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يح .عظتنا اليوم هي في إنجيل يوحنا
ِن ْع َمةٌ َل ُك ْم َو َسالَ ٌم ِم َن هللاِ أَِب َينا َو َّ
ع اْل َم ِس ِ
الر ِب َي ُسو َ
االصحاح  16واآليات  16الى  .23إليكم القراءة باسم يسوع ربنا ومخلصنا .خاطب تالميذه
وقال:
ِ ِ
صر ِ
ِ
ٍِ
بع َد َقلِ ٍ
ِ
ِ ِ
ال َق ْوٌم ِم ْن
يل الَ تُْب ُ َ
َْ
ونني ثُ َّم َب ْع َد َقليل أ َْيضاً تََرْوَنني ألَني َذاه ٌب إَلى اآلبَ .فَق َ
ِ ِِ
ِ
ِ
ض :ما هو ه َذا َّال ِذي يُقولُه َلَنا :بع َد َقلِ ٍ
ونِني ثُ َّم َب ْع َد َقلِي ٍل أ َْيضاً
يل الَ تُْبص ُر َ
تالَميذه َب ْع ُ
َ ُ
ض ُه ْم لَب ْع ٍ َ ُ َ َ
َْ
اآلب؟ َفتَساءُلوا :ما هو ه َذا اْلَقلِ َّ ِ
تَرونِني وألَِني َذ ِ
اه ٌب ِإَلى ِ
ول َع ْن ُه؛ َل ْسَنا َن ْعَل ُم ِب َما َذا
َ َُ َ
يل الذي َيُق ُ
ُ
ََْ َ
َ َ
ِ
َّ
ِ
يما َب ْيَن ُك ْم ألَِني
َيتَ َكل ُم؟ َف َعل َم َي ُسوعُ أََّن ُه ْم َك ُانوا ُي ِر ُيدو َن أ ْ
ال َل ُه ْم :أ َ
َن َي ْسأَلُوهَُ ،فَق َ
اءلُو َن ف َ
َع ْن َه َذا تَتَ َس َ
ِ
صر ِ
ِ
ٍِ
ُقْل ُت :بع َد َقلِ ٍ
ول َل ُك ْمِ :إَّن ُك ْم َستَْب ُكو َن
يل الَ تُْب ُ َ
َْ
ونني ثُ َّم َب ْع َد َقليل أ َْيضاً تََرْوَنني؟ اَْل َح َّق اْل َح َّق أَ ُق ُ
وحو َن َواْل َعاَل ُم َيْف َرُح .أ َْنتُ ْم َستَ ْح َزُنو َن َوَل ِك َّن ُح ْزَن ُك ْم َيتَ َحَّو ُل ِإَلى َف َرٍح .اَْل َم ْ أرَةُ َو ِهي َتلِ ُد تَ ْح َزُن أل َّ
َن
َوتَُن ُ
َ
ِ ِ
ِ
ِ
ان
ود تَ ْذ ُك ُر الش َّد َة لِ َسَب ِب اْلَف َرِح ألََّن ُه َق ْد ُولِ َد ِإ ْن َس ٌ
اء ْت َوَلك ْن َمتَى َوَل َدت الطْف َل الَ تَ ُع ُ
َس َ
اعتَ َها َق ْد َج َ
ِ ِ
ِ
َحٌد
اآلن ُح ْزٌنَ .وَل ِكِني َسأ ََر ُ
في اْل َعاَلمَِ .فأ َْنتُ ْم َك َذل َك ع ْن َد ُك ُم َ
اك ْم أ َْيضاً َفتَْف َرُح ُقُل ُ
وب ُك ْم َوالَ َي ْن ِزعُ أ َ
َفرح ُكم ِمن ُكم .وِفي َذلِك اْليو ِم الَ تَسأَُل ِ
طَل ْبتُ ْم ِم َن
ول َل ُك ْمِ :إ َّن ُك َّل َما َ
ْ َ
ونني َش ْيئ ًا .اَْل َح َّق اْل َح َّق أَ ُق ُ
َ َْ
ََ ْ ْ ْ َ
ِ ِ
يك ْم.
اس ِمي ُي ْع ِط ُ
اآلب ب ْ
هذه كلمة الرب يسوع
يسوع يخبر تالميذه أنهم بعد قليل ال يروه وبعد ذلك بقليل يروه .والتالميذ تحيروا ولم يفهموا
كالم يسوع فتساءلوا ما معناه؟ ما هو ه َذا اْلَقلِيل َّال ِذي يُقول ع ْنه؟ يسوع ِ
علم أفكارهم فأعطاهم
َ ُ َ ُ
َ َُ َ
ُ
مثل المرأة التي تستعد للوالد وهي تتألم ولكن حزنها يتغير الى فرح النها ولدت إنسانا في
ِ ِ
َحٌد
اآلن ُح ْزٌنَ ،وَل ِكِني َسأ ََر ُ
العالم .وقالَ :فأ َْنتُ ْم َك َذل َك ع ْن َد ُك ُم َ
اك ْم أ َْيضاً َفتَْف َرُح ُقلُ ُ
وب ُك ْم َوالَ َي ْن ِزعُ أ َ
َف َر َح ُك ْم ِم ْن ُك ْم .كان الرب يسوع يشير الى موته القريب ثم قيامته في اليوم الثالث حيث سيظهر
نفسه لهم ،وكان يشير كذلك الى الروح القدس كما بشرهم سابقاِ :إن ُكنتُم تُ ِحب ِ
ظوا
احَف ُ
َ
ُّونني َف ْ
ْ ْْ
طلُب ِم َن ِ
آخ َر لَِي ْم ُك َث َم َع ُك ْم ِإَلى األََب ِد ُرو ُح اْل َح ِق َّال ِذي الَ
اآلب َف ُي ْع ِط ُ
يك ْم ُم َع ِزياً َ
اي َوأََنا أَ ْ ُ
ص َاي َ
َو َ

