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 الكنيسة اإلنجيلية بقصر الدوبارة

 الحلقة الرابعة

 عدم مقاومة الشر

 :هناك ستة مبادئ عامة للعالقات هي

 فهم اآلخر -1

 الغفران  -2

 رد المسلوب -3

 عدم مقاومة الشر  -4

 العطاء  -5

 الخضوع -6

 -خيرةاأل –الحلقة  في هذه. بقة الثالثة مبادئ األولىناقشنا في الحلقات السا

 .نناقش باقي المبادئ

 قاومة الشرعدم م

الشر يلتهمني ... يهرب مني، لكن عند مقاومة الشر( الشرير)عندما أقاوم إبليس 

لكن ". النار تولع في  "ألن الشر نار، فال يجب مقاومة النار بالنار ألن النتيجة أن 

، ألنه بهذا الطريقة ينطفيء الشر (المياة)بالحب ( النار)يمكنني التغلب على الشر 

 .وينغلب

 – 33: 5مي )ره الرب يسوع في الموعظة على الجبل كما جاءت فيي هذا ماذك

ُِبِسنُ :ُْمَُأنَّه ُِقيلََُسِمْعتُ »(: "43 َُلك مَُُْأمَّاو93َُ.َُعْيٌنُِبَعْيٍنَُوِسنٌّ َُعَََ ُُنَُْمَُلُْ،َُبَشَّرَُّلواُااِومُ اَلُت قَُ:َُأَناَُفَأق ول  ََ َلَطَمَ
ُا ََ ْلَُله ُاُنُِْيمَُلََُخدِّ ََوََُُُْمََُراَدَُأْنُي َخاِصََمْنُأَُو04َُ.ُاُ ْيضَأَُُخرَُآلَفَحوِّ ََُ َ َََُوَيْأخ  ُلََه ُاافََُ،َبَ َْ َدالَْتر  َمَْنُو04َُ.َُأْيضَاُ ُءَُرِّ

ُِميال َُواسَُ ََ َر َهْبَُمَعه ُادحُِخَّ َْ َُفَأْعِطهَُِلُأَُْنُسَُم04َُ.َُنْينَُُِْا َُفا ُفََاَلُتََر دَّ ُ َأُُنُْمَُوَُُ،ََ ََ ُِمْنَ ََ ه ُْمَُأنَََّسَِمْعتُ ».َُراَدَُأْنَُيْقتََِر
َُوت َََ:ُِقيَََلَُ ََ َََ َُعَََد وَُّْبغُِت ِحََََبَُقِريَب َََاو00َُ.َََُُ  َََمَُُْأمَّ َُلك  ََََأق ول  َََاَُف َََواَُأْعََََداَءك مُْ:َُأَن َََيك مُْ.َُأِحَب َََاِرك واُاَلِعِن َََ ُ.َُب َأْحِسَََن واََُِل

ْبِغِضيك مُْ ينَُالََُّوَصََواَُلْجلُِ،ُم  يُلََّْبَنَاَءَُأبَِيك م ُاك ون واُأََُكْيُتَُل04ُُِ،ي ِسيئ وَنََُِلْيك ْمَُوَيْطر د وَنك مَُُِْ َُفِإنََّهُ ُ،اتُِوَُامَُلسََّيُاِفََِ
ََالُِلِرَُوااْشََرَُلََُشْمَسََه َُعََََ ُاُقُ ي ْشََرُِ َُعََََُ،ينَُحُِصَّ ينَُلَََّْنَُأْحَبْبََت م ُاَُُِنَََّهُ ل04َُ.ُينَُمُِظَََّالُِلِرَُوااْبََرَُالَُُ َوي ْمِطََر  ُ،ي ِحَبََوَنك مَُُِْ
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ََلَُْفَََأَيَُأْجٍََرَُلك ََْميَُأَلََْيَ ُا يُُونَُارُ َعشَّ ََ ِلََ ََ َُفْضٍََلَُتْصَََنع وَنيُُ،ِتك ْمَُفَقََطُْ َُِْخََوََُّْمت ْمَُعَََََسََُنُْا ُِو04ََُأْيضََا َُيْعَعَ ََوَنُ َفَََأيَّ
ََايُارُ َعشَُّلَُْأَلْيَ ُا َُأَباك م ُامَُكَُُنَُيَأْنت ْمَُكاِمَُُِاُوك ونُ ف04َُوَنَُأْيضا َُيْعَعَ وَنَُهَك يُلَّاَُأنَّ  "..اِتُه َوَُكاِملٌُوَُسََّماليُافَُِِ

