االحد  - 2019 .05 .02إنجيل يوحنا  26 :15الى 4 :16
الموضوع :في إنتظار الروح القدس
قراءات اليوم :مزمور 9-1 :27؛ إشعياء 5-44:1؛ روما 17-12 :8

Sunnuntai 02.02.2019- Evank. Joh. 15 :26-16 :4
Aihe : Pyhän Hengen odotus
Lukukapaaleet: Ps. 27: 1-9; Jes 44: 1-5; Ro, 8: 12-17

سالم المسيح لكم ومرحبا بكم في االستماع الى هذه العظة .إنجيل يوحنا االصحاح خمسطاش من االية
26

الى االصحاح سطاش وااليات األربعة األولى .إليكم القراءة باسم يسوع المسيح:

اآلب روح اْلح ِّق َّالِّذي ِّم ْن ِّع ْنِّد ِّ
ومتَى جاء اْلمع ِّزي َّالِّذي سأُرِّسُل ُه أ ََنا ِّإَل ْي ُكم ِّم َن ِّ
اآلب َي ْن َبِّث ُق َف ُه َو َي ْش َهُد لِّي
َ ْ
ُ ُ َ
َ َ َ َ َُ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ون ُك ْم م َن اْل َم َجام ِّع َب ْل
َوتَ ْش َهُدو َن أ َْنتُ ْم أ َْيضاً ألََّن ُك ْم َمعي م َن البدايةَ .ق ْد َكل ْمتُ ُك ْم ِّب َه َذا ل َك ْي الَ تَ ْعثُُرواَ .سُي ْخ ِّرُج َ
ِّ ِّ ِّ ِّ
تَأِّْتي س ِّ
ِّ
اآلب َوالَ
يها َي ُ
َ َ
ظ ُّن ُك ُّل َم ْن َيْقُتُل ُك ْم أََّن ُه ُيَقد ُم خ ْد َم ًة َّّلِل َو َس َيْف َعلُو َن َه َذا ب ُك ْم ألََّن ُه ْم َل ْم َي ْع ِّرُفوا َ
اع ٌة ف َ
ِّ ِّ
َّ
َّ ِّ
ِّ
ِّ
اع ُة تَ ْذ ُك ُرو َن أَِّني أ ََنا ُقْلتُ ُه َل ُك ْمَ .وَل ْم أَُق ْل َل ُك ْم ِّم َن اْلِّب َد َاي ِّة
اء ِّت َّ
الس َ
َع َرُفونيَ .لكني َق ْد َكل ْمتُ ُك ْم ب َه َذا َحتى إ َذا َج َ
ألَِّني ُك ْن ُت َم َع ُك ْم.
هذا كالم هللا
اعتَ ُه جاء ْت لِّي ْنتَِّقل ِّم ْن َه َذا اْلعاَل ِّم ِّإَلى ِّ
كان يسوع َعالِّما أ َّ
اآلب فدعا تالميذه ليشجعهم ويعطيهم أوامره
َ
َن َس َ َ َ َ َ
للمحبة بعضهم لبعض؛ وأخبرهم أيضا أنهم سيضطهدون ويطردون من المجامع ويقتلون من أجل إسمه.
وهذا ما حدث لتالميذ المسيح ولكل المؤمن بإبن هللا الى اليوم .كم منا يعاني الضيق من أهله وبراءتهم

من دمه؟ والتهديد من الناس وهم يدعون أنهم يؤمنون باهلل وحياتهم مليئة بالغش والكذب والفساد .لكن

هذا هو ثمن االيمان بيسوع فهو تحمل اإلهانة والطرد واالضطهاد من أجل يسوع الذي أحبنا وأحب أهلنا

وأحب العالم ومات هو من أجلنا وقام من الموت .والناس تدعي االيمان بالمسيح وهم ما يعرفوه.
يسوع المسيح كان إنسانا كامال َل ْم َيْف َع ْل َخ ِّطَّي ًة َوالَ ُو ِّج َد ِّفي َف ِّم ِّه َم ْكٌر؛ مع أنه أهين فلم يرد اإلهانة .وهو
تحمل اآلالم ولم يهدد باالنتقام ،بل أسلم أمره هلل الذي يحكم بالعدل .ويسوع حذرنا ال لنخاف أو نستعد

