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 المئة الحمقة                  أقوال المسيح                    برنامج أنوار كاشفة                    

 
نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت أن  أىاًل ومرحبًا بك مستمعي العزيز في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا 

أكّدت إعجاب الناس من حولو، كما بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار  . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

ىل تتوق مستمعي إلى حياة المحّبة ؟ أي أن تكون محبوبًا لدى اآلخرين وأن تعامميم أنت أيضًا بالمحبة؟ وىل تعمم أن ما تفتقد 
ًا العداوة والبغضاء منتشر مع األسف، ىو األنانية ومحبة الذات. ال بل نجد أحيانإليو مجتمعاتنا اليوم ىو المحّبة؟ فالذي نراه 

. وأحيانًا نجد ىذا األمر حتى بين أفراد العائمة الواحدة، فكل إنسان يريد تأمين مصالحو الخاصة ولو عمى حساب اآلخرينوالكراىية. 
في المجتمع فال غرابة أن تكون المحبة صعبة المنال،  الً األمر مستفح مما يثير انقساميا ويوجد البغضة بين أفرادىا. فإذا كان ىذا

 البل من المستحيل تحقيقيا. 
 

َوِصيًَّة َجِديَدًة َأَنا ُأْعِطيُكْم: َأْن ُتِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعًضا. َكَما َأْحَبْبُتُكْم َأَنا »عند العشاء األخير لممخّمص المسيح مع تالميذه قال ليم: 
لقد . (33-31:43)بشارة يوحّنا« ضٍ َأْنُتْم َأْيًضا َبْعُضُكْم َبْعًضا. ِبيَذا َيْعِرُف اْلَجِميُع َأنَُّكْم َتاَلِميِذي: ِإْن َكاَن َلُكْم ُحبٌّ َبْعًضا ِلَبعْ  ُتِحبُّونَ 

يسمع بيا العالم ديدة لم نيا وصّية جديدة. وبالفعل كانت ىذه وصّية جإ، التي أعطاىا لتالميذه قال المخّمص المسيح عن ىذه الوصية
 من قبل، أن يحّب اإلنسان أخاه اإلنسان. فكان كل ما يعرفو العالم ىو األنانية ومحّبة الذات، والبغضة والكراىية والعداوة.  ولم يعرفيا

 
و الرسول يوحّنا. كما كتب عن فاهلل ىو محّبةىل تعمم مستمعي لماذا نادى المسيح بمبدأ المحّبة؟ ألن المحّبة ىي من طبيعة اهلل. 

ال لخالفوا طبيعة اهلل المحب القدوس. سنتأمل  بحديث اآلن وليذا ال بّد لمحّبة اهلل أن تنعكس عمى الذين يّدعون أنيم يؤمنون باهلل، وا 
 فابقوا معنا.المسيح اليام ىذا 

 
َلْيَس أَلَحٍد »وليذا قال لتالميذه أيضًا: أن يحبوا بعضيم بعضًا. وضرب المثال من نفسو، لقد دعا المسيح تالميذه صديقي المستمع، 

أحّب ليس تالميذه فحسب بل البشر قد  إن المسيح(.  43:43)بشارة يوحنا«ُحبٌّ َأْعَظُم ِمْن ىَذا: َأْن َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُو أَلْجِل َأِحبَّاِئوِ 
 أراد أن يقول ليم: . «َكَما َأْحَبْبُتُكْم َأَنا ُتِحبُّوَن َأْنُتْم َأْيًضا َبْعُضُكْم َبْعًضا»: وىو عندما قال لتالميذهيم. جميعًا، وبذل جسده كّفارة من أجم
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وىذا يعني أن تكون محبتكم لبعض شديدة وباذلة ومضحية والنوعية التي أحببتكم بيا. عميكم أن تحبوا بعضكم بعضًا في نفس الكيفية 

فممارسة المحبة «. ِبيَذا َيْعِرُف اْلَجِميُع َأنَُّكْم َتاَلِميِذي: ِإْن َكاَن َلُكْم ُحبٌّ َبْعًضا ِلَبْعضٍ »وليذا أضاف قائاًل: البعض.  من أجل بعضكم
عالن ىذا عمى أن والبرىان العممية ىي الدليل  اإلنسان ىو من المؤمنين بالمسيح ومن تالميذه. وليس ىذا فحسب بل ىي شيادة وا 

 تالميذه. المؤمنين بالمسيح ومن أن ىؤالء ىم حقًا من اس جميعًا لمن
 

فيا ليا من ميزة ىامة تميز المؤمنين بالمسيح، أنيم يتحّمون بالمحبة ويسمكون بموجبيا. فيل وجدت أو عرفت مستمعي أية ديانة 
ة. يدمع العمم أن المسيح قد نادى بالمحّبة في مناسبات عد أخرى تنادي بالمحبة؟ وتدعو المؤمنين بيا لكي يطبقوا المحّبة في حياتيم؟

