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قال  .  16الى    13وااليات    إنجيل متى، االصحاح الخامس  منهو  اليوم    تأملنا.  كميلعسالم  ال
   يسوع:

اَذا ُيَملَُّح؟ اَل َيْصُلُح َبْعُد ِلَشْيٍء ِإالَّ أَلْن ُيْطَرَح َخاِرجًا َأْنُتْم ِمْلُح اأَلْرِض َوَلِكْن ِإْن َفَسَد اْلِمْلُح َفِبمَ 
ُدوَن  َوُيَداَس ِمَن النَّاِس. َأْنُتْم ُنوُر اْلَعاَلِم. اَل ُيْمِكُن َأْن ُتْخَفى َمِديَنٌة َمْوُضوَعٌة َعَلى َجَبٍل. َواَل ُيوقِ 

َعَلى اْلَمَناَرِة َفُيِضيُء ِلَجِميِع الَِّذيَن ِفي اْلَبْيِت. َفْلُيِضْئ  ِسَراجًا َوَيَضُعوَنُه َتْحَت اْلِمْكَياِل َبْل  
َماَواتِ  ُدوا َأَباُكُم الَِّذي ِفي السَّ اَم النَّاِس ِلَكْي َيَرْوا أَْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة َوُيَمجِ     .ُنوُرُكْم َهَكَذا ُقدَّ

ستماع الى هذه العظة  في االبكم إخوتي  مرحبا  هذا كالم يسوع المسيح إبن هللا له المجد. و 
  ويباتالتطالرب  ذكر    في بداية هذا االصحاح.  /.بنا يسوع المسيحر  باسماللي أقدمها لكم  

وحِ   وقال: َماَواِت. ُطوَبى ِلْلَحَزاَنى  ُطوَبى ِلْلَمَساِكيِن ِبالرُّ ْوَن.    َفِإنَّ َلُهْم َمَلُكوَت السَّ َفِإنَُّهْم َسُيَعزَّ
.  َفِإنَُّهْم َسُيْشَبُعونَ   َفِإنَُّهْم َسَيِرُثوَن اأَلْرَض. ُطوَبى ِلْلِجَياِع َواْلِعَطاِش ِإَلى اْلِبر ِ   ُطوَبى ِلْلُوَدَعاءِ 
. ُطوَبى ِلَصاِنِعي  َفِإنَُّهْم َسَيَرْوَن هللاَ   َفِإنَُّهْم َسُيْرَحُموَن. ُطوَبى أَلْنِقَياِء اْلَقْلبِ   ُطوَبى ِللرَُّحَماءِ 

اَلِم   َفِإنَّ َلُهْم َمَلُكوتَ   َفِإنَُّهْم َسُيْدَعْوَن َأْبَناَء هللِا. ُطوَبى ِلْلُمْضَطَهِديَن ِمْن َأْجِل اْلِبر ِ   السَّ
َماَواِت. ُطوَبى َلُكْم َمَتى أََهاَنُكُم النَّاُس َواْضَطَهُدوُكمْ  َوَقاُلوا ِفيُكْم ِمْن َأْجِلي ُكلَّ ُسوٍء َكاِذِبيَن.    السَّ

َماَواِت َعِظيَمٌة. َفِإنَُّهْم َهَكَذا اْضَطَهُدوا اأَلْنِبَياَء       ِمْن َقْبِلُكْم.ِاْفَرُحوا َوَتَهلَُّلوا، َفِإنَّ ُمَكاَفَأَتُكْم ِفي السَّ

فنكون    اتفالصوقال هذا ليعلن أنه إن لم تكن فينا هذه  .  وروالنملح  ال تكلم عنثم بعد هذا  
.  ويجعل الفرق   لذةيعطي الالملح  كلنا نعرف أن  ضاع جوده.  وحته.  مثل الملح الذي فقد مل

كون  له لكي ت  ماعلسى االيدعونا  يسوع  و .  ظالمما في اليكشف  و   لك الطريقيضيء  والنور  
لٌ الذي  النور  فينا وهو  وضع كلمته الطيبة  فهو الذي  هذه.    هصفاتفينا   َواَل ِظلٌّ    َلْيَس ِفيِه َتَحوُّ

  الظالمسلطان  من  نا  خلص.  غير كلمته وخطته لخالص الناسوال ي  . ال يتغيرأَلنَُّه اَل َيُدورُ 



َوَلِكنَُّكُم اآلَن ُنوٌر    ُكْنُتْم ِفي اْلَماِضي َظاَلماً :  مكتوب  هوا  كملى ملكوت نوره العجيب،  ونقلنا ا
. َفاْسُلُكوا ُسُلوَك َأْواَلِد النُّ  .  هوَثَمَر النُّوِر  وِر.  ِفي الرَّبِ   ..  ِفي ُكلِ  َصاَلٍح َواْسِتَقاَمٍة َوَحقٍ 

