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 الحمقة الرابعة       أقوال المسيح                       أنوار كاشفة                   برنامج           
 

عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 
الناس من حولو، وأكّدت عمى إعجاب عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال «أقوال المسيح»

 . انو اإللييسمط
 

ما ىو موقفك مستمعي من الناس الذين يعادونك ويفعمون كل شيء لإلساءة إليك؟ أو بتعبير آخر كيف تتصّرف تجاه أعدائك 
من طريقة أو وسيمة تستطيع بيا أن تزيل العداء  الشخصيين؟ ىل تناصبيم العداء وتحاول أن تعمل ضّدىم؟ وفي المقابل ىل ىناك

إن قوانين المجتمعات البشرية البل بعض األديان، تدعوك لكي تقابل العداء بالعداء، وأن تواجو  بينك وبينيم، وتربحيم كأصدقاء؟ 
 اليام؟ و أعدائك وتنتقم منيم. لكن ما ىو موقف المسيحية بالنسبة ليذا الموضوع الشائك 

 
َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل: ُتِحبُّ َقِريَبَك »حول ىذا الموضوع: عمى الجبل الشييرة في موعظتو ماذا قال المخّمص المسيح  إليك مستمعي

َك. َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم. َباِرُكوا اَلِعِنيُكْم. َأْحِسُنوا ِإَلى ُمبْ  َصمُّوا أَلْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئوَن ِإَلْيُكْم ِغِضيُكْم، وَ َوُتْبِغُض َعُدوَّ
اِلِحينَ  َوَيْطُرُدوَنُكْم، ، َوُيْمِطُر َعَمى اأَلْبرَاِر ِلَكْي َتُكوُنوا َأْبَناَء َأِبيُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواِت، َفِإنَُّه ُيْشِرُق َشْمَسُه َعَمى اأَلْشرَاِر َوالصَّ
 (. 54-4::5)بشارة مّتى «َوالظَّاِلِمينَ 

 
كَ  َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل: ُتِحبُّ »عندما ذكر المخّمص المسيح:  كتاب فيو كان يشير إلى كتاب العيد القديم في ال .«َقِريَبَك َوتُْبِغُض َعُدوَّ

والمعنى  .(81:81)الويين« ْفِسَك. َأَنا الرَّبُّ اَل َتْنَتِقْم َواَل َتْحِقْد َعَمى َأْبَناِء َشْعِبَك، َبْل ُتِحبُّ َقِريَبَك َكنَ »المقدس حيث نقرأ الوصّية: 
إذ كان ىذا ىو  .َوتُْبِغُض َعُدوَّكَ عبك فقط، وليس من الشعوب األخرى، المتضّمن ىنا: أنو عميك أن تحب قريبك كنفسك، من أبناء ش

، إذ صار يشمل كل البشر اآلخرين، المسيح في مناسبة ُأخرى مفيومو لمعنى القريبولقد صّحح األمر المتعارف عميو في الييودية. 
 حتى أعداءنا. 

 
وىذا يشير أواًل إلى سمطان المسيح اإلليي، ودعوة لنا لكي . «ُكْم: َأِحبُّوا َأْعَداَءُكمْ َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل لَ »لنالحظ ىنا قول المسيح: لكن 

 وىل بإمكاننا العمل بو؟ ني كالم المسيح ىذا؟ نحّب أعداءنا كّميم بغض النظر عن جنسيم، وقوميتيم، ودينيم. فماذا يع
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كما ذكرنا في المقاء الماضي، فإن المسيح قد أعمن بدء عصر جديد، ىو عصر ممكوت اهلل. وليذا العصر صديقي المستمع، 

ه ءذا عمى اإلنسان ال أن يحّب أصدقامية الخاصة بو. وعمى رأس ىذه المبادئ مبدأ المحّبة، ألن اهلل محّبة. وليالجديد مبادئو السا
َباِرُكوا اَلِعِنيُكْم. َأْحِسُنوا ِإَلى ُمْبِغِضيُكْم، َوَصمُّوا »وقد خطا المسيح خطوة أبعد من ذلك عندما قال: ه أيضًا. ءه فحسب بل أعداءورفقا

أي عمينا ال أن نحب أعداءنا فقط، بل أن نبارك  «.يُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواتِ ِذيَن ُيِسيُئوَن ِإَلْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكْم، ِلَكْي َتُكوُنوا َأْبَناَء َأبِ أَلْجِل الَّ 
 ي ألجل الذين يسيئون إلينا ويطردوننا. العنينا، وُنحسن إلى مبغضينا، ونصمّ 

 
وبتعبير آخر عمينا أن نقابل االساءة بالعمل اإليجابي، فنبارك العنينا، وُنحسن إلى ُمبغضينا، وُنصّمي ألجل الذين يسيئون إلينا 

