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  8اليوم وهي من إنجيل يوحنا، االصحاح  ةعظستماع لاإلفي ومرحبا بكم  ونعمة إخوتيالم س
 . قال يسوع:  59الى  46وااليات 

ُتِني َعَلى َخِطيٍَّة؟ َفِإْن  ِ   َفِلَماَذا َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي؟ ،ُكْنُت َأُقوُل اْلَحقَّ َمْن ِمْنُكْم ُيَبكِ  َالَِّذي ِمَن َّللاَّ
.ِ ِ. ِلَذِلَك َأْنُتْم َلْسُتْم َتْسَمُعوَن أَلنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن َّللاَّ َفَقاَل اْلَيُهوُد: َأَلْسَنا َنُقوُل َحَسنًا   َيْسَمُع كاَلَم َّللاَّ

  َلِكنِ ي ُأْكِرُم َأِبي َوَأْنُتْم ُتِهيُنوَنِني.  ،َأَجاَب َيُسوُع: َأَنا َلْيَس ِبي َشْيَطانٌ  ِإنََّك َساِمِريٌّ َوِبَك َشْيَطاٌن؟
قَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْحَفُظ  َاْلَحقَّ اْلحَ  َأَنا َلْسُت َأْطُلُب َمْجِدي. ُيوَجُد َمْن َيْطُلُب َوَيِديُن. 

َفَقاَل َلُه اْلَيُهوُد: اآلَن َعِلْمَنا َأنَّ ِبَك َشْيَطانًا. َقْد َماَت ِإْبَراِهيُم   كاَلِمي َفَلْن َيَرى اْلَمْوَت ِإَلى اأَلَبِد.
َأَلَعلََّك أَْعَظُم ِمْن   ْن َيُذوَق اْلَمْوَت ِإَلى اأَلَبِد.َواأَلْنِبَياُء َوَأْنَت َتُقوُل: ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْحَفُظ كاَلِمي َفلَ 

ُد َنْفِسي   َأِبيَنا ِإْبَراِهيَم الَِّذي َماَت. َواأَلْنِبَياُء َماُتوا. َمْن َتْجَعُل َنْفَسَك؟ َأَجاَب َيُسوُع: ِإْن ُكْنُت ُأَمجِ 
ُدِني الَّ  َوَلْسُتْم َتْعِرُفوَنُه. َوَأمَّا َأَنا   ِذي َتُقوُلوَن َأْنُتْم ِإنَُّه ِإَلُهُكمْ َفَلْيَس َمْجِدي َشْيئًا. َأِبي ُهَو الَِّذي ُيَمجِ 

َأُبوُكْم ِإْبَراِهيُم   َلِكنِ ي أَْعِرُفُه َوَأْحَفُظ َقْوَلُه. ،َفَأْعِرُفُه. َوِإْن ُقْلُت ِإنِ ي َلْسُت أَْعِرُفُه َأُكوُن ِمْثَلُكْم َكاِذباً 
  َفَقاَل َلُه اْلَيُهوُد: َلْيَس َلَك َخْمُسوَن َسَنًة َبْعُد َأَفَرَأْيَت ِإْبَراِهيَم؟  ْوِمي َفَرَأى َوَفِرَح.َتَهلََّل ِبَأْن َيَرى يَ 

َفَرَفُعوا ِحَجاَرًة ِلَيْرُجُموُه.   َقاَل َلُهْم َيُسوُع: اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: َقْبَل َأْن َيُكوَن ِإْبَراِهيُم َأَنا َكاِئٌن.
 َفى َوَخَرَج ِمَن اْلَهْيَكِل ُمْجَتازًا ِفي َوْسِطِهْم َوَمَضى َهَكَذا. ــ ا َيُسوُع َفاْختَ َأمَّ 

 هذه كلمة للا 

ل يسوع حتى إيمانهم باهلل وإبراهيم   أهانوه وشتموه وتهموه أن به شيطان ولم يسمعوا لكالمه ففش 
حدود. وفي   ال حي ب كائن، ال بكشفه لهم أنه هو من للا أبيه وهم ال يعرفونه وعر فهم أنه هو 

