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عظة اليوم وهي  لكم في االستماع ب  ومرحبا أبينا لكم إخوتي  هللا نعمة وسالم ومحبة من
َأمَّا  . إليكم القراءة باسم ربنا يسوع: 40الى  34واآليات  22 االصحاح ، من إنجيل مّتى

ْنُهْم َوُهَو   ٌد م  وق يّ يَن اْجَتَمُعوا َمعًا. َوَسَأَلُه َواح  دُّ ُعوا َأنَُّه َأْبَكَم الصَّ يُّوَن َفَلمَّا َسم  يٌّ اْلَفرّ يس  َناُموس 
؟ َفَقاَل َلُه َيُسوُع: ُتح بُّ الرَّبَّ  َي اْلُعْظَمى ف ي النَّاُموس  يٍَّة ه  َبُه: َيا ُمَعلّ ُم َأيَُّة َوص  إ َلَهَك  ل ُيَجرّ 

يَُّة اأُلوَلى َواْلُعْظَمى. َوالثَّان يَ  ه  ه َي اْلَوص  ْن ُكلّ  ف ْكر َك. َهذ  َك َوم  ْن ُكلّ  َنْفس  ْن ُكلّ  َقْلب َك َوم  ُة م 
يََّتْين   َك ب َهاَتْين  اْلَوص  ْثُلَها: ُتح بُّ َقر يَبَك َكَنْفس   ألَْنب َياُء. وا الشريعةَتَعلَُّق تَ م 

 مسيح كلمة ربنا يسوع ال هذه 

يُّوَن و  ُعوا َأنَّ لما اْجَتَمُعوا اْلَفرّ يس  وق يّ يَن. تَ كَ سْ أَ  يسوع َسم  دُّ ومن هم   همأسكت  كيف  الصَّ
وا نفوسهم  ر بعتكانوا يو  اليهودكانوا حزب ديني يهودي متكّون من أغنياء  ؟ الصدوقيون 

 كتب موسى الخمسب إالوا ما كانوا يآمنو  .من الناس أفضل  وصّديقينن طاهرين يصالح 
ُنو آكانوا ي ام ؛ و موسىناموس أي     يسوع؟ هم  أسَكتَ  حتىمذا حدث   لكن،. اْلق َياَمةَ يوم ب  ام 

 

َماَوات  كان يسوع يتكلم بأمثال على  بمظهر  َوَسَأُلوهُ  يهالصدوقيين  فجاء. َمَلُكوُت السَّ
يه  َأْن  َيا : حترام قائلينإ ُمَعلّ ُم، َقاَل ُموَسى: إ ْن َماَت َرُجٌل ُدوَن َأْن ُيَخلّ َف َأْواَلدًا، َفَعَلى َأخ 

يه .   َيَتَزوََّج ب َأْرَمَلت ه   ْندَ  أنوا وقالَوُيق يَم َنْساًل َعَلى اْسم  َأخ  ُلُهْم  َسْبَعُة إ ْخَوٍة، َتَزوََّج   مهَ َكاَن ع  َأوَّ
يه   . َوم ْن  و َوَكذل َك الثَّان ي   ُثمَّ َماَت َوَلْيَس َلُه َنْسٌل، َفَتَرَك َزْوَجَتُه أَلخ  اب ع  الثَّال ُث َحتَّى السَّ

ْم  ه  ْبَعة  َتُكوُن اْلَمْرأَةُ َزْوَجًة أَلنََّها َكاَنْت   ،َياَمة  َماَتت  اْلَمْرأَةُ َأْيضًا. ف ي اْلق  َبْعد  َن السَّ ل َمْن م 
ْنُهْم؟   منه.   تهملفائد ايعيشو كانوا  وه في موضوع ما كانوا يآمنوا به وال سألو  َزْوَجًة ل ُكلٍّ م 

 

َفالنَّاُس ف ي اْلق َياَمة  ؛ هللا  َأْنُتْم ف ي َضاَلٍل أَلنَُّكْم اَل َتْفَهُموَن اْلك َتاَب َواَل ُقْدَرَة   : َيُسوُع َقائ الً َفَردَّ 
َماء   ،  . اَل َيَتَزوَُّجوَن َواَل ُيَزوّ ُجوَن، َبْل َيُكوُنوَن َكَماَلئ َكة  هللا  ف ي السَّ َأمَّا َعْن ق َياَمة  اأَلْمَوات 