والد اهلل عمينا أي إذا أردنا فعاًل أن نكون من أ «.يُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواتِ ِلَكْي َتُكوُنوا َأْبَناَء َأبِ »ويطردوننا. ولنالحظ قول المسيح بعدىا: 
ُيْشِرُق َشْمَسُه َعَمى اأَلْشرَاِر »والسبب ألن اهلل اآلب السماوي يعامل جميع البشر سواسية فيو: ن نتحّمى بيذه المبادئ والصفات. أ

اِلِحيَن، َوُيْمِطُر َعَمى اأَلْبرَاِر َوالظَّاِلِمينَ  ن. «َوالصَّ سان شرير، وليذا عمينا أن نحّب إن اهلل ال يفّرق في معاممتو بين إنسان صالح وا 
  .إذا كّنا فعاًل من أوالد اهلل الجميع
 

ْن َسمَّْمُتْم  وَن َأْيًضا َيْفَعُموَن ذِلَك؟أَلنَُّه ِإْن َأْحَبْبُتُم الَِّذيَن ُيِحبُّوَنُكْم، َفَأيُّ َأْجٍر َلُكْم؟ أََلْيَس اْلَعشَّارُ »وتابع المسيح مؤكدًا حّجتو فقال:  َواِ 
وبتعبير آخر إذا كان أوالد  (.54و4::5)بشارة مّتى«ْخَوِتُكْم َفَقْط، َفَأيَّ َفْضل َتْصَنُعوَن؟ أََلْيَس اْلَعشَّاُروَن َأْيًضا َيْفَعُموَن هَكَذا؟َعَمى إِ 

 فأي فرق بينيم وبين ىؤالء الناس؟  ،اهلل يسمكون كغيرىم من الناس األشرار وجباة الضرائب الظالمين
 

لقد أّكدت المسيحية عمى ىذا المبدأ اليام، مبدأ المحّبة، ودعت لتطبيقو في حياة أوالد اهلل، أي المؤمنين بالمسيح. مستمعي الكريم، 
وىو ما نراه واضحًا في كل كتب العيد الجديد من الكتاب المقدس. إذ دعت إلى محّبة الجميع، واالبتعاد عن االنتقام من األعداء، 

ْنُفِسُكْم َأيَُّها اأَلِحبَّاُء، َبْل َأْعُطوا َمَكاًنا ِلْمَغَضِب، أَلنَُّه » وىا ىو الرسول بولس يكتب قائاًل: ل الخير مقابل الشر. وفع اَل َتْنَتِقُموا أَل
َك َفَأْطِعْمُه. َوا ِ » َمْكُتوٌب: . َفِإْن َجاَع َعُدوُّ ْن َعِطَش َفاْسِقِه. أَلنََّك ِإْن َفَعْمَت هَذا َتْجَمْع َجْمَر َناٍر َعَمى ِلَي النَّْقَمُة َأَنا ُأَجاِزي َيُقوُل الرَّبُّ

 .(18-81:81)رومية «اَل َيْغِمَبنََّك الشَّرُّ َبِل اْغِمِب الشَّرَّ ِباْلَخْيرِ «. رَْأِسهِ 
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و إن عطش. وشّبو ذلك بنيران نسقي، وأن لكي نطعم عدّونا إن جاع ىنا يؤكد الرسول بولس عمى مبدأ المحّبة العممية، عندما دعانا

غب المحّبة التي ال تُقير. وختم قائاًل: أنو عمينا أن نغمب الشّر بالخير. فيل ىناك أسمى من ىذه المبادئ والتعاليم يا صديقي؟ أو ال تر 
 أن تمتمكيا؟

 
نحسن إلييم ونقابل عداءىم بالمحّبة؟  لعّل السؤال اآلن: كيف بإمكاننا نحن البشر الخطاة أن نحّب أعداءنا؟ وىل يمكننا فعاًل أن

بتو إن اهلل محّبة كما ذكرنا قبل قميل، ولكن عمينا أن نؤمن بمحولمجواب نقول: إن ىذا ممكن ومتيسر، إذا آمّنا بمحبة اهلل الكاممة لنا. 
عمى الصميب كّفارة من أجل  ولقد تجّمت محبة اهلل بكل وضوح في إرسالو المخّمص المسيح لكي يموتالكاممة المضّحية من أجمنا. 

 خطايانا، أي لكي يأخذ عقاب ذنوبنا عوضًا عّنا. 
 

وعندما نؤمن بمحبة اهلل التي ظيرت في موت المسيح يسوع عمى الصميب، نكون قد اجتزنا الخطوة األولى لمحصول عمى محّبة 
اهلل، نستطيع أن نحّب اآلخرين، حّتى ولو كانوا أعداء لنا،  وعندما تنسكب محّبة اهلل في قموبنا، ونصبح بالتالي من أوالداهلل في قموبنا. 

ال تؤمن اآلن بالمخّمص المسيح، الذي وحده  اوىو ما اختبره الكثيرون. فيل تود مستمعي أن تحصل عمى محّبة اهلل في حياتك؟ لم
   يستطيع أن يحّل المحّبة في قمبك. 

 