ِ
َما أ َْنتُم َفتَع ِرُفونه ألََّنه م ِ
ِ
َّ
اك ٌث َم َع ُك ْم َوَي ُكو ُن
يع اْل َعاَل ُم أ ْ
َي ْستَط ُ
َن َيْقَبَل ُه ألَن ُه الَ َي َراهُ َوالَ َي ْعرُف ُه َوأ َّ ْ ْ َ ُ ُ َ
امىِ .إِني ِآتي ِإَل ْي ُك ْم.
ِف ُ
يك ْم .الَ أ َْت ُرُك ُك ْم َيتَ َ
ِ
وحو َن َواْل َعاَل ُم َيْف َرُح .أ َْنتُ ْم َستَ ْح َزُنو َن َوَل ِك َّن ُح ْزَن ُك ْم َيتَ َحَّو ُل ِإَلى
واالن يقول لهم :إَّن ُك ْم َستَْب ُكو َن َوتَُن ُ
َف َرٍح .وسبب حزن التالميذ هو صلب سيدهم .وحزنهم سيحدث لهم من الضيقات في العالم.

والنتيجة؟ الفرح .وفرحهم كان عظيما لما ظهر الرب يسوع في وسطهم في مساء يوم قيامته
من الموت .أما اْلَقلِ َّ ِ
ول َع ْن ُه فهي الفطرة ما بين موته وقيامته في اليم الثالث بعد
يل الذي َيُق ُ
ُ
صلبه .اليهود والوثنيون كانوا يفرحوا بصلب يسوع بينما التالميذ هربوا وتخبؤوا في بيت في
الخوف والحزن.

الرب يسوع طمأن تالميذه أنه لم يتركهم في حالتهم فكشف لهم أصله السماوي االلهي .ألَِني
َذ ِ
اه ٌب ِإَلى ِ
اآلب .نجد عدة آيات في الكتاب المقدس تثبت هذه الحقيقة؛ على سبيل المثال:
ما صعد أحد إلى السماء إال الذي نزل من السماء وهو ابن اإلنسان الذي هو في السماء.
في مكان آخر يقول يسوع :أنا واآلب واحد .ال أحد رأى هللا قط ولكن االبن الوحيد الذي في
حضن اآلب هو الذي كشف عنه .يسوع هو من السماء .يشهد بما سمع ورأى .هو عرفنا هللا
بالروح والحق وعرفنا إسم هللا :اآلب .وعرفنا طبيعة هللا التي هي المحبة للغفران والخالص.
يسوع بشرنا بملكوت هللا وفتح لنا هو الدخول .وال يدخل اال الذي طهر له يسوع بدمه
المسفوك على الصليب .يسوع أخبر تالميذه عن بكائهم وحزنهم ثم عن فرحهم األكيد هم.
وهذا الفرح هو بالحق عظيم الن فيه رجاء جديد ونظرة جديدة في الحياة .هذا الفرح هو اللي
اختبرته مريم المجدلية قبل التالميذ الن الرب يسوع ظهر لها هي األولى قبل التالميذ.
وما يمكن تسكت لما يسوع يكون في حاتك .فأنت تشارك فرحك مع االخرين .إرادة هللا هي

