Sunnuntai 03-01-2021. Joh. 7:14-18. Aihe: Herran huoneessa

باسم اآلب واالبن والروح القدس هللا الواحد آمين .ومرحبا بكم إخوتي في عظة اليوم ،أول االحد في هذه السنة

ونصلي أن تكون مفرحة وسليمة وناجحة بيسوع المسيح فينا ،آمين .والعظة هي في إنجيل يوحنا ،االصحاح
السابع وااليات  14الى  .18واليكم القراءة باسم يسوع:

ِ
ِ ِِ ِ
ص ِع َد َي ُسوعُ ِإَلى اْل َه ْي َك ِل َوَب َدأَ ُي َعِّلِم َّ
ف َه َذا
اسَ ،ف ُده َش اْل َي ُه ُ
َوَل َّما َم َ
ف َي ْع ِر ُ
اءلُواَ :ك ْي َ
الن َ
ضى م َن اْلعيد ن ْ
صُف ُهَ ،
ود َوتَ َس َ
ُ
ِ ِ ِ َّ ِ
ِ ِ ِِ
ِ
َّ
َن َي ْع َم َل َم ِش َيئ َة
َج َاب ُه ْم َي ُسوعَُ :ل ْي َس تَ ْعلِيمي م ْن ع ْنديَ ،ب ْل م ْن ع ْند الذي أ َْرَسَلني َو َم ْن أ ََرَاد أ ْ
اْل ُكتُ َب َو ُه َو َل ْم َيتَ َعل ْم؟ َفأ َ
هللاِ يع ِرف ما ِإ َذا َكان تَعلِ ِ
َما
يمي ِم ْن ِع ْن ِد هللاِ أ َْو أََّنِني أَتَ َكَّل ُم ِم ْن ِع ْن ِدي؟ َم ْن َيتَ َكَّل ُم ِم ْن ِع ْن ِدِه َي ْ
طلُ ُب اْل َم ْج َد لِ َنْف ِس ِه؛ أ َّ
َ ْ
َْ ُ َ
ِ ِِ
طُلب اْلمجد لِمن أَرسَله َفهو ِ
َّ ِ
ِ
ِ
اكم موسى َّ
َح ٍد ِم ْن ُك ْم َي ْع َم ُل
َع َ
َما أ ْ
يع َة؟ َولك ْن َما م ْن أ َ
الش ِر َ
ط ُْ ُ َ
صاد ٌق َال إ ْث َم فيه .أ َ
الذي َي ْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ
ِب َّ
يع ِة .لِ َما َذا تَ ْس َع ْو َن ِإَلى َق ْتلِي؟
الش ِر َ
هذا إنجيل هللا
وهذا اليوم االحد هو األول في هذه السنة  .2021ونصلي الى هللا أبينا أن يثبتنا في االيمان والرجاء والمحبة له

بيسوع المسيح الحي كل يوم .آمين .ونحن في بداية هذا عام  2021وهو عدد السنين منذ والدة يسوع إبن هللا في

تحمل األلم
الجسد .يسوع حبل به من الروح القدس في بطن العذراء وولد مثلنا وعاش في العالم دون خطية و ِّ
وفي التالي الموت صلبا ،هو البار من أجلنا نحن الخطاة ليصالحنا مع هللا أبيه .بدمه على الصليب حقق لنا
السالم كما هو مكتوب :فبما أننا قد تبررنا على أساس اإليمان صرنا في سالم مع هللا بربنا يسوع المسيح.

