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مرحبا بكم .في أول أحد في هذا الشهر مايو كانت عظتنا في إنجيل يوحنا االصحاح العاشر حيث يقول
ِ
الصالِح الذي يبِذل نْفسه ع ِن اْل ِخر ِ
اف .وعظتنا الثانية في هذا الشهر أيضا
َْ ُ َ َ ُ َ
الرب يسوع فيه :أ ََنا ُه َو ا َّلراعي َّ ُ
َ
كانت في إنجيل يوحنا االصحاح سطاش حول قول الرب يسوع لتالميذه عن االضطهاد عليهم بسبب
إيمانهم به .وعظتنا الثالثة التي كانت يوم االحد الماضي كانت أيضا في االصحاح سطاش في إنجيل
يوحنا وكانت حول إعالن الرب يسوع لتالميذه أنه سيمضي الى السماء وأنه يرسل لهم اْل ُم َع ِزي .واليوم
نتابع عظتنا في نفس االصحاح السطاش في إنجيل يوحنا واآليات  23الى  .33قال الرب يسوع:

وِفي َذلِك اْليو ِم الَ تَسأَُل ِ
ِ
ِ ِ
يك ْمِ .إَلى
ول َل ُك ْمِ :إ َّن ُك َّل َما َ
اس ِمي ُي ْع ِط ُ
ْ َ
ونني َش ْيئاً .اَْل َح َّق اْل َح َّق أَُق ُ
َ َْ
طَل ْبتُ ْم م َن اآلب ب ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
ٍ
ِ
اع ٌة
اسمي .اُ ْ
اآلن َل ْم تَ ْ
طُلُبوا تَأ ُ
َ
ْخ ُذوا ل َي ُكو َن َف َرُح ُك ْم َكامالًَ .ق ْد َكل ْمتُ ُك ْم ِب َه َذا ِبأ َْمثَال َوَلك ْن تَأْتي َس َ
طُلُبوا َش ْيئاً ب ْ
طلُبون ِب ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُكلِم ُكم أَيضاً ِبأَمثَ ٍ
ِ
ال َب ْل أ ْ ِ
ول َل ُك ْم
حَ
ين الَ أ َ ُ ْ ْ
اسميَ .وَل ْس ُت أَُق ُ
ُخب ُرُك ْم َع ِن اآلب عالَن َي ًة .في َذل َك اْل َي ْو ِم تَ ْ ُ َ ْ
ْ
ِِ
ِ
ِ
َجلِ ُك ْم أل َّ
َّللاِ َخ َر ْج ُت.
آم ْنتُ ْم أَِني ِم ْن ِع ْنِد َّ
اآلب َنْف َس ُه ُي ِحب ُ
ُّك ْم ألَنَّ ُك ْم َق ْد أ ْ
اآلب م ْن أ ْ
َن َ
َل َ
َسأ ُ
إني أ ََنا أ ْ
َح َب ْبتُ ُموني َو َ
ِ
َخرج ُت ِم ْن ِع ْنِد ِ
ِ
ال َل ُه تالَ ِمي ُذهُُ :ه َوَذا
اآلب َوَق ْد أَتَْي ُت ِإَلى اْل َعاَل ِم َوأ َْيضاً أ َْت ُر ُ
َْ
ك اْل َعاَل َم َوأَ ْذ َه ُب إَلى اآلبَ .ق َ
ِ
ٍ
َّ
ِ
ِ ِ
َحٌد.
اج أ ْ
ول َمثَالً َواحداً؛ اَ َ
َ
آلن َن ْعَل ُم أََّن َك َعال ٌم ِب ُكل َش ْيء َوَل ْس َت تَ ْحتَ ُ
َن َي ْسأََل َك أ َ
اآلن تَتَ َكل ُم عالَن َي ًة َوَل ْس َت تَُق ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يها
لِ َه َذا ُن ْؤ ِم ُن أََّن َك م َن َّ
اع ٌة َوَق ْد أَتَت َ
َج َاب ُه ْم َي ُسوعُ :أ َ
َآلن تُ ْؤ ِمُنو َن؟ ُه َوَذا تَأْتي َس َ
َّللا َخ َر ْج َت .أ َ
اآلن تَتََف َّرُقو َن ف َ
احٍد ِإَلى خ َّ ِ ِ
ُك ُّل و ِ
ونِني َو ْحِديَ .وأ ََنا َل ْس ُت َو ْحِدي أل َّ
اآلب َم ِعيَ .ق ْد َكَّل ْمتُ ُك ْم ِب َه َذا لِ َي ُكو َن َل ُك ْم ِف َّي
اصته َوتَ ْت ُرُك َ
َ
َن َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
يق َوَلك ْن ثُقوا :أ ََنا َق ْد َغَل ْب ُت اْل َعاَل َم.
سالَ ٌم .في اْل َعاَل ِم َس َي ُكو ُن َل ُك ْم ض ٌ
هذا كالم الرب يسوع المسيح له المجد