كما  وتركه  وخرج من الهيكل ابتعد عنهم  ف يسوع وا حجارة ليرُجموه. أما عهم رفضوه ورفتقاحم
.  الشافي المعين والفاديكلمة للا   هو  ،مضىيسوع تركهم و ترك للا آبائهم قديما ألعدائهم، 
ين يعمي االنسان ويستعبده  طقوس وفرائض وينزع منه الحرية والسالم ومعرفة للا بالحق.  بالد 

 أنا واآلب واحد. الكلمة ال ينفصل عن للا. قال لهم في هذا االنجيل المبارك:  ويسوع موجود. 



جعلوه  لي لكن بأمل سيء حق ال ن ال ليعرفو  مكرب دائما ألوه سو   ا يسوععارضو رؤساء الدينيون  ال
  .وهم مراؤون  خالقياألسلوك العلى الناس   او فرضي ألنهم  هم وب خ يسوع .  ناقض نفسه بكالمهي 

للا أرسل لهم المخلص  . في كل مكان الى اليوميتشابهون بالرياء والبغضاء والعنف الدينيون  
قالوا   فيه شيطان.  :قالواه و ئوا ب استهز  ،؛ العكس وال فرحوامجدوا للا ما   وهم ، الموعود إلبراهيم

  .منه  اوفخعه يط ت هي و من المسكونين بها  بالخروجيأمر الشياطين  هو إبن للا الذي عن  هذا
الذي  إبن للا هو  ه أن تؤمن أنت لهم أنك تقول  غير لكن  يقولوا إنهم يؤمنون بالمسيح،الناس 
  موتيقولوا إنك كافر تستحق الويشتموا ويهددوا و وا ز فقهم ي و  من أجلناعلى الصليب مات 

 .  السيء يتكلم بما في قلبه   غبيوأنك شيطان. وال

تكلم كالم للا وما كان يطلب المجد وال كان يعمل شيء  قال الحق والناس ما آمنوا.  يسوع 
َلْسُت َأْفَعُل َشْيئًا ِمْن َنْفِسي َبْل َأَتَكلَُّم ِبَهَذا َكَما َعلََّمِني َأِبي َوالَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َمِعي  : من نفسه

يسوع يتكلم، للا يتكلم. يسوع  .  َلْم َيْتُرْكِني اآلُب َوْحِدي أَلنِ ي ِفي ُكلِ  ِحيٍن َأْفَعُل َما ُيْرِضيهِ وَ 
والذي أرسله يسوع في الذي كان  للا أهانواف؛ ه شيطانب  قالواهم و كلمة للا يتكلم كالم للا.  

والنهم ليسوا من للا الن   ليس في قلبهم محبة الحق ألن وال أرادوا يفهموا ما فهموا   .لهم هو
 .  الذي من للا يسمع كالم للا

ال يستطيع أحد أن  . وفرحوا به يسوع سمعوا للو كان روح للا القدوس يسكن فيهم لخافوا للا ول 
ه الحقيقة النها غير موجودة  ما يقدروا يقولوا هذالدينيون  . يقول يسوع رب إال بالروح القدس

نفس الحقيقة تنطبق على الدينيين اليوم. أهانوا  بكالمهم أظهروا من كان يسكن فيهم.  . فيهم
الشيطان وقالوا:  كوا كالم الرب ر غي  وَ  جدالهم االحمق في  ِإْبَراِهيُم َواأَلْنِبَياُء  حتى واأضافو  يسوع 

 اْلَمْوَت ِإَلى اأَلَبِد. َيُذوَق ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْحَفُظ كاَلِمي َفَلْن   ، َأْنَت َتُقولُ 

غبي  اليسوع كان أمامهم.   اْلَمْوَت ِإَلى اأَلَبِد.َيَرى كاَلِمي َفَلْن   َيْحَفظُ ِإْن َكاَن َأَحٌد  يسوع قال: 
قدس بالغش  الكتاب المللا في يستعمل كالم  الن قلبه صلب. وهو كذلك  بمحبة للا  ما يشعر 