َن
للدفاع عن أنفسنا ،لكن لنكون مستعدين لتحمل الظلم من أجله .هو الذي قال هذه الحقيقة هو َي ْعَل ُم أ ْ
ِّ
ين معاَقِّبين .مكتوبَ :كِّثيرةٌ ِّهي بالَيا ِّ
ِّ
ِّ
الصِّد ِّ
يق َو ِّم ْن
اء ِّم َن التَّ ْج ِّرَب ِّة َوَي ْحَف َ
ظ األَثَ َم َة ِّإَلى َي ْو ِّم الد ِّ ُ َ َ
َ َ َ َ
ُي ْنق َذ األ َْتق َي َ
يعها ين ِّج ِّ
ِّ ِّ
الر ُّب َف ِّادي ُنُف ِّ
وس َعِّب ِّيدِّه َوُك ُّل َم ِّن اتَّ َك َل َعَل ْي ِّه الَ ُي َعاَق ُب .فنتطلع دائما الى يسوع رائد
الر ُّبَّ .
يه َّ
َجم َ ُ َ
ِّ
ضِّني َقْبَل ُك ْم؛
اعَل ُموا أََّن ُه َق ْد أ َْب َغ َ
ض ُك ْم َف ْ
ان اْل َعاَل ُم ُي ْبغ ُ
إيماننا ومكمله الذي حذرناِّ :إ ْن َك َ
ِّ
اصتَ ُهَ .وَل ِّك ْن ألََّن ُك ْم َل ْستُ ْم ِّم َن اْل َعاَل ِّم َب ْل أ ََنا
ان اْل َعاَل ُم ُي ِّح ُّب َخ َّ
ويقول الرب له المجدَ :ل ْو ُك ْنتُ ْم م َن اْل َعاَل ِّم َل َك َ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ
ض ُك ُم اْل َعاَل ُم .هذا هو االيمان الصحيح .والعالم ال يعرفه وهو يكره المسيحيين
ْ
اختَ ْرتُ ُك ْم م َن اْل َعاَل ِّم ،ل َذل َك ُي ْبغ ُ
بدون سبب .يتكلمون عن التسامح والسالم ولكن قلوبهم مليئة بالحقد والقتل وهم يعتبرون هذا عبادة هللا.

إنه تجديف على هللا الذي يحب االنسان الخاطئ وأعطاه وسيلة الغفران والخالصة والمصالحة مع العلي

القدوس الى االبد .االضطهاد شر وهو ضد الغير الذي يختلف باللون والدين وهو ضد النساء واألوالد
وهو من البغضاء .والبغضاء هو من إبليس الذي يستغل الدين والسياسة ليدفع الناس الى القتل .والعالم

يعيش في هذه الحالة في الرعب واإلرهاب والمنفى .والرب يسوع أعطانا كلمته كما أعطاها لتالميذهَ :ق ْد
ِّ
ِّ
ِّ
َّ
ِّ
يق َوَل ِّك ْن ِّثُقوا :أ ََنا َق ْد َغَل ْب ُت اْل َعاَل َم.
َكل ْمتُ ُك ْم ِّب َه َذا ل َي ُكو َن َل ُك ْم ف َّي سالَ ٌم .في اْل َعاَل ِّم َس َي ُكو ُن َل ُك ْم ض ٌ

