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نعمة وسالم لكم من هللا ابينا والرب يسوع المسيح. عظتنا اليوم هي من إنجيل مّتى،  
 اليات عشرين الى ثالثين. إليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح. يقول: االصحاح الخامس وا

 

يِسيِّيَن َلْن َتْدُخُلوا َمَلُكوتَ  ُكْم َعَلى اْلَكَتَبِة َواْلَفرِّ ماَوات. َقْد  َفِإنِّي َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّكْم ِإْن َلْم َيِزْد ِبرُّ السَّ
ا َفَأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ  َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل ِلْلُقَدَماِء: اَل َتْقُتْل َوَمْن َقَتَل َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب اْلُحْكِم. َوَأمَّا َأنَ 

َمْن َيْغَضُب َعَلى َأِخيِه َباِطاًل َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب اْلُحْكِم َوَمْن َقاَل أَلِخيِه: َرَقا َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب  
ْمَت ُقْرَباَنَك  ِإَلى اْلَمْذَبِح َوُهَناَك  اْلَمْجَمِع َوَمْن َقاَل: َيا َأْحَمُق َيُكوُن ُمْسَتْوِجَب َناِر َجَهنََّم. َفِإْن َقدَّ

اَم اْلَمْذَبِح َواْذَهْب َأوَّاًل اْصَطِلْح َمَع َأِخيَك   ،َتَذكَّْرَت َأنَّ أَلِخيَك َشْيئًا َعَلْيكَ  َفاْتُرْك ُهَناَك ُقْرَباَنَك ُقدَّ
ْم ُقْرَباَنَك. ُكْن ُمَراِضيًا ِلَخْصِمَك َسِريعًا َما ُدْمَت  َمَعُه ِفي الطَِّريِق ِلَئالَّ ُيَسلَِّمَك  َوِحيَنِئٍذ َتَعاَل َوَقدِّ

ْجِن. َرِطيِّ َفُتْلَقى ِفي السِّ َاْلَحقَّ َأُقوُل َلَك: اَل   اْلَخْصُم ِإَلى اْلَقاِضي َوُيَسلَِّمَك اْلَقاِضي ِإَلى الشُّ
َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل   ُقَدَماِء: اَل َتْزِن.َقْد َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل ِللْ  . َتْخُرُج ِمْن ُهَناَك َحتَّى ُتوِفَي اْلَفْلَس اأَلِخيرَ 

ُيْمَنى  َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْنُظُر ِإَلى اْمَرأٍَة ِلَيْشَتِهَيَها َفَقْد َزَنى ِبَها ِفي َقْلِبِه. َفِإْن َكاَنْت َعْيُنَك الْ 
ِلَك َأَحُد أَْعَضاِئَك َواَل ُيْلَقى َجَسُدَك ُكلُُّه ِفي  ُتْعِثُرَك َفاْقَلْعَها َوَأْلِقَها َعْنَك أَلنَُّه َخْيٌر َلَك َأْن َيهْ 

َوِإْن َكاَنْت َيُدَك اْلُيْمَنى ُتْعِثُرَك َفاْقَطْعَها َوَأْلِقَها َعْنَك أَلنَُّه َخْيٌر َلَك َأْن َيْهِلَك َأَحُد   َجَهنََّم. 
 أَْعَضاِئَك َواَل ُيْلَقى َجَسُدَك ُكلُُّه ِفي َجَهنََّم. 

