
Sunnuntai 11.07.2021- Luuka 6: 27-31. Aihe: Rakkauden laki.  

تنا اليوم  ظعومرحبا بكم في االستماع ل  نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح
 اليكم القراءة باسم ربنا يسوع:  .31الى    27وااليات    6إنجيل لوقا، االصحاح    منهي  و 

اِمُعونَ َأُقوُل َلُكْم  َلِكنِ ي   َباِرُكوا اَلِعِنيُكْم  .  َأْحِسُنوا ِإَلى ُمْبِغِضيُكمْ   .: َأِحبُّوا أَْعَداَءُكمْ َأيَُّها السَّ
َوَمْن    ،َفاْعِرْض َلُه اآلَخَر َأْيضا   ،َوَصلُّوا أَلْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئوَن ِإَلْيُكْم. َمْن َضَرَبَك َعَلى َخدِ كَ 

َفاَل   ،َوَمْن َأَخَذ الَِّذي َلكَ   ،َفاَل َتْمَنْعُه َثْوَبَك َأْيضا . َوُكلُّ َمْن َسَأَلَك َفَأْعِطهِ   ،َأَخَذ ِرَداَءكَ 
 اْفَعُلوا َأْنُتْم َأْيضا  ِبِهْم َهَكَذا.  ،ُتَطاِلْبُه. َوَكَما ُتِريُدوَن َأْن َيْفَعَل النَّاُس ِبُكمُ 

 هللان  ربنا يسوع إب  مكالا  هذ

  نتبهوا لبداية كالميم ما  وه.  وغير معقوليعتبره فشل  لما يسمعوا هذا الكالم    كثيرون 
  الربسر  منا.  وهو يعل  أوال  له  نسمع    نايريد أنالرب    .اِمُعونَ السَّ   َأُقوُل َلُكْم َأيَُّهاَلِكنِ ي  :  يسوع

إيمان    هوه  العمل بو مه  لكال  السماعااليمان بيسوع المسيح دون  لخائفيه وعهده لتعليمهم.  
هذه أفعال إيجابية    .َصلُّوا  .َباِرُكوا.  َأْحِسُنوا  .َأِحبُّوا  يسوع يقول:  .ال ينفع جاف    سطحي
 .  زائفينمؤمنين الالمؤمنين الحقيقيين عن ال  يفرزحتى  وضع المعيار عاليا     ربالفعالة.  

ْم  هُ  لَ ة هللاِ َدْعوَ ْعَلُموا َما ِفي  يَ ْم فَ هَتْسَتِنيُر َبَصاِئُر ُقُلوِبلكي  أعدائنا  تجاه  لنا  هي  يسوع  وصية  
  الن هللا محبة  لمحبةل  نايدعو   الرب.  الحقب  يسوع  من هوعرفوا  وي  ايتوبو   باشِمْن َرَجاٍء 

  وهي من إبليس  والقتلوالمرارة  العداوة  فهي تنتج    الكراهيةأما    .خطايا كثيرةر  تست  تهمحبو 
هم أعداء هللا يعتبر و   لما يكره أعدائه  راضي بههو  أن هللا    تقديعاالنسان  و عدو  النفوس.  

يوضعوا عدالتهم:  إرادة هللا وعدالته.    نبالطبع هم واهمين وبعيدين ع.  العقاب  ون يستحق
   .داخلهفي  الشخص    مم  تس  مرارةالكراهية  ر.  سن بسن وأكث

ه.  ية فيجعلت عقدة نفس  قديمةسيئة  ذكريات  ي ضغط نفسي بسبب  كم من واحد يعيش ف
لرحيم يحسن إلى  . االعتراف بالخطأ ينزع هذا الثـقل. اتعالج بااليمان بيسوعي  ماآلالهذه  



ليحررنا من إبليس الذي    بل. هللا ما أرسل إبنه ليديننا ويتهمنا  نفسه والقاسي يؤذي ذاته
إن كان أحد في    .والمرارة والكراهية والعداوة للموت  البغضاء واالنقساميتهم ويوضع  

تعل م  ت  كخصالمسيح فهو خليقة جديدة. األشياء القديمة مضت. كل شي صار جديد.  
جميع  غفر هللا    إذا  .وأنت ليسوع  وحتى اللفظ  واألسلوببتغيير الذهن  عيش من جديد  ت

   .علينا  الثمنيسوع خل ص  الرب    .اونكره  نفوسنا    حكم علىن  نزيدا مف  خطايانا

وهو يعمل  رجاء  وال  الصالةبيسوع  ل  نظرا  ،كبال  علىخطر  ت  سيئةالذكريات  ال  ماللهذا،  
  ي،َفَرْحَمُتَك َيا َربُّ َتْعُضُدن  ،ُقْلُت َقْد َزلَّْت َقَدِمي حين:  مكتوب في المزامير  النه أمين.

