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سالم هللا والمسيح لكم إخوتي األعزاء ومرحبا بكم في االستماع الى عظة اليوم وهي من إنجيل يوحنا ،االصحاح
طناش وااليات  25الى  .33وأتمنى أن يكون صوتي واضح رغم األنفلون از في ،وإال فممكن أن أرسل نص

العظة .شك ار على االنتباه واليكم قراءة نص االنجيل لليوم باسم ربنا يسوع .يقول:
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
َحٌد َي ْخ ِد ُمِني َفْل َي ْتَب ْعِني
ض َنْف َس ُه ِفي َه َذا اْل َعاَل ِم َي ْحَف ُ
ظ َها ِإَلى َحَياة أ ََبديَّةِ .إ ْن َك َ
َم ْن ُيح ُّب َنْف َس ُه ُي ْهل ُك َها َو َم ْن ُي ْبغ ُ
ان أ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِِ
ط َرَب ْتَ .و َما َذا
اض َ
َو َح ْي ُث أ ُ
آلن َنْفسي َقد ْ
اآلب .ا َ
اك أ َْيضاً َي ُكو ُن َخادميَ .وإِ ْن َك َ
َكو ُن أ ََنا ُه َن َ
َحٌد َي ْخد ُمنيُ ،ي ْك ِرُم ُه ُ
ان أ َ
الس ِ
ِِ
ِِ
ِ ِ ِِ
الس ِ ِ
اء
َج ِل َه َذا أَتَ ْي ُت ِإَلى َهذه َّ َ
اآلب َن ِجني م ْن َهذه َّ َ
اعة؟ َوَلك ْن أل ْ
ُّها ُ
ُّها ُ
أَُق ُ
اعة .أَي َ
ول؟ أَي َ
اآلب َمجد ْ
اس َم َكَ .ف َج َ
ِ
اض ِر ِ
اء :م َّج ْدتُه وسأُم ِجده أَيضاًَ .قال بعض اْلح ِ
صو ٌت ِمن َّ ِ
الصوت :ه َذا صوت رع ٍد .و ِ
لك َّن
َ
َ
َ َ ُ ْ
َ َْ ُ َ
َْ
ين م َّم ْن َسم ُعوا َّ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ
الس َم َ
ِ
ِ
آلن
اب َي ُسوعَُ :ل ْم َي ُك ْن َه َذا َّ
آلن َد ْيُن َ
َغ ْي َرُه ْم َقالُواَ :ح َّدثَ ُه َم ٌ
ون ُة َه َذا اْل َعاَلمِ .اَ َ
َجل ُك ْم .ا َ
َجلي َب ْل أل ْ
الص ْو ُت أل ْ
َج َ
الكَ .فأ َ
ِ ِ ٍ
ض ،أ ِ
ِ
ِ
يس َه َذا اْل َعاَل ِم َخ ِ
ان
ُي ْ
ال َه َذا ُمشي اًر ِإَلى أَيَّة ميتَة َك َ
ارجاًَ .وأ ََنا ِإ ِن ْارتََف ْع ُت َع ِن األ َْر ِ ْ
ط َرُح َرِئ ُ
يعَ .ق َ
َجذ ُب ِإَل َّي اْل َجم َ
وت.
َن َي ُم َ
ُم ْزِمعاً أ ْ