ِ
ِ
اع ٌة تَأِْتي
في بداية هذا االصحاح سطاش الرب يسوع أخبر تالميذه أنهم سيطردون م َن اْل َم َجام ِع وأن َس َ
ِ
ظ ُّن ُك ُّل َم ْن َيْقُتُل ُه ْم أَنَّ ُه ُيَقِد ُم ِخ ْد َم ًة َِّلِلِ وأنهم َس َيْف َعُلو َن َه َذا ِبالتالميذ وكل المؤمنين بيسوع ألََّن ُه ْم َل ْم
يها َي ُ
فَ

اآلب َوالَ َع َرُفوا يسوع .فأخبر التالميذ حتى ال يتزعزعون لما يحدث عليهم االضطهاد .ثم أخبرهم
َي ْع ِرُفون َ
َّ ِ
وب ُه ْم .وهم لم يحزنوا لما حذرهم من االضطهاد
أنه ماض ِإَلى الذي أ َْرَسَله .بعدما قال لهم هذا َم ََلَ اْل ُح ْزُن ُقُل َ
لكنهم حزنوا بسبب إنفصال يسوع عنهم .كان معهم .شاهدوا قوته وسلطانه وشفقته في البؤساء ومعجزاته

وسمعوا كالمه العجيب على ملكوت هللا وشاهدوا كيف كان يواجه الفريسيين وعلماء الدين وكيف كان
يخرج األرواح الشريرة من الناس المسكونين بها .واالن يسمعوه يخبرهم أنه ذاهب.
وكان يسوع عالما بما كان في تالميذه من حزن وخوف .فطمأنهم بوعده أنه يرسل لهم المعزي .قال لهم
سابقا في هذا االنجيل :الَ أ َْترُك ُكم يتَامىِ .إِني ِآتي ِإَلي ُكم .بع َد َقلِ ٍ
َما أ َْنتُ ْم َفتَ َرْوَنِني.
يل الَ َي َرِاني اْل َعاَل ُم أ َْيضاً َوأ َّ
ْ ْ َْ
ُ ْ َ َ
ِإِني أ ََنا َح ٌّي َفأ َْنتُ ْم َستَ ْح َي ْو َن .يسوع يؤكد هذه الحقيقة اإللهية :من رآه يحيا .كما قال بفرح سمعان الكبير في
السن لما أخذ الصبي يسوع عَلى ِذر ِ
طلِ ُق َع ْب َد َك َيا َسِيُد َح َس َب َق ْولِ َك ِب َسالَ ٍم أل َّ
َن َع ْي َن َّي َق ْد
اآلن تُ ْ
الَ :
ََ
َ
اع ْيه َق َ
ِ ِ ِ ِ
وب ُن ِ ٍ ِ
الشع ِ
أ َْبصرتَا َخالَص َك َّالِذي أَ ْع َد ْدتَ ُه ُقَّدام و ْج ِه ج ِم ِ ُّ
يل .أما العالم
َ
يع ُ
َ
ََ
ُم ِم َو َم ْجداً ل َش ْعب َك إ ْس َرائ َ
َ َ
ور إ ْعالَن لَل َ
َ
فما يقدر يرى الرب يسوع الن العالم فضل الظالم على النور .الرب يسوع أظهر نفسه جسيدا لتالميذه بعد
قيامته من الموت .والحياة األبدية هي لكل من يؤمن به هو إبن هللا الوحيد .وكم هي جميله أقوال بطرس
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
َّللاِ اْل َح ِي؟
يح ْاب ُن َّ
آمنَّا َو َع َرْف َنا أََّن َك أ َْن َت اْل َمس ُ
مرةَ :يا َر ُّب إَلى َم ْن َن ْذ َه ُب وكالَ ُم اْل َح َياة األ ََبديَّة ع ْن َد َك َوَن ْح ُن َ
خمس مرات في هذا االصحاح يسوع يذكر حزن التالميذ .ولم يسألوه الى أين النه قال :الى الذي أرسلني.

