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السالم عليكم ومرحبا في االستماع لعظة اليوم االحد األول في هذه السنة الجديدة  2020وبهذه المناسبة أتمنى
لكم الصحة والسالم والنجاح .ودعاؤنا الى هللا أبينا أن يحفظنا في نوره وكلمته كل يوم .وأول عظة في هذه السنة
هي من إنجيل يوحنا؛ االصحاح  10وااليات  22الى  .30اليكم القراءة باسم يسوع:
اق سَليمانَ .فاحتا َ ِ
وَكان ِعيد التَّج ِد ِيد ِفي أُورَشِليم وَك ِ
ِ
ِ
ود
َْ
ط ِبه اْلَي ُه ُ
ان َي ُسو ُ
ع َي َت َم َّشى في اْل َه ْي َك ِل في ِرَو ِ ُ ْ َ َ
اءَ .وَك َ
ُ َ َ َ
َ َ ُ ْ
ان ش َت ٌ
ِ
ِ
عِ :إِني ُقْل ُت َل ُك ْم َوَل ْستُ ْم تُ ْؤ ِمُنو َن.
َج َاب ُه ْم َي ُسو ُ
َوَقاُلوا َل ُهِ :إَلى َم َتى تُ َعل ُق أ َْنُف َسَنا؟ ِإ ْن ُك ْن َت أ َْن َت اْل َمس َ
يح َفُق ْل َلَنا َج ْه اًر .أ َ

اَألَعم َِّ
ِ
اس ِم أَِبي ِهي َت ْش َه ُد ِلي َوَل ِكَّن ُك ْم َل ْستُ ْم تُ ْؤ ِمُنو َن ألََّن ُك ْم َل ْستُ ْم ِم ْن ِخَرِافي َك َما ُقْل ُت َل ُك ْمِ .خَرِافي
ال التي أََنا أ ْ
َع َمُل َها ب ْ
َْ ُ
َ
َتسمع صوِتي وأَنا أَع ِرُفها َف َت ْتبعِني .وأَنا أ ِ
َحٌد ِم ْن َي ِدي .أَِبي
ال َي ْخ َ
اة أََب ِدَّي ًة َوَل ْن َت ْهِل َك ِإَلى األََب ِد َو َ
يها َحَي ً
ََ ْ
طُف َها أ َ
ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ َ َُ
ُعط َ
ظم ِمن اْل ُك ِل و َ ِ
َّال ِذي أَع َ ِ
طف ِم ْن ي ِد أَِبي .أََنا واآلب و ِ
احٌد.
َحٌد أ ْ
اها ُهَو أ ْ
ْ
َع َ ُ َ
َن َي ْخ َ َ
طاني ِإَّي َ
َ
ال َيْقد ُر أ َ
َ ُ َ
َ
هذه كلمة هللا

اب ِإَلى ح ِظيرِة اْل ِخر ِ
في بداية هذا االصحاح الرب يسوع قال أنه هو اْلب ِ
اف وأن هللا هو البواب الذي يفتح له الباب
َ
َ
َ َ
اص َة ِبأ ٍ
ِ
ِ
ص ْوَت ُه.
ص ْوَت ُه َفَي ْد ُعو ِخَارَف ُه اْل َخ َّ
اف َت ْتَب ُع ُه ألََّن َها َت ْع ِر ُ
ام َها َواْلخَر ُ
َواْلخَر ُ
ْ
ف َ
َم َ
َس َماء َوُي ْخ ِر ُج َها ويسير أ َ
اف َت ْس َم ُع َ

