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نعمة وسالم لكم من مدينة باريس الفرنسية حيث أنا موجود لتسجيل برامج تلفزيوني للقناة الفضائية
المسيحية سات  7وأشكر هللا ابانا على هذه الفرصة لمشاركة حبر االنجيل مع إخوتنا العرب من

المغرب الى العراق مع دعائنا الى هللا أبينا أن كثيرين يسمعون بشارة الرب ويعرفون ما في دعوته
لهم من رجاء وسالم وغفران وحياة أبدية .أمين .وأما عظتنا اليوم فهي من إنجيل يوحنا ،االصحاح

طناش وااليات  37الى  .43اليكم القراءة باسم ربنا يسوع المسيح:
ومع أََّنه َكان َقد صنع أَمامهم آي ٍ
ات َه َذا َع َد ُد َها َل ْم ُي ْؤ ِم ُنوا ِب ِه ِلَيِت َّم َق ْو ُل ِإ َش ْعَياء َّ
النِب ِيَ :يا َر ُّب َم ْن
َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ َ َُْ َ
َ
ِ
َن ُي ْؤ ِم ُنوا .أل َّ ِ
َع َمى
استُ ْعلَِن ْت ِذ َراعُ َّ
الر ِب؟ لِ َه َذا َل ْم َيْقد ُروا أ ْ
ال أ َْيضاًَ :ق ْد أ ْ
اء َق َ
ص َّد َق َخَب َرَنا َولِ َم ِن ْ
َ
َن إ َش ْعَي َ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
َش ِفَيهمَ .ق ِ
ِ ِ
ِ ِ
ين
َغَل َ
ون ُه ْم َوأ ْ
ُع ُي َ
اء َه َذا ح َ
ظ ُقلُ َ
وب ُه ْم لَئال ُي ْبص ُروا ب ُع ُيوِنه ْم َوَي ْش ُع ُروا بُقلُوِبه ْم َوَي ْرج ُعوا َفأ ْ ُ ْ َ
ال إ َش ْعَي ُ
ِ
أرَى مجده وتَ َكَّلم ع ْنه .وَل ِكن مع َذلِك آمن ِب ِه َكِثيرو َن ِمن ُّ ِ
ِ
ين
الرَؤ َساء أ َْيضاً َغ ْي َر أََّن ُه ْم ل َسَب ِب اْلَف ِريسِي َ
َ
َ َ َُْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ََ
ُ
َلم يعتَ ِرُفوا ِب ِه لَِئ َّال ي ِ
الن ِ
ص ُيروا َخ ِ
َحُّبوا َم ْج َد َّ
َّللاَِ .فَن َادى َي ُسوعُ:
اس أَ ْكثَ َر ِم ْن َم ْج ِد َّ
ْ َْ
َ
ارَج اْل َم ْج َم ِع ألََّن ُه ْم أ َ
َّال ِذي ُي ْؤ ِم ُن ِبي َل ْي َس ُي ْؤ ِم ُن ِبي َب ْل ِب َّال ِذي أ َْرَسَلِني.
هذه كلم هللا
وب ُه ْم لَِئال
َع َمى ُع ُي َ
هذا النص هو صعب للفهم في أول قراءة .كيف هللا المحب أ ْ
ون ُه ْم َوَق َّسى ُقلُ َ
ِ
وبوا َفَي ْش ِفَي ُه ْم؟ ممكن نقول أن حالتهم هي نتيجة قسوة قلوبهم
ُي ْبص ُروا ِب ُع ُيوِن ِه ْم َوَيْف َه ُموا ِبُقلُوب ِِه ْم َوَيتُ ُ

ٍ
ِ
ام ُه ْم .بالطبع ،االنسان يسمع كلمة الحق
َم َ
النهم َل ْم ُي ْؤم ُنوا به رغم كل ما صنعه الرب من َآيات أ َ
وعوضا ما يتواضع ويقبلها في حياته يزيد يتكبر ويفتخر بدينه وعقيدته وأصله وبالده .في كل
زمان ومكان ،نجبر نفس األسلوب ونفس الموقف تجاه كلمة هللا الذي كان عند شعب إسرائيل
قديما .والى يوم موقف تمرد ورياء .كما سأل النبي إشعياء من آمن بكالم هللا ولمن ظهرت يد
الرب ،هكذا سأل يوحنا والسؤال هو لكل إنسان الى اليوم .وهل هناك من يصدق ما يقوله هللا
ويعترف بقوة هللا؟ كثيرون يدعون الصالح ،أما األمين فمن يعثر عليه؟