 بنا يسوع المسيح هذه كلمة ر 
 

عندنا في هذه اآليات توضيح لوصايا هللا في شريعة موسى ونتيجتها التي هي الدخول الى  
ملكوت السماوات. موسى نقل شريعة هللا لشعبه والتي سّميت بإسمه فهي شريعة موسى  

هللا  كما قال  وتورات موسى وناموس موسى. ومن ضمنها البركة للحياة لمن يطبقها بالتمام، 
اللعنة  وكذلك  .اَنا الرَّبُّ  ،َفَتْحَفُظوَن َفَراِئِضي َواْحَكاِمي الَِّتي اَذا َفَعَلَها ااْلْنَساُن َيْحَيا ِبَها فيها:

ا  هذ  .َملُعوٌن َمْن ال ُيِقيُم َكِلَماِت َهَذا النَّاُموِس ِلَيْعَمل ِبَهاالنه مكتوب:   لمن ال يحفظها
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َماَء َواأَلْرَض. َقْد َجَعلُت   :يقول فيه الذي أعطاه هللا والذي  موسىاموس ن  ُأْشِهُد َعلْيُكُم الَيْوَم السَّ
اَمَك الَحَياَة َوالَمْوتَ   .  َفاْخَتِر الَحَياَة ِلَتْحَيا َأْنَت َوَنْسُلكَ  ،الَبَرَكَة َواللْعَنةَ  ،ُقدَّ

الناموس واالنبياء في  وفي ناموس موسى نجد الوصايا العشر. والرب يسوع لخص كل 
ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإَلَهَك ِمْن ُكلِّ َقْلِبَك َوِمْن ُكلِّ َنْفِسَك َوِمْن ُكلِّ ِفْكِرَك. َهِذِه ِهَي  وصيتين وقال: 

ِبَهاَتْيِن  وأضاف الرب:    اْلَوِصيَُّة اأُلوَلى َواْلُعْظَمى. َوالثَّاِنَيُة ِمْثُلَها: ُتِحبُّ َقِريَبَك َكَنْفِسَك.
واالن في آياتنا لليوم نسمع ربنا يسوع يتكلم على   َوِصيََّتْيِن َيَتَعلَُّق النَّاُموُس ُكلُُّه َواأَلْنِبَياُء.الْ 

، ثم يذكر كيف كانت الناس تمارس الوصايا التي أضافوا البر للدخول لملكوت السماوات
االنسان. فذكر الوصية ال تقتل  وتعاليمهم، وكيف يجب أن يحيا بها  عليها تقاليد أجدادهم

 . لم يخالف الناموس لكنه شرحه. وكذلك تقديم الذبائح ثم الزنى

والوقوف على هذه الوصية حرفيا هو أيضا خطأ الن ربنا يسوع يكشف أن  القتل هو خطية. 
الحقير  الشخص الفظوظ تعني كلمة رقا و الغضب هو خطأ وهو أيضا مستوجب للحكم.  

. والرب يسوع يصرح أن استخدام هذا التعبير على الغير يستحق  شيء الذي هو ال والقذر 
؛ فهم مستوجب نار  يشيع الخبر السيء عن أخيق بتهمة أحمق بشيعالمحاكمة وكذلك من  

اْلُمْسَتْهِزُئ ِباْلَفِقيِر   قول الرب يسوع يذكر ما جاء في سفر االمثال في العهد القديم:. جهّنم
 .َحاُن ِبَبِليٍَّة اَل َيَتَبرَّأُ ُيَعيُِّر َخاِلَقُه. اْلَفرْ 

الكتبة والفريسيون هم رجال الدين المتشددون الذي يرجمون ويقتلون مستعملين شريعة هللا  
يسوع  يقول من ثمارهم تعرفوهم. هو  و الذين حذرنا منهم إبن هلل األنبياء الدجالين بالغش، مثل 

وّضح لّب الناموس  ف وهو عمل هذا بسلطان. يأت ليلغي الناموس واألنبياء؛ لكن ليكّمــلهم. لم 
: وسمعتم أنه  هقولب  سلطانهكشف و وجعله سهل للتطبيق ال لليهود فحسب لكن لكل الناس. 

