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السالم عليكم إخوتي ومرحبا بكم في االستماع الى عظة اليوم وهي من إنجيل
مرقس ،االصحاح العاشر وااليات  17الى  .27اليكم القراءة باسم ربنا يسوع
المسيح:
وبينما َكان خ ِارجاً ِإَلى َّ
الط ِر ِ
ع ِإَل ْي ِه َر ُج ٌل َو َس َج َد َل ُه َي ْسأَلُ ُه :أَُّي َها اْل ُم َعِّلِ ُم
َ ََْ َ َ َ
َس َر َ
يق ،أ ْ
ِ
ِ
َّ ِ
ال َل ُه :لِ َما َذا تَ ْد ُعوِني
اة األ ََبدَّي َة؟ َولك َّن َي ُسو َ
َع َم ُل أل َِر َث اْل َحَي َ
الصال ُحَ ،ما َذا أ ْ
ع َق َ
ِ
الصالِح؟ َليس أَحٌد ِ
ص َاياَ :ال تَْق ُت ْل؛ َال
صالحاً ِإ ِّال َواحٌد َو ُه َو هللاُ .أ َْن َت تَ ْع ِر ُ
ف اْل َو َ
َّ َ ْ َ َ َ
ُمكَ .فأَجابه َق ِائالًِ :
ور؛ َال تَ ْ ِ
ِق؛ َال تَ ْش َه ْد ِب ُّ
الز ِ
هذِه ُكُّل َها
تَ ْزِن؛ َال تَ ْسر ْ
ظل ْم؛ أَ ْك ِرْم أ ََب َ
اك َوأ َّ َ َ َ ُ
ِ
ظر يسوعُ ِإَلي ِه ،أَحَّبه وَقال َله :ي ْنُقصك َشيء و ِ
ِ ِ
احٌد:
ْ َ َُ َ ُ َ ُ َ ٌْ َ
َعمْل ُت بها ُم ْن ُذ ص َغ ِريَ .وإِ ْذ َن َ َ َ ُ
ِ
ع عَلى اْلُفَقر ِاء َفي ُكو َن َلك َك ْنٌز ِفي َّ ِ
ال
َ
ا ْذ َه ْبِ ،ب ْع ُك َّل َما ع ْن َد َ
ك َوَوِِّز ْ َ
َ َ
الس َماء ثُ َّم تَ َع َ
ِ
َما هو َفمضى ح ِزيناً وَق ِد ا ْكتَأَب ِم ْن ه َذا اْلَقو ِل ألََّنه َكان ص ِ
اح َب ثَ ْرَوٍة
َ
َ
ْ
ُ َ َ
ْات َب ْعنيَ .وأ َّ ُ َ َ َ َ َ
طَّلع يسوع حوَله وَق ِ ِ ِ ِ
اء ِإَلى مَل ُك ِ
َغِني ِ
ِ ٍ
وت
ول األ ْ َ
َص َع َب ُد ُخ َ
َكب َيرةَ .فتَ َ َ َ ُ ُ َ ْ ُ َ َ
ال لتَالميذهَ :ما أ ْ
َ
ِ
هللاَِ .ف ُد ِه َ َّ ِ ِ
ول
َص َع َب ُد ُخ َ
ش التالمي ُذ له َذا اْل َكالمَِ .ف َع َاد َي ُسوعُ َيُق ُ
ول َل ُه ْمَ :يا َبن َّيَ ،ما أ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
َن
َن َي ْد ُخ َل اْل َج َم ُل في ثَْق ِب ِإ ْب َرٍة م ْن أ ْ
َس َه ُل أ ْ
اْل ُمتَّكل َ
ين َعَلى اْل َمال إَلى َمَل ُكوت هللاَ .فأ ْ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ض ُهم لَِب ْع ٍ
َن
ضَ :و َم ْن َيْقد ُر أ ْ
َي ْد ُخ َل اْل َغن ُّي إَلى َمَل ُكوت هللاَ .ف ُذهُلوا ج ِّداً َوَق َ
ال َب ْع ُ ْ
ِ
اس ،و ِ
ِ
الن ِ
يل ِع ْن َد َّ
لك ْن َل ْي َس ِع ْن َد
ال َل ُه ْم َي ُسوعُ َو ُهَو َناظٌر ِإَل ْي ِه ْمَ :ه َذا ُم ْستَح ٌ
َي ْخلُ َ
ص؟ َفَق َ
َ
طاعٌ ِع ْن َد هللاِ.
هللاَِ .فِإ َّن ُك َّل َش ْي ٍء ُم ْستَ َ
هذه كلمة هللا
هذا الحدث هو مذكور في إنجيل مرقس ومتِّى ولوقا .مرقس يقول رجل؛ متِّى يقول
شاب ولوقا يقول رئيس .فهو شاب ورئيس من رؤساء اليهود وهو رجل .سمع حتى
شك كان يحب يعرفه
هو عن يسوع ،عن أعماله العجيبة وتعاليمه العظيمة ،ودون ِّ