أعمال يسوع وتعاليمه قست الدينيين وكل الشعب .فصلوا الدين والمعقدات الشعبية على كلمة هللا
لخالصهم .واالنسان يعيش في وسط مجتمع ال يعرف الرحمة وهو يخاف من الحق وهم يراقبوك
في كل شي ويتدخلوا في كل شي .ولما الرب يسوع يخاطب الناس فهو يبين عيوبهم ويريد أنهم
يأتون اليه للتوبة والغفران .فهل كلهم يسمعون ويؤمنون؟ بالطبع ال .برفضهم لنعمة هللا فهم يزيدوا
اعةُ ا ْقتَ َرَب ْت
في ثقل الخطية اللي عليهم .اآليات السابقة تعلمنا أن يسوع أخبر تالميذه أن َس َ
ظها ِإَلى حي ٍاة أَب ِدي ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّة.
ليتمجد .وقال أن َم ْن ُيح ُّب َنْف َس ُه ُي ْهل ُك َهاَ ،و َم ْن ُي ْبغ ُ
ََ َ
ض َنْف َس ُه في ه َذا اْل َعاَل ِم َي ْحَف ُ َ
ِ
اآلب.
ثم قال أن الحياة هي معه وبه َوإِ ْن َك َ
َحٌد َي ْخد ُمه ُي ْك ِرُم ُه ُ
ان أ َ
يسوع كان يعرف أن ساعته للصلب اقتربت .لكنه ما طلب اآلب أن ينجيه من تلك الساعة النه

ألَجلِها جاء .فقال :أَيُّها اآلب م ِج ِد اسمكَ .فجاء صو ٌت ِمن َّ ِ
ضا .
ُم ِج ُد أ َْي ً
َ
ْ
َ
ََْ َ َ َْ
الس َماء يقولَ :م َّج ْد ُت َوأ َ
ُ َ
ِ
ٍ ِ
الك.
ين ِم َّم ْن َس ِم ُعوا َّ
ص ْو ُت َر ْعد؛ َولك َّن َغ ْي َرُه ْم َقالُواَ :حَّدثَ ُه َم ٌ
ض اْل َحاض ِر َ
ال َب ْع ُ
َفَق َ
الص ْو َتَ :ه َذا َ
الصو ُت ألَجلِي بل أل ِ
اآلن
َجل ُك ْمَ .
ْ َْ ْ
َج َ
َفأ َ
اب َي ُسوعَُ :ل ْم َي ُك ْن َه َذا َّ ْ
ِ
ين أ َْرتَِف ُع َع ِن األ َْر ِ
ط َرُد َسِي ُد َه َذا اْل َعاَل ِم َخ ِ
َج ِذ ُب
ُي ْ
ارجاً َوح َ
ض أْ

اآلن
َوْق ُت اْل ُح ْك ِم َعَلى َه َذا اْل َعاَل ِمَ ،
ِ
ِ
ال َه َذا ُم ِشي اًر ِإَلى اْل ِميتَ ِة
يعَ .ق َ
إَل َّي اْل َجم َ

َِّ
ور َب ٍ
ال َل ُه ْم الربُّ :
اق َم َع ُك ْم َوْقتاً
الن ُ
التي َسَي ُموتُ َها .وقال هذا ليظهر أنه حطم أعمال إبليس .ثم َق َ
َّ
صي اًرَ ،فو ِ
َق ِ
ِق َعَل ْي ُكم ِلَئال ُي ْ ِ
اصُلوا َس ْي َرُك ْم َم َادام ُّ
المَ ،فِإ َّن َّال ِذي َي ْم ِشي ِفي
ور ُي ْشر ُ
الن ُ
َ
ْ
طب َق َعَل ْي ُك ُم الظ ُ
َ
َّ
النور مع ُكم َفتَ ِ
الظال ِم َال يعَلم أَين ي ْذهبِ ،
الن ِ
الن ِ
ص ُيروا أ َْبَناء ُّ
آم ُنوا ِب ُّ
ور.
َْ ُ ْ َ َ َ ُ
ور َم َاد َام ُّ ُ َ َ ْ
َ

