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مساعدةة االفقرااء  

– 25: 10لوقا  27: ٬1، يیعقوبب  37   
 
 

ذذكرىى ررااهھھھب . االباررحة كانت 10ى إإنجيیل لوقا إإلإإفتحهھ ٬، اا٬، ووآآمل أأنن يیكونن لديیك ووااحدً امقّدسً  اإإذذاا كانن لديیك كتابً 
االتسعة وواالخمسيین على بابب االكنيیسة في "وويیتيینبرغغ" ووغيیّر مسارر االتارريیخ  االمفاهھھھيیم تلكيیدعى ماررتن لوثر سّمر 

ذذلك أأمم ال٬،  ككندرر كنا ووالددةة ااإلصالحح ااإلنجيیلي. ووهھھھذاا ااإلصالحح٬، سوااء االيیومم شهھد ااألووررووبي إإلى ااألبد. ألنن ذذلك
نجيیل مشبّعة منا هھھھذاا. االخالصص بالنعمة  ووحدهھھھا٬، باإليیمانن ووحدهه في االمسيیح ووحدهه. بشاررةة إإيیونحن مديینونن لهھ في 

على  بالكامل غطتهھا عبر االسنوااتت تعاليیم من صنع ااإلنسانن ووتقاليید ال ترتكزبالنعمة مركزهھھھا هللا٬، كانت قد 
مما يیجب أأنن نتعلّمهھ عن ااإلصالحح وواالكثيیر مما يیجب أأنن نتعلّمهھ عن االمصلحيین. ااإلنجيیل. هھھھناكك االكثيیر  

 
 

نجيیل ووإإغاثة االفقيیر. أأرريیدكم أأنن تروواا ووأأنن تفكروواا كيیف إلااأأرريید أأنن لفت اانتباهھھھكم باألخص إإلى االعالقة بيین بشاررةة 
أأنن جمالل ااإلنجيیل مرتبط باإلهھھھتمامم بالفقرااء. ووأأرريید أأنن أأستعيین بمصلح آآخر بشكل خاصص هھھھو "جونن كالفن" 

. هھھھذهه االسنة هھھھي االذكرىى االخمسمئة لوالددةة "جونن كالفن". ووكانن كالفن معرووفًا أأكثر 1509االذيي وولد في االعامم 
ألسفارر. لقد علّم كلمة هللا سطًراا بسطر ووكلمة بكلمة ووفصالً بفصل ووسفًراا بسفر.من أأيي شيء بعرضهھ ل  

 
 

خمس سنوااتت في ددررااسة هھا وويیرعاهھھھا٬، لكنتم صرفتم حواالي لو كنتم في االكنيیسة االتي كانن يیعظ "جونن كالفن" فيی
عظة من ررسالة  46 تسمعوااعظة من سفر ااألعمالل. من ثم كانن عليیكم أأنن  200سفر أأعمالل االرسل. فلهھ حواالي 

 159وو 186عظة من ررسالة كوررنثوسس ااألوولى وواالثانيیة٬، ووهھھھناكك على االتولي  186تسالونيیكي ااألوولى وواالثانيیة٬، 
 353موعظة من سفر االتثنيیة٬،  200عظة من سفر أأيیوبب. هھھھل تتخيیلونن ددررااسة سفر أأيیوبب لمدةة ثالثث سنوااتت؟ 

ددررااسة سفر إإشعيیاء. موعظة من إإشعيیاء٬، هھھھذاا يیعني أأنكم قد تصرفونن نصف حيیاتكم في  
 
 

٬، ووبعد ذذلك منعهھ 1538ألضعكم في صوررةة ااألمر فقط٬، ووعظ كالفن نًصا معيینًا يیومم أأحد االفصح في االعامم وو
مجلس االمديینة من االوعظ فيیهھا. لكنهھ عادد إإليیهھ بعد ثالثث سنوااتت٬، ووفي عظتهھ ااألوولى٬، تابع االوعظ من االمقطع 

االذيي كانن يیعظ منهھ قبل ثالثث سنوااتت.  
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من أأعظم ما قّدمهھ كالفن للمسيیحيیة هھھھو إإظظهھارر كيیف أأنن فكالفن. هھھھذاا لم يیكن مجردد تمريین أأكادديیمي بالنسبة ل لكن
االفسادد يیستشريي في االكنيیسة٬،  فيیهھا كانن يیعيیش في أأيیامم كانناالكلمة تلعب ددوورًراا عمليیًا خصوًصا في االحيیاةة االعامة. 

اررقة في كل ما هھھھو فاخر. ووتحّدثث كالفن غ االكنيیسة كانتووكل أأنوااعع االمبيیعاتت ووإإشباعع االرغباتت٬، كانن فيیهھا 
مؤسساتت االاالفقرااء. عندما كانن يیتحّدثث عن االشمامسة في  لصالحن إإستعمالل االكنيیسة للمواارردد بشكل خاصص ع

االمسيیحيیة٬، أأرريیدكم أأنن تسمعواا ما قالهھ عن قاددةة االكنيیسة أأوولئك٬، ووكيیف قاررنهھم مع نظراائهھم من االكنيیسة  االديینيیة
خدمم االقاددةة في تلك ااأليیامم. ووأأرريیدكم أأنن تسمعواا كيیف يیربط االبشاررةة بالعنايیة ااألوولى ووكيیف كانت االكنيیسة تست

بالفقرااء.  
 
 

كالفن بَ تَ كَ   
االكنيیسة االيیومم توكل إإلى االشمامسة مهھمة خدمة االمذبح ووقرااءةة ووترتيیل ااإلنجيیل٬، ووهللا يیعلم ماذذاا أأيیًضا. لكن ال 
شيء عن االصدقاتت٬، ال شيء عن االعنايیة بالفقرااء٬، ال شيء من كل االعمل االذيي كانواا يیقومونن بهھ ذذااتت يیومم. 

. أأما االيیومم فال يیحصل االفقيیر على شيء لهھم ما يیعطى لهھ لكي يیقّدمهھ يیقبلاالشماسس االذيي كانن خاددمم االفقرااء٬، كانن 
من هھھھذهه االصدقاتت ووكأنهھا تطرحح في االبحر. فالكنيیسة لم تعطي االشمامسة قرًشا ووااحًداا من كل االخيیر االذيي يیردد 

االكنيیسة وواالذيي يیفترضض أأنن يیذهھھھب للفقرااء٬، فعلى ااألقل نصف ما يیردد االكنيیسة هھھھو ملكهھم.  
 
 

ملك للفقيیر. كانن االشمامسة خدااًما لمواارردد االكنيیسة من أأجل  ا يیقولهھ كالفن هھھھو أأنن نصف مواارردد االكنيیسة هھھھيم
نهھا االقولل إإاالفقيیر ووهھھھذاا يیعني نصف مواارردد االكنيیسة على ااألقل. كانت تلك إإدداانة جليیة للكنيیسة في أأيیامهھ. وويیمكنني 

أأنن نصف االمواارردد يیذهھھھب للفقيیر.  االيیومم للكنيیسة في أأيیامنا هھھھذهه. فنحن نكادد ال نرىى في االصوررةة جليیة أأيیًضاإإدداانة 
سوااء كانن في هھھھذهه االكنيیسة أأوو في نطاقق االكنيیسة االعامم االذيي نحن جزء منهھ. نحن نعمل على االوصولل إإلى هھھھناكك٬، 

  بشاررةة ااإلنجيیل يیقوددنا إإلى االتعاططف االشديید مع االفقرااء.نشر لكن ما أأرريید أأنن نالحظهھ هھھھو أأنن االتصميیم االحاززمم ل
 
 

االعداالة ااإلجتماعيیة  من أأنوااعع عدةةراانن مًعا. ووهھھھذهه مسألة مهھمة للغايیة ألنن هھھھناكك أأرريید أأنن نالحظ كيیف يیسيیر ااألم
وونرىى ووسائل ااإلعالمم تبّوقق أأحيیانًا من خاللل أأقنيیتهھا عن االعداالة ااإلجتماعيیة٬،  في االعالم االيیومم. ااالتي نسمع عنهھ

