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نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح .عظتنا اليوم هي من صالة
يسوع في إنجيل يوحنا االصحاح  17واألعداد  18الى  .23اليكم القراءة باسم
الرب يسوع المسيح .يقول:
ونوا
َك َما أ َْر َسْلتَنِي إِلَى اْل َعالَِم أ َْر َسْلتُهُ ْم أََنا إِلَى اْل َعالَِم َ .19وأل ْ
َجلِ ِه ْم أُقَ ِّد ُس أََنا َذاتِي لَِي ُك ُ
ِ
ين ِفي اْل َح ِّ
ط َب ْل أ َْيضاً ِم ْن
َج ِل َه ُؤالَ ِء فَقَ ْ
َسأَ ُل ِم ْن أ ْ
ق َ .20ولَ ْس ُ
ُه ْم أ َْيضاً ُمقَ َّدس َ
تأْ
َج ِل الَِّذين يؤ ِم ُنون بِي بِكالَ ِم ِهم  .21لِي ُكون اْلج ِميع و ِ
اآلب
احداً َك َما أََّن َ
أْ
ك أ َْن َ
ت أَُّيهَا ُ
َ ُْ َ
ْ
َ َ َ َُ
ونوا ُهم أ َْيضاً و ِ
ِف َّي وأََنا ِف َ ِ
احداً ِف َينا لِ ُي ْؤ ِم َن اْل َعالَ ُم
يك لَي ُك ُ ْ
َ
َ
ونوا و ِ
َعطَ ْيتُهم اْلم ْج َد الَِّذي أ ْ ِ ِ
احداً َك َما أََّنَنا
أ ْ ُُ َ
َعطَ ْيتَني لَي ُك ُ َ

ك أ َْر َسْلتَنِي َ .22وأََنا قَ ْد
أََّن َ
َن ْحن و ِ
ت
احد  .23أََنا ِفي ِه ْم َوأ َْن َ
ُ َ

ونوا م َك َّملِين إِلَى و ِ
ِ ِ
َحَب ْبتَنِي.
اح ٍد َولَِي ْعلَ َم اْل َعالَ ُم أََّن َ
َحَب ْبتَهُ ْم َك َما أ ْ
ك أ َْر َسْلتَنِي َوأ ْ
ف َّي لَي ُك ُ ُ َ
َ
هذه كلمة اهلل

ساعة صلب يسوع من أجل فداء البشرية كانت اقتربت .فصلى وهو ينظر ال الى
الموت ،لكن الى اهلل ابيه ويصلي ان يمجده بالمجد الذي كان له عند اهلل أبيه قبل
ظهوره في الجسد .يسوع صلى أن ي َحفظ اهلل االب تالميذه وكل الذين يأتون الى
ظهُ ْم ِم َن
َن ي ْحفَ َ
االيمان بسببهم في الحق .لم يطلب أن يأخذهم اهلل من اْل َعالَِم َب ْل أ ْ

ِّ
الشِّر ِ
ير .صلى أن يقدس اهلل االب جميع المؤمنين به في الحق وان يكونوا واحد

كما أنه هو واحد مع اهلل ابيه .إرادة يسوع هي وحدة محبيه لنكون كاملين مكرسين
لخدمته في العالم .مقدسين بالحق وطائعين للحق بروح المحبة كما كان هو.

عندما نكون في يسوع وهو فينا فإن اهلل يسكن فينا بروحه القدوس وهذا يقوينا في

ِ
َّ
ون لَ ُك ْم ِف َّي سالَمِ .في اْل َعالَِم
كل األحوال .يسوع قال سابقا :قَ ْد َكل ْمتُ ُك ْم بِهَ َذا لَي ُك َ
سي ُكون لَ ُكم ِ
ت اْل َعالَ َم .يسوع عاش في العالم دون
ضيق َولَ ِك ْن ثِقُوا :أََنا قَ ْد َغلَْب ُ
ََ ُ ْ

خطية فغلب العالم كما غلب الشيطان وغلب الموت .يسوع هو غلبتنا أيضا .هو

عرفنا إسم اهلل ومحبة اهلل وأعطانا كلمة اهلل اللي هي الحق وأعطانا الروح
وحده ّ
القدس لنحيا في الحق والصالح واإلخالص مع بعض في هذا العالم العنيف لترى
الناس وتعرف اهلل وتعرف ما في دعوة اهلل لهم من رجاء.
هذه النعمة ال يحصل عليها االنسان ال من الدين وال من العلم إال بيسوع المسيح
الحي له المجد .يسوع أدخل تالميذه ونحن كذلك في صالته ووضع إسم اهلل علينا
لنكون له بالتمام .صالة يسوع هي فعالة ثابته وهي تحفظنا من كل إثم وهو يريد
أن نتعامل بالخير بعضنا مع بعض .واالنسان ما يقدر يعرف اهلل في غفرانه
ومحبته وخالصه وسالمه حتى يسمع ليسوع ويقبله ربا ومخلصا في حياته .يسوع