هذه كلمة هللا
الرب يسوع المسيح يدخل االن في آخر مرحلة في عمله اإللهي الذي بدأه بعد معموديته وإنتصاره على تجارب
َّللاِ َفتُوبوا و ِ
اإل ْن ِج ِ
آم ُنوا ِب ِ
الشيطان عدو الحق؛ كان يسوع يقول في بداية ك ارزتهَ :ق ْد َكم َل َّ
يل.
ان َوا ْقتَ َر َب َمَل ُك ُ
الزَم ُ
وت َّ ُ َ
َ
لما كان الرب يسوع ينادي الناس بلطف ،كان العلماء الدينيين يزرعوا فيهم الخوف؛ لما كان إبن هللا يعلم الحق،
العلماء الدينيين يعلموا شبه الحق .من أقوالهم وأعمالهم نعرفهم .يعدون ِباْلح ِري ِ
َّة والسلم َو ُه ْم أ َْنُف ُس ُه ْم َعِبيد لْلَف َس ِاد.
ُ
يسوع توجه الى أورشليم عالما ما كان ينتظره من األلم والموت في المدينة المقدسة .كتب عنه إشعياء النبي:
ِ
الن ِ
ول ِم َن َّ
َج ِل
اس َر ُج ُل أ َْو َجا ٍع َو ُم ْختَِب ُر اْل ُح ْزِن َوَك ُم َستَّ ٍر َع ْن ُه ُو ُج ُ
وهَنا ُم ْحتََقٌر َفَل ْم َن ْعتََّد ِبهَ .م ْج ُرو ٌح أل ْ
ُم ْحتََقٌر َو َم ْخ ُذ ٌ
اح ٍد ِإَلى َ ِ ِ
الر ُّب وضع عَلي ِه ِإ ْثم ج ِم ِ
اصينا مسحو ٌق ألَج ِل آثَ ِ
ِ
امَناُ .كُّل َنا َك َغَن ٍم ضَلْلَناِ .مْل َنا ُك ُّل و ِ
ظلِ َم
يع َناُ .
َ
ْ
ط ِريقه َو َّ َ َ َ َ ْ َ َ
َم َع َ َ ْ ُ
َ
ِ ٍ
ٍ
َّ
َما ُهو َفتَ َذَّل َل وَلم َيْفتَ ْح َفاهُ َكش ٍاة تُس ُ ِ
يها َفَل ْم َيْفتَ ْح َفاهُ .هذا هو يسوع .كشف
َم َام َج ِاز َ
أ َّ َ
صامتَة أ َ
اق إَلى الذ ْب ِح َوَك َن ْع َجة َ
َ
َ ْ
دائما على الكراهية .والرب يسوع ما زال ينادي الناس للتوبة والغفران للحياة الجديدة
حب هللا لنا والحب ينتصر ً

واألبدية به .هذه النعمة ما تجبرها في أي إنسان وال في أي دين مهما تقول الناس فيهم .وأقوالهم تبقى بشرية
الن ِ ِ ِ
يسو الخالص ألَن ليس اسم آخر تحت السم ِ
َح ٍد َغ ْي ِر ِ
ُع ِطي َب ْي َن َّ
ص
اء أ
اس ِبه َي ْنَبغي أ ْ
َن َن ْخلُ َ
جافة الن َل ْي َس ِبأ َ
ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ ٌ َ ُ َ ْ َ َّ َ ْ َ
والرب يسوع شبه موته ببذرة قمح التي تسقط على األرض وتموت لكي تنتج ثمار .وإال فتبقى بال نفع وتجف.

أيضا؛ طالما يظل في حالة إلتزام ديني فهو ما يقدر يعرف من هو يسوع المسيح
وهذا هو الحال مع كل إنسان ً

بالحق .من يحب نفسه يهلكها الن دون المسيح الكل ظالم دون أمل ،الشخص ما يعرف من أين جاء والى أين
يذهب وكم وقت له .أما من يؤمن بيسوع فهو يترك حياته في يد الرب الذي له كل السلطان في السماء وعلى

األرض .والرب ما يفرط في محبيه وال يتركنا أبدا .في العهد القديم قال هللا لشعب إسرائيل بفم نبي إسمه ميخا
َخ َب ْرت َك أَيُّها ِ
ص َن َع اْل َح َّق
طلُ ُب ُه ِم ْن َك أنا َّ
صالِ ٌح َو َما َذا أَ ْ
في القرن الثامن قبل يسوعَ :ق ْد أ ْ
الر ُّب :أ ْ
اإل ْن َس ُ
َ
َن تَ ْ
ان َما ُه َو َ
الرحم َة وتَسلُك متَو ِ
ِ
ِ
ورَة
اضعاً َم َع ِإَل ِه َك .والتواضع هو من صفاة المسيح .والرب يسوع أ ْ
صَ
َوتُح َّب َّ ْ َ َ ْ َ ُ َ
َخَلى َنْف َس ُه آخذاً ُ
ٍ
الصِل ِ
الن ِ
اس َوإِ ْذ ُو ِج َد ِفي اْل َه ْي َئ ِة َكِإ ْن َس ٍ
ص ِائ اًر ِفي ِش ْب ِه َّ
يب .ويقول
اع َحتَّى اْل َم ْو َت َم ْو َت َّ
ض َع َنْف َس ُه َوأَ َ
ط َ
انَ ،و َ
َع ْبد َ
ٍ ِ ٍ
ِ
ِ
ِ
ان
ض َنْف َس ُه ِفي َه َذا اْل َعاَل ِم َي ْحَف ُ
ظ َها ِإَلى َح َياة أََبديَّةِ .إ ْن َك َ
الرب يسوع له المجدَ :م ْن ُيح ُّب َنْف َس ُه ُي ْهل ُك َها َو َم ْن ُي ْبغ ُ
ِ ِ
ِِ
اآلب.
َحٌد َي ْخ ِد ُمِني َفْل َي ْتَب ْعِني َو َح ْي ُث أ ُ
اك أ َْيضاً َي ُكو ُن َخادميَ .وإِ ْن َك َ
َكو ُن أ ََنا ُهَن َ
َحٌد َي ْخد ُمني ُي ْك ِرُم ُه ُ
ان أ َ
أَ
التواضع مع االيمان في إطاعة كلمة يسوع هو ما يطلبه هللا منا .من يخدم المسيح يتبع المسيح ويكون مع