كهھ هھھھو أأنهھ هھھھناكك عنايیة ووأأحيیانًا تبّوقق هھھھوليیووودد عن هھھھذاا كما أأنن مصاددرر أأخرىى تبّوقق بهھ أأيیًضا. ما أأرريید أأنن ندرر
ووررحمة بالفقيیر يیكونن دداافعهھا االوااضح بشاررةة ااإلنجيیل. ألنن ااإلنجيیل في قلوبب االمسيیحيیيین يیخلق ااهھھھتماًما  اووااهھھھتمامً 

لى شعبهھ عهھھھناكك ررحمة تنزلل من هللا مباشرةة  ووتعاططفًا فريیًداا مع االفقيیر يیختلف عن أأيي شيء آآخر في االعالم. ألنن
مميیز في االعالم. ووهھھھذاا مختلف تماًما عن أأيي سبب آآخر للعداالة ااإلجتماعيیة من خاللل ااإلنجيیل االذيي يیلعب ددووررهه اال

أأوو عن ااهھھھتمامم أأوو تعاططف يیمكن اانن نرااهه في االعالم. ووأأصلّي أأنن يیعطيینا هللا هھھھذاا االنوعع من االتميیيیز للرحمة في 
عالمنا االيیومم.  
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ووااحدةة من االقصص االمألوفة جًداا أأرريید أأنن نقرأأ هھھھذاا االمقطع االمألوفف من ااألسفارر االمقّدسة٬، أأنا مقتنع من أأنن هھھھذهه 
لديینا لكنهھا قصة يیساء فهھمهھما أأكثر االكل٬، ووأأعني مثل االسامريي االصالح.  

 
 

هھھھناكك أأمورر يیجب أأنن تجعلنا نتشّجع وورربما  رركك عمقهھا.أأننا ند ااتأكد منووأأرريید أأنن  ٬،أأرريید أأنن أأتناوولل االقصة آآيیة آآيیة
يیف يیكونن قلب نتناوولهھ آآيیة بآيیة لندرركك ك. سأحرصص على أأنن ااألساسس مضمونهھاع ألننا ال ندرركك نحن ال نتشجّ 

ووكيیف يیمكن أأنن يیكونن لديینا نوعع االرأأفة االذيي يیتحدثث عنهھ يیسوعع هھھھنا بالطريیقة االتي نعيیش  ٬،االرأأفة هھھھذاا ووهھھھو يیعمل
فيیهھا االيیومم.  

 
 

بهُھُ قَائًِال: " 25: 10لوقا  وَوإإذَِذاا نَاُموِسيٌّ قَامَم يیَُجرِّ  " يیَا ُمَعلُِّم٬، َماذَذاا أأَْعَمُل ِألرَِرثَث ٱٱْلَحيیَاةةَ ٱٱْألَبَِديیَّةَ؟". في االحقيیقة معلم  
االشريیعة هھھھو محامم. لكن ليیس كما نفكر أأنا ووأأنتم بالمحاميین االيیومم. نحن نفكر بالمحاميین في إإططارر االقواانيین االمدنيیة 

هھھھذهه صوررةة خبيیر في شريیعة موسى وواالشريیعة االموسويیة ووشريیعة االعهھد االقديیم ووكل االقواانيین  نلكأأوو االجنائيیة. 
إإلى االيیهھودديیة. الحقًا وواالشعائر االتي أأضيیفت  

 
 

ووهھھھذهه صوررةة خبيیر يیعرفف شريیعة هللا عن ظظهھر قلب وويیأتي إإلى يیسوعع وويیسألهھ: "يیا معلّم٬، ماذذاا أأعمل ألررثث 
جيید.)٬، ووهھھھذاا سؤاالل 25: 10االحيیاةة ااألبديیة" (لوقا   

 
 

بهھذاا االسؤاالل٬، "ماذذاا أأفعل لكي أأررثث االحيیاةة ااألبديیة؟"٬،  يیلهھجوننأأتمنى لو أأنن كل قلب ووفكر ووحيیاةة في هھھھذهه االكنيیسة 
كك كل أأنوااعع افهھذاا هھھھو سؤاالل ااألسئلة. ليیس هھھھناكك من سؤاالل أأهھھھم لكي نسعى لإلجابة عنهھ. سيیقولل االعالم٬، هھھھن

تي ووثانويي٬، "كيیف سأططورر مهھنتي؟"٬، "كيیف سيیكونن ااألسئلة االتي تحتاجج إإلى إإجابة وواالتي تغرقنا بكل ما هھھھو ووق
فريیقي؟"٬، كيیف سأهھھھتم بهھذاا أأوو ذذااكك االذيي هھھھو نصب عيیني؟ أأددااء  

 
 

ووال يیحب االعدوو شيیئًا أأكثر من أأنن يیجعل عقولنا تركز على تلك ااألسئلة فتحيید عن ووااقع أأنن كل ووااحد منا سيیستمر 
االذيي ال نهھايیة لهھما أأوو في االموتت وواالعذاابب ااألبديي. لألبد. ووكل ووااحد منا سيیمضي ااألبديیة إإما في االحيیاةة وواالفرحح 

لذاا ال يیوجد سؤاالل أأهھھھم من هھھھذاا لتسألوهه أأوو لتجدوواا إإجابة عنهھ "ماذذاا علي أأنن أأفعل لكي أأررثث االحيیاةة ااألبديیة؟"٬، يیا 
أأعيیننا لنرىى أأهھھھميیة هھھھذاا االسؤاالل٬، إإنهھ بالفعل سؤاالل جيید. فتحإإ ٬،هللا  

 
 

)٬، لقد أأجابب عن االسؤاالل بسؤاالل. أأال 26: 10تقرأأ؟" (لوقا  إإذًذاا يیجيیب يیسوعع "ما االمكتوبب في االشريیعة٬، كيیف
تتضايیقونن عندما يیفعل أأحد بكم هھھھذاا؟ ووكانن يیسوعع يیجيید ذذلك٬، لكنهھ يیفعل هھھھذاا لسبب معيیّن. يیقولل "أأنت محامٍم٬، ماذذاا 

يیقولل االقانونن؟".  
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: 10من كل قلبك وومن كل نفسك وومن كل قدررتك وومن كل فكركك" (لوقا  يیجيیب "أأحبب االربب إإلهھكوواالرجل 
: 10"أأحبب قريیبك كنفسك" (لوقا  ماالوصيیة االعظمى. من ثأأيي ٬، "االشمعة"٬، 6تثنيیة  من ). ووهھھھو هھھھنا يیقتبس27
 بضعة. نحن نعلم أأنن هھھھذاا االرجل هھھھو على االطريیق االصحيیح ألنهھ في 18: 19). ووهھھھو يیقتبس هھھھنا من الوويیيین 27

يیسوعع االسؤاالل عيینهھ فيیعطيیهھم هھھھذاا االجواابب. وننااإلنجيیل يیسألأأماكن من   
 
 

"هھھھل يیقولل يیسوعع إإنهھ  .اا نظر إإليیهھ يیسوعع ووقالل "بالصواابب أأجبت٬، إإفعل هھھھذاا فتحيیا". وواالبعض تعجبواا من هھھھذااإإذذً 
يیمكننا أأنن نحصل على االحيیاةة ااألبديیة؟". فلنتوقف هھھھنا لدقيیقة وونحاوولل أأنن نعرفف ماذذاا كانن يیسوعع يیقولل هھھھنا 

يیقولل "أأحبب االربب بكل قدررتك٬، بكل ما لديیك٬، ووأأحبب قريیبك كنفسك"٬، هھھھذاا هھھھو االطريیق للحيیاةة  فهھوبالضبط. 
ااألبديیة٬، إإفعل هھھھذاا ووستحيیا".  