َخَفى َنْف َس ُه َع ْن ُه ْم .الرب يسوع
وهم استه أزوا به وما كانوا مهتمين بكالم هللا لكنهم رفضوه ف َذ َه َب َوأ ْ
المسيح ظهر في الوقت المعين من هللا له والشعب لم يدركه ولم يعرفه .وال كانوا يصدقوا كلمة هللا
بأنبيائه القديسين .بسبب الخطيئة كل إنسان يتيه في طرق مختلفة يمشي ويجي و ُيدور دون هدف

وال يعرف أين تديه الطريق اللي يسير فيها مع الناس وما يقدر يخرج من صفهم خوفا من تهديدهم
وإنتقامهم والطرد .ومن كثرة العيش في الكذب أصبح االنسان يضن أنه في طريق الحق والصواب.
هذا يزيد في ُعميه الروحي وقسوة قلبه .قال لهم يوما:
ِ
ِ
َسو ِ
َص َحاِب ِه ْم َوَيُقولُو َنَ :زَّم ْرَنا َل ُك ْم
اق ُيَن ُادو َن إَلى أ ْ
في األ ْ َ

ِِ
ِ
ِبم ْن أ َ ِ
ين
يل؟ ُي ْشِب ُه أ َْوالَداً َجالس َ
ُشب ُه َه َذا اْلج َ
َ
صوا؛ ُن ْحَنا َل ُك ْم َفَل ْم تَ ْب ُكوا.
َفَل ْم تَ ْرُق ُ

َخَفى َنْف َس ُه َع ْن ُه ْم .هذه الحقيقة هي صعبة .عندما يختبئ هللا،
يسوع بشرهم وهم لم يقبلوه .ف َذ َه َب َوأ ْ
االنسان يفقد االتجاه الصحيح وهدف الحياة وتوازن حياته ويصير في داخله فراغ عميق وهو يملئه

ِ
اس ِم الرب أ َْو َي ْنتَِب ُه لَِيتَ َم َّس َك ِبه أل َّ
الشَنا
الرب َح َج َب َو ْج َهه َعَّنا َو َ
َن َ
بالدين والغرورَ .ل ْي َس َم ْن َي ْد ُعو ب ْ
ِبسب ِب مع ِ
اص َينا .أما هللا فال يختبئ الى االبد .فهو ينتظر التوبة وااليمان منا .مثل اآلب الذي لبى
ََ ََ
طلب إبنه وأعطاه ميراثه قبل الوقت وتركه يذهب مهما إهانة الولد ألبيه .بعدما خسر كل أمواله

وجد نفسه في الوحل ف دخل في نفسه واعترف بحماقته وقرر ان يرجع الى ابيه .وأبوه كان ينتظره
واستقبله بح اررة.
َجبِني مس ِرعاً يا ر ُّب .وهَن ْت ر ِ
ِ
وحي
َ َ ََ ُ
داود الملك والنبي عبر على هذه الحقيقة في أحد مزاميره فقال :أ ْ ُ ْ
ِ
ِ
َّ
ِ
ِ ِ
يق َّالِتي أ َْسلُ ُك َها ألَِني ِإَل ْي َك
َف َال تَ ْح ُج ْب َو ْج َه َك َعني لَئال أَص َير كاْل ُم ْن َحد ِر َ
ين ِإَلى اْلَق ْب ِرَ .ع ِرْفني الط ِر َ
ِِ
ِ
ِ
ِ
الصالِ ُح ِإَلى
وح َك َّ
َرَف ْع ُت َنْفسي .ثم يقولَ :علِ ْمني أ ْ
َن أ ْ
َع َم َل َما ُي ْرض َ
يك ألََّن َك أ َْن َت ِإَل ِهي َوْلَي ْهدني ُر ُ
ِ
أ َْر ٍ
الرو ِح َوَكِث ُير َّ
يل ُّ
ض ُم ْستَ ِوَي ٍة .كل من يصلي بهذا الروح فإن َّ
الر ْح َم ِة .الَ
ُوف َ
يم َوَأر ٌ
ط ِو ُ
الر ُّب َرح ٌ
ِ
اكم ِإَلى األََب ِد َوالَ َي ْح ِق ُد ِإَلى َّ
ط َاي َانا
صَن ْع َم َعَنا َح َس َب َخ َ
الد ْه ِرَ .ل ْم َي ْ
ُي َح ُ
ض َق ِويت رحمته عَلى خ ِائ ِف ِ
ِ
يهَ .ك ُب ْع ِد
ِم ْث ُل ْارِتَفا ِع َّ
الس َم َاوات َف ْو َق األ َْر ِ َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ َ

