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نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح .ومرحبا بكم في عظة اليوم وهي من إنجيل
لوقا ،االصحاح العاشر ،وااليات  25الى  .37اليكم القراءة بإسم يسوع المسيح:
ِ
ِ
ِ
وإِ َذا َن ِ
وب ِفي
َع َم ُل أل َِر َث اْل َحَي َ
ام ُي َج ِرُب ُه َقائالًَ :يا ُم َعل ُم َما َذا أ ْ
ال َل ُهَ :ما ُه َو َم ْكتُ ٌ
اة األََبدَّي َة؟ َفَق َ
َ
ُ
اموس ٌّي َق َ
النام ِ
َّ
الر َّب ِإَل َه َك ِم ْن ُك ِل َقْلِب َك َو ِم ْن ُك ِل َنْف ِس َك َو ِم ْن ُك ِل ُق ْد َرِت َك َو ِم ْن
اب :تُ ِح ُّب َّ
وسَ .ك ْي َ
َج َ
ف تَْق َأرُ؟ َفأ َ
ُ
ِ ِ
ك وَق ِريب َك ِم ْثل َنْف ِس َكَ .فَقال َل ُهِ :ب َّ ِ
َن ُيَب ِرَر
َج ْب َتِ .ا ْف َع ْل َه َذا َفتَ ْحَياَ .وأ َّ
َما ُه َو َفِإ ْذ أ ََرَاد أ ْ
ُكل ف ْك ِر َ َ َ
الص َواب أ َ
َ
َ
ازالً ِم ْن أُورَشلِ ِ
ِ
ان َن ِ
يحا َف َوَق َع َب ْي َن
اب َي ُسوعُِ :إ ْن َس ٌ
َل َي ُسو َ
ان َك َ
يم إَلى أ َِر َ
َج َ
عَ :و َم ْن ُه َو َق ِريبي؟ َفأ َ
َنْف َس ُه َسأ َ
ُ َ
َن َك ِ
ٍ
اهناً نزل ِفي ِتْلك َّ
ُلص ٍ
الط ِر ِ
ض أ َّ
وص َف َع َّرْوهُ َو َج َّر ُحوهُ َو َم َ
َ
ض ْوا َوتََرُكوهُ َب ْي َن َح ٍي َو َم ْيتَ .ف َع َر َ
يق َف َرآهُ
ََ َ
ُ
ِ
ظر وج َاز مَقاِبَله .وَل ِك َّن س ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ام ِرياً
اء َوَن َ َ َ َ ُ ُ َ
َ
َو َج َاز ُمَقابَل ُهَ .وَك َذل َك الَو ٌّي أ َْيضاً إ ْذ َ
ص َار ع ْن َد اْل َم َكان َج َ
مس ِاف اًر جاء ِإَلي ِه وَل َّما رآه تحَّنن َفتَق َّدم وضمد ِجر ِ ِ
ص َّب َعَل ْي َها َزْيتاً َو َخ ْم اًر َوأ َْرَكَب ُه َعَلى َدابَِّت ِه
َ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ
احاته َو َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهما لِ ِ ِ
ال
َع َ
ضى أ ْ
اعتََنى ِبهَ .وِفي اْل َغد َل َّما َم َ
َخ َرَج د َين َارْي ِن َوأ ْ
َوأَتَى ِبه ِإَلى ُف ْن ُد ٍق َو ْ
صاحب اْلُف ْن ُد ِق َوَق َ
ط َُ َ
ِ َّ ِ
َكثََر َف ِع ْن َد ُر ُج ِ
ص َار َق ِريباً لَِّل ِذي َوَق َع
يكَ .فأ ُّ
اعتَ ِن ِب ِه َو َم ْه َما أ َْنَفْق َت أ ْ
َل ُهْ :
وعي أُوِف َ
َي َه ُؤالَء الثالَثَة تََرى َ
َّ ِ
ُّ
اللص ِ
اصَن ْع َه َك َذا.
صَن َع َم َع ُه َّ
الر ْح َم َةَ .فَق َ
وص؟ َفَق َ
ال َل ُه َي ُسوعُ :ا ْذ َه ْب أ َْن َت أ َْيضاً َو ْ
ال :الذي َ
َب ْي َن ُ
هذه كلمة هللا
ارجل من علماء ناموس موسى جاء الى يسوع ليجربه بسؤال؛ والسؤال كان سخري وفخ في نفس
الوقت .هذا العالم كان يعرف ما جاء في ناموس موسى :أن من أطاع ف ارئض هللا وأحكامه يحيا
اة األََب ِدَّي َة؟ وهو يضن أن الحياة األبدية هي
بها .ومع هذا جاء يسأل يسوعَ :ما َذا َي ْع َم ُل لَي ِر َث اْل َحَي َ
على أساس االستحقاق .كل المتدينون لهم نفس الفكر :أن يورثوا الجنة في السماء .وهم ما يعرفوا
أن الحياة األبدية هي هبة من هللا ال على أساس االعمال الدينية .لو أجابه يسوع عكس ما يعلمه
ناموس موسى ،لتهمه بمخالفة موسى وبالتجذيف .فأرسله يسوع لناموس موسى الذي كان يتضمن
نبوءات عن مجيء المسيح .كان هذا العالم مثل اليهود يعرف وعد هللا في إرسال المسيح .يسوع
ِ
ظُّنو َن أ َّ
اة أََب ِدَّي ًة؛ َو ِهي َّالِتي تَ ْش َه ُد ِلي
نفسه قال لهم مرة :أنتم تدرسون اْل ُكتُ َب ألََّن ُك ْم تَ ُ
يها َحَي ً
َن َل ُك ْم ف َ
َ
الن ِ
َن تَأْتُوا ِإَل َّي ِلتَ ُكو َن َل ُكم َحَياةٌ .م ْجداً ِم َن َّ
اس َل ْس ُت أَ ْقَب ُل.
والَ تُ ِر ُيدو َن أ ْ
َ
ْ