ه هي تعاليم السيد والمعلم، وهي تعاليم غير قابلة للنقاش مثل كيل المبيادئ هذ

 .العامة للعالقات مع اآلخرين

ُِبَشرُ ُال44َُ: "والذي نصه( 21 -11: 12رومية )أيضاً، ما جاء في  واَُأَحدا َُعْنَُشر  ْعَتنَِيَنُ.ُت َجاز  م 
َتْنَتِقم َواَُلْنع ِسَك ْمُُال43َُ.ُِميََعُالنََّا ُِجَُاُُواَنُم ْمِكنا َُفَحَسَبَُطَاَقِتك ْمَُسَاِلمُ ْنُك44ََُُِ.ُِبأ م وٍرَُحَسَنٍةُق دَّاَمَُجِميِعُالنَّا ُِ

ُالَرَّبَُ»:َُلنَّه َُمْكت وبٌُُ،َبْلَُأْعط واَُمَكانا ُِلََْغَضبُُِ،َأَيَهاُاَلِحبَّاءُ  َََُعَد وَُف44ََ.ُِلَيُالنَّْقَمَة َُأَنَاُأ َجَاِزيَُيق َول  ََُُِإْنَُجَا
ْنَُعِطَشَُفاْسِقهُُِ،ِعْمهُ َفَأطُْ ََُ.َُواِ  اَُتْجَمَْعَُجْمََرَُنَاٍرَُعَََ َُرْأِسَهُُِنََُُُِْلنَّ ََ ُالشََّرَُُال44َُ.ُ«َفَعََْتَُه ََ ََِِبُُ،َيْغََِبنََّ ْْ َبَِلُا

ُِباْلَخْيرُِ  " الشَّرَّ

ال تنتقميوا . "ما معنى هذا؟ أن أعمل أقصى جهد، ليكون بيني وبيين النياس سيالم

عنييدما يخطيي  (. غضييب ه)والمقصييود هنييا " وا مكانيياً للغضييببييل أعطيي... ألنفسيكم

إن كن  أني  المجنيي علييه، فيال . من يقضي بينكما؟ ه وليس أن ... أحدهم إليك

لي النقمية : "ه هو القاضي. القاضي والجالد -في نفس الوق  -ينفع أن تكون أن 

ئعاَ، وأن أسيقيه إن كيان على  فقط أن أطعم عدوي إن رأيته جا". أنا أجازي يقول الرب

 (.22عدد )عطشاناً 

أذهييب إليييه بهدييية، وميين .... الشيير نييار تحيير ، لييذا عنييدما يسيي  إلييى  أحييدهم

مين يبغضيني أحبيه، ومين . أعمل معيه إحسياناً، ومين أهيانني أسيامحه... يخدعني

. من األقوى في هذه الحالة؟ بالطبع أنيا -يلعنني أباركه، ومن يس  إلى  أحسن إليه

لييس . صنع  معه شراً، ُأصبح شريراً وليس تلميذاً للمسيح أو ابناً للملكيوتلكن إن 

أنا ابن ه، الذي ال . لدي عذراً إن صنع  معه شراً، رداً على الشر الذي صنعه معي

والذي كل عطاياه لنا صيالحة، فهيو اليذي يشير  شمسيه عليى  جرب أحد بالشروريُ 

!! اليذين يلعنونيه وينكرونيه ويهينيوه ؛ظالميناألشرار والصالحين ويمطر على األبرار وال

( ه)أن  تترك القاضيي الحقيقيي ... عندما ال تؤدي دور القاضي( عبيطاً )أن  لس  

عنيدما يقيرر . موقفك ال ُيفسد العدالة، لكن يترك للعدالة أن تأخيذ مكانهيا. يصنع عدالً 

ع يد المسيح ال يضيالس. فسد المجتمعكل واحد أن يأخذ حقه بيده، ينهار اإلقتصاد وي

مبادئ أخالقية فقط، بيل يضيع قيوانين للحيياة، التيي عنيدما نكسيرها تكيون النتيجية 

 .فساد المجتمع وتدمير الحضارة اإلنسانية
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قال أحد علماء االجتماع وهو يشرح معنى القانون العام، إن القانون العام هو ما يثب  

