Sunnuntai 06.10.2019- Luukas 7 :11-16. Aihe : Jeesus antaa elämän.
Lukukappaleet: Ps. 86:10-13; Job 14: 1-6, 13-15; Room. 8:18-23

السالم عليكم .عظتنا اليوم هي في إنجيل لوقا؛ االصحاح حداش الى سطاش .اليكم الق ارءة باسم
ربا يسوع:
ِ ٍ
ِ
ال ِم ِيذِه َو َج ْم ٌع َكِثيٌرَ .فَل َّما
ين َوَذ َه َب َم َع ُه َكِث ُيرو َن ِم ْن تَ َ
َوِفي اْلَي ْو ِم التَّالي َذ َه َب ِإَلى َمد َينة تُْد َعى َناِي َ
ِ ِ ِ
ول ْاب ٌن َو ِح ٌيد أل ُِم ِه َو ِهي أ َْرَمَلةٌ َو َم َع َها َج ْم ٌع َكِث ٌير ِم َن اْل َم ِد َين ِة.
ا ْقتََر َب ِإَلى َباب اْل َمد َينة ِإ َذا َم ْي ٌت َم ْح ُم ٌ
َ
ِ
ال َل َها :الَ تَْب ِكي .ثُ َّم تََق َّدم َوَلم َس َّ
ُّها
آها َّ
الن ْع َش َف َوَق َ
َفَل َّما َر َ
ف اْل َحامُلو َنَ .فَق َ
الر ُّب تَ َحَّن َن َعَل ْي َها َوَق َ
ال :أَي َ
َ َ
ِِ
ِ
َّ
َّ
الش ُّ
ول ُق ْمَ .ف َجَل َس اْل َم ْي ُت َو ْابتََدأَ َيتَ َكل ُم َف َد َف َع ُه ِإَلى أُمهَ .فأ َ
يع َخ ْو ٌ
ف َو َم َّج ُدوا هللاَ
َخ َذ اْل َجم َ
اب َل َك أَُق ُ
ِ
ِِ
ينَ :ق ْد َق ِ ِ
يم َوا ْفتََق َد هللاُ َش ْعَب ُه.
َقائل َ
ام ف َينا َنب ٌّي َعظ ٌ
َ
هذه كلمة هللا
هذه معجزة أخرى عظيمة من معجازت رينا يسوع المسيح .صنع معجزات كثيرة؛ شفى أعمى منذ
والدته ،وشفاء مشلولين ،وحرر ناس كانوا مسكونين من أرواح شريرة .وأحيا موتى ،مثال :إحياء
خادم ضابط روماني كان مات .ويسوع كان ما زال في الطريق الى بيت الضبط لما الميت رجع
للحياة .ومثل بنت أحد رؤس ِ
اء اْل َم ْج َم ِع اليهودي الذي جاء وطلب يسوع بخشوع َق ِائالًْ :ابَنِتي
ََُ
ٍ
ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ضى َم َع ُه َوتَِب َع ُه َج ْم ٌع
ك َعَل ْي َها لتُ ْشَفى َفتَ ْحَياَ .ف َم َ
الصغ َيرةُ َعَلى آخ ِر َن َس َمةَ .ل ْيتَ َك تَأْتي َوتَ َ
ض ُع َي َد َ
َكِثير وَكانوا ي ْزحمونه .في نفس الوقت ويسوع في الطريق ،ام أرَةٌ ِبن ْز ِ
ف َد ٍم ُم ْن ُذ ا ْثَنتَي َع ْش َرَة َسَن ًة
َْ َ
ٌ َ ُ َ َُ َُ
ْ
اء ْت بين اْل َج ْم ِع ِم ْن َوَر ٍاء يسوع َول َمست ثَ ْوَبه ألََّن َها َقاَل ْت :يكفي أن ألمس ِثَي َاب ُه ألشفى .نهاية
َج َ
ِ
ِ ِ
ص َل َل َها َف َخ َّر ْت
اء ْت َخائَف ٌة َو ُم ْرتَع َدةٌ ل َما َح َ
القصة في االنجيل تقول أن اْل َم ْ أرَةُ شفيت في الحين و َج َ
وَقاَل ْت ليسوع اْلح َّق ُكَّلهَ .فَقال َلها :يا ابن ُة ِإيمان ِك َق ْد َشَف ِ
اك ا ْذهِبي ِبسالَ ٍم و ُكوِني ِ
يح ًة ِم ْن
َ َ َ َْ َ ُ
َ
ُ
صح َ
َ
َ َ
َ
َ
َد ِائ ِك.
ِِ
ال لِ َرِئ ِ
وَب ْيَنما يسوع َيتَ َكَّلم َجاءوا ِم ْن َد ِار َرِئ ِ
يس
يس اْل َم ْج َم ِع َقائل َ
ينْ :ابَنتُ َك َماتَ ْت .أما َي ُسوعُ َفَق َ
َ َ
ُ ُ
الصِبي ِ
ِ
ال تَخف ِ
ُم َها َوبطرس ويوحنا
آم ْن َفَق ْ
َّة َوأ َّ
َخ َذ أَبو َّ
ط .ولما وصل ،أ ْ
يع َوأ َ
اْل َم ْج َم ِعْ َ َ :
َخ َرَج اْل َجم َ
وأخوه يعقوب ودخل البيت وأَمسك ِبي ِد َّ ِ ِ
ِ ِ
ال َل َهاَ :يا صِبَّي ُة َل ِك أَ ُق ُ ِ
ام ِت
َ َْ َ َ
الصبيَّة َوَق َ
ََ َ َ
ول ُقوميَ .ولْل َوْقت َق َ
َ

