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السالم عليكم ومرحبا بكم في االستماع لعظة اليوم وهي من إنجيل مرقس االصحاح طناش
وااليات  28الى  .34اليكم القراءة باسم ربنا يسوع:
صي ٍ
احٌد ِمن اْل َكتَب ِة وس ِمعهم يتَحاورو َن َفَل َّما أرَى أََّنه أَجابهم حسناً سأََله :أََّي ُة و ِ
َفجاء و ِ
َّة ِهي أََّو ُل
َ
ُ َ َُْ َ َ َ ُ
َ
َ َ َ َُْ َ َ َُ
َ
َ َ َ
َ
ِ
ِ ِ
الر ُّب ِإَلهَنا ر ٌّب و ِ
ِ
ِ
ِ
الر َّب
احٌد؛ َوتُ ِح ُّب َّ
يل َّ
اْل ُكل؟ َفأ َ
اس َم ْع َيا إ ْس َرائ ُ
ص َايا ه َيْ :
ُ َ َ
َج َاب ُه َي ُسوعُ :إ َّن أََّو َل ُكل اْل َو َ
ِإَلهك ِمن ُك ِل َقْلِبك و ِمن ُك ِل نْف ِسك و ِمن ُك ِل ِف ْك ِرك و ِمن ُك ِل ُق ْدرِتك .ه ِذِه ِهي اْلو ِ
صَّي ُة الُوَلىَ .وثَ ِانَي ٌة
َ َ ْ
َ َ َ ْ
َ َ ْ
ََ ْ
َ َ َ
َ َ
ِ
ُخرى أَع َ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ال َل ُه اْل َك ِات ُبَ :جِيداً َيا
م ْثُل َها ه َي :تُح ُّب َق ِر َيب َك َكَنْفس َكَ .ل ْي َس َوصَّي ٌة أ ْ َ ْ
ظ َم م ْن َهاتَْي ِنَ .فَق َ
َّللا و ِ
ِ ِ
آخ ُر ِس َواهُ؛ َو َم َحبَّتُ ُه ِم ْن ُك ِل اْلَقْل ِب َو ِم ْن ُك ِل اْلَف ْه ِم َو ِم ْن ُك ِل
احٌد َوَل ْي َس َ
ُم َعل ُم .باْل َح ِق ُقْل َت لََّن ُه َّ ُ َ
النْف ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
س و ِم ْن ُك ِل اْلُق ْدرِة ومحَّب ُة اْلَق ِر ِ
َّ ِ
يب َك َّ
س ه َي أَ ْف َ
َ َََ
ض ُل م ْن َجمي ِع اْل ُم ْح َرَقات َوالذَبائ ِحَ .فَل َّما َرآهُ
النْف َ
وت َّ ِ
يسوع أََّنه أَجاب ِبعْق ٍل َقال َلهَ :لست ب ِعيداً عن مَل ُك ِ
َن َي ْسأََل ُه.
َحٌد َب ْع َد َذلِ َك أ ْ
َ ُ ْ َ َ
َّللاَ .وَل ْم َي ْج ُس ْر أ َ
َُ ُ ُ َ َ َ
َْ َ
هذه كلمة هللا
وِ
احٌد ِم َن اْل َكتََب ِة سأل يسوع بعدما سمع جوابه لصدوقيين .فمن هم الكتبة والصدوقيون؟ الكتبة كانوا
َ
علماء في شريعة موسى مكرسين كل حياتهم في نسخها وتعليمها .وموقفهم من يسوع كان ديني
ظاهر من أسئلتهم الماكرة .كانوا م ار ار يسألوا يسوع أسئلة محرجة ليضعوه في تناقض مع نفسه.
كانت لهم السلطة على الناس .ويسوع كانت له السلطة عليهم وكان يعلم بطريقة أفضل كما نقراه
ِ ِِ
ِ
ان َوَل ْي َس َكاْل َكتََب ِة.
ان ُي َعلِ ُم ُه ْم َك َم ْن َل ُه ُسْل َ
طٌ
في هذا االنجيل .يقولَ :ف ُب ِهتُوا م ْن تَ ْعليمه لََّن ُه َك َ
دينيا يهودي متشدد صارم في حفظ شريعة موسى
ومن الكتبة كان فريسيون .والفريسيون كانوا حزًبا ً
حرفيا .وهذا جعلهم كبرياء ومنافقين فكان يسوع يوبخهم .ما كانوا كلهم منافقين .الرسول بولس كان

