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السالم عليكم .عظتنا اليوم هي من إنجيل يوحنا ،االصحاح  12وااليات  12الى  .24اليكم
القراءة باسم الرب يسوع المسيح:
ِِ
وِفي اْل َغِد س ِمع اْلجمع اْل َكِث َّ ِ
َن يسوع ٍ
آت ِإَلى أ ِ
وف
يم َفأ َ
اء ِإَلى اْلعيد أ َّ َ ُ َ
َخ ُذوا ُس ُع َ
ُ
ُ
َ َ َُْ
َ
ير الذي َج َ
ُورَشل َ
ِ
الن ْخ ِل وخرجوا ِلِلَق ِائ ِه وَكانوا يصرخو َن :أُوصَّنا! مبارك ِ
اآلتي ِباس ِم َّ ِ ِ
يلَ .وَو َجَد
َ ُ َ ْ ُُ
َُ َ ٌ
َّ َ َ َ ُ
الرب َمل ُك ِإ ْس َرائ َ
ْ
َ
ِ
ِ
ص ْهَي ْو َنُ .ه َوَذا َمِل ُك ِك َيأِْتي َج ِالسًا
َي ُسوعُ َج ْحشًا َف َجَل َس َعَل ْيه َك َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
وب :الَ تَ َخافي َيا ْابَن َة َ
ِِ
َعَلى َج ْح ِ
ش أ ََت ٍ
ال َوَل ِك ْن َل َّما تَ َم َّجَد َي ُسوعُ ِح َينِئٍذ َت َذ َّك ُروا أ َّ
َن
ال ِمي ُذهُ أ ََّو ً
ور َل ْم َيْف َه ْم َها ت َ
ُم ُ
انَ .و َهذه األ ُ
ِِ
ِِ
ان اْل َج ْم ُع َّالِذي َم َع ُه َي ْش َه ُد أََّن ُه َد َعا ِل َع َازَر ِم َن
صَن ُعوا َهذه َل ُهَ .وَك َ
َهذه َك َان ْت َم ْكتُ َ
وب ًة َع ْن ُه َوأََّن ُه ْم َ
ِِ
اْلَقب ِر وأََقامه ِمن األَمو ِ
ِ
اآلي َة.
ات .لِ َه َذا أ َْيضًا َ
الَقاهُ اْل َج ْم ُع ألَنَّ ُه ْم َسم ُعوا أََّن ُه َك َ
صَن َع َهذه َ
ْ َ َ ُ َ َْ
ان َق ْد َ
ِ
ض ُهم لَِب ْع ٍ
ِ َّ
اءهُ.
ضْ :ان ُ
َفَق َ
ال اْلَف ِريسُّيو َن َب ْع ُ ْ
ظ ُروا! إن ُك ْم الَ تَ ْنَف ُعو َن َش ْيئاً! ُه َوَذا اْل َعاَل ُم َق ْد َذ َه َب َوَر َ
ِ َّ ِ
وَكان أُناس ي ِ
ال ِء ِإَلى ِفيُلبُّ َس َّالِذي ِم ْن
ص ِع ُدوا ِلَي ْس ُج ُدوا ِفي اْل ِع ِيدَ .ف َتَقَّد َم َه ُؤ َ
َ َ َ ٌ َُ
ونانُّيو َن م َن الذ َ
ين َ
ِ
ب ْي ِت ص ْيَدا اْلجلِ ِ
ال
َن َن َرى َي ُسو َ
يل َو َسأَلُوهَُ :يا َسِي ُد ُن ِر ُيد أ ْ
َ
َ
ال أل َْنَد َرُاو َس ثَُّم َق َ
عَ .فأ ََتى فيلُُّب ُس َوَق َ
َ
اع ُة ِلَي َتم َّجَد ْاب ُن ِ
اإل ْن َس ِ
ان .اَْل َح َّق
َج َاب ُه َماَ :ق ْد أ ََت ِت َّ
عَ .وأ َّ
أ َْنَد َرُاو ُس َوِفيلُُّب ُس لَِي ُسو َ
الس َ
َما َي ُسوعُ َفأ َ
َ
ط ِة ِفي األ َْر ِ
ض َوتَ ُم ْت َف ِهي َت ْبَقى َو ْحَد َهاَ .وَل ِك ْن ِإ ْن َم َات ْت
ول َل ُك ْمِ :إ ْن َل ْم َتَق ْع َحَّب ُة اْل ِح ْن َ
اْل َح َّق أَُق ُ
َ
َتأِْتي ِبثَ َم ٍر َكِث ٍ
ير.
هذا كالم هللا
هذا الحدث وقع يوم أحد وسمي عيد الشعانين أو أحد السعف ذكرى الستقبال الناس ليسوع

