
   ٢١٩سـالة لرا
 

  !!نُون موتاهمنُون موتاهم الموتى يدِف الموتى يدِفدعدعوو.. .. اتبعِنىاتبعِنى
 

(Arabic – Let the dead bury their own dead) 
 

 !!نُون موتاهمنُون موتاهم الموتى يدِف الموتى يدِفدعدعوو.. .. اتبعِنىاتبعِنى :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 إنجيل متىوِمن اح الثااإلصأ نِمحنقر ددالعن ايشْ والِعِدىالحشْ والِع والثاِنىرينرين  : 
 

 :وعس ي لهفقاَل. ىبأ ندِفأ والًوأ ىِضمأ نأ ى ِل ائذن.ديا س ي:ِه تالميِذن ِمر آخَ لهوقاَل" 
ىِنعاتبو دعالم دِفوتى ينونم وتاه١."م 

 

ال  . أبيِهدفنالً ِل أوِضىم يكَى وعسيَ  الربناذأراد اسِتئالذى  لميذ الِتكِة ذِلامه بشَجبتُ أعِنىال أنِكر أنّ 
 ن له يأذ أن الربنطلب ِم يوا ها وهالتزم به. "كك وأم وأماكاك أب أبأكرمأكرم" :لةة القاِئصي الوِفظح على ريصاً ح كانها أنّيمِس
 اجباًى وؤد لي.. أبيِهنِفدي ِلمهلميذ الشّ الِتك ذِلبذه فلي.هفنَ دِتي المام إكرنإ :يقوُل بىعشّيوجد مثل و .اذهنِف يىكَ
اِئعاًليوي ِنجبنفس هانتقاد ٢.قاِءِد األهل واألص   
 

 انيِهع ي الِذىضر المأنبوا مكَ حاء األطب أن أو.ةَألنفاس األخير اازعنَ يوه وأبرب الخَهاءا جمبر نعلما  لسنَ 
أبوهه وإح دِع الِتىاالِتى الح هالجِما م نْيئوساه.وأن توق المعه وم أبيِهتُو ب عام دأ أيو أسابيع .وربا كَمانأب وه 
رجنّاًِسالً موع ِناتُالم ايِةهع رِهمو ضتْحِهاِئ ألقربواألقرب اءِج يستعااللون بفَ ليِقنى ِف أبيِهِباِن بجِهاِم أيِة األخير .
نون نون دِفدِفتى يتى يوودع المدع الم و وعِنىعِنىتبتباا" :ِه بقوِلوعس ي الربهاب أجلقد . أبيِهحيل ردع باِث الميرصيبه ِفى نَنمض يكبذِلو
ممووتاهتاهمم".  إنإجابي بة الرسالِذ تلميِذِه  علىوعناذاسِتئ ى طلب بالر َيسوع كَىي مِضىفينَ  أبيِهدفنالً ِل أو ا تثير

تساؤالٍت عنْ ِمنكتِفى .ٍةديدها بأربٍةِلئ أسِةععلي لنجيب ونَ.اه حنتأمُلن  الِتؤاَلس لميذ وإجةَاب بالر َيس٣.وع 
 

 أولِِل  ::الًالًأومماذا يصِِصاذا يي بفُ الري بفُ الرسسوعنَنَ أ أوعاساً أحاساً أحيياءبأنّ بأنّاء ههممم إ  ....؟؟وتىوتى منالم وتَ نتجع ِةنئاِط والخَ. الخطيم تٌي 
ى أنّعنَبمهن اِهللاٌل نفِص معس وكَاء انعلى األر ض يسعكَى أو ِفىان القب إنّ.دفوناًر م ِفىه الِة حال إنفصن اِهللا ع 

خَألن طاياهة باقي.ولي سم ا يمو الخَحمطايم ال تحصُل مغفرة" ا إال الدم ال تحصُل مغفرةفبدون سفِك دو ."فبدون سفِك ددمبالر ي سوليس  وع
 اَلنَ ومات من أجله .هنْ بديالً عان كَوعس يناً أنؤِممو .اهطايترفاً بخَع م الصليِبدنْاء ِع جن فم.اطايو الخَحمسواه ي

