا أَبو ربِّنا يسوع اْلم ِّس ِّ َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ ِّ ٍ
ع
امة َي ُسو َ
يح الذي َح َس َب َر ْح َمته اْل َكث َيرِّة َوَل َدَنا ثَان َي ًة ل َر َج َ
ََ
َُ َ ٌ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ
يح ِّمن األَمو ِّ
ِّ
ات .بهذه االقوال أحييكم إخوتي وأرحب بكم في االستماع الى عظة اليوم وهي من
اْل َمس ِّ َ ْ َ

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

ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يك ْم
ض َع ُدَّو َك .أ َّ
اء ُك ْم َوَب ِّارُكوا الَ ِّعِّن ُ
َما أ ََنا َفأَُقو ُل َل ُك ْم :أَحُّبوا أ ْ
يل :تُح ُّب َق ِّر َيب َك َوتُْبغ ُ
َو َسم ْعتُ ْم أََّن ُه ق َ
َع َد َ
وأَح ِّسنوا معامَل َة َّال ِّذين يب ِّغضون ُكم وصُّلوا ألَج ِّل َّال ِّذ ِّ
يك ُم
ضَ
اء أَِّب ُ
ون ُك ْم َفتَ ُك ُ
ط ِّه ُد َ
ين ُيس ُيئو َن ِّإَل ْي ُك ْم َوَي ْ
َ
ْ
َ ُْ ُ َ ْ َ َ
َ ْ ُ َُ َ
ونوا أ َْب َن َ
السماو ِّ
َّ ِّ ِّ
اتَ ،فِّإَّنه ي ْش ِّر ُق ِّب َشم ِّس ِّه عَلى األ َْشر ِّار وا َّ ِّ ِّ
ينَ ،وُي ْم ِّط ُر َعَلى األ َْب َرِّار َو َغ ْي ِّر األ َْب َر ِّار.
لصالح َ
َ
ُُ
ْ
َ َ
الذي في َّ َ َ
ٍ
َّ ِّ
َما َيْف َع ُل َذلِّ َك َحتَّى ُجَباةُ َّ
الض َرِّائ ِّب؟ َوإِّ ْن َر َّح ْبتُ ْم ِّبِّإ ْخ َو ِّان ُك ْم
ين ُي ِّحب َ
َح َب ْبتُ ُم الذ َ
َفِّإ ْن أ ْ
ُّون ُك ْمَ ،فأََّيةُ ُم َكاَفأَة َل ُك ْم؟ أ َ
ٍ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ين َك َما أ َّ
اك ُم
طَ ،فأ َّ
َفَق ْ
َن أ ََب ُ
َما َيْف َع ُل َذلِّ َك َحتَّى اْل َوثَنيُّو َن؟ َف ُك ُ
ونوا أ َْنتُ ْم َكامل َ
َي َش ْيء َفائ ٍق لْل َع َادة تَْف َعُلو َن؟ أ َ
السم ِّاو َّي هو َك ِّ
ام ٌل.
َُ
َّ َ
هذه أقوال ربنا يسوع المسيح العظيم
ِّ
ِّ
يل:
يسوع يبين لنا الفرق بين المحبة كما يريدها هو تكون فينا والمحبة الطبيعية .قالَ :و َسم ْعتُ ْم أََّن ُه ق َ
ِّ
ِّ
ض َع ُدَّو َك .الجملة األولى :تحب قريبك هي من شريعة موسى ،أما الثانية :وتبغض
تُح ُّب َق ِّر َيب َك َوتُْبغ ُ
ِّ
ض َع ُدَّو َك .في
عدوك فهي من الناس وليست لها عالقة بشريعة للا المحب .للا لم يقل أبدا َوتُْبغ ُ
شريعته لبني إسرائيل أمرهم ان يحبوا المصريين .نق أر هذا في سفر التثنية ،كتاب موسى الخامس23 ،
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ص َاد ْف َت ثَ ْوَر
والعدد  6حيث يقول الرب :ال تَ ْك َرْه م ْ
ص ِّرياً ألََّن َك ُك ْن َت َن ِّزيالً في أَ ْرضه .وقال أيضا :إ َذا َ
َع ُد ِّو َك ْاو ِّح َم َارهُ َش ِّاردا ،تَ ُرُّدهُ اَل ْي ِّه .عدم المحبة والطاعة لكالم للا يجعل االنسان يعيش في الخوف
والعداء والغيرة والبغضاء وبهذا فهو يخضع لسلطان إبليس عدو للا والحق والحياة.
الرب يسوع استخدم أربعة أفعال إيجابية ليرفع المؤمنين به الى مستوى أعلى من الطبيعة العادية.
المحبة التي يأمرنا بها هي ألعدائنا الذين جرحونا بالكالم والعمل .واالمر يجعلنا ننظر كذلك في

