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Ps. 98:2-9; Jes. 4:2-6; 1.Joh. 3:18-24 

 

عظتنا اليوم   ومرحبا بكم في االستماع الى  نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح
 قال يسوع: . 17الى  10واألعداد  15ح هي من إنجيل يوحنا االصحاو 

  ِه.ِإْن َحِفْظُتْم َوَصاَياَي َتْثُبُتوَن ِفي َمَحبَِّتي َكَما َأنِ ي َأَنا َقْد َحِفْظُت َوَصاَيا َأِبي َوَأْثُبُت ِفي َمَحبَّتِ 
ِهَي َوِصيَِّتي َأْن ُتِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعضًا َهِذِه  . َكلَّْمُتُكْم ِبَهَذا ِلَكْي َيْثُبَت َفَرِحي ِفيُكْم َوُيْكَمَل َفَرُحُكمْ 

بَّاِئي ِإْن  َكَما َأْحَبْبُتُكْم. َلْيَس أَلَحٍد ُحبٌّ أَْعَظُم ِمْن َهَذا َأْن َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُه أَلْجِل َأِحبَّاِئِه. َأْنُتْم َأحِ 
يُكْم َعِبيدًا ألَ  َلِكنِ ي َقْد   .نَّ اْلَعْبَد اَل َيْعَلُم َما َيْعَمُل َسيِ ُدهُ َفَعْلُتْم َما ُأوِصيُكْم ِبِه. اَل أَُعوُد ُأَسمِ 

ْيُتُكْم َأِحبَّاَء أَلنِ ي أَْعَلْمُتُكْم ِبُكلِ  َما َسِمْعُتُه ِمْن َأِبي. َلْيَس َأْنُتُم اْخَتْرُتُموِني َبْل َأَنا اْخَتْرُتُكْم   َسمَّ
ِبَهَذا   َيُدوَم َثَمُرُكْم ِلَكْي ُيْعِطَيُكُم اآلُب ُكلَّ َما َطَلْبُتْم ِباْسِمي. َوَأَقْمُتُكْم ِلَتْذَهُبوا َوَتْأُتوا ِبَثَمٍر وَ 

   ُأوِصيُكْم َحتَّى ُتِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعضًا.

 ههذه كلمة هللا المجد ل

ى تالميذه وكيسوع  المحبة  . أن يحبوا بعضهم بعض  في كل زمان ومكان المؤمنين به ل وص 
هي خدمة االخرين،  المحبة  .األبدية لمصالحة وحتى للحياة للسالم وا الن فيها رجاء روريةض

الحب  . مهماحتر إ م االخرين و اكر إ حبلا .لتطلع من سقط فيها خ سأنت تنزل الى الحفرة والو 
  العالقاتيطور المواهب ويسهل أجل المحبوب. الحب  والعار من  التعب تتحمل يجعلك 

 . طيبةال تهارائح  تعطيضوء الشمس.  لينفتح على اآلخرين. وردة ة.  افقو مضع الثقة والو ي و 

لى  فرض نفسه عرب نفسه ما ليسوع المسيح الن اااليمان ب  لعلى قبو الناس  لزمي ما  حبال
سلك  الرب ليغالى ج تحتاخاطئ و أنك في داخلك تعرف أنت  ف يسوع  كالممع  س لما ت  .الناس

عطي األمل  ي حبال الحياة.الغفران و سالم و ب وال منبع الح طهرك لل غفر لك وي من خطاياك وي
ه  حب وهو أظهر  حبالن هللا هو  حبأعظم من الال يوجد  .الحياةملح  و ه  حبال .لألفضل

الحياة و للحياة.   قهلوخ   ه ت محب لنسان أساس الحياة. هللا خلق اال  و ه  حبال. لنا في يسوع المسيح 
والنور. هو أحب تالميذه وأحبنا أيضا  حبهو كل هذا: هو الحياة وال. يسوع الناس  هي نور

في رسالته األولى   لنا  كتب هم يسوع وصى تالميذه على المحبة ويوحنا واحد من نولد.    أنقبل 



  َأيَُّها اأَلِحبَّاُء، ِلُنِحبَّ َبْعُضَنا َبْعضًا أَلنَّ اْلَمَحبََّة ِهَي ِمَن هللِا َوُكلُّ َمْن ُيِحبُّ َفَقْد ُوِلَد ِمنَ يقول: 
 َيْعِرِف هللَا أَلنَّ هللَا َمَحبٌَّة. ِبَهَذا ُأْظِهَرْت َمَحبَُّة هللِا ِفيَنا: َأنَّ هللَا  هللِا َوَيْعِرُف هللَا. َوَمْن اَل ُيِحبُّ َلمْ 

اْلَمَحبَُّة: َلْيَس َأنََّنا َنْحُن َأْحَبْبَنا هللَا، َبْل  َقْد َأْرَسَل اْبَنُه اْلَوِحيَد ِإَلى اْلَعاَلِم ِلَكْي َنْحَيا ِبِه. ِفي َهَذا 
َبِغي َلَنا  َأَحبََّنا َوَأْرَسَل اْبَنُه َكفَّاَرًة ِلَخَطاَياَنا. َأيَُّها اأَلِحبَّاُء، ِإْن َكاَن هللُا َقْد َأَحبََّنا َهَكَذا، َينْ َأنَُّه ُهَو 

  َأْيضًا َأْن ُيِحبَّ َبْعُضَنا َبْعضًا.

