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 الخامسة الحمقة          كممات الرسل األوائل                     برنامج أنوار كاشفة                   
 
بعنوان: وىي سمسمة نتابع تقديم ىذه الأن  أىاًل ومرحبًا بك مستمعي العزيز في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا 

لجماعة وضعوا كما ، التعاليم المسيحيةالحقائق و األوائل رسائل عديدة، شرحوا فييا  لقد دّون رسل المسيحمن كتابات الرسل األوائل. 
 مبادئ السموك المسيحي.و  أسسالمؤمنين 

 
يذاءه؟ قد يكون ىذا ىو الموقف  ما ىو موقفك صديقي من الشخص الذي يؤذيك؟ ىل تناصبو العداء؟ وىل تحاول االنتقام منو وا 

فيي تدعو لممحبة، ألن اهلل في المسيحية ىو إلو  آخر يختمف بالتمام عن ىذا األمر، اً حية موقفالطبيعي لمعظم الناس. لكن لممسي
في وانطالقًا من ىذا المبدأ المسيحي حّث الرسول بولس من رسل المسيحية األوائل المؤمنين بالمسيح لكي يطّبقوا ىذا المبدأ المحّبة. 

 سموكيم اليومي فكتب قائاًل: 
 
اَل َساِلُموا َجِميَع النَّاِس.  َأَحًدا َعْن َشّر ِبَشّر. ُمْعَتِنيَن ِبُأُموٍر َحَسَنٍة ُقدَّاَم َجِميِع النَّاِس. ِإْن َكاَن ُمْمِكًنا َفَحَسَب َطاَقِتُكمْ اَل ُتَجاُزوا »

ْنُفِسُكْم َأيَُّها اأَلِحبَّاُء، َبْل َأْعُطوا َمَكاًنا ِلْمَغَضِب، أَلنَُّه مَ  َك َفَأْطِعْمُه. »ْكُتوٌب: َتْنَتِقُموا أَل . َفِإْن َجاَع َعُدوُّ ِلَي النَّْقَمُة َأَنا ُأَجاِزي َيُقوُل الرَّبُّ
ْن َعِطَش َفاْسِقِه. أَلنََّك ِإْن َفَعْمَت هَذا َتْجَمْع َجْمَر َناٍر َعَمى رَْأِسهِ  الرسول بولس إلى  )رسالة«اَل َيْغِمَبنََّك الشَّرُّ َبِل اْغِمِب الشَّرَّ ِباْلَخْيرِ «. َواِ 

 .(17-71:71رومية
 

عمى السموك بالمحبة حّتى تجاه األعداء. فيل سمعت مستمعي بمثل ىذه المؤمنين بالمسيح إنيا بالفعل كممات مؤثرة تحث 
  ي.فابقوا معنا أعزائبيذه اآليات المقدسة اآلن المبادئ السامية في أية ديانة أخرى أو مذىب آخر. سنتأمل 

 
أي عمى المؤمن بالمسيح أن ال يقابل االساءة  .«اَل ُتَجاُزوا َأَحًدا َعْن َشّر ِبَشرّ »لقد بدأ الرسول بولس بالقول: صديقي المستمع، 

ي الناس اآلخرين، ولم كباقيكون قد فعل اإلساءة باإلساءة  قابل المؤمنباإلساءة، ألن ىذا التصّرف يناقض مبدأ المحّبة المسيحي. فإذا 
 ، ألن المطموب منو أن يعيش المحبة. يختمف عنيم
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« .ُمْعَتِنيَن ِبُأُموٍر َحَسَنٍة ُقدَّاَم َجِميِع النَّاِس. ِإْن َكاَن ُمْمِكًنا َفَحَسَب َطاَقِتُكْم َساِلُموا َجِميَع النَّاسِ »ثم أضاف الرسول بولس قائاًل: 

ن بالمسيح بشكل الئق وميّذب أمام جميع الناس، وأن يسعى لمساعدتيم. وليس ىذا فحسب بل أن من الميم جدًا أن يسمك المؤم
 يحاول أن يكون مسالمًا لمجميع قدر اإلمكان.

 
ال بد أن يتعّرض « ْمَغَضبِ ْل َأْعُطوا َمَكاًنا لِ اَل تَْنَتِقُموا أَلْنُفِسُكْم َأيَُّها اأَلِحبَّاُء، بَ »: الرسول بولس حاثًا المؤمنين بالمسيح قائالً وتابع 

يعطي مكانًا لمغضب، . لكن عميو أن ال يسعى لالنتقام، بل إلى اإلساءة، وقد ُيعتدى عميوكغيره من البشر المؤمن بالمسيح في حياتو 
 يدافع عنو. سأي يدع الغضب هلل، إذ ىو الذي 

 
َك َفَأْطِعْمُه. »أَلنَُّه َمْكُتوٌب: »قائاًل:  أضافعندما الرسول بولس وىو ما أوضحو  . َفِإْن َجاَع َعُدوُّ ِلَي النَّْقَمُة َأَنا ُأَجاِزي َيُقوُل الرَّبُّ

