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أهال بكم .عظتنا اليوم هي في إنجيل لوقا االصحاح  16واآليات  19الى  .31اليكم القراءة
باسم ربنا يسوع المسيح .يقول:
َكان ِإ ْنسان َغِن ٌّي وَكان يْلبس األُرجوان وناعم الثياب وهو يتَن َّعم ُك َّل يو ٍم متَرِفهاً .وَك ِ ِ
ين
ان م ْسك ٌ
َ َ ٌ
َ َ
َْ ُ َ
َ َ ََُ ُْ َ َ
َ َُ َ َ ُ
َّ ِ
ط ِرح ِعند باِب ِه مضروباً ِباْلُقرو ِح .وي ْشتَ ِهي أَن ي ْشبع ِمن اْلُفتَ ِ
ِ
الس ِاق ِط ِم ْن
ات َّ
ْ َ ََ َ
ََ
ُ
اس ُم ُه ل َع َازُر الذي ُ َ ْ َ َ َ ْ ُ
ْ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ين َو َح َمَل ْت ُه اْل َمالَِئ َك ُة ِإَلى
وح ُهَ .ف َم َ
ات اْلم ْسك ُ
َمائ َدة اْل َغن ِي َب ْل َك َانت اْلكالَ ُب تَأْتي َوَتْل َح ُس ُق ُر َ

ِح ِ ِ ِ
ات اْل َغِن ُّي أ َْيضاً َوُد ِف َنَ .ف َرَف َع
يمَ .و َم َ
ْ
ضن إ ْب َراه َ
اه ِ ِ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ضِن ِهَ .فَن َادىَ :يا
يم م ْن َبعيد َولِ َع َازَر في ح ْ
إ ْب َر َ

َع ْيَن ْي ِه ِفي اْله ِاوي ِة و ُهو ِفي اْلع َذ ِ
اب َوَأرَى
َ
َ َ َ َ
ِ ِ ِ
ف
يم ْار َح ْمِني َوأ َْرِس ْل لِ َع َازَر لَِيُب َّل َ
ط َر َ
أَبي إ ْب َراه ُ

يبَ .فَق ِ ِ
ِإ ِ ِ ِ ٍ
اء ويب ِرَد لِس ِاني ألَِني مع َّذ ٌب ِفي َه َذا الل ِه ِ
يمَ :يا ْابِني ا ْذ ُك ْر أََّن َك
َُ
َ
ْ
صَبعه ب َم َ َُ َ
ال إ ْب َراه ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
اآلن ُه َو َيتَ َع َّزى َوأ َْن َت تَتَ َع َّذ ُبَ .وَف ْو َق َه َذا
استَ ْوَف ْي َت َخ ْي َرات َك في َحَيات َك َوَك َذل َك ل َع َازُر اْلَبالََياَ .و َ
ْ
ِِ
َّ ِ
ِ
ال َيْق ِد ُرو َن
ور ِم ْن َه ُهَنا ِإَل ْي ُك ْم َ
يم ٌة َق ْد أُ ْثِبتَ ْت َحتَّى ِإ َّن الذ َ
ين ُي ِر ُيدو َن اْل ُع ُب َ
ُكله َب ْيَنَنا َوَب ْيَن ُك ْم ُهَّوةٌ َعظ َ
ِ
والَ َّال ِذ ِ
ِ
َن تُْرِسَل ُه ِإَلى َب ْي ِت أَِبي .أل َّ
َن لِي
َسأَُل َك ِإذاً َيا أََبت أ ْ
َ
ين م ْن ُهَن َ
اك َي ْجتَ ُازو َن إَل ْيَناَ .فَق َ
ال :أ ْ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يم:
َخ ْم َس َة ِإ ْخ َوٍة َحتَّى َي ْش َه َد َل ُه ْم لِ َك ْي َ
ال َيأْتُوا ُه ْم أ َْيضاً إَلى َم ْوض ِع اْل َع َذاب َه َذاَ .ق َ
ال َل ُه إ ْب َراه ُ
ِ
ِ
اهيم .بل ِإ َذا مضى ِإَلي ِهم و ِ
ِع ْندهم موسى واأل َْنِبي ِ
احٌد ِم َن
َ َ
ال :الَ َيا أَِبي ِإ ْب َر َ َ ْ
اء .لَي ْس َم ُعوا م ْن ُه ْمَ .فَق َ
ْ ْ َ
َ ُْ ُ َ َ َ ُ
األَمو ِ
ات
َْ

األَمو ِ
ات
َْ

ِ ِ
ِ
اء وحتى ِإن َقام و ِ
ِ
احٌد ِم َن
َيتُ ُ
وبو َنَ .فَق َ
ْ َ َ
وسى َواأل َْنبَي َ
ال َل ُه :إ ْن َك ُانوا الَ َي ْس َم ُعو َن م ْن ُم َ
ص ِد ُقو َن
ُي َ
هذه كلمة الرب يسوع المسيح

