Sunnuntai 07. 04. 2019- Joh. 11: 47-53; Aihe: Kärsimyksen sunnuntai. Lukukappaleet: Ps. 43: 2-5; 1. Moos.
22: 1-13; Hepr. 9: 11-15
االحد  – 2019 .04 .07إنجيل يوحنا  .53-47 :11الموضوع :معاناة يسوع

السالم عليكم .عظتنا اليوم هي في إنجيل يوحنا ،االصحاح حداش وااليات  47الى  .53اليكم القراءة باسم
ربنا يسوع:
يسِيين وَقاُلوا َلهم ع َّما َفعل يسوعَ .فجمع رؤساء اْل َكهن ِة واْلَف ِر ِ
ِِ
َما َقوم ِم ْنهم َفم َ ِ
يسيُّو َن َم ْج َمعاً
ُ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ ُ ََ َ
ض ْوا إَلى اْلَفر َ َ
َوأ َّ ْ ٌ ُ ْ َ
ِ
ٍ ِ ِ
وَقاُلوا :ما َذا َنص َنع؟ َفِإ َّن َه َذا ِ
وم ِانيُّو َن
يع ِب ِه َف َيأِْتي ُّ
اإل ْن َس َ
ان َي ْع َم ُل َآيات َكث َيرًة .إ ْن تَ َرْك َناهُ َه َك َذا ُي ْؤ ِم ُن اْل َجم ُ
ْ ُ
َ
الر َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َنة :أ َْنتُ ْم َل ْستُ ْم
ان َرِئيساً لِْل َك َه َنة ِفي تْل َك َّ
ْخ ُذو َن َم ْوض َع َنا َوأ َّ
َوَيأ ُ
ال َل ُه ْم َواحٌد م ْن ُه ْم َو ُه َو َق َياَفا َك َ
ُمتََناَ .فَق َ
ِ
ان و ِ
احٌد َع ِن َّ
َن َيم َ ِ
ِ
َّ
ُمةُ ُكُّل َهاَ .وَل ْم َيُق ْل َه َذا
الش ْع ِب َوالَ تَ ْهلِ َك األ َّ
وت إ ْن َس ٌ َ
تَ ْعرُفو َن َش ْيئاً والَ تَُفك ُرو َن أَن ُه َخ ْيٌر َل َنا أ ْ ُ
ِِ
ِ
الس َن ِة تََنَّبأَ أ َّ
ُم ِة
وت َع ِن األ َُّم ِة َوَل ْي َس َع ِن األ َّ
ان َرِئيساً لِْل َك َه َن ِة ِفي ِتْل َك َّ
َن َي ُم َ
ع ُم ْزِم ٌع أ ْ
َن َي ُسو َ
م ْن َنْفسه َب ْل ِإ ْذ َك َ

َّللاِ اْلمتََف ِرِقين ِإَلى و ِ
َفَق ْ ِ
احٍدَ .ف ِم ْن َذلِ َك اْل َي ْو ِم تَ َش َاوُروا لِ َيْقُتُلوهُ.
َ
َ
اء َّ ُ
ط َب ْل ل َي ْج َم َع أ َْب َن َ
هذه كلمة هللا

ِ
ِ
ين َوَقالُوا َل ُه ْم َع َّما َف َع َل َي ُسوعُ .لكن ،مذا فعل يسوع حتى اجتمع ذاك المجلس؟
ض ْوا ِإَلى اْلَف ِريسِي َ
َق ْوٌم م ْن ُه ْم َم َ
ما فعله يسوع هو أمر مدهش عظيم ،إنه أقام راجل إسمه لعازر من الموت .يبشرنا التلميذ يوحنا بما فعله
يسوع ويقول :ثم نادى يسوع بصوت عال :لعازر اخرج .فخرج الميت واألكفان تشد يديه ورجليه والمنديل

ِ
ض ْوا
يلف رأسه فقال يسوع لمن حوله :حلوه ودعوه يذهب .وآمن بيسوع كثيرون من اليهود َوأ َّ
َما َق ْوٌم م ْن ُه ْم َف َم َ
ِ
ين َوَقاُلوا َل ُه ْم َع َّما َف َع َل َي ُسوعُ .هذا ما فعله يسوع ولهذا السبب اجتمع المجلس اليهودي األعلى.
ِإَلى اْلَف ِريسِي َ
وقالوا :ماذا نفعل؟ هذا الرجل يعمل آيات كثيرة.