الصِبَّي ُة َو َم َش ْت .ولنا مثل لعازر الذي كان ميت مدفون منذ أربعة أيام .والرب يسوع وقف أمام
َّ
ف
الميت واألكفان تَ ُش ُّد يديه ورجليه والمنديل َيلُ ُّ
القبر ونادى بصوت عال :لعازر اخرج .فخرج ْ
ِ
ص ِان ٌع َع َج ِائ َب.
رأسه .فقال يسوع لمن حولهُ :حلوه ودعوه يذهب .الرب َعظ ٌ
يم َو َ
ِ
ال
والرب يسوع له المجد أحيانا نحن أيضا من الموت الروحي وحل عقدة الخطية وحررنا من حَب ُ
اْل َم ْو ِت لحياة جديدة وأبدية .هذا هو المسيح الذي يبشرنا به االنجيل والذي يجب أن توضع حياتك
َن اآلب ي ِقيم األَموات ويحِييَ ،ك َذلِك ِ
اال ْب ُن أ َْيضاً ُي ْحِيي َم ْن
َ
فيه الن له كل السلطانَ .ك َما أ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ْ
َن اآلب َله حياةٌ ِفي َذ ِات ِه َك َذلِك أَع َ ِ
َن تَ ُكو َن َل ُه َحَياةٌ ِفي َذ ِات ِه .ثم
طى اال ْب َن أ َْيضاً أ ْ
َ ْ
اء .ألََّن ُه َك َما أ َّ َ ُ َ َ
َي َش ُ

