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 41 واألعدادالمسيح لكم. قراءتنا اليوم هي في إنجيل مرقس االصحاح الثاني عشر ونعمة  عليكمالسالم 
 سوع المسيح: يالرب  باسمالنص قراءة اليكم . 44الى 

 وَن ُيْلُقوَن َكِثيرًا.َوَجَلَس َيُسوُع ُتَجاَه اْلِخَزاَنِة َوَنَظَر َكْيَف ُيْلِقي اْلَجْمُع ُنَحاسًا ِفي اْلِخَزاَنِة. َوَكاَن َأْغِنَياُء َكِثيرُ 
اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َهِذِه اأَلْرَمَلَة َفَدَعا َتاَلِميَذُه َوَقاَل َلُهُم:  َفِقيَرٌة َوَأْلَقْت َفْلَسْيِن ِقيَمُتُهَما ُرْبٌع.َفَجاَءْت َأْرَمَلٌة 

ْن َفْضَلِتِهْم َأْلَقْوا. َوَأمَّا َهِذِه َفِمْن ِإْعَواِزَها أَلنَّ اْلَجِميَع مِ  اْلَفِقيَرَة َقْد َأْلَقْت َأْكَثَر ِمْن َجِميِع الَِّذيَن َأْلَقْوا ِفي اْلِخَزاَنةِ 
 .ا ِعْنَدَها ُكلَّ َمِعيَشِتَهاَأْلَقْت ُكلَّ مَ 

 كلمة اهللهذه 

خبرهم ينشر في جميع الوسائل  ،ات غير حكوميةومؤسس جمعية خيريةلأموالهم يعطوا من َأْغِنَياُء لما 
جميع على يتبرعون  األغنياءيا ريث لو كان  .ستحق التصفيقي بالثناء وجدير اءسخ اذهطبعا  .اإلعالمية

. قير يبقى فقيرالف. اهكل شيء ل تأخذالمحلية ا ذلك فالسلطات حتى لو فعلو  لألسف. لكن في العالم الفقراء
االنسان من  هكل ما يعمل .دةعاسموال ته، إنما عدم العدالةالعالم ليس الفقر في حّد ذا شكلم في الحقيقة

عدالة اهلل على الذين  إعالنن م كفّ وال ي األغنياءاالنجيل ال يمدح . هل ر إال وهو ينتظر المدح وجزاءيخ
  .تهمدينونل هكل باطل ووضع حكم حاربالرب يسوع  .واألطفالاألرامل يستغلون 

 

كان و . واألراملصندوق خاص لمساعدة المساكين كان في الهيكل  .ُيَعلُِّم ِفي اْلَهْيَكلِ الرب يسوع كان 
التبرعات التي كانت الناس من  نيأخذو كانوا و  في أورشليم ى الهيكلعلن لو مسؤو الكهنة والفريسيون 

الدينيون . كانوا خائنين. ة الهيكلساح وضع سوق فيالصندوق. وأضافوا على حماقتهم  في تضعها
ذا  ن على الناسسيطرو ي حيثيشبهوهم اليوم  ليست فيهم رحمة. . هايلا ئونيسيأرملة  امرأة جاءتهموا 

الرب . عن طيب خاطرفهي أعطت كل ما كان عندها. الرحمة هي التي أظهرتها هذه المرأة الكريمة. و 
 نعم.  .يصدر ما هو صالح اإلنسان الصالح من الكنز الصالح في قلبهفي مناسبة أخرى: صرح يسوع 

 

 األرملةوالمرأة . نساه أبداي وال يعطي بسرور وثقة في الرب أنه يعتني بهَيَتَرأَُّف وَ  .َحنَّاٌن َوَرِحيمٌ الكريم 
 هذاعلت ف. في ذاك الزمان يوم واحدأقل من سنتيم. مبلغ معيشة . َأْلَقْت َفْلَسْيِن ِقيَمُتُهَما ُرْبعٌ جاءت و الفقيرة 
جميعهم ألقوا أَلنَّ  َأْلَقْت َأْكَثَر ِمْن َجِميِع الَِّذيَن َأْلَقْوا ِفي اْلِخَزاَنةِ  إنهاآها ومدحها وقال يسوع ر  .الروح بحرارة
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كانت عطيتها ف. األقت معيشتها كله ،ألقت من حاجتها كل ما عندهاولكنها  من الفاضل عن حاجتهم
هلل  من محبتهاوأعطته . أكثر فقراً  كانوا الذين رت فيفكّ هذه المرأة الكريمة . االخرينأعظم مما أعطوه 

اَل لكتاب: يقول ا. رب منكقوبال كمثلحالة نفس الي هو في إنه الشخص الذ؟ قريبالا. ولآلخرين مثله
  .َبْل ُكل  َواِحٍد ِإَلى َما ُهَو آلَخِريَن َأْيضاً  اِحٍد ِإَلى َما ُهَو ِلَنْفِسهِ  وَ َتْنُظُروا ُكل  

 

ولو  أن يكون تضحيةمذا نتعلم من هذه المرأة؟ أن العطاء يجب . الغبطة في العطاء أكثر مما في األخذ
المحبة أم من روح من : هل هادموكيف نق تضحية ذاتهامنه ال األهملكن  بالطبع. همّ مالمبلغ . تكون بآالم