بشرنا أيضا    ناوالتلميذ يوحصحيح.    َتْعِزَياُتَك ُتَلذِ ُذ َنْفِسي.  ،ِعْنَد َكْثَرِة ُهُموِمي ِفي َداِخِلي
َأيَُّها اأَلِحبَّاُء،  . ويقول أيضا:  : ِإْن اَلَمْتَنا ُقُلوُبَنا َفاهلُل أَْعَظُم ِمْن ُقُلوِبَنا َوَيْعَلُم ُكلَّ َشْيءٍ يقول

   .ضا  أَلنَّ اْلَمَحبََّة ِهَي ِمَن هللِا َوُكلُّ َمْن ُيِحبُّ َفَقْد ُوِلَد ِمَن هللِا َوَيْعِرُف هللاَ ِلُنِحبَّ َبْعُضَنا َبعْ 

ين  تجيالكراهية   الحقيقة  و .  لناسخرجت لأخير أمة  أنهم  تباعه  لم أذي يعلا  أيضا  من الد 
ُد هللاَ َعاِجُزوَن َعْن ُبُلوِغ َما  اْلَجِميَع َأْخَطُأوا َوُهْم أن   صالحنا  هو  هذا هللا أحبنا و ومع    .ُيَمجِ 

فإن كنا ونحن  :  يقول  سول بولسالر   علمناي  .لمحبة األعداءبإبنه  يدعونا  مع نفسه واالن  
  ؟أعداء قد تصالحنا مع هللا بموت ابنه، فكم باألحرى نخلص بحياته ونحن مصالحون 

يسوع أظهر  المحبة.  في  نكون مثله  نه هو أحبنا ويريد أن  أمرنا أن نحب أعداءنا أليسوع  
ما رد   يسوع  قتله.  منتظرين الفرصة ل  كراهيةبالسوء وال  هيعاملو   كانواهم  و ناس  لل  هللا حب  

 الكراهية.  نتصر على  ه فينا نحبب  الشر.ه أقوى من  حب  هدد باالنتقام.  شر بشر وال  ال

وعلمنا كيف يجب أن نعيش االن في العالم  يسوع جاء من السماء وبشرنا بملكوت هللا  
ال تكنزوا لكم كنوزا على األرض  قال يوم آخر:  وات. يسوع إبن هللا  كأوالد ملكوت السما

بل اكنزوا لكم كنوزا في    ،حيث يفسدها السوس والصدأ وينقب عنها اللصوص ويسرقون 
. ملكوت السماوات  السماء حيث ال يفسدها سوس وال ينقب عنها لصوص وال يسرقون 

 هو بر  وسالم وفرح في الروح القدس.    ، بلليس بأكل وشرب



، الرب يسوع  ، شريعة المحبةااللهيةشريعته  و صفاته  وهو أعطانا  عاش كما عل م.  يسوع  
عب ر على هذه الحقيقة قرون من  إشعياء  النبي  .  لنكون مثله  ألبسنا ثياب البر  له المجد  

. َتْبَتِهُج َنْفِسي ِبِإَلِهي أَلنَُّه َقْد َأْلَبَسِني ِثَياَب  قبل فقال:   اْلَخاَلِص. َكَساِني  َفَرحا  َأْفَرُح ِبالرَّبِ 
وِحيَِّة اْلُمتَِّصَفِة  هللَا ِبُقْدَرِتِه اإِلَلِهيَِّة  نعم.  .  ِرَداَء اْلِبر ِ  َدَنا ِبُكلِ  َما َنْحَتاُج ِإَلْيِه ِفي اْلَحَياِة الرُّ َزوَّ

 َعرََّفَنا ِباْلَمِسيِح الَِّذي َدَعاَنا ِإَلى َمْجِدِه َوَفِضيَلِتِه.    فهو  ،ِبالتَّْقَوى

  غفرن  .ونمأل قلوبنا بحبه  المخفية فيناالبغضاء  َتَخلَّص ِمَن  نَ َأْن  نا  ه َصاَر ِبِإْمَكانِ نعمتَوِب
اآلخرين    غفرنو نحب  . ال يمكننا  أنفسناعلى    الحكمونتوقف عن    لناهللا  غفر    كماآلخرين  ل

ْشَتِرك ِفي الطَِّبيَعِة  نَ الرب يدعوا أن  ندين االخرين وال نتهمهم.   فال.  إذا كنا ال نحب أنفسنا
والحكمة  الشجاعة  يعطي    هوذهبية: أحبوا أعدائكم.    شريعةأعطانا  الذي  سوع  يب  اإِلَلِهيَّةِ 

  بخطايانامعترفين  أمناء في كل عمل صالح.  صليبنا ونتبع إبن هللا.  حمل  عمل هذا، ونلن
   ِهْم.أيضا ب  هكذا  هْفَعلُ ن  ناْفَعَل النَّاُس بِ كما نريد أن يَ و أوال  

؟  أحد أهلكأو قتل  كيف تحب من إغتصب  طبيعي.  أمر  ألعداء ليست  لمحبة  ال
من ظلمنا. أنه يتألم كما أل منا.  من طبيعتنا نطلب االنتقام والعدالة والعقاب ل.  مستحيل