زوج رجال .واحد غني واألخر فقير .الغني يعيش في الرفاهية بال حساب .كل يوم عنده
حفل في بيته .حتى أيام السبت اللي كان مفروض ما يعمل فيه شي حسب شريعة موسى
كان هو يتنعم تنعما فاخرا .ربما كان يمشي للمجمع ويجلس في الصف األول مع أشراف

المدينة والدينيين النه مثلهم يحب المقاعد األولى ويحب الناس ترحب به وتخشاه .كل يوم
كان حفل في بيته وبابه مفتوح للجميع .للجميع ،قلت؟ حتى لهذا المسكين لعازر اللي كان
مطروح عند باب داره؟ ال .للضيافة حدود والترحيب هو لألصحاء .أما هذا المسكين ،فهو
ِ ِ
ِ
وح ُه.
كله وسخ ومتشرد .القيح في يديه وقدميه .حتى اْلكالَ ُب َك َانت تَأْتي َوَتْل َح ُس ُق ُر َ
أكيد أن الغني كان يعرف أمر هللا في شريعة موسى بخصوص المساكين .هللا نفسه أمر :أََنا
ير ِفي أَر ِ
َخيك ِ
ِ
ِ
الف ِق ِ
الم ْس ِك ِ
ض َك .لكن الغني مثل كل الناس كان يفكر
ين َو َ
ك أل َ
يك :ا ْفتَ ْح َي َد َ
أُوص َ
ْ
أن الفقر هو بلية من هللا وأنه مكتوب .االنجيل ما يعلم هذا .بل يعلم ويوصي الغني أن ال
يعتمد على ثرواته وال المسكين يعتمد على الناس .الرب يسوع ينادي الجميع اليه النه هو
ِ
ِ
َجلِ ُك ُم ا ْفتََق َر َو ُه َو
ع اْل َم ِس ِ
جاء من هللا ليرفع اليهَ .فِإَّن ُك ْم تَ ْع ِرُفو َن ن ْع َم َة َرِبَنا َي ُسو َ
يح ،أََّن ُه م ْن أ ْ
َغِن ٌّي ،لِ َكي تَ ْستَ ْغ ُنوا أ َْنتُ ْم ِبَفْق ِِره .وأغنانا بمعرفة هللا االب بالحق في االيمان والرجاء والمحبة.
ْ
ويسوع يتكلم بحنان على المسكين وأول ما نالحظ هو أنه ذكر المسكين بإسمه :لعازر .وهذا
امى.
أمر مفرح لنا :أنا هللا يعرفنا بأسمائنا ويعرف حالتنا وهو ال يتركنا وحدنا .الَ أ َْت ُرُك ُك ْم َيتَ َ
ِ ِ
الر ُّب َي ْهتَ ُّم ِبيَ .ع ْوِني
ين َوَب ِائ ٌسَّ .
ِإِني ِآتي ِإَل ْي ُك ْم .يقول الرب .مكتوب ايضا :أ َّ
َما أََنا َفم ْسك ٌ
َو ُم ْن ِق ِذي أ َْن َتَ .يا ِإَل ِهي الَ تُْب ِطئ .أما الغني؟ فهو بدون إسم ،مجهول .ويسوع يقول أن لعازر
مات وحمَل ْته اْلمالَِئ َك ُة ِإَلى ِح ِ ِ ِ
ات اْل َغِن ُّي أ َْيضاً َوُد ِف َن .لعازر ُن ِـقــل الى السماء
يمَ .و َم َ
ْ
َ ََ ُ َ
ضن إ ْب َراه َ
والغني هبط للجحيم ومن هناك رفع عينيه وهو يتعذب فشاف إبراهيم من بعيد ولعازر في
حضنه .وحضن إبراهيم كان رمز للنعيم والراحة فهو الفردوس .الغني ،مكافأته كانت على
األرض؛ واالن يذوق الم اررة وشد’ الح اررة في ذاك اللهيب.

في الجحيم ال يوجد من يذكر الرب؛ وال رحمة هللا هي للموتى .رحمة هللا هي لإلنسان ما دام
على قيد الحياة لتنتج فيه التوبة لاليمان والغفران .والذي يرفض رحمة هللا في المسيح فهو ال
ِ
ِ
ص ْوتَ ُه َفالَ تَُق ُّسوا
يجدها في الموت النه رفضها في حياته .واالنجيل ينادي :اْلَي ْوَم إ ْن َسم ْعتُ ْم َ

