Sunnuntai 29.04.2018 (Viikko 17) Evank. Joh. 15: 10-17. Aihe: Taivaan kansalaisena
maailmassa. Lukukappaleet: Ps. 98:2-9; Jes. 4:2-6; 1.Joh. 3:18-24

االحد  .2018 .04 .29إنجيل يوحنا  17-10 :15الموضوع :المواطنون السماوين في العالم.
قراءات إضافية :المزمور  .9-2 :98إشعياء  .6-2 :4يوحنا األولى .24-18 :3

نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي من إنجيل
يوحنا االصحاح
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واألعداد
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الى  .17اليكم قراءة أقوال الرب يسوع المسيح

وبإسمه.
ت
ون ِفي َم َحَّبتِي َك َما أَِّني أََنا قَ ْد َح ِف ْ
إِ ْن َح ِف ْ
ص َايا أَبِي َوأَثُْب ُ
ظُ
اي تَثُْبتُ َ
ت َو َ
ص َاي َ
ظتُ ْم َو َ
ت فَ َر ِحي ِفي ُك ْم َوُي ْك َم َل فَ َر ُح ُك ْمَ .12 .ه ِذ ِه ِه َي
ِفي َم َحَّبتِ ِهَ .11 .كلَّ ْمتُ ُك ْم بِهَ َذا لِ َك ْي َيثُْب َ
صَّيتِي أ ْ ِ
وِ
َح ٍد ُح ٌّ
َعظَ ُم ِم ْن َه َذا
بأْ
ض ُك ْم َب ْعضاً َك َما أ ْ
َحَب ْبتُ ُك ْم .13 .لَْي َس أل َ
َن تُحُّبوا َب ْع ُ
َ
َحَّبائِي إِ ْن فَعْلتُم ما أ ِ
َحَّبائِ ِه .14 .أ َْنتُم أ ِ
َج ِل أ ِ
ُوصي ُك ْم بِ ِه.15 .
َح ٌد َن ْف َسهُ أل ْ
أْ
ضعَ أ َ
َن َي َ
ْ
َ ْ َ
ِ
َن اْلع ْب َد الَ يعلَم ما يعم ُل سي ُ ِ
اء
َع ُ
الَ أ ُ
ِّدهُ .لَكِّني قَ ْد َس َّم ْيتُ ُك ْم أَحَّب َ
َْ ُ َ ََْ َ
ُس ِّمي ُك ْم َعبِيداً أل َّ َ
ود أ َ
اختَْرتُ ُك ْم
اختَْرتُ ُمونِي َب ْل أََنا ْ
َعلَ ْمتُ ُك ْم بِ ُك ِّل َما َس ِم ْعتُهُ ِم ْن أَبِي .16 .لَْي َس أ َْنتُُم ْ
ألَِّني أ ْ

ِ
ِ
ِ
ِ
اس ِمي.
اآلب ُك َّل َما َ
وم ثَ َم ُرُك ْم ل َك ْي ُي ْعطَي ُك ُم ُ
طلَْبتُ ْم بِ ْ
َوأَقَ ْمتُ ُك ْم لتَ ْذ َه ُبوا َوتَأْتُوا بثَ َم ٍر َوَي ُد َ
ِ
ِ
ض ُك ْم َب ْعضاً.
 .17بِهَ َذا أُوصي ُك ْم َحتَّى تُحُّبوا َب ْع ُ
هذه كلمة اهلل المجد للرب
المدعي االيمان؟ ما هي عالمة المسيحي ،بمذا
كيف نعرف الفرق بين المؤمن المسيحي و ّ
يتميز؟ في كلمة المسيحي نجد كلمة المسيح مضاف اليها حرف الياء لتشير الى االنتماء.
ّ

إذن المسيحي هو الذي ينتمي الى المسيح .فهو ت ــلميذ المسيح وهو من أتباعه .يسمع كالمه