ع ِإَل ْي ِه َو َس َج َد
َس َر َ
ويتحدث معه .فأتيحت له الفرصة .لما شاف يسوع في الطريق أ ْ
َل ُه .ويسوع إنتبه له .يسوع لم يرفض أي أحد جاء اليه يسأله .هذا الشاب جاء
ِ
ال َل ُه :لِ َما َذا تَ ْد ُعوِني
وقال باحترام ديني :أَُّي َها اْل ُم َعِّلِ ُم َّ
الصالِ ُحَ .ولك َّن َي ُسو َ
ع َق َ
الصالِح؟ َليس أَحٌد صالِحاً ِإ ِّال و ِ
احٌد َو ُه َو هللاُ .لماذا تدعوني الصالح ،هل فكرت
َ
َّ َ ْ َ َ َ

فيما تقول؟ هل تفهم ما تقول عن يسوع؟ هل هو صالح مثل المعلمين الدينيين أم
هو أكثر؟
يسوع يسأل وهو ما يقتنع بالجواب الذي علموه لنا اآلخرين في طفولتنا ،الرب

فكـر ألنفسنا دون أن نذهب نسأل رأي أي إمام أو المدعين التقوى
يريدنا أن نبدأ ن ِّ
وااليمان .الرب يسوع يبغينا نسأله هو لنعرف الحق من خالل كالمه في الكتاب
المقدس .اإليمان ليس العقيدة أن هللا واحد وهو أكبر وال هو بالوراثة .االيمان هو
نتيجة السماع والسماع هو من كلمة يسوع في االنجيل .هذا ما يريده الرب :اننا

نسمع له وننظر اليه والى ما صانعه من أجل الغفران والسالم والحياة األبدية لنا.
كثيرون يدعون الصالح .والكتاب المقدس يقول :هل ِمن َف ِ
طالِ ِب هللاِ؟ اْل ُك ُّل َق ْد
اه ٍم َ
َْ ْ
اغوا معاً َفس ُدواَ .ليس م ْن يعمل صالَحاً َليس والَ و ِ
احٌد .الرب يسوع هو الوحيد
َْ َ َ
ْ َ َ َْ َ ُ َ
َز ُ َ َ
الذي كإنسان عاش في الطهارة والطاعة حتى الموت ،موت الصليب من أجلنا.

سأل هذا الرجل ومن سؤاله دعاه الرب يسوع الى والتفكير لمذا قال :المعلم الصالح
حتى يفهم من نفسه مذا يقصد؟ السؤال ما زال مطروح :من هو يسوع؟ هل هو ما

تقول الناس عنه؟ هل هو وسيلة للحصول على رغباتنا؟ كثيرون حضروا لدراسات

االنجيل ودخلوا للكنيسة ولما نالوا ما كانوا يرغبون فيه غبروا ورجعوا لممارساتهم
القديمة .فكانت هذه مكافأتهم وربما أهملوا خالصهم لآلخرة الى االبد.
يركز أفكاره طويال .يتيه بسهولة بأفكاره ،مشغول البال بأمور
االنسان ما يقدر ِّ
مكيف بتعاليم قديمة .أكثرهم يقضوا أوقتهم في اليوتيوب والفيسبوك.
العيش وهو ِّ

