
Sunnuntai 10.10.2021 – John 7 : 40-52 Aihe : Usko ja epäusko.  
 

رجال الدين أما في شريعة موسى واالنبياء.  هبيبشر بالخالص كما كان متنبأ كان يسوع عليكم. السالم 
يسوع   حقيقةواالنسان اليوم هو أيضا امام . يسوع  بشأن ينمنقسم والناس كانواكانوا يكرهوه ويطلبوا قتله. ف

لكفر. وهذا هو موضوع تأملنا اليوم في إنجيل يوحنا. االصحاح السابع  إما لالصحيح  المسيح إما لإليمان
 . اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح. 52والعدد ربعين الى 

40 . ا ُهَو  آَخُروَن َقاُلوا: َهذَ  41َفَكِثيُروَن ِمَن اْلَجْمِع َلمَّا َسِمُعوا َهَذا اْلكاَلَم َقاُلوا: َهَذا ِباْلَحِقيَقِة ُهَو النَِّبيُّ
َأَلْم َيُقِل اْلِكَتاُب ِإنَُّه ِمْن َنْسِل َداُوَد َوِمْن َبْيِت َلْحٍم   42 اْلَمِسيُح. َوآَخُروَن َقاُلوا: َأَلَعلَّ اْلَمِسيَح ِمَن اْلَجِليِل َيْأِتي؟

َوَكاَن َقْوٌم ِمْنُهْم ُيِريُدوَن   44 َفَحَدَث اْنِشَقاٌق ِفي اْلَجْمِع ِلَسَبِبِه. 43 اْلَقْرَيِة الَِّتي َكاَن َداُوُد ِفيَها َيْأِتي اْلَمِسيُح؟
يِسيِ يَن. َفَقالَ  45 ْلِق َأَحٌد َعَلْيِه اأَلَياِدَي.َأْن ُيْمِسُكوُه َوَلِكْن َلْم يُ  اُم ِإَلى ُرَؤَساِء اْلَكَهَنِة َواْلَفرِ  َهؤاَُلِء   َفَجاَء اْلُخدَّ

اُم: َلْم َيَتَكلَّْم َقطُّ ِإْنَساٌن َهَكَذا ِمْثَل َهَذا اإِلْنَساِن.  46 َلُهْم: ِلَماَذا َلْم َتْأُتوا ِبِه؟ َأَجاَبُهُم  فَ  47 َأَجاَب اْلُخدَّ
يِسيُّوَن: َأَلَعلَُّكْم َأْنُتْم َأْيضًا َقْد َضَلْلُتْم؟ يِسيِ يَن آَمَن ِبِه؟ 48 اْلَفرِ  َؤَساِء َأْو ِمَن اْلَفرِ  . َوَلِكنَّ 49 َأَلَعلَّ َأَحدًا ِمَن الرُّ

ْعَب الَِّذي اَل َيْفَهُم النَّاُموَس ُهَو َمْلُعوٌن.   يُقوِديُموُس الَِّذي َجاَء ِإَلْيِه َلْياًل َوُهَو َواِحٌد ِمْنُهْم: َقاَل َلُهْم نِ  50 َهَذا الشَّ
َأَجاُبوا: َأَلَعلََّك َأْنَت َأْيضًا ِمَن اْلَجِليِل؟   52 َأَلَعلَّ َناُموَسَنا َيِديُن ِإْنَسانًا َلْم َيْسَمْع ِمْنُه َأوَّاًل َوَيْعِرْف َماَذا َفَعَل؟ 51

    ْم َيُقْم َنِبيٌّ ِمَن اْلَجِليِل.َفتِ ْش َواْنُظْر! ِإنَُّه لَ 

 الى هنا القراءة 

، أي كل ما جاء في هذا االصحاح قبل هذا النص، انقسموا في َكِثيُروَن ِمَن اْلَجْمِع َلمَّا َسِمُعوا َهَذا اْلكاَلمَ 
: هل آخرون  قالو  ؛ال بل إنه يضلل الشعب وقال آخرون:  ؛: إنه صالحبعضهم  قالرأيهم حول يسوع. ف

َأَلْم َيُقِل اْلِكَتاُب ِإنَُّه ِمْن َنْسِل َداُوَد َوِمْن َبْيِت َلْحٍم اْلَقْرَيِة الَِّتي َكاَن َداُوُد ِفيَها َيْأِتي   ؛المسيح ِمَن اْلَجِليِل َيْأِتي
ميخا:   النبي في سفركما جاء تي من بيت لحم، هذا صحيح وأنه يأِمْن َنْسِل َداُوَد أن المسيح هو  اْلَمِسيُح؟

