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. 59الى  46إنجيل يوحنا، االصحاح الثامن وااليات  فيلكم. عظتنا اليوم هي المسيح سالم 
 باسم ربنا يسوع المسيح. النص قراءةاليكم 

 

َالَِّذي  َمْن ِمْنُكْم ُيَبكِّتُِني َعَلى َخِطيٍَّة؟ َفِإْن ُكْنُت َأُقوُل اْلَحقَّ َفِلَماَذا َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي؟قال يسوع: 
ْسَنا َفَقاَل اْلَيُهوُد: َألَ  .نَُّكْم َلْسُتْم ِمَن اللَّهِ ِمَن اللَِّه َيْسَمُع كاَلَم اللَِّه. ِلَذِلَك َأْنُتْم َلْسُتْم َتْسَمُعوَن ألَ 

َأَنا َلْيَس ِبي َشْيَطاٌن َلِكنِّي ُأْكِرُم َأِبي َوَأْنُتْم َأَجاَب َيُسوُع:  َك َساِمِريٌّ َوِبَك َشْيَطاٌن؟َنُقوُل َحَسنًا ِإنَّ 
َكاَن  َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنْ  َأَنا َلْسُت َأْطُلُب َمْجِدي. ُيوَجُد َمْن َيْطُلُب َوَيِديُن. ُتِهيُنوَنِني.

َلُه اْلَيُهوُد: اآلَن َعِلْمَنا َأنَّ ِبَك َشْيَطانًا. َقْد َفَقاَل  .َيَرى اْلَمْوَت ِإَلى اأَلَبدِ  َأَحٌد َيْحَفُظ كاَلِمي َفَلنْ 
 .ى اأَلَبدِ ُذوَق اْلَمْوَت ِإلَ َماَت ِإْبَراِهيُم َواأَلْنِبَياُء َوَأْنَت َتُقوُل: ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْحَفُظ كاَلِمي َفَلْن يَ 

َيُسوُع: ِإْن َأَجاَب  اُتوا. َمْن َتْجَعُل َنْفَسَك؟َأَلَعلََّك َأْعَظُم ِمْن َأِبيَنا ِإْبَراِهيَم الَِّذي َماَت. َواأَلْنِبَياُء مَ 
ُدِني الَِّذي َتُقوُلوَن َأْنُتمْ  ُد َنْفِسي َفَلْيَس َمْجِدي َشْيئًا. َأِبي ُهَو الَِّذي ُيَمجِّ َوَلْسُتْم  ِإنَُّه ِإَلُهُكمْ  ُكْنُت ُأَمجِّ

ْن ُقْلُت ِإنِّي َلْسُت َأْعِرُفُه َأُكوُن ِمْثَلُكْم َكاِذبًا َلِكنِّي َأْعرِ  ُفُه َوَأْحَفُظ َتْعِرُفوَنُه. َوَأمَّا َأَنا َفَأْعِرُفُه. َواِ 
َقاَل َلُه اْلَيُهوُد: َلْيَس َلَك َخْمُسوَن َسَنًة فَ  .َيَرى َيْوِمي َفَرَأى َوَفِرحَ  َأُبوُكْم ِإْبَراِهيُم َتَهلََّل ِبَأنْ  َقْوَلُه.

 .وَن ِإْبَراِهيُم َأَنا َكاِئنٌ َلُهْم َيُسوُع: اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َقْبَل َأْن َيكُ َقاَل  ْعُد َأَفَرَأْيَت ِإْبَراِهيَم؟بَ 
ا َيُسوُع َفاْخَتَفى َوخَ   َرَج ِمَن اْلَهْيَكِل ُمْجَتازًا ِفي َوْسِطِهْم َوَمَضى َهَكَذا.َفَرَفُعوا ِحَجاَرًة ِلَيْرُجُموُه. َأمَّ

 هذه كلمة اهلل

يةوأنهم  يسوع. هم يفتخرون بناموس موسىو بين اليهود  شديدحوار   .إبراهيم وأن اهلل أبوهم ذر 
َلْو  :هم في اآليات السابقةأما هو فقال ل. المسيح لكنهم يظهرون الكراهية والسعي لقتل يسوع

َوَلِكنَُّكُم اآلَن َتْطُلُبوَن َأْن َتْقُتُلوِني َوَأَنا ِإْنَساٌن َقْد . َمُلوَن َأْعَماَل ِإْبَراِهيمَ ُكْنُتْم َأْواَلَد ِإْبَراِهيَم َلُكْنُتْم َتعْ 



َلْو َكاَن اللَُّه َأَباُكْم  وقال لهم أيضا: َكلََّمُكْم ِباْلَحقِّ الَِّذي َسِمَعُه ِمَن اللَِّه. َهَذا َلْم َيْعَمْلُه ِإْبَراِهيُم.
ِلَماَذا اَل  َلُكْنُتْم ُتِحبُّوَنِني أَلنِّي َخَرْجُت ِمْن اللَِّه َوَأَتْيُت. أَلنِّي َلْم آِت ِمْن َنْفِسي َبْل َذاَك َأْرَسَلِني.