عيان .الرب يسوع
فديوات الى منتصف الليل .الدماغ تعبان والجسد ِّ
ساهرين مع ِّ
يقدر يحرر حتى من هذه العادة الخطيرة على النفس والعقل والجسد .الرب يسوع
يحبنا نأتي اليه كما نحن ونعترف له بخطايانا ونطلبه بتواضع وث ـقة أن يحررنا

تيقن ان يسوع يحبك وهو يريد
ويطهرنا هلل ويقود هو حياتنا .مهما كانت خطاياكِّ ،
وفكر وابحث.
يغيثك ويجدد حياتك إذا كنت ترغب فيه من كل قلبك .اسأل ِّ
هللا وهبنا

طُلُبوا تَ ِج ُدوا ،ا ْق َرُعوا
ط ْوا ،ا ْ
اسأَُلوا تُ ْع َ
دماغ وهو يريدنا أن نستخدمه بحكمةْ .
أل َّ
طلُ ُب َي ِج ُد َو َم ْن َيْق َرعُ ُيْفتَ ُح َل ُه .اسأل
ْخ ُذ َو َم ْن َي ْ
َل َيأ ُ
َن ُك َّل َم ْن َي ْسأ ُ

ُيْفتَ ْح َل ُك ْم
الدين الذي يمنعك من طرح أسئلة روحية
االنجيل الصادق الثابت اللي هو عكس ِّ
الدين كما هو
وهو غير قادر أن يضمن لك الغفران والمصالحة مع هللا للخالصِّ .

معروف هو مجموعة تعاليم بشرية وهو يحبس في الخوف واليأس ويعطي الفكر

أن االنسان يقدر يرضي هللا بواسطة أعماله الحسنة .كل أعمال االنسان الصالحة

شيئا في ميزان هللا النها ناتجة من قلب غير طاهر كما كتبه إشعياء:
ال تساوي ً
ال ِب ِرنا ،وَقد َذبْلنا َكورَق ٍ
س وَكثَو ِب ِع َّد ٍ
ِ
ُّ
َعم ِ
ِ
ام َنا َك ِري ٍح
ث
آ
و
،
ة
أ
ل
ك
ة
ُّ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
ِّ
ُ
َ
َوَق ْد ص ْرَنا ُكل َنا َك َنج ٍ َ ْ
َ ُ
َ
َ
َ
ِ
ِ
اس ِم َك أ َْو َي ْنتَِب ُه لِ َيتَ َم َّس َك ِب َك ألََّن َك َح َج ْب َت َو ْج َه َك َعَّنا
تَ ْحمُل َناَ ،وَل ْي َس َم ْن َي ْد ُعو ب ْ
وأَ َذب ـتَ ـنا ِبسب ِب آثَ ِ
ام َنا.
َ ْ َ ََ

متدينا؛ اعتبر يسوع صالحا في وجهة نظره هو وضن أن يسوع سوف
كان الشاب
ً
يعطيه طريقة جديدة يعملها حتى يمتلك الحياة األبدية من جهده .غباوة الغني هو
يسد
أنه يضن ان بأمواله يقدر يحصل على كل ما يريده .صحيح أن المال ِّ
حاجات كثيرة .تقدر تشري سرير ولكن ال النوم؛ تشري الطعام ولكن ال الشهية؛

تقدري تشري الدواء ولكن مو الصحة؛ تقدر تشري دار وال عائلة راسخة في الحب.

تقدر تشري القوة وال الخالص .تقدر تدرس في أكبر وأفضل جامعة في العالم،

ولكن هذا ما يصلح حياتك أمام هللا؛ تقدر تشري كل شيء بالمال إال الحب والحياة

متدين مثالي محترم في أعين الناس ولكن قلبه يبقى
األبدية .الشخص يقدر يكون ِّ
ميت أمام هللا القدوس .بسبب خطاياه ،حتى يحرره يسوع ويطهره .نعم،
يابس و ِّ