أنفسنا حتى نشوف هل نحن جرحنا أحد بكالمنا او اعمالنا؟ في هذه الحالة يجب أن ندرك أخطائنا

ونصلحها ونطلب المغفرة ونسعى إلى السالم .الن كلمة للا في الكتاب المقدس تقول لنا :فمادام

األمر يتعلق بكم ،عيشوا في سالم مع جميع الناس .كما نعرف ،حسب الحكم العام ،العدو ال يستحق
َحُّبوا ،ب ِّارُكوا ،أ ِّ
أي اهتماما من غير الذل والعقاب .يسوع استخدم أربعة أفعال إيجابية :أ ِّ
صُّلوا.
ْ
َ
َحسنُواَ ،
ً

هذه األفعال هي معروفة عند الناس ،لكن تطبيقها محدود الن مفهومها واهم .الصالة مثال عندهم

هي واجب إجباري في أوقات معينة وبكلمات محفوظة عن ظهر قلب .الشخص يطلب الخير له

وألسرته والويل والمرض ألعدائه .ما يعرف أن الصالة هي نعمة من للا لنقترب اليه بمخافة وحمد
والشكر وتواضع وإعتراف والسماع لكلمته .للا ي ِّريد أَن يصلِّي الناس ِّفي ُك ِّل م َك ٍ ِّ ِّ
ين أ ََي ِّاد َي
ان َرافع َ
َ
ُ ْ َُ َ
ض ٍب والَ ِّج َد ٍ
َ ِّ ِّ ِّ
ال .وهل يعملوا هذا؟ العكس.
طاه َرةً ب ُدون َغ َ َ
وعن الحب ،في هذا الموضوع كذلك اإلنسان واهم؛ فهو يحب من يحبوه وحبه هو بالشرط والمقابل.
والحب هو أعظم موضوع في حياة البشر .ال يوجد موضوع آخر يثير كل اإلهتمام .الناس ألفت

ماليين الكتب والقصائد والشعر واألفالم على الحب .االنسان يقطع البحر ويعطي حتى حياته من
أجل الحب .واالنسان يحب المال ويحب الجنس ويحب المادة .هذا حب سطحي أناني فاني .الناس
تعرف هذه األمور وأكثر؛ ومع هذا أكثرهم يمارسوها ،ما فيهم جب .الحب هو إحترام وتقدير وعناية

وقبول االخر كما هو ومساعدته وثـقة وإخالص ووفاء .الحب يظهر باالعمال وال بالكالم فحسب.
الحب الحقيقي هو في السراء والضراء .ما فيه غش وال رياء وال إحتقار وال تهديد .لما يكون هذا

الحب في االنسان ما يقدر يفكر في الشر وال يطمع فيه حتى .ال مكان للشر في القلب الصالح

المحب .الحب يقبل التضحيات .واالنسان أناني ومتكبر .الشخص يفكر في نفسه ويقول :كيف ،أنا
أتواضع أمام عدوي وأباركه وأعمل الخير له واصلي من أجله؟ إنه عدوي وكل ما أتمناه له وأطلبه

