االمتنان Sunnuntai 17.09.2017- Joh. 5: 1-15. Aihe: Kiitollisuus-

نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي من إنجيل يوحنا ،االصحاح

الخامس واآليات االولى الى الخامس عشر .اليكم القراءة مع دعائي الى الرب أن يضيء بنوره

علينا ويقوينا بكلمته باسم يسوع المسيح .آمين .إنجيل يوحنا االصحاح  5واآليات  1الى :15
ِ
ع ِإَلى أُور َشلِيم ِفي أَح ِد األ ِ
ان ِباْلُقْر ِب ِم ْن َب ِ
اب اْل َغَن ِم ِفي
َوَب ْع َد ذلِ َك َص ِع َد َي ُسو ُ
ْ
َعَياد اْلَي ُهوِدَّية َوَك َ
َ
ُ َ
ِ ِ
ِ
أ ِ
ِ
يها َج ْم ٌع َك ِب ٌير ِم َن اْل َمْر َضى
س َق َ
اعات َيْرُق ُد ف َ
ُ
اس ُم َها ِباْلع ْب ِرَّية َب ْي ُت ح ْس َدا َح ْوَل َها َخ ْم ُ
يم ِبْرَك ٌة ْ
ُور َشل َ
ِ
ِ
ِ
ان َيأ ِْتي ِم ْن ِحين ِآل َخَر
اه اْل ِبْرَك ِة أل َّ
ين َيْن َتظُرو َن أ ْ
َن َم الكاً َك َ
م ْن ُع ْمَيان َو ُعْرج َو َم ْشُلولِ َ
َن َت َت َحَّر َك مَي ُ
ِ
ِ
ض ُه.
ان َمَر ُ
ان َّالذي َيْن ِز ُل أ ََّوالً ُي ْش َفى َم ْه َما َك َ
اء َها َف َك َ
ِإَلى اْل ِبْرَكة َوُي َحِِّر ُك َم َ