الرب يبغينا نفكر ونبحث على معرفته حتى ال نبقى جامدين محبوسين في الخوف

واليأس.
من هو يسوع؟ الرب يقول للرجل في هذا االنجيل :أنت تدعوني المعلم الصالح؟
اتبع تفكيرك إذن حتى توصل الى النتيجة :إذا كنت تصدق أن هللا هو الصالح
وتقول لي أني المعلم الصالح ،فتابع تفكيرك الى النهاية؟ الشاب كان واقف أمام
الحياة األبدية وما عرف أن هللا كان أمامه في المسيح يسوعِ .س ُّر التَّْق َوى َع ِظيم:
ظ َه َر ِفي اْل َج َس ِد .يسوع دعاه للتفكير لعله يوجد الجواب في داخله .جهل
هللاُ َ
االنسان هو أنه يعتبر هللا بحسب رأيه هو وال بحسب ما يقول هللا على نفسه في

شريعته؟ كل من يقبل يسوع المسيح ربا ومخلصا في حياته من إختبار شخصي

فهو يعرف من هو هللا بالروح والحق ويتِّكل على إسمه وهو يولد من جديد .الوالدة
في عائلة مسيحية ال يجعلك مسيحي حتما.
يسوع قال للشاب الغني شيء كان يعرفه منذ صغره .ذكر له بعض الوصايا
العشر المختصة بعالقة االنسان باإلنسان .والشاب جاوب بافتخار أنه عمل بها

منذ صغره .والحقيقة أنه كان يجدف وينكر تصريح هللا أن ال أحد من البشر هو

قادر أن يطبق وصاياه .كلنا كسرناها .انظر الوصية التي تقول مثال :ال تَْق ُت ْل.
ِ ِ
يه ب ِ
اطالً َي ُكو ُن ُم ْستَ ْو ِج َب اْل ُح ْك ِم
واسمع ما قال يسوعِ :إ َّن ُك َّل َم ْن َي ْغ َ
ض ُب َعَلى أَخ َ
ِ ِ
ِ
َح َم ُق َي ُكو ُن ُم ْستَ ْو ِج َب
الَ :يا أ ْ
ال ألَخيهَ :رَقا َي ُكو ُن ُم ْستَ ْوج َب اْل َم ْج َم ِع َو َم ْن َق َ
َو َم ْن َق َ
َن ِار َج َهَّن َم .من يقدر يوقف ويقول أنه لم يغضب أبدا على احد وليس فيه خطيئة؟
ِ ٍ
ِ
الن ِ
والكتاب المقدس يعلن أ َّ
ص َار
َن َم ْن َحِف َ
اموس َوإَِّن َما َعثََر في َواح َدة َفَق ْد َ
ظ ُك َّل َّ ُ
ُم ْج ِرماً ِفي اْل ُك ِِّل .ومكتوب أيضا ،وهذا كان مفروض على الرجل أمام يسوع أن

يتذكره ،أن ِ
ان َّال ِذي َيْف َع ُل بالوصايا َي ْحَيا
اإل ْن َس ُ
ِ
ِ
وب ِفي
ُك ُّل َم ْن الَ َي ْث ُب ُت في َجمي ِع َما ُهَو َم ْكتُ ٌ
الغني كان أمام الحياة متجسدة وما فهم النه كان محبوس في الممارسات الدينية.
ِ
ِ
ِ
الن ِ ِ
ص َار َل ْع َن ًة
لكننا نشكر هللا الن الرب يسوع اَْل َمس ُ
اموس إ ْذ َ
يح ا ْفتََد َانا م ْن َل ْع َنة َّ ُ
أل ِ
وبَ :مْل ُعو ٌن ُك ُّل َم ْن ُعِّلِ َق َعَلى َخ َش َب ٍة .نعم .ويسوع كان مسم ار
َجل َنا ألََّن ُه َم ْكتُ ٌ
ْ
على خشبة الصليب من أجلنا.
ِب َها .وقالت الشريعة أيضاَ :مْل ُعو ٌن
ِ ِ
النام ِ
وس لِ َي ْع َم َل ِب ِه .الشاب
كتَاب َّ ُ

الخالص ليس من االعمال ،كما يعلمنا االنجيل :إننا بالنعمة مخلصون وهذا ليس
منا ،إنه هبة من هللا ال على أساس االعمال حتى ال يفتخر احد .يسوع المسيح