والرب يسوع قال أنهم سيْفعُلو َن ه َذا ِّم ْن أ ِّ
اس ِّمه ألََّن ُه ْم الَ َي ْع ِّرُفو َن َّالِّذي أ َْرَسَله وال عرفوه هو الذي جاءنا
َ
ْ
ََ
َجل ْ
اآلن َفَل ْي َس لهم ُع ْذٌر ِّفي َخ ِّطيَِّّت ِّه ْم.
بالنعمة والحقَ .ل ْو ما جاء يسوع َوَكلَّم الناس َلما كانت َل ُه ْم َخ ِّطيَّ ٌة َوأ َّ
َما َ
ِّ
َحٌد أنه ُي ِّح ُّب
ال أ َ
والذي يقول أنه يؤمن باهلل وهو ال يصدق المسيح الذي أرسله هللا فهو كاذب .كذلك إ ْن َق َ
ِّ
َّ ِّ
َخاهُ َف ُه َو َك ِّاذ ٌب أل َّ
َن ُي ِّح َّب هللاَ َّالِّذي َل ْم يراه؟ َوَل َنا
َن َم ْن الَ ُي ِّح ُّب أ َ
ض أَ
ف َيْقد ُر أ ْ
َخاهُ الذي يراهَ ،ك ْي َ
هللاَ َوأ َْب َغ َ
ِّ ِّ ِّ
َخاهُ أ َْيضاً .يسوع المسيح عرفنا أن هللا محبة
َهذه اْل َوصيَّ ُة جاءتنا من المسيح نفسهَ :م ْن ُي ِّح ُّب هللاَ ُي ِّح ُّب أ َ
ِّ
وب .كل
وأن هللا هو ابونا وأنه واحد في الكلمة والروح ال يتغيـر وال يغير كلمتهَ .والَ ُي ْمك ُن أ ْ
َن ُي ْنَق َ
ض اْل َم ْكتُ ُ
من يقول أن الكتاب المقدس هو محرف وأن المسيح لم يصلب فهو يتكلم بالكذب ليبعدك عن الفادي.
الرو ُح ُه َو َّالِّذي
من ينكر االبن ال يكون اآلب أيضا من نصيبه .ومن يعترف باالبن فله اآلب أيضاَ .و ُّ
َي ْش َهُد أل َّ
الرو َح ُه َو اْل َح ُّق .ويسوع َكَّلم تالميذه لِّ َكي الَ َي ْعثُُروا وكالمه هو لنا حتى ما يؤثروا فينا أصحاب
َن ُّ
ْ
ِّ
اج لِّ ِّر ْجلِّينا
الكالم البليغ الذين لهم مظهر التقوى لكن لقوتها منكرون .كلمة المسيح هي كلمة هللا وهي س َر ٌ
ور لِّ َسِّبيلِّينا .كلمة المسيح كلمة هللا هي روح وحياة .بها نعرف هللا بالروح والحق وهو يعطينا نظرة
َوُن ٌ
جديدة في الحياة والرجاء في المستقبل ونظرة جديدة في االخرين .الرب يسوع الذي حذر تالميذه وكل

المؤمنين به كان يعرف مسبقا أن هذه المأسات ستحدث .وإذا كان يعرف فله السلطان أن يتحكم فيها
ويغيرها للخير لمحبيه كما تكلم به برسوله بولس:

لم يصبكم من التجارب إال ما هو بشري .ولكن هللا

أمين وجدير بالثقة ،فال يدعكم تجربون فوق ما تطيقون ،بل يدبر لكم مع التجربة سبيل الخروج منها

ِّ
ِّ
َّ
ِّ
ين َّالِّذي الَ َي َد ُع ُك ْم تُ َج َّرُبو َن َف ْو َق َما
لتطيقوا احتمالها َ.ل ْم تُص ْب ُك ْم تَ ْج ِّرَب ٌة ِّإال َب َش ِّرَّي ٌةَ .وَلك َّن هللاَ أَم ٌ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
َن تَ ْحتَ ِّمُلوا.
يعوا أ ْ
يعو َن َب ْل َس َي ْج َع ُل َم َع التَّ ْج ِّرَبة أ َْيضاً اْل َم ْنَف َذ لتَ ْستَط ُ
تَ ْستَط ُ

