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السالم عليكم .كان يسوع يبشر بالخالص كما كان متنبأ به في شريعة موسى واالنبياء .أما رجال الدين

فكانوا يكرهوه ويطلبوا قتله .والناس كانوا منقسمين بشأن يسوع .واالنسان اليوم هو أيضا امام حقيقة يسوع

المسيح إما لإليمان الصحيح إما للكفر .وهذا هو موضوع تأملنا اليوم في إنجيل يوحنا .االصحاح السابع
والعدد ربعين الى  .52اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح.

ِ
يق ِة ُه َو َّ
ون َقالُواَ :ه َذا ُه َو
ون ِم َن اْل َج ْم ِع َل َّما َس ِم ُعوا َه َذا اْلك َ
ال َم َقاُلواَ :ه َذا بِاْل َحِق َ
النبِ ُّيَ 41.
آخ ُر َ
َ 40ف َكث ُير َ
ِ
آخرون َقالُواَ :أَلع َّل اْلم ِسيح ِمن اْلجِل ِ ِ
ِ
اب ِإَّنهُ ِم ْن َن ْس ِل َد ُاوَد َو ِم ْن َب ْي ِت َل ْحٍم
يل َيأْتي؟ َ 42أَل ْم َي ُق ِل اْلكتَ ُ
َ َ َ َ َ
اْل َمس ُ
يحَ .و َ ُ َ
ِ ِ
ث ْان ِش َق ٌ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َِّ
ون
يح؟  43فَ َح َد َ
ان قَ ْوٌم ِم ْنهُ ْم ُي ِر ُ
يها َيأْتي اْل َمس ُ
يد َ
اق في اْل َج ْم ِع ل َسَببِهَ 44 .و َك َ
اْل َق ْرَية التي َك َ
ان َد ُاوُد ف َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن ُي ْم ِس ُكوهُ ولَ ِك ْن لَ ْم ُيْل ِ
ال َه ُؤالَ ِء
ِّين .فَقَ َ
أْ
ق أَ
اء اْل ُخ َّد ُام ِإلَى ُرَؤ َساء اْل َك َهَنة َواْلفَِّريسي َ
ي 45 .فَ َج َ
َح ٌد َعلَ ْيه األََياد َ
َ
ُّ
ِ
ِ
ان َه َك َذا ِم ْث َل َه َذا ِ
اإل ْن َس ِ
َج َاب ُه ُم
اب اْل ُخ َّد ُامَ :ل ْم َيتَ َكلَّ ْم َقط ِإ ْن َس ٌ
انَ 47 .فأ َ
َج َ
َلهُ ْم :ل َما َذا َل ْم تَأْتُوا بِه؟  46أ َ
ِ
يسيُّونَ :أَلعلَّ ُكم أ َْنتُم أ َْيضًا َق ْد ضَلْلتُم؟ َ 48أَلع َّل أَحدًا ِمن ُّ ِ ِ
ِ
آم َن بِ ِه؟ َ .49وَل ِك َّن
َ َ
الرَؤ َساء أ َْو م َن اْل َفِّريسي َ
َ
َ ْ
اْل َفِّر َ َ ْ ْ
ِّين َ
ال َلهم نِيقُوِديموس الَِّذي جاء ِإَل ْي ِه َل ْيالً و ُهو و ِ
َه َذا َّ
ب الَِّذي الَ َي ْف َه ُم َّ
اح ٌد ِم ْنهُ ْم:
وس ُه َو َمْل ُع ٌ
الش ْع َ
َ َ
ُ ُ
ام َ
ونَ 50 .ق َ ُ ْ
الن ُ
َ َ َ
ِ
ت أ َْيضًا ِم َن اْل َجِل ِ
َّ
يل؟
َج ُابواَ :ألَ َعلَّ َ
ين ِإ ْن َساناً لَ ْم َي ْس َم ْع ِم ْنهُ أ ََّوالً َوَي ْع ِر ْ
ك أ َْن َ
ف َما َذا فَ َع َل؟  52أ َ
وسَنا َيد ُ
ام َ
 51أَلَ َعل َن ُ
ي ِم َن اْل َجِل ِ
يل.
فَتِّ ْش َو ْانظُ ْر! ِإَّن ُه لَ ْم َيقُ ْم َنبِ ٌّ
الى هنا القراءة
ِ
ال َم ،أي كل ما جاء في هذا االصحاح قبل هذا النص ،انقسموا في
ون ِم َن اْل َج ْم ِع َل َّما َس ِم ُعوا َه َذا اْلك َ
َكث ُير َ
رأيهم حول يسوع .فقال بعضهم :إنه صالح؛ وقال آخرون :ال بل إنه يضلل الشعب؛ وقال آخرون :هل
ِ
ِ َِّ
ِ ٍ
ِ
ِ
ِمن اْلجِل ِ ِ
يها َيأْتِي
يل َيأْتي المسيح؛ َألَ ْم َي ُق ِل اْلكتَ ُ
َ َ
اب ِإَّن ُه م ْن َن ْس ِل َد ُاوَد َو ِم ْن َب ْيت لَ ْحم اْل َق ْرَية التي َك َ
ان َد ُاوُد ف َ
ِ
يح؟ أن المسيح هو ِم ْن َن ْس ِل َد ُاوَد وأنه يأتي من بيت لحم ،هذا صحيح كما جاء في سفر النبي ميخا:
اْل َمس ُ
ت َل ْحِم أَ ْفَراتَ َة مع أنك قرية صغيرة بين ألوف قرى يهوذا إال أن منك يخرج لي من يصبح
أ َّ
َما أ َْن ِت َيا َب ْي َ
ملكا في إسرائيل وأصله منذ القديم منذ األزل.
وقالوا :هل ِم َن اْل َجِل ِ
يل َي ْأتِي المسيح؟ وكانوا يقصدون الناصرة حيث ترعرع الرب .كانوا يعرفوا هذا .لكنهم
ِ
نسوا ما جاء في سفر إشعياء :وي ْخرج َق ِ
ُصوِل ِه َوَي ِح ُّل َعَل ْي ِه ُرو ُح
ض ٌ
يب ِم ْن ِج ْذ ِع َيسَّى َوَي ْنُب ُ
ََ ُ ُ
ت ُغ ْ
ص ٌن م ْن أ ُ