بهذا صرح أن ج ِم َّ ِ
لسارِق َ ِ
ِق َوَي ْذَب َح َوُي ْهِل َك.
ال َيأْتي ِإالَّ ِلَي ْسر َ
وص .وقال أيضا أن َا َّ ُ
ين أ ََت ْوا َقْبِله ُه ْم ُس َّر ٌ
يع الذ َ
ص ٌ
َ ُ
اق َوُل ُ
الر ِ
ِ
الص ِال ُح َي ْب ِذ ُل َنْف َس ُه َع ِن
الصالِ ُح َو َّا
ض ُل .أََنا ُهَو َّ
الر ِعي َّ
اعي َّ
َوأ َّ
َما أََنا َفَق ْد أَتَ ْي ُت لتَ ُكو َن َل ُه ْم َحَياةٌ َوِلَي ُكو َن َل ُه ْم أَ ْف َ
ِ
اصِتي وخ َّ ِ
َن اآلب يع ِرُفِني وأَنا أَع ِرف اآلب .وأَنا أَضع نْف ِسي ع ِن اْل ِخر ِ
ِ ِ
اف.
َ ََ َ ُ َ
ف َخ َّ َ َ
اْلخَرافَ .وأ ْ
َ
ََ ْ ُ
َع ِر ُ
اصتي َت ْع ِرُفني َك َما أ َّ َ َ ْ
َ
ِِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ِ
َن
َض ُع َها أََنا ِم ْن َذ ِاتيِ .لي ُسْل َ
طٌ
َحٌد َيأ ُ
ان أ ْ
ْخ ُذ َها مني َب ْل أ َ
اآلب ألَني أ َ
َض ُع َنْفسي آل ُخ َذ َها أ َْيضًاَ .ل ْي َس أ َ
ل َه َذا ُيحُّبني ُ
طان أَن آخ َذها أَيضًا .ه ِذِه اْلو ِ
صَّي ُة َقِبْلتُ َها ِم ْن أَِبي.
أَ
َض َع َها َوِلي ُسْل َ ٌ ْ ُ َ ْ
َ َ

في العهد القديم هللا قال أنه راعي إسرائيل وحافظه .ونعرف أيضا في قلوبنا هذا المزمور من داود ،يقول :اَ َّلر ُّب
ِ
ِ
اح ِة ُي ِ
ورُدِنيَ .ي ُرُّد َنْف ِسيَ .ي ْه ِد ِيني ِإَلى ُسُب ِل اْلِب ِر ِم ْن
ِضِنيِ .إَلى ِمَي ِاه َّ
َراع َّي َفالَ ُي ْع ِوُزِني َش ْي ٌء .في َمَر ٍاع ُخ ْ
ض ٍر ُي ْرب ُ
الر َ
ِ
أ ِ
ك ُه َما ُي َع ِزَي ِانِني.
اس ِم ِه .أ َْيضًا ِإ َذا ِس ْر ُت ِفي َو ِادي ِظ ِل اْل َم ْو ِت َ
ال أ َ
اك َو ُع َّك ُاز َ
ص َ
َخ ُ
ْ
َجل ْ
اف َش ًار ألََّن َك أ َْن َت َمعيَ .ع َ

ِ
ِ
ِ
ضاِيِق َّيَ .م َس ْح َت ِب ُّ
الد ْه ِن َأر ِْسيَ .كأ ِْسي َرَّياِ .إَّن َما َخ ْيٌر َوَر ْح َم ٌة َي ْتَب َع ِانِني ُك َّل أََّيا ِم َحَي ِاتي
اه ُم َ
تَُرت ُب ُق َّدامي َمائ َد ًة تُ َج َ
الر ِب ِإَلى َم َدى األََّيامِ .واالن الرب يسوع يذكر بوضوح أنه هو الراعي الصالح بالمقارنة للذين
َس ُك ُن ِفي َب ْي ِت َّ
َوأ ْ
أتوا قبله ومشي ار في نفس الوقت الى المسحاء واالنبياء الكذبة الذين يأتون بعده.

ود َت َج َّم َع َح ْو َل يسوع َوسألوهَُ :حتَّى َم َتى تُْبِق َينا
هللا واحد والوسيط بين هللا والناس هو االنسان يسوع المسيح .واْلَي ُه ُ
ِ
ِ
ِ
اح ًة .اليهود كانوا ينتظرون مجيء المسيح ولما ظهر لهم
َحائ ِر َ
ين ِب َشأْن َك؟ ِإ ْن ُك ْن َت أ َْن َت اْل َمس َ
صَر َ
يح َحقاًَ ،فُق ْل َلَنا َ

ِ
ِ
يح .واالن يسألون
ما عرفوه .سالوا مرة يوحنا المعمدان نفس السؤالَ .ف ْ
اع َتَر َ
ف هو َوَل ْم ُي ْنك ْر َوأََق َّر أَنه َليس هو اْل َمس َ
يسوع وهم ما اعتبروا ال كالمه وال أعماله التي يشهد لها موسى واالنبياء .فقال لهم في هذا االنجيل :أ َْنتُ ْم َت ْد ُرُسو َن