هو أنه يتألم أكثر مما ألمني .التكبر ينزع كل حنان وشفقة ورحمة ويوضع البغضاء والم اررة في قلب
َعم ِّ
ِّ ِّ
ال ُي ْن ِّك ُرهُ .حتى لما يقول إنه يغفر،
االنسان فما يقدر يعمل أي خير .يدعي االيمان باهلل َوَلكَّن ُه باأل ْ َ
فهو يقول أيضا :وال أنس أبدا .هذا ليس غفران .الحب يستر خطايا كثيرة.
الحب هو هبة من للا الخالق؛ لكن بسبب الخطيئة الحب تلطخ وادخله الغش .كل شيء في اإلنسان
يحمل بصمة الخطية .وحيث ال يكون حب ال يكون سالم وال ثقة ،بل الفوضى والكراهية والالمباالة.

من هنا المشاكل في االنسان وبيته وعالقته مع اآلخرين .االنسان ما يقدر يطهر قلبه؛ يحتاج الى

الشفاء والتطهير خارج عنه .واالن يسمع يسوع يقول له أحب عدوك؟ هذا مستحيل وغير معقول.
فكيف نقدر نحبهم؟ في الحقيقة يسوع يتكل للذين يسمعون له ويقبلون كلمته .وحيث يكون يسوع

المسيح هناك يكون الحب والسالم والضمان والغلبة على روح البغضاء والكراهية.

االهل والناس يكرهوننا لما يعرفوا أننا نؤمن بيسوع إبن للا ويهددونا .فنباركهم ونصلي أن يفتح للا

أذهانهم حتى يفهموا ما في دعوته لهم من رجاء للخالص .وننظر دائما الى يسوع الذي يبشرنا

التلميذ والرسول بطرس في أحد رسائله يقول :ألن للا دعاكم إلى االشتراك في هذا النوع من اآلالم.

فالمسيح الذي تألم ألجلكم هو القدوة التي تقتدون بها فسيروا على آثار خطواته :إنه لم يفعل خطيئة
واحدة وال كان في فمه مكر ومع أنه أهين فلم يكن يرد اإلهانة .وإذ تحمل اآلالم لم يكن يهدد باالنتقام

بل أسلم أمره هلل الذي يحكم بالعدل وهو نفسه حمل خطايانا في جسده على خشبة الصليب لكي

نموت بالنسبة للخطايا فنحيا حياة البر .وبجراحه هو تم لكم الشفاء ،فقد كنتم ضالين كخراف ضائعة،
ولكنكم قد رجعتم اآلن إلى راعي نفوسكم وحارسها .هذا هو الحب اإللهي .ليس حب أعظم من هذا.
يسوع كان يعيش ويعمل كما كان يعلـم .ما كان يأخذ أي شيء من أي شخص وال يفرض االيمان

على الناس .لما كان أعداء الحق يعارضوه بكره ومكر ويرفضوه ما كان يلعنهم وال يحاربهم .على
اغ ِّف ْر َل ُه ْم َيا أََبي ألََّن ُه ْم الَ َي ْعَل ُمو َن َما َذا َيْف َعلُو َن .الرب
الصليب وهو يتألم ويموت صلى الى للا وقالْ :
يسوع له المجد كان يعمل ما كان يعلمه .وصانا على الحب كما أحبنا .ويعلمنا الحب الحقيقي بأمره:
أجبوا أعداءكم .من يقدر يعلم مثل يسوع ويعيش مثله؟ الرب أعطانا روحه القدس يسكن فينا لينتج
فينا هذا الحب للغفران والخير ألعدائناَ .ليس ألَح ٍد ح ٌّب أَع َ ِّ
َج ِّل
ظ ُم م ْن َه َذا أ ْ
َن َي َ
َْ َ ُ ْ
َحٌد َنْف َس ُه أل ْ
ض َع أ َ
َحب ِّ
َحب ِّ
َّائي ِّإن َفعْلتُم ما أ ِّ
َّائ ِّه؛ أ َْنتُم أ ِّ
أ ِّ
يك ْم ِّب ِّه .يقول الرب يسوع.
ُوص ُ
ْ َ ْ َ
ْ
يسوع يعرف اننا عاجزون على الصالح من أنفسنا .وضع حاجز عالي امامنا ليبين أننا بدونه ال