صيوروا مياذا يكيون حيال ت. أنه صحيح عند ممارسيته فييتم تعميميه، والعكيس صيحيح

ليس ..." عين بعين وسن بسن"إن قانون !! المجتمع عندما يأخذ كل واحد حقه بيده

قيانون ينفيذه القاضيي فيي ... إنيه قيانون للمحياكم. باألفراد أو المجنى علييهمخاص 

 .المنازعات

يحفي  سيالمة اليبالد، حتيى ليو جياء ذليك عليى   -عيدم مقاومية الشير -هذا القانون

ومن الخير أن ال يصل الشر .... المهم في الموضوع هو الخير العام(. تيكرام)حساب 

لكن عندما ال نسيتمع إليى تعياليم السييد المسييح، نحين نيدمر أنفسينا . إلى قلبي

 .وندمر مجتمعاتنا أيضاً 

 

 العطاء

ََكِِّريَنَُكََِما.......ُ" َت ََُأَُُتُِم  َُيس و ُِمَنُاَلْخََُِمْغب وٌطُه َوُاْلَعَطا:ُه َُقالَُنَُّالرَّبِّ ََر   (44ُ:94أَ)"ُء َُأْك

جنية وأعطيتها آلخر  122هذا الكالم غير معقول، فإذا كان لدي  ( بالحسبة العددية)

جنية أخرى يكون حاصل  122جنية وأخذت  122تكون النتيجة صفر، أما إذا كان لدي 

 ! فكيف يكون العطاء أفضل من األخذ؟ -جنية 222الجمع 

الحب هو القيمة . هي الحب –في قانون العطاء  -القيمة... ةهنا مختلف( الحسبة)

الحب . الحب هو أن تريد الخير وأن تعطي الخير.... الكبرى لكل معاني العالقات 

ء تعبير عن العطا. يعطي، فالعطاء أفضل من األخذ، أما األخذ فيقوم على المصلحة

َأْيضا َُتْعََم وَنَُأَيَهاُاْلِعيَِبَِّيوَنَُأنَّه ُِفيَُبَداءِةَُُأْنت مُْوَُ(: "15: 4)رسالة فيلبي الحب، وهذا ما جاء في 
َُِالَّ َُواَلْخَِ ُاْلَعَطاِء ُِحَساِب ُِفي َُواِحَدٌة َُكِنيَسٌة ُت َشاِرْكِني َُلْم َُمِكد وِنيََّة، ُِمْن َُخَرْجت  َُلمَّا َُوْحَدك مُْاإِلْنِجيِل، ،ُ"َُأْنت ْم

وزا َُفاِئض: "(33: 6لوقا)كلمات السيد المسيح في كذلك و ََبَّدا َُمْهز  ا َُأْعط واُت ْعَطْواَُكْيال َُجيِّدا ُم 
 -في عالقتك بالناس( العطاء)أهم من ( خذاأل)فمثالً عندما يكون ُ،"ي ْعط وَنُِفيَُأْحَضاِنك مُْ

الخ .... فأن  تذهب لشريكة حياتك تطلب منها أن تحبك وتهتم بك وتسعى ألسعادك

أما في حالة أن . النتيجة أن تصاب عالقتكما بالمرضفتكون دون أن تعطيها شيئاً، 

 .أن  بها وتحبها وتسعى لتكون العالقة بينكما دافئة، فالنتيجة نمو لهذه العالقةتهتم 

سوف يأتي وق  يكف األخر عن ... عندما يكون موقفك أن تأخذ، والطرف األخر يعطي

ربما ال . فالنتيجة ازدياد في العطاء أما في حالة العطاء المتبادل بين الطرفين،. العطاء



4 
 

يحدث ذلك بصورة عامة مطلقة، فال نجد عطاًء مقابل ما نعطي، لكن المحصلة 

فاهلل دائماً  -جموع الناس سوف تعطيك، كذلك ه. النهائية سوف تكون في مصلحتك

 .يعطي األسخياء

قتك اإلنسانية؛ سواء في عال في جميع عالقاتتخيل أنك تطبق مبدأ العطاء 

سوف تكون محبوباً من ... العمل دك أو في عالقاتالعاطفية أو الزوجية أو مع أوال

 .مطلوباً من الجميعالجميع و

 لماذا يكون العطاء أفضل من األخذ؟ 

 :هنا أربعة حقائق تثب  أن العطاء أفضل من األخذ

 .العطاء تعبير عن الحب أما األخذ فهو إنحصار في النفس -1

 .يجابي والعكس صحيح مع األخذ الذي هو تعبير سلبيالعطاء هو تعبير إ -2

 : العطاء هو نسبة مما لديك وليس كم -3

َُأَيَهاُاإِلْخَوة ُُمََُّ ُ" ف ك ْم ُِفيَُكَناِئِ َُمِكد وِنيََّة،ُنُِن َعرِّ ُنََُّأ4ُْعَمَةُاهلِلُاْلم ْعَطاَة ََ َُفا ه ُِفيُاْخِتَباِرُِضيَقٍةَُشِديَدٍة
َُفَرِحِهْمَُوَفْقِرهُِ ف ور  نَّه ْمَُأْعَطْواَُحَسَبُالطَّاَقِة،َُأَناَُأْشَهد ،َُوَفْوَقُالطَّاَقِة،ُِمْنُل9َُُِمُاْلَعِميِقُِلِغَن َُسَخاِئِهْم،و 