 
 

–تقولل "لكنهھ أأرراادد أأنن يیبّررر نفسهھ"  29ااآليیة  –يیعطي لوقا هھھھذاا االتعليیق االصغيیر هھھھنا   سألل يیسوعع "وومن هھھھو  لكلذ 
 أأنن). ال يیجب أأنن يیفوتكم أأنن هھھھذاا االرجل االخبيیر في االشريیعة يیريید أأنن يیحّددد من يیصلح 29: 10قريیبي" (لوقا 
٬، لكي يیتأكد من أأنهھ يیعمل ما يیكفي ليیرثث االحيیاةة ااألبديیة. هھھھذاا هھھھو االمفتاحح. ألنهھ إإذذاا كانت االوصيیة أأنن بهھيیكونن قريی

 بهھ ليیرىى ما إإذذاا كانت كافيیة لتجعلهھ يیرثث االحيیاةة ااألبديیة. هھھھذاا إإذًذاا هھھھويیحب قريیبهھ٬، عليیهھ أأنن يیقيیس مقداارر محبتهھ لقريی
.30ااآليیة  في االسؤاالل االذيي يیقودد إإلى هھھھذهه االقصة  

 
 

ُحوهه٬ُ، وَوَمَضْواا وَوتَ  وْوههُ وَوَجرَّ  َرُكوههُ بيَْیَن َحيٍّ "إإِْنَسانٌن َكانَن نَازِزًال ِمْن أأوُورُرَشليِیَم إإِلَى أأرَِريیَحا٬، فََوقََع بيَْیَن لُُصوصٍص٬، فََعرَّ
كيیلومتًراا في ططريیق  24كما تعلمونن االمسافة من أأووررشليیم إإلى أأرريیحا هھھھي حواالي ). 30: 10وَوَميْیٍت" (لوقا 

أأرريیحا أألف قدمم عن سطح االبحر. فالمسافة ووتنخفض آآالفف قدمم عن سطح االبحر  3منحدرر. ترتفع أأووررشليیم 
 االتصدعاتت حيیث يیمكن كيیلومتًراا. إإنهھا ررحلة شديیدةة ااإلنحداارر وومليیئة بالشقوقق وو 24قدمم عبر  4000 نزووالً هھھھي

أأوو على االلصوصص أأنن  ما ألنهھ كانن من االسهھل على عصابة االدمويیةطريیق الأأنن يیختبئ االناسس. كانت معرووفة ب
يیختبئواا في كهھف وويینقضواا على االماررةة االغافليین.  

 
 

هھجومم من هھھھذهه االعصابة. هھھھذاا االرجل٬، لنفترضض أأنهھ ررجل يیهھودديي٬، كانن ووهھھھذاا بالضبط ما حدثث٬، لقد تعرضض ل
يیمشي في االطريیق٬، ووووقع في أأيیديي االلصوصص٬، فعّرووهه من ثيیابهھ ووضربوهه ووتركوهه بيین حي ووميیت. ووهھھھا هھھھو٬، 

ددوونن ثيیابب٬، ددوونن ممتلكاتت٬، مجرووحح٬، مضرووبب٬، وويیكادد يیلفظ أأنفاسهھ ااألخيیرةة.  
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)٬، صدفف أأنن كاهھھھنًا٬، ووهھھھذاا 31: 10َكاهھھِھنًا نََزلَل فِي تِْلَك ٱٱلطَِّريیِق" (لوقا فَّصّدفّف أأنَنَّ "  13من ثم تقولل ااآليیة 
ااألسلوبب ذذااتهھ من االكتابة االذيي نجدهه في سفر ررااعوثث. أأتذكروونن أأنهھ صدفف أأنن ررااعوثث ذذهھھھبت إإلى حقل بوعز 
ووصدفف أأنن بوعز أأتى ووررأأىى ررااعوثث في ذذلك االوقت. ووصدفف أأنن االالوويي االذيي يیعرفف ما يیعلّمهھ سفر االالوويیيین 

كاهھھھن يیعرفف سفر صدفف مروورر  د مر من هھھھناكك٬، فالشريیعة تعلّم أأنهھ يیجب ااإلعتناء بغريیب يیحتاجج إإلى عنايیة. ووق
وواالذيي يیقولل إإنهھ حتى وولو كانن لعدووكك حمارر عالق في حفرةة٬، يیجب أأنن تساعد االحمارر  23االخرووجج أأصحاحح 

ل٬، تضع االشريیعة االناسس أأمامم ووتخرجهھ من االحفرةة٬، فكم باألحرىى االعدوو االعالق في االحفرةة. لذاا فالكاهھھھن يیعلم. أأج
هھھھذهه االمسؤووليیة أأيي أأنن يیساعدوواا االمحتاجّج٬، ووكم هھھھو رراائع أأنن كاهھھھنًا صدفف أأنن يیمر من هھھھناكك.  

 
 

). فما كانن منهھ إإال أأنن عبر إإلى االجهھة ااألخرىى ووتابع سيیرهه٬، ووهھھھذاا أأمر 31: 10فََرآآههُ وَوَجازَز ُمقَابِلهَھُ" (لوقا  "
" وَوَكَذلَِك َالوِوييٌّ أأيَْیًضا" االالوويي هھھھو مبدئيیًا مساعد االكاهھھھن٬، ووكانن مسؤووالً  تقولل 23مفاجئ بعض االشيء. ااآليیة 

عن االوااجباتت االتحضيیريیة لتقديیم االذبائح في االهھيیكل٬، ووكانن االالوويي يیهھتم بالهھيیكل ووبصيیانتهھ وويیقومم بعدةة أأمورر 
: 10وَونَظََر وَوَجازَز ُمقَابِلهَھُ" (لوقا  أأخرىى. ووهھھھكذاا االالوويي االذيي يیعرفف ما يیعرفهھ االكاهھھھن " إإذِْذ َصارَر ِعْنَد ٱٱْلَمَكانِن َجاءَ 

من " إإلى االجهھة ااألخرىى. ووهھھھكذاا يیزدداادد االتوتر في االقصة االتي تطرحح سؤااالً  رَ ). هھھھذاا هھھھو االتعبيیر ذذااتهھ٬، عبَ 32
.االذيي سيیهھتم بهھذاا االرجل إإذًذاا؟"  

 
 

وَولَِكنَّ َساِمِريیًّا". ما أأنن نرىى هھھھذهه االكلمة تظهھر  " 33ووهھھھنا يیذهھھھب يیسوعع مباشرةة إإلى بيیت االقصيید وويیقولل في ااآليیة 
في االمشهھد٬، لو كنا نسمع هھھھذاا بعقليیة في االقرنن ااألوولل٬، لكانن بدأأ االدمم يیغلي في عرووقنا فوررااً. االسامريیونن٬، 
االممقوتونن ذذوو االدمم االمختلط٬، االمكرووهھھھونن منذ مئاتت االسنيین٬، االمكرووهھھھونن من االيیهھودد. ووكانن هھھھناكك خالفاتت عميیقة 

ل االمستويیاتت.معهھم على ك  
 
 

ووهھھھهھنا ررجل إإقتربب إإليیهھ كاهھھھن وواابتعد عنهھ٬، ووااقتربب إإليیهھ الوويي ووتجاهھھھلهھ٬، ووااآلنن أأتى االسامريي االذيي تعلّم ليیس 
فقط أأنن يیديیر ظظهھرهه للرجل بل أأنن يیدووسس عليیهھ. وويیمكنكم أأنن تشعروواا بما فّكر بهھ االخبيیر في االشريیعة٬، 

ا ررآآهه تحنّن عليیهھ" (لوقا "سامريي؟". وويیقولل يیسوعع "ووكانن سامريي مسافًراا فأتى إإلى حيیث كانن االرجل٬، ووعندم
في حيین أأنن االكاهھھھن وواالالوويي لم يیفعال. ماذذاا فعل هھھھو؟  عندهه قفنسل غيیر نقي٬، مكرووهه٬، يیمن ). ررجل 33: 10