يسيا قبل إيمانه بيسوع المسيح .وأما الصدوقيون فكانوا من الغنياء في مدينة أورشليم وكونوا
فر ً
حزب ديني يهودي منفتح على السياسية والتواصل مع الرومان .كانوا ملتزمين بشريعة موسى؛ وما

كانوا يؤمنون بالمالئكة وال بقيامة الموات .فكانوا َيتَ َح َاوُرو َن مع يسوع في قضية قيامة الموتى.

في هذا االصحاح نق أر أن بعض الصدوقيين تقدموا الى يسوع وسألوه بمكر قائلين :يا معلم ،كتب
لنا موسى :إن مات لحد أخ وترك زوجته من بعده دون أن يخلف أوالدا ،فعلى أخيه أن يتزوج

بأرملته ويقيم نسال على اسم أخيه .طرحوا عليه سؤالهم بسخرية وهم يضنوا أنهم شاطرين وأنه ما

يقدر يجاوبهم .قالوا :كان هنالك سبعة إخوة اتخذ أولهم زوجة ثم مات دون أن يخلف نسال،

فاتخذها الثاني ثم مات هو أيضا دون أن يخلف نسال ،ففعل الثالث كذلك .وهكذا اتخذها السبعة

دون أن يخلفوا نسال .ومن بعدهم جميعا ،ماتت المرأة أيضا .ففي القيامة عندما يقومون ،لمن منهم
تكون المرأة زوجة ،فقد كانت زوجة لكل من السبعة؟

ما كانوا يؤمنون بقيامة الموتى ومع هذا سألوه مستهزئين متكبرين .ولكن الحكمة تختبر بأعمالها.

فرد عليهم يسوع :أنتم في ضالل لنكم ال تفهمون الكتاب وال قدرة هللا .فعندما يقوم الناس من بين

الموات ال يتزوجون وال يزوجون ،بل يكونون كالمالئكة الذين في السماوات .وأما عن الموات

أنهم يقومون ،أفما قرأتم في كتاب موسى ،في الحديث عن العليقة ،كيف كلمه هللا قائال :أنا إله
إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب؟ فإنه ليس بإله أموات ،بل هو إله أحياء .فأنتم إذن في ضالل

عظيم .رجال الدين المنافقين هم في ضالل عظيم حتى يضيء لهم نور المسيح المجيد.
صي ٍ
وكان هناك كتبة فتقدم إلى يسوع واحد منهم وسأله :أََّي ُة و ِ
َّة ِهي أََّو ُل اْل ُك ِل؟ كأن شخص يسألك
َ
َ
ِ
ِ
ِ
اس َم ْع َيا
ما هي عاصمة بغداد؟ الوصية كانت معروفةَ .فأ َ
ص َايا ه َيْ :
َج َاب ُه َي ُسوعُ :إ َّن أََّو َل ُكل اْل َو َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُّب ِإَلهَنا ر ٌّب و ِ
ك َو ِم ْن
احٌد؛ َوتُ ِح ُّب َّ
يل َّ
الر َّب ِإَل َه َك م ْن ُك ِل َقْلِب َك َو ِم ْن ُك ِل َنْفس َك َو ِم ْن ُك ِل ف ْك ِر َ
إ ْس َرائ ُ
ُ َ َ
ُك ِل ُق ْدرِتك .ه ِذِه ِهي اْلو ِ
صَّيةُ الُوَلى .هذه الوصية هي شهادة اليهود منذ زمان موسى الى اليوم.
َ َ َ
َ َ
ِ ِ
الر ُّب ِإَلهَنا ر ٌّب و ِ
الر َّب
احٌدَ ،فتُ ِح ُّب َّ
يل َّ
اس َم ْع َيا إ ْس َرائ ُ
هللا أمرهم بها بعدما أعطاهم شريعته فقال لهمْ :
ُ َ َ
ِ
له َك ِم ْن ُك ِل َقلِب َك َو ِم ْن ُك ِل َنْف ِس َك َو ِم ْن ُك ِل ُقَّوِت َك .يسوع قال بالحق النه كلمة هللا مصدر الشريعة.
إَ
الرب ما يمكن ينكر نفسه وال يناقض كالمه وال يعطي كالم آخر معارض لشريعة موسى واالنبياء.
ما يريد أن يجده هللا فينا هو أننا نسمع له .هذا أمر الرب منذ فجر الخليقة الى اليوم :أن االنسان
يسمع للرب االله الواحد الذي عرفنا ذاته وإسمه االن والذي هو اآلب واالبن والروح القدس :هللا
الواحد القدوس الحي والمحب الى االبد .هذا كان ينتظر إبن هللا ايضا :أن يسمع له اليهود .يسوع
يقول في االنجيل :اسمعوا وافهموا .والسماع للمسيح ينتج االيمان باهلل بالحق .والسماع ليسوع يجدد
ول َل ُك ْمِ :إ َّن َم ْن َي ْس َم ُع كالَ ِمي َوُي ْؤ ِم ُن ِب َّال ِذي
حياتنا ويؤهلنا للحياة البدية النه يقول :اَْل َح َّق اْل َح َّق أَُق ُ