الصو ِ
ف تَْق أرُ؟ َفأَج ِ
النام ِ
فقال يسوع للعالم :ما ُه َو م ْكتُ ٌ ِ َّ
اب حسب ناموس موسى.
َ َ
وسَ .ك ْي َ َ
اب ب َّ َ
وب في ُ
َ
َ
ِ
َلَ :و َم ْن ُه َو َق ِريِبي؟ وكان
إال أنه لم يرض بكالم يسوع له :ا ْف َع ْل َه َذا َفتَ ْحَياَ .فأ ََرَاد أ ْ
َن ُيَب ِرَر َنْف َس ُه ف َسأ َ
هذا رد سخري الن اليهود كانوا يقولوا أن القريب هو اليهودي والسيما صاحب العلم والتقوى .نجد

نفس الفكر في كل الديانات ،القريب بالنسبة لهم هو الشخص مثلهم من نفس االمة والعقيدة .من

هنا يجي الميز العنصري والكراهية .وهذا األسلوب الشرير هو المنتشر على األرض .كل الطوائف

يدعون الصالح والتقوى وكل وحدة تلعن وتهجم على االخرى وليس لهم نصيب في الحياة األبدية.
النام ِ
اب كما هو م ْكتُ ٌ ِ َّ
الر َّب ِإَل َه َك ِم ْن ُك ِل َقْلِب َك َو ِم ْن ُك ِل
وس وقال :تُ ِح ُّب َّ
َج َ
والعالم اليهودي أ َ
وب في ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ك وَق ِريب َك ِم ْثل َنْف ِس َك .فقال له يسوعِ :ب َّ ِ
َجبتِ ،ا ْف َع ْل
َنْفس َك َو ِم ْن ُكل ُق ْد َرِت َك َو ِم ْن ُكل ف ْك ِر َ َ َ
الص َواب أ َ
َ

َه َذا َفتَ ْحَيا .والمفهوم الضمني هو :افعل هذا إن استطعت فتحيا .الن ناموس موسى يقول أيضا:
ملعو ٌن من ال ي ِق ِ ِ
النام ِ
َّ
أمر
وس لَِي ْع َمل ِب َها .ومحبة القريب مثل محبة األعداء ليس ًا
يم َكل َمات َه َذا ُ
َ ُ َْ ُ ُ
َّ ِ
اة
ُّون ُك ْم َفأ ُّ
ض ٍل َل ُك ْمَ ،فِإ َّن اْل ُخ َ
ين ُي ِحب َ
طَ
َي َف ْ
َحَب ْبتُ ُم الذ َ
طبيعيا وسهال .ويسوع يقول في هذا االنجيلِ :إ ْن أ ْ
ً
َّ ِ
ِ
ِ
ال
ين ُي ِحب َ
أ َْيضاً ُيحبُّو َن الذ َ
ُّون ُه ْم .كثيرون يقولوا أنهم يحبوا هللا .ما نوهم ،الكتاب المقدس يقول :إ ْن َق َ
ِ
َّ ِ
ِ
َخاهَُ ،ف ُه َو َك ِاذ ٌب .أل َّ
َن
َن َم ْن الَ ُي ِح ُّب أ َ
هللا َولكنه ي ْبغض أ َ
ف َيْقد ُر أ ْ
َخاهُ الذي يراه ،ف َك ْي َ
أَ
َحٌد أنه ُيح ُّب َ
َّ ِ
ِِ ِ
َخاهُ أ َْيضاً.
ُي ِح َّب هللاَ الذي َل ْم يراه؟ َو َهذه اْل َوصَّي ُة جاءتنا من المسيح نفسهَ :م ْن ُي ِح ُّب هللاَ ُي ِح ُّب أ َ

