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القراءة: لوقا 7: 11 – 17

التاريخ: 1977/2/20

َكِثرُيوَن  َمَعُه  َوَذَهَب  َناِينَي،  ُتْدَعى  َمِديَنٍة  �إَِل  َذَهَب  �لتَّاِل  �ْلَيْوِم  »َويف 

َب �إَِل َباِب �ْلِديَنِة، �إَِذ� َمْيٌت َمُْموٌل،  ا �ْقَتَ ِمْن َتاَلِميِذِه َوَجْمٌع َكِثرٌي. َفَلمَّ

بُّ  ا َر�آَها �لرَّ ِه، َوِهَي �أْرَمَلٌة َوَمَعَها َجْمٌع َكِثرٌي ِمَن �ْلَِديَنِة. َفَلمَّ �ْبٌن َوِحيٌد لأمِّ

اِمُلوَن.  َم َوَلَ�َش �لنَّْع�َش، َفَوَقَف �ْلَ َ َعَلْيَها، َوَقاَل َلَها: َل َتْبِكي. ُثمَّ َتَقدَّ َتَنَّ

َفَدَفَعُه  َيَتَكلَُّم،  َو�ْبَتَد�أ  �ْلَْيُت  َفَجَل�َش  ُقْم!  �أُقوُل:  َلَك   ، ابُّ �ل�شَّ �أيَُّها  َفَقاَل: 

 َعِظيٌم، 
ٌّ

ُدو� �هلَل َقاِئِلنَي: َقْد َقاَم ِفيَنا َنِبي ِميَع َخْوٌف، َوَمَّ ِه. َفاأَخَذ �ْلَ �إَِل �أمِّ

َجِميِع  َويِف  �ْلَيُهوِديَِّة  ُكلِّ  يِف  َعْنُه  َبُ 
�ْلَ هَذ�  َوَخَرَج  �َشْعَبُه.  �هلُل  َو�ْفَتَقَد 

�ْلُكوَرِة �ْلُِحيَطِة.«

ماأمت ينقلُب عر�ًسا
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�إل مدينة، »ي�شنع خرًي�  قرية ومن مدينة  �إل  قرية  ي�شوع من  يجول 

وي�شفي جميع �لت�شّلط عليهم �إبلي�ش« )�عمال 38:10(. يعّزي �لز�نى، 

يكفكف �لدموع، ويجب �لقلوب �لك�شورة. 

ل يف جتو�له �إل قرية تدعى نايني، ومعنى نايني، »لذيذ«، ولكّن  وَي�شِ

�لت�شمية مل تطابق �ل�شّمى، �إذ فوجئ مب�شهد يدمي �لقلب: �أرملة تبكي 

وحيدها، فلذة كبدها، �لبن �لوحيد �لذي �شقته من دموعها و�أطعمته 

فحوّلت  �لنون،  يد  �إليه  �متدت  �لذي  �لبيب  �لدلّل  �لبن  قلبها.  من 

هذ� �ل�شاب �إل جثة هامدة باردة. �شارت �لموع يف جنازته، فبكى 

�لنادبون.  �لباكون وندب 

w ماذ� ر�أى ي�سوع. ر�أى ي�شوع �أرملة تبكي وحيدها. ويعرف   1

تبكي  �أرملة  ر�أى  �لوحيد.  �لبن  لأنه  �لوحيد،  مبة  معنى  ما  ي�شوع 

�لموع.  بني  ت�شري  كانت  �أنها  رغم  وحيدة،  بدورها  �أ�شبحت  لأنها 

يف  قوة  �أية  تتمكن  مل  �شاب  �لقب.  �إل  طريقه  يف  �شاًبا  ي�شوع  ور�أى 

�لوجود �أن ُتبعد عنه كاأ�ش �لوت.