المسيح ،وخادم المسيح يكرمه هللا اآلب .ومرة أخرى يسوع يعلم تالميذه وكل المؤمنين أن نثبت في االيمان به

دون خجل وال خوف وال إنكاره أبدا الن المعركة ليست بين المسيح والبشر إنما بين ربنا المنتصر وإبليس عدو

الحق والحياة المنهزم .والرب يسوع انتصر عليه ونزع كل سلطان منه .إبليس مشغول كثير مع الرجال الدينيين.
لما يسوع يتكلم عن الحياة والمحبة ،بينما هم يتكلموا عن الموت والكراهية .فهم خدام إبليس كما صرحه الرب
َب هو ِإبلِيس و َشهو ِ
ِ ٍ
ان َقتَّاالً لِ َّلن ِ
اس ِم َن
ات أَِب ُ
يك ْم تُِر ُ
اك َك َ
يدو َن أَ ْن تَ ْع َملُوا؛ َذ َ
يسوع لهم في هذا االنجيل :أ َْنتُ ْم م ْن أ ُ َ ْ ُ َ َ َ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
َّ
اب وأ َُبو اْل َك َّذ ِ
َّ ِ ِ ِ ِ
َما
ابَ .وأ َّ
اْل َب ْدء َوَل ْم َي ْث ُب ْت في اْل َح ِق ألََّن ُه َل ْي َس فيه َحق؛ َمتَى تَ َكل َم باْل َكذب َفإَّن َما َيتَ َكل ُم م َّما َل ُه ألََّن ُه َكذ ٌ َ
ِ ٍ
ِِ
ِ
ِ
ول اْل َح َّق َفلِ َما َذا َل ْستُ ْم تُ ْؤ ِم ُنو َن
ول اْل َح َّق َل ْستُ ْم تُ ْؤ ِم ُنو َن ِبيَ .م ْن م ْن ُك ْم ُي َبكتُني َعَلى َخطيَّة؟ َفِإ ْن ُك ْن ُت أَُق ُ
أ ََنا َفألَني أَُق ُ
َّللاِ.
َّللاِ .لِ َذلِ َك أ َْنتُ ْم َل ْستُ ْم تَ ْس َم ُعو َن ألََّن ُك ْم َل ْستُ ْم ِم َن َّ
َّللاِ َي ْس َم ُع كالَ َم َّ
ِبي؟ اََّل ِذي ِم َن َّ
يسوع ما يطلب منا أننا نتقدم الى الموت .إنما أن نكون أمناء له بال خوف من الناس .إن كان يسوع قد انتصر

على إبليس وعلى العالم وعلى الموت وهو يحبنا وهو دعانا اليه دعوة مقدسة وهو عرفنا هللا اآلب وأعطانا غفرانه
ِ
ِ
ِ
ِ ِ َِّ ِ
ع
وسالمه والحياة ،فمن هو االنسان حتى نخاف منه؟ ال شيء َيْقد ُر يْفصَل َنا َع ْن َم َحبَّة هللا التي في اْل َمسي ِح َي ُسو َ
َرب َِنا .ويقول أيضا الرسول بولس :ألََّن ُك ْم َق ْد ُمتُّ ْم َو َح َياتُ ُك ْم مستورة َم َع اْل َم ِسي ِح ِفي هللاِ .مرات عديدة شدد يسوع هذه