فقال: في الواقع م كشف لهم من هو أبوهف َتْفَهُموَن كاَلِمي؟ أَلنَُّكْم اَل َتْقِدُروَن َأْن َتْسَمُعوا َقْوِلي.
 َأْنُتْم ِمْن َأٍب ُهَو ِإْبِليُس َوَشَهَواِت َأِبيُكْم ُتِريُدوَن َأْن َتْعَمُلوا. 

 

في . النهم يسمعون للشيطانم فضلوا الكذب والعنف يسوع يبين أنهالعظيم بهذا الكالم 
يرفض الحياة فهو يحب الموت. والرب يسوع المسيح فهو سمع ألخر غير الحقيقة كل من ي

ا َأَنا َفأَلنِّي َأُقوُل اْلَحقَّ َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي.: يقول بوضوح يسوع فاستمروا في  اليهودأما  َوَأمَّ
قد موا له إمرأة في بداية هذا االصحاح الثامن نقرأ كيف لم تكن هذه أول مرة. . همعارضتهم ل

َأنَّ ِمْثَل َهِذِه  همُموَسى ِفي النَّاُموِس َأْوَصاأن و  ْزِني ِفي َذاِت اْلِفْعلِ َوِهَي تَ قائلين أنهم أمسكوها 
قالوا ليسوع: فأين الرجل؟ هل كان واحد منهم. يان يرجمان. موسى قال بأن الزانلكن ُتْرَجُم. 

  هم أنهم يجربوه مثلما جربه الشيطان من قبل.كان يعرف رياءَ  يسوع َفَماَذا َتُقوُل َأْنَت؟
 

 .به هو والحياةايا طغفران الخيتهموه بتناقض في تعليمه عن المحبة و فإذا قال لهم يرجموها، 
ذا قال لهم  أكيد أنهم رجمه. فتكون لهم الفرصة في رجموها، فهو يخالف ناموس موسى ي ماوا 

لهم وللجميع الذين يعتبرون  قاليسوع . ه بعدما يقولله وليس  ن يسوع سقط في فخهمأكروا ف
ضميرهم تصدم  .. يا له من قولَمْن َكاَن ِمْنُكْم ِباَل َخِطيٍَّة َفْلَيْرِمَها َأوَّاًل ِبَحَجرٍ : سهم أتقياءأنف

 يسوعل. الحفرة اللي حفروها َحَجَر َصْدَمٍة َوَصْخَرَة َعْثَرةٍ . كالم يسوع صار همداخل وتكم ش في
َيا اْمَرَأُة َأْيَن ُأوَلِئَك اْلُمْشَتُكوَن فقال لها:  َواِقَفٌة ِفي اْلَوَسطِ ْرَأُة َوَبِقَي َيُسوُع َوْحَدُه َواْلمَ . سقطوا فيها

َقاَل َلَها َيُسوُع: واَل َأَنا َأِديُنِك. اْذَهِبي َواَل ُتْخِطِئي . َسيِّدُ اَل َأَحَد َيا َفَقاَلْت:  َأَما َداَنِك َأَحٌد؟ ،َعَلْيكِ 
 .َأْيضاً 

 

م م عيوبهم وخطاياهم. االن يقول لهبي ن له مابعدعظيم. لما يسوع يغفر فهو يبرر ويحرر. 
وجدوا في يسوع خطأ واحدا في أقواله أو أعماله؟ فهل من منكم يبكتني عن خطيئة. : هو

أمام اختيار  يوضع االنسانيسوع الرب الى اليوم.  الناسوسؤال الرب يسوع مطروح على 



ه اليهود شتمو كل ما قاله لليهود فهو يتعلق بكل الناس. بين الحق والكذب، الحياة والموت. 
ن فيك شيطانا؟ عندماعلى الحق ألسنا : قائلين قالوا و  ؟حقالحق؟ أي  نقول إنك سامري وا 

يزرع الحقد اللي  الدين. كفاركانوا يكرهوا السامريين ويعتبروهم سامري. اليهود  هإلبن اهلل إن
جاء من اهلل ليصالح المسيح يسوع  الن ما يمكن يكون من اهلل المحب والبغضاء في الناس

 محبته اإللهية.السالم و  وبينهم همالناس ويوضع في
 

 تكريم اهللهو هدفه  كن يسوع بي ن لهم أنلله هو إبن اهلل القدوس. : فيك شيطان. ليسوع اقالو 
في الواقع: ليس  لهم يقوليسوع . عليهر دهم وتم تشويه مستمر هللهو  همفي حين سلوكأبيه 