نأتي لقيامة إبن االرملة .وهذه القصة هي من أجمل القصص في األناجيل .إحياء شاب ولد أرملة.
ال َل َها :الَ تَْب ِكي .ثُ َّم تََق َّد َم َوَل َم َس
آها َّ
هو كل ما عندها في الدنيا ماتَ .ل َّما َر َ
الر ُّب تَ َحَّن َن َعَل ْي َها َوَق َ
اب َلك أَ ُقول ُقمَ .فجَلس اْلميت وابتَدأَ يتَ َكَّلمَ ،فد َفعه ِإَلى أ ِ
النعش َفوَقف اْلح ِ
امُلو َنَ .فَقال :أَيُّها َّ
ُم ِه.
الش ُّ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ ُ
َّ ْ َ َ َ َ
َ َ
يا له من فرح االم .حزنها تغير في رمشة عين الى فرح .هللا هو الذي قال بفم النبي إرميا أكثر من
ُع ِزي ِه ْم َوأَُف ِر ُح ُه ْم ِم ْن ُح ْزِن ِه ْم .هذا ما فعله ربنا
ُح ِو ُل َن ْو َح ُه ْم ِإَلى َ
ط َر ٍب َوأ َ
خمس ميات عام من قبلَ :وأ َ
يسوع لهذه االرملة الحزينة .غير دموعها الى فرح عظيم .بإحياء الموتى كان يسوع يشير الى
ِِ
َض َع َها
َض ُع َها أََنا ِم ْن َذ ِاتي .لِي ُسْل َ
َحٌد َيأ ُ
طٌ
ان أَ ْن أ َ
ْخ ُذ َها مني َب ْل أ َ
قيامته هو النه قال سابقاَ :ل ْي َس أ َ
صَّي ُة َقِبْلتُها ِمن أَِبي .ه َذا هو ِإَلهنا .نبتَ ِهج ونْفرح ِبخالَ ِ
طان أَن آخ َذها أَيضاً .ه ِذِه اْلو ِ
ص ِه.
ُ َ َْ ُ َ َ َ ُ َ
َ ْ
َ
َولِي ُسْل َ ٌ ْ ُ َ ْ
َ َ
ع اْل َحَي ِاة .هو رب الحياة ورب الموت كما هو مكتوب في سفر أيوب ايضا:
عند الرب يسوع َي ْن ُبو َ
ِ
اء .له السلطة على الموت ألََّن ُه َك َما أ َّ
ك َل ْي َس َل ُه ِغ َ
اآلب َل ُه َحَياةٌ
ام ُه َواْل َهالَ ُ
َن َ
طٌ
اْل َهاوَي ُة ُع ْرَي َان ٌة ُق َّد َ
ِ ِِ
طاناً أ ِ
ِفي َذ ِات ِهَ ،ك َذلِك أَع َ ِ
ين أ َْيضاً ألََّن ُه
َع َ
طاهُ ُسْل َ ْ
طى اال ْب َن أ َْيضاً أ ْ
َن َيد َ
َن تَ ُكو َن َل ُه َحَياةٌ في َذاته َوأ ْ
َ ْ
ِ
اإل ْنس ِ
ان .المسيح مات مرة واحد ثم قام الى االلد .ربنا يسوع يقول لناِ :إِني أََنا َح ٌّي َفأ َْنتُ ْم
ْاب ُن َ

َستَ ْحَي ْو َن .عظيم وعد الرب له المجد .يقول كلمة واألمور تتغير .بنعمته نحيا .ونحن آمنا ولهذا
ِ
ال َل َها :الَ تَْب ِكي .ثُ َّم تََق َّدم َوَلم َس َّ
ال:
نتكلم .و َّ
الن ْع َش َف َوَق َ
ف اْل َحاملُو َن َوَق َ
الر ُّب تَ َحَّن َن على االرملة َوَق َ
َ َ
اب َلك أَ ُقول ُقمَ .فجَلس اْلميت وبدأَ يتَ َكَّلم َفد َفعه ِإَلى أ ِ
أَيُّها َّ
ُم ِه.
الش ُّ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ
َ
يسوع أحيا خادم الضابط الروماني وهو في الطريق .من رحمته ومن بعيد أعطى الحياة لذاك
الرجل .ثم قيامة لعازر .الرب يسوع وقف أمام القبر ونادى بصوت عال :لعازر اخرج .لو الرب ما

