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 باسمالقراءة . اليكم 53الى  47تنا اليوم هي في إنجيل يوحنا، االصحاح حداش وااليات ظ. عالسالم عليكم
 ربنا يسوع:

يِسيِ يَن َوَقاُلوا َلُهْم َعمَّا َفَعَل َيُسوُع.َوَأمَّا َقْوٌم ِمْنُهْم َفَمَضْوا ِإَلى  يِسيُّوَن َمْجَمعًا  اْلَفرِ  َفَجَمَع ُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة َواْلَفرِ 
وَماِنيُّوَن ِإْن َتَرْكَناُه َهَكَذا ُيْؤِمُن اْلَجِميُع ِبِه  َوَقاُلوا: َماَذا َنْصَنُع؟ َفِإنَّ َهَذا اإِلْنَساَن َيْعَمُل آَياٍت َكِثيَرًة. َفَيْأِتي الرُّ

َتَنا. َنِة: َأْنُتْم َلْسُتْم  َوَيْأُخُذوَن َمْوِضَعَنا َوُأمَّ َفَقاَل َلُهْم َواِحٌد ِمْنُهْم َوُهَو َقَياَفا َكاَن َرِئيسًا ِلْلَكَهَنِة ِفي ِتْلَك السَّ
ْعِب َواَل َتْهِلَك اأُلمَُّة ُكلَُّها.واَل ُتَفكِ ُروَن َأنَُّه َخْيٌر َلَنا َأْن َيُموَت  َتْعِرُفوَن َشْيئاً  َوَلْم َيُقْل َهَذا  ِإْنَساٌن َواِحٌد َعِن الشَّ

َنِة َتَنبََّأ َأنَّ َيُسوَع ُمْزِمٌع َأْن َيُموَت َعِن ا َوَلْيَس َعِن اأُلمَِّة  أُلمَّةِ ِمْن َنْفِسِه َبْل ِإْذ َكاَن َرِئيسًا ِلْلَكَهَنِة ِفي ِتْلَك السَّ
ِقيَن ِإَلى َواِحٍد.َفَقْط َبلْ  ِ اْلُمَتَفرِ   َفِمْن َذِلَك اْلَيْوِم َتَشاَوُروا ِلَيْقُتُلوُه.  ِلَيْجَمَع َأْبَناَء َّللاَّ

 هذه كلمة هللا

 

يِسيِ يَن َوَقاُلوا َلُهْم َعمَّا َفَعَل َيُسوُع.َقْوٌم ِمْنُهْم   ؟المجلس كذاجتمع الكن، مذا فعل يسوع حتى  َمَضْوا ِإَلى اْلَفرِ 
بما فعله حنا و يالتلميذ يبشرنا ما فعله يسوع هو أمر مدهش عظيم، إنه أقام راجل إسمه لعازر من الموت. 

والمنديل  فخرج الميت واألكفان تشد يديه ورجليه. لعازر اخرجبصوت عال: يسوع نادى ثم : يقولو  يسوع
ْوٌم ِمْنُهْم َفَمَضْوا َوَأمَّا قَ وآمن بيسوع كثيرون من اليهود . حلوه ودعوه يذهبفقال يسوع لمن حوله:  يلف رأسه

يِسيِ يَن َوَقاُلوا َلُهْم َعمَّا َفَعَل َيُسوعُ   .األعلىي اليهودجلس مالهذا ما فعله يسوع ولهذا السبب اجتمع  .ِإَلى اْلَفرِ 
  .قالوا: ماذا نفعل؟ هذا الرجل يعمل آيات كثيرةو 

 

بل قالوا إنه يعمل آيات كثيرة. نتبهوا الى أعمال يسوع العظيمة ولم يخافوا على وظيفتهم ومناصبهم 
 البرصطهر و البصر للمكفوفين رد  و  الصم والبكمو المرضى  ىشف. صنع عجائبيسوع الرب  صحيح