الحبيب هو الواحد الذي أكمل كل الوصايا العشر وكل الناموس واألنبياء .عمل
هذا حتى ان كل من ينظر اليه ويقبله في حياته يصير الرب يسوع كماله .إذا كان

االنسان يؤمن أن هللا هو الواحد الصالح ويؤمن أن المسيح هو أيضا الصالح ،فما
هي نتيجة هذا التفكير وهذا االيمان؟ من هو يسوع المسيح إذن؟ إنه هللا في

الجسد .االنسان العاقل ينظر الى هذه الحقيقة بتواضع ويسأل هللا أن يضيء عقله
لإليمان الصحيح .ويعترف بفرح أن هللا تعامل معه منذ صغره بالنعمة والمحبة.

كما يعترف أن الفرائض الدينية ال تستطيع أن تغيثه وال ترفع عنه تهمة الخطيئة
وحكمها.
الرجل في هذا النص كان غني ومتدين ورئيس من رؤساء اليهود .إسمه غير
مذكور في أي كتاب .عكس إنسان آخر اللي كان أيضا رئيس لليهود وعضو في
ِ ِ
وس .وغني
يم ُ
المجلس اليهودي .إسمه مذكور في الكتاب المقدس وهو نيُقود ُ
آخر أيضا مذكور بإسمه وهو زّكا العشار .هذا ّبين حبه ليسوع أكثر لثرواته.
حبوا يسوع واعترفوا به الواحد الصالح الذي يجب االصغاء له ونتبعه أينما
ّ

يرسلنا النه هو قال ،ونحن نؤمن :أنا هو الطريق والحق والحياة فال أحد يأتي
الى هللا الصالح إال بي.
النقطة األساسية في الوصايا العشر هي أننا نحب هللا من كل قلبنا ومن كل أنفسنا
ومن كل قدرتنا ونحب قريبنا كأنفسناِ .بهاتَي ِن اْلو ِ
صَّيتَ ْي ِن َيتَ َعَّل ُق َّ
وس ُكُّل ُه
ام ُ
الن ُ
َ ْ َ
َواأل َْنِبَياء .الشخص اللي يتبع يسوع يجب ان يضرب حسابه ويكون مستعد يتخلى

عن حياته القديمة ويقبل تعليم هللا الجديد ،ناموس الحب الطاهر .هللا الصالح يريد

الصالح منا .كيف نقدر نوصل الى هذا الصالح ونحن خطاة؟ بشارة االنجيل هي
أن الرب يسوع كان إنسانا وهو الصالح الذي من صالحه ننال الصالح .كما هو
ع َّال ِذي ص َار َل َنا ِح ْكم ًة ِم َن هللاِ وبِ ِّاًر وَق َداس ًة وِ
اء
د
ف
مكتوبِ :م ْن ُه أ َْنتُ ْم ِباْل َم ِس ِ
َ
يح َي ُسو َ
َ
َ
َ َ َ َ ً
الر ِِّب.
وبَ :م ِن ا ْفتَ َخ َر َفْل َيْفتَ ِخ ْر ِب َّ
َحتَّى َك َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
الرب يسوع طهرنا بدمه المسفوك على الصليب وحررنا بكلمة الحق .الرجل في

هذا النص يمثل كل الدينيين وكل الذين يعتمدون على جهدهم وثرواتهم ،صاحبنا

ظ َر
قال أنه مارس كل الوصايا منذ صغره .والرب يسوع أعطاه اختبار طفيفَ .ن َ
ِ
ِ
ِ
ع َعَلى
ك َوَوِِّز ْ
صه َش ْي ٌء َواحٌد :ا ْذ َه ْب وبِ ْع ُك َّل َما ع ْن َد َ
ِإَل ْيه ،أ َ
َحَّب ُه َوَق َ
ال َل ُه أنه َي ْنُق ُ
اْلُفَقر ِاء َفي ُكو َن َلك َك ْنٌز ِفي َّ ِ
ضى َح ِزيناً َوَق ِد
ال ْات َب ْعِنيَ .وأ َّ
َما ُه َو َف َم َ
َ
َ َ
الس َماء ثُ َّم تَ َع َ
احب ثَروٍة َكِبيرٍة .وَق ِ ِ ِ ِ
ا ْكتَأ ِ
ِ
ص َع َب
َب م ْن َه َذا اْلَق ْو ِل ألََّن ُه َك َ
َ
َ َ َ
ال لتَالميذهَ :ما أَ ْ
ص َ َْ
ان َ
اء ِإَلى مَل ُك ِ
َغِني ِ
وت هللاِ.
ول األ ْ َ
ُد ُخ َ
َ
الرب يسوع ال يقصد ان ملكوت هللا هو مسدود لألغنياء .إنما الذين يضعون ثقتهم
في أموالهم الفانية وأعمالهم الدينية الغير النافعة ال يمكنهم أن يرضوا هللا .وهذا زاد