ِ ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ضو َن أَ ْن َتأْتُوا ِإَل َّي ِل َت ُكو َن
اْل ُكتُ َب ألََّن ُك ْم َت ْع َتِق ُدو َن أََّن َها َس َت ْه ِد ُ
يك ْم ِإَلى اْل َحَياة األََبدَّية ،هذه اْل ُكتُ ُب َت ْش َه ُد لي َولكنَّ ُك ْم َت ْرُف ُ
َل ُك ُم اْل َحَياةُ .وأقوال ربنا يسوع تتوجه للمدعين التقوى وااليمان باهلل والمسيح ولكنهم يرفضون كلمة المسيح والطاعة
له مفضلين دينهم وشهوات العالم؛ والعالم بما فيه من أديان وغنى وسلطين هو خاضع لعدو المسيح والحياة.

والرب يسوع هو فادينا العظيم وهو المنتصر على إبليس وعلى العالم .يقول التلميذ والرسول يوحنا في نص اليوم

ِ
أنه َكان ِعيد التَّج ِد ِيد ِفي أُورَشِليم وَك ِ
يد التَّ ْج ِد ِيد وعيد األنوار .والنور جميل .فيه ضمان
اء .وسمي أيضا ع ُ
ُ َ َ َ
َ ُ ْ
ان ش َت ٌ
ط
ور اْل َعاَل ِمَ ،م ْن َي ْتَب ْعِني َفال َي َت َخَّب ُ
ونظام .والنور ينبع من كلمة هللا وكمة هللا هو المسيح الذي يبشرنا بقوله :أََنا ُن ُ

ِ
َّ
ِ
ور اْل َعاَلمِ .يسوع هو الوحيد الذي ينير الناس بمعرفة هللا
ور اْل َحَياة .ويقول لنا :أ َْنتُ ْم ُن ُ
في الظال ِم َب ْل َي ُكو ُن َل ُه ُن ُ
ومحبته وجوده .يسوع ،شمس البر الحامل معه الشفاء والحرية من عبادة الخطية والموت ظهر .والعالم رفضه
مفضال الظالم .وأعمال الظالم ظاهرة في كل مكان بالفساد والتجديف .والفرد خوفا من الناس يختار يتبعهم

للحفاظ على هويته وال يكرهه الجيران .أما من يحب الرب يسوع فهو يحفظ كالمه وهو يعرف ما صيته التي هي
المحبة والغفران .والمحبة دون غفران للمصالحة والسالم ليست محبة.
ِِ
ِ
يح ِعَوضًا َعَّنا،
هللا َأ ْثَب َت َلَنا َم َحَّب َت ُه ِإ ْذ َوَن ْح ُن َم ِ ْ
ين َم َ
ازلَنا َخاطئ َ
ات اْل َمس ُ
ويسوع أثبت لنا محبة هللا كما هو مكتوبَ :
اآلتيَ .فِإن كَّنا ونحن أَعداء َقد تصاَلحنا مع هللاِ
وما دمنا اآلن َقد َتب َّررنا ِبد ِم ِه َف َكم ِباألَحرى ن ْخُلص ِب ِه ِمن اْل َغ َضبِ ِ
َ َ ُ َْ َ ْ َ َْ َ
َ
َْ َ ُ
ْ ُ ََ ْ ُ َْ ُ ْ َ َ َْ َ َ
ْ
ِ
ِبمو ِت ابِن ِهَ ،ف َكم ِباألَحرى َن ْخُلص ِبحي ِات ِه وَنحن متَ ِ
يح َفُق ْل َلَنا صراحة.
َْ ْ
صال ُحو َن .سألوا يسوعِ :إ ْن ُك ْن َت أ َْن َت اْل َمس َ
َْ
ُ ََ َ ْ ُ ُ َ
ْ
َج َاب ُه ْمُ :قْل ُت َل ُك ْم َوَل ْستُ ْم تُ ْؤ ِمُنو َن .وما آمنوا الن كان عندهم دينهم وموسى مفتخرين به .مثل المسلمين.
وَي ُسو ُ
ع أَ

