
Sunnuntai 05.04.2020- Joh. 12 : 1-8. Aihe : Kunnian kuninkaan alennustie: Ps. 

22:2-6 tai Ps. 118:26-29 ; Jes. 50:4-10 tai Sak. 9:9-10 ; Fil. 2:5-11 ; 2. Kor. 2:14-17 

  مرحبا بكم في االستماع الى عظة اليوم وهي من إنجيلو سالم المسيح لكم إخوتي 
 : يسوع  ربناإليكم القراءة باسم الثمانية. األولى الى يوحنا، االصحاح طناش وااليات 

ُثمَّ َقْبَل اْلِفْصِح ِبِستَِّة َأيَّاٍم َأَتى َيُسوُع ِإَلى َبْيِت َعْنَيا َحْيُث َكاَن ِلَعاَزُر اْلَمْيُت الَِّذي  
َفَصَنُعوا َلُه ُهَناَك َعَشاًء. َوَكاَنْت َمْرَثا َتْخِدُم َوَأمَّا ِلَعاَزُر َفَكاَن َأَحَد  َأَقاَمُه ِمَن اأَلْمَواتِ 

َفَأَخَذْت َمْرَيُم َمنًا ِمْن ِطيِب َناِرِديٍن َخاِلٍص َكِثيِر الثََّمِن َوَدَهَنْت َقَدَمْي   اْلُمتَِّكِئيَن َمَعُه.
َفَقاَل َواِحٌد ِمْن تاَلِميِذِه   اْمَتََلَ اْلَبْيُت ِمْن َراِئَحِة الطِ يبِ َيُسوَع َوَمَسَحْت َقَدَمْيِه ِبَشْعِرَها فَ 

ِلَماَذا َلْم ُيَبْع َهَذا الطِ يُب   َوُهَو َيُهوَذا ِسْمَعاُن اإِلْسَخْرُيوِطيُّ اْلُمْزِمُع َأْن ُيَسلِ َمُه:
نَُّه َكاَن ُيَباِلي ِباْلُفَقَراِء َبْل أَلنَُّه َكاَن  َقاَل َهَذا َلْيَس ألَ  يَناٍر َوُيْعَط ِلْلُفَقَراِء؟ ِبثاَلَثِمَئِة دِ 

ْنُدوُق ِعْنَدُه َوَكاَن َيْحِمُل َما ُيْلَقى ِفيِه. اْتُرُكوَها ِإنََّها ِلَيْوِم  َفَقاَل َيُسوُع:  َساِرقًا َوَكاَن الصُّ
   . َلْسُت َمَعُكْم ِفي ُكلِ  ِحينٍ مَّا َأَنا فَ َتْكِفيِني َقْد َحِفَظْتُه أَلنَّ اْلُفَقَراَء َمَعُكْم ِفي ُكلِ  ِحيٍن َوأَ 

 هذه كلمة هللا. المجد للرب
 

العالم . بسبب فيروس كرونا القاتليوم االحد القادم إن شاء هللا هو عيد الفصح. و 
يقوينا   أننصلي الى هللا أبينا  لكننا. الخوفوفي الوباء مصاب بهذا كله هو 

في أقرب  وضع حد لهذا الفيروسيلعالم و هذا ا  يرحمكما نصلي أن  بكلمته كل يوم 
في الطبيعة والمياه نسان الذي نشره اال  جميع الفيروسات هي عواقب شر   وقت.

ظهر  الرب يسوع و لقوى الشر، الشيطان.  عضخاغصبا منه العالم و والزراعة. 
 إلهنا ومخلصنا.   سلطانال شيء يفلت من ف. عدو الحياة أعماليعطل ل
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موت: في عيد الفصح اليهودي وفي  يسحيث مكان الوقت و اليعرف الرب كان 
فهيأوا له   ولما كان في الطريق الى أورشليم وقف في قرية بيت عنياأورشليم. 

. مرثا بفرح  استقبلوا يسوعاه تخ الفرح. لعازر وأُ  يكون هناك يسوع  عشاء. حيث يكون 
َأَخَذْت  معبرة حبَّها للرب يسوع َمْرَيُم و  .يسوع َمعَ ُمتَِّكئ َوِلَعاَزُر َكاَن العشاء  تحضر 

قارورة طيب غالي الثمن من الناردين النقي وسكبتها على قدمي يسوع ومسحتهما 
 .  بشعرها. فامتَل البيت برائحة الطيب