ِ
ِ
ُّ ِ
لشعب السَّاِل ُ ِ
ون ِفي أ َْر ِ
الر ِّ
ال ِل اْل َم ْو ِت
َّ
ض ِظ َ
ب .ويقول ايضاَ :ا َّ ْ ُ
صَر ُنو ًار َعظيمًا واْل َجال ُس َ
ك في الظْل َمة أ َْب َ
ور .يسوع الذي كان من الناصرة هو المسيح نور الحياة والذي جاء من اهلل وولد من امرأة
أَ ْشَر َ
ق َعَل ْي ِه ْم ُن ٌ

تبين أنه لم يتكلم ولم يعمل
في بيت لحم وهو من نسل داود كما ذكره اهلل قديما .كل أعمال يسوع وأقواله ّ
شيء من نفسه بل اهلل فيه كان يتكلم ويعمل .هذه الحقيقة ال يقبلها االنسان العادي النه يعتبرها حماقة.

يتجسد ويتألم ويصلب؟ هذا مستحيل .نعم هذا مستحيل .لهذا اهلل عمل المستحيل حتى ال يهلك
كيف ،اهلل
ّ
ع لم يتوقّف على تصريح الناس .كانوا يعرفوه أنه من مدينة
كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبديةَ .ي ُسو ُ
الناصرة .ويسوع أخبرهم أن اهلل هو َح ٌّ
َع ِرفُهُ ألَِّني ِم ْنهُ َو ُه َو أ َْر َسلَنِي
ونهُ .أََنا أ ْ
ق وهو الَِّذي أَرسله وهم ال َي ْع ِرفُ َ
ِ
ِ
اء اْل َك َهَن ِة ُخ َّداماً ِلُي ْم ِس ُكوهُ .كان
يقول يسوع .و َسم َع اْل َفِّريسي َ
ُّون ما كان اْل َج ْم َع يقوله عنه فَأ َْر َسلوا هم َوُرَؤ َس ُ
هذا في أسبوع عيد عند اليهود يسمى المظالَ .وِفي اْلَي ْوِم األَ ِخ ِ
ادىِ :إ ْن
ع َوَن َ
ف َي ُسو ُ
ير اْل َع ِظ ِيم ِم َن اْل ِع ِيد َوَق َ
طنِ ِه أ َْنهار م ٍ
ب .م ْن آمن بِي َكما َق َ ِ
ِ
اء َحي.
اب تَ ْج ِري ِم ْن َب ْ
َح ٌد َفْلُي ْق ِب ْل ِإَل َّ
ال اْلكتَ ُ
َعط َش أ َ
ي َوَي ْشَر ْ َ َ َ
َُ َ
َ
قال هذا أمام ناس كثيرين في الهيكل كما سبق له أن قال إلمرأة سامرية على إنفراد قرب بئر في هذا
الربع .قال لها يسوعُ :ك ُّل من ي ْشرب ِمن ه َذا اْلم ِ
ِ
ب ِم َن
االنجيل اإلصحاح ا
اء َي ْع َ
طُ
ش أ َْيضًا َوَلك ْن َم ْن َي ْشَر ُ
َْ َ َ ُ ْ َ َ
عمٍ
اْلم ِ
ط َش ِإَلى األَب ِد ب ِل اْلماء الَِّذي أ ْ ِ ِ ِ ِ ِ
ُع ِط ِ
اء َي ْنَب ُع ِإَلى َحَي ٍاة
يه أََنا َفَل ْن َي ْع َ
اء الَِّذي أ ْ
َ َ َ ُ
ُعطيه َيص ُير فيه َي ْنُبو َ َ
َ
أَب ِدي ٍ
الروِح اْلقُ ُدس الذي لم ُير ْسله اهلل على المؤمنين إال بعد قيامة يسوع من بين
َّة .الرب يسوع يشير الى ُّ
َ
اء اْلم َعِّزي الَِّذي َسأ ُْرِسلُهُ أََنا ِإلَ ْي ُكم ِم َن ِ
اآلب ُرو ُح اْل َح ِّ
ق
ْ
األموات بعد صلبه .كما قال الرب لتالميذهَ :متَى َج َ ُ
الَِّذي ِم ْن ِع ْن ِد ِ
اق ِفي
ق َفهَُو َي ْش َه ُد ِلي .بعد نداء يسوع اللطيف مذا حدث؟ مرة أخرى صار ْان ِش َق ٌ
اآلب َي ْن ـَب ـثِ ـ ُ
اْل َج ْم ِع بسبب كفرهم.
خدام الفريسيين ورؤساء الكهنة رجعوا إليهم فسألوهم هؤالء :لماذا لم تحضروه؟ أجاب الخدام :لَم يتَ َكلَّم قَطُّ
ّ
ْ َ ْ
ان َه َك َذا ِم ْث َل َه َذا ِ
اإل ْن َس ِ
ان .وكأنهم قالوا :إن تعليم يسوع هو من بعيد أفضل من تعاليمكم .وهذا زاد في
ِإ ْن َس ٌ
غضب الدينيين المنافقين وكان دون شك دجيج فيهم والكراهية تغلي من أفواههم وتنطلق من عيونهم مثل