ِ
وحو َن َواْل َعاَل ُم َيْف َرُح .لما كان الرب يسوع معهم كان يدافع
ول َل ُك ْم :إَّن ُك ْم َستَ ْب ُكو َن َوتَُن ُ
وقال لهم :اَْل َح َّق اْل َح َّق أَُق ُ
عنهم من الدينيين الذين هجموا عليهم بأسئلتهم الماكرة .واستمر أعداء الحياة في اضطهادهم المؤمنين الى

اليوم .فالسعادة هي للذي وضع في الرب ثقته ولم يلتفت إلى المتكبرين والمنحرفين إلى الكذب .ونقول
ِ
ِ
صك :يتَع َّ
ِ ِ
ِ
طالِِب ِ
ِ
ِ ِ
ين َوَب ِائ ٌس.
ظ ُم َّ
الر ُّب .أ َّ
َما أ ََنا َفم ْسك ٌ
يع َ َ
يك .ل َيُق ْل أ ََبداً ُمحبُّو َخالَ َ َ َ
أيضا :ل َي ْبتَه ْج َوَيْف َرْح ب َك َجم ُ
الر ُّب َي ْهتَ ُّم ِبيَ .ع ْوِني َو ُم ْن ِقِذي أ َْن َتَ .يا ِإَل ِهي الَ تُْب ِطئ.
َّ
والرب يسوع وعد أنه يرسل الروح القدس لتالميذه ليكون معهم ويذكرهم بكل ما قاله لهم وتابع عمل الرب
يسوع بهم .لو ما كان الروح القدس في التالميذ لما كانوا قادرين أن يتحملوا االضطهاد والضرب والموت

من أجل يسوع المسيح .والعالم كان يستهزئ بهم .الرومان أحرقوا مسيحيين إلضاءة شوارع روما .وألقوا

مؤمنين آخرين في ساحة األسود .المتفرجون كانوا يبتهجون بهذا المنظر الشنيع .وأما المسيحيون فكانوا
ينشدون إيمانهم في يسوع المسيح حتى أن أصواتهم كانت أقوى وأعلى من أصوات المتفرجين وكانت

مسموعة حتى خارج ساحة الوحوش .لو ما كان روح المسيح في تالميذه منذ البداية لما كانوا قادرين أن
يخرجوا الى العالم ويبشروا بالخالص الذي ليس إال بيسوع المسيح الراعي الواحد الصالح الحي.

لو ما الروح القدس لما تكونت الكنيسة ولما كانت قادرة أن تواجه العالم الشرير .باسم يسوع المسيح الذي
قال :أَبِني َكِن ِ
اب اْل َج ِحي ِم َل ْن تَْق َوى َعَل ْي َها .وقوات الجحيم ظهرت باالضطهاد والقتل والضرب
ْ
يستي َوأ َْب َو ُ
َ
والطرد والتهديد على الكنيسة منذ تأسيسها وهي ما زالت واقفة بالروح القدس الى أن يعود الرب يسوع في
مجده .لو ال الروح القدس لما وصل االنجيل خبر هللا المفرح إلينا .وهذا إمتياز لنا ونعمة من هللا الذي
أرسل الروح القدس ليسكن فينا ليطهرنا بكلمة الحق ويغير حياتنا لنخدم هللا بالروح والحقِ .ل َذِل َك َن ْح ُن أ َْيضاً
ِ ُّ
الشه ِ
ِ
ود القديسين فلنطرح جانبا كل ثقل يعيقنا عن التقدم ونتخلص من تلك الخطيئة التي
إ ْذ َل َنا َس َح َاب ٌة م َن ُ
نتعرض للسقوط في فخها بسهولة لكي نتمكن نحن أيضا أن نركض باجتهاد في السباق الممتد أمامنا

متطلعين دائما إلى يسوع :رائد إيماننا ومكمله.
فرحنا الشديد هو في هللا أبينا الذي يعزينا ويقوينا ويشجعنا ويحفظنا له ويدافع عنا بالروح القدس الذي ينتج