يَم َوإ لُه إ ْسَحاَق َوإ لُه  َأَنا إ لُه : َأَفَما َقَرْأُتْم َما ق يَل َلُكْم َعَلى ل َسان  هللا  قال لهم يسوع:  إ ْبَراه 
  ،ب في نظرهم سؤالهم الصعبجاؤوا . َيْعُقوَب؟ َوَلْيَس هللُا ب إ َله  َأْمَواٍت، ب ْل ُهَو إ لُه َأْحَياءٍ 

  همهمتما ولكن  ن،هم يسألو وكثيرون مثلفما عادوا يسألوه.   هبجوابلكن الرب أسكتهم 
صمتوا. ف يسوع أسكتهم  .هم يضنوا أنهم عقالءو مجادلة فقط وا الب. فهم يح الحقيقةمعرفة 

 . عارالخجل وال ببس ب كالم عن الالعجز  هو الصمت هذا  مثلو 
 

 هصمتوكان . في عدة أحوال فضل التزام الصمت ي  كان يسوعربنا حتى نعرف أن  لكن
علماء  ال همأمام الرب يسوع ت سكو . وريائهم  الناس م ْن َصاَلَبة  ُقُلوب   حزنهوَ   هبمن غض

َي َتْزن ي ، ُمَعلّ مُ  َياَوَقاُلوا َلُه: يوما اْمَرأًَة إ َلْيه   واَأْحَضر الذين لدينيين ا ه  اْلَمْرأَةُ ُضب َطْت َوه    َهذ 
َجاَرة   ل َكْي َسَأُلوُه  ُلَك َأْنَت؟ َفَما َقوْ  .َوَقْد َأْوَصاَنا ُموَسى ف ي َشر يَعت ه  ب إ ْعَدام  َأْمَثال َها َرْجمًا ب اْلح 

ُدوا ُتْهَمًة ُيَحاك ُموَنُه ب َها    .بها وه هورجمي في يدهم مستعدين  حجارةلاو  .ُيْحر ُجوُه َفَيج 
 

ه  َعَلى اأَلْرض   يسوع َأمَّا   :َقاَل َلُهمْ ي لفي التاوَ  وكان صامتا َفاْنَحَنى َوَبَدَأ َيْكُتُب ب إ ْصَبع 
َها َأوَّاًل ب َحَجرٍ  يَئٍة َفْلَيْرم  ْنُكْم ب اَل َخط  دًا ت ْلَو اآلَخر  و  واتكـ س. َمْن َكاَن م  يعًا َواح    اْنَسَحُبوا َجم 

. ُيوخ  َن الشُّ اتفقوا مع  لما  ديهو الوشيوخ  ؤساءر أمام ة الرب يسوع صمنتذكر و  اْبت َداًء م 
ذي يرفع خطية  إبن هللا المسمى في االنجيل حمل هللا الوكان  با.الوثنيين على قتله صل 

َن النَّاس  ــُمْحتَ بي إشعياء: النكما قال  تا مصا العالم َرُجُل َأْوَجاٍع َوُمْخَتب ُر   ،َقٌر َوَمْخُذوٌل م 
َلك نَّ َأْحَزاَنَنا َحَمَلَها َوَأْوَجاَعَنا َتَحمََّلَها.  ،َنا ُمْحَتَقٌر َفَلْم َنْعَتدَّ ب ه  اْلُحْزن  َوَكُمَستٍَّر َعْنُه ُوُجوهُ 

ٍد إ َلى َطر يق ه   ،ُكلَُّنا َكَغَنٍم َضَلْلَنا ْلَنا ُكلُّ َواح  َنا ، م  يع  ُظل َم َأمَّا ُهَو   ،َوالرَّبُّ َوَضَع َعَلْيه  إ ْثَم َجم 
َتٍة َأَما يَها َفَلْم َيْفَتْح َفاُه.َفَتَذلََّل َوَلْم َيْفَتْح َفاُه َكَشاٍة ُتَساُق إ َلى الذَّْبح  َوَكَنْعَجٍة َصام    َم َجازّ 

 

سبب  بانفصاله عن هللا القدوس  ليرى يدخل في نفسه   االنسانيجعل صمت يسوع و 
يسوع  م الك ن و يسمعهللا  ون يحب نذي ال. بة وااليمان للخالصلتو ل اهويعترف بالخطية 

جُ  هإسم بويتكلموا  او َوَيْفَرحُ  ون صمتيفن و المتكبر أما  .ويعرفوه هاْسم ابُّو ح النهم ي   هب واَوَيْبَته 
بدال    هو كرهو  يسوع  كالم. كما كان الحال مع الفريسيين والصدوقيين. سمعوا هملخج من 



