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الى  16واألعداد  28يل متى االصحاح في إنج عظتنا اليوم هي. المسيح لكميسوع سالم و السالم عليكم. 
 باسم الرب يسوع المسيح: نصال ةقراءإليكم . 20

 

َوَلِكنَّ  .هُ َوَلمَّا َرَأْوُه َسَجُدوا لَ  17. َبِل َحْيُث َأَمَرُهْم َيُسوعُ َوَأمَّا اأَلَحَد َعَشَر ِتْلِميذًا َفاْنَطَلُقوا ِإَلى اْلَجِليِل ِإَلى اْلجَ 
َفاْذَهُبوا  19. ي السََّماِء َوَعَلى اأَلْرضِ ُدِفَع ِإَليَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن فِ ُسوُع َوَكلََّمُهْم َقاِئاًل: َفتََقدََّم يَ  18. َبْعَضُهْم َشكُّوا

وِح اْلُقُدسِ َوَتْلِمُذوا َجِميَع اأُلَمِم َوَعمُِّدوُهْم ِباْسِم اآلِب  َوَعلُِّموُهْم َأْن َيْحَفُظوا َجِميَع َما َأْوَصْيُتُكْم  20 َوااِلْبِن َوالرُّ
 . آِميَن.ِء الدَّْهرِ اِم ِإَلى اْنِقَضاِبِه. َوَها َأَنا َمَعُكْم ُكلَّ األَيَّ 

 هذا كالم اهلل
 

غفران اهلل الناس ب او بشر يلم الى أقاصي األرض رسلهجمع تالميذه ليي يسوع أكمل عمله لفداء البشرية واالن
. هم وأرسلهمقّدسو هم هو الذي اختار . يسوع ليكونوا له باسم االب واالبن والروح القدس هموخالصه ويعمدو 

وَِّة َواْلَمَحبَِّة ال ُروَح اْلَفَشِل، َبْل ُروَح اْلقُ  همأعطافهو قوته.  يسوع أظهرفيهم و عاديين ناس بسطاء كانوا 
َوَها َأَنا ُأْرِسُل ِإَلْيُكْم َمْوِعَد َأِبي. َفَأِقيُموا ِفي َمِديَنِة ُأوُرَشِليَم ِإَلى َأْن ُتْلَبُسوا ُقوًَّة ِمَن : سابقا قال لهمبصيرة. َوال

يرسل الروح يقول أنه يسوع االن . و َعَلى ُكلِّ َبَشرٍ  هْسُكُب ُروحِ ي هوّعـد أناهلل د القديم في العه. اأَلَعاِلي
. يسوع المسيحباسم  تالميذعلى ال الروح القدساهلل أفاض  يوم بعد الفصح، خمسينو . لتالميذه القدس

 إله واحد. اهلل اآلب واالبن والروح القدس، الروح القدس هو روح اهلل والمسيح. ثالثة في واحد. و 
 

منذ فجر الضال  الخاطئلإلنسان  خالصالخطة عّرف و  .اهلل عّرف نفسه تدريجيافي العهد القديم، 
أعلن دخلت الخطية ومعها الموت الى الجميع،  عصيانهموبى والدين البشرية أمر اهلل عصبعدما  .الخليقة

حبل به من الذي كلمة اهلل اهلل أرسل  جاء تمام الزمان ولما. إبليسأنه يرسل من يسحق رأس آنذاك  اهلل
الذي ظهر في قبل تأسيس العالم و كان عند اهلل  هو يسوع المسيح الذيالروح القدس في العذراء مريم و 

أن يموت ليقضي على من له سلطة يسوع تمكن  ايّ رِ شَ ـبَ باتخاذه جسما و . جسد ليدين الخطية في الجسدال
  أي إبليس.الموت، 
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خالل فترة أربعين يوما بعد  أن ويقول الكتاب. سحق الموت وأنار الحياة والخلود باإلنجيليسوع بموته 
 ه مرات عديدة وأثبت لهم أنه حي ببراهين كثيرة قاطعة وحدثهم عن ملكوت اهلل.تالميذليسوع آالمه ظهر 