فز مد عيا أنه يبالي بالفقراء ــقفيهوذا اإلسخريوطي وطيبة الرائحة لم ترض ذوق 
أعطى  ِلَماَذا َلْم ُيَبْع َهَذا الطِ يُب ِبثاَلَثِمَئِة ِديَناٍر َوُيْعَط ِلْلُفَقَراِء؟ بتعاطف منافق: وقال 

َقاَل أضاف أن يهوذا االسخريوطي . والتلميذ يوحنا راتب سنة عملحتى الثمن وهو 
ْنُدوُق ِعْنَدُه َوَكاَن   َهَذا َلْيَس أَلنَُّه َكاَن ُيَباِلي ِباْلُفَقَراِء َبْل ألَنَُّه َكاَن َساِرقًا َوَكاَن الصُّ

 َيْحِمُل َما ُيْلَقى ِفيِه. 

وِح :  الربهل تذكر قول  َماَواتِ ُطوَبى ِلْلَمَساِكيِن ِبالرُّ الرَّبَّ  ؟ أَلنَّ َلُهْم َمَلُكوَت السَّ
نرفع   قترب بهدوء لعيد الفصححن نن و  .شعبه االسيرُر  ــقِ ــِلْلَمَساِكيِن َواَل َيْحتَ  يسمع

ِلَيُقْل َأَبدًا   ،ِلَيْبَتِهْج َوَيْفَرْح ِبَك َجِميُع َطاِلِبيكَ ونقول:  40هذا الحمد من المزمور 
. َعْوِني   ،الرَّبُّ َيْهَتمُّ ِبي ،َأمَّا َأَنا َفِمْسِكيٌن َوَباِئٌس  ُمِحبُّو َخاَلِصَك: َيَتَعظَُّم الرَّبُّ

   َوُمْنِقِذي َأْنَت. َيا ِإَلِهي اَل ُتْبِطئ.

. في ليلة  فرعون العبودية عند من الفصح عند اليهود هو ذكرى خالص هللا آلبائهم 
ِبَعَجَلٍة َوَأْحَقاُؤُكْم )أي خروف الفصح( َتْأُكُلوَنُه : لهم قال هللا ن مصرخروجهم م

. وهو  َمْشُدوَدٌة َوَأْحِذَيُتُكْم ِفي َأْرُجِلُكْم َوِعِصيُُّكْم ِفي َأْيِديُكْم. َفَيُكوُن َهَذا ِفْصحًا ِللرَّبِ  
حيوانية من   ذبائحعيد سنوي لكل شعب إسرائيل القديم كانوا يجتمعون فيه ويقدون  

خطاياهم حتى جاء المسيح المسمى حمل هللا الذي يرفع خطية العالم. فهو  أجل 
هو  أصبح ف في عيد الفصح صلبنهاية الذبائح الحيوانية من أجل الخطايا النه 



  .َداَن اْلَخِطيََّة ِفي اْلَجَسدِ فَأْرَسَلُه ِفي ِشْبِه َجَسِد اْلَخِطيَِّة َوأَلْجِل اْلَخِطيَِّة  هللا. فصحنا
جميع   نا منغسليل يكفي  يسوع  دم   .َأْجِل َتْبِريِرَنامن  قامَ ِمْن َأْجِل َخَطاَياَنا وَ  مات
   .ويطهر ضمائرنا هلل ياناخط

. الرب يسوع  االثني عشرمن حد وااالسخريوطي. كان  يهوذالكن نرجع قليال الى 
مه كما علم كل  وأحبه كما أحب كل تالميذه. وعل  اختاره كما اختار كل تالميذه. 

ة أن يبشر بملكوت السماوات ويصنع معجزات مثلما أعطى خدمتالميذه. وأعطاه ال
فرص عديدة   أعطاهف خائن كان هذا وذا ه ي عرف أنييسوع  كان الرب . هتالميذكل ل

   كان يحب المال أكثر.ف  هو  أماليغير سلوكه. 

التالميذ  . هم سيسلمهن واحد منأخذه يسوع مع تالميذه أخبرهم أ في آخر عشاء
وبدأوا يسألونه واحدا بعد اآلخر: هل أنا؟ فأجاب يسوع: هو الذي أعطيه   واحزن

سمعان اإلسخريوطي. اللقمة التي أغمسها. ثم غمس اللقمة وأعطاها ليهوذا بن 
فذهب  . : أسرع في ما نويت أن تعملهله فقال يسوع ،وبعد اللقمة دخله الشيطان

: َماَذا ُتِريُدوَن َأْن ُتْعُطوِني َوَأَنا ُأَسلِ ُمُه ِإَلْيُكْم؟  لهم َوَقالَ والشيوخ ِإَلى ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة 
ِة.   هذا ثمن عبد حسب شرية موسى؛ وثمن راعي صالح َفَجَعُلوا َلُه َثاَلِثيَن ِمَن اْلِفضَّ