خافوا على وظيفتهم ومناصبهم ولم ينتبهوا الى أعمال يسوع العظيمة بل قالوا إنه يعمل آيات كثيرة.
صحيح الرب يسوع صنع عجائب .شفى المرضى والصم والبكم ورد البصر للمكفوفين وطهر البرص
وجعل المشلولين يمشون وحرر الناس من األرواح النجسة التي كانت تسكنهم وأقام الموتى وبشر بملكوت
هللا واالنجيل .وكل ما فعله يسوع كان لخير الناس .وأما الرؤساء الدينيين فعارضوه وتذمروا وعملوا هذا
النهم لم يؤمنون باهلل بالحق وال بمسيحه الذي أرسله هللا لهم ليخلصهم من سيطرة الخطية وإبليس.
الناس ُّ
النور ج ِ
الن ِ
الظْلم َة أَ ْكثَ َر ِم َن ُّ
ُّ
َع َماَل ُه ْم َك َان ْت ِش ِر َيرًة .أل َّ
ور أل َّ
َن ُك َّل َم ْن َي ْع َم ُل الشر
َن أ ْ
َح َّب َّ ُ
اء إَلى اْل َعاَل ِم َوأ َ
َ
َ َ َ
ِ
الن ِ
الن ِ
َما م ْن َيْف َع ُل اْل َح َّق َفيأتي ِإَلى ُّ
ور َوالَ َيأِْتي ِإَلى ُّ
ض ُّ
َع َماُل ُه أََّن َها
ور لِتَ ْ
ور لِ َئ َّال تَُوب َ
ظ َه َر أ ْ
َّخ أ ْ
ُي ْبغ ُ
الن َ
َع َماُل ُهَ .وأ َّ َ

اّللِ َم ْع ُموَل ٌة .وأما قادة الشعب فعارضوا يسوع وكانوا يراقبونه سعيا أن يوقعوه في فخ بكالم يقوله .وهذا من
ِب َّ
الحسد .والحسد ينتج الكفر والبغضاء وليس فيه رحمة .والرحمة هي شعور طيبة ال توجد في األشرار .وقال

ِ
َع َماالً َكِث َيرًة َح َس َن ًة أ ََرْيتُ ُك ْم ِم ْن ِع ْنِد أَِبيِ ،ب َس َب ِب أ ِ
ونِني؟ وفي هذا االنجيل
َي َع َم ٍل م ْن َها تَ ْرُج ُم َ
لهم يسوع مرة :أ ْ
ِِ
ِ
ِ ٍ ِ
ول اْل َح َّق َفلِ َما َذا
أيضا نق أر قول الرب يسوع للسلطات الدينيينَ :م ْن م ْن ُك ْم ُي َبكتُني َعَلى َخطيَّة؟ َفإ ْن ُك ْن ُت أَُق ُ
َّللاِ.
َّللاِ لِ َذلِ َك أ َْنتُ ْم َل ْستُ ْم تَ ْس َم ُعو َن ألََّن ُك ْم َل ْستُ ْم ِم َن َّ
َّللاِ َي ْس َم ُع كالَ َم َّ
َل ْستُ ْم تُ ْؤ ِمُنو َن ِبي؟ اََّلِذي ِم َن َّ
ورؤساء اليهود الدينيين كانوا يعرفوا هذا ولكنهم قسوا قلوبهم وتذمروا على مسيح هللا المبارك .واتهموه بزعزعة
استقرار الشعب .تماماً كما تتهمنا السلطات كل واحد فينا في بلده الى اليوم .لهم نفس الروح كالفريسيين
ِ
ِ
يع ِب ِه .وهذا التصريح ينطبق على كل السلطات في بلداننا .لو
المنافقين .قالوا :إ ْن تَ َرْك َناهُ َه َك َذا ُي ْؤ ِم ُن اْل َجم ُ
يعطوا الحرية لشعوبهم لكثيرين يتركون الدين المفروض عليهم منذ القديم .لكنهم ال يفعلون هذا وإال فيخسرون
مرابحهم .مثل أعضاء المجلس اليهودي .كانوا أغنياء يتمتعون بحرية تبرع الرومان عليهم بها.
ورفضوا كلمة الرب يسوع التي تميز أَْف َكار اْلَقْل ِب وِني ِ
َّات ِه .عندما تواجه االنسان فإما تجعله يشعر بالخجل
َ
َ
والحزن بسبب الخطية فيه وتدفعه للتوبة وااليمان .إما يقسي قلبه بالتكبر والرياء مفضال تقاليد الناس
والخرافات وملذات الدنيا .يا له من مأساة للرجل الذي يعرف الحق وينكره .يا لها من حماقة للرجل الذي