أن يكون االنسان في فرح وسالم وسعادة .أما االنسان فهو يفرح بأشياء تافهة .وفرحه فاني

ويضمحل .فرح االنسان طبيعي يغطي به فراغ روحي عميق فيه؛ فرحه سطحي ال يدوم؛ مثل
نور شمعة في وسط النهار .أين المنفعة واالنسان يتخبط في الظالم الى الكوت بدون رجاء؟
أما فرح هللا فهو يقوي ويشجع وهو ثابت .لنا أمثلة رجال ونساء هللا عديدة الذين تألموا بسبب

إيمانهم بيسوع .تحملوا المحاكمات الظالمة تحت اإلهانة والجلد واإللقاء في السجون مقيدين
بالسالسل .ماتوا رجما بالحجارة أو نش ار بالمنشار أو ذبحا بالسيف.
بعضهم يعانون الضيق والظلم ولم يكن العالم يستحقهم .الرسول بولس مثال كتب أعظم
الر ِب ُك َّل ِح ٍ
ول أ َْيضاً ا ْف َر ُحوا.
رسائله وهو في السجن بروح المسيح يقولِ :ا ْف َر ُحوا ِفي َّ
ين َوأَ ُق ُ
الن ِ
يع َّ
يب .الَ تَ ْهتَ ُّموا ِب َشي ٍءَ ،ب ْل ِفي ُك ِل َشي ٍء
اسَّ .
لَِي ُك ْن ِحْل ُم ُك ْم َم ْع ُروفاً ِع ْن َد َج ِم ِ
الر ُّب َق ِر ٌ
ْ
ْ
الصالَ ِة و ُّ ِ
اء مع ُّ
ظ
ِب َّ
الش ْك ِر لِتُ ْعَل ْم ِطْلَباتُ ُك ْم َل َدى هللاِ َو َسالَ ُم هللاِ َّال ِذي َيُفو ُق ُك َّل َعْق ٍل َي ْحَف ُ
الد َع َ َ
َ
ع .في ضيقي دعوت الرب .من األعماق أخرجني .الرب
وب ُك ْم َوأَ ْف َك َارُك ْم ِفي اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
ُقُل َ
ِ
ِ
ين ِم َن التُّر ِ
اب ويرفع اْلَب ِائ َس ِم َن اْل َم ْزَبَل ِة .إذن ،لما االهل والناس يهددوك
يسوعي ُيقيم اْل َم ْسك َ
َ

بهدر دمك ويهينونك ويقول إنك كافر مرتد وما على ذلك .كن على يقين أن هللا يعرف ذلك
وكن على يقين أنك أنت في الحق.