ذكر إسم لعازر لقام كل الموتى على صوت يسوع العظيم .وألبي البنت ،قال له الرب :ال تخف
آمن فقط .وللبنت الميتة قال :يا ِ ِ
ول ُقو ِمي فقامت .واالن يقول لهذه االرملة :ال تبكي،
صبَّيةُ َلك أَ ُق ُ
َ َ
ش وَقال :أَيُّها َّ
ثم تََق َّدم َوَلم َس َّ
ول ُق ْم .والولد قام وجلس وبدأ يتكلم .عظيم ربنا
الش ُّ
اب َل َك أَ ُق ُ
الن ْع َ َ َ َ
َ َ
ِ
ِ
يم .الرب لم يتغير في حنانه وشفقته .ال مثل له .الرب
يسوعَ .حَّن ٌ
ان وعادل ورؤوف ،الرب إَل ُهَنا َرح ٌ
ال لليهود ولكل الناس:
عظيم في كل أعماله .يسوع كان يعمل األشياء من نفسه .هو َق َ
ِ ِ
اآلب َي ْع َم ُل .أل َْن َم ْه َما
َن َي ْع َم َل ِم ْن َنْف ِس ِه َش ْيئاً ِإالَّ َما َي ْن ُ
ول َل ُك ْم :الَ َيْقد ُر اال ْب ُن أ ْ
ظ ُر َ
اْل َح َّق اْل َح َّق أَ ُق ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ع ِمل َذاك َفه َذا يعمُله ِ
ِ
اال ْب ُن َك َذلِ َك .أل َّ
َع َماالً
يع َما ُه َو َي ْع َمُل ُه َو َس ُي ِريه أ ْ
َ َ َ َ َْ َ ُ
َن َ
اآلب ُيح ُّب اال ْب َن َوُي ِريه َجم َ
َن اآلب ي ِقيم األَموات ويحِيي َك َذلِك ِ
أَع َ ِ ِ ِ ِ
اال ْب ُن أ َْيضاً ُي ْحِيي َم ْن
ْ
َ
ظ َم م ْن َهذه لتَتَ َع َّج ُبوا أ َْنتُ ْم .ألََّن ُه َك َما أ َّ َ ُ ُ ْ َ َ َ ُ ْ

اء .والعمل العجيب هو قيامته هو من الموت .يسوع سحق الموت وأنار الحياة والخلود
َي َش ُ
باإلنجيل ،يسوع المسيح أيضا اشترك في اللحم والدم باتخاذه جسما بشريا .هكذا تمكن أن يموت

ليقضي على من له سلطة الموت ،أي إبليس ويحرر من كان الخوف من الموت يستعبدهم طوال
حياتهم .يبشرنا الرب يسوع في االنجيل بقوله :أنا هو القيامة والحياة .من آمن بي وإن مات
فسيحيا؛ ومن كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى األبد .والموت االبدي هو العذاب في الجحيم
لالشرار الذين سمعوا ولكنهم تمردوا ورفضوا نعمة هللا وخالصه لهم.
َل ْي َس ِفي اْل َم ْو ِت ِذ ْك ُر الرب وال َم ْن َي ْح َم ُده ِفي اْل َه ِاوَي ِة .الذي يموت بال رجاء في المسيح ينزل الى
الهاوية مقر الموت يتعذب وينتظر يوم القيامة للحساب .أما الذين يؤمنون بإبن هللا الوحيد

فلهم حياة ابدية وال يأتون الى الحكم األخير النهم ينتقلون من الموت الى الحياة .هذا وعد يسوع له
ِ
يح َحَياتَُنا
المجد .مكتوب أيضا :ألََّن ُك ْم َق ْد ُمتُّ ْم َو َحَياتُ ُك ْم ُم ْستَِت َرةٌ َم َع اْل َم ِس ِ
يح ِفي هللاَِ .متَى ا ْ
ظ ِه َر اْل َمس ُ
َف ِح َينِئ ٍذ تُ ْظ َه ُرو َن ْانتُ ْم ْايضاً َم َع ُه ِفي اْل َم ْج ِد.

