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سالم المسيح لكم إخوتي ومرحبا بكم في االستماع الى عظة اليوم وهي من إنجيل
يوحنا ،االصحاح طناش وااليات األولى الى الثمانية .إليكم القراءة باسم ربنا يسوع:
ِ ِ
ِ
ِ
ان لِ َع َازُر اْل َم ْي ُت َّال ِذي
ص ِح ِبستَّة أََّيا ٍم أَتَى َي ُسوعُ ِإَلى َب ْيت َع ْن َيا َح ْي ُث َك َ
ثُ َّم َقْب َل اْلف ْ
أََقامه ِمن األَمو ِ
ات َفص َنعوا َله هَناك ع َشاء .وَك َان ْت مرثَا تَ ْخ ِدم وأ َّ ِ
َح َد
َما ل َع َازُر َف َك َ
َْ
ان أ َ
ُ َ
َ ُ ُ ُ َ َ ً َ
َ ُ َ َْ
َخ َذ ْت م ْريم مناً ِم ْن ِط ِ
ين َخالِ ٍ
ص َكِث ِ
يب َن ِارِد ٍ
ير الثَّ َم ِن َوَد َه َن ْت َق َد َمي
ين َم َع ُهَ .فأ
اْل ُمتَّ ِكِئ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
يسوع ومسحت َقدمي ِه ِب َشع ِرها َفامتَ ََلَ اْلبيت ِمن رِائح ِة ِ
يب َفَقال و ِ
الط ِ
احٌد ِم ْن تالَ ِم ِيذِه
َ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َْ
َْ ُ ْ َ َ
ْ َ ْ
َ َ
ِ
اإلسخري ِ
ِ
وط ُّي اْلم ْزِمع أ ْ ِ ِ
يب
َو ُه َو َي ُهوَذا س ْم َع ُ
ان ِ ْ َ ْ ُ
َن ُي َسل َم ُه :ل َما َذا َل ْم ُي َب ْع َه َذا الط ُ
ُ ُ
ِ
ِبثالَثَ ِم َئ ِة ِدين ٍار ويع َ ِ ِ
ِ
ان
ان ُيَبالي ِباْلُفَق َراء َب ْل ألََّن ُه َك َ
ال َه َذا َل ْي َس ألََّن ُه َك َ
َ َُْ
ط لْلُفَق َراء؟ َق َ
ِِ
ِ
ِ
وها ِإَّن َها لَِي ْو ِم
ان ُّ
الص ْن ُدو ُق ع ْن َدهُ َوَك َ
َس ِارقاً َوَك َ
ال َي ُسوعُْ :ات ُرُك َ
ان َي ْحم ُل َما ُيْلَقى فيهَ .فَق َ
ين َوأَ َّما أ ََنا َفَل ْس ُت َم َع ُك ْم ِفي ُك ِل ِح ٍ
َن اْلُفَق َراء َم َع ُك ْم ِفي ُك ِل ِح ٍ
ظ ْت ُه أل َّ
ين.
تَ ْك ِف ِيني َق ْد َحِف َ
َ
هذه كلمة هللا .المجد للرب
يوم االحد القادم إن شاء هللا هو عيد الفصح .وبسبب فيروس كرونا القاتل .العالم
كله هو مصاب بهذا الوباء وفي الخوف .لكننا نصلي الى هللا أبينا أن يقوينا
بكلمته كل يوم كما نصلي أن يرحم هذا العالم ويوضع حد لهذا الفيروس في أقرب

وقت .جميع الفيروسات هي عواقب شر االنسان الذي نشره في الطبيعة والمياه
والزراعة .والعالم غصبا منه خاضع لقوى الشر ،الشيطان .والرب يسوع ظهر

ليعطل أعمال عدو الحياة .فال شيء يفلت من سلطان إلهنا ومخلصنا.

كان الرب يعرف الوقت والمكان حيث سيموت :في عيد الفصح اليهودي وفي
أورشليم .ولما كان في الطريق الى أورشليم وقف في قرية بيت عنيا فهيأوا له