َأمَّا َأْنَت َفَمَتى َصَنْعَت َصَدَقًة َفاَل ُتَعرِّْف ِشَماَلَك َما َتْفَعُل يسوع يقول في إنجيل متى مثال: ؟ روح االفتخار
َوِحْفُظ اإِلْنَساِن َنْفَسُه  ى َواأَلَراِمِل ِفي ِضيَقِتِهمْ اْفِتَقاُد اْلَيَتامَ  ِب ِهيَ َالدَِّياَنُة الطَّاِهَرُة النَِّقيَُّة ِعْنَد اللَِّه اآل. يُنكَ َيمِ 

مع  تكيفنال أو  .والباقي لنا حياتنا وال جزءا من اـيّ ــكلّ  ناه أجسادعطين نارادة اهلل هي أنإ. ِباَل َدَنٍس ِمَن اْلَعاَلمِ 
  مقبولة الكاملة.ما هي إرادة اهلل الصالحة ال ميزنل بتجديد الذهن تغيرنهذا العالم، بل 

 

 ألنهوالغنى فضل أصحاب العلم والمعرفة أنهم ينظرون الى اهلل كالسيد العظيم الذي ي يكثيرين هال ةمشكل
 يريد لجميع الناس أن يخلصواوهو يحب الجميع اهلَل أن بشرنا يال يعلم هذا. بل االنجيل . هو الذي أرزقهم

الذي  وهو اإلنسان المسيح يسوع والوسيط بين اهلل والناس واحد اهلل واحد. ويقبلوا إلى معرفة الحق بالتمام
وهو الغني  افتقر نامن أجلالذي  نعمة ربنا يسوع المسيح عرفن ونحن بذل نفسه فدية عوضا عن الجميع.

للعالم ليبين أن اهلل يحب أعمال الرحمة  األرملةمثل هذه ل ـــنقَ يُ أن  أرادالرب يسوع  .فقرهبنحن غتنوا نلكي 
 . دون نميمة قريبللو  لربكل شيء ل يعطينموذج للكرم والحب الذي صارت  األرملةهذه  من قلب محب.

 

ألن اهلل  ارال بأسف وال عن اضطر  فليتبرع كل واحد بما نوى في قلبهيقول:  أيضاكتب الرسول بولس 
ي في كل كم اكتفاء كلّ حتى يكون ل قادر أن يجعل كل نعمة تفيض عليكمواهلل  المعطي المتهلليحب 

طى الفقراء، بره يدوم إلى وزع بسخاء، أعوفقا لما قد كتب:  شيء وكل حين فتفيضوا في كل عمل صالح
ال ننس مثل . عليها الفقرزداد يموت بالجوع و تكانت على يقين أن اهلل ال يتركها  األرملة أكيد أن. األبد

 َواآلِكُلوَن َكاُنوا َنْحَو َخْمَسِة آاَلِف َرُجلٍ الرب بارك ذلك . َخْمَسُة َأْرِغَفٍة َوَسَمَكتَانِ الولد الذي قّدم للرب يسوع 
 . بسرور ومحبة هانعطيفنقدم هدايا  لما. َما َعَدا النَِّساَء َواأَلْواَلدَ 

 

لما كنت  وليس عندي محبة ولو قدمت أموالي كلها لإلطعام وسلمت جسدي ألحرق :يقول بولس ايضا
مصلحتها  وال تسعى إلى ال تتصرف بغير لياقة المحبة ال تحسد. المحبة ال تتفاخر وال تتكبر. .أنتفع شيئا

 إنها تستر كل شيء ال تفرح بالظلم، بل تفرح بالحق. وال تنسب الشر ألحد. تستفز سريعاالخاصة. ال 



كل شيء يمضي وينتهي. المحبة ال تزول أبدا.  وتتحمل كل شيء. وتصدق كل شيء وترجو كل شيء
محبته لنا وقد أظهر اهلل محبة . ةلكن أعظمها هي المحبوالمحبة.  والرجاء لثالثة باقية: اإليمانهذه اأما 

اَلٍم ِفي اإِليَماِن َوْلَيْمأَلُْكْم ِإَلُه الرََّجاِء ُكلَّ ُسُروٍر َوسَ آمين  .إذ أرسل ابنه األوحد إلى العالم لكي نحيا به
وِح اْلُقُدسِ   آمين.  .ِلَتْزَداُدوا ِفي الرََّجاِء ِبُقوَِّة الر 

 نقول:  .أيضاوالرسول والتي هي شهادة الكنيسة  األنبياءاالن شهادة ونقول 

 ضابط الكل خالق السماء واألرضالأنا أومن باهلل اآلب 

وتألم على عهد  لروح القدس وولد من مريم العذراءالذي حبل به من االوحيد  هإبنوبربنا يسوع المسيح 
ونزل الى الهاوية وقام أيضا في اليوم الثالث من بين األموات  قُــبرلب ومات و ـبيالطس البنطي وصُ 

 . واألموات األحياءوسيأتي من هناك ليدين  الضابط الكليمين اهلل اآلب  لىوصعد الى السماوات وجلس ع

وبشركة القديسين وبمغفرة الخطايا وبقيامة الموتى  الكنيسة المقدسة الجامعةوأومن بالروح القدس، وب
 بدية. آمـــيــنوبالحياة األ

 

 


