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نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي في إنجيل لوقا،
االصحاح السادس وااليات  27الى  .31اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح:
َح ِس ُنوا إِلَى م ْب ِغ ِ
َّامعون :أ ِ
ِ
ِ
ضي ُك ْمَ .ب ِارُكوا الَ ِعنِي ُك ْم
اء ُك ْم .أ ْ
َحُّبوا أ ْ
لَكِّني أَقُو ُل لَ ُك ْم أَُّيهَا الس ُ َ
َع َد َ
ُ
ِ
وصلُّوا أل ْ َِّ
اآلخ َر أ َْيضاَ ،و َم ْن
ك َعَلى َخ ِّد َ
ض َرَب َ
ض لَهُ َ
اع ِر ْ
ك فَ ْ
ون إِلَ ْي ُك ْمَ .م ْن َ
ين ُيس ُيئ َ
َج ِل الذ َ
َ َ
ك فَالَ
َخ َذ الَِّذي لَ َ
ك فَالَ تَ ْمَن ْعهُ ثَْوَب َ
اء َ
َع ِط ِهَ ،و َم ْن أ َ
أَ
ك أ َْيضاَ .و ُك ُّل َم ْن َسأَلَ َك فَأ ْ
َخ َذ ِرَد َ
َن َي ْف َع َل َّ
اس بِ ُك ُم ا ْف َعلُوا أ َْنتُ ْم أ َْيضا بِ ِه ْم َه َك َذا.
تُطَالِ ْبهَُ .و َك َما تُِر ُ
ون أ ْ
يد َ
الن ُ
هذه كلمة اهلل
أِ
اء ُك ْم .هل هذا معقول؟ كيف نحب من ظلمنا وألّمنا وأهلنا؟ الغضب والرغبة في
َحُّبوا أ ْ
َع َد َ
العدو يجب أن يعاني نفس المعاناة ويجب محاربته لكسره .لكن،
االنتقام فينا كل يوم .و ّ

ماذا نقول عندما نكون نحن أعداء اآلخرين؟ هل نفرح بأآلمهم أم نتمنى ان يكون لهم
شفاء وسالم؟ كيف نريد أن يعاملنا؟ يسوع يقول :كل ما تريدون أن يعاملكم الناس به
فعاملوهم أنتم به أيضا .أ ِ
اء ُك ْم .إن قاله يسوع فهو أكثر من معقول ،إنه إرادة
َحُّبوا أ ْ
َع َد َ
إلهية لكي يحررنا من روح البغضاء ويعطي حتى ألعدائنا الفرصة للتوبة وااليمان.

وهذا ممكن مع يسوع وااليمان به .يسوع لم يأمرنا بشيء دون أن يمنحنا اإلمكانية في
ممارسته .والسؤال هو :هل نريد أن نحب ونغفر؟ في الحقيقة لما ننظر كيف تعامل
يح الَِّذي
َستَ ِطيعُ ُك َّل َش ْي ٍء ِفي ا ْل َم ِس ِ
يسوع مع أعدائه نقدر نقول مثل الرسول بولس :أ ْ
ُيقَ ِّوينِي .صحيح محبة األعداء ليست أمر سهال .فأنك تأخذ منك وتعطيه لآلخر .فال

تنظر هل يستحقه ،لكن تنظر هل تريد أن تغفر له؟ المحبة تبغي الغفران والرأفة .المحبة

تستر خطايا كثيرة .هكذا اهلل يتعامل معنا .يقول في سفر إشعياء :أََنا أََنا هو ا ْلم ِ
احي
َُ َ
قدم حياته،
َج ِل َن ْف ِسي َو َخطَ َايا َ
ك الَ أَ ْذ ُك ُرَها .وهذا ما فعله في يسوع المسيح الذي ّ
وب َك أل ْ
ُذ ُن َ

ال خ ّذه أو يديه ،بل كل جسده الى الموت ،موت الصليب من أجلنا نحن الخطاة .وهو
مسم ار على الصليب قال :يا أبي ْ ِ
ون.
ون َما َذا َي ْف َعلُ َ
اغف ْر لَهُ ْم ألََّنهُ ْم الَ َي ْعلَ ُم َ
الكتاب المقدس يبين أننا كلنا أعداء اهلل بخطايانا ومع هذا أحبنا كما هو مكتوب :فإن
كنا ونحن أعداء قد تصالحنا مع اهلل بموت ابنه فكم باألحرى نخلص بحياته ونحن

مصالحون .أحبوا أعداءكم وباركوا العنيكم .يقول إبن اهلل وصلوا ألجل الذين يسيئون
َحُّبوا .أ ْ ِ
إليكم .أ ِ
صلُّوا .أربعة أفعال إيجابية .شريعة ذهبية ،شريعة الحب.
َحس ُنواَ .ب ِارُكواَ .
بوصيته يسوع يدخــلنا في الطبيعة اإللهية .واذا اهلل في محبته غفر لنا جميع آثامنا فهو
يريدنا أن نغفر زالت االخرين.
الحب له معاني مختلفة .هناك الحب العائلي والحب بين األصدقاء والحب الرومنتيكي.
هناك حب الطبيعة إلخ .الحب هو غريزة في االنسان .يقدر يتحكم فيه ،يعطيه ويوقّفه،