كل أورشليم و في  هشهود اكونو يو ويذكرهم بكل ما قاله لهم م هعلييحّل الروح القدس ويسوع بشر تالميذه أن 
 مبشرين إنتصاره على الموت والخالص بإسمه.  .إلى أقاصي األرض مكان

 

بطرس، في  الرسولفاألفضل هو أخذ يسوع على كلمته. . يشكوان يكثير وجعل لفهم لهذا الخبر هو صعب 
وِح  ْحُن َجِميعًا ُشُهوٌد ِلَذِلكَ َيُسوُع َهَذا َأَقاَمُه اهلُل َونَ : قال ،أول عظته ِذ اْرَتَفَع ِبَيِميِن اهلِل َوَأَخَذ َمْوِعَد الرُّ َواِ 

َقِبُلوا  َنْحُو َثاَلَثِة آاَلِف َنْفسٍ ِفي َذِلَك اْلَيْوِم و  تُْبِصُروَنُه َوَتْسَمُعوَنُه.اْلُقُدِس ِمَن اآلِب َسَكَب َهَذا الَِّذي َأْنُتُم اآلَن 
 .َكاَن الرَّبُّ َيُضمُّ ِإَلى اْلَكِنيَسِة الَِّذيَن َيْخُلُصونَ وُكلَّ َيْوٍم  الى جماعة التالميذ. واِبَفَرٍح َواْعَتَمُدوا َواْنَضمُّ َكاَلَمُه 

أول شهيد . يسوعبسبب التالميذ  علىت شدددادت وتكراهيتهم از . علماء الدين اب لم يرضى بهائالعج ههذ
 .ْل ُروِحيــالرَّبُّ َيُسوُع اْقبَ َأيَُّها َوُهَو َيْدُعو َوَيُقوُل: َفَكاُنوا َيْرُجُموَن اْسِتَفاُنوَس . يقول الكتاب: اْسِتَفاُنوَس  هو

  وكان يصلي ان يغفر لهم الرب.
 

قّوات و . الشرالى اليوم وهم مدفوعين من روح  قتلوا وكنيسة حرقوا وكتاب مّزقوابعده كم من مسيحي و 
كما أرسل . في العالم كلمة اهلل وشهادة يسوع تنتشر بقوة الروح القدس. ى على كنيسة يسوعالجحيم لن تقو 

أخبرتكم أرسلهم كخارف بين الذئاب. في إنجيل يوحنا قال: و تالميذه للعالم.  هو ايضااهلل يسوع، أرسل 
نتصرت على فأنا قد ا عالم ستقاسون الضيق. لكن تشجعوابهذا كله ليكون لكم في سالم. فإنكم في ال

سالما أترك لكم. سالمي أعطيكم. ليس : بوعدهوضع كلمته الحية والفعالة في تالميذه الرب يسوع . العالم
  .وال ترتعب لم أعطيكم أنا. فال تضطرب قلوبكمكما يعطي العا

 

َؤَساِء َوَمَتى َقدَُّموُكْم ِإَلى : قالويسوع كان يعلم ذلك ف. والمعارضة الضيق نجدعالم في ال اْلَمَجاِمِع َوالرُّ
وَن َأْو ِبَما تَُقوُلونَ  وَح اْلُقُدَس ُيَعلُِّمُكْم ِفي ِتْلَك السَّاَعِة َما  َوالسَّاَلِطيِن َفاَل َتْهَتمُّوا َكْيَف َأْو ِبَما َتْحَتجُّ أَلنَّ الرُّ