ِ
ع رِ
ط ِويَل ًة اْنَق َض ْت
ف أ َّ
َن ُمَّد ًة َ
ان ِعْن َد اْل ِبْرَك ِة َم ِر ٌ
اك َف َعَر َ
اقداً ُهَن َ
يض ُمْن ُذ َث َمان َوَث الث َ
َوَك َ
ين َسَن ًة َر ُ
آه َي ُسو ُ َ
ان يْل ِق ِ
يض :يا سِي ُدَ ،لي ِ
َو ُه َو َعَلى ِتْل َك اْل َح ِ
يني ِفي
ال َف َسأََل ُه :أ َُت ِر ُ
يد أ ْ
َن ُت ْش َفى؟ َفأ َ
س لي ِإْن َس ٌ ُ
َج َاب ُه اْل َم ِر ُ َ َ ِّ ْ َ
ِ
ِ ِ
اءَ .وَك ْم ِم ْن َمَّرة َح َاوْل ُت ُّ
ع:
ال َل ُه َي ُسو ُ
ولَ ،ف َك َ
ان َغ ْيرِي َيْن ِز ُل َقْبلي َدائماًَ .فَق َ
الن ُز َ
اْل ِبْرَكة َم َتى َت َحَّر َك اْل َم ُ
ُقمِ ِ ِ
شَ .وِفي اْل َح ِ
ام ِ
ان َذلِ َك َي ْوَم َس ْبت.
ال ُش ِف َي َّ
الر ُج ُل َو َح َم َل ِفَر َ
ْ
اشهُ َو َم َشىَ .وَك َ
احم ْل فَار َش َك َو ْ
ِ
ِ
َع َاد ِإَل َّي
َن َت ْح ِم َل ِفَر َ
ال اْلَي ُه ُ
ود لِ َّلر ُج ِل َّالذي ُش ِف َي :اْلَي ْوَم َس ْب ٌت َال َي ِح ُّل َل َك أ ْ
َج َاب ُه ْمَّ :الذي أ َ
اش َكَ .فأ َ
َفَق َ
َّ ِ
ِ
ام ِ
ام ِ
ش؟
اح ِم ْل ِفَر َ
اح ِم ْل ِفَر َ
ال َل َكْ :
الص َّح َة ُه َو َقا َل لِيْ :
شَ .ف َسأَُل ُ
ِّ
اش َك َو ْ
وهَ :و َم ْن ُه َو الذي َق َ
اش َك َو ْ
َن يسو َع َك ِ
لك َّن اْلم ِر َ ِ
وِ
ان ِفي اْل َم َك ِ
ان َج ْم ٌع.
يض َّالذي ُش ِف َي َل ْم َي ُك ْن َي ْع ِر ُ
ان َقد ْاب َت َع َد ِإ ْذ َك َ
َ
َ
ف َم ْن ُه َو أل َّ َ ُ
َ
وبع َد َذلِ َك وج َده يسو ُ ِ
ِ
ال َل ُهَ :ها أَْن َت َق ْد ُع ْد َت َص ِحيحاً َفال َتْرِج ْع ِإَلى اْل َخ ِط َيئ ِة لَِئ ِّال
ََ ْ
ََ ُ َُ
ع في اْل َه ْي َكل َفَق َ
ِ
ِ
ود ِبذلِ َك.
الر ُج ُل أ َّ
ف َّ
َسَر َع ُي ْخ ِبُر اْلَي ُه َ
َس َوأَُ .فَل َّما َعَر َ
َن َي ُسو َع ُه َو َّالذي َش َف ُ
اه أ ْ
ُيص َيب َك َما ُه َو أ ْ
هذه كلمة هللا
راجل مشلول منذ  38سنة .كل هذه السنين أمله كان أن ِإْن َسان يجي وُيْل ِقيه ِفي اْلِبْرَك ِة لما ي َت َحَّر َك
ع
اء .يسوع شافه وشفاه .واليهود غضبوا الن يسوع عمل هذا يوم السبتَ .وَب ْع َد َذلِ َك َو َج َد َي ُسو ُ
اْل َم ُ
ِ
ِ
ال َل ُه أن صحته عادت له فال يعود يخطئ لئال يصيبه أسوء .والرجل وكأن
ذاك الرجل في اْل َه ْي َكل َفَق َ

الكالم ما عجبه الن يسوع قال له ال تعود تخطئ ،راح سريعا وأخبر اليهود وهم جاؤوا الى الرب

يشتكوا منه النه عمل صالحا يوم السبت .والدينيون قاسيين بفرائضهم .أما كالم الرب يسوع لذاك
االنسان فكان تحذير ِلما سيحدث له في المستقبل إذا عاد يخطئ .االمر مفهوم ،للخطيئة عواقب
ممكن تكون أبدية .واالسوء هو فقدان الخالص لآلالم االبدي.

مفهوم .إذا االنسان يسمع رسالة الخالص بيسوع ولكنه يرفصها ،ما يقدر يحصل على خالصه

أبدا .كما هو مكتوب :فإن أخطأنا عمدا برفضنا للمسيح بعد حصولنا على معرفة الحق ،ال تبقى

هناك ذبيحة لغفران الخطايا ،بل انتظار العقاب األكيد في لهيب النار التي ستلتهم المتمردين .ويا

له من انتظار مخيف! والذي يسمع كالم يسوع ويقبله في حياته فيجب أن يغير سلوكه ويكون
ض َّ ِ
يب
ممنون لنعمة هللا كل يوم دون خوف من الناس وال خجل وال ينكر يسوع .ابداَ .م ْن َيْرُف ُ
التأْد َ
َيْرُذ ُل َن ْف َسهَُ ،و َم ْن َي ْس َم ُع لِ َّلت ْوبِي ِخ َي ْق َتِني َف ْهماً.
 38سنة على سريره .ما هي خطيئته حتى أصابه ذاك المرض؟ ومن تركه في تلك الحالة؟ يسوع