ويحتفظ به ويوضعه أساسا لحياته .ال ينكر المسيح وال يستحي به بل يبشر به .حفظ وصايا
يسوع المسيح ينتج االيمان والرجاء والمحبة .يسوع يوصينا ان نحب بعضنا النه هو أحبنا

نمو في معرفة اهلل االب ونحن نعيش
أوال والن بدون محبة ال تكون وحده وال سالم حقيقي وال ّ
في عالم خاضع للغضب والبغضاء والخداع .بسبب غياب المحبة عائالت تنكسر وتتشت.
التهديد في البيوت والتهديد بين الشعوب .يقولوا سالم سالم لكن ما فيه سالم .والسالم هو
بيسوع المسيح وحده .يتكلموا على الحب لكن كل واحد يريد االخرين يحبوه هو .لنا في يسوع
المسيح العظيم كل ما نحتاج اليه لحياة صالحة طاهرة في سالم ثابت وحب حقيقي .هو
تغير حياتنا يوم بعد يوم .فهو
سالمنا وهو الذي غرس محبة اهلل فينا .كلمته كلها محبة وهي ّ
أفاض محبة اهلل في قلوبنا بالروح القدس الذي وهبنا إياه.
أحبوا بعضكم بعضا .المحبة ال تنظر الى مصلحتها الخاصة ،لكن لمصلحة االخرين أوال.
ِ
ال تَ ْ
ب َما لَِن ْف ِسهَا َوالَ
ِّح َو َ
ا ْل َم َحَّبةُ تَتَأََّنى َوتَْرفُ ُ
ق .ا ْل َم َحَّبةُ الَ تَ ْح ِس ُد .الَ تَتَفَ َ
طلُ ُ
اخ ُر َوالَ تَْنتَف ُخ َوالَ تُقَب ُ
ٍ
ِ
َّ
ُّؤ والَ تَ ْفرُح بِ ِ
اإلثِْم َب ْل تَ ْف َرُح بِا ْل َح ِّ
ق ُك َّل َش ْي ٍء
ص ِّد ُ
قَ .وتَ ْحتَم ُل ُكل َش ْيء َوتُ َ
تَ ْحتَ ـ ُّد َوالَ تَظُ ُّن الس َ َ َ
ٍ
صبِ ُر َعلَى ُك ِّل َش ْي ٍء .اَْل َم َحَّبةُ الَ تَ ْسقُطُ أََبداً .اهلل محبة .والمحبة هي ثمر
َوتَْر ُجو ُك َّل َش ْيء َوتَ ْ
الروح القدس فينا .بكلمة اهلل نغذي أرواحنا ومن خالل الصالة نكون ونبقى في صلة معه.

بالصالة الى اهلل باسم يسوع المسيح وقراءة كلمته يوميا ننمو في معرفة مخلصنا ويمكننا أن
شر .بالثبات في االيمان بيسوع نأتي بثمار لمجد إسم اهلل المبارك .وهذه الثمار
ّ
نتجنب كل ّ
هي أعمال المحبة والرحمة والحق والطهارة.
الرب يريدنا أن نسمع له ونعيش بحسب وصيته .كما هو مكتوب :أيها األوالد الصغار ،ال
يجب أن تكون محبتنا مجرد ادعاء بالكالم واللسان ،بل تكون محبة عملية حقة ،عندئذ نتأكد
المدعي االيمان فما يعرف
أننا نتصرف بحسب الحق وتطمئن نفوسنا في حضرة اهلل .أما ّ
حبه هو
هذه الحقيقة والَ ُي ِحّبها النه ال َي ْح َفظُ كالَم المسيح والن محبة اهلل ليست في نفسهّ .
من دافع األنان والتكبر .كذلك إِن قَا َل أَح ٌد :إِِّني أ ِ
ُح ُّ
ب .أل َّ
َن َم ْن
ض أَ
َخاهُ فَهُ َو َك ِاذ ٌ
ْ
ب اهللَ َوأ َْب َغ َ
َ
صره؟ ولََنا ه ِذ ِه ا ْلو ِ
ِ
َِّ
َخاه الَِّذي أ َْبصرهَ ،ك ْي َ ِ
َن ُي ِح َّ
الَ ُي ِح ُّ
صَّيةُ ِم ْنهُ:
ف َي ْقد ُر أ ْ
ََُ
ب أَ ُ
ب اهللَ الذي لَ ْم ُي ْب ْ ُ َ َ َ
ب اهللَ ُي ِح ُّ
َن َم ْن ُي ِح ُّ
أ َّ
َخاهُ أ َْيضاً .بيسوع وحده نستطيع ان نحب بدون رياء .كلمة المسيح
ب أَ

