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نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح. ومرحبا بكم في عظة اليوم وهي من إنجيل 
 . اليكم القراءة بإسم يسوع المسيح: 37الى  25لوقا، االصحاح العاشر، وااليات 

ُبُه قَ َوِإَذا َناُموِسيٌّ  اأَلَبِديََّة؟ َفَقاَل َلُه: َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي أَلِرَث اْلَحَياَة اِئاًل: َيا ُمَعلِ ُم َماَذا أَْعَمُل َقاَم ُيَجرِ 
َرِتَك َوِمْن النَّاُموِس. َكْيَف َتْقَرُأ؟ َفَأَجاَب: ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإَلَهَك ِمْن ُكلِ  َقْلِبَك َوِمْن ُكلِ  َنْفِسَك َوِمْن ُكلِ  ُقدْ 

َر ِفْكِرَك َوَقِريَبَك ِمْثَل َنْفِسَك. َفَقاَل َلُه: ِبالصَّ ُكلِ   َواِب َأَجْبَت. ِاْفَعْل َهَذا َفَتْحَيا. َوَأمَّا ُهَو َفِإْذ َأَراَد َأْن ُيَبرِ 
َلى َأِريَحا َفَوَقَع َبْيَن َنْفَسُه َسَأَل َيُسوَع: َوَمْن ُهَو َقِريِبي؟ َفَأَجاَب َيُسوُع: ِإْنَساٌن َكاَن َنازاًِل ِمْن ُأوُرَشِليَم إِ 

ْوُه َوَجرَّحُ  وُه َوَمَضْوا َوَتَرُكوُه َبْيَن َحيٍ  َوَمْيٍت. َفَعَرَض َأنَّ َكاِهنًا َنَزَل ِفي ِتْلَك الطَِّريِق َفَرآهُ ُلُصوٍص َفَعرَّ
َظَر َوَجاَز ُمَقاِبَلُه. َوَلِكنَّ َساِمِري ًا َوَجاَز ُمَقاِبَلُه. َوَكَذِلَك اَلِويٌّ َأْيضًا ِإْذ َصاَر ِعْنَد اْلَمَكاِن َجاَء َونَ 

َم َوَضَمَد ِجَراَحاِتِه َوَصبَّ َعَلْيَها َزْيتًا َوَخْمرًا َوَأْرَكَبُه عَ  ُمَساِفراً  َلى َدابَِّتِه َجاَء ِإَلْيِه َوَلمَّا َرآهُ َتَحنََّن َفَتَقدَّ
ِب اْلُفْنُدِق َوَقاَل  َلمَّا َمَضى َأْخَرَج ِديَناَرْيِن َوأَْعَطاُهَما ِلَصاحِ َوَأَتى ِبِه ِإَلى ُفْنُدٍق َواْعَتَنى ِبِه. َوِفي اْلَغدِ 

بًا ِللَِّذي َوَقَع َلُه: اْعَتِن ِبِه َوَمْهَما َأْنَفْقَت َأْكَثَر َفِعْنَد ُرُجوِعي ُأوِفيَك. َفَأيُّ َهؤاَُلِء الثَّاَلَثِة َتَرى َصاَر َقِري
 َهْب َأْنَت َأْيضًا َواْصَنْع َهَكَذا.لَِّذي َصَنَع َمَعُه الرَّْحَمَة. َفَقاَل َلُه َيُسوُع: اذْ َبْيَن اللُُّصوِص؟ َفَقاَل: ا

 هذه كلمة هللا
 

في نفس  جاء الى يسوع ليجربه بسؤال؛ والسؤال كان سخري وفخ ناموس موسى جل من علماءار 
يحيا  هوأحكامهللا  ئضفرا أطاع: أن من في ناموس موسى ما جاءعرف كان ي العالم. هذا الوقت
هي  األبديةحياة وهو يضن أن الِرَث اْلَحَياَة اأَلَبِديََّة؟ يَ ْعَمُل ليَ : َماَذا مع هذا جاء يسأل يسوعو بها. 