ما سأله في هذا الموضوع .الرب تحنن وشفاه .والرب يسوع ينادي المضغوطين تحت أحمال
ذنوبهم والخوف والحيرة ويقولَ :تعاَلوا ِإَل َّي يا ج ِميع اْلم ْتع ِب َ َّ ِ ِ
َحم ِ
يح ُك ْم .تعالى
ال َوأََنا أ ُِر ُ
َ ْ
َ َ َ ُ َ
ين َوالثقيلي األ ْ َ
أنت أيضا كما أنت الى يسوع بااليمان واالعتراف بخطاياك وهو يحررك من قيودها مهما كانت.

أكيد أن كل إنسان هو خاطئ مذنب؛ أعمال ماضية ثقيلة على ضميره وهو يتأسف على الوقت

اللي خسره في أشياء باطلة أحبها .ويتمنى لو كان يقدر يرجع سنين للوراء حتى ما يعمل نفس

االغالط لكن الوقت فات .الندم ما ينفع .ما نقدر نرجع للماضي ونعيش كما نفكر به االن .لكننا
نقدر نحسن سلوكنا لحياة أفضل كل حين.

هناك أشياء عملناها في الماضي أو أمس أو هذا الصبح أو نفكر نعملها لننتقم .هذه األمور نقدر

نصلحه بالتعويض وطلب الغفران المصالحة .ويلزمنا نغفر لآلخرين أيضا وال نعطي للبغضاء مكان

نضر أنفسنا أوال .وهناك أشياء ما نقدر نصلحها .فنجيبها
في قلبنا ألننا لما نفكر في الشر فنحن ِّ
الى هللا باسم يسوع المسيح للغفران وتجديد الحياة .واالنجيل يبشرنا أن هللا غفر جميع خطايانا في
إبنه الوحيد ربنا يسوع المسيح .يقول الرب :اذهب وال تعود تخطئ .ونحن نقول :الى من نذهب يا
رب وعندك أنت كلمة الحياة األبدية ونحن آمنا أنك إبن هللا الحي ونحن نتبعك بال رجوع؟

ِ
الر ِحيم ي ْح ِس ُن ِإَلى َن ْف ِس ِه واْلَق ِ
الر ْح َم ِة.
الرو ِح َوَك ِث ُير َّ
يل ُّ
اسي يؤذي ذاتهَّ .
ُوف َ
يم َوَأر ٌ
اَ َّلر ُج ُل َّ ُ ُ
َ
الر ُّب َرح ٌ
ط ِو ُ
طاياَنا وَلم يج ِازَنا حسب آ َث ِ
الَ يح ِ
اك ُم ِإَلى األََب ِد َوالَ َي ْح ِق ُد ِإَلى َّ
امَنا .ألََّن ُه
الد ْه ِرَ .ل ْم َي ْصَن ْع َم َعَنا َح َس َب َخ َ َ َ ْ ُ َ
َُ
ََ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ض َق ِوَي ْت َر ْحم ُت ُه َعَلى َخائفيهَ .كُب ْعد اْلم ْش ِر ِ
ِم ْث ُل ْارِت َفا ِع ال َّس َم َاوات َف ْو َق األَْر ِ
ق م َن اْل َم ْغ ِر ِب أ َْب َع َد َعَّنا
َ
َ
مع ِ
اصَيَنا .يقول الكتاب أيضا :تواضعوا تحت يد هللا القديرة لكي يرفعكم عندما يحين الوقت واطرحوا
ََ
عليه ثقل همومكم كلها ألنه هو يعتني بكم.
همه سبب مرض ذاك المشلول؛ إنما قال له بعدما شفاه :ها أنت قد عدت صحيحا فال
يسوع ما ِّ
ترجع إلى الخطيئة لئال يصيبك ما هو أسوأ .أكيد أن الرب يسوع كان يعرف أن مرض ذاك الرجل

كان نتيجة خطيئة .لكن ما تهمه وال احتقره وال ذكر له خطاياه .يسوع الشافي العظيم يدعونا اليه

ليرفع خطايانا وآثامنا وتهمتها على ضمائرنا ويعطينا السالم والفرصة لحياة جديدة .بااليمان في

وعمانوئيل الذي معناه :هللا معنا.
إسمه المبارك وكلمته الحية والفعالة .إسمه معناه :هللا مخلصِّ .