في دهشة التالميذ حتى قالوا :ومن يقدر أن يخلص؟ فطمأنهم يسوع وقال :هذا
مستحيل عند الناس ولكن ليس عند هللا .فإن كل شيء مستطاع عند هللا .الدخول

لملكوت هللا هو مجانا لكل من يؤمن بيسوع المسيح الذي أغنانا بمعرفة هللا اآلب

ومحبته واإليمان الصالح والرجاء الجديد .هللا ما ينتظر حتى تطهر حياتك لكي
أعد لنا وسيلة الطهارة لنتقدم اليه بااليمان بإبنه يسوع المسيح الواحد
يقبلك .هللا هو ِّ
الصالح الطاهر الذي طهرنا وصالحنا مع هللا اآلب.
يسوع مات مرة واحد حامال خطايانا عليه على الصليب ودفن وقام في اليوم

الثالث .إنه الحي الذي أحيانا هلل اآلب لنكون من أوالد الملكوت .االنجيل ما ذكر
إسم هذا الغني لغرض ان يتماثل به كل خاطئ يأتي الى يسوع المسيح المخلص
الحي لينال الحياة األبدية مجانا .الرب يسوع جاء الى العالم بالنعمة والحق،
الر ُّب ِعِِّزي َوتُْرِسيَ .عَل ْي ِه اتَّ َك َل َقْلِبي
بالسالم والفرح ،بالغفران والخالصَّ .
ِ
َف ْانتَصرت .ويبتَ ِهج َقْلِبي وبِأ ْ ِ ِ
ع اْل َم ِسي ِح َم َع
َح َم ُدهُ .آمين .ن ْع َمةُ َرِِّب َنا َي ُسو َ
ُغن َيتي أ ْ
َ ْ ُ َ َْ ُ
َ
ِ
ِ
وح ُكم أَُّيها ِ
ين.
اإل ْخَوةُ .آم َ
ُر ْ َ
طاة َّ
ِ
اَ َّلر ُّب ِ
الط ِر َ ِ
اء ِفي اْل َح ِِّق َوُي َعِّلِ ُم
يم لِ َذلِ َك ُي َعِّلِ ُم اْل ُخ َ َ
صال ٌح َو ُم ْستَق ٌ
َ
يقُ .ي َد ِّر ُب اْل ُوَد َع َ
ِِ
ِ ِِ
ِِ ِ
َج ِل
ط ُرَق ُهُ .ك ُّل ُسُب ِل َّ
اء ُ
الر ِِّب َر ْح َم ٌة َو َح ٌّق ل َحافظي َع ْهده َو َش َه َاداته .م ْن أ ْ
اْل ُوَد َع َ
ِ
اغ ِف ْر ِإ ْث ِمي ألََّن ُه َع ِظيم .م ْن ُهو ِ
ف َّ
الر َّب؟ ُي َعِّلِ ُم ُه َ
ط ِريقاً
اس ِم َك َيا َر ُّب ْ
اإل ْن َس ُ
ان اْل َخائ ُ
ْ
ٌ َ َ
يختاره .نْفسه ِفي اْلخي ِر تِبيت ونسلُه ي ِر ُث األَرضِ .س ُّر َّ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ
َ ْ َ ُُ َ ُ ُ
َْ َ ُ ََْ ُ َ
الر ِّب ل َخائفيه َو َع ْه ُدهُ
لِتَعلِ ِ
يم ِه ْم.
ْ
الرب صالح ،إلى األبد رحمته وأمانته دائمة من جيل إلى جيل.