ثقيال  كان ، شريعة موسى والمسمى كذلك تورات موسى،  الناموس قيل وأما أنا فأقول لكم. 
كل  لر برّ في جسده البشري وصار مأكمله وربنا يسوع   .من االنسان خطية النزع وعاجز على  
ْرَنا ِباإِليَماِن َلَنا َساَلٌم َمَع هللِا ِبَربَِّنا َيُسوَع  الن ناموس هللا الجديد يقول:   .من يؤمن به  َفِإْذ َقْد َتَبرَّ

ُخوُل   ِباإِليَماِن ِإَلى َهِذِه النِّْعَمِة الَِّتي َنْحُن ِفيَها ُمِقيُموَن  اْلَمِسيِح الَِّذي ِبِه َأْيضًا َقْد َصاَر َلَنا الدُّ
   َوَنْفَتِخُر َعَلى َرَجاِء َمْجِد هللِا.



يسوع هو برنا ورائد إيماننا ومكمله والذي به نؤمن باهلل الذي يعتبرون مبررون على حساب  
أوحى هذه الحقيقة لكل الناس، أن  يسوع البار الذي أكمل عدالة هللا في الخطية. هللا نفسه 

هو حمل   .َخِطيًَّة أَلْجِلَنا ِلَنِصيَر َنْحُن ِبرَّ هللِا ِفيهِ   ه هللاَلْم َيْعِرْف َخِطيًَّة، َجَعلَ  يسوع الذي
خطايانا على الصليب حتى أن كل من يؤمن به ينال الغفران وهبة الحياة األبدية. هذا هو  
االيمان العالي على رجال الدين الذي يفتخرون بدينهم وتقاليدهم وأسمائهم وفرائضهم. فهذه  

  الذي دعانا الى إبنههللا هي مكافأتهم. وليس لهم نصيب في االنجيل وال الدخول الى ملكوت  
 . الوحيد مخلصنا الحبيب 

ال يأتي من االنسان مهما كّثر من أعمال حسنة. البر هو تصريح هللا أنك أنت  فهو  البرّ أما 
الخاطئ صرت صالحا طاهرا وهذا بنعمة هللا بيسوع المسيح الذي مات من أجل خطاياك  

لمة ربنا  وقام من الموت من أجل تبريرك. البر هو من االيمان وااليمان هو من السماع لك
كل الناموس النه هو جوهر  ل كان طائعاحد البار الذي ايسوع هو الو االنسان  يسوع له المجد. 

أن كل من يؤمن به ينال بإسمه غفران الخطايا.   وا لهشهدالذين  الناموس وموضوع األنبياء
على  لهذا يرفع الرب أنطار الناس اليه لاليمان الن به نرتفع على إيمان الدينيين الذي هو 

 أساس طقوس وواجبات ديانتهم بالخوف والقساوة على من ال يؤمن مثلهم. 

والدين الذي يهدد الناس ويؤمر الناس بالقتل فهو ليس من هللا الذي يحب الحياة والذي أرسل 
هذا هو االيمان الصحيح الذي كان عند أبينا  إبنه يسوع الذي قال على نفسه: أنا هو الحياة. 

نعمة المسيح صرنا من  بي به تبرر وصار خليل هللا. ونحن ينفس االيمان و إبراهيم قديما والذ
.  َأمَّا اْلَبارُّ َفِباإِليَماِن َيْحَيا: ِبِإيَماٍن إِليَماٍن َكَما ُهَو َمْكُتوبٌ هللا أعلن بّره أوالد هللا الى االبد. 

