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 والسبعونة سابعال الحمقة                   المسيح أقوال                      برنامج أنوار كاشفة        

 
عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 

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

 
في ما رأيك مستمعي باالنتقام؟ وىل يحق لإلنسان أن يقتل عدّوه الذي اعتدى عميو وأساء إليو؟ وما ىو موقفك من شعار الجياد 

ن اهلل سمح بالجياد والقتل؟ ىذا ما سنبحثو في لقاء اليوم انطالقًا من حادثة أ حقاً  الذي نسمعو يتردد كثيرًا ىذه األيام؟ وىلسبيل اهلل 
 واقعية حصمت مع المخّمص يسوع المسيح. 

 
أتى تمميذ المسيح  عندما كان مع تالميذه في بستان جثسيماني. فقد دّون لنا البشير مّتى ما حصل ليمة إلقاء القبض عمى المسيح

القبض عمى المسيح. ثم جمع كثير بسيوف وعصي من عند رؤساء الكينة وشيوخ الشعب الييود، وألقوا  سخريوطي معالخائن ييوذا اإل
َذا َواِحٌد ِمَن الَِّذيَن َمَع َيُسوَع َمدَّ َيَدُه َواْسَتلَّ َسْيَفُو َوَضَرَب َعْبَد َرِئيِس اْلَكَيَنِة، َفَقَطَع أُ »نقرأ ما يمي:  ُردَّ َسْيَفَك »ُع: ْذَنُو. َفَقاَل َلُو َيُسو َواِ 

َأْن َأْطُمَب ِإَلى َأِبي َفُيَقدَِّم ِلي َأْكَثَر ِمِن اْثَنْي  ِإَلى َمَكاِنِو. أَلنَّ ُكلَّ الَِّذيَن َيْأُخُذوَن السَّْيَف ِبالسَّْيِف َيْيِمُكوَن! َأَتُظنُّ َأنِّي اَل َأْسَتِطيُع اآلنَ 
 .(65-62:17)بشارة مّتى«َكمَُّل اْلُكُتُب: َأنَُّو ىَكَذا َيْنَبِغي َأْن َيُكوَن؟َفَكْيَف تُ  َعَشَر َجْيًشا ِمَن اْلَماَلِئَكِة؟

 
لوقا ويخبرنا البشير يوحّنا أن التمميذ بطرس ىو الذي استّل السيف وضرب عبد رئيس الكينة وقطع أذنو الُيمنى. أما البشير 

           .أصدقائي فابقوا معنابيذه الحادثة المثيرة اآلن سنتأمل ممس أذنو وأبرأىا. فيخبرنا أن المسيح طمب أن يأتي العبد إليو ف
 

لقد كان أمرًا طبيعيًا أن يدافع تالميذ المسيح عن سّيدىم. فيو اآلن يواجو مؤامرة كبرى، ويتعّرض لالعتقال من مستمعي الكريم، 
ؤدي بو إلى الموت. وليذا استّل التمميذ بطرس السيف وبادر بقطع أذن عبد رئيس الكينة. قبل رؤساء الييود، ىذا االعتقال الذي قد ي

، بل دعا العبد ولمس أذنو فحسب موقف المخّمص يسوع المسيح نفسو. فيو لم يستنكر ما قام بو تمميذهىو لكن األمر المستغرب كان 
بل لمجمع الغفير الذي أتى  ،ذا العبد فحسبليس لي المسيح لمحّبتو إظياروأبرأىا. إن ىذا الموقف إن دّل عمى شيء فيو يشير إلى 

 مقي القبض عميو وييمكو. لكي يُ 
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فإن اإلنسان «. َأنَّ ُكلَّ الَِّذيَن َيْأُخُذوَن السَّْيَف ِبالسَّْيِف َيْيِمُكوَن!»عن مبدأ ىام جدًا أال وىو: أيضًا لقد كشف لنا المخّمص المسيح 

مقوة لقتل أخيو اإلنسان، ال بّد أن يقع يومًا ما ضحّية ليذا األمر، أي سيصبح ىو نفسو معّرضًا الستخدام القوة الذي يمجأ لمسيف أي ل
ضد أخيو من إنسان استخدم القّوة أو ليس ىذا ما تكشفو لنا وتبينو كل التجارب واألحداث؟ فكم ضّده، وبالتالي معّرضًا لميالك. 
ذا بو ي ذا كان قد قُ اإلنسان، وتدور األيام وا  تل أحدىم فال بّد أن يتعّرض ىو نفسو لمقتل. تعّرض ىو نفسو لكي ُتستعمل القوة ضده. وا 

 .«بّشر القاتل بالقتل حتى ولو بعد حين»أال يقول المثل العربي: 
 

بالجياد والقتال ضد الذي ينادي بو البعض كثيرًا في ىذه األيام. فيل حقًا سمح اهلل في سبيل اهلل لطرح موضوع الجياد وىنا نأتي 
عّرفنا عنو كممة اهلل المقّدسة أنو محّبة، ىل من المعقول أن ن يكون اهلل الذي تُ الكّفار والممحدين كما يّدعي البعض؟ وىل من المعقول أ