َك. َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم. بَ »فنجده عند الموعظة عمى الجبل يقول:  اِرُكوا َسِمْعُتْم َأنَُّو ِقيَل: ُتِحبُّ َقِريَبَك َوُتْبِغُض َعُدوَّ
أَلنَُّو ِإْن ... يُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواتِ ِلَكْي َتُكوُنوا َأْبَناَء َأبِ  ُمْبِغِضيُكْم، َوَصمُّوا أَلْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئوَن ِإَلْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكْم،اَلِعِنيُكْم. َأْحِسُنوا ِإَلى 

 أ(. 14أ، 13-13:3)بشارة مّتى وَنُكْم، َفَأيُّ َأْجٍر َلُكْم؟َأْحَبْبُتُم الَِّذيَن ُيِحبُّ 
 
وأن ال يقابل  فحسب، بل أن يحّب أعداءه أيضًا.مى اإلنسان إذن لكي يكون من أوالد اهلل فعاًل، ال أن يحب اآلخرين من حولو ع

من مبدأ صّمي من أجل الذين يسيئون إليو ويضطيدونو. فيل ىناك حسن إلى مبغضيو، وي  بارك العنيو، وي  االساءة باإلساءة بل أن ي  
 وضعو المخّمص المسيح؟ الذيالمبدأ أسمى من ىذا 

 
بما أن المحّبة كما ذكرنا ىي من طبيعة اهلل، فمن نستطيع تطبيق  لعّل السؤال اآلن: كيف بإمكان المرء أن يتحّمى بصفة المحبة؟ 

  إذا اختبرنا محّبة اهلل في حياتنا. يعة إال. ولن نستطيع الحصول عمى ىذه الطبمبدأ المحّبة في حياتنا إال إذا أخذنا طبيعة اهلل
 

تستطيع مستمعي أن تختبر محّبة اهلل عندما تؤمن بالمخّمص المسيح وبعممو الكفاري من أجمك عمى الصميب، فيو عمى الصميب 
بيعة اهلل مات بداًل عنك آخذًا عقاب خطاياك. وعندما تؤمن بالمخّمص المسيح ت غفر خطاياك، وتصبح من أوالد اهلل، وعندىا تأخذ ط

وىذا ما نسمّيو بالوالدة الروحية الثانية، أو الوالدة الجديدة عندما يأخذ اإلنسان طبيعة روحية بحمول روح اهلل القدوس في داخمك. 
جديدة. ىذه الطبيعة الجديد ىي التي تبّدل حياتك من الداخل، وتجعمك تتحّمى بالصفات اإلليية السامية وعمى رأسيا صفة المحّبة. 

 ندىا تستطيع أن تسمك بالمحبة تجاه الناس جميعًا. وع
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إن صفة المحّبة ىي صفة واسعة جدًا تشمل الكثير من نواحي حياة اإلنسان. ولقد عّدد الرسول بولس أىم صفات المحبة عندما 

َتَفاَخُر، َواَل َتْنَتِفُخ، َواَل ُتَقبُِّح، َواَل َتْطُمُب َما ِلَنْفِسَيا، َواَل َتْحَتدُّ، َواَل اْلَمَحبَُّة َتتََأنَّى َوَتْرُفُق. اْلَمَحبَُّة اَل َتْحِسُد. اْلَمَحبَُّة اَل تَ »كتب قائاًل: 
ُر َعَمى ُكلِّ َشْيٍء. ٍء، َوَتْصبِ َواَل َتْفَرُح ِباإِلْثِم َبْل َتْفَرُح ِباْلَحقِّ، َوَتْحَتِمُل ُكلَّ َشْيٍء، َوُتَصدُِّق ُكلَّ َشْيٍء، َوَتْرُجو ُكلَّ َشيْ َتُظنُّ السَُّؤ، 

َأمَّا اآلَن َفَيْثُبُت: اإِليَماُن َوالرََّجاُء َواْلَمَحبَُّة، ىِذِه الثَّاَلَثُة » ثم ختم الرسول بولس كالمو عن المحّبة قائاًل:  .«اَْلَمَحبَُّة اَل َتْسُقُط َأَبًدا
 .  (43، 8-1:43كورنثوس4)«َولِكنَّ َأْعَظَمُينَّ اْلَمَحبَّةُ 

 
، ما أعظم المحّبة وكل ما ينتج عنيا من سموك سام. ففي المحّبة ال يحسد اإلنسان أخاه، وال يطمب ما لنفسو، أي ال يعود حقاً 

أال تود مستمعي أن تمتمك صفة المحّبة؟ لم أنانيًا محّبّا لذاتو، بل يضّحي من أجل اآلخرين، ويسعى لراحتيم كما يسعى لراحة نفسو. 
 ال يتجزأ من حياتك؟  المسيح، وىكذا تصبح المحّبة جزءاً  ال تؤمن اآلن بالمخّمص

 
 