َأمَّا َأْنِت َيا َبْيَت َلْحِم َأْفَراَتَة مع أنك قرية صغيرة بين ألوف قرى يهوذا إال أن منك يخرج لي من يصبح  
 .  منذ األزل لكا في إسرائيل وأصله منذ القديمم

لكنهم  .  ا هذاو عرفكانوا يكانوا يقصدون الناصرة حيث ترعرع الرب. و  ؟المسيح  ِمَن اْلَجِليِل َيْأِتيقالوا: هل و 
ى َوَيْنُبُت ُغْصٌن ِمْن ُأُصوِلِه َوَيِحلُّ َعَلْيِه ُروُح  إشعياء: ما جاء في سفر نسوا  َوَيْخُرُج َقِضيٌب ِمْن ِجْذِع َيسَّ
اِلُك ِفي الظُّْلَمِة : ويقول ايضا. الرَّب ِ  ْعُب السَّ اْلَجاِلُسوَن ِفي َأْرِض ِظاَلِل اْلَمْوِت  و  َأْبَصَر ُنورًا َعِظيماً َالشَّ

امرأة  من ولد جاء من هللا و الذي نور الحياة و يسوع الذي كان من الناصرة هو المسيح   .َأْشَرَق َعَلْيِهْم ُنورٌ 



يتكلم ولم يعمل   لمل أعمال يسوع وأقواله تبي ن أنه  ك ه هللا قديما.ذكر كما  من نسل داود في بيت لحم وهو 
   .ي النه يعتبرها حماقةعاد هذه الحقيقة ال يقبلها االنسان اليعمل. يتكلم و كان فيه شيء من نفسه بل هللا 

د ويتألم ويصلب؟  ،كيف حتى ال يهلك  المستحيل عمل لهذا هللا  هذا مستحيل.مستحيل. نعم  هذا هللا يتجس 
لم يتوق ف على تصريح الناس. كانوا يعرفوه أنه من مدينة  َيُسوُع بل تكون له حياة أبدية. به  كل من يؤمن 

  ْعِرُفوَنُه. َأَنا أَْعِرُفُه أَلنِ ي ِمْنُه َوُهَو َأْرَسَلِني يَ الرسله وهم الَِّذي أَ وهو َحقٌّ ن هللا هو  أالناصرة. ويسوع أخبرهم 
يِسيُّوَن ما و  .يقول يسوع امًا ِلُيْمِسُكوُه. هم  واَفَأْرَسلعنه  يقوله اْلَجْمَع   كانَسِمَع اْلَفرِ  كان  َوُرَؤَساُء اْلَكَهَنِة ُخدَّ

ِإْن   َوِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر اْلَعِظيِم ِمَن اْلِعيِد َوَقَف َيُسوُع َوَناَدى:هذا في أسبوع عيد عند اليهود يسمى المظال. 
 . َمْن آَمَن ِبي َكَما َقاَل اْلِكَتاُب َتْجِري ِمْن َبْطِنِه َأْنَهاُر َماٍء َحي ٍ  َفْلُيْقِبْل ِإَليَّ َوَيْشَرْب.َعِطَش َأَحٌد 

في هذا قرب بئر إلمرأة سامرية على إنفراد  كما سبق له أن قالفي الهيكل كثيرين ناس أمام قال هذا 
َوَلِكْن َمْن َيْشَرُب ِمَن    َيْشَرُب ِمْن َهَذا اْلَماِء َيْعَطُش َأْيضاً ُكلُّ َمْن  سوع: يلها بع. قال ااالنجيل اإلصحاح الر 

َيْنَبُع ِإَلى َحَياٍة   اْلَماِء الَِّذي أُْعِطيِه َأَنا َفَلْن َيْعَطَش ِإَلى اأَلَبِد َبِل اْلَماُء الَِّذي أُْعِطيِه َيِصيُر ِفيِه َيْنُبوَع َماءٍ 
وِح يشير الى  الرب يسوع َأَبِديٍَّة. على المؤمنين إال بعد قيامة يسوع من بين  له هللا سْ ر لم يُ  الذي اْلُقُدسالرُّ

َمَتى َجاَء اْلُمَعزِ ي الَِّذي َسُأْرِسُلُه َأَنا ِإَلْيُكْم ِمَن اآلِب ُروُح اْلَحقِ   : تالميذهلالرب  كما قال األموات بعد صلبه. 
اْنِشَقاٌق ِفي   صاربعد نداء يسوع اللطيف مذا حدث؟ مرة أخرى  .ُق َفُهَو َيْشَهُد ِليــثِ ــبَ ــالَِّذي ِمْن ِعْنِد اآلِب َينْ 