ِ
ِ
ِ
ون ٍة َب ْل َق ِد ْانتََق َل ِم َن اْل َم ْو ِت ِإَلى اْل َحَي ِاة .آمين .اََّل ِذي ُي ْؤ ِم ُن
أ َْرَسَلني َفَل ُه َحَياةٌ أََبدَّي ٌة َوالَ َيأْتي ِإَلى َد ْي ُن َ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
َّللاِ.
ض ُب َّ
ِباال ْب ِن َل ُه َحَياةٌ أََبدَّي ٌة َوالذي الَ ُي ْؤ ِم ُن ِباال ْب ِن َل ْن َي َرى َحَياةً َب ْل َي ْم ُك ُث َعَل ْيه َغ َ
وتابع يسوع جوابه لذاك الكاتب فقالَ :وثَ ِانَي ٌة ِم ْثلُ َها ،أي الوصية الثانية مثل االول ِهي :تُ ِح ُّب َق ِر َيب َك
َ
َكنْف ِسكَ .ليس و ِ
ظ َم ِم ْن َهاتَْي ِن .هذا قول إبن هللا لنا الى اليوم وهو أعظم قول النه
َع َ
صَّي ٌة أ ْ
ُخ َرى أ ْ
َ َ َْ َ
يدل ال على إيماننا بأن هللا هو واحد فحسب ولكنه يدل على محبتنا هلل القدوس مخلصنا .وما نوهم

الن كثيرون يقولون أنهم يحبون هللا .فمذا يقول الرب في كالمه برسوله يوحنا الشاهد؟ يقولِ :إ ْن
َّ ِ
ِ ِ
َخاهَُ ،ف ُه َو َك ِاذ ٌب .ل َّ
ف َيْق ِد ُر
َن َم ْن الَ ُي ِح ُّب أ َ
ض أَ
ص َرهَُ ،ك ْي َ
َحٌدِ :إني أُح ُّب هللاَ َوأ َْب َغ َ
ال أ َ
َق َ
َخاهُ الذي أ َْب َ
َّ ِ
صره؟ وَلنا ه ِذِه اْلو ِ
ِ
أْ ِ
صَّي ُة ِم ْن ُه :أ َّ
َخاهُ أ َْيضاً.
َن َم ْن ُي ِح ُّب هللاَ ُي ِح ُّب أ َ
َن ُيح َّب هللاَ الذي َل ْم ُي ْب ْ ُ َ َ َ َ