في حيیاةة  ةة). ووهھھھذاا يیسبب جرووًحا جديید34: 10"ذذهھھھب إإليیهھ ووضّمد جرااحهھ ووصّب عليیهھا ززيیتًا ووخمًراا" (لوقا 
فعل هھھھذاا؟".من هھھھو هھھھل االسامريي االخبيیر في االشريیعة بيینما كانن يیسمع االقصة. "كال٬،   

 
 
 

مَم وَوَضَمَد ِجَرااَحاتهِِھ٬، وَوَصبَّ َعليَْیهھَا زَزيْیتًا وَوَخْمًراا٬، وَوأأرَْرَكبهَھُ َعلَى دَداابَّتهِِھ٬، وَوأأَتَى بهِِھ إإِلَى فُنْ  " ُدقٍق وَوٱٱْعتَنَى بهِِھ" (لوقا فَتَقَدَّ
). يیتوقف االسامريي وويیذهھھھب إإليیهھ فيیرىى فدااحة جرووحهھ وويیبدأأ بتضميیدهھھھا. كيیف؟ لقد ُسِرقق كل شيء من 34: 10

ابهھ أأيیًضا. هھھھذاا يیعني أأنن االسامريي يیستعمل ما يیملكهھ هھھھو٬، ثيیابهھ وورربما بعض ما يیحتفظ بهھ معهھ. رربما االرجل ووثيی
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ا ووضمد جرااحح االرجل مستخدًما ثوبهھ هھھھو٬، وويیصب االزيیت وواالخمر على االجرووحح ليیجعلهھا ططريیة٬،  مّزقق ُكّمً
ووليیريیح االرجل ووليیمنع أأيیة إإلتهھاباتت.   

 
 

لهھ االسامريي بيین ذذررااعيیهھ وويیضعهھ على االحمارر وويیأخذهه إإلى نزلل من االوااضح أأنن االرجل ال يیستطيیع أأنن يیقف٬، فيیحم
حيیث يیمكنهھم أأنن يیعتنواا بهھ. "ووفي االيیومم االتالي أأخذ ددررهھھھميین ووأأعطاهھھھما لصاحب االنزلل ووقالل لهھ إإعتِن بهھ ووعند 

). هھھھذاا مذهھھھل. لقد ددفع االفاتوررةة كاملة. ووتركك حسابًا مفتوًحا مع 35: 10عوددتي أأووفيیك ما أأنفقتهھ عليیهھ". (لوقا 
االنزلل "مهھما تطلّب ااألمر٬، تأكد أأنن يیحصل هھھھذاا االرجل على االعنايیة االالززمة٬، قّدمم لهھ كل ما يیحتاجج إإليیهھ". صاحب  

 
 

فَأيَيَّ هھھھَُؤَالِء ٱٱلثََّالثَِة تََرىى َصارَر قَِريیبًا لِلَِّذيي  يیعة ووصمت. فنظر إإليیهھ يیسوعع ووقالل "معلم االشر ممَ دِ عند هھھھذهه االنقطة صُ 
). إإنتبهھواا إإلى أأنن يیسوعع قد ااعتنى بهھذاا االسؤاالل. لقد غيیّر االسؤاالل كليیًا. كانن 36: 10وَوقََع بيَْیَن ٱٱللُُّصوصِص؟" (لوقا 

ي بهھ. فيیقلب يیحاوولل هھھھذاا االخبيیر في االشريیعة أأنن يیحّددد من هھھھو االقريیب فيیتمكن من أأنن يیعرفف من عليیهھ أأنن يیعتن
يیسوعع االسؤاالل ررأأًسا على عقب وويیقولل "ااألمر ال يیتعلق بتحديید من هھھھو قريیبك٬، بل بتحديید ماذذاا يیعني أأنن يیكونن 

؟".لنا االوااحد قريیبًا  
 
 

ْحَمةَ" (لوقا  " 37ووهھھھكذاا سألل يیسوعع ذذلك االسؤاالل٬، أأنظر إإلى رردّد معلّم االشريیعة في ااآليیة  : 10ٱٱلَِّذيي َصنََع َمَعهھُ ٱٱلرَّ
). فالرجل لم يیستطع حتى أأنن يیلفظ كلمة االسامريي٬، فهھو لم يیقل االسامريي االذيي صنع معهھ االرحمة٬، كال بل 37
ْحَمةَ"٬، ووكأنهھ ال يیريید أأنن يیعترفف بهھذاا. عندهھھھا قالل يیسوعع "" قالل نَْع ٱٱذْذهھھھَْب أأَْنَت أأيَْیًضا وَوٱٱصْ   ٱٱلَِّذيي َصنََع َمَعهھُ ٱٱلرَّ
  " .هھھھََكَذاا

 
 

ووفي هھھھذهه االقصة االقصيیرةة٬، بّددد يیسوعع أأووهھھھامم االطبقة االديینيیة االرااقيیة ووهھھھّز االمعلميین االيیهھودد ليیدرركواا أأنهھ هھھھناكك محبة 
االمغزىى من هھھھذهه  وتتجاووزز االمعرفة االديینيیة وواالمكانة االديینيیة. هھھھناكك محبّة لم يیبدأأوواا بعد بإددررااكهھا. لكن ما هھھھ

االقصة؟  
 
 
 
 

االمغزىى من االقصة...  
 

هھھھناكك تارريیخ كامل من إإساءةة تفسيیر هھھھذاا االمثل. االكثيیروونن فعلواا بهھذاا االمثل ما فعلوهه بأمثالل أأخرىى إإذذ أأخذوواا كل 
يیعني أأمًراا مختلفًا. ووهھھھذاا أأمر خطيیر بالنسبة لألمثالل ألنهھ يیمكنكم أأنن تجعلواا  ههتفصيیل بمفرددهه ووحاوولواا أأنن يیجعلو



  

 7 

صة٬، االرجل االذيي سرقق هھھھو نًا٬، في هھھھذهه االقكل شيء يیتناسب مع كل ما تريیدوونن قولهھ. وواالبعض قالواا "حس
االذيي ُضِربَب من أأجل خطيیتهھ. وواالسامريي هھھھو يیسوعع االذيي يیأتي إإليیهھ. وواالكاهھھھن وواالالوويي يیمثالنن االشريیعة  االخاططئ

وواالذبائح ألنهھا ال تكفي لكي تخلص ااإلنسانن فيیسوعع ووحدهه يیمكن أأنن يیخلص٬، لذاا أأتى يیسوعع ووخلصهھ ووأأخذهه إإلى 
ث يیحظى االمؤمنونن بالعنايیة. هھھھذاا تفسيیر شائع جًداا لهھذاا االمثل.  وواالبعض ذذهھھھب إإلى االفندقق. االفندقق هھھھو االكنيیسة حيی

حد االقولل أأنن االدررهھھھميین هھھھما فريیضتي عشاء االربب وواالمعمودديیة للمساعدةة على االعنايیة باألشخاصص ووإإلى ما 
حسنًا هھھھذاا تفسيیر عرضي ووليیس حكيیًما ووال مسؤووالً. هھھھنالك.  

 
 
 

هھھھذهه ليیست مجردد قصة عن مساعدةة ااآلخريین  
إإنهھا لقصة مألوفة لديینا لدررجة أأننا نفكر بشكل تلقائي "لقد سمعت هھھھذهه االقصة من قبل٬، إإنهھا عن مساعدةة 
ااآلخريین. عندما ترىى محتاًجا٬، عندما ترىى جائًعا٬، تعطيیهھم االطعامم. عندما ترىى من يیحتاجج إإلى توصيیلة٬، أأوو 

ما أأرريید أأنن ندرركهھ هھھھو أأنن هھھھذهه شخص على جانب االطريیق يیحتاجج إإلى مساعدةة فأنت تساعدهه. هھھھذهه هھھھي االقصة". وو
االقصة ليیست فقط عن مساعدةة ااآلخريین٬، بل أأنن هھھھناكك شيیئًا أأبلغ هھھھنا. هھھھناكك شيیئًا أأعمق يیحدثث.  