ال مفر القيامة أن لهم  وأّكد  همجهلو ريائهم كشف المسيح يسوع الرب   النيتوبوا. أن 
   .وليس للمتدينين ليس أكل وشرب وزواجملكوت السماوات أن و منها 

 

يُّونَ سمع مَّا لَ و  وق يّ ينَ َأْبَكَم  وعيس  َأنَّ  اْلَفرّ يس  دُّ َبهُ أرسلوا ، الصَّ يٌّ ل ُيَجرّ  ْنُهْم َوُهَو َناُموس  ٌد م    َواح 
؟ أيضا َسَأَلهُ ف َي اْلُعْظَمى ف ي النَّاُموس  يٍَّة ه  يّ الكان ذاك و  : َيا ُمَعلّ ُم َأيَُّة َوص    لماع َناُموس 

 ووه في حرج يسوع  يوضع هلعلّ  سؤالهب حضه يجربجاء الى يسوع   .في ناموس موسى
ت  لو كان. بة هللا لهم وللعالممح  يل لد و وه ناموس واالنبياءالأن يسوع هو غاية  ما عرف

المحبة والسالم. لكن   ع بمن ليسوع  ةبام المح ظهر مع االحتر أل ذاك العالم محبة هللا في
 ؟ وال يحب يكون فيه كيف يظهر المنافق الشي اللي غير موجود فيه

 

  .. مثلهم اللي يقولوا: سيدنا عيسىيعرفوه حبواوما  في وسطهم وهم رفضوهيسوع كان 
وال يحبوا يعرفوه خوفا من بالحق  و ه نم  ايعرفو َا موَ كالم الرب يسوع  اوهم يرفضو 

الكراهية بن  اليمهم بالمحبة وكان قلفي موضوع يسوع  اسألو الدينيين والسلطات واالهل.  
 بدية أحياة ل بةالنعمة والحق والغفران والمح بمن هللا  هو اءهم  ج الذي  والحقد ضد يسوع 

وللجميع:  لهم  أن قالوسبق : يا معلم. وقالوا إحترامه بشب سألوا يسوع . في ملكوت هللا
مثلهم اللي يقووا: سيدنا عيسى عيه  لمذا تدعونني يا رب، يا رب، وال تعملون بما أقول؟ 

 .  رئيس السالم   يسوع المسيح ه بالشفتين، وأما قلبهم فبعيد عن نيكرمو م وهم  سالال
 

. لعدوّ لوحتى  لغريبالمحبة للقريب و لله والمحبة محبة لل هوصيتو  هللا شريعةيعرفوا كانوا 
َاْلُمْسَتْهز ُئ َيْطُلُب  . وهجّربليإنما  ،جوابال  ةعرفتهم في مب من رغال    يسوعسألوا الرب ف

ُدَها ْكَمَة َواَل َيج  هللا أعطى في دينهم وتقاليدهم. نفوسهم  وا سحب. ما يفهموا النهم اْلح 
جاؤوا يسألون   ومع هذايمارسها كان شريعته بخادمه موسى لشعبه إسرائيل وال أحد 

: أنا هو الرب إلهك، ال  األولىفي الوصية  هللاقال يدعون التـقوى وااليمان. يسوع وهم  
  ؟ قديمالمنذ   البشر ستعبد تاآللهة التي  فما هييكن لك آلهة أخرى أمامي. 

 



ون إسم هللا للسيطرة على الناس وهم  ليستعمالدينيون  و األديان.  و والسلطة إنها المال 
يَشَة يعيشوا  يٍَّة َواللَّذَّات  الع  لُ ما يستغلون الناس. والناس و  َرَفاه  حيَح،   ون َيحَتم  التَّعليَم الصَّ

ذوَن ُمَعلّ ميَن ُيَكلّ موَنُهم ب ما ُيطر ُب آذاَنُهم ُمنَصر فيَن َعْن َسماع    َبْل َيتَبعوَن أهواَءُهم وَيتَّخ 
.   ؟ السؤاليجي  .ةبوالمح  الكالم الفصيح ليس دليال اإليمان الَحقّ  إلى َسماع  الخرافات 

بولس أن   الرسول يعلمنا؟ يقدر يمارسهالمذا هللا أعطى شريعته وهو يعرف أن ال أحد 
يَء الالشريعة  ي إ َلى َأْن َيج  يَفْت إ ْظَهارًا ل ْلَمَعاص  العشر  هوصاياكتب هللا نعم،  . مسيحُأض 
بفم  . هكذا قال نامنقوشة في قلوب ة هييخطال أن ظهريلعلى لوحين من حجر بصبعه 