الناس غارقون في محنتهم اليائسة .العالم كله مريض يسير من السيء الى االسوء أينما تلمسه

يتألم .كله أوجاع بسبب الخطيئة ورفضه لنعمة هللا بالمسيح يسوع الحي الشافي والمخلص .النبي
الرس ِبجمَل ِت ِه س ِقيم واْلَقْلب ِب َك ِ
يض.
امِل ِه َم ِر ٌ
َ ٌ َ َ
إشعياء وصف هذه الحقيقة  7قرون قبل يسوع فقالْ َّ :أ َ ُ ْ
س َلي ِ ِ
يه ع ِ
وح َلم ُتَن َّ
َخ َم ِ
ظ ْف َوَل ْم ُت َض َّم ْد
ص اْلَق َدمِ ِإَلى ِق َّم ِة َّ ْأ
َحَبا ٌ
ِم ْن أ ْ
افَيةٌُ .كُّل ُه ُجُر ٌ
وح َوأ ْ
سف َ
الر ِ ْ َ
ط َوُقُر ٌ ْ
وَلم ُتَلَّي ْن ِب َّ ِ
ِ
س َك َما
ُع ِط ُ
الزْيت .والرب يسوع يقول لنا في االنجيل :سالَماً أَ ْتُر ُك َل ُك ْم .سالَمي أ ْ
يك ْمَ .ل ْي َ
َ ْ
ِ
وب ُك ْم َوالَ َتْرَه ْب .يسوع والعالم .لمن نسمع ومن نتبع؟
يك ْم أََنا .فالَ َت ْض َ
ُع ِط ُ
ُي ْعطي اْل َعاَل ُم أ ْ
ط ِر ْب ُقُل ُ
في تلك ال ِبركة كانوا مرضى كثيرون وكانوا يعتقدوا ان م الك كان يجي من حين آلخر ويحرك الماء
في البركة فكان من ينزل األول يشفى مهما كان مرضه .وذاك المريض قال ليسوعَ :وَك ْم ِم ْن َمَّرة
َح َاوْل ُت ُّ
ان َغ ْيرِي َيْن ِز ُل َقْبلِي َد ِائماً .من قديم الزمان الناس صدقت مثل هذه الروايات.
ولَ ،ف َك َ
الن ُز َ
في بلدان كثيرة الناس يزوروا القبور ويستعملون السحر والشعوذة للحصول على الشفاء والنجاح
وغير ذلك .أما عن المالئكة فالكتاب المقدس يعلمنا أن ما هي إال أرواحا خادمة مرسلة لخدمة

الذين يرثون الخالص .التركيز في هذا الحدث هو على يسوع المسيح الذي يشفينا ويحررنا من
سلطان إبليس المسيطر على العالم بالخطايا.

وربما يسأل أحدنا :لمذا يسوع ما شفى كل المرضى الذين كانوا في تلك ال ِبركة؟ ولو الكتاب ما

يقول هل شفاهم أم ال إال أننا نؤمن أن الرب في رحمته شفاهم كلهم بالفعل .يوحنا التلميذ يبشرنا