تفرح وتطمئن .فرح الرب هو قوتنا.
ّ

ويقول داود في مزموره  :16هديتني سبل الحياة .فإن ملء البهجة في حضرتك وفي يمينك
مسرات أبدية .وفي مكان آخر يقول الرب يسوع :حتى اآلن لم تطلبوا باسمي شيئا .اطلبوا
تنالوا فيكون فرحكم كامال .مشيئة اهلل هي للفرح والسالم والسعادة .مشيئة اهلل هي قداستنا
ذلك بأن نمتـ ـنع عن الزنى والكذب والخيانة والغش والحسد وأال ننطق باسم اهلل باطال .مشيئة
ِ
اس َم ُعوا.
يب الَِّذي بِ ِه ُس ِرْر ُ
اهلل هي أن نسمع ليسوع الن اهلل قال عنهَ :ه َذا ُه َو ْابني ا ْل َحبِ ُ
ت .لَهُ ْ
لهذا لما نسمع ليسع فإننا نسمع هلل الذي أرسله .يسوع علمنا إسم اهلل الذي هو اآلب .كان في
حضن اآلب ومن اآلب خرج وجاء الى العالم .فهو مولود من اهلل ال مخلوق.
ونهُ َل ْي َس ِلي
يسوع المسيح كان يتكلم دائما مشي ار الى اهلل أبيه .يقول مثال :ا ْلكالَ ُم الَِّذي تَ ْس َم ُع َ
َب ْل لِ ِ
آلب الَِّذي أ َْر َسلَنِي .ويقول :ما زال أبي يعمل إلى اآلن وأنا أيضا أعمل .وكذلك :الكالم
الذي أقوله ال أقوله من عندي وانما اآلب الحال في هو يعمل .وفي هذا االنجيل يقول :انا

هو الطريق والحق والحياة فال أحد يأتي الى اآلب إال بي .ويقول إنه هو راعي الخراف وأن
البواب هو اهلل أبيه .وفي بداية هذا االصحاح يقول :أََنا ا ْل َك ْرَمةُ ا ْل َح ِق ِيقَّيةُ
ا ْلَب َّو ُ
اب َي ْفتَ ُح له .و ّ
ان.
َوأَبِي ا ْل َك َّر ُام .أََنا ا ْل َك ْرَمةُ َوأ َْنتُ ُم األ ْ
ص ُ
َغ َ
ِ
ت ِف َّي وأََنا ِف ِ
يه ه َذا َيأْتِي بِثَ َم ٍر َكثِ ٍ
َن تَ ْف َعلُوا َش ْيًئا .اُثُْبتُوا
الَِّذي َيثُْب ُ
ون أ ْ
ير ،ألََّن ُك ْم بِ ُدونِي الَ تَ ْقد ُر َ
َ
ِ
ِف َّي َوأََنا ِفي ُك ْمَ .ك َما أ َّ
ك
ت ِفي ا ْل َك ْرَم ِةَ ،كذلِ َ
َن َيأْتِ َي بِثَ َم ٍر ِم ْن َذاتِ ِه إِ ْن لَ ْم َيثُْب ْ
ص َن الَ َي ْقد ُر أ ْ
َن ا ْل ُغ ْ
ضا إِ ْن لَ ْم تَثُْبتُوا ِف َّي .مفهوم .الغصن الثابت في الكرمة يتغذى من الماء السائل داخل
أ َْنتُ ْم أ َْي ً
ون ِ
ثمر .مهما
الكرمة .يسوع هو ماء الحياة وخبز الحياة .فهو اختارنا لنكون له .اختارنا للفرح ُ

