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تنا اليوم هي في إنجيل لوقا، ظع نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح.
 . اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح:31الى  27االصحاح السادس وااليات 

َباِرُكوا اَلِعِنيُكْم . َأْحِسُنوا ِإَلى ُمْبِغِضيُكمْ  .َلِكنِّي َأُقوُل َلُكْم َأيَُّها السَّاِمُعوَن: َأِحبُّوا َأْعَداَءُكمْ 
َوَمْن  ،ِذيَن ُيِسيُئوَن ِإَلْيُكْم. َمْن َضَرَبَك َعَلى َخدَِّك َفاْعِرْض َلُه اآلَخَر َأْيضا  َوَصلُّوا أَلْجِل الَّ 

َوَمْن َأَخَذ الَِّذي َلَك َفاَل  ،َأَخَذ ِرَداَءَك َفاَل َتْمَنْعُه َثْوَبَك َأْيضا . َوُكلُّ َمْن َسَأَلَك َفَأْعِطهِ 
 َعَل النَّاُس ِبُكُم اْفَعُلوا َأْنُتْم َأْيضا  ِبِهْم َهَكَذا.ُتَطاِلْبُه. َوَكَما ُتِريُدوَن َأْن َيفْ 

 هذه كلمة اهلل

والرغبة في  غضبالأهلنا؟ و  ناأّلمظلمنا و  من نحبكيف  هل هذا معقول؟ .َأِحبُّوا َأْعَداَءُكمْ 
لكن، كسره. فس المعاناة ويجب محاربته ليجب أن يعاني نوالعدّو . فينا كل يوم االنتقام

لهم نتمنى ان يكون  هل نفرح بأآلمهم أم أعداء اآلخرين؟نحن ماذا نقول عندما نكون 
كل ما تريدون أن يعاملكم الناس به : يقوليسوع  كيف نريد أن يعاملنا؟سالم؟ شفاء و 

إن قاله يسوع فهو أكثر من معقول، إنه إرادة  .َأِحبُّوا َأْعَداَءُكمْ  .فعاملوهم أنتم به أيضا
 إلهية لكي يحررنا من روح البغضاء ويعطي حتى ألعدائنا الفرصة للتوبة وااليمان. 

يسوع لم يأمرنا بشيء دون أن يمنحنا اإلمكانية في وهذا ممكن مع يسوع وااليمان به. 
ظر كيف تعامل ممارسته. والسؤال هو: هل نريد أن نحب ونغفر؟ في الحقيقة لما نن

َأْسَتِطيُع ُكلَّ َشْيٍء ِفي اْلَمِسيِح الَِّذي  نقدر نقول مثل الرسول بولس:يسوع مع أعدائه 
يِني ال ف أنك تأخذ منك وتعطيه لآلخر.محبة األعداء ليست أمر سهال. ف. صحيح ُيَقوِّ

محبة التبغي الغفران والرأفة. محبة ال ؟أن تغفر له تنظر هل يستحقه، لكن تنظر هل تريد
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َأَنا َأَنا ُهَو اْلَماِحي في سفر إشعياء: هكذا اهلل يتعامل معنا. يقول . تستر خطايا كثيرة
قّدم حياته، . وهذا ما فعله في يسوع المسيح الذي ُذُنوَبَك أَلْجِل َنْفِسي َوَخَطاَياَك اَل َأْذُكُرَها

حن الخطاة. وهو ال خّذه أو يديه، بل كل جسده الى الموت، موت الصليب من أجلنا ن
  .اْغِفْر َلُهْم أَلنَُّهْم اَل َيْعَلُموَن َماَذا َيْفَعُلونَ  أبي يامسمرا على الصليب قال: 

فإن ما هو مكتوب: كبخطايانا ومع هذا أحبنا ء اهلل أعدا الكتاب المقدس يبين أننا كلنا
قد تصالحنا مع اهلل بموت ابنه فكم باألحرى نخلص بحياته ونحن  كنا ونحن أعداء

وصلوا ألجل الذين يسيئون يقول إبن اهلل  .وباركوا العنيكم أحبوا أعداءكم. مصالحون
 .حبال، شريعة ذهبيةشريعة . إيجابية. أربعة أفعال َصلُّوا. َباِرُكوا .َأْحِسُنوا .َأِحبُّوا. إليكم

ذا  .اإللهية ةطبيعال فينا دخــليسوع ي بوصيته  في محبته غفر لنا جميع آثامنا فهو اهللوا 
 يريدنا أن نغفر زالت االخرين. 