ع ُقدَّام تالَ ِم ِ
في نهاية إنجيله قائال :وآيات أ َ ِ
يذ ِه َلم ُت ْك َت ْب ِفي َه َذا اْل ِك َت ِ
َما
ابَ .وأ َّ
ََ
ْ
ُخَر َكث َيرًة َصَن َع َي ُسو ُ َ
ِ
ِ
ِ
يح ْاب ُن َّ ِ ِ
اس ِمه .وختم
َه ِذ ِه َفَق ْد ُك ِتَب ْت لِ ُت ْؤ ِمُنوا أ َّ
َن َي ُسو َع ُه َو اْل َمس ُ
آمْن ُت ْم َحَيا ٌة ِب ْ
َّللا َول َك ْي َت ُكو َن َل ُك ْم إ َذا َ
شهادته للحق فقال :وهناك أمور أخرى كثيرة عملها يسوع ،أظن أنها لو دونت واحدة فواحدة ،لما

كان العالم كله يسع ما دون من كتب.

هللا اآلب يتعامل مع كل واحد فينا بطرق خاصة وبالصبر .فهو يعطينا دائما الفرصة لنسمع لكلمته

نطول في الكالم .الرب يريد
ونجيب بكالمنا .هللا يعرف ما نحتاج اليه قبل ما ننطق به .فما يحتاج ِّ
أن ننظر اليه بثقة وتواضع ونقول له :نعم ارحمني يا هللا حسب رحمتك ،وامح معاصي حسب كثرة
رأفتك .اغسلني كليا من إثمي ،وطهرني من خطيئتي .فإنني أقر بمعاصي ،وخطيئتي ماثلة أمامي

دائما .إليك وحدك أخطأت ،أغفر لي وأنا أطلبك باسم إبنك الحبيب يسوع المسيح .آمين.

القوة والنور للجسد الميتُ .ق ْل َكلِ َم ًة يا رب واألمور تتغير الى األفضل.
في كلمة يسوع الشفاء و ِّ
كلمة منك يا يسوع الحبيب تطفئ البغضاء المشتعلة داخلنا وتنزع كل حقد ومرارة ،كلمة واحد منك
يا رب تطمئن واتعش الروح وتفرح وتشفي.

نص اليوم يتحدث عن االمتنان والجحود .يسوع فعل الخير بشكل خاص للمرفوضين من الناس

والخير كذلك للذين ما آمنوا به .وقليلون شكروه معبرين عن إيمانهم به .أما رجال الدين فتهموا

مجدف وخاطئ النه كان يشفي الناس حتى في السبت .يسوع فعل الخير للجميع دون
يسوع أنه ِّ

تمييز .وكان يدعو الجميع الى التوبة واالعتراف به هو إبن هللا الحي المخلص .فهل تؤمن به؟

وختاما أيها االخوة ،اْلبسوا َكم ْخ َتارِي ِ
هللا اْل ِقِِّد ِ
اع ًة
اء َ ْأر َفات َوُل ْطفاً َوَت َو ُ
ِين ْ
ين اْل َم ْحُبوب َ
يس َ
اضعاً َو َوَد َ
َُ
اح َش َ
ُ
ِ
ِ
احد َش ْك َوىَ .ك َما
ين َب ْع ُ
ين َب ْع ُ
ض ُك ْم َب ْعضاً ْ
ان َك َ
ض ُك ْم َب ْعضاً َو ُم َسام ِح َ
ول البال ُم ْح َتملِ َ
َحد َعَلى َ
ان أل َ
َوطُ َ
َّ ِ ِ
ِ
ط اْل َكم ِ
ال َوْلَي ْملِ ْك
َغ َفَر َل ُك ُم اْل َمس ُ
يح َه َك َذا افعلوا اْن ُت ْم ْايضاً َوفوق هذا كله اْلَب ُسوا اْل َم َحَّب َة التي ه َي ِرَبا ُ َ
ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
يتم ِفي جسد و ِ
ين .آمين .ونعمة ربنا يسوع
احد َوُكوُنوا َشاك ِر َ
ََ َ
في ُقُلوب ُِك ْم َسالَ ُم هللا الذي اَل ْيه ُدع ُ ْ
المسيح وسالمه معكم كل يوم .آمين.