ملكوت وبشر ب سكنهم وأقام الموتىكانت تالناس من األرواح النجسة التي  حررو مشون وجعل المشلولين ي
عملوا هذا روا و وتذمه و عارضفرؤساء الدينيين الأما و . لخير الناسكان  يسوع كل ما فعلهو . االنجيلهللا و 

 . ليخلصهم من سيطرة الخطية وإبليسلهم  ه هللاالذي أرسلبالحق وال بمسيحه النهم لم يؤمنون باهلل 
 

يَرًة.َجاَء ِإَلى اْلَعاَلِم َوَأَحبَّ النَّاُس الظُّْلَمَة َأْكَثَر ِمَن النُّوِر أَلنَّ أَعْ النُّوَر   الشرأَلنَّ ُكلَّ َمْن َيْعَمُل  َماَلُهْم َكاَنْت ِشرِ 
َتْظَهَر أَْعَماُلُه َأنََّها ِإَلى النُّوِر لِ يأتي َوَأمَّا َمْن َيْفَعُل اْلَحقَّ فَ  ُيْبِغُض النُّوَر َواَل َيْأِتي ِإَلى النُّوِر ِلَئالَّ ُتَوبََّخ أَْعَماُلُه.



وهذا من  .بكالم يقولهوقعوه في فخ أن يه سعيا نيراقبو كانوا و  وا يسوععارضفب ادة الشعقأما و .  َمْعُموَلةٌ ِباّللَِّ 
وقال األشرار.  توجد فيال  طيبةالرحمة هي شعور و . رحمة يس فيهولوالبغضاء كفر نتج الي حسد. والالحسد

هذا االنجيل في و  ِبَسَبِب َأيِ  َعَمٍل ِمْنَها َتْرُجُموَنِني؟، أَْعَمااًل َكِثيَرًة َحَسَنًة َأَرْيُتُكْم ِمْن ِعْنِد َأِبيمرة: يسوع لهم 
َمْن ِمْنُكْم ُيَبكِ ُتِني َعَلى َخِطيٍَّة؟ َفِإْن ُكْنُت َأُقوُل اْلَحقَّ َفِلَماَذا يسوع للسلطات الدينيين: الرب قول نقرأ  أيضا

ِ ِلَذِلَك َأْنُتْم َلْسُتْم َتْسَمُعوَن أَلنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن َّللاَِّ َالَّذِ  َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي؟ ِ َيْسَمُع كاَلَم َّللاَّ  . ي ِمَن َّللاَّ
 

وا قلوبهم و  كانوا نرؤساء اليهود الدينييو  بزعزعة  وههمتاو . مسيح هللا المباركعلى وا ر تذم  يعرفوا هذا ولكنهم قس 
 كالفريسيينلهم نفس الروح . الى اليوم في بلدهفينا  واحدكل السلطات  ناتمامًا كما تتهم الشعب.استقرار 
 لوفي بلداننا. ت هذا التصريح ينطبق على كل السلطا. و ِإْن َتَرْكَناُه َهَكَذا ُيْؤِمُن اْلَجِميُع ِبهِ قالوا:  .المنافقين

 ن وإال فيخسرو  هذا. لكنهم ال يفعلون ممنذ القديالمفروض عليهم  دينال ن تركو يكثيرين ل لشعوبهمعطوا الحرية ي
 عليهم بها.  الرومانتبر ع أغنياء يتمتعون بحرية  . كانواالمجلس اليهوديأعضاء مثل  هم.مرابح

 

بالخجل شعر تجعله يفإما  ناسناال عندما تواجه .َأْفَكاَر اْلَقْلِب َوِنيَّاِتهِ تمي ز  التيورفضوا كلمة الرب يسوع 
مفضال تقاليد الناس رياء والر بكتالقسي قلبه بي. إما وااليمان لتوبةل هدفعتو  هفيبسبب الخطية والحزن 