َباِرُكوا اَلِعِنيُكْم. َأْحِسُنوا ِإَلى ُمْبِغِضيُكْم َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم. : ذهبية ةيسوع أعطانا شريعو . َيِجُب َأْن تَُقوُلوهُ 
ِلَكْي َتُكوُنوا َأْبَناَء َأِبيُكُم الَِّذي ِفي السََّماَواِت َفِإنَُّه ُيْشِرُق  وَنُكمْ هدطضَوَصلُّوا أَلْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئوَن ِإَلْيُكْم َويَ 

اِلِحيَن َوُيْمِطرُ  للذين يؤمنون  وصية يسوعأيضا  هذاو  َعَلى اأَلْبَراِر َوالظَّاِلِميَن. َشْمَسُه َعَلى اأَلْشَراِر َوالصَّ
 ْلِمُذواــتَ ليُ إلهية. مقدسة. عدد قليل.  رسالة ملوكيةوهم حاملين أرسل تالميذه الى العالم الرب . باهلل بالحق

 أن يثبت في الحق. لُِّموُهْم ــعَ يُ َعمُِّدوُهْم وَ يُ و َجِميَع اأُلَمِم 
 

َوَكاَلِمي َوِكَراَزِتي َلْم َيُكوَنا : يقول الرسول بولس تبكإنما بقوة اهلل ونعمته. وبالغة الكالم. البشرية ال بالقوة 
وِح َواْلُقوَّةِ  اَل  ِبُقوَِّة اهلِل.ِلَكْي اَل َيُكوَن ِإيَماُنُكْم ِبِحْكَمِة النَّاِس َبْل  ِبَكاَلِم اْلِحْكَمِة اإِلْنَساِنيَِّة اْلُمْقِنِع َبْل ِبُبْرَهاِن الرُّ



 .اأَلْرَض َتْمَتِلُئ ِمْن َمْعِرَفِة الرَّبِّ َكَما ُتَغطِّي اْلِمَياُه اْلَبْحرَ و  .َقاَل َربُّ اْلُجُنودِ  ،ِباْلُقْدَرِة َواَل ِباْلُقوَِّة َبْل ِبُروِحي
تجاهها الذي به  اهللبإنجيل  سوع فنحن نقبل اهلل لما نقبل ي. الحقيقيتتغير الحياة وتجد معناها الصحيح وا 

وُح ُهَو الَِّذي َيْشَهُد الحياة األبدية.  معرفة اهلل ويسوع هيو بروحه فينا. وهو يسكن فينا ونحن فيه ونعرفه  الرُّ
وَح ُهَو اْلَحقُّ. وُح اْلقُ  أَلنَّ الرُّ ُدُس. َوَهؤاَُلِء الثَّاَلَثُة َفِإنَّ الَِّذيَن َيْشَهُدوَن ِفي السََّماِء ُهْم َثاَلَثٌة: اآلُب َواْلَكِلَمُة َوالرُّ

وُح َواْلَماُء َوالدَُّم. َوالثَّاَلَثُة ُهْم ِفي اْلَواِحِد. ُهْم َواِحٌد. هو ماء ماء ال َوالَِّذيَن َيْشَهُدوَن ِفي اأَلْرِض ُهْم َثاَلَثٌة: الرُّ
  من أجلنا.ب يلصلهو دم يسوع المسّمر على خشبة ادم الالمعمودية و 

 

َفاْذَهُبوا َوَتْلِمُذوا َجِميَع اأُلَمِم  .ُدِفَع ِإَليَّ ُكلُّ ُسْلَطاٍن ِفي السََّماِء َوَعَلى اأَلْرضِ ُسوُع َوَكلََّمُهْم َقاِئاًل: َفَتَقدََّم يَ 
وِح اْلُقُدسِ َوَعمُِّدوُهْم ِباْسِم اآلِب  . وتلمذوا : اذهبواقالبعدما طمأنهم بقوله أن له كل سلطان، . َوااِلْبِن َوالرُّ