يغيره .وحب اإلنسان في غالب األحيان هو بالشرط وعامة يطلب لنفسه أوال ويأخذ أكثر
ّ
ما يعطي .لكن الرب يسوع المسيح يشير لحب آخر غير طبيعية .وهذا الحب إما نريده
من قرار شخصي ،إما نرفضه .إذا اخترناه ففي القلب نقرر أن نحب أعداءنا ونغفر
يرد الشر
لكهم .الن هذا الحب يطلب الخير والسالم ورحمة اهلل لظالمينا ليتوبوا .ال ّ
يرد الشر بالخير .ال يقول مثل اآلخر :أغفر لكني ال أنسى.
بالشر لكنه ّ
الرب يسوع يريد أن ننظر اليه هو الحب الكامل الطاهر ونطلبه أن يعمل فينا بروحه
وبى لِصانِ ِعي َّ ِ
اء اللَّ ِه ُي ْد َع ْو َن.
القدوس ليمأل قلوبنا بمحبته وسالمه .طُ َ
السالَم ألََّنهُ ْم أ َْبَن َ
َ
محبة األعداء هي من كامل الحرية حتى والقلب مجروح .كما نطلب الغفران لنا ،نطلب
ال تُقَ ِاوموا َّ
ك األ َْي َم ِن
الش َّر َب ْل َم ْن لَ َ
الغفران ألعدائنا .ويقول الرب يسوعَ :
ط َم َك َعلَى َخ ِّد َ
ُ

اآلخ َر
فَ َح ِّو ْل لَهُ َ
يطلب أن نكون

خدنا اآلخر لمن لطمنا وال
أ َْيضا .في الحقيقة يسوع ال يقصد أن نقدم ّ
جبناء.

إذا كان شخص يعتقد أنه أقوى وأفضل منك ،دعه يعتقد بذلك .طالما ال يفرض عليك
ك أل َّ
وء
ت َعلَ ْي َك ُرو ُح ا ْل ُمتَ َسلِّ ِط فَالَ تَتْ ُر ْك َم َك َان َ
ص ِع َد ْ
َن ا ْلهُ ُد َ
أكاذيبه فال تسقط في الشر .إِ ْن َ
ِ
يمة .أما بالنسبة للطمة باليد اليمنى على الخد األيمن .جسديا هذا غير
ُي َس ِّك ُن َخ َ
ط َايا َعظ َ

ممكن سوى إذا استخدمت الجزء الخلفي لليد .لما أسلم يسوع نفسه ألعدائه وضربوه فهو
ِ ٍِ
ون لَطَ ُموه .نعم
لم يعطي ّ
صقُوا ِفي َو ْج ِه ِه َولَ َك ُموهُ َو َ
آخ ُر َ
خده اآلخر لهم .مكتوب :ح َينئذ َب َ
ثم يقول الرب :ومن أَر َاد أَن ي َخ ِ
اء أ َْيضاَ .و ُك ُّل َم ْن
ك فَاتْ ُر ْك لَهُ ِّ
ْخ َذ ثَْوَب َ
اص َم َك َوَيأ ُ
ََْ َ ْ ُ
الرَد َ
ك فَالَ تُطَالِ ْبهُ.
َخ َذ الَِّذي لَ َ
َسأَلَ َ
َع ِط ِهَ ،و َم ْن أ َ
ك فَأ ْ
يسوع يعلم قبول كل عمل بفرح طالما ال يفرض علينا أحد أعماال غير أخالقية ومخالفة
ِ
للقانون وإليماننا .محبتنا للعدو ترافقنا الصالة .وصلُّوا أل ْ َِّ
ون إِلَ ْي ُك ْم .الناس
ين ُيس ُيئ َ
َج ِل الذ َ
َ َ
ّ
تطلب الهالك ألعدائها .يسوع يقول في اإلنجيل :والَ تُ َكِّرروا ا ْل َكالَم ب ِ
اطال َكاأل َُمِم فَِإَّنهُ ْم
َ َ
ُ
ِ
اب لَهُ ْم .فَالَ تَتَ َشَّبهُوا بِ ِه ْم.
ون أََّنهُ بِ َكثَْرِة َكالَم ِه ْم ُي ْستَ َج ُ
َيظُُّن َ
والرب يسوع وضع طلب الغفران لنا وألعدائنا في وسط الصالة الربانية .وبهذه الصالة
نختم تأملنا في كلمة الرب يسوع إبن اهلل االب ونقول :أَب َانا الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ات لَِيتَقَ َّد ِ
س
َ
ََ
ك َكما ِفي السَّم ِ
ِ
ْت ملَ ُكوتُ َ ِ
اسم َ ِ ِ
ك َعلَى األ َْر ِ
ضُ .خ ْب َزَنا َكفَافََنا
اء َك َذلِ َ
َ
ك .لتَ ُك ْن َمش َيئتُ َ َ
ك .لَيأ َ
ُْ
ِ ِ
ِ
َع ِطَنا ا ْليوم .و ْ ِ
ين إِلَ ْيَناَ .والَ تُ ْد ِخ ْلَنا ِفي تَ ْج ِرَب ٍة
أْ
اغف ْر لََنا ُذ ُن َ
وبَنا َك َما َن ْغف ُر َن ْح ُن أ َْيضا ل ْل ُم ْذنبِ َ
َْ َ َ
ِ ِ
ِّنا ِم َن ِّ
الشِّر ِ
ير .أل َّ
ين.
ك ا ْل ُم ْل َ
َن لَ َ
لَ ِك ْن َنجَ
ك َوا ْلقَُّوةَ َوا ْل َم ْج َد إِلَى األََبد .آم َ