ِ
اعلِين َّ
ِ ِِ
ين لِ َّ
الظالَم ُنو اًر َو ُّ
ور َ
ظالَماً
لش ِر َخ ْي اًر َولِْل َخ ْي ِر َش اًر اْل َج َ
يقول شيء والعكس في قلبهَ .وْي ٌل لْلَقائل َ
الن َ
َ
ِ
اء ِفي أَعي ِن أ َْنُف ِس ِهم واْلُفهم ِ
اعلِين اْلم َّر حْلواً واْلحْلو م اًر؛ ويل لِْلح َكم ِ
اء في نظر َذ َو ِات ِه ْم .يسوع عمل
ُْ
ْ َ ََ
اْل َج َ ُ ُ َ ُ َ ُ َ ْ ٌ ُ َ
الخير .أما رجال الدين فاعتبروه خطأ .الحكمة تبررها أعمالها َو َم ْن َقِب َل َش َه َادة يسوع يشهد أ َّ
ص ِاد ٌق.
َن َّ
َّللاَ َ
َّ ِ
َن
اصتُ ُه َل ْم تَْقَبْل ُهَ .وأ َّ
اصِت ِه َو َخ َّ
اء الى َخ َّ
اه ْم ُسْل َ
َع َ
طاناً أ ْ
ين َقِبُلوهُ َفأ ْ
َما ُك ُّل الذ َ
ط ُ
يسوع هو الحق والنورَ .ج َ
صيروا أَوالَد َّ ِ
َي اْلمؤ ِمنون ِب ِ ِ َّ ِ
ِ
ين ُولُِدوا َل ْي َس ِم ْن َد ٍم َوالَ ِم ْن َم ِش َيئ ِة َج َسٍد َوالَ ِم ْن َم ِش َيئ ِة َرُج ٍل َب ْل
َي ُ ْ َ
اسمه اَلذ َ
َّللا أ ِ ُ ْ ُ َ ْ
َّللاِ .يسوع المسيح لم يأت ليتهمنا ويحتقرنا ويهددنا إن لم نؤمن به .الرب يسوع يدعو كل الناس اليه.
ِم َن َّ
ِ
ين والثَِّقيلِي األ ِ
ِ
ِ
يح ُكمِ .ا ْح ِمُلوا ِن ِ
ِ
يري َعَل ْي ُك ْم َوتَ َعَّل ُموا ِمِني ألَِني
ْ
يقول :تَ َعاَل ْوا إَل َّي َيا َجم َ
َح َمال َوأ ََنا أُر ُ ْ
يع اْل ُم ْت َعب َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
اح ًة لُِنُف ِ
َن ِن ِ
وس ُك ْم أل َّ
يف.
يري َهِي ٌن َوح ْملي َخف ٌ
َوِد ٌ
يع َو ُمتَ َواض ُع اْلَقْلب َفتَجُدوا َر َ
أين تجد مثل هذا المخلص العظيم وأين تسمع مثل هذا الكالم المبارك .والسماع ليسوع هو من االيمان به
والطاعة له والمحبة .كلمة الرب تنعش النفس .إنها صادقة تجعل الجاهل حكيما .تفرح القلب .ترفع الروح
المرتبكة وتعزي القلب المنكسر .كلمة هللا نقية تنير العينين .إنها أحلى من العسل .يقول أحد المزامير:

ِسر ِ ِ
ور لِ َسِبيلِي .كل ما قاله رجال هللا القديسين في العهد القديم عن هللا نجده في يسوع
َ ٌ
اج ل ِر ْجلي َكالَ ُم َك َوُن ٌ
المسيح بالكمال .هو الطريق والحق والحياة الذي يغفر ويشفي ويشفع ويحرر ويطهر ،هو المخلص ومانح
الحياة .يسوع هو الراعي الصالح.
كان يسوع يعمل الخير والصالح في الناس .أما رؤساء اليهود فلم يقبلوه بل اعتبروه تجذيف .لما وصلهم
الخبر أن يسوع أقام لعازر ،عوضا ما يفرحوا ويمجدوا هللا الذي زارهم في المسيح الفادي ،كرهوه وحسدوه

ان و ِ
احٌد َع ِن َّ
َن َيم َ ِ
َّ
الش ْع ِب
وت إ ْن َس ٌ َ
واتفقوا على قتله .وكان قيافا رئيس الكهنة هو الذي قال أَن ُه َخ ْيٌر َلهم أ ْ ُ
ِِ
ِ
والَ تَهلِك األ َّ ُّ
ان َرِئيساً لِْل َك َه َن ِة ِفي
ُم ُة ُكل َها .والرسول يوحنا كتب يقول أن قيافا َل ْم َيُق ْل َه َذا م ْن َنْفسه َب ْل ِإ ْذ َك َ
َ ْ َ