المسيح عند دخوله الى مدينة أورشليم .الناس خرجوا للقاء يسوع يهتفون له ويرحبون به وفي

أيديهم أغصان النخل .يسوع كان آتيا من قرية إسمها بيت عنيا .بالقرب من أورشليم .كان
في بيت ِل َع َازُر َّالِذي كان ميتا والذي أََقام ُه الرب ِم َن الموتَ .فسمع جمع كبير من اْلَيه ِ
ود أ َّ
َن
ُ
َ
َ
ظ ُروا أ َْيضًا ِل َع َازَر .هذا أمر عظيم .لكن
ع َفَق ْ
ط َب ْل ِلَي ْن ُ
َج ِل َي ُسو َ
اءوا َل ْي َس أل ْ
يسوع كان هناك َف َج ُ

للحق أعداء .وأعداء يسوع كانوا رجال الدين رؤساء الشعب .يقول يوحنا في هذا االصحاح:
اء اْل َك َهَن ِة لَِيْقُتلُوا لِ َع َازَر أ َْيضاً .لكن لمذا أرادوا أن يقتلوا حتى لعازر؟
َف َت َش َاوَر ُرَؤ َس ُ
ين ِم َن اْلَيه ِ
َن ِب َسَب ِب لعازر َكِث ِ
أل َّ
ع .أكيد أن لعازر كان يشهد
ود َكا ُنوا َي ْذ َه ُبو َن َوُي ْؤ ِم ُنو َن ِبَي ُسو َ
ير َ
ُ
أنه كان ميتا ومدفونا في القبر لمدة أربعة أيام حتى أقامه يسوع وأخرجه حي من القبر .لكن

الدينيون غضبوا وفتشوا على قتل لعازر حتى ال يستمر في شهادته ليسوع وإال سيؤمن بيسوع
اء اْل َك َهَن ِة فيفقدون سلطانهم على الناس .سبق ليسوع أنه قال لهم في
كل الشعب وأما هم ُرَؤ َس ُ
ِ
ِ
ِ ٍ
َما يسوع الذي كان
َن َي ْع َمُلواَ .وأ َّ
يس َو َش َه َوات أَِبيه ْم أرادوا أ ْ
مناسبة أخرى أنهم م ْن أَب ُه َو ِإْبل ُ
ول اْل َح َّق َفِل َما َذا َل ْستُ ْم تُ ْؤ ِم ُنو َن ِبي؟ اََّلِذي ِم َن
ول اْل َح َّق فلم ُي ْؤ ِم ُنو َن ِبه .فقال لهمِ :إ ْن ُك ْن ُت أَُق ُ
َيُق ُ
َّللاِ.
َّللاِ ِل َذِل َ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 َّ
َّ
َوِفي مثل هذا اليوم جاء يسوع الى أورشليم ليواجه رؤساء الشعب والكهنة ومجلسهم ويحكمون
عليه بالموت صلبا بإتفاق مع بيالطس البنطي الحاكم الروماني .ودخل الرب الى المدينة
راكبا على جحش كما جاء في كتاب النبي زكريا في القرن الخامس القائلِ :ا ْب َت ِه ِجي ِجداً َيا
ِ
صهيو َن اهِتِفي يا ِب ْن َت أُورَشِليم .هوَذا مِل ُك ِك يأِْتي ِإَلي ِك .هو ع ِادل وم ْنصور وِديع ور ِ
اك ٌب
ْ
َ
ْابَن َة ْ َ ْ ْ َ
َُ َ ٌ َ َ ُ ٌ َ ٌ َ َ
ُ َ َُ َ
َعَلى ِحم ٍار َو َعَلى َج ْح ٍ
ش ْاب ِن أ ََت ٍ
ان .ويسوع له المجد يدخل بهذه الطريقة حسب وعد هللا
َ
المفرح لليهود .وإبتهاج الشعب هو بآالم يسوع البار إبن هللا .الخالص بموته وإنتصاره على
ِ ِ
ِ ِ
يهمِ ،من اْلمو ِت أ َ ِ
ص ُه ْم .أ َْي َن
الموت .كما جاء في الكتاب المقدس :م ْن َيد اْل َه ِاوَية أَ ْفد ِ ْ َ َ ْ
ُخل ُ
اؤ َك َيا َم ْو ُت؟ أ َْي َن َش ْوَكتُ ِك َيا َه ِاوَي ُة؟
أ َْوَب ُ
والرسول بولس يذكر نفس لكالم بالروح القدس :أ َْي َن َش ْوَكتُ َك َيا َم ْو ُت؟ أ َْي َن َغَلَبتُ ِك َيا َه ِاوَي ُة؟
َما َش ْوَكةُ اْل َم ْو ِت َف ِهي اْل َخ ِطَّيةُ َوُق َّوةُ اْل َخ ِطيَّ ِة ِهي َّ
وسَ .وَل ِك ْن ُش ْك اًر َِّّلِلِ َّالِذي يُ ْع ِط َينا اْل َغَلَب َة
أ َّ
ام ُ
الن ُ
َ
َ
يح .ويسوع دخل مدينة أورشليم وهو عالم بما ينتظره من أالم والموت من
ع اْل َم ِس ِ
ِب َربَِنا َي ُسو َ