. َفِإنَُّه ِمْن  ويجدف على يسوع المسيح وهو ما يعرفه.  رَّ يِر ُيْخِرُج الشَّ رِ  يُر ِمْن َكْنِز َقْلِبِه الشِ  رِ  الشِ 
نسان  ة االحماقنسبوه للشيطان. . أعماله العجيبة وال  فحصوا كالمها م  .َفْضَلِة اْلَقْلِب َيَتَكلَُّم َفُمهُ 

 .  ه وحياته ديني ليست أنه فقد الصواب، إنما أنه عرف من هو يسوع ومع هذا رفضه مفضال 



  ليسما نوهم. كل ما يلمع ليس حتما ذهب. حق.  الأنه  ون يعتقد  واصبحأمن كثرة الكذب 
االنجيل يدعو  الكالم البليغ عن للا والمسيح دليل المعرفة والشركة الروحية مع الرب المحب. 

  سرابدين يلمع مثل هو في أم من كل قلبه حب للا  يكل إنسان أن يفحص نفسه ليرى هل 
َوَيْشَرْب. َمْن   ِإَليَّ تِ أْ ِإْن َعِطَش َأَحٌد َفْلي  في االصحاح السابق يقول يسوع:  .روي العطشانال ي 

 .  آَمَن ِبي َكَما َقاَل اْلِكَتاُب َتْجِري ِمْن َبْطِنِه َأْنَهاُر َماٍء َحي ٍ 

َقاَل: َلْو ُكْنُتْم َأْواَلَد ِإْبَراِهيَم َلُكْنُتْم َتْعَمُلوَن أَْعَماَل  َيُسوُع و يفتخرون بإبراهيم.  والمسلمون  اليهود 
من نوم األموات  يستيقظوا لالقدس المسيح روح من لمسة إيمانهم يحتاج . في الحقيقة ِإْبَراِهيمَ 

ونقلنا   ه ممن سيطرة الدين وظالأيضا حررنا الذي الحي يسوع في إسم للا بثقة الى وا تقدموي 
. ما هي  َلْو ُكْنُتْم َأْواَلَد ِإْبَراِهيَم َلُكْنُتْم َتْعَمُلوَن أَْعَماَل ِإْبَراِهيمَ المجيد. قال لهم: ه الى ملكوت نور 

أن منه يأتي الذي تتبارك   هدوع  الذي هو أعمال إبراهيم؟ أليس أنه سمع للا وآمن بوعده؟ للا 
ة هي الغفران والخالص  والبرك .تمم وعده في إرسال إبنه الى العالم جميع شعوب األرض  هفي 

  ِخَراِفي َتْسَمُع َصْوِتي َوَأَنا أَْعِرُفَها َفَتْتَبُعِني.يقول في هذا االنجيل:    للحياة كما يريدها للا اآلب.
َطاِني ِإيَّاَها  َأِبي الَِّذي أَعْ  َوَأَنا أُْعِطيَها َحَياًة َأَبِديًَّة َوَلْن َتْهِلَك ِإَلى اأَلَبِد َواَل َيْخَطُفَها َأَحٌد ِمْن َيِدي.

 َأَنا َواآلُب َواِحٌد.  ُهَو أَْعَظُم ِمَن اْلُكلِ  َواَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخَطَف ِمْن َيِد َأِبي. 

هناك من يقولوا إن المسيح هو مخلوق. لو كان مخلوق لكان وارثا من طبيعة الخطية مثلنا.  و 
ُتِني َعَلى َخِطيٍَّة؟ َفِإْن ُكْنُت َأُقوُل اْلَحقَّ َفِلَماَذا َمْن  :  العظيم  تحداهم بقولهيهو يسوع  ِمْنُكْم ُيَبكِ 

موا له إفي   َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي؟  وَقاُلوا َلُه: َيا ُمَعلِ ُم َهِذِه اْلَمْرأَةُ ُأْمِسَكْت مرأة بداية هذا االصحاح قد 
اُموِس َأْوَصاَنا َأنَّ ِمْثَل َهِذِه ُتْرَجُم. َفَماَذا َتُقوُل َأْنَت؟  َوِهَي َتْزِني ِفي َذاِت اْلِفْعِل َوُموَسى ِفي النَّ 