اء تَعمل معاً لِّْلخي ِّر لَِّّلِّذين ي ِّحبُّون هللا َّالِّذين هم مدع ُّوون حسب َقصِّدِّه أل َّ َّ ِّ
ِّ
َوَن ْح ُن َن ْعَل ُم أ َّ
ين
َن الذ َ
َْ
َ ُ َ َ َ ُْ َْ ُ َ َ َ َ ْ
َن ُك َّل األ َْش َي ْ َ ُ َ
ورَة ْابِّن ِّه لِّ َي ُكو َن ُهو ِّب ْك اًر َب ْي َن ِّإ ْخوٍة َكِّث ِّ
ين .الرب يسوع أخبر
َس َب َق َف َع َرَف ُه ْم َس َب َق َف َعي ََّن ُه ْم لِّ َي ُك ُ
ير َ
ونوا ُم َش ِّاب ِّه َ
صَ
َ
َ
ين ُ
َّ ِّ
ِّ
اع ُة يتَذكرو َن أَنه هو قال ُه َله ْم .والتالميذ اختبروا ما قاله الرب وهم نقلوا لنا سنين
اء ِّت َّ
الس َ
ب َه َذا َحتى إ َذا َج َ
من بعد .يوحنا مثال كتب إنجيله ستين سنة بعد ارتفاع يسوع الى السماء .كان كبير في السن .فكيف
تذكر كل ما قاله وعمله الرب يسوع إن لم يكن الروح القدس هو الذي علمه له؟ والروح القدس هو ُرو ُح
اْلح ِّق ِّم ْن ِّع ْنِّد ِّ
اآلب واالبن َي ْن َبِّث ُق .الروح القدس ليس نبيا وأتباعه يسيرون في طريقه المظلم الشرير.
َ
الروح القدس هو روح هللا وروح يسوع المسيح وهو يشهد للرب يسوع وهو ُي ِّثبت الخطية في االنسان.

لهذا االنسان سيحاسب على ما سمعه عن المسيح ولو كان قليال ،ويحاسب على الخير الذي عرفه ولم
يفعله وعلى الشر الذي عرفه ويفعله .حتى إذا قال :كان أفضل لو ما سمعت؛ فهو يحكم على نفسه أنه

سمع ولم يعمل .في اللحظة االنسان يسمع عن المسيح يصبح هو المسئول الوحيد على نفسه .وأكثرهم

يقولوا أن دينهم هو دين المحبة والسالم والتسامح .ولكنهم يهيجوا عليك لما تبشرهم بيسوع المسيح إبن هللا
ويبغضوك ويقولوا فيك األكاذيب وهم مستعدين يقتلوك حتى.
واالضطهاد هو من إبليس عدو هللا والحياة .فهو زرع البغضاء في العالم .أما المسيحي فهو ينظر الى

يسوع المسيح المنتصر متيقنا بحضوره معه في كل حين وحال .يسوع وعد تالميذه أنه ُي ْرِّس ُل ِّإَل ْي ُه ْم َم ْو ِّع َد
آخ َر لِّ َي ْم ُك َث َم َع ُه ْم ِّإَلى األ ََبِّد .يسوع يطمئن تالميذه أنه يرسل لهم اْل ُم َع ِّزي
أَِّبيه أي الروح القدسُ .م َع ِّزياً َ
اآلب روح اْلح ِّق َّالِّذي ِّم ْن ِّع ْنِّد ِّ
ِّم َن ِّ
اآلب َي ْن َبِّث ُق َو ُه َو َي ْش َهُد لِّيسوع َوَي ْش َهُدو َن هم أ َْيضاً ألََّن ُه ْم كانوا َمعه ِّم َن
ُ ُ َ
البداية .الروح القدس المعزي روح الحق المدافع يحضر حقا مع المؤمن في كل حال الن الرب يسوع هو
ام ِّع و ُّ ِّ
ِّ
أرسله وهو يقول :ومتَى َقَّدم ُ ِّ
ف أ َْو ِّب َما تَ ْحتَ ُّجو َن أ َْو ِّب َما
الرَؤ َساء والسلطات َفالَ تَ ْهتَ ُّموا َك ْي َ
وك ْم إَلى اْل َم َج َ
ُ
ََ
الس ِّ
ِّ ِّ ِّ
تَُقوُلو َن أل َّ
َن تَُقوُلوهُ.
َن ُّ
اعة َما َي ِّج ُب أ ْ
الرو َح اْلُقُد َس ُي َعل ُم ُك ْم في تْل َك َّ َ
الروح القدس المعزي المحامي والمدافع هو مع المؤمنين أمام المحاكم والسلطات وحتى أمام الميكري
وشهادتهم هي ثابته بالروح القدس .ونحن نشهد ليسوع المسيح أمام هللا ابينا والناس وال ننكر إلهنا

ومخلصنا العظيم الحبيب وال نبحث على المدح ،لكننا نقف أمام العالم ونشهد بكالمنا وسلوكنا أن يسوع