لرجل الذي لحماقة لها من وينكره. يا للرجل الذي يعرف الحق يا له من مأساة  .ملذات الدنياوالخرافات و 
رِ  َخْيرًا َوِلْلَخْيِر َشر ًا اْلَجاِعِليَن الظَّاَلَم ُنورًا َوالنُّوَر َظاَلمًا قلبه.  يقول شيء والعكس في َوْيٌل ِلْلَقاِئِليَن ِللشَّ

عمل يسوع  َذَواِتِهْم. في نظرَوْيٌل ِلْلُحَكَماِء ِفي أَْعُيِن َأْنُفِسِهْم َواْلُفَهَماِء  ؛اْلَجاِعِليَن اْلُمرَّ ُحْلوًا َواْلُحْلَو ُمر اً 
 .َأنَّ َّللاََّ َصاِدقٌ  يشهد ة يسوعَوَمْن َقِبَل َشَهادَ  االحكمة تبررها أعماله. خطأاعتبروه فأما رجال الدين الخير. 

 

ُتُه َلْم َتْقَبْلُه.ِتِه َخاصَّ الى  َجاءَ الحق والنور. هو يسوع  َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطانًا َأْن  َوَخاصَّ
ِ َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمهِ  ِة َرُجٍل َبْل َالَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َدٍم َواَل ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد َواَل ِمْن َمِشيئَ  َيِصيُروا َأْواَلَد َّللاَّ

.ِ كل الناس اليه. يدعو يسوع الرب . هددنا إن لم نؤمن بهنا ويحتقر لم يأت ليتهمنا ويالمسيح يسوع  ِمَن َّللاَّ
ي ألَنِ ي ِاْحِمُلوا ِنيِري َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا ِمن ِ  َتَعاَلْوا ِإَليَّ َيا َجِميَع اْلُمْتَعِبيَن َوالثَِّقيِلي اأَلْحَماِل َوَأَنا ُأِريُحُكْم. يقول:

 . أَلنَّ ِنيِري َهيِ ٌن َوِحْمِلي َخِفيفٌ  ُدوا َراَحًة ِلُنُفوِسُكمْ َوِديٌع َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب َفَتج
 

من االيمان به يسوع هو ل السماعو ك. المبار  مالكأين تجد مثل هذا المخلص العظيم وأين تسمع مثل هذا ال
. ترفع الروح تفرح القلب صادقة تجعل الجاهل حكيما. إنها س.تنعش النف الربكلمة . والمحبةة له طاعوال

 أحد المزامير:يقول  .أحلى من العسلإنها  نير العينين.ت ةنقيلقلب المنكسر. كلمة هللا ا وتعزي المرتبكة 



نجده في يسوع  هللاكل ما قاله رجال هللا القديسين في العهد القديم عن  .ِسَراٌج ِلِرْجِلي َكاَلُمَك َوُنوٌر ِلَسِبيِلي
هو المخلص ومانح ويحرر ويطهر، الذي يغفر ويشفي ويشفع  الطريق والحق والحياةهو  .كمالبال المسيح
 راعي الصالح. هو اليسوع . الحياة

 

هم لما وصل. ذيفتجاعتبروه وه بل قبللم يفؤساء اليهود ر  أما. لناسوالصالح في االخير يعمل يسوع كان 
كرهوه وحسدوه ، يفادال، عوضا ما يفرحوا ويمجدوا هللا الذي زارهم في المسيح أن يسوع أقام لعازرالخبر 

ْعِب َأْن َيُموَت  همَأنَُّه َخْيٌر لَ هو الذي قال رئيس الكهنة  وكان قيافا .قتله لىوا عاتفقو  ِإْنَساٌن َواِحٌد َعِن الشَّ
َلْم َيُقْل َهَذا ِمْن َنْفِسِه َبْل ِإْذ َكاَن َرِئيسًا ِلْلَكَهَنِة ِفي أن قيافا  قولي تبكوالرسول يوحنا  َواَل َتْهِلَك اأُلمَُّة ُكلَُّها.

