Sunnuntai 09.06.2019- Helluntaipäivä- Joh. 14:23-29. Pyhän Hengen
vuodattaminen- Lukukappaleet: Ps. 68:5-11 ; Hes. 36:24-28 ; Ap.t. 2:1-13
نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح .كان يسوع يعطي وصاياه لتالميذه فسأله أحدهم :يا
سيد ،كيف تظهر ذاتك لنا وال تظهرها للعالم؟ ما هو جواب يسوع؟ هذه هي عظتنا اليوم في إنجيل يوحنا،
االصحاح  14وااليات  23الى :29
أَجاب يسوعِ :إن أ ِ
ظ كالَ ِمي وُي ِحب ُ ِ
ِ ِ ِ
َحٌد َي ْحَف ْ
ص َن ُع َم ْن ِزالً .اََّلِذي الَ ُي ِحبُِّني الَ
َحبَّني أ َ
َ َ َُ ُ ْ َ
ُّه أَبي َوإَِل ْيه َنأْتي َوع ْن َدهُ َن ْ
َ
َّ ِ
يحَف ُ ِ
ون ُه َل ْيس لِي بل لِ ِ
َما
آلب َّالِذي أ َْرَسَلِنيِ .ب َه َذا َكَّل ْمتُ ُك ْم َوأ ََنا ِع ْن َد ُك ْمَ .وأ َّ
َْ
َْ
ظ كالَميَ .واْلكالَ ُم الذي تَ ْس َم ُع َ َ

َّ ِ
ِ
اْل ُم َع ِزي ُّ
اس ِمي َف ُه َو ُي َعلِ ُم ُك ْم ُك َّل َش ْي ٍء َوُي َذ ِك ُرُك ْم ِب ُك ِل َما ُقْلتُ ُه َل ُك ْم .سالَماً
الرو ُح اْلُقُد ُس الذي َسُي ْرِسُل ُه ُ
اآلب ب ْ
ِ
ِ
وب ُك ْم َوالَ تَ ْرَه ْبَ .س ِم ْعتُ ْم أَِني
ضَ
ُع ِط ُ
ُع ِط ُ
يك ْم أ ََنا .الَ تَ ْ
يك ْمَ .ل ْي َس َك َما ُي ْعطي اْل َعاَل ُم أ ْ
ك َل ُك ْم .سالَمي أ ْ
أ َْت ُر ُ
ط ِر ْب ُقُل ُ
ُقْلت َل ُكم أَنا أَ ْذهب ثُ َّم ِآتي ِإَلي ُكمَ .لو ُك ْنتُم تُ ِحبُّونِني َل ُك ْنتُم تَْفرحون ألَِني ُقْلت أَم ِ
ضي ِإَلى ِ
اآلب أل َّ
َن أَِبي
ْ َُ َ
َ
ُ ْ َ َُ
ْ ْ ْ
ُ ْ
ْ
أَع َ ِ ِ
ان تُ ْؤ ِمُنو َن.
اآلن َقْب َل أ ْ
َن َي ُكو َن َحتَّى َمتَى َك َ
ظ ُم منيَ .وُقْل ُت َل ُك ُم َ
ْ
هذه كلمة الرب يسوع المسيح
الرب يسوع يعلن لتالميذه أنه ماضي الى اآلب وأنه يرسل لهم المعزي الذي ال يقدر العالم أن يتقبله ألنه
ال يراه وال يعرفه ،وأما أنتم ،قال لهم :فتعرفونه ألنه في وسطكم وسيكون في داخلكم .وفي مثل هذا اليوم
حقق الرب وعده .اليوم تحتفل كنيسة المسيح في كل العالم بعيد الخمسين .واالسم بالفنلندي
( )Helluntaipäiväهو مشتق من كلمة سويدية تعني :يوم مقدس .ويسمى عيد الخمسين بسبب األسابيع
السبعة التي فصلته عن عيد الفصح .وفي مثل هذا اليوم جاء الروح القدس على الرسل .وخاطب الرسول
نحو ثالثة آالف نفس قبلوا كالمه وتعمدوا فكانوا
بطرس الشعب في يروشليم ونتيج ًة لعظته بالروح القدس ُ
باكورة المؤمنين.
الرب يسوع أرسل الروح القدس لتالميذه ليتابعوا بشارة ملكوت هللا ويشهدون له .وقال لهم في بداية هذا