عشاء .حيث يكون يسوع هناك يكون الفرح .لعازر وأُختاه استقبلوا يسوع بفرح .مرثا
َخ َذ ْت
ان ُمتَّ ِكئ َم َع يسوع .و َم ْرَي ُم معبرة َّ
حبها للرب يسوع أ َ
حضرت العشاء َولِ َع َازُر َك َ
قارورة طيب غالي الثمن من الناردين النقي وسكبتها على قدمي يسوع ومسحتهما
بشعرها .فامتَل البيت برائحة الطيب.
وطيبة الرائحة لم ترض ذوق يهوذا اإلسخريوطي فق ـفز مدعيا أنه يبالي بالفقراء
ِ
ِ
ط لِْلُفَق َر ِاء؟ أعطى
يب ِبثالَثَ ِمَئ ِة ِد َين ٍار َوُي ْع َ
وقال بتعاطف منافق :ل َما َذا َل ْم ُي َب ْع َه َذا الط ُ
ال
حتى الثمن وهو راتب سنة عمل .والتلميذ يوحنا أضاف أن يهوذا االسخريوطي َق َ
ِ
ِ
ِ
ان
ان ُّ
الص ْن ُدو ُق ع ْن َدهُ َوَك َ
ان َس ِارقاً َوَك َ
ان ُي َبالي ِباْلُفَق َراء َب ْل ألََّن ُه َك َ
َه َذا َل ْي َس ألََّن ُه َك َ
يح ِمل ما يْلَقى ِف ِ
يه.
َْ ُ َ ُ
السماو ِ
طوبى لِْلمس ِ
اك ِ
الرو ِح أل َّ
الر َّب
ات؟ َّ
ين ِب ُّ
َن َل ُه ْم َمَل ُك َ
وت َّ َ َ
هل تذكر قول الربَ َ َ ُ :
يسمع لِْلمس ِ
اك ِ
ين َوالَ َي ْحتَ ـ ِق ـ ُر شعبه االسير .ونحن نقترب بهدوء لعيد الفصح نرفع
ََ
هذا الحمد من المزمور  40ونقول :لِيبتَ ِهج ويْفرح ِبك ج ِميع َ ِ
يك ،لِ َيُق ْل أ ََبداً
طالِب َ
َْ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ
صك :يتَع َّ
ِ
ِ
ِ
الر ُّب َي ْهتَ ُّم ِبيَ ،ع ْوِني
ين َوَب ِائ ٌسَّ ،
ظ ُم َّ
الر ُّب .أ َّ
َما أ ََنا َفم ْس ِك ٌ
ُمحُّبو َخالَ َ َ َ
َو ُم ْن ِق ِذي أ َْن َتَ .يا ِإَل ِهي الَ تُْب ِطئ.
الفصح عند اليهود هو ذكرى خالص هللا آلبائهم من العبودية عند فرعون .في ليلة
ٍ
اؤ ُك ْم
خروجهم من مصر قال هللا لهم :تَأ ُ
ْكلُ َ
َحَق ُ
ون ُه (أي خروف الفصح) ِب َع َجَلة َوأ ْ
م ْشدودةٌ وأَح ِذيتُ ُكم ِفي أَرجلِ ُكم و ِع ِ
ِ
صحاً لِ َّلر ِب .وهو
صُّي ُك ْم ِفي أ َْي ِد ُ
يك ْمَ .ف َي ُكو ُن َه َذا ف ْ
ُْ ْ َ
َ ُ َ َ ْ َ ْ
عيد سنوي لكل شعب إسرائيل القديم كانوا يجتمعون فيه ويقدون ذبائح حيوانية من

أجل خطاياهم حتى جاء المسيح المسمى حمل هللا الذي يرفع خطية العالم .فهو
نهاية الذبائح الحيوانية من أجل الخطايا النه في عيد الفصح صلب فأصبح هو

ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ان اْل َخ ِطَّي َة ِفي اْل َج َس ِد.
َج ِل اْل َخطَّية ف َد َ
فصحنا .هللا أ َْرَسَل ُه في ش ْبه َج َسد اْل َخطَّية َوأل ْ
ِ
َج ِل تَ ْب ِر ِ
يرَنا .دم يسوع يكفي ليغسلنا من جميع
َج ِل َخ َ
قام من أ ْ
مات م ْن أ ْ
ط َاي َانا َو َ
خطيانا ويطهر ضمائرنا هلل.

لكن نرجع قليال الى يهوذا االسخريوطي .كان واحد من االثني عشر .الرب يسوع
اختاره كما اختار كل تالميذه .وأحبه كما أحب كل تالميذه .وعلمه كما علم كل

تالميذه .وأعطاه الخدمة أن يبشر بملكوت السماوات ويصنع معجزات مثلما أعطى
لكل تالميذه .كان الرب يسوع يعرف أن يهوذا هذا كان خائن فأعطاه فرص عديدة
ليغير سلوكه .أما هو فكان يحب المال أكثر.
في آخر عشاء أخذه يسوع مع تالميذه أخبرهم أن واحد منهم سيسلمه .التالميذ

حزنوا وبدأوا يسألونه واحدا بعد اآلخر :هل أنا؟ فأجاب يسوع :هو الذي أعطيه
اللقمة التي أغمسها .ثم غمس اللقمة وأعطاها ليهوذا بن سمعان اإلسخريوطي.