 
 

قد تقولونن "حسنًا٬، كيیف تعرفف أأنك لن تأخذهھھھا إإلى مكانن ال يیفترضض بك أأنن تأخذهھھھا إإليیهھ؟". حسنًا٬، ألنن االقصة 
ططرحح حتى قبل "من هھھھو قريیبي؟". ما هھھھو االسؤاالل ااألهھھھم في قيیلت في إإططارر معيیّن يیبدأأ بسؤاالل. ووهھھھذاا االسؤاالل قد 

هھھھذاا االمقطع؟ "ماذذاا أأعمل ألررثث االحيیاةة ااألبديیة". هھھھذاا هھھھو االسؤاالل االذيي يیحفّز هھھھذهه االمناقشة االتي تقودد إإلى هھھھذهه 
االقصة.  

 
 

إإنهھا قصة عن االحاجة إإلى قلب جديید  
رر ما سبقهھا. نحتاجج أأنن ندرركك أأنن هھھھذهه لذاا ال يیجب أأنن ننظر إإلى هھھھذهه االقصة بشكل معزوولل عما سبقهھا لكن في إإططا

ليیست مجردد قصة عن مساعدةة االناسس. هھھھذهه قصة عن االحاجة إإلى قلب جديید. ووهھھھذهه نقطة أأساسيیة هھھھنا. مساعدةة 
االناسس هھھھي جزء من االقصة٬، ووسنتطرقق إإلى هھھھذهه االناحيیة بعد قليیل٬، لكن هھھھذهه االقصة هھھھي عن االحاجة إإلى قلب 

جديید٬، فّكروواا معي بهھذاا.  
 
 

ردد قصة عن مساعدةة ااآلخريین٬، أأما كانت لتُقَّص بطريیقة أأخرىى؟ أأما كانن يیسوعع ليیحقق هھھھذاا لو كانت هھھھذهه مج
بطريیقة أأكثر فاعليیة؟ رربما لو كنا أأنا ووأأنت نريید أأنن نتناوولل هھھھذهه االنقطة٬، لكنا قلنا لمعلم االشريیعة "تخيیل ررجالً 

يیسيیر في االطريیق ووررأأىى  يیهھودديیًا" أأيي شخص يیستطيیع أأنن يیتفاعل معهھ معلم االشريیعة٬، "كانن ذذلك االرجل االيیهھودديي
ررجالً قد سرقوهه ووضربوهه ووهھھھو مستلق هھھھناكك نصف ميیت. ووبيینما إإقتربب االيیهھودديي منهھ أأددرركك بأنهھ سامريي. وومع 
أأنن هھھھناكك مشاعر عميیقة من ااألحكامم االمسبقة ضد االسامريیيین٬، توقف االرجل االيیهھودديي ووااهھھھتم بهھ ووأأخذهه إإلى فندقق 

خريین ووااإلهھھھتمامم بهھم.ووأأمن لهھ ما يیحتاجهھ. هھھھذهه بالفعل قصة عن مساعدةة ااآل  
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عندما يیعّرفنا أأيي إإذًذاا أأخذنا يیسوعع إإلى منعطف االكاهھھھن وواالالوويي ليیقوددنا إإلى االنقطة االمحورريیة في االقصة لماذذاا 
بالسامريي على أأنهھ االبطل؟ لماذذاا يیخبر يیسوعع االقصة بهھذهه االطريیقة؟ فكروواا بهھذاا.  

 
 

٬، سيیطفو على سطح قلب فقطألنن يیسوعع يیعرفف أأنهھ ما أأنن يیذكر االسامريي كبطل االقصة٬، ما أأنن يیذكر االسامريي 
يیكشف عن عدمم ووجودد االرحمة ووعدمم  هھمعلم االشريیعة االحقد االعميیق تجاهه االسامريیيین. ووما يیفعلهھ يیسوعع هھھھو أأن

جل أأنهھ في كونهھ يیريید أأنن ووجودد االمحبة في قلب ذذلك االرجل االذيي يیحتاجج إإلى تغيیيیر جذرريي. يیريید أأنن يیظهھر للر
يیبّررر نفسهھ ووحقدهه تجاهه االسامريیيین٬، فهھو يیظهھر اانعدااًما كامالً للمحبة ووللرحمة. هھھھذهه هھھھي االنقطة٬، هھھھذاا االرجل 

يیحتاجج إإلى قلب جديید.  
 
 

ووإإذذاا كنا نريید أأنن نرحم فهھذاا هھھھو االمفتاحح. كل إإنسانن يیمكنهھ االيیومم أأنن يیخبر االعالم عن شخص محتاجج وويیجب أأنن 
. ما نرااهه هھھھنا هھھھو شيء تم كشفهھ في 10ليیست االصوررةة االكتابيیة عن االرحمة االتي نرااهھھھا في لوقا نعتني بهھ. هھھھذهه 

قلوبنا وواالذيي إإذذاا لم يیتغيیّر فسيیعيیق قدررتنا على إإظظهھارر االرحمة للعالم من حولنا. لكن عندما يیتغيیر هھھھذاا االشيء٬، 
ر في هھھھذاا االعالم.عندما تغيیّر ررحمة االمسيیح قلوبنا٬، فسوفف نظهھر ررحمة شديیدةة ال تشبهھ أأيي شيء آآخ  

 
 

إإذًذاا كيیف نحصل على هھھھذاا االنوعع من أأحشاء االرحمة؟ كيیف يیمكننا ككنيیسة ووكأفراادد ووكعائالتت أأنن نصبح 
معرووفيین بأنهھ "هھھھناكك ررحمة تتدفق من تلك االكنيیسة٬، من تلك االجماعة٬، من هھھھؤالء ااألفراادد ووتلك االعائالتت. هھھھناكك 

ي هھھھذاا االعالم". كيیف يیمكننا أأنن نحصل على قلب ررحمة تتدفق منهھم تبدوو مختلفة تماًما عن أأيي شيء آآخر ف
االرحمة هھھھذاا.  

 
 
 

قلب االرحمة...  
 

أأرريید أأنن أأرريیكم ببساططة شديید ثالثث خطوااتت تجاهه قلب االرحمة االذيي كانن يیظهھرهه يیسوعع.  
 
 

الحظواا االمحبة االتي يیطلبهھا هللا منا  
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االحيیاةة ااألبديیة٬، لم يیرشدهه ووهھھھذهه هھھھي نقطة ااإلنطالقق. عندما سألل هھھھذاا االمحامي يیسوعع ماذذاا عليیهھ أأنن يیفعل ليیرثث 
–يیسوعع إإلى االشريیعة ألنن االشريیعة يیمكن أأنن تخلصهھ. بل أأررشدهه إإلى االشريیعة ألنهھا تظهھر حاجتنا إإلى االخالصص   

هھھھذاا هھھھو االمفتاحح. ماذذاا تقولل االشريیعة؟  
 

بمحبة  نيیمأخوذذ الً ووعق ا٬، ووقلبً ةة !االمحبة غيیر االمجتزأأللشريیعة مطلبانن أأساسيیانن يیتم االتركيیز عليیهھما هھھھنا. أأووالً 
ً تتطلب االشريیعة محبة  هللا كليیًا ووتماًما. ووهھھھذاا ما تتطلّبهھ االشريیعة٬، محبة شديیدةة ٬6، محبة غيیر مجتزأأةة 6. ووثانيیا

غيیر أأنانيیة نحو ااآلخريین٬، "أأحبب قريیبك كنفسك".  
 
