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 عظتنا اليوم هي في إنجيل يوحنا .َأِبيَنا َوالرَّبِ  َيُسوَع اْلَمِسيحِ ِنْعَمٌة َلُكْم َوَساَلٌم ِمَن هللِا  
خاطب تالميذه . إليكم القراءة باسم يسوع ربنا ومخلصنا. 23الى  16واآليات  16االصحاح 

 :وقال

َقْوٌم ِمْن  َفَقالَ  َبْعَد َقِليٍل اَل ُتْبِصُروَنِني ُثمَّ َبْعَد َقِليٍل َأْيضًا َتَرْوَنِني أَلنِ ي َذاِهٌب ِإَلى اآلِب.
ٍل َأْيضًا تاَلِميِذِه َبْعُضُهْم ِلَبْعٍض: َما ُهَو َهَذا الَِّذي َيُقوُلُه َلَنا: َبْعَد َقِليٍل اَل ُتْبِصُروَنِني ُثمَّ َبْعَد َقِلي

َلْسَنا َنْعَلُم ِبَماَذا  ؛َفَتَساَءُلوا: َما ُهَو َهَذا اْلَقِليُل الَِّذي َيُقوُل َعْنهُ  َتَرْوَنِني َوأَلنِ ي َذاِهٌب ِإَلى اآلِب؟
َفَقاَل َلُهْم: أََعْن َهَذا َتَتَساَءُلوَن ِفيَما َبْيَنُكْم أَلنِ ي  ،َفَعِلَم َيُسوُع َأنَُّهْم َكاُنوا ُيِريُدوَن َأْن َيْسَأُلوهُ  ؟َيَتَكلَّمُ 

َسَتْبُكوَن َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّكْم  ؟ُقْلُت: َبْعَد َقِليٍل اَل ُتْبِصُروَنِني ُثمَّ َبْعَد َقِليٍل َأْيضًا َتَرْوَنِني
ُل ِإَلى َفَرٍح. َاْلَمْرَأةُ َوِهَي َتِلُد َتْحَزُن أَلنَّ َسَتْحَزُنوَن . َأْنُتْم َواْلَعاَلُم َيْفَرحُ َوَتُنوُحوَن  َوَلِكنَّ ُحْزَنُكْم َيَتَحوَّ

َة ِلَسَبِب اْلَفَرِح أَلنَُّه َقْد ُوِلَد ِإْنَساٌن َساَعَتَها َقْد َجاَءْت َوَلِكْن َمَتى َوَلَدِت  دَّ الطِ ْفَل اَل َتُعوُد َتْذُكُر الشِ 
ِزُع َأَحٌد ِفي اْلَعاَلِم. َفَأْنُتْم َكَذِلَك ِعْنَدُكُم اآلَن ُحْزٌن. َوَلِكنِ ي َسَأَراُكْم َأْيضًا َفَتْفَرُح ُقُلوُبُكْم َواَل َينْ 

َذِلَك اْلَيْوِم اَل َتْسَأُلوَنِني َشْيئًا. َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َما َطَلْبُتْم ِمَن َفَرَحُكْم ِمْنُكْم. َوِفي 
 اآلِب ِباْسِمي ُيْعِطيُكْم.

 هذه كلمة الرب يسوع

لم يفهموا تحيروا و . والتالميذ هرو يوبعد ذلك بقليل  هرو يبعد قليل ال يسوع يخبر تالميذه أنهم 
 همأعطاف أفكارهم عِلميسوع  َما ُهَو َهَذا اْلَقِليُل الَِّذي َيُقوُل َعْنُه؟؟ هاما معنكالم يسوع فتساءلوا 

مثل المرأة التي تستعد للوالد وهي تتألم ولكن حزنها يتغير الى فرح النها ولدت إنسانا في 
َوَلِكنِ ي َسَأَراُكْم َأْيضًا َفَتْفَرُح ُقُلوُبُكْم َواَل َيْنِزُع َأَحٌد  ،ِعْنَدُكُم اآلَن ُحْزنٌ َفَأْنُتْم َكَذِلَك  :قالو العالم. 

هر ظيسكان الرب يسوع يشير الى موته القريب ثم قيامته في اليوم الثالث حيث  َفَرَحُكْم ِمْنُكْم.
ُتْم ُتِحبُّوَنِني َفاْحَفُظوا ِإْن ُكنْ يشير كذلك الى الروح القدس كما بشرهم سابقا: كان نفسه لهم، و 

يًا آَخَر ِلَيْمُكَث َمَعُكْم ِإَلى اأَلَبدِ  َوَصاَيايَ  ُروُح اْلَحقِ  الَِّذي اَل  َوَأَنا َأْطُلُب ِمَن اآلِب َفُيْعِطيُكْم ُمَعزِ 
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َأْنُتْم َفَتْعِرُفوَنُه أَلنَُّه َماِكٌث َمَعُكْم َوَيُكوُن َيْسَتِطيُع اْلَعاَلُم َأْن َيْقَبَلُه أَلنَُّه اَل َيَراهُ َواَل َيْعِرُفُه َوَأمَّا 
 اَل َأْتُرُكُكْم َيَتاَمى. ِإنِ ي آِتي ِإَلْيُكْم. ِفيُكْم.