ك  اأَلْشَنانَ النبي إرميا:    ،َفَقْد ُنق َش إ ْثُمك  َأَمام ي ،َفإ نَّك  َوإ ن  اْغَتَسْلت  ب َنْطُروٍن َوَأْكَثْرت  ل َنْفس 
يّ ُد الرَّبُّ  ُر َأَمامَ بشر  من الدًا َأحَ ال  فَ . َيُقوُل السَّ ر يَعة    هللا َيَتَبرَّ ب اأَلْعَمال  اْلَمْطُلوَبة  ف ي الشَّ

ر يَعَة بنَّ أل   .أعداء هللا القدوسنعرف أننا خطاة الشَّ
 

للدينيين:  ذكره يسوع  ا هذو المحبة. وصية عظم وهي  وأ فضل لكن الرب أعطى وصية أ
يَُّة اأُلوَلى  ُتح بُّ الرَّبَّ  ه  ه َي اْلَوص  ْن ُكلّ  ف ْكر َك. َهذ  َك َوم  ْن ُكلّ  َنْفس  ْن ُكلّ  َقْلب َك َوم  إ َلَهَك م 

كَ  َواْلُعْظَمى ْثُلَها: ُتح بُّ َقر يَبَك َكَنْفس  يََّتْين   ؛ َوالثَّان َيُة م    ألَْنب َياُء. وا الشريعةَتَعلَُّق تَ ب َهاَتْين  اْلَوص 
، اَل َتْقُتْل، اَل َتْسر ْق، اَل َتْشَهْد   أكملَمْن ُيح بُّ َغْيَرُه َيُكوُن  ر يَعَة أَلنَّ اْلَوَصاَيا اَل َتْزن  الشَّ

كَ  ه  اْلَكل َمة : َأح بَّ َقر يَبَك َكَنْفس  َفاْلَمَحبَُّة اَل  . ُزورًا، اَل َتْشَته  َوَباق ي اْلَوَصاَيا َتَتَلخَُّص ف ي َهذ 
ر يَعة  ُكلّ َها.َتْعَمُل ُسوءًا ل ْلَقر يب  َوَهَكَذا َتُكونُ     اْلَمَحبَُّة إ ْتَمامًا ل لشَّ

 

كي ننظر  بن هللا النعمة لإ يسوع ناأعطا وحياته وموته وقيامته اإللهيتعليمه  ن خاللم
ئة.  يجافة بسبب الخطنا الألرواح  المنعشنفس االرتواء  ب الينا توصل كلمته جعل اليه و 
ليست  إرادة هللا  الصليب.حتى الموت، موت محبة هللا ولكل العالم  ودهليلأظهر  يسوع 

طهرنا  ياللي   اهذ . ليسالحسنة من االعمال كثرنو  أننا نتمسك بالدين وفرائضه وتقاليده
نؤمن به ونسمع   . إرادة هللا هي أنديةبللحياة اال فينا سالمهلصالحنا مع هللا يبررنا و يو 



أَلنَُّه هَكَذا َأَحبَّ هللُا اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه   الذي بشرنا بقولهيسوع المسيح  لمن أرسله لنا
ُن ب ه  َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحيَ  يَد ل َكْي اَل َيْهل َك ُكلُّ َمْن ُيْؤم  يَُّة. اْلَوح     اُة اأَلَبد 

 

بُّن يوالرب يسوع يقول:  ْنَدُه َوَصاَياَي َوَيْعَمُل ب َها َفَذاَك ُيح  بُُّه   َمْن َكاَنْت ع  بُّن ي ُيح  َوالَّذي ُيح 
بُُّه  ه  َلْيَس أَلَحٍد َمَحبٌَّة : قال لنا أيضاو . َلُه َذات يوأُْعل ُن َأب ي َوَأَنا ُأح  ْن َهذ  َل  ،أَْعَظُم م  َأْن َيْبذ 

بَّائ ه   يُكْم ب ه   َأَحٌد َحَياَتُه ف َدى َأح  ْلُتْم ب َما ُأوص  بَّائ ي إ ْن َعم  مثل هذه   برأين تج . َوَأْنُتْم َأح 
  نابمن كل قل حب هللان  ناعلميروحه القدس ب المحب. و الطيالحي المحبة؟ إال في يسوع  