ى  ِفوُلس الرولس بكتب  لقد.واِت السم ملكوِتصيب ِفى نَوأصبح له .ارررِة األبم زخََل ِفىاناً وتطهيراً ودفرغُ
ِهالِترسىكولوِسى ِنؤِم إلى ماألص إإوو":  يقولىاح الثاِنحذ كنتمأأ  ذ كنتممموالخَ الخَىى ِف ِفاتاًاتاًو طايطايا ولِفلِفغَغَا وج ج سدِِدسكمأأ  ..كمححيياكماكمم م ععهه  

ممسحاًحاًاِماِمسلكم لكم   بجميع الخَميع الخَبجطايااطاي". كنّ لقدا أمخَب اًاتواانَطاي .بوالر سامنين نحن المؤمانَحميع خَ بج٤. وأعطانا حياةاانَطاي   
 

 إنوالخَنوِبوتى بالذ الم ا قاِدطايرفنون على دم وتاهولكنّ.م هغَم يقاِدرين رعلى تب ِةعيي سألنّ.وع هملم  
يرتحروا بعِمد نع بغْ أ الِذى إبليسِةوديواهالخَب مِةطيلهوكب اللغْْ بأمالشّه اِتوالع قاَل.ةالمي  بولسسوُل ِفى الر 

إلىِهالِترس ِنؤِم مى أفسس: "وأنتموأنتمإذ كنتم إذ كنتم أم والخَ والخَواتاً بالذنوِبواتاً بالذنوِب أم طايس سا الِتىا الِتىطاي لكتملكتمفيه فيه ا قبالِذى الِذى اُهللا اُهللا..الّالّا قب ه ه وِفى غَ غَو ِفىِنى ِنى  
حالرحالرمِم ِمةِِةم نأجل أجلن م ب مبحا اتِهتِهح لكثيرنَ الِتى الِتىةِِةلكثيرنَ أحبأحب ا بهونَ ونَ..ااا به ححأم نأم نوتٌ بالخَتٌ بالخَااوطايطايا أحا أحيانَانَيا ما مععالم ار. "سيحسيح المأقوُلوباختص  :إن 
نَالانفصن اِهللاا عاارنَ باختيوه  تبِةة عيملكَِة الظلمو .ِلميظر اِهللا نَا ِفىعلنَجأم وكنّاتاً حتى لو ا أحِفىي ٥.اسظر النّ نَاء 

 

 ِنى ومثُل الغَ.رقٌ فاك هنَ بأنمِة اِهللاكِل نجيب ِم ن....؟؟ننؤِمؤِم وموِت الم وموِت المئئاِطاِط موِت الخَ موِت الخَننييرقٌ برقٌ باك فاك فهنَهنَ  هْلهْل  ::ثانياًثانياً 
ر ي غَ.ِهيِش ع ِفىهاًترِفين أنّ من تنعم م يبرشَس عاِداح السح بإنجيل لوقا األصسيح ضربه السيد الم الِذىرازعوِل

                                                
        إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع               ،                        ٢٢ - ٢١ : ٨ إنجيل متى ١
  ١٩: ١٠ إنجيل مرقس٢
  ٦: ٥٠سفر التكوين  ٣
  ١٣: ٢ إلى مؤمنى كولوسى،               رسالة بولس الرسول                    ٢٢: ٩ الرسالة إلى العبرانيين ٤
 ١٣: ٢أفسس إلى مؤمنى رسالة بولس الرسول  ٥
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مٍلبجاٍل برز يوعشتهى مبالف أن عشْباِق يِط ِمتاِت السندِتِهاِئ م سجَل الوىحِنصفاً ِل وِةهايح ِهاِتيض بِت على األرلك 
اِت م الكِللكض بِتعلى األر ِهاِتيايِة حهِنصفاً ِل وىحَل الوج فسرازع ِلنا عأم. " ودِفن ودِفناتَ الغِنىاتَ الغِنىوموم":  الثالثاِتمالكِل
بعالس: "فمالِم الِماتَاتَفم سكينسكينوح وح ملتهملتهالم ة إلى ِحة إلى ِحكَكَالِئالِئ المضننضإب إب راهيماهيمر".مرب ا أعِنلغَوا ِلدالشّى ىءكَِهدفِن ِل الكثيرم ماً مرالًبج. 
ا  من ولِك.ض على األرسكين الِمكذِليئاً ِل شَن هناك من يِعد يك لم وبكلِّ تأكيد.اظ بهاء ال تحتِفلسم اتُجال ِسنولِك
  ال تغيباِءالة السمدض فع األرعلى الةد العتْاب غَإن ف.اِئعاً ران كَسكين الِمكال ذِلستقباٍت ال ترتيبن ِماء السمتهأعد
ولنكَ. تغيب الِئكٍَة انم فريقٌ ِمناً لهدعم  ليِمحإلى ِحله ضن إبر١.اهيم 