علمهم كان في مجمع الناصرة .وفي ذاك اليوم َقاُلواِ :م ْن
ويسوع كان يبشر الناس بملكوت السماوات .وأول مرة ِّ
ِِ
الن َّج ِ
ات؟ وأهانوه قائلين :أََل ْي َس َه َذا ْاب َن َّ
وب
ار؟ أََل ْي َس ْت أ ُّ
أ َْي َن لِ َه َذا َهذه اْل ِح ْك َم ُة َوهذه اْلُقَّو ُ
ُم ُه تُْد َعى َم ْرَي َم َوإِ ْخ َوتُ ُه َي ْعُق َ
ِ
وُي ِ
يع ُه َّن ِع ْن َدَنا؟ َف ِم ْن أ َْي َن له َه ِذِه ُكُّل َها؟ َوَك ُانوا َي ُش ُّكو َن فيِ ِه .كانوا يضنوا
ان َوَي ُهوَذا؟ أ ََوَل ْي َس ْت أ َ
وسي َوِس ْم َع َ
َخ َواتُ ُه َجم ُ
َ
أنهم يعرفوا يسوع النه عاش في وسطهم وكان واحد مثلهم في اللحم والدم فنظروا اليه كإنسان عادي ولكنهم لم
يفهموا رحمة هللا لهم ونعمة خالصه .مثل الناس اليوم ،من كثرة السماع عن هللا صبحوا يضنوا أنهم يعرفوه.
ِ
ص ِع َد ِإَلى اْل َه ْي َك ِل َوَب َدأَ ُي َعِّلِم َّ
ف َه َذا اْل ُكتُ َب َو ُه َو َل ْم َيتَ َعَّل ْم؟ كانوا
اس َف ُده َش اْلَي ُه ُ
ف َي ْع ِر ُ
اءلُواَ :ك ْي َ
الن َ
وَي ُسوعُ َ
ود َوتَ َس َ
ُ
معلمه؟ الن الذي كان يعلم الناس كان مفروض يكون تلميذ لمعلم معروف وكان مفروض يذكر
يقصدوا :من هم ِّ
ِ
ِ
ِ
يل التربية الموافقة تماما
إسم ِّ
معلمه .كما قال الرسول بولس عن نفسه :أ ََنا َر ُج ٌل َي ُهود ٌّي وتعلمت ع ْن َد ِر ْجَل ْي َغ َماالَئ َ
لشريعة آبائنا .وفي رسالة فيليبي ذكر كل إمتيازاته وأصله وغيرته على شريعة موسى وتعليمه وقال أنه ال يعتمد

ِ ِ
ِ
ٍ
ِ
ع َرِّبِه .ويقولَّ :ال ِذي ِم ْن
ض ِل َم ْع ِرَفة اْل َمسي ِح َي ُسو َ
َج ِل َف ْ
على هذه األمورَ ،ب ْل أنه َي ْحس ُب ُك َّل َش ْيء َخ َس َارةً م ْن أ ْ
ِ
اء وأَنا أ ِ
ِ
أ ِِ ِ
ِ
يح.
َجله َخس ْر ُت ُك َّل األ َْش َي َ َ ْ
ْ
َحس ُب َها ُنَف َاي ًة ل َك ْي أ َْرَب َح اْل َمس َ
يسوع ما تعلم شي من أي معلم .كان يسوع يتكلم بما كان يسمع هللا يتكلم .هذه الحقيقة ظهرت في قول الرب

اك ُرو ُح اْل َح ِِّق َف ُه َو ُي ْرِش ُد ُك ْم ِإَلى
يسوع لتالميذه حين وعد أن يرسل لهم الروح القدس .قال لهمَ :وأ َّ
اء َذ َ
َما َمتَى َج َ
ج ِمي ِع اْلح ِق ألََّنه الَ يت َكَّلم ِمن نْف ِس ِه بل ُك ُّل ما يسمع يت َكَّلم ِب ِه ويخِبرُكم ِبأُم ٍ ِ ٍ
ِ
ْخ ُذ ِم َّما
اك ُي َم ِِّج ُدني ألََّن ُه َيأ ُ
ور آتَيةَ .ذ َ
َ ِّ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ
َ
َ َ ْ َ ُ ََ ُ َ ُ ْ ُ ْ ُ
لِي وُي ْخِبرُكمُ .ك ُّل ما لِ ِ
ْخ ُذ ِم َّما لِي َوُي ْخِب ُرُك ْم (إنجيل يوحنا  .)15-13 :16يسوع
آلب ُه َو لِي .لِ َه َذا ُقْل ُت ِإَّن ُه َيأ ُ
َ
َ ُ ْ
أعطانا تَ ْعلِيم هللا َّال ِذي أ َْرَسَله والروح القدس أعطانا تعليم يسوع الذي أرسله من عند اآلب .هللا الواحد .ويسوع كان
يعمل كما كان يعلم ويعلم ما كان يعمله .قال لتالميذه مرةِ :
َّ
ِ
ِ ِ
ِ
ص ِِّدُقوِني
ص ِّدُقوِني أَِّني في اآلب َو َ
اآلب ف َّي َوِإال َف َ
َ
َعم ِ
ِ ِ
ال َنْف ِس َها.
ل َس َبب األ ْ َ
أما الدرس لنا للعمل به هو أننا نسمع لكالم يسوع كالم هللا اآلب ونعمل به لمجد إلهنا ومخلصنا .االنسان الذي
الطب ،إذا ما يمارسه ،فشهادة تبقى ورقة ملصقها على الحيط .شهادته تدل على انه درس وكمل بنجاح؛
درس
ِّ
واالن ما بقى له إال أن بعمل به .كذلك نحن ،ما نكتفي بالسماع لكلمة يسوع المسيح ،لكن يجب ممارستها .لما
نمشي للكنيسة فنحن نستعد للقاء ربنا يسوع من خالل الصالة والترانيم والعظة والعشاء الرباني والعطايا والشركة