وب ُكم .أ َْنتُم تُ ْؤ ِمُنو َن ِب َّ ِ ِ ِ
ض َِ
امىِ .إِني ِآتي
االصحاح :الَ تَ ْ
ْ
طر ْب ُقُل ُ ْ
اَّلل َفآمُنوا بي .وقال لهم أ َْيضاً :الَ أ َْت ُرُك ُك ْم َيتَ َ
يك ْم .الرب يسوع
ِإَل ْي ُك ْمِ .إِني أ ََنا َح ٌّي َفأ َْنتُ ْم َستَ ْح َي ْو َنِ .في َذلِ َك اْل َي ْو ِم تَ ْعَل ُمو َن أَِني أ ََنا ِفي أَِبي َوأ َْنتُ ْم ِف َّي َوأ ََنا ِف ُ
المسيح يتكلم عن هللا والروح القدس وعن نفسه مشي ار الى نفس الجوهر.

ِإَلى اْليو ِم َّالِذي ارتَفع ِف ِ
َّ ِ
َّ ِ
يه الرب َي ُسوعُ بعد إنتصاره على القبر علم ُّ
اه ْم أ َْيضاً
ين ْ
اختَ َارُه ْم اَلذ َ
الرُس َل الذ َ
ين أ ََر ُ
َْ َ
َْ
ِ
ص ِة ِبمَل ُك ِ
ِ
ِ
َّ ِ
وت هللاِ ؛
ين َكِث َيرٍة َب ْع َد َما تَأََّل َم َو ُه َو َي ْ
ظ َه ُر َل ُه ْم أ َْرَبع َ
َنْف َس ُه َحياً ِب َب َراه َ
ين َي ْوماً َوَيتَ َكل ُم َعن ْاألُ ُمور اْل ُم ْختَ َّ َ
ِ
َن الَ يتركوا أُورَشلِيم بل ي ْنتَ ِظروا مو ِع َد ِ
ِ
اآلب َّالِذي َس ِم ُعوهُ ِمنه أل َّ
وحَّنا
اه ْم أ ْ
ص ُ
َن ُي َ
ُ َ َ ْ َ ُ َْ
يما ُه َو ُم ْجتَم ٌع َم َع ُه ْم أ َْو َ
َوف َ
س بعد أَيَّا ِم ٍ
ع َّمد ِباْلم ِ
قليلة .ويقول الكتاب :ولما جاء
َما أ َْنتُ ْم ،قال يسوع لهمَ ،ف َستَتَ َع َّمُدو َن ِب ُّ
اء َوأ َّ
الرو ِح اْلُقُد ِ َ ْ َ
َ َ َ
اليوم الخمسون ،كان التالميذ مجتمعين في مكان واحد وفجأة حدث صوت من السماء كأنه ريح عاصفة
فمأل البيت الذي كانوا جالسين فيه؛ ثم ظهرت لهم ألسنة كأنها من نار وقد توزعت وحلت على كل واحد
منهم فامتألوا جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات أخرى مثلما منحهم الروح أن ينطقوا.
الص ْو ُت
وكان في أورشليم القدس أناس أتقياء من اليهود جاؤوا من كل أمة تحت السماءَ .فَل َّما حدث َذاك َّ
ِِ
ٍِ
َّ
ِِ
ور َوتَ َحي َُّروا أل َّ
ين
ان َي ْس َم ُع التالميذ َيتَ َكل ُمو َن ِبُل َغته .طبعا الناس تعجبت َقائل َ
َن ُك َّل َواحد َك َ
ْ
اجتَ َم َع اْل ُج ْم ُه ُ