، َكْيَف  يراه َغَض َأَخاُه َفُهَو َكاِذٌب. أَلنَّ َمْن اَل ُيِحبُّ َأَخاُه الَِّذي ِإْن َقاَل َأَحٌد: ِإنِ ي ُأِحبُّ هللَا َوَأبْ و 
  َمْن ُيِحبُّ هللَا ُيِحبُّ َأَخاُه َأْيضًا.:  المسيح  ؟ َوَلَنا َهِذِه اْلَوِصيَُّة ِمنْ يرهَيْقِدُر َأْن ُيِحبَّ هللَا الَِّذي َلْم 

وهو يلتجئ  أناني  ان سهو ان االن المشكل لغيرنا كيفما كانوا.   تناحبم في  بان لل ت تنامحب إذن 
ين لالى ا عبثا.  . ى النبي لالنه يؤمن أنه واحد وهو يصوم ويصلي ع هلقب  ي هللا  أنالعتقاد باد 

لعادات وأن تلبس  واليد تقاوالين د  لاته معك من ذي جبالتخلع الثوب القديم وقت أن حان الف
 .  ناخالقما يرضى به  الجديد الذي يتجدد لبلوغ تمام المعرفة وفقا ل

في حبه لنا قبل   . وهذا ما عمله يسوع دون شرط وال استحقاق.ب  المحبة تظهر في التضحية
من   بارلا. يسوع قدم حياته هو خوف الموتو يخلصنا من سيطرة الخطيئة  لصيب من أجلنا  ا

لطة  سأجلنا نحن الخطاة ومات ودفن وفي اليوم الثالث قام منتصر على الموت وعلى من له 
لب  تط.  بإخالص وفرحفي االعمال  تظهر وصينا بها يسوع التي ي المحبة الموت، أي إبليس.

ما    ةحب مال .الرجاءو  االيمانهي من تدين. فال  ما تتهم و . تغفروالمساعدة.  مساللواالمصالحة 
 خطايا.  ال ستر تــ   ةحب ملخوف. ا اليس فيه حسد و تال  هدد و ت وال   هئـ خب  تنوي الشر وال ت 

تجي    ةحب مال ههذيسوع في اإلنجيل: أحبوا أعداءكم. حتى للعدو كما قال   طلب الخيرت   ةحب مال
  من.  اعمل بهاله و تكلملع اسمالفهي نتيجة قال: أحبوا كما أحببتكم.  هو   النه نفسه  يسوع من  

به أفكارك    امألأمل في كالم الرب في االنجيل و ت   .ايجدد حياتن و  ان قوي ي وروحه فينا   نتعلم يسوع 
في حياتك وهو يقودك في الطريق الذي خططه هللا   األوليسوع هو   معرفته بالحق. اجعلل

هناك  ة حب مال ال تكون  حيث و  . سالم واألمل، هناك يكون الفينا يسوع  تكون محبةلما لك. 
 .  العائالتنكسار وإ بغضاء والعداوة والغش والكذب والخداع الكون ت 



لسالم  كامل الطاهر لال حبلالذي فيه نجد ايسوع  ى  لسماع االو  توبةلكل واحد الى ا ينادي هللا
َحِفْظُتْم َوَصاَياَي َتْثُبُتوَن ِفي َمَحبَِّتي َكَما َأنِ ي َأَنا َقْد َحِفْظُت  يقول: إن   يسوع والفرح. والغفران

هو يعطيهم. هو يشفي  . السالم والفرحو  للمحبة  هو يسوع عليم  ت َوَصاَيا َأِبي َوَأْثُبُت ِفي َمَحبَِّتِه. 
َأْتُرُك َلُكْم. ساَلِمي  ساَلمًا : هذا االنجيلفي يقول .  ورسمكاللح ويصالجراح. يسوع يعالج 

االن يقول:  و  .أُْعِطيُكْم. َلْيَس َكَما ُيْعِطي اْلَعاَلُم أُْعِطيُكْم َأَنا. اَل َتْضَطِرْب ُقُلوُبُكْم َواَل َتْرَهْب 
َبْعُضُكْم َبْعضًا ُتِحبُّوا َأْن  َوِصيَِّتي َهِذِه ِهَي  . َفَرُحُكمْ ِفيُكْم َوُيْكَمَل َفَرِحي ِبَهَذا ِلَكْي َيْثُبَت َكلَّْمُتُكْم  

َأْنُتْم َأِحبَّاِئي ِإْن  . َكَما َأْحَبْبُتُكْم. َلْيَس أَلَحٍد ُحبٌّ أَْعَظُم ِمْن َهَذا َأْن َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُه أَلْجِل َأِحبَّاِئهِ 
 .  َفَعْلُتْم َما ُأوِصيُكْم ِبهِ 