رفعنا الى مستوى  الرب  .  ناتـيوال يقلل من شخص  تحيلالمس  نعملفي الحقيقة، يسوع ما يدعونا  
ويتوبوا ويذوقوا  فينا  يريد أن الجميع يشوفوا الحق  .  رفه الناسأعلى مما يعاالخالق  االيمان و 

، إنما أن نكون أمناء  نعمل أشياء كثيرة إلرضائه  طلب أنناما ي  الرب وخالصه.  جود هللا
ما نقدر نكون كما يطلبه أن  يعرف أننا  فهو  .  المستحيل  عملي  هو. الرب  لكالمه ونعمل به

ًا ِإالَّ  اْثُبُتوا ِفيَّ َوَأَنا ِفيُكْم. َكَما َأنَّ اْلُغْصَن اَل َيْقِدُر َأْن ُيْنِتَج َثَمر يوحنا:  بالتلميذ  لهذا يقول  نكون.  
  . َأَنا اْلَكْرَمُة َوَأْنُتُم اأَلْغَصاُن. َمْن َيْثُبُت ِفيَّ  ِإَذا َثَبَت ِفي اْلَكْرَمِة؛ َفَكذِلَك َأْنُتْم، ِإالَّ ِإَذا َثَبتُّْم ِفيَّ

 .  َعُلوا َشْيئاً َفَذاَك ُيْنِتُج َثَمرًا َكِثيرًا. َفِإنَُّكْم ِبَمْعِزٍل َعنِ ي اَل َتْقِدُروَن َأْن َتفْ   َوَأَنا ِفيهِ 

  ين، متواضعك الحسن دون رياء وال طمعو سلالوة والطهارة و ثااًل للنقام  نكون   الرب يريد أن
َوْلَيُكْن ُمْصَلحًا    ِلَيُكْن َكاَلُمُكْم َداِئمًا َمْصُحوبًا ِبالنِ ْعَمةِ :  يقولوالسالم.    ةلاللحق والعد  ينومحب

منذ    ./للناس حوله.المسيحي يمثل المسيح    .َواِحدٍ   َفَتْعِرُفوا َكْيَف َيِجُب َأْن ُتِجيُبوا ُكلَّ   ِمْلحٍ بِ 
مثل اليوم.    بيوتالي  م فحماعندهم    كانما ا  مل.  نق يمو   مادسك  الملحوا  لمعستالناس ا  القديم

ساخهم  على أو مخلط بالتراب  ملح  اليوضعوا    ثملحاجتهم الطبيعية  يخرجوا لها  أماكن  وضعوا  
يقي من الفساد ويساعد  على هذه العوامل:  يحتوي  الملح  ف.  المشمئزة   الروائح  لعحتى ما تط

 :بولس كتب بالروح القدس يقول  رسوللا  .االرضأيًضا في تخصيب  

ِة َوَحْسُب، َبْل َيُكوُن َبْعُضَها ِمَن    ِفي َبْيٍت َكِبيرٍ  اَل َتُكوُن اأَلَواِني ُكلَُّها ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ
خَّاِر َأْيضًا. َكَما َيُكوُن َبْعُضَها ِلالْسِتْعَماِل الرَِّفيِع، َوَبْعُضَها ِلالْسِتْعَماِل اْلَوِضيِع.  اْلَخَشِب َواْلفَ 

َناِفعًا ِلرَّبِ     ُمَقدَّساً   َيُكوُن ِإَناًء ِلالْسِتْعَماِل الرَِّفيعِ   ُمَطهِ رًا َنْفَسهُ   ِإَذِن الَِّذي َيْنَفِصُل َعْن َهِذِه اأَلِخيَرةِ 
ل صاح. ال  لكل عمطاهرين    كون نأن    يريدالرب يسوع    ُمَتَأهِ بًا ِلُكلِ  َعَمٍل َصاِلٍح.  ْلَبْيتِ ا
َهَواِت اْلَعاَلِميَِّة،  تلط  خن  .  ىْحَيا ِفي اْلَعْصِر اْلَحاِضِر َحَياَة التََّعقُِّل َواْلِبرِ  َوالتَّْقوَ نَ بل  ِباإِلَباِحيَِّة َوالشَّ

م، من يتبعني ال يتخبط في الظالم.  : أنا هو نور العالنورنا. قالمن يسوع نأخذ ملوحتنا و 
  َمْوُضوَعٌة َعَلى َجَبلٍ َمِديَنٌة  .  ناسمن ال  خوفائ إيمانه  أن يخب    هال يمكن  المخلصالمؤمن  فلهذا  