   اْلَمِسيُح ِلْلِبرِّ ِلُكلِّ َمْن ُيْؤِمُن. وَغاَية النَّاُموِس هِ 

وهو يريد ان كل الناس يسمعوا له. هكذا يقول  . يسوع ليعلن العدل لألمم ويخبرهم بالحقجاء 
ُرُكْم.  ِإْن َثَبتُّْم ِفي كاَلِمي َفِباْلَحِقيَقِة َتُكوُنوَن تاَلِميِذيفي االنجيل:    َوَتْعِرُفوَن اْلَحقَّ َواْلَحقُّ ُيَحرِّ

َرُكْم ااِلْبُن َفِباْلَحِقيَقِة  ِإنَُّكْم ِإْن َلْم َيِزْد  : كذلك  من هذا يتوضح لنا قوله َتُكوُنوَن َأْحَرارًا.َفِإْن َحرَّ
ماَواتِ  يِسيِّيَن َلْن َتْدُخُلوا َمَلُكوَت السَّ ُكْم َعَلى اْلَكَتَبِة َواْلَفرِّ وهذا التبرير يحمل معه الوعد  . ِبرُّ



َمْن َيْسَمُع كاَلِمي َوُيْؤِمُن ِبالَِّذي َأْرَسَلِني َفَلُه َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ  للحياة الن يسوع قال: 
 .َحَياٌة َأَبِديٌَّة َواَل َيْأِتي ِإَلى َدْيُنوَنٍة َبْل َقِد اْنَتَقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإَلى اْلَحَياةِ 

َصاَر َلَنا ِمَن هللِا ِحْكَمًة  نثبت في ربنا يسوع المسيح بّرنا بروحه فينا. النه هو نؤمن و ونحن 
بفرح في كل الظروف عالمين  حياتنا نثبت في ربنا يسوع المسيح نحن و  .َوِبّرًا َوَقَداَسًة َوِفَداءً 

ِإْن   مخلصنا العظيم بالصالة النه يقول:يسوع أنه هو معنا وال يتركنا. ونحن نثبت في ربنا  
يسوع رفع تهمة الخطيئة ودينونتها   .َثَبتُّْم ِفيَّ َوَثَبَت كاَلِمي ِفيُكْم َتْطُلُبوَن َما ُتِريُدوَن َفَيُكوُن َلُكمْ 

هو  القانون الجديد  هذا . الدينيين كلهو عال جدا عن جديد علينا وألبسنا بّره. هذا القانون ال
التي  يؤدي الى القتل واالهانة الذي  الغضبعلى وصية إبن هللا للمحبة. به نتغلب على 

 .  وتكسر العالقات مع الغير ومع هللا يفسد االنسانالذي والزنى  االنسانتحّطم سمعة 
  

َنا. ُكلُّ َخِطيٍَّة َيْفَعُلَها اإِلْنَساُن ِهَي َخاِرَجٌة َعِن  ناشدنا: ت االنجيل  كلمة هللا في و  اُْهُرُبوا ِمَن الزِّ
وِح اْلُقُدِس  َلِكنَّ الَِّذي َيْزِني ُيْخِطُئ ِإَلى َجَسِدِه.اْلَجَسِد  َأْم َلْسُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ َجَسَدُكْم ُهَو َهْيَكٌل ِللرُّ

ُدوا هللاَ   الَِّذي ِفيُكُم الَِّذي َلُكْم ِمَن هللِا َوَأنَُّكْم َلْسُتْم أَلْنُفِسُكْم؟   ِفي  أَلنَُّكْم َقِد اْشُتِريُتْم ِبَثَمٍن. َفَمجِّ
َيَتَكلَُّم   باطلةُكّل َكِلَمٍة ويقول ربنا يسوع في هذا االنجيل:   َأْجَساِدُكْم َوِفي َأْرَواِحُكُم الَِّتي ِهَي هللَِّ.