ط بل لِيجمع أَبناء َّ ِ
ُم ِة وَليس ع ِن األ َّ ِ
ِ
الس َن ِة تََنَّبأَ أ َّ
ين ِإَلى
ِتْل َك َّ
َن َي ُم َ
ع ُم ْزِم ٌع أ ْ
َن َي ُسو َ
َّللا اْل ُمتََف ِرق َ
وت َع ِن األ َّ َ ْ َ َ
ُمة َفَق ْ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ
وِ
احٍدَ .ف ِم ْن َذلِ َك اْل َي ْو ِم تَ َش َاوُروا لِ َيْقُتلُوهُ.
َ

طايانا لِي ْن ِق َذنا ِمن اْلعاَل ِم اْلح ِ
ِ
َن ساعتَه َق ْد جاء ْت ليواجه الموت ب َذل َنْفسه أل ِ
اض ِر
َ َ َُ ْ
َ
َجل َخ َ َ َ ُ َ َ َ
ويسوع كان َعالما أ َّ َ َ ُ َ َ
ِ
الش ِر ِ
ير َح َس َب ِإ َرَاد ِة هللاِ َوأَِب َينا .رؤساء الكهنة والفريسيون استه أزوا بنعمة هللا وقرروا أن يسوع يقتل وما

سمعوا قول إبن هللا لهم :إن اآلب يحبني ألني أبذل حياتي لكي أستردها .ال أحد ينتزع حياتي مني ،بل أنا

أبذلها باختياري .فلي السلطة أن أبذلها ولي السلطة أن أستردها .هذه الوصية تلقيتها من أبي.
َك ْن َق ْد ِج ْئ ُت َوَكَّل ْمتُ ُه ْم
في هذا االنجيل يسوع صرح قائالَ :ل ْو َل ْم أ ُ
ع ْذر ِفي خ ِطيَِّت ِهم .اََّلِذي يب ِغ ِ
ِ
َك ْن
ض أَِبي أ َْيضاًَ .ل ْو َل ْم أ ُ
َ
ُْ ُ
ضني ُي ْبغ ُ
ُ ٌ
ْ

ضوِني أ ََنا َوأَِبي.
َغ ْي ِري َل ْم تَ ُك ْن َل ُه ْم َخ ِطَّي ٌة َوأ َّ
اآلن َفَق ْد َأرَْوا َوأ َْب َغ ُ
َما َ

اآلن َفَل ْي َس َل ُه ْم
َل ْم تَ ُك ْن َل ُه ْم َخ ِطَّي ٌة َوأ َّ
َما َ
ِ
َحٌد
َق ْد َعمْل ُت َب ْي َن ُه ْم أ ْ
َع َماالً َل ْم َي ْع َمْل َها أ َ

إهتمام رؤساء اليهود كان الحفاظ على ممتلكاتهم ووظيفتهم وأمتهم وهيكلهم ولهذا السبب حكموا على إبن

هللا بالموت .يا لها من حماقة للذين خوفا أن يخسروا سمعتهم يهملون خالصهم .الشيء الذي كان يخاف

قادة الدينيون أن يفقدوه هو الذي حدث لهم .في سنة  70أحرق الرومان أورشليم والهيكل .شر اليهود رجع
عليهم .صادق الحكيم بقوله في كتاب االمثال :ما يخافه ِ
الش ِر ِ
ير يقع عليه ،وما يتمناه الصديق يناله .الرب

يسوع المسيح الذي أحبنا وقدم نفسه ألجلنا ذبيحة هلل طيبة الرائحة على الصليب من أجلنا ومات ولكن هللا
ِِ
ِ
اء ِب َد ِم ِه
أقامه من بين األموات ناقضا أوجاع الموت فما كان يمكن للموت أن يبقيه في قبضته .فيه َل َنا اْلف َد ُ
ط ِه ُر َنْف َس ُه َك َما يسوع المسيح
ط َايا َح َس َب ِغ َنى ِن ْع َمِت ِهُ .ك ُّل َم ْن ِع ْن َدهُ َه َذا االيمان وهذا َّ
اء ِب ِه ُي َ
ان اْل َخ َ
ُغْف َر ُ
الر َج ُ
طِ
اهٌر .آمين .ولتكن نعمة ربنا يسوع المسيح وسالمه معكم كل يوم .آمين.
ُه َو َ