صديقي  : حتى 41في المزمور مذكورة  ة االسخريوطيخيان حسب النبي زكريا.
   .طعامي قد انقلب علي ورفع علي عقبهالمالزم لي الذي وثقت به اآلكل من 

يسوع جعله يقبل الموت صلبا حتى من أجيل يهوذا االسخريوطي؛ أما حب  حب  
ةِ هذا الخداع فجعله يبيع سيده ب هو رفضه لكلمة  . حماقة االنسان  َثاَلِثيَن ِمَن اْلِفضَّ

  إختاريسوع لمذا طبعا يجي السؤال: المال إلها في حياته.  المسيح إبن هللا ووضع 
  نبوءاتال م  تـت  لكياختاره الرب يسوع سيخدعه ويبيعه؟ هذا وهو يعرف أنه يهوذا 

يغير مشيئة هللا لخالص البشرية   نفهذا ل ، الرب غدرما حتى لو . هالمختصة ب



َأمَّا َيُسوُع   ؤثر على حب  يسوع له كما هو مكتوب:تلم  غدارة يهوذا بآالم المسيح. و 
َتُه الَِّذيَن ِفي اْلَعاَلِم َأَحبَُّهْم ِإَلى اْلُمْنَتَهى.... اْلِفْصحِ َقْبَل ِعيِد     ِإْذ َكاَن َقْد َأَحبَّ َخاصَّ

ة  ممكن نضيف فكرة أخرى كذلك: لمذا هللا اختارنا وهو يعرف أننا خطاة؟  هذه ماد 
 . من نفسه اختار مصير روحهفهو يهوذا االسخريوطي أما للتفكير. 

ْيَطاُن ِفي َقْلِب َيُهوَذا ِسْمَعاَن اإِلْسَخْرُيوِطيِ  يقول الكتاب:  ِحيَن َكاَن اْلَعَشاُء َأْلَقى الشَّ
جع  ندم ور  يهوذا هذا ، ى يسوع صدرن الحكم علأ شافبعدما ثم  سيده.   َأْن ُيَسلِ مَ 

يمس   الندم لكنهم رفضوه.  الفضةالثالثين ورد  لهم  والشيوخ رؤساء الكهنةد عن
وال الدموع المر ة مثلما تنتجه التوبة   في القلبألم فيه  ليسلتحسين الصورة السمعة 

.  ، وتلميذ آخر هرب عريانبطرس نكر الرب ثلث مرات.  التالميذنراه في  كما
 معا. وبقوا هم تابوا وتلم وا كل  لكن وكلهم تشتتوا. 

عند أعداء يسوع ومنهم الى شجرة حيث  ع ج ر ندم فقط و أما يهوذا االسخريوطي فهو 
في القبر  و ت ـكان مي  أقامه الرب بعدما الذي   لعازريسوع كان في بيت شنق نفسه. 

  من آمن بي ،هو القيامة والحياةأنا :  في ذاك النهار قال الرب يسوع. أربعة أيام
مستعد   فهو. به المسيح ينادي الى التوبة وااليمان والرب يسوع  .وإن مات فسيحيا

بالسالم والفرح والضمان  هيمَل حياتو أن يغير حياة كل من يأتي اليه بتواضع 
 ويقين الحياة األبدية.  

اِرُق اَل َيْأِتي ِإالَّ ِلَيْسِرَق َوَيْذَبَح َوُيْهِلَك َوَأمَّا يقول الرب يسوع في هذا االنجيل:  َأَنا  َالسَّ
اِلُح َوالرَّاِعي   َفَقْد َأَتْيُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة َوِلَيُكوَن َلُهْم َأْفَضُل. َأَنا ُهَو الرَّاِعي الصَّ

اِلُح َيْبِذُل َنْفَسُه َعِن اْلِخَراِف.    خراف المسيح تسمع صوته وتأتي اليه. الصَّ

ُنْصَرِتِه ِفي اْلَمِسيِح ُكلَّ ِحيٍن، َوُيْظِهُر ِبَنا َراِئَحَة  ُشْكرًا ّلِلَِّ الَِّذي َيُقوُدَنا ِفي َمْوِكِب 
   آمين.... َمْعِرَفِتِه ِفي ُكلِ  َمَكاٍن. أَلنََّنا َراِئَحُة اْلَمِسيِح الذَِّكيَِّة ّلِلَِّ 