ُل ِإَلى َسَتْحَزُنوَن . َأْنُتْم َواْلَعاَلُم َيْفَرحُ َسَتْبُكوَن َوَتُنوُحوَن ِإنَُّكْم  :هملواالن يقول  َوَلِكنَّ ُحْزَنُكْم َيَتَحوَّ
 .ضيقات في العالمالمن سيحدث لهم  هم. وحزنحزن التالميذ هو صلب سيدهمسبب و  َفَرٍح.

قيامته يوم في وسطهم في مساء يسوع ظهر الرب لما عظيما كان فرحهم و  .الفرح ؟النتيجةو 
بعد في اليم الثالث بين موته وقيامته ما الفطرة فهي  اْلَقِليُل الَِّذي َيُقوُل َعْنهُ أما من الموت. 

في بيت في خبؤوا التالميذ هربوا وت بينمااليهود والوثنيون كانوا يفرحوا بصلب يسوع . صلبه
 حزن. الخوف وال

أَلنِ ي . االلهي كشف لهم أصله السماوي ف تهميتركهم في حال مه أنه لتالميذ طمأنلرب يسوع ا
: على سبيل المثال ؛نجد عدة آيات في الكتاب المقدس تثبت هذه الحقيقة َذاِهٌب ِإَلى اآلِب.

 .ما صعد أحد إلى السماء إال الذي نزل من السماء وهو ابن اإلنسان الذي هو في السماء
أحد رأى هللا قط ولكن االبن الوحيد الذي في  الأنا واآلب واحد.  يسوع: في مكان آخر يقول

فنا . هو يشهد بما سمع ورأى يسوع هو من السماء. .حضن اآلب هو الذي كشف عنه هللا عر 
 . الصللغفران والخ  التي هي المحبةة هللاطبيععرفنا اآلب. و  :هللا إسمعرفنا بالروح والحق و 

يسوع بدمه  هل طهر الذي اال ال يدخلو . الدخولهو  لنافتح ملكوت هللا و ب بشرنايسوع 
 .هم األكيدهم فرحعن ثم حزنهم بكائهم و يسوع أخبر تالميذه عن المسفوك على الصليب. 

رجاء جديد ونظرة جديدة في الحياة. هذا الفرح هو اللي ه في وهذا الفرح هو بالحق عظيم الن
 اختبرته مريم المجدلية قبل التالميذ الن الرب يسوع ظهر لها هي األولى قبل التالميذ. 

مع االخرين. إرادة هللا هي فرحك  وما يمكن تسكت لما يسوع يكون في حاتك. فأنت تشارك
فرحه فاني و  .تافهةيفرح بأشياء فهو االنسان أما أن يكون االنسان في فرح وسالم وسعادة. 

؛ مثل سطحي ال يدوم هفرح ؛فراغ روحي عميق فيهبه  ييغطاالنسان طبيعي  فرح .يضمحلو 
؟ رجاءن دو بالى الكوت  المظالنسان يتخبط في الوا أين المنفعةنور شمعة في وسط النهار. 

الذين تألموا بسبب عديدة رجال ونساء هللا  ةمثلأ لنا. ثابتهو و  ي ويشجعأما فرح هللا فهو يقو  



تحملوا المحاكمات الظالمة تحت اإلهانة والجلد واإللقاء في السجون مقيدين . بيسوع إيمانهم
 ماتوا رجما بالحجارة أو نشرا بالمنشار أو ذبحا بالسيف.  بالسالسل.

ظم . الرسول بولس مثال كتب أعبعضهم يعانون الضيق والظلم ولم يكن العالم يستحقهم
ِاْفَرُحوا ِفي الرَّبِ  ُكلَّ ِحيٍن َوَأُقوُل َأْيضًا اْفَرُحوا.  بروح المسيح يقول: رسائله وهو في السجن

ِلَيُكْن ِحْلُمُكْم َمْعُروفًا ِعْنَد َجِميِع النَّاِس. الرَّبُّ َقِريٌب. اَل َتْهَتمُّوا ِبَشْيٍء، َبْل ِفي ُكلِ  َشْيٍء 
َعاِء  اَلِة َوالدُّ ْكِر ِلُتْعَلْم ِطْلَباُتُكْم َلَدى هللِا َوَساَلُم هللِا الَِّذي َيُفوُق ُكلَّ َعْقٍل َيْحَفُظ ِبالصَّ َمَع الشُّ

