
أُدين  صلى يسوع ألجل أعداءه حىت اثناء قتلهم له:
(. 7: 19يسوع ابلتجديف ألنه قال أنه ابن هللا )يوحنا 

فحكم عليه الواىل بيالطس البنطى ابلصلب. و بينما هو 
معلق على الصليب، صلى يسوع ألبيه السماوي ألجل 

ُْم،«الذين مسروه على الصليب قائاًل:   َيا أاب اتااُه، اْغِفْر َلا
(. َيله 34: 23)لوقا  »ألان َُّهْم الا ي اْعلاُمونا مااذاا ي اْفعاُلونا 

من دعاء مدهش. هل تستطيع أن تصلى ألجل أعدائك 
 هكذا؟

بسبب  كان موت يسوع مثااًل للصفح عن األعداء:
عصياننا لوصاَي هللا، مل يعد ممكناً أن نظل أصدقاًء هلل ، 

ُتْم ق اْباًل أاْجناِبيِ نيا واأاعْ " اِل ُكن ْ اًء ِف اْلِفْكِر، ِف األاْعما دا
(. لكن بداًل من أن يزهق 21: 1" )كولوسى الشِ ر ِيراةِ 

ألانَُّه ِإْن أرواح أعدائه، بذل يسوع حياته من أجلهم. "
اٌء قاْد ُصوِِلْناا ماعا هللِا ِباْوِت ابِْنِه، فاِباألاْوىلا  ُكنَّا واَناُْن أاْعدا

ُو  )الرسالة اىل أهل  !"نا َناُْلُص ِِبايااتِهِ كاِثريًا واَناُْن ُمصااِلا
(. كان موت يسوع املسيح مصاِلة لنا 10: 5رومية 

 مع هللا.

ىف العشاء كان موت يسوع من أجل غفران خطاايان: 
األخري مع تالميذه قبل أن يُسلم للموت، قال يسوع : 

ا ُهوا داِمي الَِّذي لِْلعاْهِد اْلْاِديِد الَِّذي ُيْسفاُك مِ » ْن هذا
ْغِفراِة اْلْاطااَيا   (28: 26)مىت  » أاْجِل كاِثريِينا ِلما

إذا وضعنا ثقتنا ىف يسوع ِبقدوران أن نعيش ىف سالم مع 
فاِإْذ قاْد ت اب ارَّْرانا اِبإِلميااِن لاناا ساالاٌم ماعا هللِا ِبراب ِناا ياُسوعا »هللا. 

ُخوُل اِبإِلميااِن، ِإىلا الَِّذي بِِه أاْيًضا قاْد صاارا لاناا الد   اْلماِسيح
ِة الَِِّت َناُْن ِفيهاا ُمِقيُمونا، وان اْفتاِخُر عالاى راجااِء  هِذِه النِ ْعما

 (2-1: 5)رومية  «َماِْد هللاِ 
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المسيح عن تعاليم يسوع 

 الجهاد

 

 

الُم َعَليَّ يَ ْوَم ُوِلدتُّ َويَ ْوَم » َوالسَّ
 «َأُموُت َويَ ْوَم أُبْ َعُث َحيًّا

 )33سورة مرمي: ( 



قدم يسوع المسيح )المسيح عيسى كما   

( العديد من التعاليم عن  ورد في القران

العديد من األمور، و لكنه كان أكثر من مجرد 

النظرية. فلقد برهن عملياً معلم من الناحية 

 الحقائق التى علم بها فى حياته ذاتها.

أحد أهم القضايا اليوم هى كيفية التعامل مع 

أعدائنا و مع المعارضة العنيفة التى نتعرض 

 لها من اآلخرين.

ظل  عارض يسوع تلك الدائرة الالمتناهية من العنف:
عالنية ملدة ثالث سنوات، و كأى معلم  يسوع يبشر

حق صار له بعض األعداء، و ىف هناية األمر قام اْلنود لل
ابلقبض عليه. ىف هذه األثناء استل اتباعه السيف للقتال 

)  »اْجعاْل ساي ْفاكا ِف اْلِغْمدِ «فقال يسوع ألحدهم: 
(. عاِلم يسوع أن العنف 11: 18اإلجنيل ِبسب يوحنا 

 .ال يؤدى إال اىل مزيد من العنف و قتل املزيد من البشر
ُكلَّ الَِّذينا َياُْخُذونا السَّْيفا اِبلسَّْيِف »فعل م تالميذه: 

( و وبخ منهم 52: 26)اإلجنيل ِبسب مىت « ي اْهِلُكونا 
: 9الذين ارادوا ممارسة العنف جتاه من رفضوهم )لوقا 

52 - 56) 

هم اهنم إذ ابلغ عّلم يسوع اتباعه أن يتوقعوا املعارضة:
إلناس لسبب حماولتهم سيقمعون و يعنفون من قبل 

إطاعة هللا و نشر السالم. هذه املعارضة ليست عالمة 
طُوَبا »على الفشل بل على النجاح. قال يسوع ألتباعه: 

ٍة ِشر ِيراٍة،  لاُكْم ِإذاا عاي َُّروُكْم واطاراُدوُكْم واقااُلوا عالاْيُكْم ُكلَّ كاِلما
ا، ألانَّ أاْجراُكْم عاِظيٌم ِف اِفْ راُحوا وات اهالَُّلو .ِمْن أاْجِلي، كااِذِبنيا 

لاُكمْ  ا طاراُدوا األانِْبيااءا الَِّذينا ق اب ْ « السَّمااوااِت، فاِإن َُّهْم هكاذا
 (12 -11: 5)مىت 

 عّلم يسوع اتباعه كيفية التعامل مع اعدائهم:

رُِكوا الاِعِنيُكْم. »وخاطبهم قائاًل:   اءاُكْم. ابا أاِحب وا أاْعدا
ْبِغِضيُكْم، واصال وا ألاْجِل الَِّذينا ُيِسيُئونا إِلاْيُكْم أاْحِسُنوا ِإىلا مُ 
ِلكاْي تاُكونُوا أابْ نااءا أابِيُكُم الَِّذي ِف  واياْطُرُدوناُكْم،

السَّمااوااِت، فاِإنَُّه ُيْشرُِق َشاْساُه عالاى األاْشرااِر واالصَّاِِلِنيا، 
(. و 45 -44: 5)مىت  «وامُيِْطُر عالاى األابْ رااِر واالظَّاِلِمنيا 

)مىت  «طُوَبا ِلصاانِِعي السَّالاِم، ألان َُّهْم أابْ نااءا هللِا يُْدعاْونا »
5 :9) 

فحينما جاء اْلنود  ابدى يسوع حمبته ألعداءه عملياً:
إللقاء القبض على يسوع ىف حديقة "جثيماىن" استل 
أحد اتباعه السيف و قطع أذن "مالُخس" عبد رئيس 

ن من ضمن من أتوا للقبض على يسوع الكهنة الذى كا
(. حينها قام يسوع أبمر ُمذهل: 10: 18)يوحنا 

) أى توقفوا  هَذا! َدُعوا ِإيَل »فََأَجاَب َيُسوُع وقَاَل: "
." َوَلَمَس ُأْذنَُه َوأَبْ َرَأَها عن هذا، ال مزيد من العنف(

َيله من فعل مدهش أن يستخدم (، 51: 22)لوقا 
لشفاء رجل قد أتى ليعتقله و يقوده يسوع قدرته املعجزية 

 اىل املوت.

 