َبْل َعَلى اْلَمَناَرِة َفُيِضيُء    ،َواَل ُيوِقُدوَن ِسَراجًا َوَيَضُعوَنُه َتْحَت اْلِمْكَيالِ   . ُيْمِكُن َأْن ُتْخَفىالَ 
امَ   :يقول. و ِلَجِميِع الَِّذيَن ِفي اْلَبْيتِ  النَّاِس ِلَكْي َيَرْوا أَْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة    َفْلُيِضْئ ُنوُرُكْم َهَكَذا ُقدَّ

َماَواِت. ُدوا َأَباُكُم الَِّذي ِفي السَّ صام،  ، ضع انت حالوة؛ حيث يكون الخحيث تكون مرارة  َوُيَمجِ 
خوف والقلق، ضع  ؛ حيث يكون الحيث يكون حزن، ضع أنت تعزية؛  ضع أنت مصالحة

 . اآلبهو مع هللا  يسوع رئيس السالم الذي صالحنا باسم  هذا  اعملأنت الثقة والمثل لصبر.  

هم يعترفون  ف.  نا مثلهميسلنا  أن  ايعترفو ،  وكلفي الكالم والس  همنلف علما الناس يشوفوا أننا نخت
  ييج  منهناك  .  ى رائد االيمان ومكمله: يسوع الحيحقيقي مؤسس علهو    ربلأن إيماننا با
 فيصير بنعمة الرب بركة  لصا إلبن هللامؤمنا مخ  ىقويب  هايوجدلما    .مصلحتهل  عند المسيح

اِدُق:  يه  ُق َعلَ َيْنَطبِ فَ   قديمةلحياته ال  عالمللوجده وارجع  إذا أخذ ما  لكثيرين؛ و  َما َيُقوُلُه اْلَمَثُل الصَّ
 .  َواْلِخْنِزيَرةُ اْلُمْغَتِسَلُة ِإَلى التََّمرُِّغ ِفي اْلَوْحلِ   تقياهَعاَد اْلَكْلُب ِإَلى  

  َيْسُلُك َوالَ   الظالمَوِفي  الم  َفُهَو ِفي الظ  ،ُض َأَخاهُ ُيْبغِ لكنه  ِإنَُّه ِفي النُّوِر وَ   يقولالذي  كذلك  
وال    .المعسولفينا بكالمه  هو  يؤثر  فما نترك أحد    أعمى َعْيَنْيِه.  ظالميعرف أين يتجه ألن ال

وهو يعتني بنا  بأسمائنا    ناالى المسيح يسوع يعرفدعانا  الذي    شر بالشر. هللالنشبههم في رد ا
 الشر بالخير. دون حقد وال نميمة.  رد    :الفرق نظهر  في كل حال.  

ِلَيُكْن َكاَلُمُكْم ُكلَّ ِحيٍن    رابطة الكمال.فوق كل شيء النها    المحبةنلبس  االنجيل أن    نايوص  ي
َوُكلُّ َما َعِمْلُتْم ِبَقْوٍل اْو ِفْعٍل،    .اْن ُتَجاِوُبوا ُكلَّ َواِحدٍ   ِبِنْعَمٍة ُمْصَلحًا ِبِمْلٍح ِلَتْعَلُموا َكْيَف َيِجبُ 

ونور العالم علينا    األرضلح  نكون مل ./.َفاْعَمُلوا اْلُكلَّ ِباْسِم الرَّبِ  َيُسوَع َشاِكِريَن هللَا َواآلَب ِبهِ 
َفاْثُبُتوا ِفيَّ َوَأَنا ِفيُكْم. َكَما َأنَّ اْلُغْصَن اَل َيْقِدُر َأْن ُيْنِتَج َثَمرًا ِإالَّ    :يقول. كما  يسوعثبت في  أن ن

.ِإَذا َثَبَت ِفي اْلَكْرمَ  َفِإنَُّكْم ِبَمْعِزٍل َعنِ ي اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْفَعُلوا  ..  ِة؛ َفَكذِلَك َأْنُتْم، ِإالَّ ِإَذا َثَبتُّْم ِفيَّ
  ُثمَّ ُتْجَمُع اأَلْغَصاُن اْلَجافَّةُ   اَل َيْثُبُت ِفيَّ ُيْطَرُح َخاِرجًا َكاْلُغْصِن َفَيِجفُّ َشْيئًا. ِإْن َكاَن َأَحٌد  

 ْنِتُجوا َثَمرًا َكِثيرًا َفَتُكوُنوَن َحق ًا َتاَلِميِذي.  ـ َأِبي: َأْن تُ ِبَهَذا َيَتَمجَّدُ ..  َوُتْطَرُح ِفي النَّاِر َفَتْحَتِرُق.