في السماء وعلى األرض.  له كل سلطاندفع الذي  لم بهذا الكالم النه من اهللسوع كان له الحق ان يتكي
من المسكونين بها بسلطان.  النجسةيعلم الناس بسلطان ويطرد األرواح يسوع كان  لما كان على األرض

ِلَهَذا ُيِحبُِّني اآلُب ألَنِّي َأَضُع : ، وما أعزه من قائل. قالبسلطان ويحي الموتىبسلطان  كان يغفر الخطايا
ِلي ُسْلَطاٌن َنْفِسي آِلُخَذَها َأْيضًا. َلْيَس َأَحٌد َيْأُخُذَها ِمنِّي َبْل َأَضُعَها َأَنا ِمْن َذاِتي. ِلي ُسْلَطاٌن َأْن َأَضَعَها وَ 

  .َأْن آُخَذَها َأْيضًا. َهِذِه اْلَوِصيَُّة َقِبْلُتَها ِمْن َأِبي
 

رسالة بأرسلهم فَ  القدس. ويشددهم الروحبمحبة وطاعة أخذون أمره يسوع لتالميذه. وهم واقفين ياذهبوا. قال 
 بة وقد غفر لنا جميع خطايانا وأعطاناوصلت الينا حاملة نفس الخبر المفرح والمحي أن اهلل محالتي اهلل 

. والرب اجهوا هراطقة وأديان ومعانداتتالميذ يسوع و . باسم يسوع ونعمة الروح القدس حياة جديدة وأبدية
يسوع؟  ايايحفظوا جميع ما أوصاهم به. ما هي وصأن  ا الناسيعلمو أن  هموأمر  كان معهم مؤيدا أعمالهم.

وصية المحبة. هلل وللقريب والمحبة حتى لألعداء. . البحث على السالم االصالة الى اهلل بإسمه. إنهإنها 
َمْن َيْأُكُل َجَسِدي يسوع هي المعمودية والعشاء الرباني الذي يحتوي على خبز ونبيذ. كما قال الرب نفسه: 

 أسرار الكنيسة هما: المعمودية والعشاء الرباني. . َوَيْشَرُب َدِمي َفَلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة َوَأَنا ُأِقيُمُه ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيرِ 
 

في المعمودية يضع الرب ا معه لحياة جديده. نأننا متنا مع يسوع لحياتنا القديمة وقم شهدنالمعمودية ب
في ه خدمنلنعطيه حياتنا نشهد أمام اهلل والكنيسة والعالم أننا نؤمن بإبن اهلل الوحيد وأننا  ونحن. إسمه علينا

بدأ الحياة الجديدة المعمودية نبخير وسالم لآلخرين. فيه كل ما و ستحب مُ و َطاِهٌر و َعاِدٌل و ُكلُّ َما ُهَو َحقٌّ 
إلنسان لبس انو  بالشهوات الخداعة بنعمة اهلل وعون الروح القدس. فنحن نقطع مع الحياة الماضية الفاسدة

ألننا أعضاء  وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبهلذلك اخلعوا عنكم الكذب كما هو مكتوب أيضا:  الجديد.
  .َوَمْن َلْم ُيْؤِمْن ُيَدنْ  ؛َخَلَص باسم الرب َمْن آَمَن َواْعَتَمَد  نعم. بعضنا لبعض.

 



واحد في واحد في الكلمة والروح. اهلل  .كامل في أعمالهالو  في جوهرهالمعمودية هي باسم الرب الواحد 
َاللَُّه َلْم َيَرُه َأَحٌد َقطُّ. . حيالم القدس وحوالر  واالبن الفاديخالق لااهلل كأعلن نفسه . والمحبة القداسة والرحمة

روح القدس الو  .واآلب يسوع علمنا أن اهلل روح ومحبة. َااِلْبُن اْلَوِحيُد الَِّذي ُهَو ِفي ِحْضِن اآلِب ُهَو َخبَّرَ 
نا يوم يضيء لنا عمل يسوع على الصليب ويرشدنا الى التوبة وااليمان وهو يطهر يشهد لهذه الحقيقة وهو 