يا له من كاأ�ش مرير، ت�شبَّبت به �لطية. فحملت لنا �لأحز�ن و�لآلم 

و�لأمر��ش و�لوت. »...�جتاز �لوت �إل جميع �لنا�ش �إذ �أخطاأ �لميع« 

)رومية 12:5(. �لوت �ل�شدي و�لروحي و�لأبدي. وبعد �لوت ُيعَزل 

�لائت عن �لأحياء مهما كان عزيًز�. جهنَّم حقيقة وو�قع و�رضورة، لأّن 

�لأمو�ت يجب �أن ُيعَزلو� عن �لأحياء. جهنَّم لي�شت مكاًنا للت�شلية كما 

يظّن �لبع�ش، لأنها مكان مليء بالنجوم و�لغو�ين �لميالت �للو�تي �أوقعن 
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يف �رض�كهّن �لكثري من �ل�شباب. لكنها مكان �لعذ�ب و�لظلمة �لأبدية، 

حيث ُيطرح فيها �لإن�شان مربوط �ليدين و�لرجلني. 

�لوقت �لذي جاء فيه ي�سوع. و�شل ي�شوع �إل باب �لدينة   w  2

يف �لوقت �لذي مّرت فيه �لنازة، �أي عند �لفر�شة �لأخرية، فيما كان 

�ل�شاب ُيحَمل �إل مثو�ه �لأخري. �إنها فر�شة نادرة ولن تعود بالن�شبة �إل 

هذ� �ل�شاب. 

ا �أو فر�شة. فال تظّن �أنه باإمكانك �أن  �لربُّ يعطي كل و�حد مّنا ُفَر�شً

تطلب �لرب �شاعة ت�شاء. ل ت�شتطيع �أن تفر�ش على �لرب وجودك �أو �آر�ءك 

ا للتوبة. و�إذ�  �أو توقيتك. فالرب من رحمته ومبته يعطي �لإن�شان ُفَر�شً

عطو� فر�شة 
ُ
عدنا �إل كلمة �هلل، لوجدنا �أّن كثريين مّمن تعامل �ل�شيح معهم �أ

و�حدة. فزّكا �لع�ّشار، على �شبيل �لثل، �شمع �أّن ي�شوع ميّر من �أريحا لآخر 

مرة قبل �ل�شليب، فاغتنم �لفر�شة وجاء لكي يرى ي�شوع. ومتّت �لقابلة 

وح�شل خال�ش لبيت زّكا. لقد ترك زّكا كل �شيء، و�عتب �أّن مقابلة ي�شوع 

�أهم من �لوظيفة وت�شيل �لال، بل �أهم من �أي �شيء �آخر يف هذ� �لوجود. 

»لأنه ماذ� ينتفع �لإن�شان لو ربح �لعامل كله وخ�رض نف�شه« )متى 26:16(. 

ي�شوع متاز  �أّن  �شمع  �لذي  تيماو�ش،  �بن  �لأعمى  بارتيماو�ش  وهكذ� 

�بن  ي�شوع  »يا  ي�رضخ  فابتد�أ  �لعمر،  فر�شة  �إنها  مرة.  هناك ولآخر  من 

�ل�رضخة؟  هذه  يوًما  �رضخت  هل   .)46:10 )مرق�ش  �رحمني«  د�ود 

لي�شكت،  �لتقّدمون  �نَتَهَره  �لاطي؟  �أنا  �رحمني  ي�شوع  يا  قلت،  هل 

لكنه كان يزد�د �رض�ًخا. ف�شمعه ي�شوع وطلب �أن ياأتي �إليه، وتقابل معه 

 

و�شّد �حتياجه. 

ماأمت ينقلب عر�ًسا
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�لفر�شة،  �غتنم  منهما  فو�حد  ي�شوع،  مع  لبا  �شُ �للذ�ن  �لّل�شان  �أما 