ط ِ
ير صالِ ٍح َوِإيم ٍ
اه ٍر َو َ ِ ٍ
ال
ان ِب َ
المؤمن الحقيقي يتميز بالمحبة والتواضع .اْل َم َحَّب ُة النابعة ِم ْن َقْل ٍب َ
َ
ضم َ
ِري ٍ
اء .والعالم في هذا النص مثل الناس اليوم قال بإستهزاءَ :و َم ْن ُه َو َق ِريِبي؟ فأعطاه يسوع مثل
َ
يتوجه لجميع الناس .مثل ِإ ْنسان وَق َع َب ْي َن لُص ٍ
وص َف َع َّرْوهُ َوتََرُكوهُ َب ْي َن َح ٍي َو َم ْي ٍت .دينيون المدعون
َ َ
ُ
التقوى والرحمة جاؤوا في تلك الطريق لكنهم ابتعدوا عن المجروح .وجاء سامري وهو وقف وتَ َحَّن َن
واعتنى بالمجروح ووضعه على ذابته الى فندق وقال لِص ِ
اح ِب اْلُف ْن ُد ِق أن عند رجوعه يرد له َم ْه َما
َ
أ َْنَف َق عليه .ويسوع استخدم مثل عن سامري الن اليهود كانوا يكرهوا السامريين ويعتبروهم أشرار.

الدينيون اليهود كان لهم مبدأ قديم يقول :من ُي ِنقذ إنسانا ينقذ البشرية .وإذا كان شخص في العالم
كان من واجبه إغاثة مضروب مطروح على األرض فكان الكاهن واللوي .لكنهم كانوا محبوسين
في التقاليد والطقوس الدينية الجافة بدالً من عمل الرحمة.
ناموس موسى أعلن أن من مس جثمان إنسان ميت ولم يتطهر ينجس مسكن الرب .دون شك أن
الكاهن واللوي فكروا في هذا االمر .سبقوا الشرع الديني على أمر هللا لمحبة القريب ومساعدته.

االثنين مروا للجانب اآلخر النهم ضنوا أن االنسان على األرض هو ميت .الرب يسوع أعطى هذا

المثل للجميع في الواقع ليعلم أن الرحمة تتفوق على الدين وهي ال تفرز بين الناس النها من هللا
الغِني ِفي َّ ِ
ِ
َّ ِ ِ
َشر ِار و َّ ِ ِ
ِق
ين .هللا
َ ٌّ
ين َوُي ْمط ُر َعَلى األ َْب َر ِار َوالظالم َ
الصالح َ
الر ْح َمة وهو ُي ْشر ُ َش ْم َس ُه َعَلى األ ْ َ َ
يريد الرحمة وال التمسك بالفرائض الدينية .وهذا هو األهم في الشريعة :العدل والرحمة واألمانة.

هذا هو االيمان الصحيح ،أما الدين فهو يحبس االنسان في الخوف والالمباالة .االيمان الصحيح
يظهر باالعمال .المؤمن باهلل والرب يسوع دائما يبحث كيف يساعد اآلخرين بغض النظر عن
ِ
ال فهو َمِي ٌت ِفي َذ ِات ِه .قد
يم ُ
انِ ،إ ْن َل ْم َي ُك ْن َل ُه أ ْ
َع َم ٌ
جنسيتهم أو عشيرتهم أو اسمهم أو عقيدتهم .اإل َ
ِ
ان وأََنا لِي أَعمال .أَ ِرِني ِإيم َانك ِبدو ِن أ ِ
يك ِبأ ْ ِ ِ
ِ
يم ِاني.
َ َ ُ
ْ
َع َمال َك َوأََنا أ ُِر َ
َْ ٌ
َيُق ُ
يم ٌ َ
َع َمالي إ َ
ول َقائ ٌل :أ َْن َت َل َك إ َ

َعم ٍ
ِ
اإليم َ ِ ِ
ال هو َمِي ٌت ألََّن ُه َك َما أ َّ
َن اْل َج َس َد ِب ُدو َن ُرو ٍح هو َمِي ٌت .هذا الذي يريده هللا من
ان ب ُدون أ ْ َ
إذن َ
الناس :ممارسة الرحمة والغفران.