َِيَرٍة،َُأنَُُْْمُ 0ََْقاِءَُأْنع ِسِهْم،ُتُِ ْيَ َُكَماَُلُو4َُ.ُينََُنْقَبَلُالنِّْعَمَةَُوَشِرَكَةُاْلِخْدَمِةُالَِّتيُِلَِْقدِّيسَُُِتِمِسيَنُِمنَّا،ُِبِطََْبٍةَُك
،َُوَلَنا،ُِبَمِشيَئِةُاهللُُِالُ َأْعَطْواَُأْنع َسه ْمَُأوَُّلَُْرَجْوَنا،ُبَُ  (5 -1: 3كو2" ).ِلَرَّبِّ

كان أهل مكدونية في ضيقة شديدة مادية واجتماعية مثل ... عظيم هذا النص

" ى سخائهملغن"، لماذا؟ ..."فاض وفور فرحهم وفقرهم العميق"لكن . ظروفنا الحالية

هذه هي روح . هذا جعلهم فقراء جداً نهم أعطوا كثيراً وفرحوا كثيراً مع أن أي أ

 .المسيح؛ روح العطاء

 : العطاء هو التعبير عن قانون الزرع والحصاد -4

وٌلُِمنُِِّإُفَُ" ُِبِهُنِّيَُأعُْل4َُ.ُيَُأْنَُأْكت َبََُِلْيك مُْنَّه ُِمْنُِجَهِةُاْلِخْدَمِةُِلَِْقدِّيِسيَنُه َوُف ض  يَُأْفَتِخر  ََم َُنَشاَطك م ُالََِّ
ُِجَهِتك مُْ ُاْلَماِضيَلُُِمْن ُاْلَعاِم  َ ْن ُم  ُم ْسَتِعدٌَّة َُأَخاِئَيَة َُأنَّ ََِرينَُوَُ.َُدىُاْلَمِكد وِنيِّيَن، َُحرََّضِتُاَلْك َُقْد ْيَرت ك ْم َُْ.

َناُمَُِلُو9َُ ُاإِلْخَوَةُِلَئالََُّيَتَعطََّلُاْفِتَخار  اُاْلَقِبيِل،َُكْيَُتك ون واُمُ ِكْنَُأْرَسَْت  ََ .ُِعدِّيَنَُكَماُق َْتُ تَُسُْْنُِجَهِتك ْمُِمْنَُه
َُْتَّح0َُ ََاَُجاَءَُمِعيَُمِكد وِنَيوَنَُوَوَجد وك ْمُ ُيُْ َُِ َُنْحن  َُأْنت ْمُُ-َرُم ْسَتِعدِّيَنُاَلُن ْخَجل  ِفيُُ-َحتَّ ُاَلَُأق ول 

َُأْنَُيْسبَُِأْيَُرُف4َُ.َُجَساَرِةُااِلْفِتَخاِرَُهَِ ُِ ُاَلِزما َُأْنَُأْطَ َبََُِل ُاإِلْخَوِة ُالَِّتيُقُ ت  واََُِلْيك ْم،َُوي َهيِّئ واَُقْبال َُبَرَكَتك م 
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ُِبهَُ ُالتَّْخِبير  ُاَسَبَق َُكَأنََّها ُاَل َُبَرَكٌة، َُكَأنََّها ا ََ َُهَك ُم َعدَّة  ُِهَي ُِلَتك وَن ُْخلٌُبُ ، ُِبالَشحََُُِّه4َُ.  َ َُيْزَر َُمْن نَّ َُواِ  ُا
َ ُِبالُْ د ،َُوَمْنَُيْزَر َُأْيضا َُيْحص  دُ َرَكاِتُفَُبََُفِبالَشحِّ  (6 -1: 9كو2)ُ"ِباْلَبَرَكاِتَُأْيضا َُيْحص 