فينا المحبة مع السالم حتى يكون إيماننا مبني ال على الخرافات البشرية لكن على شهادة األنبياء والرسل
وعلى يسوع حجر الزاوية االساس .ويقول الرب يسوع :وِفي َذلِك اْليو ِم الَ تَسأَلُ ِ
ول
ْ َ
ونني َش ْيئاً .اَْل َح َّق اْل َح َّق أَُق ُ
َ َْ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ْخ ُذوا لِ َي ُكو َن
اس ِمي .اُ ْ
اآلن َل ْم تَ ْ
َل ُك ْمِ :إ َّن ُك َّل َما َ
اس ِمي ُي ْع ِط ُ
طُلُبوا تَأ ُ
يك ْمِ .إَلى َ
طُلُبوا َش ْيئاً ب ْ
طَل ْبتُ ْم م َن اآلب ب ْ
َفرح ُكم َك ِ
امالً .ماذا يريد الرب يسوع لنا كما أرده للتالميذ؟ الفرح .الفرح من اليقين بحضوره معنا .الفرح
َُ ْ
بمعرفتنا أنه يسمع لنا ويستجيب لنا حسب إرادته الطيبة .والفرح أن بااليمان به لنا حرية االقتراب الى هللا
السم ِاوي ِ
بثقة .إسم يسوع فينا ،هو يقربنا الى هللا أبيه وأبينا .يسوع جعلنا ُشرَكاء َّ ِ
َّة .بنعمة هللا أبينا
الد ْع َوة َّ َ
َ ُ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يح َّالِذي بشرنا ِب ِه االنجيل َل ْم
اء اْل َم ِس ِ
يحِ ،إ ْن تَ َم َّس ْك َنا ِبثَقة ثَاِبتَ ًة ِإَلى الن َه َايةْ .اب َن هللا َي ُسو َ
ع اْل َمس َ
ص ْرَنا ُش َرَك َ
اعيد هللاِ َف ِف ِ
ِِ
ِ
يه النَّ َع ْم .اطلبوا تنالوا ليكون فرحكم كامال.
َي ُك ْن َن َع ْم َوالََ ،ب ْل فيه َن َع ْمَ .م ْه َما َك َان ْت َم َو ُ

الرب يسوع يريدنا أن نصلي بإسمه النه هو قدم حياته ومات من أجلنا وقام بالروح القدس .لو لم يكن

يسوع المسيح قد قام من بين األموات لكان إيماننا باطال ولكنا أتعس الناس ومثلهم الذين يتبعون أعمى

ويموتون بال رجاء .الرب يسوع علمنا نصلي بإسمه النه حي النه لم يعمل خطية وال كان فيه َشي ٌء
ْ
يس َه َذا اْل َعاَل ِم .باسم يسوع الطاهر نرفع صلواتنا الى هللا أبينا بيسوع المسيح الوسيط الوحيد بين
إلبليس َرِئ َ

هللا والناس .خرج هو من هللا وهو االن عند هللا يشفع فينا .فنطلب أوال معرفة يسوع كما يجب ونطلب أن
يثبتنا هللا أبانا في كل ما هو حق وطاهر وعادل .فرحنا من يسوع ال ينزع منا .فهو كامل ودائم.

لما نعرف هللا بيسوع المسيح نعرف أنه اآلب الذي يحبنا الذي دفع الثمن الوحيد االزلي ليفيدنا ويجعلنا من

شعبه المقدس .هذا ليس دين .إنها الحياة اإللهية فينا .لهذا نهرب من الفساد والكذب والظالم الذي كنا

نعيش فيه من قبل والذي في العالم ،ونتمسك دائما بهذا الرجاء الجديد ألن هللا أفاض محبته في قلوبنا

بالروح القدس الذي أعطانا .بفضل يسوع لنا هذه العالقة الحميمة مع هللا أبينا .لهذا يكرهنا العالم ،ألننا