يسوع هو قال ونحن نؤمن :اْلح َّق أَ ُقول َل ُكمِ ،بما أََّن ُكم َفعْلتُموه ِبأَح ِد ِإخوِتي هؤالَ ِء األَص ِ
اغ ِر
َُ
َ
ْ َ ُ ُ َ َْ
َ
ُ ْ َ
َفِبي َف َعْلتُ ْم .ويقول ايضا :اََّل ِذي َي ْس َم ُع ِم ْن ُك ْم َي ْس َم ُع ِمِني َو َّال ِذي ُي ْرِذلُ ُك ْم ُي ْرِذلُِني َو َّال ِذي ُي ْرِذلُِني
وك ْم
وك ْم َو َ
ُي ْرِذ ُل َّال ِذي أ َْرَسَلِني .ونتذكر قوله في موعظته على الجبلُ :
ط َرُد ُ
وبى َل ُك ْم ِإ َذا َعي َُّر ُ
طَ
ِ
السماو ِ
َن أَجرُكم ع ِظ ِ
َّ
وَقاُلوا عَلي ُكم ُك َّل َكلِم ٍة ِش ِريرٍة ِمن أ ِ
ات.
َجلي َكاذِب َ
َ ْ ْ
يم في َّ َ َ
ين ا ْف َر ُحوا َوتَ َهلُلوا أل َّ ْ َ ْ َ ٌ
َ
َ
َْ ْ
ِ
َّاء ،الَ تَ ْستَ ْغ ِرُبوا
التلميذ والرسول بطرس لم ينس أقوال ربنا يسوع ،فكتب يقول :أَي َ
ُّها األَحب ُ
اْلبْلوى اْلمح ِرَق َة َّالِتي بين ُكم ح ِادثَ ٌة ألَج ِل ِ ِ
َّ
اشتََرْكتُ ْم
يبَ ،ب ْل َك َما ْ
َص َاب ُك ْم أ َْمٌر َغ ِر ٌ
ُْ
ََْ ْ َ
ْ ْ
ََ
امت َحان ُك ْم َكأَن ُه أ َ
ِِ
يح ا ْفرحوا ِل َكي تَْفرحوا ِفي ِ
ِ
ِ
ين؛
است ْعالَ ِن َم ْجده أ َْيضاً ُم ْبتَ ِه ِج َ
ْ َُ
في آالَ ِم اْل َمس ِ َ ُ
ْ
َّ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
وبى َل ُك ْم أل َّ
َح ُد ُك ْم َكَق ِات ٍل
اس ِم اْل َم ِس ِ
يح َف ُ
طَ
َن ُرو َح اْل َم ْجد َوهللا َيح ُّل َعَل ْي ُك ْمَ .فالَ َيتَأَل ْم أ َ
إ ْن ُعي ْرتُ ْم ب ْ
ِق أَو َف ِ
ور َغي ِِره وَل ِكن ِإن َكان َكم ِس ِ
اع ِل َش ٍر أَو متَد ِ
ٍ
اخ ٍل ِفي أُم ِ
يح ٍي َفالَ َي ْخ َج ْلَ ،ب ْل
ْ َُ
أ َْو َسار ْ
ْ َ ْ ْ َ َ
ُ
ُي َم ِج ُد هللاَ ِم ْن أجل َه َذا االس ِم .نعم .بغض النظر عن تهماتهم وتهديدهم وغضبهم علينا فنحن
َن ُي ْع ِطَي ُه ُم هللاُ تَ ْوَب ًة لِ َم ْع ِرَف ِة اْل َح ِق فيعودوا إلى الصواب ناجين من فخ
ندعو لهم بالخير َع َسى أ ْ
إبليس الذي أطبق عليهم ،ليعملوا إرادته .حكم هللا هو هذا :اْل َعاَل ُم َيْف َرُح .ونحن ن ْح َزن َونبكي
وَل ِك َّن ُح ْزَننا ،يقول ربناَ ،يتَ َحَّو ُل ِإَلى َف َرٍح .لمذا يسمح بهذا؟ الن له كل السلطان.

هللا يعرف ما يفعله هو .كل االشياء تعمل معا للذين يحبون هللا .االختبارات والتجارب تقوي
إيماننا وتصفيه مثلما تصفي النار الذهب .رجاءنا في المسيح ال يخيب أبدا .الن الرب وعد

يكون معنا في كل مكان وزمان .له كل السلطان في السماء وعلى األرض .األيام تتغير
ِ
ِ
اح تََرُّن ٌم .ونحن نرفض أن
الصَب ِ
اء َوِفي َّ
والزمان يدور ،أما هللا ال يتغير .ع ْن َد اْل َم َساء َيِب ُ
يت اْل ُب َك ُ
نعامل أعدائنا بنفس الطريقة التي يتعاملون بها معنا .ال نرد الشر بالشر لكن بالخير .يسوع
وب ُك ْم .حزنهم يتحول الى فرح وفرحهم يدوم وال
بشر تالميذه أنه َسيعود َفي َار ُه ْم أ َْيضاً َفتَْف َرُح ُقُل ُ
احد ينتزع فرح هللا من المؤمنين بيسوع الحي.
فرح يسوع فينا قوتنا وقوة يسوع فينا فرحنا .فرحنا ليس من الحض او تغيرات األحوال أو من
إنسان أو المادة .إنه من روح هللا القدوس الساكن فينا الذي ثمره هو المحبة والفرح والسالم