الحقيقة أن الشخص الذي يحب نفسه يخسرها في التالي ،وأن الذي أعطى حياته للمسيح فهو يربحها في النهاية.
حتى لو كانت حياتنا تدوم ولو ليوم واحد فنعطيها للرب كما هي ليستخدمها كما يريد.
ِ ِ ِِ
الس ِ ِ
َج ِل َه َذا أَتَ ْي ُت
َن ِجني م ْن َهذه َّ َ
اعة؟ َوَلك ْن أل ْ
اْلعاَل ِم ِإَلى ِ
اآلب .إبن هللا كان إنسان كذلك.
َ

ِ ِ
اآلب
اض َ
آلن َنْفسي َقد ْ
يقول الرب يسوع :ا َ
ُّها ُ
ط َرَب ْتَ .و َما َذا أَُق ُ
ول؟ أَي َ
اع ِة .يسوع كان َعالِما أ َّ
اء ْت لِ َي ْنتَِق َل ِم ْن َه َذا
ِإَلى َه ِذِه َّ
َن َس َ
الس َ
اعتَ ُه َج َ
َّت وجهه لِيذهب ِإَلى أ ِ
يم وكان مستعدا ان يكمل العمل الذي أعطاه هللا له
ومهما كان إرتباكه فالرب يسوع ثَب َ َ ْ َ ُ َ
ُ
ُورَشل َ
وهو عالما بما كان ينتظره من آلم واستهزاء وضرب والصلب .فكان طائعا حتى الموت ،موت الصليب .هو دفع
ط ِهرَنا لِ َنْف ِس ِه َشعباً َخاصاً يجتَ ِه ُد ِبحم ٍ ِ
الثمن بدمه أل ِ ِ
َعم ِ
ِ ِ ِ
الصالِ َح ِة.
ال َّ
َْ
ْ
ْ
َجل َنا ل َك ْي َيْفتَدَيَنا م ْن ُكل ِإ ْث ٍم َوُي َ َ
اسة في األ ْ َ
ََ َ

عندما إقتربت ساعته قال :أَيُّها اآلب م ِج ِد اسم َك .ويقول التلميذ يوحناَ :فِإ َذا صو ٌت ِم َن َّ ِ ِ
يبَ :ق ْد َم َّج ْدتُ ُه
الس َماء ُيج ُ
َْ
َ
َْ
ُ َ
ٍ
وسأ ِ
ص ْو ُت َر ْعدَ .و َغ ْي َرُه ْم
ُمج ُدهُ أ َْيضاً .والناس المجتمعون هناك ما عرفوا من أين جاء الصوف فقال بعضهمَ :ه َذا َ
ََ َ

الك .والرعد هو مظهر البرق .صوت قوي .عندما يهتز الرعد نخاف وكثيرون يضعون أيديهم على
َقالُواَ :ح َّدثَ ُه َم ٌ
رؤوسهم .وكما يقول مثل :إذا الصم ما يسمع الرعد فهو يرى المطر .والناس ما قدروا يميزوا بين صوت مفهوم

روحانيا قالوا :إنه صوت مالك .الصوت هو صوة هللا وكانت
واضح من صوت الرعد .وآخرون حبوا يكونوا أكثر
ً
هذه المرة الثالثة حيث هللا تكلم على يسوع من السماء بصوة واضح.

ُم ِج ُد أ َْيضاً .ومجد هللا ظهر في حياة يسوع وسيظهر أيضا في مماته وقيامته من الموت وارتفاعه
قد َم َّج ْدتُه َوسأ َ
الى السماء من حيث جاء وهو االن جالسا عن يمين هللا يشفع فينا .ومن هناك سيأتي ليدين االحياء واالموات.