كانت الطريق صعبة ومعقدة فإنها مع المسيح سعيدة وناجحة .هذا ليس مجرد كالم إنما

حقيقة في حياة كل من قبل يسوع المسيح ربا ومخلصا في حياته .اهلل يدعونا وكل إنسان الى
الفرح والسعادة والسالم والحياة .صحيح أن المسيحي هو خاطئ ،لكنه مفدي وهذا فرحنا.

الرسول بولس كتب هذه الحقيقة فقال :ألجل المسيح تسرني الضعفات واإلهانات والضيقات
واالضطهادات والصعوبات ألني حينما أكون ضعيفا فحينئذ أكون قويا .فرح الرب قوتنا.
يسوع اختارنا للمحبة .ال للمنافسة مع بعض وال للبغضاء والحقد .المسيحي يبين محبة اهلل
بأْ ِ
َح ٍد ُح ٌّ
َن
َعظَ ُم م ْن َه َذا أ ْ
لآلخرين .والرب يسوع أظهر لنا حبه على الصليب .قال :لَ ْي َس أل َ
ِ
ِ
ِ ِ
يضع أَح ٌد َن ْفسه أل ْ ِ ِ ِ
ُس ِّمي ُك ْم َعبِيداً
َع ُ
َج ِل أَحَّبائه .أ َْنتُ ْم أَحَّبائي إِ ْن َف َع ْلتُ ْم َما أُوصي ُك ْم بِه .الَ أ ُ
َُ
َ ََ َ
ود أ َ
أل َّ
ِّدهُ.
َن ا ْل َع ْب َد الَ َي ْعلَ ُم َما َي ْع َم ُل َسي ُ

ُس ِّمي ُك ْم َعبِيداً .يقول يسوع .خدمة عبد اهلل ليس فيها خجل وال عار .موسى كان عبد
َع ُ
الَ أ ُ
ود أ َ
اهلل وخادم اهلل وكذلك الملك داود .الرسول بولس سمى نفسه عبد يسوع المسيح عدة مرات.
وخدامه .ولكن الرب أعطانا لقب أفضل حيث يدعونا أحبائه
في خدمتنا ليسوع نحن عبيده ّ
وبهذا يعطينا الحق ان نكون في عالقة حميمة مع اهلل كما يقول الكتاب :أما الذين قبلوه ،أي
الذين آمنوا باسمه فقد منحهم الحق في أن يصيروا أوالد اهلل وهم الذين ولدوا ليس من دم وال
من رغبة جسد وال من رغبة بشر بل من اهلل .وروحه القدوس يشهد مع أرواحنا أننا أوالد اهلل
وبه ننادي أبا يا أبانا.
نحن ليسنا عبيدا للشر نسير في الخوف ،لكننا أبناء اهلل وما دمنا أبناء اهلل فقد جعلنا اهلل ورثة
عبر على هذه الحقيقة فقال:
مع المسيح .والرب اختارنا لنكون شهودا له .الرسول بولس ّ
فنحن إذن سفراء المسيح وكأن اهلل يعظ بنا نتوسل بالنيابة عن المسيح منادين :تصالحوا مع
اهلل .فإن الذي لم يعرف خطيئة جعله اهلل خطيئة ألجلنا لنصير نحن بر اهلل فيه .الرب
اختارنا ودعانا لنكون شركاء له وننظر اليه في جميع األمور بالصالة والدعاء .يقول :أََنا
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ِمي.
ْ
وم ثَ َم ُرُك ْم ل َك ْي ُي ْعطَي ُك ُم ُ
اآلب ُك َّل َما طَلَ ْبتُ ْم بِ ْ
اختَْرتُ ُك ْم َوأَقَ ْمتُ ُك ْم لتَ ْذ َه ُبوا َوتَأْتُوا بثَ َم ٍر َوَي ُد َ
ِ
ِ
ض ُك ْم َب ْعضاً.
بِهَ َذا أُوصي ُك ْم َحتَّى تُحُّبوا َب ْع ُ
نعم .الرب أرسلنا لنب ّشر بجوده وخالصه .ورسالته هي :هكذا أحب اهلل العالم حتى بذل إبنه
الوحيد لكي ال يهلك كل من يرمن به بل تكون له الحياة األبدية .نحن ال نطلب أن يحقق

