
ِت ٱْْلَْرُض، َولَِو ِلَذِلَك ََل نَْخَشى َولَْو تََزْحَزحَ .2

. َحارِ ٱْنقَلَبَِت ٱْلِجبَاُل إِلَى قَْلِب ٱْلبِ 

.  َهاْعَزُع ٱْلِجبَاُل بُِطُمو ِ تَتَزَ . تَِعجُّ َوتَِجيُش ِميَاُهَها.3

.ِسََلهْ 

ُح َمِدينَةَ .4  ٱهلِل، َمْقِدَس َمَساِكِن نَْهٌر َسَواقِيِه تُفَر ِ

 ِ . ٱْلعَِلي 



يُِعينَُها ٱهللُ ِعْندَ . عَ ٱهللُ فِي َوَسِطَها فَلَْن تَتََزْعزَ .5

ْبحِ  .إِْقبَاِل ٱلصُّ

ِت ٱْْلَُممُ .6 أَْعَطى َصْوتَهُ، . اِلكُ تََزْعَزَعِت ٱْلَممَ . َعجَّ

.َذابَِت ٱْْلَْرضُ 

.ِسََلهْ . لَهُ يَْعقُوبَ َمْلَجأُنَا إِ . َربُّ ٱْلُجنُوِد َمعَنَا.7

وا ٱْنُظُروا أَْعَماَل ٱهلِل، َكْيَف َجعََل ِخَربًا فِي .8 َهلُمُّ

.ٱْْلَْرِض 



ُن ٱْلُحُروِب إِلَى أَْقَصى ٱْْلَ .9 يَْكِسُر . ْرِض ُمَسك ِ

ْمحَ  . ارِ بَاُت يُْحِرقَُها بِٱلنَّ ٱْلَمْركَ . ٱْلقَْوَس َويَْقَطُع ٱلرُّ

، تَعَالَى بَْيَن ٱْْلَُممِ أَ . ُكفُّوا َوٱْعلَُموا أَن ِي أَنَا ٱهللُ .10

.أَتَعَالَى فِي ٱْْلَْرِض 

.ِسََلهْ . لَهُ يَْعقُوبَ َمْلَجأُنَا إِ . َربُّ ٱْلُجنُوِد َمعَنَا.11



بُهُ قَائِ .25 يَا ُمعَل ُِم، َماَذا »: َلً َوإَِذا نَاُموِسيٌّ قَاَم يَُجر ِ

.«أَْعَمُل ِْلَِرَث ٱْلَحيَاةَ ٱْْلَبَِديَّةَ؟

َكْيَف . اُموِس َما ُهَو َمْكتُوٌب فِي ٱلنَّ »: فَقَاَل لَهُ .26

.«تَْقَرأُ؟

بَّ إِلَهَ »: فَأََجاَب َوقَالَ .27 ْن َك ِمْن ُكل ِ قَْلبَِك، َومِ تُِحبُّ ٱلرَّ

ُكل ِ نَْفِسَك، َوِمْن ُكل ِ قُْدَرتَِك، َوِمْن ُكل ِ فِْكِرَك، َوقَِريبََك ِمثَْل 

.«نَْفِسكَ 

َواِب أََجْبتَ »: فَقَاَل لَهُ .28 .«عَْل َهَذا فَتَْحيَااِفْ . بِٱلصَّ



َر نَْفَسهُ، قَاَل ِليَُسوعَ .29 ا ُهَو فَِإْذ أََراَد أَْن يُبَر ِ َوَمْن ُهَو »: َوأَمَّ

.«قَِريبِي؟

ى اِزًَل ِمْن أُوُرَشِليَم إِلَ إِْنَساٌن َكاَن نَ »: فَأََجاَب يَُسوُع َوقَالَ .30

ْوهُ  ُحوهُ، َوَمَضْوا َوتَرَ أَِريَحا، فََوقََع بَْيَن لُُصوٍص، فَعَرَّ ُكوهُ  َوَجرَّ

.بَْيَن َحيٍ  َوَمْيتٍ 

، فََرههُ َوَجاَز ُمقَابِلَ فَعََرَض أَنَّ َكاِهنًا نََزَل فِي تِْلَك ٱلطَّ 31 ِِ .هُ ِري

ٱْلَمَكاِن َجاَء َونََظَر َوَجازَ َوَكَذِلَك ََلِويٌّ أَْيًضا، إِْذ َصاَر ِعْندَ .32

.ُمقَابِلَهُ 



ا َرههُ تََحنَّنَ َولَِكنَّ َساِمِريًّا ُمَسافًِرا َجاَء إِلَ .33 ، ْيِه، َولَمَّ

ا، بَّ َعلَْيَها َزْيتًا َوَخْمرً فَتَقَدََّم َوَضَمَد ِجَراَحاتِِه، َوصَ .34

.لَى فُْنُدٍق َوٱْعتَنَى بِهِ َوأَْرَكبَهُ َعلَى َدابَّتِِه، َوأَتَى بِِه إِ 

ا َمَضى أَْخَرَج ِدينَ .35 اَرْيِن َوأَْعَطاُهَما َوفِي ٱْلغَِد لَمَّ

ثََر بِِه، َوَمْهَما أَْنفَْقَت أَكْ ٱْعتَنِ : ِلَصاِحِب ٱْلفُْنُدِق، َوقَاَل لَهُ 