الناس ما فهموا ذاك الصوت السماوي وكانوا مثل الناس اليوم عاجزون عن فهم إرادة هللا لهم بيسوع .الصوة كان

لينير قلوبهم على حالتهم الروحية السيئة وعلى حكم هللا الوشيك .لكنهم ما كانوا يسمعوا لكالم يسوع وال قبلوهَ .ل ْو
الس ِم ِيذ َفَل ْن تَ ْب َرَح َع ْن ُه َح َماَقتُ ُه .وحماقة االنسان هي في رفضه ليسوع المسيح
َح َم َق ِب ِم َد ٍق ِفي َه ُاو ٍن َم َع َّ
َدَقْق َت األ ْ
ارجاً .وأ ََنا ِإ ِن ْارتََف ْع ُت َع ِن األ َْر ِ
ض
آلن ُي ْ
آلن َد ْي ُن َ
ون ُة َه َذا اْل َعاَلمِ .ا َ
الحي .قال لهم الرب :ا َ
ط َرُح َرِئ ُ
يس َه َذا اْل َعاَل ِم َخ ِ َ
أ ِ
ِ
ال َه َذا ُم ِشي اًر ِإَلى اْل ِميتَ ِة َّالِتي َسَي ُموتُ َها.
ْ
يعَ .ق َ
َجذ ُب ِإَل َّي اْل َجم َ
الصليب يعلن هزيمة إبليس .حتى هو له نبيه الذي قال أنه عندما يعود المسيح يكسر هو الصليب .والحقيقة

هي أن صليب يسوع المسيح يثبت هزيمة عدو هللا ويعلن حكم هللا على إبليس ونبيه الكذاب وكل المستهزئين
ِ
ِِ
اإل ْن ِج ِ
ور ِ
ين َغ ْي ِر اْلم ْؤ ِمِن َ َّ
يل اْلم ْختَ ِ
ص ِب َم ْج ِد
ان اْل َهالك َ
َع َمى أَ ْذ َه َ
بإبن هللا الحي .إبليس أ ْ
يء َل ُه ْم ُن ُ
ُ
ُ
ين َحتى َال ُيض َ
َّ ِ
ِ
ورةُ هللاِ .الصليب يعلن بقوة الموت هزيمة إبليس ومحاكمته وانتصار ملكوت هللا .ربنا يسوع
صَ
اْل َمسي ِح الذي ُه َو ُ
ط ِ
الرَئاس ِ
المسيح ن َز ِ
ظ ِاف اًر َعَل ْي ِه ْم .من يحب هللا يسمع إلبنه يسوع المنتصر
ات َو ُّ
ات َو َساَق ُه ْم ِفي َم ْو ِك ِب ِه َ
السلُ َ
َ َ
عس َ
الح ِ َ
الحي الى االبد .هل تؤمن به وتعطيه حياتك االن؟
اإليم ِ َِّ
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
اعتَ َرْف َت
ان التي ُن َبش ُر ِبها :أََّن َك ِإ ِن ْ
إ َّن اْل َكل َم َة َق ِر َيبةٌ م ْن َك .إَّن َها في َفم َك َوفي َقْلب َكَ .و َما هذه اْل َكل َم ُة إال َكل َم ُة َ
َن هللا أََقامه ِمن األَمو ِ
ِ
ات ِنْل َت اْل َخ َ ِ ِ
ِ ِ ِ
ان ِفي الَقْل ِب ُي َؤِدي ِإَلى اْلِب ِر
ِبَفم َك ِبَي ُسو َ
يم َ
آم ْن َت في َقْلب َك بأ َّ َ َ ُ َ ْ َ
الصَ .فإ َّن اإل َ
ع َرباً َو َ
ِ
واالعِتراف ِباْلَف ِم يؤيِ ُد اْل َخالص أل َّ ِ
ِ
اليه ِ
ون ِان ِي
ود ِي َواْل ُي َ
َُ
َ َْ َ
ولُ :ك ُّل َم ْن ُه َو ُم ْؤ ِم ٌن ِبه َال َيخ ُ
َن اْلكتَ َ
َ
اب َيُق ُ
يبَ .فال َف ْر َق َب ْي َن َ ُ
َن لِْلج ِمي ِع رباً و ِ
احداً َغِنيًّا تُجاه ُك ِل م ْن َي ْد ُعوهَ .فِإ َّن ُك َّل م ْن َي ْد ُعو ِباس ِم َّ ِ
ص .آمين
الرب َي ْخُل ُ
أل َّ َ
ُ
َ َ
ْ
َ َ
َ
َ