ف
الناس الذين كانوا حاضرين لما أقام الرب يسوع ذاك الشاب من الموت ،استولى عليهم َخ ْو ٌ
ِ
ِِ
ينَ :ق ْد َق ِ ِ
يم َوا ْفتََق َد هللاُ َش ْعَب ُه .كانوا شهود لقيامة الولد .كانوا في
َو َم َّج ُدوا هللاَ َقائل َ
ام ف َينا َنب ٌّي َعظ ٌ
َ

طريقهم للمقبرة لدفنه .يبكون وينوحون .حاملين ميت وهم فاشلين أمام الموت .الموت هو مشكل

االنسان منذ سقوط آدم في الخطية .الشخص يولد ويكبر ويعمل أعماله ثم يوصل الى حدود الحياة
ويموت .والموت يأخذ كل شيء من االنسان غصبا منه .الموت هو حالة ال يذكر فيها الموتى هللا

وال َي ْح َم ُدوه وال رحمة هللا تصلهم ،الن رحمة هللا هي لإلنسان ما دام على قيد الحياة ليتعقل ويتوب
ويتمسك بااليمان في المسيح المنتصر الحي لالبد .الموت كان مسيط ار على البشر حتى جاء إبن
هللا فقهره وصار لنا هو إبن هللا الطريق للسماء.
لنا صورة لمقر الموتى في مثل يسوع حول المسكين لعازر والغني .لعازر مات فأخذته المالئكة
الى مكان الراحة والنعيم .والغني مات ودفن ونزل الى الهاوية وهو يتعذب لم يتذكر هللا ولم يطلب
رحمة هللا لكنه تذكر أهله على األرض .تكبر على نعمة هللا في المسيح وفضل شهوات الدنيا لما
كان على قيد الحياة .واالن هو يتعذب الى يوم القيامة .جاء في كتاب الرؤيا ،آخر الكتب
ِ
ِ
السحرة وعبدة األَوثَ ِ ِ
الر ِجسو َن واْلَق ِاتلُو َن و ُّ
يع اْل َك َذَب ِة
المقدسة :واْل َخائُفو َن َو َغ ْي ُر اْل ُم ْؤ ِمن َ
ان َو َجم ُ
الزَناةُ َو َّ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ
َ
ين َو َّ ُ َ
ِ ِ
ار و ِكب ِر ٍ
ِ
ِ
يت َّال ِذي ُه َو اْل َم ْو ُت الثَّ ِاني .مصير اإلنسان األبدي يعتمد
َفَنص ُيب ُه ْم في اْل ُب َح ْي َرِة اْل ُمتَّق َدة ِبَن ٍ َ ْ
على موقفه من المسيح االن وسلوكه تجاه اآلخرين في حياته اليومية.