ِ
ٍ
صِني يا رب ِم ْن
ولُ .ه َوَذا َ
وب ُك ْمُ .ه َوَذا َ
اآلن َوْق ٌت َمْق ُب ٌ
ُقلُ َ
اآلن َي ْوُم َخالَص .ومكتوب ايضاَ :خل ْ
ِ
أَج ِل رحمِتك ألََّنه َليس ِفي اْلمو ِت ِذ ْكر ِ
ك؟
ك .في اْل َه ِاوَية َم ْن َي ْح َم ُد َ
َُ
ْ ََْ َ ُ َْ
َْ
والغني صرخ ثالث مرات إلبراهيم :يا أبي إبراهيم .وهو يطلب إبراهيم أوال أن يرسل لعازر
ليبرد لسانه بالماء غير بطرف صبعه النه يتعذب في ذاك اللهيب .ثم طلب إبراهيم أن يرسل
َن له خمس َة ِإ ْخوٍة حتَّى ي ْشهد َلهم حتى ما يجوا هم أَيضاً ِإَلى مو ِ
لعازر ِإَلى َب ْي ِت أَِبيه أل َّ
ض ِع
ُْ ْ
َْ
َ َ َ ََ ُْ
ََْ
اب ه َذاك .وذكره إبراهيم أنه نال خيراته في حياته ولعازر نال الباليا .واآلن هو ي َّ
تعذب
اْل َع َذ ِ َ
ِِ
ِ
َّ
يم ٌة َق ْد أُ ْثِبتَ ْت َحتَّى
هناك ،ولعازر يتعزى هنا .وقال لهَ :وَف ْو َق َه َذا ُكله َب ْيَنَنا َوَب ْيَن ُك ْم ُهَّوةٌ َعظ َ
ِإ َّن َّال ِذين ي ِريدون اْلعبور ِمن ههنا ِإَلي ُكم الَ يْق ِدرون والَ َّال ِذ ِ
اك َي ْجتَ ُازو َن ِإَل ْيَنا.
َ
ين م ْن ُهَن َ
َ ُ ُ َ ُُ َ ْ َ َُ ْ ْ َ ُ َ َ
ما هي هذه الهوة العظيمة؟ هل هو الوقت الفاصل بين السماء واألرض والهاوية؟ هل هي
الدنيا التي ال يقدر القديسين في السماء أن ينزلوا اليها وال الموتى أن يرجعوا اليها ليصعدوا
الى السماء؟ كيفما كان االمر ،نحن نؤمن أن ال أحد يستطيع أن يصعد الى السماء وينزل
منها على األرض إال يسوع إبن هللا الذي في السماء .يسوع المسيح نزل هو من السماء
وعاش على االرض ومات من اجلنا ونزل الى الهاوية وأعلن إنتصاره وأخرج رجال ونساء هللا
الذين عاشوا في العهد القديم قبل ظهوره في رجائهم وصعدوا الى السماء .والرب يسوع نفسه
قام جسديا من الموت في اليوم الثالث بعد صلبه وله كل السلطان ،كما يقول في آخر الكتب
ِ ِ
ِ
ِ
يح اْل َه ِاوَي ِة َواْل َم ْو ِت.
ين .آم َ
المقدسة ،الرؤياَ :و ُك ْن ُت َم ْيتاً َو َها أََنا َح ٌّي ِإَلى أََبد اآلِبد َ
ينَ .ولِي َمَفات ُ
الموت هو نهاية الحياة الجسدية على األرض .الجسد يرجع الى التراب من حيث هو مصنوع
ود ُه ْم الَ
والروح تمشي إما للهاوية مقر الموتى تنتظر يوم القيام للسقوط في جهنـم َح ْي ُث ُد ُ
ِ
ِ
وت َو َّ
ين
ال تُ ْ
الن ُار َ
َي ُم ُ
طَفأُ .وكما يقول الرب يسوع في إنجيله للمتكبرين :ا ْذ َه ُبوا َعني َيا َمالَع ُ
ِ ِ
ِ ِِ ِ
الن ِ
ِإَلى َّ
ط ِع ُموِنيَ .ع ِط ْش ُت َفَل ْم تَ ْسُقوِني.
يس َو َمالَِئ َكِت ِه ألَِني ُج ْع ُت َفَل ْم تُ ْ
ار األََبديَّة اْل ُم َع َّدة إلْبل َ

وروِني .الروح تمشي إذن
ُك ْن ُت َغ ِريباً َفَل ْم تَأ ُْووِنيُ .ع ْرَياناً َفَل ْم تَ ْك ُسوِنيَ .م ِريضاً َو َم ْح ُبوساً َفَل ْم تَ ُز ُ
إما للهاوية ،إما تدخل الى ملكوت هللا في السماء.
وملكوت هللا ليس أكل وشرب والملذات الجسدية كما نشره النبي الكذاب .ملكوت هللا هو جود
وسالم ومحبة في الروح القدس مع القديسين .هللا موجود معهم .والرب يسوع هو الذي فتح لنا
الدخول .قبل ظهوره األول كان مقر الموتى منقسم لقسمين :القسم المسمى حضن إبراهيم؛
المعروف بالفردوس .وهو الذي ذكره الرب يسوع للص على الصليب الذي اعترف به .قال