 .الخيربرّد الشر ت  لب. الشر رجووال ت حدتطلب السوء ألالمحبة ما  .نانفسكقرينا حب نو 
يسكن في الذين يؤمنون بإبن هللا   الذيهي ثمر الروح القدس تستر خطايا كثيرة و المحبة 

 هم وقام من الموت في اليوم الثالث من أجل تبريرهم.  الذي صلب من أجل
 

مادام هللا أحبنا هذه  و  َلْيَس َأنََّنا َنْحُن َأْحَبْبَنا هللَا َبْل ُهَو َأَحبََّنا َوَأْرَسَل اْبَنُه َكفَّاَرًة ل َخَطاَياَنا
سوى    ،كل شي يفنى  .محبةالن المحبة هي من هللا الن هللا نحب أن فعلينا  ،المحبة

ه لنا نحن الخطاة.  تحبمبألم يسوع دليل  وللمحبة وافتداه ة باالنسان بمح ق لالمحبة. هللا خ 
 ل أيام حياتناكر والمجد هلل أبينا كشنحن نرفع الهذا  لو  كريم.الطاهر ال دمهبيسوع اشترانا  
  كان الشخص يحبإذا و . ه الوحيد يسوع مخلصنا الحبيببإنبته وخالصه من أجل مح 

الذي ليس له روح المسيح  كذللك لمسيح فهو ال يستحق المسيح. شي أكثر ما يحب ا أي
 وذقنا جوده ومحبته ولهذا نتكلم وما نسكت.  كالم هللا نحن سمعنا فهو ليس للمسيح. 

 

وحده نعرف هللا  يسوع بقتراب الى هللا القدوس. إنا رجاء وال بدون يسوع المسيح ليس ل
.  وال تهديد وال خيانةروح والحق ونولد من جديد. والمحبة الحقيقية ليس فيها خوف بال
النه كيف يقدر يحب هللا . فهو كاذب إذا قال شخص أنه يحب هللا ولكنه يكره أخاهو 

يكره أخوه اللي يشوفه؟ وهذه الوصية جاتنا من المسيح الحي نفسه: من  شافه و اللي ما 
    .أيضايحب هللا يحب أخاه 

 



الشخص اللي  ويعتبروا أنفسهم أفضل من غيرهم.  ةبرحمة وال مح ما يعرفوا الدينيون 
الوهم والظالم  في  حهرو  حبسموت و فهو يحب الهللا وخالصه بإنه الوحيد  ةبمح  رفضي

يحسب له خطيئة؛ وكذلك اللي   هلحقيقة كل من يعرف الخير وما يعمفي الوالحماقة. 
هلل  محبة الكون تـلما . رمللعلى ا يتهبغبي بنى هو  يسمع كالم يسوع وما يعمل به ف

مع فهو يسلمجده يسوع   باسممهما نطلب و  ، أمام هللا اآلب قةــتكون لنا الثفينا ولآلخرين 
أن يجلبهم الرب   بل نطلبوال هالك أعدائنا،  . ونحن ما نطلب الرزق لنا ويعطيه لنا

 .  ربلويحبوا ا مثلنا الحياةا الغفران و و لكي ينامعرفة يسوع إبنه على الصليب لمغفرتهم لل
 

  سماءالوأن تكون مشيئته كما في  هوأن يأتي ملكوت فينا بيتقدس إسم هللا اآللب أن ونط
 سبروحه القدو  في االيمان والرجاء والمحبةيثبتنا هللا نطلب أن و  . األرضك على لكذ

في هذا   بروالحياة التقوى لنحيا  الحكمة  ناس لبويوعادل وطاهر  حلصاعمل  في كل
يد  في في ضمان فأنت  وحيد هللا الن بإبوتآمن الحقيقة لما تفهم هذه . الشرير ملعالا

على   كلوال شي يقدر يفص إبن هللا الحييحدث اللي يحدث. أنت في يد . العظيميسوع 
أن الذي فينا  دد، ما ننسى أبدا هذه الحقيقة وال نتر  فنحن األحوالهما تكون وم هللا ةبمح 

رحمة.  من أجل هذا أدام لنا ال، أبديةمحبة  ناأحبهللا م. لعالهو أعظم من الذين في ا
ول تُكْن ن عَمُة َربّ نا َيسوَع  القدس هللا الواحد. آمين.  روحلجد هلل اآلب واالبن واالم آمين

وح  الُقُدس  َمعُكم جميًعا  .  آمين .الَمسيح  وَمحبَُّة هللا  وَشر َكُة الرُّ