محبتنا هلل تظهر في محبتنا لغيرنا والسيما لعدائنا .وإال فتكون محبة سطحية ما تساوي شي .هللا
ِ
َّة ،ب ِل اْلمحَّبةُ اْل َك ِ
هو أحبنا أوال .الَ َخو ِ
ف ِإَلى َخ ِ
ارٍج ل َّ
ف َل ُه
امَلةُ تَ ْ
َن اْل َخ ْو َ
ط َرُح اْل َخ ْو َ
ْ َ
ف في اْل َم َحب َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ُّه ل َّ
ال في يسوع المسيح
َحبََّنا أََّو ً
اف َفهو غير كامل في اْل َم َحبَّةَ .ن ْح ُن ُنحب ُ
ابَ .و َم ْن َخ َ
َع َذ ٌ
َن هللا ُه َو أ َ
َحب ِ
الذي بشرنا بقوله وعملهَ :ليس لَح ٍد ح ٌّب أَع َ ِ
َن يضع أَحٌد َنْفسه لَج ِل أ ِ
َّائ ِه؛ أ َْنتُ ْم
ْ
ظ ُم م ْن َه َذا أ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ
َْ َ ُ
َحب ِ
َّائي ِإن َفعْلتُم ما أ ِ
أِ
يك ْم ِب ِه .محبة هللا هي لكل الناس النه هكذا أحب هللا العالم حتى بذل إبنه
ُوص ُ
ْ َ ْ َ
الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة البدية.
المحبة تكمل الشريعة .وليس أي قانون ضد المحية .مفهوم .ومفهوم أيضا ان غياب المحبة ينتج
البغضاء والنزاع والم اررة .غياب المحبة من االنسان ينتج فيه الخوف والشك حتى في نفسه ويجعله

يكون أناني وال يبالي باآلخرين .حتى إذا صنع خي ار يفتخر به وهذا لمدح نفسه .يسوع كان يمارس
ما كان يعلمه ويعلم ما كان يمارس النه يريد أن يرفعنا فوق المستوى العادي الدنياوي .من يسمع
ليسوع فهو يسمع هلل ومن كان من هللا فهو يسمع ليسوع كلمة هللا المتجسد .لما قال مثال :أحبوا

أعداءكم .فهو يعلم اننا عاجزون عن إتمام هذه الوصية.

يسوع أعطانا وصيته ليجعلنا نستيقظ ونفهم أن بدونه ال نستطيع ان نحب كما يريده هللا .يسوع
أعطانا وصيته وهو يريد أن نسمع له هو الذي يعطينا من حبه له ولقربائنا وأعدائنا ولنفوسنا .الن

كثيرون ما يحبوا حتى نفوسهم .ففي يسوع المسيح نجد الهدوء والسالم ومعنى الحياة الحقيقي الن
يسوع يقول لنا أنه هو الحياة .يسوع هو حب أعدائه وصلى الى هللا أبيه أن يغفر لهم لما صلبوه.

هللا أحبنا ونحن أعدائه بالخطايا .واالنسان يسوع هو وحده تمم كل شريعة هللا وما كان فيه خطأ.
قال لعلماء اليهود وكالمه موجه لكل العلماء كيفما كانوا .قال إبن هللا:
ِِ
ِ
ِ ٍ ِ
َّللاِ َي ْس َم ُع
ول اْل َح َّق َفلِ َما َذا َل ْستُ ْم تُ ْؤ ِم ُنو َن ِبي؟ اََّل ِذي ِم َن َّ
َم ْن م ْن ُك ْم ُيَبكتُني َعَلى َخطيَّة؟ َفإ ْن ُك ْن ُت أَُق ُ
َّللاِ .هذا قول ربنا يسوع .في إنجيل متى يأخذنا
َّللاِ .لِ َذلِ َك أ َْنتُ ْم َل ْستُ ْم تَ ْس َم ُعو َن لََّن ُك ْم َل ْستُ ْم ِم َن َّ
كالَ َم َّ