نستطيع العمل بما يقوله لنا .إال إذا قبلناه ربنا ومخلصا في حياتنا ،عندئذ يسكن فينا بروحه القدس

ليطهرنا ويعطينا الحكمة والقدرة للصالح وينتج ثمره الذي هو المحبة بالفعل .الحب الذي يريده يسوع
ٍ
َّ ِّ
َما َيْف َع ُل َذِّل َك
ين ُي ِّحب َ
َحَب ْبتُ ُم الذ َ
يختلف على الحب العادي النه يقولَ :فِّإ ْن أ ْ
ُّون ُك ْمَ ،فأََّي ُة ُم َكاَفأَة َل ُك ْم؟ أ َ
ٍ ِّ ِّ ِّ
َحتَّى ُجَباةُ َّ
َما َيْف َع ُل َذلِّ َك َحتَّى
ط َفأ َّ
الض َرِّائ ِّب؟ َوإِّ ْن َرَّح ْبتُ ْم ِّبِّإ ْخ َو ِّان ُك ْم َفَق ْ
َي َش ْيء َفائ ٍق لْل َع َادة تَْف َعُلو َن؟ أ َ
اْل َوثَِّنُّيو َن؟ لكن ،كيف يقدر الشخص يحب من اغتصبوا زوجته ويصلي من أجلهم؟
كيف ممكن يحب من قتلوا أبوه أو أمه أو أخوه أو تهموه وغدروه؟ كيف يقدر يحب األجانب وحتى
طوبى لِّ ُّلرحم ِّ
اء ألََّن ُه ْم
الناس مثله وهو ما يحب حتى نفسه؟ يسوع يقول في بداية هذا االصحاحَ ُ :
ََ
طوبى لِّأل َْن ِّقي ِّ
ط ِّ
َّ
َّللاِّ ُي ْد َع ْو َن.
اء َّ
اء اْلَقْل ِّب ألََّن ُه ْم ُي َع ِّاي ُنو َن َّ
ص ِّان ِّعي َّ
َّللاََ ُ .
َ
ُي ْر َح ُمو َنَ ُ .
وبى ل َ
السالَ ِّم ألَن ُه ْم أ َْب َن َ
السماو ِّ
طروِّد ِّ
ِّ
َج ِّل اْلِّب ِّر أل َّ
ات .الرب يسوع هو حي وهو قريب وهو يريد
ُ
َن َل ُه ْم َمَل ُك َ
وبى لْل َم ْ ُ َ
ين م ْن أ ْ
طَ
وت َّ َ َ
يغيثنا ويرفعنا أعلى على أعدائنا حتى نكون مثله في الحب واإلخالص .االنسان هو أمام االختيار:
إما ينظر الى يسوع ويطلب عونه ويطلب هذا الحب العظيم ،إما يخضع لألفكار البشرية وينتظر

ض َب ِّ
اإل ْن َس ِّ
َّللاِّ .فهو يلتجئ الى للا
صَن ُع ِّب َّر َّ
وقت االنتقام؟ إال أن المؤمن الصالح يعرف أن َغ َ
ان الَ َي ْ
بالصالة والدعاء ويتوكل على الرب أن يقوده في طريقه كل حين ليفهم إرادة للا ويعمل بها.
الحب الطبيعي هو لألهل وبين الزوجين ولألوالد واألصدقاء .لكن الرب يسوع ما يطلب منا أننا نحب

أعداءنا بهذا الحب العاطفي الطبيعي .الحب الذي يطلبه الرب أن يكون فينا ال يأتي اال منه هو منبع