األخوية .ونحن مسيحيون ،معناه المسيح يسوع فينا ونحن فيه كل يوم ،بل كل لحظة .ونشكر هللا انه أخرجنا من
عالم الوهم والكذب والبغضاء التي كنا نعيش فيه سابقا ونقلنا الى ملكوت نور إبنه .لهذا يقول الكتاب :فانزعوا
عنكم ،أنتم أيضا الغضب والنقمة والخبث والتجديف والكالم القبيح الخارج من أفواهكم .ال يكذب أحدكم على
اآلخر ألنكم نزعتم اإلنسان العتيق وأعماله ولبستم الجديد الذي يتجدد لبلوغ تمام المعرفة وفقا لصورة خالقه.
كان يسوع يعرف الكتب المقدسة من ذاته وكان يعرف ما في داخل االنسان النه كلمة هللا ولم يكون بحاجة إلى
من يشهد له عن اإلنسان ألنه يعرف دخيلة اإلنسان .لما نبدأ نعرف من هو يسوع المسيح حقا نعرق هللا بالروح

والحق ونذوق جود الرب ونترك كل شيء ونتبعه ونعطيه حياتنا وندخل في مدرسة الرب يسوع اللي هي الحياة.
يسوع جاء من هللا ليعمل أعمال هللا أبيه .فكل من هو من هللا يسمع لكالم يسوع المسيح الحق الذي قال :لِ َه َذا َق ْد
ِ
ِ
ِ
ص ْوِتيَ .ويسوع كان يعلم الناس
ُولِ ْد ُت أ ََنا َولِ َه َذا َق ْد أَتَ ْي ُت إَلى اْل َعاَل ِم أل َْش َه َد لْل َح ِِّقُ ،ك ُّل َم ْن ُه َو م َن اْل َح ِِّق َي ْس َم ُع َ
كالم هللا في الهيكل .وأول مرة كان في الهيكل كان عمره  12السنة .يقول الكتاب أن أبواه مريم ويوسف كانوا

يحضروا في عيد الفصح كل سنة .وبعد انتهاء العيد ولما كانوا ارجعين الى مدينتهم الناصرة ،ما جبروا يسوع

معهم .فرجعوا الى أورشليم وبعد ثالثة أيام وجدوه في الهيكل جالسا في وسط المعلمين يستمع لهم ويسألهم وكل
من سمعوه ذهلوا من فهمه وأجوبته .ولما مريم ويوسف شافوه ،قالت له أمه :كنا نبحث عنك متضايقين.
فأجابهما :لماذا كنتما تبحثان عني؟ ألم تعلما أن علي أن أكون في ما يخص أبي؟

في بداية هذا االصحاح السابع قال ِإ ْخ َوة يسوع َل ُه أن يمشي الى اليهودية ويظهر نفسه في العيد ليكون مشهوار.
مشهور أهلك يفتخروا بك وكلهم يحبوا يسمعوا لك .حدث
ًا
يعني :الشهرة له واالفتخار لهم بصفته أخوهم .إذا كنت

لي نفس الشي مع أخي الكبير محمد .لما أخبرته بفرحي أني آمنت بيسوع إبن هللا* وهذا حدث لي هذه خمسين

سنة هذا العام بنعمة هللا ومحبته قال لي :لو كنت مشهو ار لسمعت لك .قال هذا الني كنت أمارس الموسيقى في

ذاك الوقت .وإخوة يسوع قالوا له :ال أحد يعمل في الخفاء إذا كان يبتغي الشهرة ،وما دمت تعمل هذه األعمال
فأظهر نفسك للعالم .ويقول يوحنا في هذا االصحاح السابع أ َّ
ونوا ُي ْؤ ِم ُنو َن ِب ِه.
َن ِإ ْخ َوة يسوع أ َْيضاً َل ْم َي ُك ُ
ونحن ما نبشر بأنفسنا وال نبحث على مدح الناس وإعجابهم الينا .نحن آمنا بإبن هللا ونحبه ولهذا نتكلم .الرب