. فَِعْنَد ُرُجوِعي أُوفِيكَ 



َصاَر قَِريبًا ِللَِّذي فَأَيَّ َهُؤََلِء ٱلثَََّلثَِة تََرى.36

. «َوقََع بَْيَن ٱللُُّصوِص؟

ْحَمةَ ٱلَِّذي َصنََع َمعَهُ »: فَقَالَ .37 فَقَالَ . «ٱلرَّ

ا َوٱْصنَْع ٱْذَهْب أَْنَت أَْيضً »: لَهُ يَُسوعُ 

.«َهَكَذا



:  10، لوقا 9/11/22عظة يوم األحد الثالث عشر بعد الثالوث ، 
.، ليكتور ستوفرز ، كنيسة الصليب25-37

.  حدأعزائي المصلين ، سيدة مسنة لديها طفَلن متزوجان وحفيد وا. 1
في كل عام في أعياد الميَلد وعيد الميَلد ، كان الجميع يأتون 

الهدايا شرب القهوة ، تبادل.  ويستمتعون بساعات قليلة من الوقت معًا
.  دةثم أصبحت السيدة بحاجة إلى المساع.  ، العشاء ، الوداع قبلتين

دة لكنها كانت تربطها عَلقة جي.  عاش اْلطفال والحفيد بعيًدا جًدا
.   عاشت امرأة في منتصف العمر على بعد بضعة منازل.  بجيرانها