 

لميذ  الِتك ذِلأْلس ياذا لم لم....؟؟ياِةياِة الح الحريضاً على قيِدريضاً على قيِد م مانان إذا كَ إذا كَهِِهدِِداِلاِلوولل  فاءفاء التلميذ ِش التلميذ ِشكك ذِل ذِلطلبطلب ي ياذا لماذا لململم  ::اًاًثثثاِلثاِل 
ي بالرسوع أني واِل قيمدهكَ إن انقد لقد. ؟اتَ مأقام  وعسِلي عازِمر نالقب ر بعدأن أنتن .إن اِح صؤال هالس بو 

 طى االثنى أعوعس الرب ي أنذكرر ياِش العِهاِحح إص متى ِفى وإنجيُل.وتى مى وأقامضر شفى م الِذىك ذِلتلميذ
شَعلراناًط تلميذاَ سمل لعم عاتجز.ِكِباِن بج رِتازإذ قاَلهم له م: "اكرزوا قاِئوا قاِئاكرزلينأنّ أنّلين ههقد قد اقتر اقتر مملكوتُ الس بمملكوتُ الس واتواتب . .
   ٢."طواطواجاناً أعجاناً أع م مذتمذتمجاناً أخَجاناً أخَ م م..اطيناطينييوا شَوا شَأخرجأخرج. . وتىوتىوا موا م أقيم أقيم..صاًصاًرروا بوا بررى وطهى وطهضضررشفوا مشفوا ماا

 

 لقذ امتدِلا ذنَحلميذ أنّ الِتكهفكّر كر أني مأب ولِك. اهِف ِلنألسر لمدي الِتلميذ  ك أنّذِلككَه انردبِه األج أن  
مقَدِطي ة لبالً ان قاِئإيموعسليسيح الم: "يييا سيا سددليتك كِل كِل تقوُل تقوُل ليتك مةةمفي في بأ أبىأ أبىرربألنك تقِد تقِد ألنك رر". يقوُلأو  :"ييا سا سييدأبى أبىد قد قد   

مْل كِلْل كِلقق. . اتَاتَممة ِلة ِلمتعتعودودالح الح يِه  اةاةيِهإليإلي  فقدفقداألخير هلفظ أنفاس األخير هةَةَ لفظ أنفاس..إن إن ِشئتَ تقِدر ِشئتَ تقِدر أن أن تقيم تقيم ها. "هِفِل يألستلميذ  إن والِذى ه ذاك 
ربالح ياِة يطلبفن اإلذنكَ .! بالدانبِهديراً ج أن ي طلب ب اإلذنعودِة الحاةي.ب غَل انشَ لقدمستاٍتؤولي مليهِها علي 
  ٣. اِهللاملكوِتِل صلح ياِءرلى الوإ نظر وياِثرح على الِمهد يعض يدحأ سلي ه أنّ:ِههِن ِذن عاب وغَ.دتقاليال
 