تحمل اإلهانة واإلحتقار والتهديد والتجديف والعار وااللم وما كان يهدد باالنتقام لكنه كان ينظر الى هللا
يسوع ِّ
أبيه .وهو عمل هذا ليثبت محبة هللا لنا .لهذا ال نفشل وال نخجل من يسوع ربنا؛ بفضله صرنا أوالد هللا ويسوع
ِ ِ
طالِِبين أ ْ ِ
ُم َك َوإِ ْخ َوتُ َك َو ِاقُفو َن َخ ِ
ُمي
هو جعلنا إخوته .رجل قال له يوماَ :ها إن أ ُّ
ارجاً َ َ
َن ُي َكِّل ُم َ
وكَ .فأ َ
َج َاب ُهَ :م ْن ه َي أ ِّ
ِ ِِ
السماو ِ
ِ
ِ
ِ َّ ِ ِ
ُمي َوإِ ْخ َوِتي أل َّ
ات
َو َم ْن ُه ْم ِإ ْخ َوِتي؟ ثُ َّم َم َّد َي َدهُ َن ْح َو تَالَميذه َوَق َ
َن َم ْن َي ْ
الَ :ها أ ِّ
صَن ُع َمش َيئ َة أَبي الذي في َّ َ َ
َخي وأ ْ ِ
ِ
ُمي .ويقول الكتابَ :فِإ َّن لِْلم ِسي ِح َّال ِذي يَق ِِّدس اْلمؤ ِمِنين ِب ِه ولِْلمَق َّد ِسين أ َْنُف ِس ِهم أَباً و ِ
ِ
احداً ،لِ َه َذا َال
َ
ُختي َوأ ِّ
ْ َ
ُه َو أ َ
ُ ُ ُْ َ َ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ين ِب ِه ِإ ْخ َوةً َل ُه .المجد لربنا يسوع المنتصر الحي القريب ،فإنه معنا.
يح أ ْ
َن َي ْد ُع َو اْل ُم ْؤ ِمن َ
َي ْستَحي اْل َمس ُ
ِ ِِ ِ
ص ِع َد َي ُسوعُ ِإَلى اْل َه ْي َك ِل .والعيد هو عيد المظال الذي أمر به هللا بني إسرائيل بعدما
َوَل َّما َم َ
ضى م َن اْلعيد ن ْ
صُف ُه َ
أخرجهم من مصر .الرب الههم أمرهم أن يجتمعوا من كل أنحاء البالد ويحتفلون إ ْحِتَفاال ُمَق َّدسا لمدة ثمانية أيام
كل سنة تذكا ار لزمانهم في الصحراء حيث سكنوا في الخيام وال ينسوا من أين أخرجهم هللا ويمارسوا الحق ويحبوا

الرحمة ويسيروا في التواضع مع إلههم .ويسوع حضر في العيد وبدأ الناس يسألون :أين ذاك الرجل؟ وثارت بين

الجموع مناقشات كثيرة حوله فقال بعضهم :إنه صالح وقال آخرون :ال بل إنه يضلل الشعب .الى اليوم ،العالم
منقسم بخصوص يسوع .من هو؟ البعض يقول :نبي عظيم عمل معجزة من المهد؛ البعض يقول :ثوري.

وكثيرون يضنوا أنهم يعرفوه ويؤمنون به .لكنهم ما يعرفوه النهم ما يسمعوا لكالمه .إيمانهم سطحي فلكلوري .لكن

كيف يقدروا يعرفوا الحق إن لم يقول لهم أحد؟ ونحن ال نبشر بأنفسنا ،بل بالمسيح يسوع ربا وما نحن إال عبيد
لكم من أجل يسوع .فإن هللا الذي أمر أن يشرق نور من الظالم هو الذي جعل النور يشرق في قلوبنا إلشعاع

معرفة مجد هللا المتجلي في وجه المسيح .في هذا االصحاح السابع واالية  37يقول :إن عطش أحد فليأت إلي
ويشرب ،وكما قال الكتاب ،فمن آمن بي تجري من داخله أنهار ماء حي.

كل أيام ذاك العيد كان يسوع يعلم في الهيكل الذي هو بيت هللا للصالة لكل األمم .واليهود قالوا :كيف يعرف

هذا الكتب وهو لم يتعلم؟ صحيح يسوع ما تعلم في أي مدرسة وال عند أي معلم .فهو معلم المعلمين ومؤدب

العلماء .كنوز الحكمة والمعرفة كلها هي مخزونة فيه ،فهو بداية المعرفة والحكمة .فهو كلمة هللا الذي يجعل

الجاهل حكيما ،كالم يسوع هو كالم هللا وهو مستقيم يفرح القلب ونقي ينير العينين ،فيه السالم والغفران والحرية
ووعد الحياة االبدية.
الناس يدرسوا ويبحثوا في حياة وكالم يسوع وأصبحوا هم دكاترة ومعلمون وأساتذة .وكم من كتاب كتبوه على