هذا بالطبع  .  ءناوأصدقا  ناوأوالد  ناحب عائلتمثلما ن  ءناحب أعدانصد أننا  ما يقيسوع  كن  ل
مكافأة  فإن أحببتم الذين يحبونكم فأية نفسه يقول:  يسوع  الرب  طبيعي.    غيرمستحيل و 

أما يفعل ذلك حتى جباة الضرائب؟ وإن رحبتم بإخوانكم فقط فأي شيء فائق للعادة    ،لكم
 أما يفعل ذلك حتى الوثنيون؟    ،تفعلون 

يجي من الحب  والكمال  .  فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي هو كاملوأضاف:  
لنا من هللا حكمة وبرا  في المسيح يسوع إبن هللا نحن كاملين. هو صار  وحده.    اإللهي

 توجدتقدر    محبة األعداءبه نقدر نحب ونغفر ونعمل الصالح ألعدائنا.  .  وقداسة وفداء
ما لم يكن يتصو ره أو    هعمل فيالرب يليسوع و   يسمعفقط   خصهيفي قلب االنسان.  مكان  

الى العناية باآلخر،  الكراهية    منحالوة،  الالمرارة الى  : من  ناحيات  يضنه. الرب هو يغير



نا  فإن  لما نغفرو   االخوة.  وضعيو العداوة  نزع  هو ي  من الالمباالة الى المحبة، المسيح فينا
من  ا.  نمالمرارة  نزع  بأوال  نا  نفسالخير أل  عملن  فنحنما نغفر  ل.  ضغط عليناالخفف من  ن

وال يتذكر  والفرح    لسالملويصنع الخير  غفر  ذي يلالحب اإللهي اهذا    نالنإبن هللا يسوع  
 عوننا يأتي من الرب..  السوء وال يذكره أبدا

أنت    .قطعم  كوقلب  أنك تأخذ منك وتعطيه لآلخرمحبة األعداء ليست أمر سهال. فو 
تنظر هل  أنت ال    .االبحبك هلل    منتعمل الخير  أنت  .  لكالشر  لذي عمل  لتعمل الخير  

ك     أنت تعمل الخير النكستحق شي من هللا.  ال ن  أيضانحن    ألننا،  الخير  يستحقعدو 
   والخير صار ثمر الروح القدس فيك.االب.    هللاصفات أصبحت من أوالد هللا الذين فيهم  

  يسوع يقول:.  برر نفسكتال  و شخص يطلب المغفرة، فما ترده وال تلومه    اليكوعندما يأتي  
َوَمْن َأَخَذ ِرَداَءَك َفاَل َتْمَنْعُه َثْوَبَك َأْيضا .    َفاْعِرْض َلُه اآلَخَر َأْيضا    ،َمْن َضَرَبَك َعَلى َخدِ كَ 

يعلمنا قانون الحياة الجديدة.  الرب    َوُكلُّ َمْن َسَأَلَك َفَأْعِطِه َوَمْن َأَخَذ الَِّذي َلَك َفاَل ُتَطاِلْبُه.
كذا يقول  ه.  لمحبةواالسالم    تطلبأنت  .  االنتقام  طلبو   مقاومة الشر  الو   رد  الشر بالخير

 اْفَعُلوا َأْنُتْم َأْيضا  ِبِهْم َهَكَذا.  ،َكَما ُتِريُدوَن َأْن َيْفَعَل النَّاُس ِبُكمُ :  يسوعالرب  

والمؤمن المخلص يقول: يا رب أنت تعرف أني ال أستطيع أن أحب الذين أساءوا الي   
ميقة وما زالت مفتوحة. يا رب، إن لم تحبهم أنت بواسطتي فأنا ال  وأل موا أهلي والجراح ع

. ونحن نقول  أشددك وأعينك  ، تخف ألني معكأستطيع وال أشفى. والرب إلهنا يقول: ال
الحب البشري هو    .يقويني  الذييسوع المسيح  بأستطيع كل شيء  مثل الرسول بولس:  

ي يطلبه منا يسوع فهو غير  لالحب ال. أما  أو تغيره  توقفهأنت  تعطيه و   طبيعي، أنت
 االنسان العاقل يرحب به في داخله.  .  رفضهت، إما  هــقبلتإما  . أنت تقرر:  طبيعي

نا بالضرب  ننا ويهددو نكرهو الحب يأتي الغفران والمعاملة الحسنة لألعداء الذين يمن هذا  
َعَلْيِه اتََّكَل    الرَّبُّ ِعزِ ي َوُتْرِسيمن يحب فهو من هللا الن هللا محبة.    .والغصب  والقمع



ِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َمَع  . و آمينَقْلِبي َفاْنَتَصْرُت َوَيْبَتِهُج َقْلِبي َوِبُأْغِنَيِتي َأْحَمُدُه.  
 .  َجِميِعُكْم. آِمينَ 