كان أم كثيراً، فكلما زادت أعداد تعتمد كمية الحصاد على ماتم زرعه؛ قليالً 

ذلك ألن الحبة الواحدة تنتج . الحبوب المزروعة زاد الحصاد والعكس صحيح

سنبلة،  122حبة يكون الناتج  122عة احبة، فإذا تم زر 62 -32ة بها من سنبل

ن وإيماني أ. سنبلة 1222يكون الناتج  1222وإن زادت أعداد الحبوب إلى 

 .هذا يجعلني أعطيو... الحصاد ينتج أضعاف ما تم زرعه

 

 ماذا نعطي؟: والسؤال هنا

،َُواْلم ْرِويُهُ " ُالسَِّخيَّة ُت َسمَّن   (25: 11أم)ُ".َوَُأْيضا ُي ْرَوىالنَّْع  

 : عالقتي بالناس أم عالقتي باهلل، وهيهناك ثالثة أبعاد للعطاء سواء في 

 عطاء الوق  -1

العطاء هو أن أعطي وقتي الذي فيه . حياة اإلنسان هي وقته وليس  نيته

الوق  هو رأس المال الحقيقي لإلنسان الذي  فيه يعطي . ُأعطي نفسي

هذا وقد . الخ... تمامه، سواء ألوالده أو شريك الحياةنفسه ومشاعره واه

 .كثيرة بسبب عدم إعطاء وق  لها زوجية إنهارت عالقات

 العطاء المادي -2

 (13: 6تي1" )َوَأْنَُيك ون واَُأْسِخَياَءُِفيُاْلَعَطاِء،ُك َرَماَءُِفيُالتَّْوِزيعُِ.....ُ"

له قيمه  -ل بالطبعوليس البخ -العطاء المادي هو تعبير اإليمان، والسخاء

 .عظيمة في الملكوت

 عطاء المشاعر -3

 

 الخضوع

 

 ". الكنيسة"ناقشنا مبدأ الخضوع ونحن نتكلم عن 

إنه يغير قلبي  ...هناك عالقة بين الخضوع والتواضع، فالخضوع يتعامل مع قلبي

. اإلعتذار هو الكبرياءوإن أكبر مشكلة في الغفران والشكر . ويصيرني إنساناً متضعاً 

معادلة غير = الكبرياء+ الحب. جل ذلك يبقى الخضوع هاماً جداً مثلما الحبأل

فالمعادلة متكاملة في جميع العالقات سواء  ،سليمة، أما إذا صاحب التواضع الحب

 .الزوجية أو العالقات في الكنيسة أو المجتمع
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: تيابهو أداة ه للتعامل مع كبريياء الينفس البشيرية، ألجيل هيذا يقيول الكالخضوع 

ُِفيَُخْوِفُاهللُِخَُ" ٍَ ك ْمُِلَبْع  . ، فبكل تواضع، أخضع هلل ولآلخرين(21: 5أف) "اِضِعيَنَُبْعض 

 ؟(3: 31رو)ن أخضع طبقاً لما جاء في إلى أي مدى يجب أ: س

ََْطاٌنَُِالَُِّمَنُاهلِل،َُوال " ُاْلَكاِئَنَة ُِهََيُم َرتََّبٌَةُِمََنُاهلِل،ِلَتْخَضْعُك َلَُنْعٍ ُِلَسَّاَلِطينُُاْلَعاِئَقِة،َُلنَّه َُلْيَ ُس  "ُسََّاَلِطين 
فكيل سيلطان ليه يكون الخضوع في حدود السيلطة المعطياة للشيخص، (. 1: 13رو )

فمثالً، ليس من حق الحياكم أن ييزور . حدود، وه فقط هو صاحب السلطان المطلق

ه بتزويير اإلنتخابيات قيد ، ألنوعندما يثور الشعب عليه فال ُيعتبر ذلك تمرداً . اإلنتخابات

أيضياً، لييس مين حيق الحياكم أن يمنعنيي . تجاوز سلطته التي أعطاهيا ليه الشيعب

. ذلك ألن لدي  تعليمات عليا تيأمرني بالمنياداة باإلنجييل. كمسيحي أن اكرز باإلنجيل

 .من حقوقي المشروعة أن يكون لي حرية دينية

يحفي   -لصياحب السيلطان الخضوع في حيدود السيلطان الُمعطيى -إن مبدأ الخضوع

يحف  صاحب السلطان من الكبرياء والتشامخ، كما يجعل الخاضع . العالقة بين الناس

 .له متواضعاً وليس خانعاً 

الخضوع قوة هائلة مثل الحب والعطاء والغفران، ال يستطيع اإلنسان ممارسيته إال إذا 

 .كان تلميذاً حقيقياً للمسيح

 

 

 