ينِ  ُر َوِبَكاَلِمَك ُتَدانُ  ِبَها النَّاُس َسْوَف ُيْعُطوَن َعْنَها ِحَسابًا َيْوَم الدِّ  .  أَلنََّك ِبَكاَلِمَك َتَتَبرَّ
 

لما نعرف يسوع بالحق ما نحب نعطي من وقتنا الثمين للغضب والكالم السيء والزنى  
ُد ِلْلَمْعِرَفِة َحَسَب   ناَوَلِبسْ  اإِلْنَساَن اْلَعِتيَق َمَع اْعَماِلهِ  ناَخَلعْ والكذب ألننا  اْلَجِديَد الَِّذي َيَتَجدَّ
النَّاُموَس ِبُموَسى أُْعِطَي  . ة على نعمة أخذنا جميعنا ونلنا نعم ء يسوعمن امتال. ُصوَرِة َخاِلِقهِ 

الرَّْحَمُة َواْلَحقُّ اْلَتَقَيا. اْلِبرُّ  في يسوع المسيح ربنا  َأمَّا النِّْعَمُة َواْلَحقُّ َفِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َصاَرا.
اَلُم تعانقا. َماِء  َوالسَّ    .يشرق اْلَحقُّ ِمَن اأَلْرِض َيْنُبُت َواْلِبرُّ ِمَن السَّ

ْمَت ُقْرَباَنَك ِإَلى اْلَمْذَبِح َوُهَناَك َتَذكَّْرَت َأنَّ أَلِخيَك َشْيئًا َعَلْيكَ سوع يقول: وي  َفاْتُرْك   ،َفِإْن َقدَّ
ْم ُقْرَباَنَك. اَم اْلَمْذَبِح َواْذَهْب َأوَّاًل اْصَطِلْح َمَع َأِخيَك َوِحيَنِئٍذ َتَعاَل َوَقدِّ بهذا نفهم    ُهَناَك ُقْرَباَنَك ُقدَّ

ِحبُّ هللَا  أنه يُ  ِإْن َقاَل َأَحدٌ  حتىرين تعكس عالقتنا مع هللا خالقنا.  خ أن نوعية عالقتنا مع اال 



َخاُه َفُهَو َكاِذٌب. أَلنَّ َمْن اَل ُيِحبُّ َأَخاُه الَِّذي َأْبَصَرُه، َكْيَف َيْقِدُر َأْن ُيِحبَّ هللَا الَِّذي َوَأْبَغَض أَ 
االيمان يمشي مع   َوَلَنا َهِذِه اْلَوِصيَُّة ِمْنُه: َأنَّ َمْن ُيِحبُّ هللَا ُيِحبُّ َأَخاُه َأْيضًا. َلْم ُيْبِصْرُه؟

   كما هو مكتوب: و يوفي بما عليه من دين.  المصالحة للسالم، فه
 

َمَل  اَل َتُكوُنوا َمْدُيوِنيَن أَلَحٍد ِبَشْيٍء ِإالَّ ِبَأْن ُيِحبَّ َبْعُضُكْم َبْعضًا أَلنَّ َمْن َأَحبَّ َغْيَرُه َفَقْد َأكْ 
وِر اَل َتْشَتِه« َوِإْن َكاَنْت َوِصيًَّة ُأْخَرى  أَلنَّ »اَل َتْزِن اَل َتْقُتْل اَل َتْسِرْق اَل َتْشَهْد   النَّاُموَس. ِبالزُّ

. أكثرية المشاكل تبدأ وتكبر وتسمم  ِهَي َمْجُموَعٌة ِفي َهِذِه اْلَكِلَمِة: َأْن ُتِحبَّ َقِريَبَك َكَنْفِسكَ 
العالقات من أمور كان ممكن إصالحها فورا. لكن االنسان يريد أن يأتي اآلخر يتواضع  

 بأخطائه. وغاليا يقول انه يغفر ولكنه ما ينسى. وهذا ليس غفران. أمامه ويعترف 

ِ ُيْدَعْونَ ي هذا االصحاح الخامس يقول الرب أيضا:  ف اَلِم أَلنَُّهْم َأْبَناَء َّللاَّ   .ُطوَبى ِلَصاِنِعي السَّ
ْمُس َعَلى َغْيِظُكمْ ف َقْد َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل  : يسوع  الرب ويقول َواَل ُتْعُطوا ِإْبِليَس َمَكانًا.  اَل َتْغُرِب الشَّ

َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْنُظُر ِإَلى اْمَرأٍَة ِلَيْشَتِهَيَها َفَقْد َزَنى ِبَها ِفي   ِلْلُقَدَماِء: اَل َتْزِن.
ا َعْنَك أَلنَُّه َخْيٌر َلَك َأْن َيْهِلَك َأَحُد أَْعَضاِئَك  َفِإْن َكاَنْت َعْيُنَك اْلُيْمَنى ُتْعِثُرَك َفاْقَلْعَها َوَأْلِقهَ  َقْلِبِه.