يفوق  سالم وسالم يسوع لالنه هو رئيس اهو يعطينا سالمه  طمئننا بأجمل كالم. ييسوع 
.  حياة وفي االخرينلالذي يقوينا ويعزينا ويجدد أملنا في االفرح يسوع يعطينا و  .م والعقوللالعا
يُكْم َعِبيدًا أَلنَّ اْلَعْبَد  أنتم أحبائي. ه. ت نا إخو دعو وهو ال يستحي أن ي ع أحبنا و يس اَل أَُعوُد ُأَسمِ 

ْيُتُكْم َأِحبَّاَء أَلنِ ي أَْعَلْمُتُكْم ِبُكلِ  َما َسِمْعُتُه ِمْن َأِبي.  . اَل َيْعَلُم َما َيْعَمُل َسيِ ُدهُ    الالعبد   َلِكنِ ي َقْد َسمَّ
.  واصمت ودقةيطبقها بالطاعة وال كرامة وال يناقش أوامر سيده. فهو يعمل بها و له  حقوق 

 معه.   وا يتعشل مهيجلسوال لعبيده أسراره  ما يعرف سيدهو 
 

َمْن ُيِحبَِّني َيْعَمْل ِبَكِلَمِتي َوُيِحبَُّه  ه. حفْظ َوَصاَياكيف نعرف أن إيماننا بالمسيح هو حقيقي؟ ب 
ا اْلَكاَلُم  َأِبي َوِإَلْيِه َنْأِتي َوِعْنَدُه َنْجَعُل َلَنا َمْنزاًِل. َوالَِّذي اَل ُيِحبُِّني اَل َيْعَمُل ِبَكاَلِمي. َوَلْيَس َهذَ 

ليسوع فهو  مع سنفهم إذن أن من ي  .َن اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِنيالَِّذي َتْسَمُعوَنُه ِمْن ِعْنِدي، َبْل مِ 
 يمهم. ل سر الرب لخائفيه وعهده لتعسره. ه. ومن يسمع لل فالرب يعرفه يسمع لل الذي أرسل

 

القدس  ثمر الروحو .  لمباركلمجد إسمه اذهب ونثمر ن و لنعرفه ونخدمه بمحبته اختارنا يسوع 
ين وال من من ال تليس ة حب مالوهذه المحبة.  هو  الخوف   من  الذي هو الشعور الطبيعي د 

حررنا ولب سنا  . التي هي روح وحياة من خالل كلمتهفينا  محبة هللا وضع يسوع .  والعبودية 
. والعبادة هي خدمة والخدمة  روحالب و وحق لل أبينا بمحبة  عبادةأوالد هللا وعلمنا  البر وجعلنا 

 .  يسوع سمإب   ومحبة هي التي تقدمها بتطو ع وفرح



نمو  في معرفة  وال بين المؤمنين وال سالم  تفاهم  كون  يال ال يمكن إرضاء هللا و ة  ب بدون مح
طريق  لهو ا يسوع  أنونشهد  الميتعالم لن رسالة محبته لهذا ال . فهو اختارنا أيضا لنعهللا
تغي ر  هي ة الرب كلمونشهد أن   .وال أحد يأتي الى هللا اآلب إال بيسوع الحي  حياةلحق والوا

َلَنا َهِذِه اْلَوِصيَُّة ِمْنُه: َأنَّ َمْن ُيِحبُّ هللَا ُيِحبُّ َأَخاُه  و . نحب هللا ونحب االخوةوتعلمنا حياتنا 
الساكن فينا. روح  قدوس لمن روحه ا. به مناكما يطوحده نستطيع ان نحب يسوع ب َأْيضًا.

 أل قلوبنا بمحبة الحق والبر في كل عمل صالح.  الرب يطهرنا ويم 

يِسيَن اْلَمْحُبوِبيَن اْحَشاَء َرْأَفاٍت َوُلْطفًا َوَتَواُضعًا َوَوَداَعًة َوُطوَل انَ فَ  اٍة  اْلَبُسوا َكُمْخَتاِري هللِا اْلِقدِ 
َحٍد َشْكَوى. َكَما َغَفَر  ُمْحَتِمِليَن َبْعُضُكْم َبْعضًا َوُمَساِمِحيَن َبْعُضُكْم َبْعضًا اْن َكاَن أَلَحٍد َعَلى ا

َوْلَيْمِلْك   َوَعَلى َجِميِع َهِذِه اْلَبُسوا اْلَمَحبََّة الَِّتي ِهَي ِرَباُط اْلَكَماِل. َلُكُم اْلَمِسيُح َهَكَذا اْنُتْم اْيضًا.
 َشاِكِريَن. ِفي ُقُلوِبُكْم َساَلُم هللِا الَِّذي اَلْيِه ُدِعيُتْم ِفي َجَسٍد َواِحٍد َوُكوُنوا 

له   والقادر أن يفعل، وفقا للقدرة العاملة فينا، ما يفوق بال حصر كل ما نطلب أو نتصور،
ِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح   .آمين  .المجد في الكنيسة في المسيح يسوع مدى األجيال والدهور

وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم.     آمين. َوَمَحبَُّة هللِا َوَشِرَكُة الرُّ
 

 