وبعد اللقمة دخله الشيطان ،فقال يسوع له :أسرع في ما نويت أن تعمله .فذهب
ِ
ِ
ِ
َن تُ ْع ُ ِ
ُسلِ ُم ُه ِإَل ْي ُك ْم؟
يدو َن أ ْ
ال لهمَ :ما َذا تُ ِر ُ
إَلى ُرَؤ َساء اْل َك َه َنة والشيوخ َوَق َ
طوني َوأََنا أ َ
ِ
ين ِم َن اْل ِف َّ
ض ِة .هذا ثمن عبد حسب شرية موسى؛ وثمن راعي صالح
َف َج َعلُوا َل ُه ثَالَث َ
حسب النبي زكريا .خيانة االسخريوطي مذكورة في المزمور  :41حتى صديقي
المالزم لي الذي وثقت به اآلكل من طعامي قد انقلب علي ورفع علي عقبه.
حب يسوع جعله يقبل الموت صلبا حتى من أجيل يهوذا االسخريوطي؛ أما حب
ِ
ين ِم َن اْل ِف َّ
ض ِة .حماقة االنسان هو رفضه لكلمة
هذا الخداع فجعله يبيع سيده بثَالَث َ
المسيح إبن هللا ووضع المال إلها في حياته .طبعا يجي السؤال :لمذا يسوع إختار
يهوذا هذا وهو يعرف أنه سيخدعه ويبيعه؟ الرب يسوع اختاره لكي تـتم النبوءات

المختصة به .حتى لو ما غدر الرب ،فهذا لن يغير مشيئة هللا لخالص البشرية

بآالم المسيح .وغدارة يهوذا لم تؤثر على حب يسوع له كما هو مكتوب :أ َّ
َما َي ُسوعُ
اصتَه َّال ِذ ِ
ِِ ِ
َحَّب ُه ْم ِإَلى اْل ُم ْنتَ َهى.
َح َّب َخ َّ ُ َ
ص ِحِ ...إ ْذ َك َ
ين في اْل َعاَل ِم أ َ
ان َق ْد أ َ
َقْب َل عيد اْلف ْ
ممكن نضيف فكرة أخرى كذلك :لمذا هللا اختارنا وهو يعرف أننا خطاة؟ هذه مادة
للتفكير .أما يهوذا االسخريوطي فهو اختار مصير روحه من نفسه.
اإلسخري ِ
ِ
ط ِ
ِ
ان اْل َع َشاء أَْلَقى َّ
وط ِي
ان في َقْل ِب َي ُهوَذا س ْم َع َ
الش ْي َ ُ
ين َك َ
يقول الكتاب :ح َ
ان ِ ْ َ ْ ُ
ُ
َن ُي َسلِ َم سيده .ثم بعدما شاف أن الحكم على يسوع صدر ،يهوذا هذا ندم ورجع
أْ
عند رؤساء الكهنة والشيوخ ورد لهم الثالثين الفضة لكنهم رفضوه .الندم يمس

السمعة لتحسين الصورة ليس فيه ألم في القلب وال الدموع المرة مثلما تنتجه التوبة
كما نراه في التالميذ .بطرس نكر الرب ثلث مرات ،وتلميذ آخر هرب عريان.
وكلهم تشتتوا .لكن كلهم تابوا وتلموا وبقوا معا.
أما يهوذا االسخريوطي فهو ندم فقط ورجع عند أعداء يسوع ومنهم الى شجرة حيث
شنق نفسه .يسوع كان في بيت لعازر الذي أقامه الرب بعدما كان ميـت وفي القبر

أربعة أيام .في ذاك النهار قال الرب يسوع :أنا هو القيامة والحياة ،من آمن بي
وإن مات فسيحيا .والرب يسوع المسيح ينادي الى التوبة وااليمان به .فهو مستعد
أن يغير حياة كل من يأتي اليه بتواضع ويمَل حياته بالسالم والفرح والضمان

ويقين الحياة األبدية.
ِ
ِق َوَي ْذَب َح
يقول الرب يسوع في هذا االنجيل :اَ َّ
ِق الَ َيأْتي ِإالَّ لِ َي ْسر َ
لسار ُ
الر ِ
ِ
الصالِ ُح
ض ُل .أ ََنا ُه َو َّ
اعي َّ
َفَق ْد أَتَ ْي ُت لتَ ُكو َن َل ُه ْم َحَياةٌ َولِ َي ُكو َن َل ُه ْم أَ ْف َ
الصالِح يب ِذل نْفسه ع ِن اْل ِخر ِ
اف .خراف المسيح تسمع صوته وتأتي اليه.
َّ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ
َ

َما أ ََنا
َوُي ْهلِ َك َوأ َّ
الر ِ
اعي
َو َّ

ِ ِ َّ ِ
ِ
ِ
يح ُك َّل ِح ٍ
ظ ِه ُر ِب َنا َرِائ َح َة
ص َرِت ِه ِفي اْل َم ِس ِ
ينَ ،وُي ْ
ُش ْك اًر َّّلِل الذي َيُق ُ
ود َنا في َم ْو ِكب ُن ْ
يح َّ
َم ْع ِرَفِت ِه ِفي ُك ِل َم َك ٍ
الذ ِكَّي ِة َِّّلِلِ ...آمين.
ان .ألََّنَنا َرِائ َح ُة اْل َم ِس ِ