يسوع إلى لب الناموس حيث كان يذكر ما كتبه موسى فكان يضيف :أما أنا فأقول لكم .وصايا
ور الَ تَ ْشتَ ِه ،وإِن َكان ْت و ِ
ِق الَ تَ ْش َه ْد ِب ُّ
الز ِ
ُخ َرى
هللا العشر التي تقول الَ تَ ْزِن الَ تَْق ُت ْل الَ تَ ْسر ْ
صَّي ًة أ ْ
َ ْ َ َ
ِ
ِ ِِ
ِ
َن تُ ِح َّب َق ِريب َك َكَنْف ِس َك .اَْلمحَّب ُة الَ تَصَنع َش اًر لِْلَق ِر ِ
يبَ .فاْل َم َحَّب ُة ِهي
وع ٌة في َهذه اْل َكلِ َمة :أ ْ
ه َي َم ْج ُم َ
َ
ََ
ْ ُ
َ
ِ
َّة ،ب ِل اْلمحَّب ُة اْل َك ِ
ِ
وس .فالَ َخو ِ
النام ِ
ف ِإَلى َخ ِ
ارٍج ل َّ
ف َل ُه
امَل ُة تَ ْ
َن اْل َخ ْو َ
ط َرُح اْل َخ ْو َ
ْ َ
ف في اْل َم َحب َ َ َ
تَ ْكم ُ
يل َّ ُ
ِ
َخاهُ أ َْيضاً.
ابَ .وأ َّ
اف َفَل ْم َيتَ َك َّم ْل ِفي اْل َم َحبَّةَ .م ْن ُي ِح ُّب هللاَ ُي ِح ُّب أ َ
َما َم ْن َخ َ
َع َذ ٌ
علماء اليهود قالوا :ما تكرهه لنفسك ال تعمله لغيرك .المبدأ جميل .لكنه غير كافي .النه يتعلق
بالسوء .أي الشر اللي ما تحبه لك ما تعمله لغيرك .كما قال أحدهم :أنا إنسان مسالم ،ال أظلم

أحد طالما ال يظلمني أحد .هذا التصريح هو بعيد عن قول يسوع :كل ما تريدون أن يعاملكم

الناس به فعاملوهم أنتم به أيضا :هذه خالصة تعليم الشريعة والنبياء .في العهد القديم هللا قال
َّ
ك أَيُّها ِ
صَن َع اْل َح َّق
طُل ُب ُه ِم ْن َك َّ
صالِ ٌح َو َما َذا َي ْ
بالنبي ميخاَ :ق ْد أ ْ
الر ُّب ِإال أ ْ
اإل ْن َس ُ
َخَب َر َ َ
َن تَ ْ
ان َما ُه َو َ
ِ
ِِ
َج ُروا اْل َع ْد َل
ال َّ
َوتُ ِح َّب َّ
احَف ُ
ظوا اْل َح َّق َوأ ْ
الر ُّب بالنبي إشعياءْ :
الر ْح َم َة َوتَ ْسلُ َك ُمتََواضعاً َم َع إَله َك .وَق َ
ِ
لََّن ُه َق ِر ٌ ِ
اسِت ْعالَ ُن ِب ِري .وبالنبي حبقوق قال :أما البار فباإليمان يحيا.
يء َخالَصي َو ْ
يب َمج ُ
ِ
َّللا و ِ
ِ ِ
ِ
آخ ُر ِس َواهُ َو َم َحبَّتُ ُه ِم ْن ُك ِل
احٌد َوَل ْي َس َ
ولما سمعه اْل َكات ُب قالَ :جيداً َيا ُم َعل ُم .باْل َح ِق ُقْل َت لََّن ُه َّ ُ َ
النْف ِ ِ
س و ِم ْن ُك ِل اْلُق ْدرِة ومحَّب ُة اْلَق ِر ِ
اْلَقْل ِب و ِم ْن ُك ِل اْلَف ْه ِم و ِم ْن ُك ِل َّ ِ
يب َك َّ
يع
ض ُل ِم ْن َج ِم ِ
س ه َي أَ ْف َ
َ َََ
النْف َ
َ
َ
ِ
ات و َّ
الذَب ِائ ِح .وذاك الكاتب ذكر من سفر النبي صموئيل .وكان هللا يطلب هذا من شعب
اْل ُم ْح َرَق َ
إسرائيل وكان ينتظره منهم يسوع النه قال لهم يوما :ويل َل ُكم أَيُّها اْلَف ِر ِ
يسيُّو َن لََّن ُك ْم تُ َع ِش ُرو َن َّ
الن ْعَن َع
َْ ٌ ْ َ
ِ ِ
ِ
َن تَ ْع َمُلوا َه ِذِه َوالَ تَ ْت ُرُكوا ِتْل َك.
َو َّ
ان َي ْنَبغي أ ْ
اب َوُك َّل َبْق ٍل َوتَتَ َج َاوُزو َن َع ِن اْل َح ِق َو َم َحبَّة هللا؛ َك َ
الس َذ َ
وكالم إبن هللا موجه الى جميع الدينيين الذين يفتخرون بتقواهم وأعمالهم الصالحة اليوم.
في الحقيقة هللاَ َل ْي َس
ِ ِ
ضَنا َب ْعضاً
ل ُنح َّب َب ْع ُ