 رمنَمنَ تَ تَهْلهْل: : اًاًابعابعرععيععي تبتنَتنَ تبا ليا ليسسوعِم ِموع ننإنج ازاز إنجو و اجباااتنَاتنَاجبالع الع ائليوأ ....؟؟ةِِةائلي مسنَلزى تا الِتاتنَؤوليمنَا بها ا تقاليد
ِةراألس؟ي.واإلج ةاب:لي م سا يا ِمنَمنعنإنج از واِتنَاجبا الععلى العكس بْلِةائلي .فُِص يب ولسالر اِدخَ وُلساِهللام  
 على انَوِتي بإدارِة شُئونا على نَ تعينوعسا ليتنَ إن تبعي." وقار وقاروع بكلِّوع بكلِّضض الخُ الخُىى ِف ِفالدالدووأأ   له له..سناًسناً ح ح بيته بيتهررببدديي": ِهبقوِل

 اِدميع أفر جح نفوس على ربةَربالقد) ٣( و.ِةكم بالِح)٢( وِةوحي الربالقوِة )١( انَ تِمدوعسا ليعيتنَ تبنإ. ٍهجر ويخَ
اغلنَانشَ إذا بكلِّ تأكيٍد .انَالِتاِئعب عيداً عبن الرِة بحجو نَاتِِاجباِئا العِةليفال م حخْنَالة سسن رفوسهم.إن األص و ب

  بأن اإلذن طلبِه ِفىه أنّميذ التلك ذِل فيِهقع وى الِذخطأالو. انِّب ِم بالقروه وهنْ ِم بالقرِبنح ونَِةائليا العاِتنَ واجبتأِدية
يمِضىافَ كِل أضة م"عِلَ الِفعلى ِخ "الًأوما يبِهم ي سوع .قاَللقد : "يا سيد أ ى ِلائذنأ نِضمأ ىالًودِفأ و٤".ىبأ ن    
 

 لقدع الجخَ الر ذِلطأب قاِئ التلميذك الً له :"اتبىىنِِنععاتبو و ددععالم الم وتى يدِفدِفوتى ينوننونم م وتاهوتاهمم"قاَل لقد ي بالر سوع :
  تأِتى ِفى أنوزج ال ين ولِكة والزمةاجبة وائلياتٌ عسئوليم اه أنّعا مه كلِه هِذإن. "ره وب ملكوتَ اِهللاالًأو واطلبا"

 نوندِفوتى ي دع الم."الّأو عِنىتبا" :الًا قاِئونَعد يىِذ التَ الربو صعمسنَ وِل. ثانياًٍءى كّل شَعضنَ ِل.الًأو ِةمالقاِئ
موتاهىتَ ِفأنْ .مم ياندح ٍب رمعاِت الظلمِة قو .ال تنسأن ه فكدسيِح كملتَ ِنىالح اةَيالج ةَديده امِتو دملكوِتاد  

 ٥. الفرقُانت وشَ.اتو أمدفن ال ِلوتى مِة سلطاناً إلقامك الربطا أع لقد.وتىموراً ِل قبتحفر ِلاندي المك ال تتر.اِهللا
 

  الِةتشتَأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم رك :اوىمانَا السأب..ألأشكر نّكشَرفتِنىك إذ د وتِنىعألتب ىنِّأِع .عك 
. طالباً رحمتك وغُفرانك. ى أجِلن ِفى حقِّ الدم الغَاِلى الِذى سِفك ِمكى إلي آِت.كالً بكالِماِمعاً عاِم أكون س كَىىلهإ

ريروتح كخَالصك .بِنىهى رِحب كمة كَىأعيشَ ح سبم ا يرضيك. ألتممم و شيئتكمَل ألعإرادتك. الِتى أرفعص 
وم فاِدى وعسم يخِلِصىِفى اس .ابِتكقلتَواِثقاّ ِمن استج نا مي ِدكعِسكاً بوتمخَارجاً:  م هال أخْرج يقبْل إلى نم . 

   

 :ها ستجد ذِلك ِفىماع ِتلك الرسالِة أو غَيرإن أردتَ س.. رئ العزيزأِخى القا
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  ٣١ – ١٩: ١٦إنجيل لوقا  ١
           ٧ : ١٠إنجيل متى      ،    ٣٩ : ١١ يوحناإنجيل  ٢
  ٦٢: ٩ إنجيل لوقا ٣
  ٤: ٣تيموثاوس إلى  رسالة بولس الرسول األولى ٤
          ٣٣ : ٦إنجيل متى  ٥
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