اَعُة الَِّتي َيِجُب َأْن َنْسَتْيِقظَ هي اآلَن   َوَنْلَبْس ِساَلَح   َفْلَنْطَرْح أَْعَماَل الظَّاَلِمِفيَها ِمَن النَّْوِم.    السَّ
ْكرِ   ،كًا الِئقاً ِلَنْسُلْك ُسُلو   النُّوِر َوَكَما ِفي النََّهارِ  َواَل    َواَل ِفي اْلَفْحَشاِء َواإِلَباِحيَّةِ   اَل ِفي اْلَعْرَبَدِة َوالسُّ



َواَل َتْنَشِغُلوا ِبالتَّْدِبيِر ِلْلَجَسِد    َتَمثَُّلوا ِبه  ،َوِإنََّما اْلَبُسوا الرَّبَّ َيُسوَع اْلَمِسيحَ   ،ِفي النِ َزاِع َواْلَحَسدِ 
ِإْن َأْبَغَضُكُم  يقول لنا:  نؤمن به. الرب    ألننايعرف أن الناس ستكرهنا  يسوع  .  هِ ِلَقَضاِء َشَهَواتِ 

لِكْن  وَ   َلَكاَن اْلَعاَلُم ُيِحبُّ أَْهَلهُ   اْلَعاَلُم، َفاْعَلُموا َأنَُّه َقْد َأْبَغَضِني ِمْن َقْبِلُكْم. َلْو ُكْنُتْم ِمْن أَْهِل اْلَعاَلِم
 ...    أَلنَُّكْم َلْسُتْم ِمْن أَْهِل اْلَعاَلِم، َبْل ِإنِ ي اْخَتْرُتُكْم ِمْن َوْسِط اْلَعاَلِم، ِلَذِلَك ُيْبِغُضُكُم اْلَعاَلمُ 

موت    ،حتى الموتتألم وكان طائعا  يسوع نفسه  .  أبدا  ملكوت هللايوقف    ما يقدراالضطهاد  
َواِت  َولِكنَّ هللَا َأَقاَمُه ِمْن َبْيِن اأَلمْ   نامات من أجلحمل كل خطايانا عليه و هو  الصليب ألجلنا.  

  ْسَتِحي ِباإِلْنِجيلِ نَ اَل فَ   ./.َناِقضًا َأْوَجاَع الَمْوِت، َفَما َكاَن ُيْمِكُن ِلْلَمْوِت َأْن ُيْبِقَيُه ِفي َقْبَضِتهِ 
أُْعِلَن اْلِبرُّ الَِّذي َيْمَنُحُه هللُا َعَلى َأَساِس اإِليَماِن  ِفيِه  .  ِلُكلِ  َمْن ُيْؤِمنُ   أَلنَُّه ُقْدَرُة هللِا ِلْلَخاَلصِ 

َر ِباإِليَمانِ َعَلى َحدِ  َما َقْد ُكِتَب:    الَِّذي ُيَؤدِ ي ِإَلى اإِليَمانِ وَ   .َفِباإِليَماِن َيْحَيا  َأمَّا َمْن َتَبرَّ

  هر ْنكيَ َوَمْن    ِة هللاِ َأَماَم النَّاِس، َيْعَتِرُف ِبِه اْبُن اإِلْنَساِن َأْيضًا َأَماَم َماَلِئكَ   سوعُكلُّ َمْن َيْعَتِرُف ِبي
ح  الذي أعطانا أن نكون ملالمسيح    المجد لربنا يسوعأيضا.    ُيْنَكُر َأَماَم َماَلِئَكِة هللاِ   َأَماَم النَّاسِ 

، وهو النور  ليطهرها  الفاسدة  األرضى  يسوع هو ملح هللا الذي ألقاه عل.  ونور العالم  األرض
هللَا الَِّذي َأَمَر َأْن ُيْشِرَق ُنوٌر ِمَن الظَّاَلِم ُهَو الَِّذي َجَعَل  يقة.  لالذي أدخله هللا في بداية الخ

آلب  لالمجد  آمين.    لنُّوَر ُيْشِرُق ِفي ُقُلوِبَنا إِلْشَعاِع َمْعِرَفِة َمْجِد هللِا اْلُمَتَجلِ ي ِفي َوْجِه اْلَمِسيِح.ا
 آمين.   الواحد.  هللااالبن والروح القدس  و 