المسيح هو إبن هللا اآلب وأنه هو المخلص الوحيد الذي يغير الحياة حسب روحه فينا .وشهادتنا ليسوع
تجعل الناس يكرهونا .وهم يعملوا هذه الحماقة بالفكر أن هللا راضي بهم وراضي بجرائمهم.
االيمان بأن هللا واحد ال يكفي للدخول الى مملكة هللا؛ وال المعرفة الدينية هي دليل العالقة الروحية مع هللا
االب .الرسول بولس ،قبل ما غير الرب يسوع حياته وإسمه من شاول الى بولس ،كان يضطهد الكنيسة.
ولما غيره هللا وأعطاه خدمة معلِّم لِّأل ِّ ِّ
اإليم ِّ
ان َواْل َح ِّق عبر على الحقيقة أن ال المعرفة الدينية وال العلم
َُ
ُم ِّم في َ
َ
ِّ
ِّ
ِّ
ان
يع األ َْس َرِّار َوُك َّل عْل ٍم َوإِّ ْن َك َ
يكفوا لإلنسان ليخلص ،كتب يقولَ :وإِّ ْن َك َان ْت لي موهبة النبوءة َوأ ْ
َعَل ُم َجم َ
ِّ
ِّ
ِّ
اإليم ِّ َّ
ال َوَل ِّك ْن َل ْي َس لِّي َم َحَّب ٌة َفَل ْس ُت َش ْيئاً .المحبة مع السالم والفرح هي ثمر
ان َحتى أ َْنُق َل اْلج َب َ
لي ُك ُّل َ
الروح القدس الن هللا محبة ويسوع المسيح هو الذي بين محبة هللا لنا والروح القدس هو روح الحق الذي
يقود الخاطئ التائب الى يسوع المصلوب للغفران وهبة الحياة حسب غنى نعمة هللا االب.
ال أحد من البشر يقدر يقول ألتباعه :ال تخافوا فإن روحي يكون معكم .لمذا؟ النه شرير خاطئ ولم

يترك التباعه سوى روح الجنس والقتل .الرب يسوع وحده أرسل الروح القدس لتالميذه أوال ليكون فيهم

ويذكرهم أقواله وأعماله ويشهد للحق كما علمه يسوع .شهادة الروح هي صادقة النها من هللا ومن يسوع.