 بفضل يسوع.. اهلل اآلببعد يوم لمجد 
 

اْلَيْوَم ِإْن َسِمْعُتْم بشارة االنجيل. سمع هي أن كل العالم يإرادة اهلل اذهبوا. يقول الرب. اذهبوا وال تخافوا. 
المرضى يحتاجون الى الطبيب. كذلك الخطاة الى يسوع الشافي والمخلص  .َصْوَتُه َفاَل تَُقسُّوا ُقُلوَبُكمْ 

تالميذ يسوع أحبوا  .للناس ة اهلل اآلبويعلن رحمفرح بها يح يصدق كلمة اهلل و الصحياإليمان العظيم. 
 .هممن اهلل ال من هيهذا الكنز في أوعية من فخار ليتبين أن القدرة الفائقة  حاملينالرب وأطاعوه وذهبوا 

بطاعتهم للرب وصل خبر  حياة يسوع. ملتظهر فيه. تحملوا كل شيء االضطهادو  طردوال السجوناختبروا 
 . وما زالت كنيسة اهلل وخّدام يسوع المسيح يبشرون به اليوم بعدة وسائل اهلل المفرح الينا

 

بدورنا نعلن أن ليس إسم آخر تحت السماء قدمه اهلل ولذلك ال نسكت. ومحبته اهلل  جودسمعنا وذقنا ونحن 
َلْسُت َأْسَتِحي ِبِإْنِجيِل اْلَمِسيِح أَلنَُّه ُقوَُّة اهلِل  ألَنِّينقول مثل الرسل بولس: و للناس به يجب ان نخلص. 

في  .ْلَبارُّ َفِباإِليَماِن َيْحَياَأمَّا ا ِفيِه ُمْعَلٌن ِبرُّ اهلِل ِبِإيَماٍن إِليَماٍن َكَما ُهَو َمْكُتوبٌ  أَلن. َخاَلِص ِلُكلِّ َمْن ُيْؤِمنُ ِللْ 
الذي  ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اْسَمُه ِعمَّاُنوِئيلَ  عياء:بداية إنجيله ذكر متى قول اهلل بالنبي إش

 وها أنا معكموفي نهاية نفس اإلنجيل متى يذكر قول الرب يسوع لتالميذه ولنا جميعا: . َاللَُّه َمَعَنا :َتْفِسيُرهُ 
هذا ُكِتب ليكون لنا رجاء وأيمان ويقين الحياة هو معنا بروحه القدوس. كل األيام الى إنتهاء الزمان. و 

 نا. ُيِضيُء الرَّبُّ ِبَوْجِهِه َعليْ نالرَّبُّ َوَيْحُرسُ ا ناُيَباِركُ ولاألبدية بإبن اهلل الوحيد يسوع المسيح مخلصنا الحبيب. 
 ن والروح القدس. آمين. باسم االب واالبَسالمًا.  ناَوَيْمَنحُ  نا. َيْرَفُع الرَّبُّ َوْجَهُه َعليْ ناَوَيْرَحمُ 

أومن باهلل اآلب الضابط الكل أنا  ونقول اآلن شهادة الكنيسة التي هي شهادة األنبياء والرسل. نقول أيضا:
الوحيد الذي حبل به من الروح القدس وولد من مريم  هخالق السماء واألرض وبربنا يسوع المسيح إبن

العذراء، وتألم على عهد بيالطس البنطي وُصـلب ومات وقُــبر ونزل الى الهاوية وقام أيضا في اليوم 
الثالث من بين األموات وصعد الى السماوات وجلس على يمين اهلل اآلب الضابط الكل، وسيأتي من هناك 

وأومن بالروح القدس، وبالكنيسة المقدسة الجامعة وبشركة القديسين وبمغفرة  ليدين األحياء واألموات.
 .الخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة األبدية. آمـــيــن