أجل المذنبين .ولم يتراجع ولم يهرب لكنه شدد وجهه وتقدم لمواجهة الشر والخزي .من أجلنا

أيضا .واستقبله الذين جاءوا الى العيد في أورشليم بهتافات وأغصان َّ
الن ْخ ِل وهم يصرحون:
ِ
أُوصَّنا! مبارك ِ
اآلتي ِباس ِم َّ ِ ِ
يل .وأوصنا معناه :خلص االن.
َُ َ ٌ
الرب َمل ُك ِإ ْس َرائ َ
ْ
َ

كان أسبوع عيد الفصح وكانت المدينة والقرى المحيطة بها مليئين بالناس من كل مكان

ليقدموا حمالن ذبائحة في الهيكل حسب شريعة موسى .والناس استقبلت يسوع دون أن تعرف
أنه هو حمل هللا الذي يرفع خطاياهم .كانوا يعتبروا يسوع هو الملك الذي جاء ليحرر أرضهم
من االحتالل الروماني .وهتافاتهم ليسوع كان كما لملك وهذا هيج غضب السلطات اليهودية

اءهُ.
ظ ُرواِ ،إنَّ ُك ْم َ
فقالوا لبعضهمْ :ان ُ
ال تَ ْنَف ُعو َن َش ْيئاًُ ،ه َوَذا اْل َعاَل ُم َق ْد َذ َه َب َوَر َ

َح َّب
بذكرهم العالم شهدوا من أنفسهم لكالم يسوع الذي قال في بداية هذا االنجيل :ألََّنه هكذا أ َ
ال َي ْهِل َك ُك ُّل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن ِب ِه َب ْل تَ ُكو ُن َل ُه اْل َحَياةُ األََبِدَّيةُ .أما
َّ
َّللاُ اْل َعاَل َم َحتَّى َب َذ َل ْابَن ُه اْل َو ِح َيد ِل َك ْي َ
ِ
َن َي ْس َم ُعون َق ْو ِل
الدينيون فما يقبلوا هذا الكالم النهم الَ َتْف َه ُمو َن كالم يسوع ألَنَّه ْم الَ َيْقد ُرو َن أ ْ
الرب .هذا ،يسوع نفسه قاله لهم مرة .والدينيون يفضلوا التحكم في الناس بالخوف والتهديد.
أيضا أن الرب يسوع
كل الذين يؤمنون بيسوع المسيح اليوم يعرفون هذا .ولكننا نعرف ً
المسيح الذي فينا هو أقوى من الروح الشرير الذي في العالم.

و ِحين َت َّم ِت األََّيام ِالرِتَف ِ
اع ِه َثَّب َت يسوع وجهه وصمم بعزم أن يتوجه ِإلى أ ِ
يم .يسوع ثبت
َ َ
َ َُْ
ُ ْ
ُ
ُورَشل َ
وجهه كما جاء في كتاب النبي إشعياء :جعلت وجهي كالصوان ألني عالم أنني لن أخزى.
ون ِانُّيو َن أيضا عن
ويسوع كان مستعد أن يواجه الضرب واالستهزاء والخزي والصلبَ .وسمع ُي َ
ع .سألوه أن يروا يسوع كما سأل
َن َن َرى َي ُسو َ
يسوع وَتَقَّدموا ِإَلى ِفيلُُّب َس َو َسأَلُوهَُ :يا َسِي ُد ُن ِر ُيد أ ْ