 . وهم ما يعرفوافي السماءورثوا الجنة كل المتدينون لهم نفس الفكر: أن يتحقاق. سعلى أساس اال
أجابه يسوع عكس ما يعلمه لو . الدينية لاأساس االعم هي هبة من هللا ال على األبديةأن الحياة 

تضمن كان يناموس موسى الذي ليسوع فأرسله . التجذيفبو  موسىفة المختهمه بلناموس موسى، 
يسوع . المسيح وعد هللا في إرسال اليهود يعرفهذا العالم مثل . كان نبوءات عن مجيء المسيح

َوِهَي الَِّتي َتْشَهُد ِلي  ؛َتُظنُّوَن َأنَّ َلُكْم ِفيَها َحَياًة َأَبِديَّةً  أَلنَُّكمْ اْلُكُتَب أنتم تدرسون : نفسه قال لهم مرة
  .النَّاِس َلْسُت َأْقَبلُ َمْجدًا ِمَن  واَل ُتِريُدوَن َأْن َتْأُتوا ِإَليَّ ِلَتُكوَن َلُكْم َحَياٌة.

 



حسب ناموس موسى. َواِب ِبالصَّ  َفَأَجابَ  َتْقَرُأ؟ َما ُهَو َمْكُتوٌب ِفي النَّاُموِس. َكْيفَ  فقال يسوع للعالم:
َر َنْفَسُه فَ ِاْفَعْل َهَذا َفَتْحَيا. يسوع له:  كالميرض بإال أنه لم  وكان  : َوَمْن ُهَو َقِريِبي؟َسَألَ فَأَراَد َأْن ُيَبرِ 

 جدن. تقوى والسيما صاحب العلم وال يهود كانوا يقولوا أن القريب هو اليهوديهذا رد  سخري الن ال
من . عقيدةالاالمة و من نفس  مثلهمهو الشخص بالنسبة لهم القريب  ،في كل الدياناتالفكر  نفس

الطوائف  كل .وهذا األسلوب الشرير هو المنتشر على األرضالميز العنصري والكراهية.  يجينا ه
 .األبديةة ليس لهم نصيب في الحياو  عن وتهجم على االخرى لة تكل وحدوى و يدعون الصالح والتق

 

: ُتِحبُّ الرَّبَّ ِإَلَهَك ِمْن ُكلِ  َقْلِبَك َوِمْن ُكلِ  وقال َمْكُتوٌب ِفي النَّاُموسِ هو كما العالم اليهودي َأَجاَب و 
َواِب َأَجب :فقال له يسوعَنْفِسَك َوِمْن ُكلِ  ُقْدَرِتَك َوِمْن ُكلِ  ِفْكِرَك َوَقِريَبَك ِمْثَل َنْفِسَك.   َعلْ ِافْ  ت،ِبالصَّ

 :أيضاإن استطعت فتحيا. الن ناموس موسى يقول عل هذا افالمفهوم الضمني هو: و َهَذا َفَتْحَيا. 
ليس أمًرا األعداء  ةبحممثل القريب  ةحبمو  .َملُعوٌن َمْن ال ُيِقيُم َكِلَماِت َهَذا النَّاُموِس ِلَيْعَمل ِبَها

َفِإنَّ اْلُخَطاَة  ،َفْضٍل َلُكمْ الَِّذيَن ُيِحبُّوَنُكْم َفَأيُّ َبْبُتُم ِإْن َأحْ : يسوع يقول في هذا االنجيلو  سهال.و  طبيعًيا
ِإْن َقاَل . ما نوهم، الكتاب المقدس يقول: كثيرون يقولوا أنهم يحبوا هللا .َأْيضًا ُيِحبُّوَن الَِّذيَن ُيِحبُّوَنُهمْ 

َكْيَف َيْقِدُر َأْن ف، يراه  الَِّذي أَلنَّ َمْن اَل ُيِحبُّ َأَخاهُ ْبغض َأَخاُه، َفُهَو َكاِذٌب. لكنه يِحبُّ هللَا وَ أنه يُ  َأَحدٌ 
  : َمْن ُيِحبُّ هللَا ُيِحبُّ َأَخاُه َأْيضًا.جاءتنا من المسيح نفسهَوَهِذِه اْلَوِصيَُّة  ؟يراه ُيِحبَّ هللَا الَِّذي َلْم 