َمْن ِمْنُكْم  يقول:  هو  االنو . َوَأمَّا َيُسوُع َفَقاَل َلُهْم: َمْن َكاَن ِمْنُكْم ِباَل َخِطيٍَّة َفْلَيْرِمَها َأوَّاًل ِبَحَجرٍ 
ُتِني َعَلى َخِطيٍَّة؟ َفِإْن ُكْنُت َأُقوُل     اْلَحقَّ َفِلَماَذا َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي؟ُيَبكِ 

ومع أنه    ؛لم يفعل خطيئة واحدة وال كان في فمه مكر يسوع نالرسول بطرس كتب يقول أ
أهين فلم يكن يرد اإلهانة. هو نفسه حمل خطايانا في جسده على الخشبة لكي نموت بالنسبة  

محبته لنا. ويسوع أكد  عدة مرات في  هذه هي إرادة للا وهي من  للخطايا فنحيا حياة البر. 



االنجيل أن من يسمع لكالمه ويؤمن بالذي أرسله تكون له الحياة األبدية وال يأتي الى الحكم  
هذه الناس ما يقدروا يقبلوا األخير، بل ينتقل من الموت الى الحياة. اليس هذا خبر عظيم؟ و 

 يتطلب تواضع وتضحية.  االيمان الحقيقي  الن الحقيقة 

والمنعش  نفس الخبر المفرح ب كالم يسوع هو كالم للا الذي وصل الينا في الكتاب المقدس  
يسوع  ستهزأوا بهذه النعمة. ي أما الحمقى فهم  . للنفس الجافة العطشانة للحق والسالم والغفران

وِح َفَلْن ُيْغَفَر ِللنَّاِس. َوَمْن َقاَل  ُكلُّ َخِطيٍَّة َوَتْجِديٍف ُيْغَفُر ِللنَّاِس َوَأمَّا التَّ :  يقول  ْجِديُف َعَلى الرُّ
وِح اْلُقُدِس َفَلْن ُيْغَفَر َلُه اَل ِفي َهذَ  ا  َكِلَمًة َعَلى اْبِن اإِلْنَساِن ُيْغَفُر َلُه َوَأمَّا َمْن َقاَل َعَلى الرُّ

؛ وهو  لشرالخير لو  لكذب الحق لنسب التجديف على الروح القدس هو   اْلَعاَلِم َواَل ِفي اآلِتي. 
إلنسان هو نسبه الروح القدس التجديف على . و اوالظالم نور  ااالنسان النور ظالم يدعوأن 

 وتسلم. هذا هو التجديف.عليه تصلي الناس شرير 

ترى،   َفَرَأى َوَفِرَح.َيَرى َيْوِمي   َأُبوُكْم ِإْبَراِهيُم َتَهلََّل ِبَأنْ قال: يسوع و . ِإْبَراِهيمُ أنهم أوالد قولون ي و 
ألفين سنة؟   أكثر من وبينهمفرح و فرآه يسوع الرب يوم بأن يرى إبراهيم  تهلل هل تعرف متى  

أنا  لموسى وإبراهيم: للا   تكلم  امك  تكلميسوع   . وسألمن االن تبحث    أابدهل تعرف الجواب؟ 
، اْلَكاِئُن َوالَِّذي َكاَن َوالَِّذي َيْأِتي اْلَقاِدُر  ُهَو األَِلُف َواْلَياُء، اْلَبَداَيُة َوالنِ َهاَيةُ ، أنا الكائن. يسوع هو 

  َوَمَحبَُّة للاِ   اْلَمِسيحِ ِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوعَ   .آمين َأيَُّها الرَّبُّ َيُسوُع.  َتَعالَ   آِميَن. َنَعْم.  .َعَلى ُكلِ  َشْيءٍ 
وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. آِمينَ   .َوَشِرَكُة الرُّ