كان  هنتحمل سخريتهم اليسوع  أكرم أبي وأنتم تهينونني.إنما أنتم. أنا شيطان، فيه أنا الذي 
الشرف  يسوع لكن هناك من يعطيفي التالي.  ونهصلبـيَ و  ونهرفضيو  ونهــنُ يــهِ سيُ يعلم أنهم 
َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َكاَن َأَحٌد أضاف: و  فهو اهلل أبيه. .معههو و  همنه هو ألنوالمجد 

َأَلَعلََّك وقالوا ليسوع:  مرة أخرى اليهود هي ج هذا القول َيْحَفُظ كاَلِمي َفَلْن َيَرى اْلَمْوَت ِإَلى اأَلَبِد.
 من تضن إنك أنت؟ َعُل َنْفَسَك؟َأْعَظُم ِمْن َأِبيَنا ِإْبَراِهيَم الَِّذي َماَت َواأَلْنِبَياُء َماُتوا. َمْن َتجْ 

 

صحيح أنهم إبراهيم واالنبياء . أما القدوس استهزئوا بكالم المسيح وأهانوه هو إبن اهلل الفادي
ته ، إنما على حيااألرضية تهحيايسوع تكلم ال على . على االرضيسوع يولد أن ماتوا قبل 

في كل أعماله وكالمه.  همعهلل اولما ولد كإنسان، كان . التي كانت في اهلل أبيه منذ االزل
ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْحَفُظ كاَلِمي َفَلْن َيَرى اْلَمْوَت كالم يسوع هو كالم اهلل ولهذا يقول الرب يسوع: 

وهذ زاد هي ج . ، فرآه وفرحسوعي ج لرجائه أن يرى يومابته إبراهيم نأوقال لليهود  ِإَلى اأَلَبِد.
ا ذهبكائن من قبل أن يكون إبراهيم.  اإنه الحقيقة اإللهية: هذقد م لهم يسوع  لكنغضبهم. 
 موجود قبل الزمان والتاريخ. ال الكائنهو ه كد أنيسوع يؤ 

 

 اهللأنا الكائن. ، أنا هو :وهوعلى نفسه سوى اهلل  احد هلم يستخدم تعريفستخدم ا يسوع
ِإنِّي َأْرَفُع ِإلى  يقول اهلل:مثال علن هذه الحقيقة في كل الكتاب المقدس. في سفر التثنية أ

ال أحد ينتزع : في هذا االنجيل المجيد يقوليسوع و  .السََّماِء َيِدي َوَأُقوُل: َحيٌّ َأَنا ِإلى اأَلَبدِ 



خرج ة أن أستردها. حياتي مني، بل أنا أبذلها باختياري. فلي السلطة أن أبذلها ولي السلط
عندما . و وظهر في جسد إنسان ليكون لنا هو الطريق الحقيقي والحي المضمونيسوع من اهلل 

إبراهيم  أن معتقداتهميتذكروا أنهم واجب  انكقال لليهود أن إبراهيم كان سعيدا لرؤية يومه، 
إبراهيم ن كاف نسلهمن  يكوناهلل الموعود من مسيح ال أن حين علم في أيامهالمسيح  شاف

يعلن لهم أنه  الحقيقةفي كان ما قال يسوع أن إبراهيم رأى يومه، ل .د العظيمالوع هذابمبتهجا 
 . وهو االن في وسطهم ليخلصهم إبراهيم في رؤيته آهالذي ر الموعود به من اهلل و  المسيحهو 

 

اهلل كان في يسوع المسيح . االزلي حياة اهللهي على األرض يسوع  كانت فيالتي الحياة 
نرى ، إنما وقام لذي جاء وعاش وماتنسان ااإل ال في يسوع نرى. وهو الذي ظهر إلبراهيم

سحاق ويعقوبإلزلي األاهلل  النه  الذي سيكون بعد الوقتو الذي كان قبل الوقت  ه إبراهيم وا 
. أنا هويقول:  يسوع والرب : اهلل اآلب واالبن والروح القدس إله واحد.الى االبداهلل الواحد هو 
الحياة به نهاية.  بداية والالدائم الذي ليس له الموجود الكائن. بهذا التصريح يشير أنه هو  أنا

ينقلنا الى ملكوت نوره و نا من سلطان الظالم والموت يحرر جاء في جسد إنسان ل األبدية.
َمْن  ،َأَنا ُهَو ُنوُر اْلَعاَلمِ يسوع العجيب: الرب في هذا االصحاح، نقرأ قول لحياة اهلل فينا. 

عكم جميعا نعمة ربنا ولتكن م آمين. . َيُكوُن َلُه ُنوُر اْلَحَياةِ َيْتَبْعِني فاَل َيْمِشي ِفي الظُّْلَمِة َبلْ 
 وشركة الروح القدس. آمين يسوع المسيح ومحبة اهلل

 