ض :أَما ج ِميع هؤالَ ِء اْلمتَ َكلِ ِمين من الجليلَ ،ف َكيف َنسمع َنحن ُك ُّل و ِ
ض ُهم لَِب ْع ٍ
احٍد ِمَّنا ُل َغتَ ُه الَِّتي ُوِل َد
ْ َ َُْ ُْ
َ
َ ُ َُ
َ
َب ْع ُ ْ
ُ
ِ
يها؟ وكان هذا عجيب لهم .وكان هذا من الرب يسوع المسيح الذي أرسل الروح القدس من هللا كما قال
فَ
هللا بأنبيائه القديسين في العهد القديم أنه ي ْس ُك ُب ُروحه َعَلى ُك ِل َب َش ٍر .والنبي يوحنا أيضا الذي قال :هللا
ِ
َّالِذي أَرسَلِني ِأل ِ
الرو ِح
الرو َح َن ِازالً َو ُم ْستَِق اًر َعَل ْي ِه َف َه َذا ُه َو َّالِذي ُي َع ِمُد ِب ُّ
ال لِيَّ :الِذي تَ َرى ُّ
ُعم َد ِباْل َماء َذ َ
َ
اك َق َ
َْ
اْلُقُد ِ
سَ .وأ ََنا َق ْد َأرَْي ُت َو َش ِه ْد ُت أ َّ
ّللاِ.
َن َه َذا ُه َو ْاب ُن َّ

الرب يسوع المسيح حقق وعد هللا أبيه وهو أرسل الروح القدس من السماء لتالميذه ومنهم لكل من يؤمن
بإبن هللا الوحيد .والدليل أنك مسيحي ليس أنهك تتكلم بلسان غير مفهوم للناس .الدليل هو التواضع من
المحبة وااليمان بيسوع المسيح أنه هو إبن هللا الذي مات على الصليب من أجلك أنت وقام من الموت في
ص َو َم ْن َل ْم ُي ْؤ ِم ْن
آم َن َوتَع َّم َد َخَل َ
اليوم الثالث للغفران والحياة جديدة وأبدية .الرب يسوع هو الذي قالَ :م ْن َ
ُي َد ْن .وااليمان هو من السماع لكلمة المسيح التي هي روح وحياة والطاعة له بمحبة دون رياء.
بل لِ َس َان ُه ْم
في اليوم الخمسين هللا الذي شتت الناس قديما الذين كانوا يتكلمون بلسان واحد ولغة واحدة وَبْل ْ
في بابل بسبب شرهم ،هللا ينعم على الناس بالمسيح حتى تسمع شعوب األرض رسالة محبته وخالصه
بإبنه الوحيد الذي فيه يتوحد كل المؤمنين في الروح القدوس .المسيحية ليست دين .إنها حياة بالروح الذي
هو روح هللا وروح يسوع وروح الحق والمعزي وروح المحبة .ونعرف أننا مسيحيون ألننا نحب يسوع الذي

ِ ِ َّ ِ
َّ ِ
َّ ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ظ ِه ُر
ُّه َوأُ ْ
اي َوَي ْحَف ُ
ُّه أَِبي َوأ ََنا أُحب ُ
ظ َها َف ُه َو الذي ُيحبُّني َوالذي ُيحبُّني ُيحب ُ
ص َاي َ
أحبنا .قال أيضا :اَلذي ع ْن َدهُ َو َ
َله َذ ِاتي .وكرر قولهِ :إن أ ِ
ظ كالَ ِمي وُي ِحب ُ ِ
ِ ِ ِ
ص َن ُع َم ْن ِزالً.
َحٌد َي ْحَف ْ
ُ
َحبَّني أ َ
ْ َ
ُّه أَبي َوإَِل ْيه َنأْتي َوع ْن َدهُ َن ْ
َ
سر الرب لخائفيه وعهده لتعليمهم .وصية يسوع المسيح هي المحبة .هللا محبة وهو يحبنا بيسوع .ونحن
نطلب دائما الى هللا أن يعلمنا أن نحب وأن نثبت في هذا االيمان الحقيقي ونحيا بالروح القدس فينا ،كما

ِ
الرو ِح ِإن َكان روح هللاِ س ِ
َحٌد َل ْي َس
َما أ َْنتُ ْم َفَل ْستُ ْم ِفي اْل َج َسِد َب ْل ِفي ُّ
هو مكتوبَ :وأ َّ
اكناً ِف ُ
يك ْمَ .وَلك ْن ِإ ْن َك َ
ْ َ ُ ُ
ان أ َ
َ
يح َف َذلِك َليس َله وإِن كان اْلم ِسيح ِفيكم َفاْلجسد مِيت ِبسب ِب اْلخ ِطي ِ
ِ
الرو ُح َف َح َياةٌ ِب َس َب ِب
َما ُّ
َّة َوأ َّ
َ
َل ُه ُرو ُح اْل َمس ِ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ ُ َ ٌ َ َ
اْلِب ِر .نعم محبتنا ليسوع هي في الطاعة له .أما الذي يقول انه يؤمن بالمسيح وهو ال يعمل بكالمه وال
ِِ ِ
يصدقه فهو كاذب .كذلك إن قال أحد إني أُح ُّب هللاَ
أَبصره َكيف يْقِدر أَن ي ِح َّب هللا َّالِذي َلم يب ِ
ص ْرهُ؟ َوَل َنا
ْ ُْ
ْ َ َُ ْ َ َ ُ ْ ُ
َ