. الرومنتيكيحب الو  والحب بين األصدقاء يالعائلالحب هناك . مختلفة معاني الحب له
، وّقفهيعطيه و يتحكم فيه، يقدر ي. االنسانفي  غريزة هوحب هناك حب الطبيعة إلخ. ال

ويأخذ أكثر  أوالبالشرط وعامة يطلب لنفسه هو في غالب األحيان  اإلنسانحب و . يغّيره
 نريدهإما وهذا الحب  .غير طبيعيةحب آخر ليشير المسيح يسوع ما يعطي. لكن الرب 

نقرر أن نحب أعداءنا ونغفر  قلبال فيفاه نإذا اختر . ، إما نرفضهشخصيقرار  من
يرّد الشر ال يتوبوا. ظالمينا لالسالم ورحمة اهلل ليطلب الخير و هذا الحب الن لكهم. 

 خير. ال يقول مثل اآلخر: أغفر لكني ال أنسى. باله يرّد الشر شر لكنبال

أن يعمل فينا بروحه  نطلبهو الحب الكامل الطاهر  وهه يلايريد أن ننظر يسوع الرب 
 .ُطوَبى ِلَصاِنِعي السَّاَلِم أَلنَُّهْم َأْبَناَء اللَِّه ُيْدَعْونَ  .وسالمهليمأل قلوبنا بمحبته  القدوس

طلب الغفران لنا، نطلب نكما . القلب مجروحو حتى  كامل الحريةهي من ألعداء ا ةحبم
اَل تَُقاِوُموا الشَّرَّ َبْل َمْن َلَطَمَك َعَلى َخدَِّك اأَلْيَمِن يقول الرب يسوع: و  .ناعدائأل انغفر ال



ْل َلُه اآلَخَر َأْيضا . وال  يقصد أن نقدم خّدنا اآلخر لمن لطمنا في الحقيقة يسوع ال َفَحوِّ
 يطلب أن نكون جبناء. 

يفرض عليك طالما ال بذلك. ، دعه يعتقد أقوى وأفضل منكإذا كان شخص يعتقد أنه 
ِإْن َصِعَدْت َعَلْيَك ُروُح اْلُمَتَسلِِّط َفاَل َتْتُرْك َمَكاَنَك أَلنَّ اْلُهُدوَء . فال تسقط في الشر أكاذيبه
غير هذا جسديا  .اليد اليمنى على الخد األيمنللطمة ببالنسبة  أما. َخَطاَيا َعِظيَمة   ُيَسكِّنُ 

فهو وضربوه نفسه ألعدائه يسوع لما أسلم . الجزء الخلفي لليد تإذا استخدمممكن سوى 
نعم . ِحيَنِئٍذ َبَصُقوا ِفي َوْجِهِه َوَلَكُموُه َوآَخُروَن َلَطُموهمكتوب: . لهم لم يعطي خّده اآلخر

َداَء َأْيضا .: الرب ثم يقول َوُكلُّ َمْن  َوَمْن َأَراَد َأْن ُيَخاِصَمَك َوَيْأُخَذ َثْوَبَك َفاْتُرْك َلُه الرِّ
 َوَمْن َأَخَذ الَِّذي َلَك َفاَل ُتَطاِلْبُه. ،َسَأَلَك َفَأْعِطهِ 

 

 ةمخالفأخالقية و أعماال  غير أحد علينا  طالما ال يفرضيسوع يعلم قبول كل عمل بفرح 
الناس  .ِإَلْيُكمْ  َوَصلُّوا أَلْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئونَ محبتنا للعدّو ترافقنا الصالة.  .يمانناإلو  للقانون

ُروا اْلَكاَلَم َباِطال  َكاأُلَمِم َفِإنَُّهْم والَ نجيل: اإليسوع يقول في  .تطلب الهالك ألعدائها  ُتَكرِّ
 َفاَل َتَتَشبَُّهوا ِبِهْم.  َكاَلِمِهْم ُيْسَتَجاُب َلُهْم.َيُظنُّوَن َأنَُّه ِبَكْثَرِة 

بهذه الصالة و . طلب الغفران لنا وألعدائنا في وسط الصالة الربانيةالرب يسوع وضع و 
َأَباَنا الَِّذي ِفي السََّماَواِت ِلَيَتَقدَِّس  الب ونقول:ا في كلمة الرب يسوع إبن اهلل انختم تأملن

اْسُمَك. ِلَيْأِت َمَلُكوُتَك. ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َكَما ِفي السََّماِء َكَذِلَك َعَلى اأَلْرِض. ُخْبَزَنا َكَفاَفَنا 
ِبيَن ِإَلْيَنا. َواَل ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَبٍة َأْعِطَنا اْلَيْوَم. َواْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا َكَما َنْغِفُر َنْحُن َأْيضا  ِلْلُمْذنِ 

يِر. أَلنَّ َلَك اْلُمْلَك َواْلُقوََّة َواْلَمْجَد ِإَلى اأَلَبِد. آِميَن.  َنا ِمَن الشِّرِّ  َلِكْن َنجِّ
 