وطول البال واللطف والصالح واألمانة والوداعة وضبط النفس وليس من قانون يمنع مثل

هذه الفضائل .أكيد أن االضطهاد يجرح ويضر .لكن لنا وعد إبن هللا الذي واجه الصليب
من أجلنا وانتصر .فهو يريد أن نتطلع دائما اليه هو رائد ِإ ِ
ِ ِ ِ َّ ِ ِ
َج ِل
يماننا َو ُم َكمله الذي م ْن أ ْ
َ
ور اْلموضوِع أَمامه احتَمل َّ ِ
ين َع ْر ِ
يب م ْستَ ِهيناً ِباْل ِخ ْزِي َف َجَل َس ِفي َي ِم ِ
ش هللاِ.
ُّ
الس ُر ِ َ ْ ُ
َ َُ ْ ََ
الصل َ ُ
صُلنا عن محب ِ
ِ
يح؟
َّة اْل َم ِس ِ
الرسول بولس كتب لنا هذه الحقيقة اإللهية بروح هللا يقولَ :م ْن َسَيْف َ َ ْ َ َ
ِ
ِ
َجلِ َك
اض ِط َه ٌاد أ َْم ُجوعٌ أ َْم ُع ْرٌي أ َْم َخ َ
ض ْي ٌق أَ ِم ْ
طٌر أ َْم َس ْي ٌ
أَش َّدةٌ أ َْم َ
ف؟ َك َما ُه َو َم ْكتُ ٌ
وب ِإَّنَنا م ْن أ ْ
يعها يع ُ ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ ِ
ِ َّ
الن َه ِ
ات ُك َّل َّ
ص ُارَنا ِب َّال ِذي
ُن َم ُ
ارَ .ق ْد ُحس ْبَنا م ْث َل َغَن ٍم للذ ْب ِحَ .وَلكَّنَنا في َهذه َجم َ َ ْ
ظ ُم ْانت َ
ِ
ِ
ِ
ات والَ أُمور ح ِ
ِ
اض َرًة َوالَ
َحبََّناَ .فِإني ُمتََيق ٌن أََّن ُه الَ َم ْو َت َوالَ َحَي َ
اء َوالَ ُقَّو َ ُ َ َ
أَ
اة َوالَ َمالَئ َك َة َوالَ ُرَؤ َس َ
صَلنا عن محب ِ
ِ
ِ
يح
َّة هللاِ َّالِتي ِفي اْل َم ِس ِ
ُم ْستَْقَبَل ًة َوالَ ُعْل َو َوالَ ُع ْم َق َوالَ َخلِيَق َة أ ْ
ُخ َرى تَْقد ُر أ ْ
َن تَْف َ َ ْ َ َ
ع َربَِنا .المجد لربنا يسوع.
َي ُسو َ
ونحن نواجه كل الضيقات والمحن والتجارب بالصالة الى هللا أبينا باسم يسوع ربنا الذي هو
ِ
ِ ِ
يك ْم .هذا الوعد يزيد فرحنا وقوتنا
يقول لنا الحقِ :إ َّن ُك َّل َما َ
اس ِمي ُي ْع ِط ُ
طَل ْبتُ ْم م َن اآلب ب ْ
ِ
ِ
ِ
يح
بيسوع الذي أعطانا إسمه .أَم ٌ
ين ُه َو هللاُ أن َكالَمه َلنا َل ْم َي ُك ْن َن َع ْم َوالَ .و ْاب َن هللا َي ُسو َ
ع اْل َمس َ
اآلمين لِمج ِد هللاِ
النعم وِف ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
يه ِ
َل ْم َي ُك ْن َن َع ْم َوالََ ،ب ْل فيه َن َع ْم أل ْ
ُ َْ
َن َم ْه َما َك َان ْت َم َواع ُيد هللا َف ُه َو فيه َّ َ ْ َ
يح َم َع ُكل المؤمنين في كل زمان ومكان ُه َو هللاُ َّال ِذي َختَ َمَنا
طِتَناَ .و َّال ِذي ُيثَِبتَُنا ِفي اْل َم ِس ِ
ِب َو ِاس َ

ِ
طى عربو َن ُّ ِ
َّ ِ
الد ُه ِ
ص ْخر ُّ
ور.
َوأ ْ
َع َ َ ْ ُ
الرو ِح في ُقلُوبَِنا .على المسيح يسوع نتََوكل إَلى األََبد النه هو َ
ِ
وك ُم َّال ِذي َسَيْف َع ُل أ َْيضاً .آمين.
ين ُه َو َّال ِذي َي ْد ُع ُ
ال يتغير .فهو يغير حياتنا الى ما يرضيه .أَم ٌ