أوالد هللا بيسوع المسيح االبن الوحيد الذي طهرنا بدمه وغفر لنا جميع خطايانا .ونحن آمنا لذلك نتكلم.
يسوع لم يأت الى العالم ليتهم العالم ويهدده بالعقاب واالرهاب .يسوع جاء ليعرفنا هللا النه هو كلمة هللا كما
جاء في هذا االنجيل :كان ِفي اْلعاَل ِم وك ِون اْلعاَلم ِب ِه وَلم يع ِرْفه اْلعاَلمِ .إَلى خ َّ ِ ِ
اصتُ ُه َل ْم تَْقَبْل ُه.
اء َو َخ َّ
َ
َ َ
اصته َج َ
َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َْ ُ َ ُ
صيروا أَوالَد َّ ِ
َي اْلمؤ ِمنون ِب ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
طاناً أ ِ
َوأ َّ
ين ُولُِدوا َل ْي َس ِم ْن َد ٍم َوالَ
َع َ
َن َي ُ ْ َ
اه ْم ُسْل َ ْ
اسمه .اَلذ َ
ين َقِبلُوهُ َفأ ْ
َما ُك ُّل الذ َ
ط ُ
َّللا أ ِ ُ ْ ُ َ ْ
ِمن م ِشيئ ِة جسٍد والَ ِمن م ِشيئ ِة رج ٍل بل ِمن َّ ِ
ِ
ص َار َج َسداً َو َح َّل َب ْي َن َنا َوَأرَْي َنا َم ْج َدهُ َم ْجداً َك َما
ْ َ َ ََ َ ْ َ َ َُ َْ َ
َّللاَ .واْل َكل َم ُة َ
لِو ِح ٍيد ِم َن ِ
اآلب َم ْمُلوءاً ِن ْع َم ًة َو َحقاً.
َ
الطريق الى هللا الخالق اآلب هو االن مفتوح .الدخول هو بيسوع الذي أعطانا إسمه فينا به نتقدم الى هللا
ِِ
ض ٍب والَ ِج َد ٍ
ين أ ََي ِادي َ ِ ِ ِ
ال .كما عرف أفكار وإحتياجات تالميذه فهو يعرفنا وهو
َرافع َ
َ
طاه َرًة بُدون حقد وال َغ َ َ
ال يتغير .المسيح هو هو ،أمس واليوم والغد .كما قال هللا بفم النبي إرميا في العهد القديم :ألَِني َع َرْف ُت
الر ُّب أَْف َكار سالَ ٍم الَ َش ٍر أل ِ
َِّ
ِ
ِ ِ
ونِني َوتَ ْذ َهُبو َن
ول َّ
اءَ .فتَ ْد ُع َ
ْ
األَْف َك َار التي أََنا ُمْفتَكٌر ب َها َع ْن ُك ْم َيُق ُ
َ َ
ُعط َي ُك ْم آخ َرًة َوَر َج ً
طُلب ِ
وتُ ُّ ِ
ونِني ِب ُك ِل َقْلِب ُك ْم .كذلك يقول الرب يسوع اليوم:
ونِني ِإ ْذ تَ ْ
طُلُب َ
ونني َفتَ ِجُد َ
َس َم ُع َل ُك ْمَ .وتَ ْ ُ َ
صلو َن إَل َّي َفأ ْ
َ َ
َّ ِ ِ ِ
ِ
ين والثَِّقيلِي األ ِ
ِ
ِ
يح ُكمِ .ا ْح ِمُلوا ِن ِ
ِ
يع
يري َعَل ْي ُك ْم َوتَ َعل ُموا مني ألَني َوِد ٌ
ْ
تَ َعاَل ْوا إَل َّي َيا َجم َ
َح َمال َوأ ََنا أُر ُ ْ
يع اْل ُم ْت َعب َ َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
اح ًة لُِنُف ِ
َن ِن ِ
وس ُك ْم .أل َّ
يف.
يري َهِي ٌن َوح ْملي َخف ٌ
َو ُمتََواض ُع اْلَقْلب َفتَجُدوا َر َ
يبدأ هذا االصحاح سطاش بقول يسوعَ :ق ْد َكَّل ْمتُ ُك ْم ِب َه َذا لِ َكي الَ تَ ْعثُُروا .وينتهي بقول الربَ :ق ْد َكَّل ْمتُ ُك ْم ِب َه َذا
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
يق َوَل ِك ْن ِثُقوا :أ ََنا َق ْد َغَل ْب ُت اْل َعاَل َم .هذا هو يسوع ربنا
ل َي ُكو َن َل ُك ْم ف َّي سالٌَم .في اْل َعاَل ِم َس َي ُكو ُن َل ُك ْم ض ٌ
المنتصر على إبليس وعلى العالم وعلى الموت .فال نخف بل نتقدم الى هللا كما نحن ونطرح عليه ثقل

همومنا كلها ألنه هو يعتني بنا .ليسكن المسيح في قلوبكم باإليمان حتى إذا تأصلتم وتأسستم في المحبة

تصيرون قادرين تماما أن تدركوا مع القديسين جميعا ما هو العرض والطول والعلو والعمق وتعرفوا محبة

المسيح التي تفوق المعرفة ،فتمتلئوا حتى تبلغوا ملء هللا كله .والقادر أن يفعل وفقا للقدرة العاملة فينا ما

يفوق بال حصر كل ما نطلب أو نتصور له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع مدى األجيال والدهور.

آمين.

صالة :أبانا الذي في السموات .المجد لك أنك عرفتني محبتك وعرفتني إبنك يسوع المسيح الذي مات من
أجلي .أترك حياتي في يديك ألنك أنت إلهي ومخلصي .أيها رب يسوع المجد لك ألنك أعطيتني إسمك

ألتقدم الى هللا أبيك وأقدم كل صلواتي باسمك .أصلي أن تمَل قلبي بروحك القدوس وحبك وتمنحني القدرة
على العيش في نورك .احفظ جميع أوالدك من الخوف والتردد والخجل من الناسِ .اسمع يا هللا صر ِ
اخي
َْْ َ ُ َُ
ِ
صالَِتي .باسم ابنك يسوع المسيح ربنا.
َو ْ
اص َغ إَلى َ