المسيح هو صورةُ ِ
اهلل َغ ْي ِر اْل َم ْنظُ ِ
ور .ليس فرق بين اهلل وكلمته .اهلل واحد وهو
َُ ُ َ
اآلب واالبن والروح القدس .اهلل هو حي بروحه ويسوع المسيح هو حي بنفس
الروح .إله واحد خالق الكل بكلمته ومانح الحياة بروحه وهو المخلص.

الرب يسوع الذي هو واحد مع اهلل االب في الكلمة والروح والعمل طلب ان نكون
فيه وموحدين بعضنا بعض .فنكون بال حسد وال غيرة وال رياء وال خداع وال طمع
وال خيانة وال كذب وال انقسام إنما نعتبر اآلخرين كأنهم أفضل ونخدمهم بمحبة
وفرح .ويسوع أخبر تالميذه أنه سيكون لهم ضيق واضطهاد في العالم .منذ البداية
واجهت الكنيسة هذا وكل أنواع الهجومات من أعداء الحق العاملين كل جهدهم

الشرير لتدميرها وقتل المؤمنون .بال نفع سوى أنهم وضعوا اللوم واللعنة عليهم الن

الرب قال :أ َْبنِي َكنِ ِ
اب اْل َج ِح ِيم لَ ْن تَ ْق َوى َعلَْيهَا .وهو الذي أرسل التالميذ
يستي َوأ َْب َو ُ
َ
ب اْل ُج ُنود.
ليبشروا العالم بمحبة اهلل وخالصه .الَ بِاْلقُ ْد َرِة َوالَ بِاْلقُ َّوِة َب ْل بِ ُرو ِح اهلل َر ّ
وتالميذ يسوع َخ َر ُجوا يبشرون في كل مكان والرب يعمل معهم ويؤيد الكلمة
باآليات المالزمة لها.

وخبر اهلل المفرح ما زال يستمر اليوم وينتشر بواسطة وسائل اإلعالم كلك الن اهلل
يريد لجميع الناس أن يخلصوا ويقبلوا إلى معرفة الحق بالتمام .فإن اهلل واحد
والوسيط بين اهلل والناس واحد وهو اإلنسان المسيح يسوع الذي بذل نفسه فدية

ام أ َْيضاً الَِّذي ُه َو
ات َب ْل بِاْل َح ِر ِّ
عوضا عن الجميع .يسوع اْل َم ِسيح ُه َو الَِّذي َم َ
ي قَ َ
ين ِ
أ َْيضاً َع ْن َي ِم ِ
اهلل الَِّذي أ َْيضاً َي ْشفَعُ ِف َينا .ويقول الكتاب أيضاَ :فلَ ْستُ ْم إِذاً َب ْع ُد
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِّين َعلَى أَ َس ِ
الر ُس ِل
اس ُّ
ين َوأ ْ
َه ِل َب ْيت اهلل َم ْبني َ
اء َوُن ُزالً َب ْل َرِعَّية َم َع اْلق ِّديس َ
ُغ َرَب َ
بوِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
ِ
احد،
َواأل َْنبَِياء َوَي ُسوعُ اْل َمس ُ
يح َن ْف ُسهُ َح َج ُر الزاوَيةَ .ج َسد َواحد َوُروح َواحدَ .ر ٌّ َ

اح َدة ،إِلَه وآب و ِ
ودَّية و ِ
إِيمان و ِ
احد ،م ْعم ِ
احد لِْل ُك ِّل الَِّذي َعلَى اْل ُك ِّل َوبِاْل ُك ِّل َوِفي
َ ُ
َ َ
َ
َ َ
ُكلِّ ُك ْم .ال أحد يعرف اهلل سوى الذي خرج من اهلل أي يسوع المسيح .فهو يريد ان

تكون فينا الطبيعة اإللهية كما هي فيه .يسوع يريد وحدة جميع المسيحيين .ليس

وحدة سطحية من أجل المصلحات الخاصة .لكن وحدة السالم والثقة والخدمة

المتبادلة .وحدة الروح .أحبوا بعضكم البعض .ويقول :الَ تَْنظُروا ُك ُّل و ِ
اح ٍد إِلَى َما
ُ
َ
ُهو لَِن ْف ِس ِه ،ب ْل ُك ُّل و ِ
ين أ َْيضاًَ .فْلَي ُك ْن ِفي ُك ْم َه َذا اْل ِف ْك ُر الَِّذي ِفي
اح ٍد إِلَى َما ُه َو َ
َ
آلخ ِر َ
َ
َ
ع أ َْيضاً.
اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ

مجد يسوع كان الصليب الن هناك انتصر على الموت بموته .ومجد المؤمنين هو
يسوع الحي .فال نفشل بسبب الصعوبات والتهديدات .وال نخف مما سيحدث بنا او

مذا تقول الناس فينا وال حتى مذا نقول لما يسألونا عن إيماننا أل َّ
َن يسوع يقول لنا:
َّ
ك الس ِ
َح ُد ُك ْم َكقَاتِ ٍل أ َْو
ُّ
الرو َح اْلقُ ُد َس ُي َعلِّ ُم ُك ْم ِفي تِْل َ
ب أْ
َن تَقُولُوهَُ .والَ َيتَأَل ْم أ َ
َّاعة َما َي ِج ُ
َ
ور َغ ْي ِرِه .ولَ ِك ْن إِ ْن َكان َكم ِس ِ
ٍِ ِ
ِِ
َس ِار ٍ
ُم ِ
يح ٍّي فَالَ َي ْخ َج ْل،
َ َ
ق أ َْو فَاعل َشٍّر أ َْو ُمتَ َداخل في أ ُ
َ
َب ْل ُي َم ِّج ُد اهللَ ِم ْن َه َذا االسم.
يسوع كان يصلي في كل وقت .وصالته لم تكون كالم طقسي .إنما كان الرب
يتحدث مع أبيه وكان يطلب أن تكون إرادة اهلل ال إرادته هو .يسوع صلى قبل

صلبه وصلى حتى على الصليب حيث قال :يا أبي ،أغفر لهم ألنهم ال يعلمون
مذا يفعلون .وهو االن عن يمين اهلل يشفع فينا .في صالة يسوع ليس ضل كراهية

للذين ال يؤمنون به وال حس بغضاء أو طلب هالك الناس والهجوم عليهم النهم ال
يؤمنون به .في صالة يسوع نعمة وقوة فهو يطلب أن يقدس اهلل المؤمنين به في
يوحدهم .هم نور العالم وملح األرض.
كل مكان وزمان وأن ّ
وكل من يحب اهلل فليسمع إلبن اهلل الوحيد ويصلي باسم يسوع المسيح كما صلى
هوَ .ونحن نصلي أن نوصل جميعا إلى وحدة اإليمان ووحدة المعرفة البن اهلل إلى
إنسان تام البلوغ حتى ال نكون أطفاال نتبع من لهم أصوات عالية قوية خوفا منهم
وهم في طريق الظالل والموت .بل نتمسك بالحق في المحبة فننمو في كل شيء
نحو من هو الرأس أي يسوع المسيح له المجد .واله السالم نفسه يقدسكم إلى

التمام ويحفظكم سالمين روحا ونفسا وجسدا لتكونوا بال لوم عند عودة ربنا يسوع

المسيح .فإن اهلل الذي يدعوكم صادق وسوف يتم ذلك .آمين.

نصلي اآلن كما علمنا ربنا ومخلصنا يسوع ونقول :أَب َانا الَِّذي ِفي السَّماو ِ
ات
َ
ََ
ك َكما ِفي السَّم ِ
ِ
ْت ملَ ُكوتُ َ ِ
س اسم َ ِ ِ
ِ
ك َعلَى األ َْر ِ
ض.
اء َك َذلِ َ
َ
ك .لتَ ُك ْن َمش َيئتُ َ َ
ك .لَيأ َ
لَيتَقَ َّد ِ ْ ُ
ِ ِ
ِ
َع ِطَنا اْليوم .و ْ ِ
ين إِلَْيَناَ .والَ
ُخ ْب َزَنا َكفَافََنا أ ْ
اغف ْر لََنا ُذ ُن َ
وبَنا َك َما َن ْغف ُر َن ْح ُن أ َْيضاً لْل ُم ْذنبِ َ
َْ َ َ
تُ ْد ِخْلَنا ِفي تَ ْج ِرَب ٍة لَ ِك ْن َن ِّجَنا ِم َن ِّ
الشِّر ِ
ير .أل َّ
ك َواْلقُ َّوةَ َواْل َم ْج َد إِلَى األََب ِد.
ك اْل ُمْل َ
َن لَ َ
ِ
ين.
آم َ
يح ومحَّبةُ ِ
ِ
ِ ِ
نعم .نِعمةُ ربَِّنا يسو َ ِ
الرو ِح اْلقُ ُد ِ
ين.
اهلل َو َش ِرَكةُ ُّ
ع اْل َمس ِ َ َ َ
س َم َع َجميع ُك ْم .آم َ
َْ َ َ ُ