الرب طموحاتنا ورغباتنا الخاصة وال نطلب هالك األعداء .لكننا نطلب أوال أن يتعظم إسم
اهلل فينا وأن تكون مشيئة اهلل في حياتنا وحولنا ونطلب الخير لغيرنا حتى للذين يكرهوننا لكي
يفتح الرب أذهانهم ليعرفوا اهلل معرفة حقيقية ويتوبوا فيعرفوا ما في دعوته لهم من رجاء الن
اهلل ال يفرح بموت الشرير لكن اهلل يفرح برجوع الشرير عن طرقه السيئة لكي يحيا .إن نهاية
كل شيء قد صارت قريبة .يقول الكتاب .فتعقلوا إذن وكونوا مت ـنبهين لرفع الصالة دائما،
وأهم شيء هو أن تبادلوا بعضكم بعضا المحبة الشديدة ألن المحبة تستر إساءات كثيرة .هذه
أقوال اهلل الصادقة.
ع ا ْل َحَي ِاة .بِ ُن ِ
وره َن َرى ُنو اًر .بهذا يتميز المسيحي :بالمحبة
أكثر نعرف اهلل أكثر نحبهِ .ع ْنده َي ْن ُبو َ
التي وضعها إبن اهلل فينا نحن الذين كنا من قبل بعيدين قد صرنا قريبين بدم المسيح .بمحبة
المسيح نحب بعضنا بعض .فهو أعطى مواهب لكل واحد لِ َع َم ِل ا ْل ِخ ْد َم ِة لِ ُب ْنَي ِ
ان بعضنا لنتقوى
ان ومع ِرفَ ِة اب ِن ِ
ان َك ِ
ِِ ِ
اهلل ونصل إِلَى إِ ْن َس ٍ
ام ٍل في ا ْل َم ِس ِ
ون أَ ْ
طفَاالً
ْ
يح َك ْي الَ َن ُك َ
يم ِ َ َ ْ
في َو ْح َدانَّية اإل َ
ضل ،ب ْل ِ ِ
الن ِ
ين بِ ُك ِّل تَ ْعلِ ٍيم فارغ من ِحيلَ ِة َّ
ين ِفي ا ْل َم َحَّب ِة
ضَ
ُم ْ
صادق َ
ين َو َم ْح ُمولِ َ
ط ِربِ َ
اس بِ َم ْك ٍر الم َّ َ َ
ِ
ٍ
ِ
يح له المجد .آمين.
لنكبر في ُك ِّل َش ْيء في معرفة يسوع ا ْل َمس ُ
واالن نقول شهادتنا التي هي شهادة الكنيسة :أنا أومن باهلل اآلب الضابط الكل خالق السماء
واألرض وبربنا يسوع المسيح إبنه الوحيد الذي حبل به من الروح القدس وولد من مريم
وصـلب ومات وقُــبر ونزل الى الهاوية وقام أيضا
العذراء وتألم على عهد بيالطس البنطي ُ
في اليوم الثالث من بين األموات وصعد الى السماوات وجلس على يمين اهلل اآلب الضابط
الكل وسيأتي من هناك ليدين األحياء واألموات .وأومن بالروح القدس ،وبالكنيسة المقدسة
الجامعة وبشركة القديسين وبمغفرة الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة األبدية .آمـ ـيــن