 

ك فكروواا بهھذاا االسامريي٬، يیُقبِل االسامريي على شخص ال يیعرفهھ. االطريیقة االوحيیدةة االتي يیمكن أأنن أأتصورر بهھا ذذل
االمشهھد هھھھو أأنن أأتخيیل تلك االطريیق االخطيیرةة للغايیة٬، تخيیلواا أأنكم تمشونن في ززقاقق مظلم هھھھنا في أأحيیاء االمديینة 
االدااخليیة٬، فتروونن ررجالً يیئن على جانب االطريیق. إإنهھ مصابب٬، من االوااضح أأنن عصابة هھھھاجمتهھ ووضربتهھ ووتركتهھ 

أأنن تكونن تلك االعصابة ترااقبكم في يیمكن  هھليیموتت. ووعندما تروونهھ تدرركونن أأنن هھھھناكك عصابة فعلت هھھھذاا بهھ ووأأن
االظالمم في هھھھذهه االلحظة.  

 
 

أأنن  كنمن االمشهھد٬، يیم مبعيیًداا عنهھ؟ حسنًا٬، إإذذاا هھھھربتَ  وااإإليیهھ أأوو أأنن تركض وااااألوولى٬، أأنن تركض مفما هھھھي ررددةة فعلك
فلنر على االكاهھھھن ووعلى االالوويي. جًداا . لذاا ددعونا ال نكونن قساةة ووتطلبونن منهھ أأنن يیذهھھھب إإلى هھھھناككبأحدهھھھم  تتصلواا

أأنفسنا في هھھھذهه االصوررةة ووندرركك أأنن هھھھذهه كانت محبة ددوونن سؤاالل٬، ددوونن تردددد٬، لشخص ال يیعرفهھ٬، شخص من 
االمفترضض أأنن يیمقتهھ٬، لقد ذذهھھھب إإلى ذذلك االشخص٬، هھھھذاا ما فعلهھ االسامريي٬، ووبدأأ يیعتني بهھ.  

 
 

ووال هھھھل فعلت هھھھذاا من قبل؟ هھھھل ررأأيیت محتاًجا٬، بحاجة ماسة ووططاررئة٬، ووفعلت كل ما بوسعك من ددوونن سؤاالل 
تردّددد لكي تسّد حاجتهھ؟ هھھھل فعلت هھھھذاا من قبل لشخص ما؟ أأظظن بأنك فعلت. أأظظن بأنن كل ووااحد قد فعل هھھھذاا 

قد فعل هھھھذاا لنفسهھ. منا لشخص معيین. في االوااقع٬، كل ووااحد  
 
 

عندما ووجدتم أأنفسكم في حاجة ماسة٬، تحركتم بسرعة ددوونن سؤاالل أأوو تردّددد لتتأكدوواا من تأميین ااحتيیاجاتكم. 
"أأحبب قريیبك هھھھكذاا. أأحبواا االغرباء٬، أأحبواا أأعدااءكم هھھھكذاا". هھھھل هھھھذاا أأمر ططبيیعي؟ بالطبع ال. من وويیقولل يیسوعع 

يیستطيیع أأنن يیعيیش على هھھھذاا االمستوىى؟ االمحبة غيیر االمجتزأأةة ٬4، االمحبة غيیر ااألنانيیة نحو ااآلخريین٬، من 
بة االتي يیطلبهھا هللا منا٬، سيیحاوولل أأنن يیبّررر نفسهھ أأمامم هھھھذاا االمستوىى؟ ال أأحد٬، ووهھھھذهه هھھھي االِعبرةة. فكروواا في االمح

ووهھھھذاا يیقودد إإلى االخطوةة االثانيیة.  
 
 

إإقبلواا االمحبة االتي يیقّدمهھا لنا هللا  
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هھھھذاا هھھھو االمفتاحح لفهھم هھھھذهه االقصة٬، عليینا أأنن ندرركك بأننا فقرااء. لكي نهھتم بأمر االفقرااء عليینا أأنن ندرركك فقرنا نحن. 
م يیكن يیفهھم هھھھذاا٬، لم يیكن يیفهھمهھ.ووهھھھذاا ما كانن يیسوعع يیفعلهھ في قلب االرجل ووفي حيیاتهھ٬، لكن االرجل ل  

 
فكروواا معي في هھھھذاا. عندما قالل يیسوعع "ما هھھھو مكتوبب في االشريیعة؟"٬، ووأأجابهھ ذذااكك "تحب االربب إإلهھك من كل 
قلبك وومن كل فكركك وونفسك ووقدررتك٬، ووتحب قريیبك كنفسك"٬، فيیقولل يیسوعع عندهھھھا "أأنت على حق٬، بالصواابب 

أأنن سمع جواابب يیسوعع "ال يیمكنني أأنن أأفعل هھھھذاا. ال يیمكنني أأنن أأجبت٬، إإفعل هھھھذاا فتحيیا". ماذذاا لو قالل االرجل بعد 
أأحب هللا من كل قوتي. ال يیمكنني أأنن أأحب قريیبي مثل نفسي. ال يیمكنني أأنن أأظظهھر هھھھذاا االنوعع من االمحبة. 
إإررحمني يیا هللا٬، ال يیمكنني أأنن أأعيیش بحسب هھھھذاا االمستوىى." لو أأنن هھھھذاا االرجل٬، معلم االشريیعة هھھھذاا٬، كانن جواابهھ 

االمحاددثة كلهھا تغيیرتت٬، أأليیس كذلك؟ هھھھكذاا٬، لكانت  
 
 

ررووحيیًا وويیحاوولل أأنن  ااأنهھ فقيیر. لقد ظظّن بأنهھ غني ررووحيیًا٬، لكنهھ كانن فقيیرً بذذلك االرجل يیحتاجهھ هھھھو أأنن يیدرركك ما كانن 
لكي يیكونن لديینا قلب االرحمة هھھھذاا٬، عليینا أأنن ندرركك فقرنا ووأأنن نحررر االطريیق أأمامنا لكي نعرفف  لك٬،لذيیبّررر نفسهھ. 

ررحمتهھ. ندرركك فقرنا فنعرفف ررحمتهھ.  
 
 

االحقيیقة االتي في ااألسفارر االمقدسة هھھھي أأننا أأنا ووأأنتم كنا بالفعل أأموااتًا بالخطايیا٬، نرتع في االعصيیانن وونستحق 
أأررسل اابنهھ االوحيید لكي يیشفيینا من جرووحح خطايیانا٬، لكي يیقيیمنا٬، لكي يیطهھرنا  قداالموتت ااألبديي٬، ووهللا االعلي 

وويیجعلنا كامليین. وولقد ددفع هھھھو ثمن كل ذذلك. هھھھذهه ررحمة هللا من نحونا٬، ووهھھھذاا هھھھو االمفتاحح. لن نستطيیع أأبًداا أأنن 
حمة االتي هھھھي من نظهھر االمحبة ااإللهھيیة لألخريین قبل أأنن نقبل نحن االرحمة ااإللهھيیة. لن نستطيیع أأبًداا أأنن نظهھر االر

أأنن نعرفف عمق جوهھھھرنا٬، ووهھھھذاا ما يیجعل منا  بأنفسنا االرحمة االتي هھھھي من ططبيیعة هللا. نختبرططبيیعة هللا حتى 
مسيیحيیيین مدفوعيین ببشاررةة ااإلنجيیل. فإذذاا لم تصرخواا ططالبيین االرحمة من هللا٬، فال يیهھم مقداارر صالحكم بحسب 

مة االتي ستظهھروونهھا ألننا نحتاجج أأنن يیكونن في قلوبنا معايیيیر هھھھذاا االعالم٬، فستكونونن محدوودديین في مقداارر االرح
االرحمة االتي هھھھي من هللا٬، وواالتي ستنبع بعد ذذلك إإلى ااآلخريین.  