 

ٍب َطاِهٍر َوَضِميٍر َصاِلٍح َوِإيَماٍن ِباَل َقلْ  ِمنْ النابعة اْلَمَحبَُّة . والتواضعبالمحبة يتميز  الحقيقي المؤمن
مثل يسوع فأعطاه َوَمْن ُهَو َقِريِبي؟  :قال بإستهزاء مثل الناس اليوم عالم في هذا النصوال ِرَياٍء.

ه ل ْوُه  مثل. الناس جميعيتوج  المدعون  يون دينَوَتَرُكوُه َبْيَن َحيٍ  َوَمْيٍت. ِإْنَسان َوَقَع َبْيَن ُلُصوٍص َفَعرَّ
َتَحنََّن و وقف هو و  سامري جاء و  .ابتعدوا عن المجروحفي تلك الطريق لكنهم  جاؤواالتقوى والرحمة 

َمْهَما يرد  له  د رجوعهعن ِلَصاِحِب اْلُفْنُدِق أنواعتنى بالمجروح ووضعه على ذابته الى فندق وقال 
 ن اليهود كانوا يكرهوا السامريين ويعتبروهم أشرار. ويسوع استخدم مثل عن سامري ال. عليهَأْنَفَق 

 



 في العالمإذا كان شخص و : من ُينِقذ إنسانا ينقذ البشرية. يقول قديممبدأ  لهمكان اليهود  الدينيون 
 ينمحبوس واكان م. لكنهواللوي الكاهن فكان من واجبه إغاثة مضروب مطروح على األرض كان 
 الرحمة.  عملبداًل من الجافة الدينية  طقوسالتقاليد والفي 

 

. دون شك أن ينجس مسكن الرب ولم يتطهرت ناموس موسى أعلن أن من مس  جثمان إنسان مي
 .تهومساعدأمر هللا لمحبة القريب شرع الديني على لا واسب قاللوي فكروا في هذا االمر. و الكاهن 

وا يسوع أعطى هذا الرب ت. هو مي   األرضلى النهم ضنوا أن االنسان ع للجانب اآلخر االثنين مر 
ق على الدين وهي ال تأن ايعلم جميع في الواقع لالمثل لل هللا من  هافرز بين الناس النلرحمة تتفو 

اِلِحيَن َوُيْمِطُر َعَلى اأَلْبَراِر َوالظَّاِلِمينَ  وهو َغِنيٌّ ِفي الرَّْحَمةِ ال هللا  .ُيْشِرُق َشْمَسُه َعَلى اأَلْشَراِر َوالصَّ
 . الشريعة: العدل والرحمة واألمانةفي  األهموهذا هو . الدينيةرائض فيريد الرحمة وال التمسك بال

 

االيمان الصحيح . ةوالالمباالاالنسان في الخوف يحبس فهو الدين أما هذا هو االيمان الصحيح، 
اآلخرين بغض النظر عن  ساعدالمؤمن باهلل والرب يسوع دائما يبحث كيف ييظهر باالعمال. 

قد  َميِ ٌت ِفي َذاِتِه. فهو ِإْن َلْم َيُكْن َلُه أَْعَمالٌ  ،اإِليَمانُ . جنسيتهم أو عشيرتهم أو اسمهم أو عقيدتهم
 ِرِني ِإيَماَنَك ِبُدوِن أَْعَماِلَك َوَأَنا ُأِريَك ِبَأْعَماِلي ِإيَماِني.أَ  .ِإيَماٌن َوَأَنا ِلي أَْعَمالٌ َيُقوُل َقاِئٌل: َأْنَت َلَك 

من ي يريده هللا هذا الذ .َميِ تٌ هو أَلنَُّه َكَما َأنَّ اْلَجَسَد ِبُدوَن ُروٍح  َميِ تٌ هو اإِليَماَن ِبُدوِن أَْعَماٍل  إذن
 الناس: ممارسة الرحمة والغفران.