مع ِ
اصَيَنا .آمين.
ََ

ازنا حسب آثَ ِ
امَنا .ألََّن ُه
َوَل ْم ُي َج ِ َ َ َ َ
اْلم ْشر ِ
ِق ِم َن اْل َم ْغ ِر ِب أَْب َع َد َعَّنا
َ

قلت :كيف هللا المحب الذي كان يعلن خالصه يقول االن أنه جعل بعض الناس ال يؤمنون؟ هل
هللا الذي بشرنا به يسوع المسيح هو الذي جعله مستحيل على ناس أال يؤمنوا به؟ في الواقع
الالمباالة تجعل وكأن هللا لم يتكلم البتة .الرسالة التي كانت للخير ولتغيير القلوب أصبحت مصيبة

ظلِم َفْلي ْ ِ
ان َن ِجساً َفْلَيتََن َّج ْس
ظل ْم َب ْع ُد َو َم ْن َك َ
لهم .جاء في سفر الرؤيا آخر الكتب المقدسةَ :ف َم ْن َك َ
ان َي ْ ْ َ
ِ
يعا
َب ْع ُد َو َم ْن ُه َو َب ٌّار َفْلَيتََب َّرْر َب ْع ُد َو َم ْن ُه َو ُمَق َّد ٌس َفْلَيتََق َّد ْس َب ْع ُد ألَ َّن اْل َوْق َت َق ِر ٌ
يب وأن الرب آتي َس ِر ً
ازي ُك َّل و ِ
اح ٍد َك َما َي ُكو ُن َع َملُ ُه .السماع لكلمة هللا بقلب مبرد وروح معاكسة تزيد
َوأ ْ
ُج َرِته َمعه لي َج ِ َ
َ
على صالبة القلب .فمن المسؤول في التالي؟

االعتقاد الشائع بأن هللا وراء كل ما يحدث لإلنسان ومنه يأتي الخير والشر على السواء هو في

ِ
ِ
الحقيقة سخيف وخداع .يقول الكتاب المقدسَ :ه ْل َس ِم ْعتُ ْم أ َّ
اء ُم اًر
اء َع ْذباً َو َم ً
َن َن ْبعاً َواحداً ُي ْعطي َم ً
ِ
احد ٍة؟ أَم هل يم ِكن ،يا ِإ ْخوِتي ،أ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
َن
َن تُ ْثم َر الت َين ُة َزْيتُوناً أ َِو اْل َك ْرَم ُة تيناً؟ َك َذلِ َك ال ُي ْمك ُن أ ْ
ْ
م ْن َع ْي ٍن َو َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ َ

ِ
ِ
َّ
اء َع ْذباً .وهم يقولون :هذا ما كتبه هللا علي .هذا مكتوب ال يمكن تغييره .هذه
ُي ْعط َي الن ْب ُع اْل َمال ُح َم ً
أفكار اليهود والعرب الى اليوم .فهم يعتقدوا أن الكفر والعصيان هم من قصد هللا وهم يصدقون أن

هللا يرضى بهالك االشرار .وهذه خرافات ووهم .وإال فالمسئول عن الكفر والتعصب يكون هللا أوال.
وهذا غير معقول ،كيف هللا المحب يقدر يكون هو المسؤول على الكفر والتعصب والقساوة .حاشا.