 
 

قّدمواا االمحبة االتي يیرغب هللا في أأنن نقّدمهھا  
ووهھھھذاا يیقودد  هھھھو لنا. ٬، نحن نقبل االمحبة االتي يیقّدمهھامنا هھھھذاا هھھھو جمالل ااألمر٬، نحن نعرفف االمحبة االتي يیطلبهھا هللا

. هھھھناكك ررحمة في ددااخلنا تنبع منا نحو نقّدمهھاأأنن  في ي يیرغب هللاتاالمحبة اال نقّدمم عندماإإلى االخطوةة االثالثة٬، 
االنعمة. ووهھھھذاا مهھم جًداا٬، لهھذاا االتي دداافعهھا ااآلخريین. ووهھھھذهه هھھھي بشاررةة ااإلنجيیل أأيیهھا ااإلخوةة ووااألخوااتت٬، االرحمة 

عندما تكونن محبة هللا   مرتبطة بمحبتنا لآلخريین. ألنهھبتنا !نرىى مرةة تلو ااألخرىى في ااألسفارر االمقدسة أأنن مح
خريین تنبع بشكل فائق للطبيیعة مما فعلهھ هللا في قلوبنا.فمحبتنا لآلأأمًراا ووااقًعأ في قلوبنا٬، عندهھھھا   
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فهھذاا هھھھو  طريیقة االتي نرىى فيیهھا ااآلخريین٬، لذلكقلبهھ٬، ررحمتهھ٬، نعمتهھ فيینا تحولنا ووتغيیر اال .نامُ لزِ محبة االمسيیح تُ 
ساعدةة دداافعنا لم هھھھو االشعورر بالذنب يیسنصب أأعيیننا. ل هھھھذاا ثانيیة ألنني أأرريید أأنن أأبقيیهھفتاحح. أأرريید أأنن أأعيید ماال

االفقيیر.  
 
 

ر على حقيیقتهھ. نحتاجج أأنن نرىى غنانا يیعليینا أأنن نوااجهھ االحيیاةة على حقيیقتهھا من حولنا. نحتاجج أأنن نرىى االفق أأظظن أأنن
ا "يیجب أأنن نعطي للفقيیر ألنهھ لديینا االكثيیر من االمالل٬، ألننا سنشعر بالسوء على حقيیقتهھ. لكن إإذذاا توقفنا هھھھنا ووقلن

إإذذاا لم نفعل"٬، عندهھھھا لن يیطولل ااألمر كثيیًراا ألنهھ سيیستهھلكنا. لذاا أأرريید أأنن أأتجنب هھھھذاا.  
 
 

هھھھذاا ال يیعني أأنهھ ال يیمكننا أأنن نفتح عيیوننا على هھھھذهه االحقائق. بل نحتاجج أأنن نرىى هھھھذهه االحقائق. نحتاجج أأنن ندرركك أأنن 
ما يیحفزنا لخدمة االفقيیر ليیس هھھھو االذنب بل بشاررةة ااإلنجيیل. ألنن لديینا إإلهھًا قد أأررسل اابنهھ ليیصبح فقيیًراا حتى نغتني 

٬، هھھھذاا إإنجيیل االتشجيیع على االعطاء٬، ألنن يیسوعع  9وو  8بفقرهه. هھھھذاا موجودد في ررسالة كوررنثوسس االثانيیة نحن 
فيیض إإلى ااآلخريین.لكي يیبطبيیعتهھ قد فعل هھھھذاا في قلوبنا ووفي حيیاتنا   

 
 

لماذذاا عندما تروونن في ززقاقق مظلم ررجالً يیستغيیث في ووضع خطر تذهھھھبونن لمساعدتهھ؟ لماذذاا تنظروونن إإلى بائعة 
خ أأوو مريیض٬، لماذذاا قد تعتبروونن من ر أأوو ووسِ هھھھوىى أأوو سكيیر أأوو مدمن على االمخدررااتت أأوو شخص مكرووهه أأوو خطِ 

هھھھم في أأسوأأ ااألووضاعع؟ لماذذاا يیشّدكم قلبكم إإليیهھم؟ لماذذاا تذهھھھبونن إإليیهھم ددوونن سؤاالل أأوو تردددد؟   
 
 

ن يیقد أأتى عليیكم يیومم كنتم فيیهھ مكرووهھھھمع أأنكم قد ال تختبروونن أأبًداا هھھھذهه االظرووفف االجسديیة٬،  تعلمونن أأنهھألنكم 
شيء فيیكم يیمكن أأنن  يیوجدوولم يیعد  ووأأحاطط بكم من كل ناحيیة.ووتعاظظم خطر االخطيیة ووكنتم أأموااتًا بالخطيیة. 

االحيیاةة٬،  يیجذبب ااآلخريین إإليیكم. ووجاء يیسوعع ووفتش عليیكم٬، ووووصل إإلى أأعماقق قلوبكم االجريیحة وواالميیتة. ووأأعطاكم
ووأأنن ال أأنن تظهھروواا هھھھذاا االنوعع من االرحمة لآلخريین٬،  ااآلنن من االمنطقي أأصبحإإذذاا  .ووططهھّركم٬، ووجعلكم كامليین

خلف ستاررةة االضبابب االتي أأصبحت شائعة في ثقافة االمجتمع ااإلستهھالكي. "حسنًا٬، إإليیكم  وااختبئتوو تجلسواا
. أأجل٬، عليینا أأنن نكونن حكماء٬، يیجب أأنن نكونن ااألسبابب االتي ال تمكننا من إإعطاء االفقرااء٬، هھھھذاا ووهھھھذاا ووذذااكك"

لل ررحمة هللا حكماء في كيیفيیة ااستعمالل االمواارردد االتي أأعطانا إإيیاهھھھا هللا. لكن عن ٬، فالرحمة االتي قلوبكمدما تحوِّ
إإلى ااآلخريین يیكونن دداافعهھا هللا. قلوبكمتفيیض من   

 
 

يي جلب االفقر على نفسهھ؟ ماذذاا عن االفقيیر االذيي ذترضض بنا حقًا أأنن نهھتم بالفقيیر االاالبعض يیقولونن "حسنًا٬، هھھھل يیف
؟ في هھھھذاا هھھھل يیفترضض بنا مع ذذلك أأنن نهھتم بهھ ااتخذ قرااررااتت في حيیاتهھ٬، قرااررااتت سيیئة٬، وواالتي جلبت عليیهھ االفقر.

االنطاقق٬، أأحب ما قالهھ "جوناثانن إإددووااررددزز":  
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يین من ووااجب أأنن عفِ أأصبحواا فقرااء بسبب تبطّلهھم ووكسلهھم ووتدليیلهھم ألنفسهھم٬، فنحن لسنا مع ذذلك مُ  كانواا قد إإذذاا

االعذرر كيیال نعتني بهھم٬، سنكونن نساعدهھھھم إإال إإذذاا ااستمروواا في ااررتكابب هھھھذاا االنوعع من االسيیئاتت. إإذذاا أأعطيینا ألنفسنا 
. لقد أأحبنا االمسيیح ووأأشفق عليینا "أأحبواا بعضكم بعًضا كما أأحبنا االمسيیح"نتصرفف بطريیقة معاكسة لوصيیة 

ووبذلل نفسهھ لكي يیريیحنا من كل تلك االحاجاتت وواالبؤسس االتي جلبناهھھھا على أأنفسنا بسبب حماقتنا ووشرووررنا. نحن 
وواالتي يیمكننا بفضلهھا أأنن نعيیش وونكونن االثرووااتت االتي أأمنهھا هللا لنا  نرمي جانبًا تلك بسبب حماقتنا بشكل مستمر

سعدااء ططواالل ااألبديیة٬، وومع ذذلك هھھھو أأحبنا.  
 
 

أأجل! كلنا جلبنا االفقر على أأنفسنا٬، ووجاء يیسوعع إإليینا ووخلّصنا ووفداانا برحمتهھ ووبمحبتهھ. لذاا ال تفكروواا بالرحمة 
بشكل جذرريي عن تفكيیر االعالم. ألنن ااإلنجيیل يیجريي فيینا نا يیختلف ريیريیقة االتي يیفكر بهھا االعالم٬، فتفكبذااتت االط
تحوالً...  