الحب .فيجب أن نتوجه اليه بالصالة والدعاء وكل واحد يقول :أشكرك يا ربي يسوع المسيح على

حبك لي وأنا الخاطئ؛ اشكرك النك عرفتني إسمك وخالصك النك أنت أخرجتني من عالم الظالم
والكراهية واألكاذيب والموت ونقلت ـنا الى ملكوت نورك العجيب .أعطيك حياتي كما هيَ .قْلباً َن ِّقياً

اخلُق ِّف َّي يا رب وروحاً مستَ ِّقيماً ج ِّد ْد ِّفي َد ِّ
اخلِّي .نعم .علمني المحبة كما تأمرني النك أنت المحبة
ْ ْ
َ
َ
َُ
ُْ
وليس لي سواك .آمين .في حب يسوع الشفاء والفرح والسالم والضمان.
للا غفر لنا جميع خطايانا ،لهذا يريد أن نغفر أيضا للمذنبين الينا .والنتيجة للطاعة ليسوع المسيح
ِّ
ص ُد ُر ِّم َن للاِّ و ُك ُّل َم ْن ُي ِّح ُّب َي ُكو ُن َم ْولُوداً ِّم َن
يك ُم َّال ِّذي ِّفي َّ
اء أَِّب ُ
هيَ :فتَ ُك ُ
الس َم َاوات .اْل َم َحَّب َة تَ ْ
ونوا أ َْبَن َ
ِّ
ِّ ُّ
َن للا محَّب ٌة .حتى إذا قال أحد :أ ََنا أ ِّ
ِّ
ُح ُّب
ف للاَ .أ َّ
َما َم ْن َال ُيح ُّبَ ،ف ُه َو َل ْم َيتَ َع َّر ْ
للا َوَي ْع ِّر ُ
ف ِّباهلل َقط أل َّ َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
َخاه َّال ِّذي يراهَ ،ف َكيف يْق ِّدر أ ْ ِّ
ِّ
ض أَخاً َل ُهَ ،ف ُه َو َكاذ ٌب ألََّن ُه ِّإ ْن َك َ
للاَ َولكَّن ُه ُي ْبغ ُ
ََ ُ ْ َ َ ُ
َن ُيح َّب للاَ
ان َال ُيح ُّب أ َ ُ
صَّي ُة جاء ْتنا ِّمن اْلم ِّس ِّ ِّ ِّ
ط؟ َفه ِّذِّه اْلو ِّ
َّال ِّذي َلم يره َق ُّ
َخاهُ.
يح َنْفسهَ :م ْن ُي ِّح ُّب للاَ ُي ِّح ُّب أ َ
ْ ََ ُ
َ َ
َ ََ َ َ
الرب يسوع ال يطلب منا أن نحب أعداءنا كما نحب أهلنا أو أصداءنا .ما يريده الرب أوال هو أننا

نسمع له ونقبل كلمته في حياتنا النها قوينا ،الن كلمة ربنا يسوع هي روح وحياة وهي فعالة لتنشئ

فينا الحب الصالح كما يطلبه هو منا .بحبه فينا نقدر نحب .وختاما أيها األخوية نسمع لقول الرب
ِّ
ط ِّه ُر
اء ِّباْل َم ِّس ِّ
اءُ ،ك ُّل َم ْن ِّع ْن َدهُ َه َذا َّ
يح ُي َ
بفم الرسول يوحنا ،تلميذ ربنا يسوع يقول لنا :أَي َ
الر َج ُ
ُّها األَحَّب ُ
َن اْلم ِّسيح َ ِّ
ِّ
الرو ِّح اْلُق ُد ِّ
س َم َع
يح َو َم َحَّبةُ للاِّ َو َش ِّرَكةُ ُّ
ع اْل َم ِّس ِّ
طاهٌر .آمين .ن ْع َمةُ َربَِّنا َي ُسو َ
َنْف َس ُه َك َما أ َّ َ َ
ِّ
ِّ ِّ
ين.
َجميع ُك ْم .آم َ