�ل�شاعة �لأخرية بل يف �للحظة �لأخرية، حيث كانت  �لعمر، يف  فر�شة 

�إليه. لذلك �رضخ: »�ذكرين يا رب متى جئت  �لفر�شة �لأخرية بالن�شبة 

يف ملكوتك، فقال له ي�شوع: �لق �أقول لك �إنك �ليوم تكون معي يف 

�إليك،  بالن�شبة  �آخر فر�شة  �لفردو�ش« )لوقا 42:23(. رمبا تكون هذه 

حيث يدعوك ي�شوع �إليه، فهل تلّبي �لدعوة؟ 

w حنان ي�سوع. »فلما ر�آها ي�شوع تّن عليها« )لوقا 13:7(.   3

لأنه ر�آها على حقيقتها، ور�أى �ل�شاب على حقيقته. فتحّركت عو�طفه 

كما تّركت على قب لعازر، حيث بكى ي�شوع عندما ر�أى �لنا�ش يبكون 

عو�طفه  ي�شع  و�أنه  يحبُّنا،  ي�شوع  باأّن  نقتنع  متى  تبكيان.  �ليت  و�أختا 

مع عو�طفنا؟ متى نقتنع باأّن ي�شوع لي�ش بعيًد� عنا، وي�شعر باأحا�شي�شنا، 

ويعرف حقيقة جتاربنا؟ 

�ل�شاعدة  �لنتانة  يكره  �لطاة.  يحّب  ولكنه  �لطية  ي�شوع  يكره 

حبٌّ  لأحد  »لي�ش  �ل�شاب.  هذ�  يحّب  ولكنه  �ليت،  �ل�شاب  هذ�  من 

.)13:15 )يوحنا  �أحبائه«  لأجل  نف�شه  �أحد  ي�شع  �أن  هذ�  من   �أعظم 

ا  »فاإنه بالهد ميوت �أحد لأجل بار. رمبا لأجل �ل�شالح يج�رض �أحد �أي�شً

�ل�شيح  مات  بعد خطاة  لأنه ونحن  لنا،  بنّي مبته  �هلل  ولكنَّ  �أن ميوت. 

لأجلنا« )رومية 7:5 و8(. 

w قوة ي�سوع. ر�أى ي�شوع دموع هذه �لأرملة، فاغرورقت عيناه   4

�لريحة  عو�طفها  ر�أى  قلبه.  فانك�رض  �لك�شور،  قلبها  ر�أى  بالدموع. 
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�لكلمة: بهذه  يعّزيها  �أن  وحاول  �إليها  �قتب  عاطفته.  فاجنرحت 

 

ولو  تبكي  ل  كيف  دموعها؟  ُتبقي  ولن  تبكي،  ل  كيف  تبكي«.  »ل 

عّزت �لدموع؟ كيف ل تبكي وقد فقدت �لعزيز و�لوحيد؟ 

و�لار�ت  �لري�ن  من  م�شامعها  على  �لكلمة  هذه  تكّررت  كم 

ي�شوع  كلمة  لكّن  �شيء.  �أي  فعل  ي�شتطيعو�  �أن  دون  من  �لقرية،  و�أهل 

يكفكف  �أن  ي�شتطيع  لأنه  فهو  تبِك  يقول لك ل  فعندما  تختلف،  �لآن 

�لنع�ش« )لوقا 14:7(. موكب �لياة، ربُّ  تقّدم وَلَ�َش  دموعك. »ثم 

�لخيف  �لبطل  وهذ�  �لوت.  كارنفال  �لآن  يجابه  �لياة  ومعطي  �لياة 

ي�شوع  �أمام  فر�ئ�شه ويقف  ترتعد  �لأ�شود،  �ل�شان  ميتطي �شهوة  �لذي 

يو�جه  لكي  جاء  لكنه  يوًما،  �لوت  من  ي�شوع  َيَخف  مل  ذلياًل.  �شاغًر� 

يقتله  �أن  مزمع  �أنه  تهديًد�،  هريود�ش  �إليه  �أر�شل  عليه.  وينت�رض  �لوت 

ثعلًبا جباًنا  �إليه  بالن�شبة  �أور�شليم. فكان هريود�ش  �إل  �لدود  �جتاز  �إذ� 

و� وقولو� لهذ� �لثعلب، ها �أنا �أُخرج �شياطني  خائًفا، وكان جو�به: »�م�شُ

ل. ... لأنه ل ميكن �أن يهلك  كمَّ
ُ
و�أ�شفي �ليوم وغًد� ويف �ليوم �لثالث �أ

نبي خارًجا عن �أور�شليم« )لوقا 32:13 و33(. 