ِ
ض ُعوا ِلِب ِر
َل ُه ْم َغ ْيَرًة َِّهللِ َوَل ِك ْن َل ْي َس َح َس َب اْل َم ْع ِرَف ِة .ألََّن ُه ْم َي ْج َهُلو َن ِب َّر هللاِ َوهم َي ْ
طُلُبو َن أ ْ
َن ُي ْثِبتُوا ِب َّر أ َْنُفس ِه ْمَ .ل ْم ُي ْخ َ
النام ِ ِ
ِ
هللاِ أل َّ
يح ِلْلِب ِر لِ ُك ِل َم ْن ُي ْؤ ِم ُن.
وس ه َي اْل َمس ُ
َن َغ َاي َة َّ ُ
هللا شهد ليسوع المسيح عندما قال لموسى :أُِقيم لهم نِبياً ِمن وس ِط ِإ ْخوِت ِهم ِم ْثلك وأَجعل َك ِ
المي ِفي َف ِم ِه َفُي َكِل ُم ُه ْم
ُ ُْ َ
َ َ َْ ُ
َ ْ
ْ ََ
ُوص ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِب ُك ِل ما أ ِ
ِِ ِ
َن ِ
يه ِب ِه؛ َوَي ُكو ُن أ َّ
ط ِالُب ُه .ويسوع أكمل إرادة
اس ِمي أََنا أُ َ
اإل ْن َس َ
ان الذي ال َي ْس َم ُع ل َكالمي الذي َي َت َك ُلم به ب ْ
َ
هللا بأعماله وأقواله ودمه الطاهر للعهد الجديد .وجميع األنبياء شهدوا ليسوع أن كل من يؤمن به ينال بإسمه
غفران الخطايا .ويسوع كشف من هو بالحق :أنا واآلب واحد .ويسوع أعلن جوهره اإللهي موافقا إلعالن هللا في

المزمور الثاني :أ َْن َت ْابِني ،أََنا اْلَي ْوَم َوَل ْدتُ َك .والرب صرح أيضا عالنية عندما تعمد يسوع على يد يوحنا المعمدان

ِ
ِ
قائال :أ َْن َت ْابِني اْلحِب ِ
اس َم ُعوا .وفي
يب ب َك ُس ِرْر ُت .ثم على جبل التجلي هللا قالَ :ه َذا ُهَو ْابني اْل َحب ُ
َ ُ
يبَ .ل ُه ْ
مناسبة أخرى جاء صو ٌت ِمن َّ ِ
ُم ِج ُده أ َْيضاً .والرب يسوع بشر لتالميذه :من رآني فقد
َ
َ َ َْ
الس َماء يقول :قد َم َّج ْدتُه َوسأ َ

رأى االب .إيماننا إذن هو مبني ال على تعاليم بشرية لكن على شهادة الرسل واالنبياء وعلى يسوع الحي .المجد

اآلب َوا ِحٌد .يسوع يؤكد شخصيته االلهية .كما هلل له اإلرادة والسلطة والقدرة
هلل الذي عرفنا يسوع إبنه .أََنا َو ُ
واالعمال والحكم كذلك لآلبن الذي أعطاه هللا نفس السلطان في السماء وعلى االرض .ليسوع نفس الجوهر

احدا كما
والطبيعة اإللهية كما هلل اآلب .في االصحاح  17في هذا االنجيل صلى ربنا يسوع أن يكون تالميذه و ً
هو واحد مع هللا أبيه .وهذه الوحدة هي هبة لنا من هللا وهي قائمة على وحدة اآلب واالبن وهي أساس المحبة
األخوية .هللا واحد في الكلمة والروح ،فهو األب واالبن والروح القدس.
هللا االب يحب االبن واالبن يحب اآلب بالروح القدس .واالبن يريد أن يحب المؤمنين بعضهم بعضا بالحب الذي
ِ
أحبنا به .هكذا صلى ربنا يسوع :وَلست أَسأ ِ
َج ِل
َج ِل َه ُؤالَ ِء َفَق ْ
ط َب ْل أ َْيضًا م ْن أ ْ
َل م ْن أ ْ
َ ْ ُ ْ ُ
ونوا هم أَيضاً و ِ
احداً َكما أََّنك أ َْن َت أَُّيها اآلب ِف َّي وأََنا ِف ِ
ِلي ُكو َن اْلج ِميع و ِ
احداً ِفيَنا
َ
َ َ
َ
ُ
َ
يك لَي ُك ُ ُ ْ ْ َ
َ
َ َُ

َّ ِ
ين ُي ْؤ ِمُنو َن ِبي ِبكالَ ِم ِه ْم
الذ َ
ِلُي ْؤ ِم َن اْل َعاَل ُم أََّن َك أ َْرَسْل َتِني.