ول َل َك ِإَّن َك اْلَيوم تَ ُكو ُن م ِعي ِفي اْل ِف ْرَدو ِ
س.
َي ُسوعُ َل ُه :اْل َح َّق أَ ُق ُ
ْ
َ
َْ

ول َل ُك ْم:
والهاوية مكان خاص لألشرار الى يوم القيامة .ولنا وعد يسوع العظيم :اَْل َح َّق اْل َح َّق أَ ُق ُ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ون ٍة َب ْل َق ِد ْانتََق َل
ِإ َّن َم ْن َي ْس َم ُع كالَمي َوُي ْؤ ِم ُن ِبالذي أ َْرَسَلني َفَل ُه َحَياةٌ أََبدَّيةٌ َوالَ َيأْتي ِإَلى َد ْي ُن َ
ِم َن اْل َم ْو ِت ِإَلى اْل َحَي ِاة .آمين .مالئكة هللا تأخذهم .آمين .المجد ليسوع .الذي يؤمن ويتعمد
ِ
اء
َج ِل اْل َج ِم ِ
يع َك ْي َيع َ
خلص؛ والذي ال يؤمن يدان يحاسب .يسوع ُه َو الذي َم َ
يش األ ْ
ات أل ْ
َحَي ُ
َِّ ِ
ِ
ِ
ِ
ات أل ْ ِ ِ
اح ِس ُبوا
يما َب ْع ُد الَ أل َْنُفس ِه ْم َب ْل للذي َم َ
ام .ويقول أيضاَ :ك َذل َك أ َْنتُ ْم أ َْيضاً ْ
فَ
َجله ْم َوَق َ
ِ ِ ِ
ع َرِبَنا.
اء َِّّلِلِ ِباْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
أ َْنُف َس ُك ْم أ َْم َواتاً َع ِن اْل َخطيَّة َوَلك ْن أ ْ
َحَي ً

أما المالعين فيتعذبون الن هللا غير موجود في الهاوية .وعذاب الدنيا هو ال شيء بالمقارنة.
ثم الغني وهو في مقر الموتى في األلم والم اررة استمر يكذب ويتمنى إبراهيم يرسل له لعازر
ليبرد شفتيه بماء .حتى في عالم الموتى ،الشرير يسخر بالحق مثل المنافق الذي يتجاهل
الحق والنظام وهو في القهر والغربة .االحمق ليس الشخص الذي فقد عقله .االحمق هو
الذي ال يسمع إلبن هللا الوحيد وال يؤمن بإسمه .مثل اللص المصلوب الذي كان يستهزئ

ال تَ ْب َرُح َع ْن ُه
َح َم َق ِفي َه ُاو ٍن َب ْي َن َّ
الس ِم ِيذ ِب ِم َد ٍق َ
بيسوع على الصليب .في الحقيقةِ ،إ ْن َد َقْق َت األ ْ
َح َما َقتُ ُه .هذا النص يعلمنا أن االنسان ما يفقد وعيه وذاكرته لما يموت.

االنسان هو ميت بالذنوب حتى يحيه يسوع الذي ظهر في الجسد .يسوع إبن هللا ا ْشتََر َك ُه َو
ان
أ َْيضاً في اللحم والدم باتخاذه جسما بشريا وهكذا تمكن أن يموت ليقضي على من َل ُه ُسْل َ
طُ
اْلمو ِت ،أ ِ ِ
يس ،ويحرر من كان الخوف من الموت يستعبدهم طوال حياتهم .مكتوب
َي إْبل َ
ْ
َْ
ايضا :فإنكم بالنعمة مخلصون ،باإليمان ،وهذا ليس منكم .إنه هبة من هللا ال على أساس
األعمال حتى ال يفتخر أحد .هذا ليس دين .إنه أعظم من الدين وكل العلوم ،إنه االيمان
بيسوع مخلصنا الحي.
الروح ال تموت ،إنها خالدة .ثمنها غالي عند هللا خالقها وواهبها لإلنسان .ثمنها هو دم يسوع
إبن هللا فادي أرواحنا بموته على الصليب .هو تحمل كل األلم وسقط عليه حكم هللا القدس.
هو البار مات من أجلنا نحن الخطاة .ويسوع هو الذي حقق لنا الخالص ،هو حي إلى أبد
اآلبدين .وله هو كل سلطان في السماء وعلى األرض .ونحن ننظر اليه ونرفع صلواتنا الى
هللا اآلب باسم يسوع الحي ونسلك له المجد والحكمة والشكر واالجالل والقدرة والقوة الى أبد
اآلبدين .آمين.