َنِة َتَنبََّأ َأنَّ َيُسوَع ُمْزِمٌع َأْن َيُموَت َعِن اأُلمَّةِ  ِقيَن ِإَلى َوَلْيَس َعِن اأُلمَِّة َفَقْط َبلْ  ِتْلَك السَّ ِ اْلُمَتَفرِ   ِلَيْجَمَع َأْبَناَء َّللاَّ
  َفِمْن َذِلَك اْلَيْوِم َتَشاَوُروا ِلَيْقُتُلوُه. َواِحٍد.

 

 اْلَعاَلِم اْلَحاِضِر ِلُيْنِقَذَنا ِمنَ  َبَذَل َنْفَسُه أَلْجِل َخَطاَياَنايواجه الموت لَساَعَتُه َقْد َجاَءْت َأنَّ  اَعاِلمويسوع كان 
يِر َحَسَب ِإَراَدِة هللِا  رِ  قتل وما قرروا أن يسوع يبنعمة هللا و  استهزأوارؤساء الكهنة والفريسيون . َوَأِبيَناالشِ 
ال أحد ينتزع حياتي مني، بل أنا  إن اآلب يحبني ألني أبذل حياتي لكي أستردها.: سمعوا قول إبن هللا لهم

 . ي السلطة أن أستردها. هذه الوصية تلقيتها من أبيأبذلها باختياري. فلي السلطة أن أبذلها ول

ْمُتُهْم َلْم َتُكْن َلُهْم َخِطيٌَّة َوَأمَّا اآلَن َفَلْيَس َلُهْم َلْو َلْم َأُكْن َقْد ِجْئُت َوَكلَّ في هذا االنجيل يسوع صرح قائال: 
َلْو َلْم َأُكْن َقْد َعِمْلُت َبْيَنُهْم أَْعَمااًل َلْم َيْعَمْلَها َأَحٌد  ُعْذٌر ِفي َخِطيَِّتِهْم. َالَِّذي ُيْبِغُضِني ُيْبِغُض َأِبي َأْيضًا.

 َرَأْوا َوَأْبَغُضوِني َأَنا َوَأِبي. َغْيِري َلْم َتُكْن َلُهْم َخِطيٌَّة َوَأمَّا اآلَن َفَقدْ 

ولهذا السبب حكموا على إبن  أمتهم وهيكلهمو وظيفتهم تهم و ممتلكاالحفاظ على كان  اليهود رؤساء إهتمام
 فايخكان  الشيء الذيخالصهم. ذين خوفا أن يخسروا سمعتهم يهملون يا لها من حماقة للهللا بالموت. 

 رجع ودهالي ر  ش. الهيكلو يم أورشلأحرق الرومان  70 سنةحدث لهم. في  الذيهو أن يفقدوه قادة الدينيون 
يرِ ما يخافه  ي كتاب االمثال:صادق الحكيم بقوله فهم. علي رِ  الرب  .يقع عليه، وما يتمناه الصديق يناله الشِ 

م الذي أحبنا و يسوع المسيح  ولكن هللا  ومات من أجلناعلى الصليب  ذبيحة هلل طيبة الرائحةنفسه ألجلنا قد 
ِبَدِمِه  ِفيِه َلَنا اْلِفَداءُ . هفما كان يمكن للموت أن يبقيه في قبضت أقامه من بين األموات ناقضا أوجاع الموت

ُر َنْفَسُه َكَما  الرََّجاُء ِبهِ االيمان وهذا ُكلُّ َمْن ِعْنَدُه َهَذا . َحَسَب ِغَنى ِنْعَمِتهِ  ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا مسيح يسوع الُيَطهِ 
 يسوع المسيح وسالمه معكم كل يوم. آمين. . ولتكن نعمة ربنا آمين .ُهَو َطاِهرٌ 