واالنجيل يبشرنا بمحبة هللا في إبنه يسوع الحي .أحبوا أعداءكم ،باركوا العنيكم .هللا نفسه أمر
اليهود في ناموس موسى على مساعدة العدو .مكتوب :ا َذا رأيت ِحمار مب ِغ ِ
ض َك َو ِاقعا تَ ْح َت ِح ْملِ ِه
َ ْ َ َ َ ُْ
ِِ
ان تَ ِح َّل معه .هذه هي المحبة الحقيقة .أما الدين فما يعرف رحمة وال شفقة
َو َع َدْل َت َع ْن َحله َفال ُب َّد ْ

وال حنان؛ إنه طقوس وواجبات وفرائض وقمع وتهديد بالعقاب .الساقط في الوحل ،يقولوا :مكتوب
عليه .شره لحقه .يدبر لحاله .الالمباالة هي عكس الحب .يسوع المسيح هو إبن هللا الذي جاء

مثل هذا السامري لم ينظر الى لون االنسان وال معتقداته وال لسبب سقوطه في البؤس لكن
ليخلصنا ويشفي جراحنا ويضم آالمنا برحمته ويحررنا من سلطان الخطية.

اليهود كانوا يعتبرون السامريون أعداء .والعرب يعتبرون اليهود أعداء والعكس صحيح؛ ومعظمهم
ون ِان ٌّي
ال يعرفون لمذا يكرهون بعضهم البعض .واالنجيل يبشرنا أن في المسيح َل ْي َس َي ُهوِد ٌّي َوالَ ُي َ
ِ
َخاهُ َف ُهو َق ِات ُل َنْف ٍ
سَ ،وأ َْنتُ ْم تَ ْعَل ُمو َن أ َّ
َن ُك َّل َق ِات ِل
ض أَ
وال عربي .والكتاب المقدس يقولُ :ك ُّل َم ْن ُي ْبغ ُ
َ
ِِ
ِ
َنْف ٍ
َع َم ُل أل َِر َث اْل َحَيا َة األََب ِدَّي َة؟ والرب
س َل ْي َس َل ُه َحَياةٌ أََبدَّي ٌة ثَاِبتَ ٌة فيه .سؤال العالم الديني كانَ :ما َذا أ ْ
َّ ِ
ِ َِّ ِ
ُّ
اللص ِ
صَن َع
وص َفَق َ
ال :الذي َ
يسوع أعطاه مثاال وجعله يعترف بفمه من كان َقريباً للذي َوَق َع َب ْي َن ُ
اصَن ْع َه َك َذا.
َم َع ُه َّ
الر ْح َم َةَ .فَق َ
ال َل ُه َي ُسوعُ :ا ْذ َه ْب أ َْن َت أ َْيضاً َو ْ
اذهب وبين محبتك أنت هلل بمحبتك لآلخرين وألعدائك .ليس بالكالم فحسب لكن بالعمل دون
اعمُلوا ِم َن اْلَقْل ِب َكما لِ َّلر ِب َل ْي َس لِ َّلن ِ
اس .ولنا هذا التشجيع أيضا
َ
افتخار وال نميمةَ .و ُك ُّل َما َف َعْلتُ ْم َف ْ َ
َحب ِ ِ
ِ
ضَنا َب ْعضاً أل َّ
َن اْل َم َحَّب َة ِهي ِم َن هللاِ َو ُك ُّل َم ْن ُي ِح ُّب َفَق ْد ُولِ َد
َّاء ،ل ُنح َّب َب ْع ُ
من كلمة هللا :أَي َ
ُّها األ ُ
َ
ِمن هللاِ ويع ِرف هللا .ومن الَ ي ِح ُّب َلم يع ِر ِ
َن هللاَ َم َحَّب ٌةِ .ب َه َذا أُ ْظ ِه َر ْت َم َحَّب ُة هللاِ ِف َينا :أ َّ
ف هللاَ أل َّ
هللا
َ
ْ َْ
ََْ ُ َ َ َ ْ ُ
َن َ
َقد أَرسل ابنه اْلو ِحيد ِإَلى اْلعاَل ِم لِ َكي نحيا ِب ِه .آمين .اَ ِلنعم ُة مع ج ِم ِ َّ ِ
ِ
ع
ين ُيحبُّو َن َربََّنا َي ُسو َ
ْ ْ َ َ َْ ُ َ َ
يع الذ َ
ْ َ َْ
َْ ََ َ
َ
ٍ ِ
اْلم ِس ِ
ين.
يح في َع َد ِم َف َساد .آم َ
َ َ