االيمان بيسوع ليس الدخول في الدين المسيحي .الرب يسوع لم يضع دينا ولم يتكلم عن دين إنما
فتح لنا باب الدخول الى حياة جديدة بااليمان في إسمه وعمله على الصليبَ .م ِش َيئ ُة هللا للمسيح
ِ
هي أ َّ
ف ِم ْن ُه َش ْيئاً َب ْل
َع َ
َن ُك َّل َمن يأتي اليه ال يطرحه الى الخارج؛ وكل ما أ ْ
طاه له هللا اآلب الَ ُي ْتل ُ
ِ ِ
فكي ِ
ي ِقيمه ِفي اْليو ِم األ ِ
َخ ِ
يش َب ْع ُد
ف َنع ُ
ير .فما يمكن أن نرجع الى الوراء .نحن ُم ْتَنا َع ِن اْل َخطيَّة َ ْ َ
ُ ُُ
َْ
ِ
ِ
اعتَ َم ْدَنا
ع اْل َم ِس ِ
اعتَ َم َد لَي ُسو َ
يح ْ
يها؟ والرسول بولس يعلمنا كذلك ويقول :أ َْم تَ ْج َهلُو َن أََّنَنا ُك َّل َم ِن ْ
فَ
ِ ِ
ِ
َّة لِْلمو ِت حتَّى َكما أ ُِقيم اْلم ِس ِ
ِ ِ ِ
ات ِبمج ِد ِ
ِ
اآلب َه َك َذا َن ْسُل ُك َن ْح ُن
يح م َن األ َْم َو َ ْ
َ َ َ ُ
ل َم ْوِته َف ُدفَّنا َم َع ُه باْل َم ْع ُمودي َ ْ َ
ِِ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
امِته.
أ َْيضاً في ِج َّدة اْل َحَياة ألََّن ُه ِإ ْن ُكَّنا َق ْد ص ْرَنا ُمتَّحد َ
ين َم َع ُه بش ْبه َم ْوته َنص ُير أ َْيضاً بقَي َ
ِ
اآلن َن ْح ُن أ َْوالَ ُد هللاِ َوَل ْم ُي ْظ َه ْر َب ْع ُد
َّاءَ ،
التلميذ والرسول يوحنا كتب يقول لنا بروح يسوع :أَي َ
ُّها األَحب ُ
اء ِب ِه
ظ ِه َر َن ُكو ُن ِم ْثَل ُه ألََّنَنا َسَن َراهُ َك َما ُه َوَ .و ُك ُّل َم ْن ِع ْن َدهُ َه َذا َّ
َما َذا َسَن ُكو ُنَ .وَل ِك ْن َن ْعَل ُم أََّن ُه ِإ َذا أُ ْ
الر َج ُ
ِ
ِ
َّ ِ
ط ِهر نْفسه َكما هو َ ِ
ِ
َن
يعو َن أ ْ
طاهٌر .آمين .وختاما أيها االخوة ،الذ َ
ين ُه ْم في اْل َج َسد الَ َي ْستَط ُ
ُي َ ُ َ َ ُ َ ُ َ
ِ
الرو ِح ِإن َكان روح هللاِ س ِ
َحٌد
َما أ َْنتُ ْم َفَل ْستُ ْم ِفي اْل َج َس ِد َب ْل ِفي ُّ
ضوا هللاََ .وأ َّ
اكن ًا ِف ُ
يك ْمَ .وَلك ْن ِإ ْن َك َ
ُي ْر ُ
ْ َ ُ ُ
ان أ َ
َ
َليس َله روح اْلم ِس ِ ِ
اء اْل َعِتيَقةُ َق ْد
َحٌد ِفي اْل َم ِس ِ
يح َف ُه َو َخلِيَق ٌة َج ِد َيدةٌ .األ ْ
يح َف َذل َك َل ْي َس َل ُه .فِإ ْن َك َ
ان أ َ
َْ ُ ُ ُ َ
َشَي ُ
ص َار َج ِديداً .وختاما .إن كان يسوع قد أقام موتى الى الحياة من جديد ،ألم
َم َ
ض ْتُ .ه َوَذا اْل ُك ُّل َق ْد َ
ِ
ِ
َّ
الزم ِ
َح ِس ُب أ َّ
اس
يستطع أن يغيثنا أيضا في كل أمور حياتنا اليومية؟ َفِإني أ ْ
ان اْل َحاض ِر الَ تَُق ُ
َن آالَ َم َ

ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ِ ِ
السالَ ِم َّال ِذي أََق ِ
يم َربََّنا
َن ُي ْستَ ْعَل َن ِف َينا .آمينَ .وإَِل ُه َّ
ِباْل َم ْجد اْل َعتيد أ ْ
ام م َن األ َْم َوات َراع َي اْلخ َراف اْل َعظ َ
َ
يكم ما ير ِ
ِ
ِ ِ
يسوع ِبد ِم اْلعه ِد األَب ِد ِي أن ي َك ِمْل ُكم ِفي ُك ِل عم ٍل ِ ِ
ضي
صَن ُعوا َمش َيئتَ ُه َعامالً ف ُ ْ َ ُ ْ
َ
َُ َ َ َْ
صال ٍح لتَ ْ
ََ َ
ُ ْ
ِ ِ
أَمامه ِبيسوع اْلم ِس ِ َّ ِ
ِ
ين.
ين .آم َ
يح الذي َل ُه اْل َم ْج ُد ِإَلى أََبد اآلِبد َ
َ َُ َُ َ َ