هذه هي إرادة المسيح وإرادة هللا اآلب :أن تعم المحبة والسالم .هذا هو الصالح والبر ومن ال يمارسه فهو ليس
من هللا .وكذلك من ال يحب أخاه .ويقول أيضا :إذن يا إخوتي ،ال تتعجبوا إن كان أهل العالم يبغضونكم! إن
محبتنا إلخوتنا تبين لنا أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة .فالذي ال يحب إخوته فهو باق في الموت.

صَّي ًة ج ِديدة أَنا أ ِ
وِ
ِ
يكم :أ ْ ِ
ف
َ ًَ َ ْ
َحَب ْبتُ ُك ْم أََنا تُحُّبو َن أ َْنتُ ْم أ َْيضاً َب ْع ُ
َن تُحُّبوا َب ْع ُ
ض ُك ْم َب ْعضاًِ .ب َه َذا َي ْع ِر ُ
ض ُك ْم َب ْعضاًَ .ك َما أ ْ
ُعط ُ ْ
َ
ِ
ِِ ِ
ان َل ُكم ُح ٌّب َب ْعضاً لَِب ْع ٍ
ض .هذا قول ربنا يسوع المسيح له المجد .وروحه القدوس فينا
اْل َجم ُ
يع أََّن ُك ْم تالَميذي :إ ْن َك َ ْ

الن ِ
ينتج ثمر هللا الذي هو المحبة الن هللا محبة .وبهذا يتميز أبناء النور وأبناء الظالمَ .م ْن َقا َل ِإَّن ُه ِفي ُّ
ور َو ُهَو
ُّ ِ
ِ
ِ
ال .وِإ ْن َقال أ ِِ ِ
ِ
ض
َحَّبَنا أ ََّو ً
ض أَ
َخاهَُ ،ف ُهَو ِإَلى َ
هللاَ ،وأ َْب َغ َ
ُي ْبغ ُ
َ َ
اآلن في الظْل َمة .وَن ْح ُن ُنح ُّب هللا ألََّن ُه ُهَو أ َ
َحٌد :إني أُح ُّب َ

َّ ِ
صره؟ وَلنا ه ِذِه اْلو ِ
ِ
َخاه َّال ِذي أَبصرهَ ،كيف يْق ِدر أ ْ ِ
ِ
َخاهَُ ،ف ُهَو َك ِاذ ٌب .أل َّ
صَّي ُة
أَ
ْ َ َُ ْ َ َ ُ
َن ُيح َّب َ
َن َم ْن الَ ُيح ُّب أ َ ُ
هللا الذي َل ْم ُي ْب ْ ُ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن هللا محَّب ٌة .وأخي ار أَُّيها ِ
اإل ْخَوةُ ،الَ َتْف َشُلوا ِفي
هللا ُي ِح ُّب أ َ
هللا أل َّ َ َ َ
َ
َخاهُ أ َْيضًاَ .و َم ْن الَ ُيح ُّب َل ْم َي ْع ِرف َ
م ْن ُهَ :م ْن ُيح ُّب َ
السال ِم َسَي ُكو ُن َم َع ُك ْمَ .وْل َت ُك ْن َم َع ُك ْم َج ِميعًا ِن ْع َم ُة َرِبَنا
يشوا ِب َسالمٍَ .وِإَل ُه اْل َم َحَّب ِة َو َّ
َع َم ِل اْل َخ ْي ِر .ا ْفَر ُحوا؛ َت َش َّج ُعوا؛ ِع ُ
الروِح اْلُقد ِ ِ
ين.
يح َو َم َحَّب ُة هللاِ َو َش ِرَك ُة ُّ
ع اْل َم ِس ِ
ُ
َي ُسو َ
س .آم َ