َخاهُ َف ُه َو َك ِاذ ٌب .أل َّ
َخاهُ َّالِذي
َن َم ْن الَ ُي ِح ُّب أ َ
ض أَ
َوأ َْب َغ َ
هِذِه اْلو ِ
صيَّ ُة ِم ْن ُه :أ َّ
َخاهُ أ َْيضاً.
َن َم ْن ُي ِح ُّب هللاَ ُي ِح ُّب أ َ
َ َ

في هذه المحبة لنا الثقة في الرب إلهنا أنه معنا .والروح القدس يعطي مواهب لتأهيل المؤمنين لخدمة
االخرين حتى نصل إلى البلوغ الروحي حتى ال نكون أطفاال ت ـت ـق ـاذف ـنا وتحملنا كل ريح تعليم يقوم على
خداع الناس والمكر لجرهم إلى الضالل .نحن نثبت في االيمان في الذي أحبنا وبذل نفسه ألجلنا .فال
نتكاسل ونفشل أننا غير مثقفين وغير قادرين على التعليم أو ال أحد يساعدنا .العاقل المجتهد ينجح .إن
كان قلبنا كله للمسيح روحه القدوس الساكن فينا هو يعلمنا ويقودنا الى ما هو صالح لمجد هللا فينا.
المؤمن بيسوع دائما يسأل نفسه :مذا يعمل يسوع لو كان جسديا معي؟ ويقول في الكتاب :وُك ُّل َما َف َعْلتُ ْم
اعمُلوا ِم َن اْلَقْل ِب َكما لِ َّلر ِب وَل ْي َس لِ َّلن ِ
اس .دون إفتخار وال تكبر .إنما بتواضع .كما للرب .والروح القدس
َ
َف ْ َ
يكلمنا في داخلنا .االيمان باهلل ليسا بالعقيدة أنه واحد .االيمان باهلل االحد هو بالمحبة له النه هو الذي
يقول :تحب الرب من كل قلبك وتحب قريبك كنفسك .واََّلِذي يسمع ليسوع فهو يسمع هلل .يقول يسوع:

َّ ِ
َّ ِ
ون ُه َل ْيس لِي بل لِ ِ
ِ
اس ِمي
آلب َّالِذي أ َْرَسَلِني .واْل ُم َع ِزي ُّ
َْ
الرو ُح اْلُقُد ُس الذي َسُي ْرِسُل ُه ُ
َواْلكالَ ُم الذي تَ ْس َم ُع َ َ
اآلب ب ْ
َف ُه َو ُي َعلِ ُم ُك ْم ُك َّل َشي ٍء َوُي َذ ِك ُرُك ْم ِب ُك ِل َما ُقْلتُ ُه َل ُك ْم .عظيم قول الرب.
ْ
ِ
ِ
يك ْم أ ََنا .الَ
ُع ِط ُ
ُع ِط ُ
يك ْمَ .ل ْي َس َك َما ُي ْعطي اْل َعاَل ُم أ ْ
في كالم يسوع السالم والحياة األبدية النه يقول :سالَمي أ ْ
وب ُك ْم َوالَ تَ ْرَه ْبَ .س ِم ْعتُ ْم أَِني ُقْل ُت َل ُك ْم أ ََنا أَ ْذ َه ُب ثُ َّم ِآتي ِإَل ْي ُك ْم .والفرح من المحبة ليسوع هو منه
ضَ
تَ ْ
ط ِر ْب ُقُل ُ
الذي بعدما حقق لنا الخالص بموته وقيامته مضى ِإَلى ِ
اآلب .وفرحنا أننا نعرف مصيرنا .الحياة األبدية.