�إّن مبة ي�شوع لالإن�شان، دفعته لينزل من �ل�شماء ويو�جه �لوت يف عامل 

�لطية و�ل�رض. وهذ� ما عّب عنه �لر�شول بول�ش عندما قال: »�بن �هلل �لذي 

�أحبني و�أ�شلم نف�شه لأجلي« )غالطية 20:2(. �إ�شفِع �ل�شيطان �لذي يقول 

�ل�شيح  �ل�شليب، حيث جتّلت مبة  �إل  ي�شوع ل يحّبك، و�نظر  �إّن  لك 

َوِرها. »لأنه هكذ� �أحبَّ �هلل �لعامل، حتى بذل �بنه �لوحيد، لكي  باأبهى �شُ

ل يهلك كل من يوؤمن به بل تكون له �لياة �لأبدية« )يوحنا 16:3(. 

ماأمت ينقلب عر�ًسا
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وعندما وقف �لاملون، تطّلع ي�شوع �إل �ليت و�أ�شدر �أمره �لإلهي: 

»�أيها �ل�شاب لك �أقول ُقم، فجل�ش �ليت« )لوقا 14:7 و15(.

قال  ي�شوع.  كالم  تعاند  �أن  ت�شتطيع  �لكون  يف  قوة  توجد  ل 

عظيم« هدوء  و�شار  �لريح  ف�شكنت  �إبكم،  �شكت 
ُ
»�أ �لخيف:  للبحر 

 

)مرق�ش 39:4(. يوجد قوة يف كالم ي�شوع ويف �شليب ي�شوع ويف دم 

ي�شوع، �لذي ي�شتطيع �أن يطّهر من كل خطية. 

هل �ختبت هذه �لقوة �لإلهية؟ هل �أنت مائت يف خطاياك وتتاج 

لقد  ي�شوع؟  من  خا�شة  معاملة  �إل  تتاج  هل  ي�شوع؟  من  كلمة  �إل 

ُقم« �أقول  لك  �ل�شاب  »�أيها  له:  فقال  �ل�شاب  هذ�  مع  �شخ�شًيا  تعامل 

 

)لوقا 14:7(. وتعامل �شخ�شًيا مع لعازر فقال له: »لعازر هلّم خارًجا« 

)يوحنا 43:11(. 

�إل  ياأتو�  �أن  �لنا�ش  بع�ش  يخاف  ي�سوع.  عمل  ح�سيلة   w  5

�أن  يخافون  للم�شيح.  ي�شّلمو� حياتهم  �أو  �هلل  يقر�أو� كلمة  �أو  �لكني�شة، 

ي�شوع  جاء  لقد  �ل�شيح؟  ي�شلبنا  حتى  عندنا  ماذ�  �شيًئا.  �ل�شيح  ي�شلبهم 

�لاأمت  فيقلب  �أو�شاعنا  يغرّي  لكي  �أف�شل. جاء  ويعطينا  يعطينا حياة  لكي 

�إل عر�ش، ويبّدل �لأحز�ن �إل �أفر�ح.

ما  كل  عن  غافاًل  كان  جال�ش:  �إل  نائم  من  �ل�شاب  هذ�  و�شع  غرّي 

�ل�شحيح.  و�شعه  �إل  و�أعاده  فاأقامه  له،  ر�أي  ل  مموًل  حوله،  يجري 

�إل بيته.  غرّي ي�شوع وجهة �ل�شري: كان يف طريقه �إل ظلمة �لقب و�لآن 

يتكلم«  و�بتد�أ  �ليت  »فجل�ش  متكّلم:  �إل  �ل�شامت  �ل�شاب  هذ�  غرّي 
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حياته،  يف  �ل�شيح  عمله  عّما  ي�شهد  �بتد�أ  �أّنه  بّد  ل   .)15:7 )لوقا 

وي�شكر �لنعمة �لتي تفا�شلت عليه وغرّيت حياته، ويعلن ت�شميمه على 

 

�ّتباع �ل�شيح. 

�إبلي�ش، وينق�ش �لطية و�أعمال  لقد جاء ي�شوع لكي ينق�ش �أعمال 

�لطية ونتائج �لطية. جاء ي�شوع لكي يتحّن علينا ويلم�شنا ونحن يف 

نتانتنا، وياأمر بقوة �إلهية �أن تدّب �لياة فينا، فتتغرّي حياتنا وتتبّدل وجهة 

�شرينا. فهل نغتنم �لفر�شة؟

ماأمت ينقلب عر�ًسا