هللا ي ِريد أ َّ ِ
يع َّ ِ
صو َن
ُ ُ
َن َجم َ
الناس َي ْخُل ُ
ِ
اسِ :
الن ِ
هللاِ َو َّ
يح
اإل ْن َس ُ
ان َي ُسوعُ اْل َمس ُ

طوِ
ِ
وإَِلى م ْع ِرَف ِة اْل َح ِق ُيْقِبُلو َن ألََّن ُه ُي َ ِ
ِ
احٌد َب ْي َن
وج ُد إَل ٌه َواحٌد َوَوسي ٌ َ
َ
َ
َّ ِ
ِ
َج ِل اْل َج ِمي ِع.
الذي َب َذ َل َنْف َس ُه ف ْدَي ًة أل ْ

أكيد أن في حكمته وقوته الرب يستخدم حتى كفر الناس ليجعل آخرين يؤمنون به بالحق .هكذا رآه

الرسول بولس حول اليهود فقال في رسالته الى روما :واْلو ِاقع أََّنه َكما ُك ْنتُم أ َْنتُم ِفي اْلم ِ
اضي َغ ْي َر
َ
ْ ْ
َ َ ُ ُ َ
يعين ِلِلِ
ط ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
يع ِ ِ ِ
ِ
اآلن ِنْلتُ ُم َّ
اآلن ُه ْم َغ ْي ُر ُمط َ
اعت ِه ْم ُه ْمَ ،ف َك َذل َك َ
ين لِل َوَلكَّن ُك ُم َ
ُمط َ
الر ْح َم َة م ْن َج َّراء َع َد ِم َ َ
لِيناُلوا هم أَيضاً ا َّلرحم َة ِمن ج َّر ِاء َّ ِ َِّ ِ
ِ
ِ
يع َمعاً ِفي َع َد ِم
ََ
الر ْح َمة التي نْلتُ ُم َ
ُْ ْ
َْ ْ َ
وها أ َْنتُ ْمَ .فإ َّن هللاَ َحَب َس اْل َجم َ
َّ
اع ِة لِ َكي َي ْر َح َم ُه ْم َج ِميعاً .من الواضح أن من يقسي قلبه لدعوة يسوع فهو يبتعد أكثر عن هللا
الط َ
ْ
اآلب وهو يصبح بال رأفة وال حنو وذو قلب صلب ويكون هو المسؤول الوحيد على مصيره.

وااليمان المختبئ ما يكفي للحصول على السالم مع هللا والغفران والفرح والضمان والخالص .في
أيام يسوع ،أشخاص أصحاب السلطة كانوا يؤمنون به ،لكنهم ما كانوا يعترفون به أمام الناس خوفا
من فقد وظائفهم وسمعتهم .ويقول الرب يسوع في إنجيل متىُ :ك ُّل م ْن َي ْعتَ ِر ُ ِ
الن ِ
َمام َّ
اس،
َ
ف بي أ َ َ
ِِ
ِ
ات ،وُك ُّل من ي ْن ِكرِني أَمام َّ ِ ِ
ام
ام أَِبي َّال ِذي ِفي َّ
أْ
َعتَ ِر ُ
الس َم َاو َ َ ْ ُ ُ
الناس ،أ ُْنك ُرهُ أََنا أ َْيضاً أ َ
ف أََنا أ َْيضاً به أ َ
َم َ
ََ
َم َ
السماو ِ
ِ َّ ِ ِ
ات.
أَبي الذي في َّ َ َ
خبر االنجيل هو مفرح للبسطاء .أما الدينيون وأصحاب المناصب فهم مكتفيين بما لهم وهذه هي
إيمانا؛ وكذلك اإليمان بدون أعمال فهو إيمان ميت.
مكافأتهم .في الواقع اإليمان الذي يختبئ ليس ً

من يريد أن يرضي الناس ال يستطيع أن يرضي هللا .ونحن نقول مع بطرسِ :إَلى َم ْن َن ْذ َه ُب َيا
ِ
ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
ِ
ين
وس هللا .آمين .اَلن ْع َم ُة َم َع َجمي ِع الذ َ
َر ُّب َو ِع ْن َد َ
آمَّنا َو َع َرْفَنا أََّن َك ُق ُّد ُ
الم اْل َحَياة األََبديَّةَ ،ن ْح ُن َ
ك َك ُ
ٍ ِ
ي ِحبُّو َن ربََّنا يسوع اْلم ِس ِ
ين.
يح في َع َد ِم َف َساد .آم َ
َ َُ َ َ َ
ُ