 بسبب كفرهم.   اْلَجْمعِ 

ام َلْم َيَتَكلَّْم َقطُّ  الخدام: أجاب  لماذا لم تحضروه؟: هؤالءهم و سألإليهم فرجعوا الكهنة رؤساء الفريسيين و  خد 
في  زاد وهذا  قالوا: إن تعليم يسوع هو من بعيد أفضل من تعاليمكم. همكأنو  اإِلْنَساِن.ِإْنَساٌن َهَكَذا ِمْثَل َهَذا 

مثل   عيونهمن تنطلق مو  من أفواههم غليالكراهية تو هم جيج فيد دون شك كان و الدينيين المنافقين غضب 
دين  الى العالم لي ههللا لم يرسلويسوع يبشرنا أن . علمه و االنسان رغم تدي نه  عميتقوات الشر . يةسهام نار 

  ُهَو َمْلُعوٌن.و  َيْفَهُم النَّاُموَس فسخطوا على شعبهم وقالوا أنه الَ ن و الفريسياما .  بهليخلص العالم  بل عالم ال
 . هللا بالحق والن ضميرهم يوبخهم ن ما يعرفو  ألنهم رجال الدين دائما مستعدين للسخط واللعن والتهديد. 

أن الدخول كان يعرف أن يسوع جاء من هللا بالحق. يسوع عل مه سابقا  ِنيُقوِديُموُس الَِّذي ُهَو َواِحٌد ِمْنُهمْ 
وضيفة رؤساء الكهنة أن ِنيُقوِديُموُس ر لهم ذك  .من الماء والروحوالدة الجديدة الى ملكوت هللا هو بال

  ِنيُقوِديُموُس ى  علحتى غضبوا لكنهم وفحص كل من كان يد عي أنه نبي.  ع ا مَ سالهي أيضا والفريسيين 
مرة  نسوا توبيخ الرب يسوع لهم  ِإنَُّه َلْم َيُقْم َنِبيٌّ ِمَن اْلَجِليِل. َفتِ ْش َواْنُظرْ : له حكموا على أنفسهم بقولهمو 

 حياة األبدية. هذه الكتب تشهد ليتدرسون الكتب ألنكم تعتقدون أنها ستهديكم إلى الأنتم لهم: حين قال 
   ولكنكم ترفضون أن تأتوا إلي لتكون لكم الحياة.



به خوفا بعضهم من   ايصرحو  ماصح. رجال الدين يعرفوا في داخلهم أن يسوع المسيح هو الحق ولكنهم 
هللا إال أن الموت. الشر و الحياة أم الخير و مام الجميع: االختيار هو اسلطان على الناس. لهم  وألنبعض 

. هذه هي إرادة هللا لكل ويعطي الحياة ويطهريسوع المسيح الحي الذي وحده يحرر  الىدعونا ي  تهنعمفي 
إننا جه ال   ويقولواويهددونا هونا كر والسلطات يفي الشوارع حتى لما االهل والناس الناس بدون إستثناء. 

ك بمرتدين فال نخف وال ننكر مخلصنا العظيم و  نرفع الشكر به و ونعيش نسير سم يسوع وبه  إلنتمس 
مخلصنا   يسوع المسيحفرح ب نصبر ون َبْل أحدا  َخاِصمَ نُ وال نمارس الشر والفساد وال وصالتنا الى هللا االب. 

  الحي. 

يَرةِ ُكْنُتْم َقْباًل اْجَنِبي ِ َوَأْنُتُم الَِّذيَن  : االنجيليبرشنا  رِ  ِفي   َقْد َصاَلَحُكُم اآلنَ  يَن َوأَْعَداًء ِفي اْلِفْكِر ِفي اأَلْعَماِل الشِ 
يِسيَن َوِبالَ  ْسِم َبَشِريَِّتِه ِباْلَمْوتِ جِ  ِه الَِّذي اَليْ َوْلَيْمِلْك ِفي ُقُلوِبُكْم َساَلُم هللِا .  َلْوٍم َواَل َشْكَوى اَماَمهُ ِلُيْحِضَرُكْم ِقدِ 

ة هللا وشركة  ولتكن معكم جميعا نعمة ربنا يسوع المسيح ومحب آمين. .َشاِكِرينَ َوُكوُنوا  ُدِعيُتْم ِفي َجَسٍد َواِحدٍ 
 .آمين .الروح القدس

 

 