لما كان يسوع مع التالميذ كان هو يعلمهم ويدافع عندهم ،وبعد إرتفاعه للسماء من حيث جاء أرسل لهم
الروح القدس من اآلب ليسكن فيهم ويتابع عمله والشهادة للحق الذي بدأه يسوع فيهم .وللتالميذ شهدوا
ليسوع وشهادتهم صادقة النهم كانوا مع يسوع منذ البداية.
كتب الرسول يوحنا في رسالته يقول :اََّلِّذي َكان ِّمن اْلبد ِّء َّالِّذي س ِّمعناه َّالِّذي أرَيناه ِّبعي ِّ َّ ِّ
َ َ َْ
ون َنا الذي َش َ
َ َْ ُ ُُ
اه ْد َناهُ
َ َْ ُ
ظ ِّهرت وَقد أرَينا ون ْشهد ونخِّبركم ِّباْلحي ِّاة األَبِّدي ِّ
ِّ ِّ ِّ
ِّ
ِّ ِّ
َّة َّالِّتي
َوَل َم َس ْت ُه أ َْيد َينا م ْن ِّج َهة َكل َمة اْل َح َياةَ .فِّإ َّن اْل َح َي َ
َ
اة أُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ َ
َك َان ْت ِّع ْن َد ِّ
َما
اآلب َوأُ ْ
ظ ِّه َر ْت َل َناَّ .الِّذي َأرَْي َناهُ َو َس ِّم ْع َناهُ ُن ْخِّب ُرُك ْم ِّب ِّه لِّ َك ْي َي ُكو َن َل ُك ْم أ َْيضاً َش ِّرَك ٌة َم َع َناَ .وأ َّ
ِّ ِّ
يح .ون ْكتُب ِّإَلي ُكم ه َذا لِّ َكي ي ُكون َفرح ُكم َك ِّ
ِّ
َش ِّرَكتَُنا َنح ُن َف ِّهي مع ِّ
امالً.
اآلب َو َم َع ْابنه َي ُسو َ
ع اْل َمس ِّ َ َ ُ ْ ْ َ
ْ
َ ََ
ْ َ َ َُ ْ
ِّ ِّ
َخاف؟ َّ ِّ
ا َّلر ُّب ُن ِّ
ظَّلِّت ِّه ِّفي َي ْو ِّم
ص ُن َح َي ِّاتي ِّم َّم ْن أ َْرتَ ِّع ُب؟ الرب ُي َخِّبُئِّني ِّفي َم َ
وري َو َخالَصي م َّم ْن أ َ ُ
الر ُّب ح ْ
ِّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
َّ ِّ
ص ْخ َرٍة َي ْرَف ُعِّني .ونقول أيضا مع الملك والنبي داود صاحب هذه
الشرَ .ي ْستُُرني بس ْتر َخ ْي َمتهَ .عَلى َ
ِّ
اهِّدِّني ِّفي سِّب ٍ
ضايِِّّق َّي
َع َد ِّائي .الَ تُ َسلِّ ْمِّني ِّإَلى َم َر ِّ
االقوالَ :علِّ ْمِّني َيا َر ُّب َ
ام ُم َ
يل ُم ْستَقي ٍم ِّب َس َب ِّب أ ْ
ط ِّريَق َك َو ْ
َ
ض األَحي ِّ
ظْلمٍَ .لوالَ أَنَِّّني آم ْنت ِّبأَن أَرى جود َّ ِّ ِّ
ألََّنه َق ْد َقام عَل َّي ُشهود ُز ٍ ِّ
اءْ .انتَ ِّظ ِّر
َ ُ ْ َ ُ َ
ُ ُ
َ َ
ُ
الرب في أ َْر ِّ ْ َ
ور َوَناف ُث ُ ْ
ِّ
ِّ
الر َّب .آمين .ليس علينا إذن أيها اإلخوة ،أي التزام نحو الجسد
الر َّب .ل َيتَ َشَّد ْد َوْل َيتَ َش َّج ْع َقْلُب َك َو ْانتَظ ِّر َّ
َّ
لنعيش بحسب الجسد.

ط ِّ
ُك ُّل َشي ٍء َ ِّ ِّ َّ ِّ
ِّ
اه ِّرين ،وأ َّ ِّ ِّ
ين َفَل ْي َس َش ْي ٌء َ
اه اًرَ ،ب ْل َق ْد تََن َّج َس ِّذ ْهُن ُه ْم أ َْيضاً
ين َو َغ ْي ِّر اْل ُم ْؤ ِّمن َ
َما ل َّلن ِّجس َ
طاهٌر للط َ َ
ْ
ط ِّائعِّ
و ِّ
ِّ
ِّ
ين ،و ِّم ْن ِّجه ِّة ُكلِّ
ِّ
ِّ
َع َمال ُي ْنك ُر َ
ضم ُيرُه ْمَ .ي ْعتَ ِّرُفو َن ِّبأََّن ُه ْم َي ْع ِّرُفو َن هللاَ َوَلكَّن ُه ْم ِّباأل ْ
َ َ
َ
ون ُه الن ُه ْم َرج ُسو َن َغ ْي ُر َ َ َ
عم ٍل ِّ
وضو َن .آمين .واألحد الجاي إن شاء هللا يكون عيد الخمسين ،حلول الروح القدس على
صال ٍح َم ْرُف ُ
ََ َ
ْكم ِّإَله َّ ِّ
ِّ ِّ
اإليم ِّ
ٍ
ان لِّتَ ْزَد ُادوا
التالميذ ومنهم لكل المؤمنين .والى االحد القادم ْل َي ْم َأل ُ ْ ُ
الر َجاء ُك َّل ُس ُرور َو َسالَ ٍم في َ
ِّ
الرج ِّ
ِّ
الرو ِّح اْلُقُد ِّ
س َم َع
يح َو َم َحَّب ُة هللاِّ َو َش ِّرَك ُة ُّ
ع اْل َم ِّس ِّ
اء ِّبُق َّوِّة ُّ
الرو ِّح اْلُقُدس كل يوم .آمين .ن ْع َم ُة َربَِّنا َي ُسو َ
في َّ َ
ِّ
ِّ ِّ
ين.
َجميع ُك ْم .آم َ