وهي ليست بأكل وشرب ونزاهة مثلما شيعته الناس .الحياة األبدية هي بر وسالم ومحبة في الروح القدس،

الن ِ
كما جاء في آخر الكتب المقدسة ،الرؤياُ :ه َوَذا م ْس َك ُن هللاِ م َع َّ
ونو َن َل ُه
اس َو ُه َو َس َي ْس ُك ُن َم َع ُه ْم َو ُه ْم َي ُك ُ
َ
َ
َش ْعباً .هللاُ َنْف ُس ُه َي ُكو ُن َم َع ُه ْم ِإَلهاً َل ُه ْم َو َس َي ْم َس ُح هللاُ ُك َّل َد ْم َع ٍة ِم ْن ُعُيوِن ِه ْم َواْل َم ْو ُت الَ َي ُكو ُن ِفي َما َب ْعُد َوالَ
ن
اخ َوالَ َو َج ٌع ِفي َما َب ْعُد أل َّ
ض ْت.
ص َر ٌ
ور األُوَلى َق ْد َم َ
ُم َ
َن األ ُ
َي ُكو ُن ُح ْزٌ َوالَ ُ

يعلمنا الحق ويعرفنا هللا والمسيح .هللا اآلب واالبن والروح القدس .وهو يسكن فينا وبه نصرخ :أبا أبانا.
فالروح يشهد مع أرواحنا أننا أوالد هللا بفضل يسوع له المجد .آمين .والروح القدس يعلمنا أن يسوع هو
معنا وال يتركنا يتامى وال ينسانا .الروح القدس يعزينا في كل حال وهو يشجعنا على التمسك بإيماننا بيسوع

ِِ ِ
ِ
َه ِل
ين َوأ ْ
اء َوُن ُزالً َب ْل َرِعَّي ٌة َم َع اْلقديس َ
الحي .حياتنا في يده .على وعد هللا الذي يقولَ :فَل ْستُ ْم إذاً َب ْعُد ُغ َرَب َ
الزِاوي ِة َّالِذي ِف ِ
ِ ِ ِ
يه ُك ُّل اْلِبن ِ
ِ
ِ
اس ُّ ِ
ين َعَلى أَس ِ
اء ُم َرَّكباً
َ
َب ْيت هللا َم ْبنِي َ
يح َنْف ُس ُه َح َج ُر َّ َ
الرُسل َواأل َْنِب َياء َوَي ُسوعُ اْل َمس ُ
َ
الر ِبَّ ...الِذي ِف ِ
الرو ِح.
يه أ َْنتُ ْم أ َْيضاً َم ْبِنيُّو َن َمعاً َم ْس َكناً ََِّّللِ ِفي ُّ
َمعاً َي ْن ُمو َه ْي َكالً ُمَقَّدساً ِفي َّ

نعم آمين .ولما نجتمع مع إخوة باسم يسوع فالرب هو معنا؛ لما نروح للكنيسة لنسمع كلمة هللا فالرب هو
معنا .وال يؤثر فيك أي شخص بتعليمه أن المسيحي الحقيقي هو الذي تعمد بالروح القدس وبالنار وهو ال
يعرف مذا يقول .المعمودية بالروح القدس هي عمل الروح القدس فيك لما تؤمن أن يسوع المسيح هو إبن
هللا الذي مات من أجل خطاياك وقام من الموت في اليوم الثالث من أجل تبريرك وأنك تقبله ربا ومخلصا
في حياتك فأنت تنتمي ألسرة هللا بإبنه الوحيد المنتصر على إبليس وعلى العالم وعلى الموت .صحيح أن
الروح القدس يعطي مواهب ،للشهادة ليسوع ولخدمة بعضنا بعض وبه نحن أعضاء في جسد ربنا يسوع

ِ
طُل ُب أ َْو َنْفتَ ِك ُر
َن َيْف َع َل َف ْو َق ُك ِل َش ْي ٍء أَ ْكثَ َر ِجداً ِم َّما َن ْ
المسيح الطاهر الذي هو الكنيسة .آمينَ .واْلَقاد ُر أ ْ
ِ
ِ َِّ
الده ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يع أ ِ
ِ ِ
ين.
يس ِة ِفي اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
ور .آم َ
َج َيال َد ْه ِر ُّ ُ
ع ِإَلى َجم ِ ْ
ب َح َسب اْلُق َّوة التي تَ ْع َم ُل ف َينا َل ُه اْل َم ْجُد في اْل َكن َ