نَُّه َخْيٌر  َواَل ُيْلَقى َجَسُدَك ُكلُُّه ِفي َجَهنََّم. َوِإْن َكاَنْت َيُدَك اْلُيْمَنى ُتْعِثُرَك َفاْقَطْعَها َوَأْلِقَها َعْنَك ألَ 
 َسُدَك ُكلُُّه ِفي َجَهنََّم. َلَك َأْن َيْهِلَك َأَحُد أَْعَضاِئَك َواَل ُيْلَقى جَ 

 

يدنا حتى  قطع  أو  ناأوال ال يجب أخذ هذا التعبير حرفيا الن ربنا يسوع ما يطلب منا قلع عين
هذا تحذير لما ينتظر الخاطئ الذي يعرف الصواب وال يعمله.  ال يلقى جسدنا كله في جهّنم. 

أنتم  يقول لنا في هذا االصحا: يريد قداستنا وحياتنا على األرض لمجد إسمه فينا.   ربنا يسوع
 خارج يسوع المسيح الكل ظالم وخيال ومصيره الهالك. نعم. ملح األرض، أنتم نور العالم. 

 ةر اطه. في يسوع نعرف ما هو الصواب والاالكيدلضمان لهو الطريق الوحيد  يسوع طريق 
الذي  يسوع ابنه على الصليبفي خطايا الحكم بالفعل على يحكم هو  وحدهالذي هللا والحق.  

إذا كنا نريد ان يسكن الرب يسوع في  . حمل خطايانا عليه ليكمل عدالة هللا فينا لخالصنا
قولبنا، ضروري اننا نعطيه حياتنا كلها ونطيع كلمته. ال نستهزئ بأحد، ال نشتم أحدا وال  



اَل َتْهَتمُّوا ِبَشْيٍء، َبْل ِفي    الرَّبُّ َقِريٌب.عطانا هللا للنمّو الروحي. نشته ما لآلخرين. نقتــنع بما أ 
ْكِر، ِلُتْعَلْم ِطْلَباُتُكْم َلَدى هللِا. َعاِء َمَع الشُّ اَلِة َوالدُّ َوَساَلُم هللِا الَِّذي َيُفوُق ُكلَّ   ُكلِّ َشْيٍء ِبالصَّ

، ُكلُّ َما ُهَو  َعْقٍل َيْحَفُظ ُقُلوَبُكْم  َوَأْفَكاَرُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع. َأِخيرًا َأيَُّها اإِلْخَوُة ُكلُّ َما ُهَو َحقٌّ
، ُكلُّ َما ِصيُتُه َحَسنٌ  ِإْن َكاَنْت   ، َجِليٌل، ُكلُّ َما ُهَو َعاِدٌل، ُكلُّ َما ُهَو َطاِهٌر، ُكلُّ َما ُهَو ُمِسرٌّ

، َفَهَذا    َفِفي َهِذِه اْفَتِكُروا. َفِضيَلٌة َوِإْن َكاَن َمْدٌح، َوَما َتَعلَّْمُتُموُه َوَتَسلَّْمُتُموُه َوَسِمْعُتُموُه َوَرَأْيُتُموُه ِفيَّ
اَلِم َيُكوُن َمَعُكْم.   .  آمين اْفَعُلوا َوِإَلُه السَّ

 

 

 

 

 

 