الرب. من األعماق أخرجني. الرب  في ضيقي دعوت ُقُلوَبُكْم َوَأْفَكاَرُكْم ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع.
يهددوك  الناساالهل و  لما. إذن، َس ِمَن اْلَمْزَبَلةِ اْلَبائِ  ويرفعِقيم اْلَمْسِكيَن ِمَن التَُّراِب يُ  يسوعي

 وما على ذلك. كن على يقين أن هللا يعرف ذلكمرتد ر ك كافقول إنيهينونك ويبهدر دمك و 
  .وكن على يقين أنك أنت في الحق

ِبَما َأنَُّكْم َفَعْلُتُموُه ِبَأَحِد ِإْخَوِتي َهؤاَُلِء اأَلَصاِغِر  ،اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكمْ : ونحن نؤمن قال يسوع هو
َالَِّذي َيْسَمُع ِمْنُكْم َيْسَمُع ِمنِ ي َوالَِّذي ُيْرِذُلُكْم ُيْرِذُلِني َوالَِّذي ُيْرِذُلِني  ويقول ايضا: .َفِبي َفَعْلُتمْ 

ُطوَبى َلُكْم ِإَذا َعيَُّروُكْم َوَطَرُدوُكْم في موعظته على الجبل: ونتذكر قوله . ُيْرِذُل الَِّذي َأْرَسَلِني
يَرٍة ِمْن َأْجِلي َكاِذِبينَ  َماَواتِ  َوَقاُلوا َعَلْيُكْم ُكلَّ َكِلَمٍة ِشرِ   .اْفَرُحوا َوَتَهلَُّلوا أَلنَّ َأْجَرُكْم َعِظيٌم ِفي السَّ

َأيَُّها اأَلِحبَّاُء، اَل َتْسَتْغِرُبوا : ب يقولأقوال ربنا يسوع، فكتنس لم يبطرس التلميذ والرسول 
َبْل َكَما اْشَتَرْكُتْم ، اْلَبْلَوى اْلُمْحِرَقَة الَِّتي َبْيَنُكْم َحاِدَثٌة أَلْجِل اْمِتَحاِنُكْم َكَأنَُّه َأَصاَبُكْم َأْمٌر َغِريبٌ 

 ؛ َمْجِدِه َأْيضًا ُمْبَتِهِجينَ  ِفي آاَلِم اْلَمِسيِح اْفَرُحوا ِلَكْي َتْفَرُحوا ِفي اْسِتْعاَلنِ 

َفاَل َيَتَألَّْم َأَحُدُكْم َكَقاِتٍل  ِإْن ُعيِ ْرُتْم ِباْسِم اْلَمِسيِح َفُطوَبى َلُكْم أَلنَّ ُروَح اْلَمْجِد َوهللِا َيِحلُّ َعَلْيُكْم.
ْن َكاَن َكَمِسيِحيٍ  َفاَل َيْخَجْل، َبْل َأْو َساِرٍق َأْو َفاِعِل َشرٍ  َأْو ُمَتَداِخٍل ِفي ُأُموِر َغْيِرِه َوَلِكْن إِ 

ُد هللَا ِمْن  نعم. بغض النظر عن تهماتهم وتهديدهم وغضبهم علينا فنحن  .االسمِ َهَذا أجل ُيَمجِ 
َعَسى َأْن ُيْعِطَيُهُم هللُا َتْوَبًة ِلَمْعِرَفِة اْلَحقِ  فيعودوا إلى الصواب ناجين من فخ ندعو لهم بالخير 

نبكي ْحَزن وَ ن ونحناْلَعاَلُم َيْفَرُح. حكم هللا هو هذا:  .طبق عليهم، ليعملوا إرادتهإبليس الذي أ
ُل ِإَلى َفَرٍح.، يقول ربنا، ناَلِكنَّ ُحْزنَ و   لمذا يسمح بهذا؟ الن له كل السلطان.  َيَتَحوَّ



عمل معا للذين يحبون هللا. االختبارات والتجارب تقوي ت االشياء. كل ه هويعرف ما يفعلهللا 
رجاءنا في المسيح ال يخيب أبدا. الن الرب وعد إيماننا وتصفيه مثلما تصفي النار الذهب. 