ْن َعِطَش َفاْسِقِه. أَلنََّك ِإْن َفَعْمَت هَذا َتْجَمْع َجْمَر َناٍر َعَمى رَْأِسهِ  كتب  بسميمان الحكيم الذي كان قد وىنا استشيد الرسول بولس «.َواِ 
فكتب  لثانيا في الشاىدأما  .(11:12)أمثال«اْنَتِظِر الرَّبَّ َفُيَخمَِّصك«. ِإنِّي ُأَجاِزي َشرِّا»اَل َتُقْل: » قائاًل: بسفر األمثال في شاىدين

ْن َعِطَش َفاْسِقِه َماًء، َفِإنََّك َتْجَمُع َجْمرًا َعَمى رَْأِسِه، َوالرَّبُّ »سميمان الحكيم قائاًل:  َك َفَأْطِعْمُه ُخْبزًا، َواِ   ِإْن َجاَع َعُدوُّ
 .(11-17:12)أمثال«ُيَجاِزيكَ 
 

 ُيسامح عدّوهال يو أن عمى المؤمن بالمسيح إذًا أن ال يقابل الشر بالشر، بل أن يثق أن اهلل نفسو سيدافع عنو، وينصفو. ال بل عم
ن كان عطشانًا عميو أن يسقيو ماء. ويكون بذلك كمن ُيخجل عدّوه إذ  فحسب بل أن ُيحسن إليو. فإن وجده جائعًا عميو أن يطعمو، وا 

 يقابل اإلساءة والعداء بالمسامحة والغفران واإلحسان. 
 

إذا قابل المؤمن بالمسيح الشر بالشر، «. الشَّرُّ َبِل اْغِمِب الشَّرَّ ِباْلَخْيرِ  اَل َيْغِمَبنَّكَ »وختم الرسول بولس كالمو بيذه النتيجة اليامة: 
يربح  ىكذايكون كمن ُغمب بواسطة الشر. ليذا عميو أن يقير الشر بالخير. وبذلك يكسر حمقة االنتقام ويمّيد الطريق لممصالحة، و 

 اهلل. منو المحبة التي يطمبيا بعدّوه 
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َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل: ُتِحبُّ َقِريَبَك »مستمعي الكريم، كان المخّمص المسيح نفسو قد صّرح في موعظتو الشييرة عمى الجبل قائاًل: 

َك. َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم. َباِرُكوا اَلِعِنيُكْم. َأْحِسُنوا إِ  َلى ُمْبِغِضيُكْم، َوَصمُّوا أَلْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئوَن ِإَلْيُكْم َوُتْبِغُض َعُدوَّ
 ،(52-2::5)اإلنجيل بحسب بشارة مّتى« َوَيْطُرُدوَنُكْم، ِلَكْي َتُكوُنوا َأْبَناَء َأِبيُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواتِ 

 
القانون السائد دائنا ونبارك العنينا. وىذا عكس أن نحب أعأجل، ىذا ىو المقياس الصحيح الذي يطمبو اهلل المحب مّنا كبشر. 

. لكن مبدأ المحّبة يتطّمب منك ، وترد الصاع صاعينوتقابل اإلساءة باإلساءةبين البشر، أنو إن أساء إليك أحدىم عميك أن ترد عميو، 
 . أن تعاممو بالمحّبة والغفران عمى العكس

 
أن يعيش حياة المحّبة التي يطمبيا اهلل منو؟ لإلجابة نقول: إن اإلنسان بطبيعتو لعّل السؤال اليام اآلن ىو: كيف بإمكان اإلنسان 

فكيف الخاطئة ال يستطيع أن يطّبق مبدأ المحبة في حياتو وفي عالقاتو مع الناس اآلخرين، والسبب ألن ىذا يناقض طبيعتو الساقطة. 
 أن تحصل عمى صفة المحبة؟مستمعي بإمكانك 
 

لمحّبة عميك أن تنال أواًل الطبيعة الروحية الجديدة التي ييبيا اهلل لك. ىذه الطبيعة التي تبّدل حياتك من الكي تأخذ مستمعي صفة 
ء الداخل، وتحل روح اهلل القدوس في كيانك، وعندىا تستطيع أن تعيش حياة المحبة التي يطمبيا اهلل منك، وأن تُقابل اإلساءة والعدا

لكن لكي تنال ىذه الطبيعة الروحية الجديدة، عميك أن تؤمن بالمخّمص المسيح الذي أرسمو اهلل لكي بالغفران والمسامحة واإلحسان. 
يموت عمى الصميب عوضًا عنك، آخذًا عقاب خطاياك، وعندىا ييبك اهلل الغفران عنيا، ويمنحك الطبيعة الروحية الجديدة، التي 

 الحياة األبدية.يضًا أحياة المحبة بالفعل، وتنال بواسطتيا تستطيع أن تعيش 
 
بعض الديانات التي تدعو إلى الكراىية  تعّممو ظير حقيقة اهلل المحب، الذي ىو المحّبة بعينيا. عمى عكس ماسموك المحبة يُ  إن

نا المحبة الحقيقية ل ن اآلن بالمخّمص المسيح الذي برىن عنتعيش حياة المحبة؟ لم ال تؤمتود مستمعي أن والعنف ضد اآلخرين. أال 
  !   حقًا وفعالً  نحن البشر الخطاة، وىكذا تصبح من أوالد اهلل وتعيش حياة المحّبة

 
 