يد حل سع.  وافقت على رعاية الجار المحتاج وإحضار المشتريات معها
.لجميع اْلطراف



بعد وفاة السيدة بوقت قصير ، عند قراءة الوصية ، . 2

اتضح مدى سعادة الحل بالنسبة للمرأة في منتصف 

ذهب المال .  كان للسيدة الراحلة منزل ومال.  العمر

منزل المرأة في منتصف العمر مقترنًا بطلب .  لألطفال

انفصل الورثة ولم يسمعوا من بعضهم .  رعاية القبر

.البعض لسنوات عديدة



سنوات ، أصبح من الواضح أن 10بعد ذلك ، وبعد أكثر من . 3

حددت إدارة المقبرة مكان الحفيد الذي .  القبر لم يتم اَلعتناء به

ثم طلبت.  هذا يشير إلى الجار.  عاش بعيًدا وطلبت منه اَلعتناء به

لكنها قالت إنها.  إدارة المقبرة من الجار تنظيف القبر بشكل صحيح

كانت المحكمة ستلزمها .  تشعر باْلسف حقًا ، لكنها لم تعد مسؤولة

هذه قد .  فقط برعاية القبر لمدة عشر سنوات عندما ورثت الميراث

.انتهت اآلن



يمكن أن ".  النفاق"أو " العمل على الحكم"يمكن تسميتها . 4

إذا أعطاك .  تكون المواقف التي نواجه فيها كليهما مختلفة تماًما

زميلك جزًءا فقط من المعلومات حول قضية مهمة وشرح َلحقًا 

عندما يكون الجميع في .  أنك لم تسأل السؤال الصحيح أيًضا

دائرة اْلصدقاء للزوجين ، يعلم الجميع أن أحد الشريكين يخون 

بعد كل شيء ، أنت َل تريد .  اآلخر ، لكن الجميع صامتون

إذا حافظنا على اَلتصاَلت فقط ْلننا نأمل في .  المشاركة

.الحصول على ميزة



على الرغم .  عندما يقص الجار حديقته حتى خط الحديقة. 5

من أنه يعرف عن هذه الزاوية الصغيرة ، والتي يمكن أن 

يقصها بسهولة ، ولكن يصعب الوصول إليها من المنزل 

.   كل هذا سلوك َل تشوبه شائبة من الناحية القانونية.  المجاور

ولكن كيف سيكون شكل عالمنا إذا عملنا جميعًا .  تماما صحيح

على القاعدة؟  أو إذا كنا نساعد فقط إذا توقعنا ميزة منها؟  في 

.حالة النفاق ، نعد أنفسنا بميزة من خَلل عدم المساعدة



يأخذنا الكتاب المقدس ، اإلنجيلي لوقا ، في .  السادس السادس.6

.  محادثة بين يسوع ومعلم يهودي للشريعة.  حوار عقائدي

سيدي ، ماذا علي أن أفعل ْلرث الحياة اْلبدية؟  وراء السؤال 

ما الذي علي فعله لجعل حياتي ناجحة؟  كيف أتصرف : أيًضا

محاور يسوع يعرف.  بشكل صحيح؟  تم توضيح النظرية بسرعة

يجب أن نحب : إنه يعرف كيف يجب أن يكون.  الوضع القانوني

من هو جاري؟  يتبع النظرية المثال : ثم يسأل.  هللا وقريبنا

.العملي ، قصة السامري الصالح



هناك شخص في حالة طوارئ ، مصاب بجروح . 7

لم يكن هناك التزام قانوني للمساعدة .  خطيرة وسرقة

لكن الكاهن والَلوي ، أي .  ، ولكن الحاجة واضحة

فقط الثالث ، .  خادم الهيكل ، يمرون دون مساعدة

يتضح هنا أننا بحاجة إلى قلوبنا .  السامري ، يساعد

.إذا أردنا فعل اْلشياء الصحيحة



إذا كان شخص ما يحتضر على جانب الطريِ وواصلنا السير ، . 8

يُنظم عدم تقديم .  فستكون هذه جريمة يعاقب عليها القانون اليوم

ولكن عندما .  المساعدة باعتباره جريمة جنائية في القانون الجنائي

نرى أن الجار لم يعد بإمكانه وضع صناديِ القمامة في الشارع 

أو أن لعبة طفل الجار المحبوبة تسقط من العربة وَل .  بمفرده

أو -ثم يمكننا المضي قدًما مع اإلفَلت من العقاب .  تَلحظ اْلم ذلك

عن طريِ اختيار التقاط الحيوان المحشو وتقديم .  التصرف

.المساعدة في الصناديِ



كم مرة توجد مواقف صغيرة جًدا في الحياة اليومية يكون . 9

من المفيد فيها أن نساعد؟  كيس الخبز الذي يبقى على 

الباب .  المنضدة وعليك فقط أن تنادي المالك بصوت عالٍ 

العملة .  الذي نحتفظ به مفتوًحا أمام شخص هخر للمرور منه

نحن .  التي تم إسقاطها والتي نلتقطها ونعيدها إلى المالك

لكن تحويل قلبك إلى .  لسنا ملزمين للقيام بأي من هذا

.اآلخرين هو ما يحدد وحدتنا المسيحية



السامري .  كلمتا الرحمة والرحمة متَلزمتان. 10

يكتشف حالة .  يشعر بالشفقة عندما يرى الضحية

يعتني .  هو يساعد.  يتعامل.  الطوارئ وتلمسه

ويدفع مقابل مزيد .  يحافظ على المكان همنًا.  بالجروح

في كلمة الرحمة ، الجزء اْلوسط مهم .  من العَلج

.القلب: بشكل خاص



عندما نغلِ قلوبنا ، غالبًا ما نصبح قاسيين من الخارج. 11

لكن إذا مررنا بالعالم .  نتفاعل بقسوة ، ربما يعني.  أيًضا

.  بقلب واسع ، فإننا نسمح ْلنفسنا أن نتأثر بما نواجهه

عندما نؤدي واجباتنا بقلب مفتوح ، فليس هناك خطر من 

ْلن ما نفعله بالقلب نفعله ".  نعمل على الحكم"أننا قد 

في حياتنا وأفعالنا يجب أن نكون هناك من .  بقناعة كاملة

.كل قلوبنا



أحبب قريبك كنفسك ، لكن الكاهن والَلوي َل . 12

خدمة .  لقد أدوا خدمتهم بعيًدا عن المعبد.  يساعدان

اآلن انتهت الخدمة ومن وجهة نظرها الضحية .  محترمة

من هو جارنا؟  من يجب أن .  ليست جارتها على ما يبدو

َل يسأل .  ألتقي بقلب مفتوح؟  يسوع قلب هذا التفكير

ْلنني إذا قررت بنفسي من هو .  يسوع من أعتبره قريبي

جاري ، عندها يمكنني أن أتحدث عن طريقي للخروج من 

.أي موقف



إنها ليست بجانبي ، بعد!  َل-قبر الجار المتوفى . 13

الزوجان حيث يغش أحدهما .  كل شيء هناك الحفيد

هم اْلقرب .  عليهم معرفة ذلك بأنفسهم!  َل-اآلخر 

شخص هخر هو !  َل-الدمية الساقطة .  إلى أنفسهم

إذا كان بإمكاني أن أقرر بنفسي ما .  أقرب مني بكثير

إذا كان الشخص اآلخر هو جاري ، فإن تبرير سبب 

.هي جاري أمر تافه/ عدم كونه 



يحدد الموقف .  لكن َل يمكنني اختيار جاري. 14

إذا احتاج .  المحدد متى أكون التالي لشخص هخر

ثم !  شخص ما إلى المساعدة وَلحظت ، فأنا التالي

.   في هذه اللحظة عليك أن تعيد نفسك!  حان وقت العمل

.  تركيز اَلنتباه على الشخص الذي يحتاج إلى المساعدة

.كن هناك عندما نحتاج



ليس من المفترض أن نتحدث .  يجب أَل نظل نظريين. 15

لم فقط عما يمكننا تحسينه في حياتنا ، أو ربما حتى في العا

علينا أن نشارك المحبة التي .  يجب أن نتحرك.  بأسره

ليس .  يجب أن نكون هناك عندما نحتاج.  يمنحنا إياها هللا

ليس حتى ْلنه يترك .  بسبب وجود قانون يلزمنا بذلك

ولكن ْلننا نعمل من قلوبنا ومن .  انطباًعا جيًدا من الخارج

.همين.  لهذا السبب قلبنا مفتوح على مصراعيه.  إيماننا