األيام تتغير يكون معنا في كل مكان وزمان. له كل السلطان في السماء وعلى األرض. 
َباِح َتَرنُّمٌ ِعْنَد اْلمَ . ، أما هللا ال يتغيروالزمان يدور أن نحن نرفض و  .َساِء َيِبيُت اْلُبَكاُء َوِفي الصَّ

يسوع  بالخير.بالشر لكن نرد  الشر ال . معنا لون بهاتعامأعدائنا بنفس الطريقة التي ينعامل 
ل الى فرح وفرحهم يدوم وال  ْم َأْيضًا َفَتْفَرُح ُقُلوُبُكْم.هُ َرا يعود فيَ سَ بشر تالميذه أنه  حزنهم يتحو 

 احد ينتزع فرح هللا من المؤمنين بيسوع الحي. 

فرحنا. فرحنا ليس من الحض او تغيرات األحوال أو من فينا قوتنا وقوة يسوع فينا فرح يسوع 
المحبة والفرح والسالم فينا الذي ثمره هو الساكن إنه من روح هللا القدوس . أو المادةإنسان 

والوداعة وضبط النفس وليس من قانون يمنع مثل  وطول البال واللطف والصالح واألمانة
. لكن لنا وعد إبن هللا الذي واجه الصليب  هذه الفضائل. أكيد أن االضطهاد يجرح ويضر 

ِلِه الَِّذي ِمْن َأْجِل  ناِإيَمانِ  رائد اليه هودائما تطلع فهو يريد أن ن. وانتصر من أجلنا َوُمَكمِ 
ِليَب ُمْسَتِهينًا ِباْلِخْزِي َفَجَلَس ِفي َيِميِن َعْرِش هللِا. ُروِر اْلَمْوُضوِع َأَماَمُه اْحَتَمَل الصَّ   السُّ

َمْن َسَيْفِصُلَنا َعْن َمَحبَِّة اْلَمِسيِح؟  يقول:هذه الحقيقة اإللهية بروح هللا الرسول بولس كتب لنا 
ٌة َأْم َضْيٌق َأِم اْضِطَهاٌد َأْم ُجوٌع َأْم ُعْرٌي َأْم َخَطٌر َأْم َسْيٌف؟ َكَما ُهَو َمْكُتوٌب ِإنََّنا ِمْن َأْجِلَك  َأِشدَّ

الَِّذي َوَلِكنََّنا ِفي َهِذِه َجِميِعَها َيْعُظُم اْنِتَصاُرَنا بِ  ُنَماُت ُكلَّ النََّهاِر. َقْد ُحِسْبَنا ِمْثَل َغَنٍم ِللذَّْبِح.
 َواَل َفِإنِ ي ُمَتَيقِ ٌن َأنَُّه اَل َمْوَت َواَل َحَياَة َواَل َماَلِئَكَة َواَل ُرَؤَساَء َواَل ُقوَّاِت َواَل ُأُموَر َحاِضَرةً  َأَحبََّنا.

َمَحبَِّة هللِا الَِّتي ِفي اْلَمِسيِح َواَل ُعْلَو َواَل ُعْمَق َواَل َخِليَقَة ُأْخَرى َتْقِدُر َأْن َتْفِصَلَنا َعْن  ُمْسَتْقَبَلةً 
 المجد لربنا يسوع.  َيُسوَع َربِ َنا.

 وونحن نواجه كل الضيقات والمحن والتجارب بالصالة الى هللا أبينا باسم يسوع ربنا الذي ه
وقوتنا هذا الوعد يزيد فرحنا  ِإنَّ ُكلَّ َما َطَلْبُتْم ِمَن اآلِب ِباْسِمي ُيْعِطيُكْم.: لنا الحقيقول 

اْبَن هللِا َيُسوَع اْلَمِسيَح و  َلْم َيُكْن َنَعْم َواَل.نا لَ ه َكاَلمأن َأِميٌن ُهَو هللُا بيسوع الذي أعطانا إسمه. 
هللِا أَلْن َمْهَما َكاَنْت َمَواِعيُد هللِا َفُهَو ِفيِه النََّعْم َوِفيِه اآلِميُن ِلَمْجِد  َلْم َيُكْن َنَعْم َواَل، َبْل ِفيِه َنَعمْ 

ُهَو هللُا الَِّذي َخَتَمَنا  ل المؤمنين في كل زمان ومكانكُ  َوالَِّذي ُيَثبِ ُتَنا ِفي اْلَمِسيِح َمعَ . ِبَواِسَطِتَنا



وِح ِفي ُقُلوِبَنا. ل ِإَلى اأَلَبِد ن ى المسيح يسوععل َوأَْعَطى َعْرُبوَن الرُّ ُهورِ هو  النهَتَوكَّ  .َصْخر الدُّ
 . آمين َأِميٌن ُهَو الَِّذي َيْدُعوُكُم الَِّذي َسَيْفَعُل َأْيضًا.ال يتغير. فهو يغير حياتنا الى ما يرضيه. 