أجاب ُه َي ُسوعُ آنذاك :أََنا َم َع ُك ْم َزَمانًا
اآلب َوَكَف َانا .ف َ
فيلبس مرة الرب يسوع قائالَ :يا َسِي ُد أ َِرَنا َ
َّ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
اآلب؟ وهذا
اآلب َف َك ْي َ
ول أ َْن َت أ َِرَنا َ
َهذه ُمَّدتُ ُه َوَل ْم تَ ْع ِرْفني َيا فيُلبُّ ُس! اَلذي َرآني َفَق ْد َأرَى َ
ف َتُق ُ

اآلن
يذكر قول سمعان البار الذي أخذ في ذراعيه هذا يسوع لما كان الرب صبيا وقالَ :
َّ ِ
ال ٍم أل َّ
َعَد ْد َتهُ ُقَّد َام َو ْج ِه
تُ ْ
ص َرَتا َخ َ
طلِ ُق َع ْبَد َك َيا َسِي ُد َح َس َب َق ْوِل َك ِب َس َ
ص َك الذي أ ْ
ال َ
َن َع ْيَن َّي َق ْد أ َْب َ
ِ
ِ
ِ
الشع ِ
وب نُ َ ِ
يل.
َج ِم ِ
يع ُّ ُ
ُم ِم َو َم ْجدًا ل َش ْعِب َك ِإ ْس َرائ َ
ور إ ْعالَ ٍن لأل َ
واليونانيون تقدموا ليروا يسوع .وكانوا يمثلون األمم في العالم .فقال الرب يسوعَ :ق ْد أ ََت ِت
اعةُ ِلَي َتم َّجَد ْاب ُن ِ
ط ِة ِفي األ َْر ِ
اإل ْن َس ِ
ض َوَت ُم ْت
ول َل ُك ْمِ :إ ْن َل ْم َتَق ْع َحَّبةُ اْل ِح ْن َ
َّ
الس َ
ان .اَْل َح َّق اْل َح َّق أَُق ُ
َ
َف ِهي َت ْبَقى َو ْحَد َهاَ .وَل ِك ْن ِإ ْن َم َات ْت َتأِْتي ِبثَ َم ٍر َكِث ٍ
ير .مجد يسوع هو الصليب الذي به سحق
َ
الموت .نعم ،يسوع له المجد ليس مثل اليونانيون الذين كانوا يتميزون بالفلسفة وبالغة الكالم

لكن الرب يسوع كشف أنه هو قدرة هللا وحكمة هللا للخالص .فأعطاهم وللجميع مثاال بسيطا
ط ِة ِفي األ َْر ِ
ض َوتَ ُم ْت َف ِهي تَ ْبَقى َو ْحَد َها.
وقويا على حبة حنطة وقالِ :إ ْن َل ْم تََق ْع َحَّبةُ اْل ِح ْن َ
َ
َوَل ِك ْن ِإ ْن َم َات ْت َتأِْتي ِب َث َم ٍر َكِث ٍ
ير.
والرب يسوع المسيح يمثل نفسه بحبة الحنطة ليشير أن بموته لنا حياة .والخالص هو النجاة
من الحكم األخير وهبة الحياة جديدة وأبدية إلهية فينا .وليس باألعمال الصالحة التي تجعل
االنسان يفتخر ويتنافس مع االخرين وهذا ليس من روح المحبة هلل وللقريب .الخالص هو

بااليمان بيسوع المسيح الحي .لما البعض يطلبوا آية وآخرون يبحثون على الحكمة ،يسوع

يعلم أنه هو قدرة هللا وحكمة هللا األقوى من البشر .في متابعة اآليات التي نتأملها يقول الرب
اك أ َْيضاً َي ُكو ُن َخ ِاد ِميَ .وكل ِم ْن
َحٌد َي ْخِد ُمِني َفْلَي ْتَب ْعِني َو َح ْي ُث أ ُ
يسوعِ :إ ْن َك َ
َكو ُن أََنا ُهَن َ
ان أ َ
ِ ِ
ان لربنا ومخلصنا يسوع المسيح ِإَلى أََبِد
السْل َ
ام ُة َواْل َم ْج ُد َو ُّ
طُ
َي ْخد ُمني يُ ْك ِرُم ُه أبي .آمين .اْل َك َر َ
ِ
ين .آمين.
اآلِبد َ