 القتل؟ بالجياد و يأمر 
 

عمينا أن ال نستخدم القّوة ضد اآلخرين، فكيف  المبدأ الذي وضعو المخّمص المسيح عن حقيقة ىامة جدًا. أنوىذا أوال يكشف لنا 
َذاَك َكاَن »بالجياد والقتل؟ ىل تعمم مستمعي أن فكرة الجياد والقتل مصدرىا إبميس الشيطان؟ ليذا قال المخّمص المسيح عن إبميس: 

تل والشر وليس اهلل، وىو بالتالي الذي يحّرض إذن إن إبميس الشيطان ىو مصدر القب(. 55:9)بشارة يوحّنا«ااًل ِلمنَّاِس ِمَن اْلَبْدءِ َقتَّ 
 الناس عمى الجياد بما يسمى في سبيل اهلل والقتل. أو ليس ىذه النتيجة التي وصمنا إلييا أمرًا منطقيًا ومعقواًل؟ فمن غير المعقول أن

  اهلل المحب يأمر بالجياد والقتل!
 

محبتو لمبشر عندما أرسل المخّمص المسيح  إن اهلل برىن عن ية ال تؤمن أن اهلل محّبة فحسب، بلإن المسيحصديقي المستمع، 
وىكذا صار بإمكان اإلنسان الخاطئ أن ينال الغفران عن لكي يموت عمى الصميب عوضًا عّنا نحن البشر الخطاة. كممتو األزلي 

ىي خّطة اهلل األزلية لخالص اإلنسان. وليذا قال المخّمص المسيح لمتمميذ  ىذهخطاياه ويصبح من أوالد اهلل ويحظى بالحياة األبدية. 
َفَكْيَف ُتَكمَُّل اْلُكُتُب: َأنَُّو  َماَلِئَكِة؟َأَتُظنُّ َأنِّي اَل َأْسَتِطيُع اآلَن َأْن َأْطُمَب ِإَلى َأِبي َفُيَقدَِّم ِلي َأْكَثَر ِمِن اْثَنْي َعَشَر َجْيًشا ِمَن الْ »بطرس: 

 . أي كان يجب أن يذىب المسيح إلى الصميب لكي يتم ما تنبأ بو األنبياء. «َذا َيْنَبِغي َأْن َيُكوَن؟ىكَ 
 
َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم. َباِرُكوا » تالميذه والمؤمنين بو في موعظتو الشييرة عمى الجبل قائاًل:دعا المسيح  من جية أخرى نجد أنو 

 ارة ــــــ)بش«اَواتِ ـــــــيُكُم الَِّذي ِفي السَّمَ ْبِغِضيُكْم، َوَصمُّوا أَلْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئوَن ِإَلْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكْم، ِلَكْي َتُكوُنوا َأْبَناَء َأبِ اَلِعِنيُكْم. َأْحِسُنوا ِإَلى مُ 
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ِلُنِحبَّ َبْعُضَنا َبْعًضا، أَلنَّ  َأيَُّيا اأَلِحبَّاُء،»كتب الرسول يوحّنا قائاًل: و  فيل ىناك من مبادئ سامية أعظم من ىذه؟  (.56-6::5مّتى

ن إ .(9-8:5يوحنا2)«َوَمْن اَل ُيِحبُّ َلْم َيْعِرِف اهلَل، أَلنَّ اهلَل َمَحبٌَّة.. اْلَمَحبََّة ِىَي ِمَن اهلِل، َوُكلُّ َمْن ُيِحبُّ َفَقْد ُوِلَد ِمَن اهلِل َوَيْعِرُف اهللَ 
 ألن اهلل محّبة. فيو ال يعرف اهلل، . وعمى العكس أن من ال يحب عرف اهلل وأصبح من أوالدهأنو قد يعمن يحب من 

 
ْنُفِسُكْم َأيَُّيا اأَلِحبَّاُء، َبْل َأْعُطوا َمَكاًنا ِلْمَغَضِب، أَلنَُّو َمْكُتوٌب:»: المؤمنين بالمسيح قائالً  الرسول بولسال بل دعا  ِلَي » اَل َتْنَتِقُموا أَل

ْن َعِطَش َفاْسِقِو. أَلنََّك ِإْن َفَعْمَت ىَذا َتْجَمْع َجْمَر َنارٍ النَّْقَمُة َأَنا ُأَجاِزي َيقُ  َك َفَأْطِعْمُو. َواِ  . َفِإْن َجاَع َعُدوُّ اَل «. َعَمى رَْأِسوِ  وُل الرَّبُّ
ّر بالخير وليس العكس. وىذا تأكيد أي عمى المؤمن بالمسيح أن يغمب الش. (12-21::2)رومية«َيْغِمَبنََّك الشَّرُّ َبِل اْغِمِب الشَّرَّ ِباْلَخْيرِ 

بح من أوالده؟ لم ال تؤمن أن تصأن تختبر محبة اهلل  و آخر أن الدعوة لمجياد والقتل ليس مصدرىا اهلل المحب. أوال ترغب مستمعي 
 والحياة األبدية؟ الكامل الفريد فتحظى بالغفران الوحيد المخّمص اآلن بالمخّمص يسوع المسيح، 

 
   

 