تدينه وعلمه .ويسوع يبشرنا أن اهلل لم يرسله الى العالم ليدين
سهام نارية .قوات الشر تعمي االنسان رغم ّ
العالم بل ليخلص العالم به .اما الفريسيون فسخطوا على شعبهم وقالوا أنه الَ َي ْف َه ُم َّ
ون.
وس و ُه َو َمْل ُع ٌ
ام َ
الن ُ
رجال الدين دائما مستعدين للسخط واللعن والتهديد .ألنهم ما يعرفون اهلل بالحق والن ضميرهم يوبخهم.

ِ ِ
وس الَِّذي ُه َو َوا ِح ٌد ِم ْنهُ ْم كان يعرف أن يسوع جاء من اهلل بالحق .يسوع علّمه سابقا أن الدخول
يم ُ
نيقُود ُ
ِ ِ
وس أن وضيفة رؤساء الكهنة
يم ُ
الى ملكوت اهلل هو بالوالدة الجديدة من الماء والروح .ذكر لهم نيقُود ُ
يدعي أنه نبي .لكنهم غضبوا حتى على نِ ُ ِ
وس
والفريسيين هي أيضا الس َماع وفحص كل من كان ّ
يم ُ
يقود ُ
ظر ِإَّن ُه َلم َيقُم َنبِ ٌّي ِم َن اْل َجِل ِ
يل .نسوا توبيخ الرب يسوع لهم مرة
وحكموا على أنفسهم بقولهم لهَ :فتِّ ْش َو ْان ُ ْ
ْ ْ

حين قال لهم :أنتم تدرسون الكتب ألنكم تعتقدون أنها ستهديكم إلى الحياة األبدية .هذه الكتب تشهد لي
ولكنكم ترفضون أن تأتوا إلي لتكون لكم الحياة.

صح .رجال الدين يعرفوا في داخلهم أن يسوع المسيح هو الحق ولكنهم ما يصرحوا به خوفا بعضهم من
بعض وألن لهم سلطان على الناس .االختيار هو امام الجميع :الخير والحياة أم الشر والموت .إال أن اهلل

في نعمته يدعونا الى يسوع المسيح الحي الذي وحده يحرر ويطهر ويعطي الحياة .هذه هي إرادة اهلل لكل

الناس بدون إستثناء .حتى لما االهل والناس في الشوارع والسلطات يكرهونا ويهددونا ويقولوا إننا جهّال
لنتمسك بإسم يسوع وبه نسير ونعيش وبه نرفع الشكر
مرتدين فال نخف وال ننكر مخلصنا العظيم و ّ
وصالتنا الى اهلل االب .وال نمارس الشر والفساد وال ُن َخ ِ
اص َم أحدا َب ْل نصبر ونفرح بيسوع المسيح مخلصنا
الحي.
َع َد ِ ِ ِ
َِّ
َعم ِ
ال ِّ
اآلن ِفي
ين ُك ْنتُ ْم قَ ْبالً ْ
صاَل َح ُك ُم َ
اجَنبِِّي َ
يبرشنا االنجيلَ :وأ َْنتُ ُم الذ َ
الشِّر َيرِة قَ ْد َ
ين َوأ ْ ً
اء في اْلف ْك ِر في األ ْ َ
الم ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
اهلل الَِّذي اَل ْي ِه
ال َل ْوٍم َو َ
ين َوبِ َ
ِج ْسم َب َش ِريَّته بِاْل َم ْوت لُي ْحضَرُك ْم ق ِّديس َ
ام َ
ال َش ْك َوى َ
امهَُ .وْلَي ْمل ْك في ُقُلوب ُك ْم َس َ ُ
ِ
ُد ِعيتُم ِفي جس ٍد و ِ
ين .آمين .ولتكن معكم جميعا نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة اهلل وشركة
اح ٍد َو ُك ُ
ونوا َشاك ِر َ
ْ
ََ َ

الروح القدس .آمين.