ِ
ِب َ ِ َّ
َّاء،
ظال ٍم َحتى َي ْن َسى أعمالهم إذا كانت من روح المحبة .مكتوب :أَي َ
ُّها الَحب ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ل َّ
ف هللاََ .و َم ْن الَ
َن اْل َم َحَّب َة ه َي م َن هللا َو ُك ُّل َم ْن ُيح ُّب َفَق ْد ُولِ َد م َن هللا َوَي ْع ِر ُ

ي ِح ُّب َلم يع ِر ِ
ظ ِه َر ْت َم َحَّب ُة هللاِ ِف َينا :أ َّ
ف هللاَ ل َّ
َن هللاَ أ َْرَس َل ْابَن ُه اْل َو ِح َيد ِإَلى اْل َعاَل ِم
َن هللاَ َم َحَّب ٌةِ .ب َه َذا أُ ْ
ْ َْ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
َحبََّنا َوأ َْرَس َل ْابَن ُه َكَّف َارةً
ل َك ْي َن ْحَيا ِبه .في َه َذا ه َي اْل َم َحَّبةَُ ،ل ْي َس أََّنَنا َن ْح ُن أ ْ
َحَب ْبَنا هللاَ َب ْل أََّن ُه ُه َو أ َ
ط َاي َانا .نحن نعرف محبة هللا لنا ونؤمن بها .من يثبت في المحبة يثبت في هللا ويثبت هللا فيه.
لِ َخ َ
ال يكفي االيمان أن هللا واحد وصراح التكبير .كما هو في الماليين .أنظر لهم :هل يصرخون
للسالم والنظام والمحبة؟ العكس؛ ومع هذا يقولون أنهم يؤمنون باهلل وبجميع أنبيائه.

يسوع َل َّما أرى الكاتب أََّنه أَجاب ِبعْق ٍل َقال َلهَ :لست ب ِعيداً عن مَل ُك ِ
َّللاِ .االنسان ذهب بعيدا في
وت َّ
َ ُ ْ َ َ
ُ َ َ َ
َ
َْ َ
حياته ،يسوع يناديه أن يقترب اليه االن النه هو الباب والطريق الحقيقي والحي لملكوت هللا .وأخي ار
اء َّالِتي ِفي اْل َعاَلمِِ .إ ْن
أيها االخوة ،نقبل كلمة الرب للبركة فينا االن .يقول :الَ تُ ِحُّبوا اْل َعاَل َم َوالَ ال ْ
َشَي َ
ِ ِ
َن ُك َّل ما ِفي اْلعاَل ِم َشهوة اْلجس ِد ،و َشهوة اْلعيو ِن وتَع ُّ
يه محَّب ُة ِ
اآلب .ل َّ
ظ َم
ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُُ َ َ
َ
َحٌد اْل َعاَل َم َفَل ْي َس ْت ف َ َ
َح َّب أ َ
أَ
َ
ضي و َشهوتُه وأ َّ َّ ِ
يش ِة َليس ِمن اآل ِب بل ِمن اْلعاَلمِ .واْلعاَلم يم ِ
ِ
صَن ُع َم ِش َيئ َة هللاِ َفَي ْثُب ُت
اْل َمع َ ْ َ َ
َْ َ َ
َما الذي َي ْ
َ َ ُ َْ
َ َْ ُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
ين.
يح َو َم َحَّب ُة هللاِ َو َش ِرَكةُ ُّ
ع اْل َم ِس ِ
ِإَلى الََبد .آمين .ن ْع َم ُة َربَِنا َي ُسو َ
س َم َع َجميع ُك ْم .آم َ