كونوا سنفونيات على يسوع وملحنون ينشدوه الفرح واألمل والتضرعات رافعين إسم يسوع
يسوع ،وموسيقيون كبار ِّ
الطيب .وكم من فلم أنتجوه عن يسوع .ال يوجد أحد الذي كتب الناس عنه مثلما كتبوا عن يسوع المسيح .حتى

السنين فهي تحسب منذ ظهور يسوع .ونحن اليوم بنعمة هللا في العام  .2021والرب يسوع هو البداية والنهاية.
ِ َّ
ف س َن ٍة ِم ْث ُل َي ْو ِم أ َْم ِ
ات َواأل َْزِم َن َة .وال يعسر عليه
س َب ْع َد َما َع َب َر َوَك َه ِزي ٍع م َن اللْي ِلَ .ف ُه َو ُي َغِِّي ُر األ َْوَق َ
عند الرب ،أَْل َ َ
أمر .أمام الرب زماننا كله مكشوف :الماضي والحضر والمستقبل .لهذا نترك كل حياتنا بما فيها من خوف
وارتباك وإزعاج .كل شيء في يد يسوع المسيح الحي.
يسوع يقول في هذا االنجيل االصحاح َّ :12ال ِذي ُي ْؤ ِم ُن ِبي َل ْي َس ُي ْؤ ِم ُن ِبي َب ْل ِب َّال ِذي أ َْرَسَلِنيَ .و َّال ِذي َي َرِاني َي َرى
َّال ِذي أَرسَلِني .أَنا َق ْد ِج ْئت نو اًر ِإَلى اْلعاَل ِم حتَّى ُك ُّل من يؤ ِمن ِبي الَ يم ُك ُث ِفي ُّ
الظْل َم ِة .ألَِِّني َل ْم أَتَ َكَّل ْم ِم ْن َنْف ِسي
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َعَل ُم أ َّ
َن َوصيَّتَ ُه هي َحَياةٌ أ ََبدَّي ٌةَ .ف َما
َع َ
ِما َذا أَتَ َكل ُمَ .وأ ََنا أ ْ
اآلب الذي أ َْرَسَلني ُه َو أ ْ
َلك َّن َ
طاني َوصَّي ًةَ :ما َذا أَُق ُ
ول َوب َ
َ
ِ
َّ ِ
َّ
أَتَ َكَّلم أ ََنا ِب ِه َف َكما َق ِ
ال ِفيه و ُه َو
اآلب اْل َح َّ
اآلب َه َك َذا أَتَ َكل ُم .المجد للرب .اْلكالَ ُم الذي َكِّلمنا ِبه هو من هللا َ
ال لي ُ
َ َ
ُ
ال.
َي ْع َم ُل األ ْ
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يتميز بالخوف والبغضاء ،وهو
خالل ذاك العيد الناس تكلموا على يسوع وكانوا خائفين من بعضه بعضِّ .
الدين ِّ
يؤثر في الناس بالكالم المعسول .لكن االنجيل يحررهم ويفرحهم النه قوة هللا للخالص لكل من يؤمن بيسوع

الحي .الرسول بولس كتب في رسالة كورنثوس األولى ،األصحاح  2وااليات األولى والثانية ،يقولَ :وأََنا َل َّما أَتَْي ُت
اإل ْخوة أَتَيت َليس ِبسم ِو اْل َكالَ ِم أ َِو اْل ِح ْكم ِة من ِادياً َل ُكم ِب َشهاد ِة هللاِ ألَِِّني َلم أَع ِزم أَن أَع ِرف َشيئاً بين ُكم ِإالَّ
ِإَل ْي ُكم أَيُّها ِ
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صُلوباً .آمين .فلنتمسك بالرجاء الذي نعترف به دون أن نشك في أنه سيتحقق ألن الذي
َي ُسو َ
ع اْل َمس َ
يح َوإِيَّاهُ َم ْ
َن هللا َلم يع ِطنا روح اْلَف َش ِل ،بل روح اْلُقَّوِة واْلمحب ِ
َّة َو ُّ
ص ِحَ .فالَ تَ ْخ َج ْل
َْ ُ َ
وعدنا بتحقيقه هو أمين وصادق .أل َّ َ ْ ُ ْ َ ُ َ
َ ََ
الن ْ
ِب َش َه َاد ِة َرِّب َِنا .المجد للرب .وكل يوم نفحص أنفسنا ونقول :علمنا إحصاء أيامنا يا رب لعلنا نتعقل بقلب حكيم.
آمين .وأتمنى لكم إخوتي ،سنة جديدة وأفراح عديدة في سالم ربنا يسوع .آمين.