 

هللا نفسه أمر  شرنا بمحبة هللا في إبنه يسوع الحي. أحبوا أعداءكم، باركوا العنيكم.واالنجيل يب
: اَذا َرأْيَت ِحَماَر ُمْبِغِضَك َواِقعا َتْحَت ِحْمِلِه مكتوب. مساعدة العدو  على اموس موسى ناليهود في 

 شفقةرحمة وال يعرف  مافالدين . أما هذه هي المحبة الحقيقةُبدَّ اْن َتِحلَّ معه.  َوَعَدْلَت َعْن َحلِ ِه َفال
يقولوا: مكتوب وحل، القط في اسال. تهديد بالعقابقمع و و  طقوس وواجبات وفرائض نه؛ إنانوال ح

يسوع المسيح هو إبن هللا الذي جاء  الالمباالة هي عكس الحب.شره لحقه. يدبر لحاله. عليه. 



ن لك البؤسفي  سقوطهبب لسمعتقداته وال االنسان وال  لون ينظر الى لم مثل هذا السامري 
 الخطية. سلطان من  ناويحرر برحمته  ناآالميضم و  ناويشفي جراح ناليخلص

 

؛ ومعظمهم والعكس صحيح العرب يعتبرون اليهود أعداءو اليهود كانوا يعتبرون السامريون أعداء. 
 َلْيَس َيُهوِديٌّ َواَل ُيوَناِنيٌّ في المسيح  واالنجيل يبشرنا أنال يعرفون لمذا يكرهون بعضهم البعض. 

ُكلُّ َمْن ُيْبِغُض َأَخاُه َفُهَو َقاِتُل َنْفٍس، َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن َأنَّ ُكلَّ َقاِتِل  :يقول الكتاب المقدسو  . عربيوال
لرب او َة اأَلَبِديََّة؟ سؤال العالم الديني كان: َماَذا أَْعَمُل أَلِرَث اْلَحَيا . ِفيهِ َنْفٍس َلْيَس َلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة َثاِبَتةٌ 

َفَقاَل: الَِّذي َصَنَع  َقِريبًا ِللَِّذي َوَقَع َبْيَن اللُُّصوصِ ه من كان فموجعله يعترف بمثاال  اهأعطيسوع 
  َيُسوُع: اْذَهْب َأْنَت َأْيضًا َواْصَنْع َهَكَذا.َمَعُه الرَّْحَمَة. َفَقاَل َلُه 

 

فحسب لكن بالعمل دون ليس بالكالم  لآلخرين وألعدائك.بمحبتك  هللأنت تك بي ن محباذهب و 
أيضا التشجيع هذا لنا و  .َكَما ِللرَّبِ  َلْيَس ِللنَّاسِ  ْلُتْم َفاْعَمُلوا ِمَن اْلَقْلبِ َوُكلُّ َما َفعَ افتخار وال نميمة. 

َأيَُّها اأَلِحبَّاُء، ِلُنِحبَّ َبْعُضَنا َبْعضًا أَلنَّ اْلَمَحبََّة ِهَي ِمَن هللِا َوُكلُّ َمْن ُيِحبُّ َفَقْد ُوِلَد  :كلمة هللامن 
َحبٌَّة. ِبَهَذا ُأْظِهَرْت َمَحبَُّة هللِا ِفيَنا: َأنَّ هللَا  َوَيْعِرُف هللَا. َوَمْن اَل ُيِحبُّ َلْم َيْعِرِف هللَا أَلنَّ هللَا مَ ِمَن هللاِ 

ِحبُّوَن َربََّنا َيُسوَع َقْد َأْرَسَل اْبَنُه اْلَوِحيَد ِإَلى اْلَعاَلِم ِلَكْي َنْحَيا ِبِه. آمين. َالنِ ْعَمُة َمَع َجِميِع الَِّذيَن يُ 
  اْلَمِسيَح ِفي َعَدِم َفَساٍد. آِميَن.