 
 

ر عنهھا في هھھھذاا االمقطع ليیست لمجردد تسيیيیر ااألمورر. االمحبة ال تضع محبتهھ ملزمة٬، محبتهھ شاملة. االرحمة االمعبَّ 
شرووططًا حولل من عليینا أأنن نحب. من االوااضح أأنن جزًءاا من هھھھذهه االقصة يیهھدفف ألنن يیشّددد لمعلم االشريیعة هھھھذاا٬، 

على أأنن االذيي يیسعى لكي يیحّد من مفهھومهھ لمن هھھھو قريیبهھ٬، عليیهھ أأنن يیدرركك أأنن قريیبهھ كل من هھھھو محتاجج.  
 
 

يیسوعع يیقولل "إإلى أأيي حد عليینا أأنن نذهھھھب في هھھھذاا  بالقربب مننكادد نسمع االموااططن ااألميیركي االعادديي االوااقف هھھھنا 
حسنًا٬، عمن أأنا مسؤوولل اا. هھھھذلبديیهھي أأنهھ عليینا أأنن نكونن حذرريین حولل هھھھذاا االشأنن ووهھھھذاا ووااألمر؟"٬، أأيي من اا

بالفعل؟ أأليیس هھھھذاا عمل االحكومة؟ ما لديي بالكادد يیكفيیني ألعتني بنفسي". وويیقولل يیسوعع "أأحبب قريیبك كنفسك"٬، 
ووهھھھذاا أأمر مختلف تماًما.  

  
 

. إإنهھ يیضمن شفاء هھھھذاا هھم٬، ررحمة ال تحّد كم يیجب أأنن نحبااألشخاصص االذيین يیجب أأنن نحبهھم ددررحمة ال تحدّ إإنهھا 
الكامل من االبداايیة إإلى االنهھايیة. فهھو يیستمر بالعطاء وواالعطاء وواالعطاء٬، فهھو ال يیرمي لهھ شيیًكا ب االمجرووحح االرجل

محبتهھ شاملة٬، وومحبتهھ مكلفة.فمحبتهھ تلزمهھ٬،  ألننفي حيیاةة االرجل.  يینخرططببساططة وويیرحل تاررًكا إإيیاهه٬، بل   
 
 

إإلرجل إإلى  االواادديي ووأأنن يیذهھھھبال تنسواا أأنن االرحمة تتطلب ااتخاذذ االمخاططر. إإنهھا لمخاططرةة كبيیرةة أأنن يیتوقف في 
جدوولل أأعمالهھ ووصحتهھ ووأأمواالهھ٬، كل هھھھذاا بسبب ررجل ال يیعرفهھ٬، كل هھھھذاا بسبب ررجل سيیؤنبهھ بمخاططًراا بأمانهھ وو

أألقى عليیهھ نظرةة. إإنتبهھواا إإلى أأنن االكاهھھھن وواالالوويي وواالسامريي ثالثتهھم  أأنهھ بعض االناسس في مجتمعهھ لمجردد حتى
ةة وويیخاططر بسد حاجة االرجل.رططاخماال يیقبليیروونن حاجة االرجل٬، لكن ووااحدااً فقط   
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أأجل٬، يیتطلّب إإظظهھارر االرحمة من هللا مخاططر كبيیرةة٬، ووتضحيیاتت عظيیمة٬، ووااستثمارًراا مضحيیًا على االصعيید 
االشخصي. فالسامريي قد تدخل بشكل شخصي حميیم في حيیاةة ذذلك االرجل. أأحببت ما قالهھ أأحد االمعلّقيین. "كانن 

 ألشخاصص االمتديیّنيین االذيي يیحمونن أأنفسهھم من حاجاتت ااآلخريین". يیسوعع يیهھاجم ااإلكتفاء االذااتي االذيي يیعيیش فيیهھ اا
أأنتم بيین االذيین يیحمونن أأنفسهھم من حاجاتت ااآلخريین. االذيین يیبتعدوونن  ااّدووعَ أأنن تُ  في ّد أأووعَ أأنا ال أأررغب في أأنن أأُ 

وويیحفظونن أأنفسهھم عن حاجاتت االعالم حولنا في مديینتنا ووبيین كل ااألمم.  
 
 

ااتّخاذذ مخاططر كبيیرةة٬، ووتضحيیاتت كبيیرةة. لكن االرحمة من هللا مكافأتهھا عظيیمة يیتطلب إإظظهھارر االرحمة من هللا 
جًداا. إإليیكم االصوررةة. هھھھذهه االكلفة قد ددفعهھا االسامريي٬، ددوونن شك٬، لقد كلّفت االسامريي ووستكلّف كل فردد ووكل عائلة 

ألمم٬، ستكونن االكلفة ووكل كنيیسة. عندما نبدأأ نسمح لرحمة هللا ووللبشاررةة بأنن يیتدفقا منا إإلى هھھھذهه االمديینة ووإإلى كل اا
كبيیرةة. لكني أأررجوكم أأنن تأخذوواا بعيین ااإلعتبارر أأنن كلفة عدمم إإظظهھارر االرحمة هھھھي أأكبر ووأأكبر بكثيیر.  

 
 

االمليیارر وونصف إإنسانن االذيین وواالكلفة عظيیمة على االكلفة عظيیمة٬، كلفة ررؤؤيیة االحاجة وواالنظر في ااإلتجاهه ااآلخر. 
أأبًداا. ستكونن االكلفة ااألبديیة كبيیرةة عليیهھم. ستكونن  اهھھھال يیعرفونن ااإلنجيیل ووسيیعيیشونن وويیموتونن ددوونن أأنن يیسمعو

يیموتونن كل يیومم من االجوعع وومن أأمرااضض يیمكن تفادديیهھا. االذيین االكلفة كبيیرةة على االستة ووعشريین أألف ططفل 
ستكونن االكلفة كبيیرةة إإذذاا ما ااستمريینا في إإنفاقق موااررددنا على أأنفسنا.  

 
 

بيینما نسمع  أأيیًضا ٬، بل ستكونن كبيیرةة عليینا نحنووحدهھھھم عليیهھملكنني أأرريید أأنن أأقولل لكم أأنن االكلفة لن تكونن كبيیرةة 
عن تلك االحاجاتت بأذذنن صّماء وونرااهھھھا بعيین عميیاء. ووعندهھھھا ستفوتنا االحيیاةة ااألبديیة٬، تذكروواا سيیاقق االقصة. 

نتلقى محبة هللا وونعكسهھا لآلخريین٬، إإلى االناسس من حولنا. سيیفوتنا االفرحح  إإذذ لهھ سيیفوتنا االفرحح االذيي ال نهھايیة
يي ووااإلكتفاء االنابع من قلب يیفيیض بالرحمة.ااألبد  

 
 

ال يیمكننا أأنن نفبركك االمحبة تجاهه هللا وواالمحبة عرفف االمحبة االتي يیتطلّبهھا ااألمر. نحن إإذًذاا نهھھھل نريید هھھھذاا قلبًا كهھذاا؟ 
تجاهه االقريیب. لذاا عليینا أأنن نقبل االمحبة االتي يیقّدمهھا لنا. إإصرخواا٬، أأططلبواا أأنن تنزلل االرحمة على نفوسكم ووأأنن 

لل االرحمة إإلى قلوبكم٬، ررحمة من هللا٬، ووإإنجيیل مشبّع بالرحمة٬، يیفيیض إإلى ااآلخريین من حولنا.تنز  
 
 

أأسألل هللا أأنن نكونن كأفردد ووكعائالتت معرووفيین بالرحمة على االمحتاجيین في االعالم٬، االتي دداافعهھا بشاررةة ااإلنجيیل.  


