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نعمة وسالم لكم من اهلل أبينا والرب يسوع المسيح. عظتنا اليوم هي في إنجيل مرقس االصحاح الثالث 
 . اليكم قراءة النص باسم يسوع المسيح:19لى ا 13واألعداد 

َوَيُكوَن  َوَأَقاَم اْثَنْي َعَشَر ِلَيُكوُنوا َمَعُه َوْلُيْرِسَلُهْم ِلَيْكِرُزوا ُثمَّ َصِعَد ِإَلى اْلَجَبِل َوَدَعا الَِّذيَن َأَراَدُهْم َفَذَهُبوا ِإَلْيِه.
ْخرَ  َوَيْعُقوَب ْبَن َزْبِدي َوُيوَحنَّا  َوَجَعَل ِلِسْمَعاَن اْسَم ُبْطُرَس. اِج الشََّياِطيِن.َلُهْم ُسْلَطاٌن َعَلى ِشَفاِء اأَلْمَراِض َواِ 

َوَمتَّى َوُتوَما  ُوَس  َلَما َوَأْنَدَراُوَس َوِفيُلبَُّس َوَبْرُثو، َأِي اْبَنِي الرَّْعدِ ، ْرِجَس ــنَ  َأَخا َيْعُقوَب َوَجَعَل َلُهَما اْسَم ُبَوا
 َوَيُهوَذا اإِلْسَخْرُيوِطيَّ الَِّذي َأْسَلَمُه.  َوَيْعُقوَب ْبَن َحْلَفى َوَتدَّاُوَس َوِسْمَعاَن اْلَقاَنِويَّ 

 كلمة اهلل الى هنا قراءة

 آخرأوساط وتعاليم مختلفة. منهم صيادين السمك، كانوا من  يسوع صعد الى جبل وأخذ معه تالميذه.
وطني متحمس يعتبر جباة الضرائب أعداء، آخرون كانوا  آخرائب للرومان مكروه من اليهود، جابي الضر 

تبعوه ليدعاهم  ذلكومع أفكراهم  في اكان يعرف م والرب يسوع اختارهم كلهم.تالميذ يوحنا المعمدان. 
اتنا بدون ه حيونعطي هعنطيو  نتبعههي لنا أيضا أننا يسوع دعوة و  .أهلهم ويرسلهم برسالته الى العالوي

ت و صة الرجاء نتبع يسوع بال رجوع. العالم خلفنا، يسوع أمامنا. نسمع صوته، صو ترّدد وال خوف. 
 .الى الهالكيؤّدي والكل  رياءفي عالم مليان أصوات غش ووهم و  الخالصالسالم، صوت 

األخبار تنتشر بسرعة  ال وسائل اإلعالم مثل اليوم حيثمطبوعة و وال صحف فيه كن تفي وقت لم 
 اليوم بوسائل الىاألرض نتشر على ما يزال يكهرباء، الرب يسوع عّين إثنى عشر تلميذ لعمل عظيم ال

في أوعية هذا الكنز حاملين الى بلدان بعيدة مبشرين الذين ذهبوا باسم يسوع بواسطة و  اإللكترونيةاإلعالم 
يعرف جميع كما قال الرسول بولس. حتى  .همال صادرة منليتبين أن القدرة الفائقة آتية من اهلل  من فخار
يمان في إسم يسوع. اهلل ما في دعوة بنو آدم    لهم من رجاء ويأتون تائبين بثقة وا 

. أيضا هو ليغير حياتنا ويشفينا ولكي نحكي ألهلنا وللناس حولنا الجود الذي صنعه اهلل فينانا لسوع اء يند
 .هْدِفَن َأِبييَ ِضَي َأوَّاًل وَ مْ . أجابه واحد أنه يجب أن يهم يسوعالبعض لما نداكما فعل ر اعذأفال نبحث عن 

أخذ المثال من تالميذ يسوع الذين لم فلن .أهليِلي َأوَّاًل َأْن ُأَودَِّع  اسمحَوَقاَل آَخُر: َأْتَبُعَك َيا َسيُِّد َوَلِكِن 
ه لفقال  ،ع إن أردوا أن يتركوهالحياة. سألهم مرة يسو تبعوه ووجدوا فيه  م؟ فهنتبعك يسألوه: الى أين او لمذا

َوَنْحُن آَمنَّا َوَعَرْفَنا َأنََّك َأْنَت اْلَمِسيُح اْبُن اللَِّه  رب وعندك كالم الحياة األبدية إلى من نذهب يا: بطرس
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هو: ا له ولنا جميعجواب يسوع و  .ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناكبطرس:  يوم آخر سألفي  ؟اْلَحيِّ 
إال وينال  و أما أو أبا أو أوالدا أو حقوالمن أحد ترك ألجلي وألجل اإلنجيل بيتا أو إخوة أو أخوات أ ما

صادق القول. لهذا يقول الرب أيضا:  مئة ضعف اآلن في هذا الزمان وفي الزمان اآلتي الحياة األبدية.
 .ُقُلوَبُكمْ ِإْن َسِمْعُتْم َصْوَتُه َفاَل تَُقسُّوا إذن، اْلَيْوَم 

واََل َيْقِدُر  َأَنا َأْعِرُفَها َفَتْتَبُعِنيوَ  -يقول الرب  –ِخَراِفي َتْسَمُع َصْوِتي نداء يسوع يسمعه الودعاء فيفرحون. 
ته أعطاهم رسال. ويكونوا شهودا له للعالم ليكونوا معهتالميذه  دعايسوع  َأَحٌد َأْن َيْخَطَف ِمْن َيِد َأِبي.

ْخَراِج الشََّياِطيِن. َيْكِرُزوالِ أعطاهم قوة. و  ي كان باسم يسوع الذ َوَيُكوَن َلُهْم ُسْلَطاٌن َعَلى ِشَفاِء اأَلْمَراِض َواِ 
ومع هذا كتبوا تالميذ يسوع لم يكونوا أصحاب علم ولم تكن لهم شهادات هو يعمل فيهم بروحه القدوس. 

َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم. َباِرُكوا اَلِعِنيُكْم. جيل مّتى: لنا شهادتهم مساقون من الروح القدس. من أقوال يسوع في إن
ِلَكْي َتُكوُنوا َأْبَناَء َأِبيُكُم الَِّذي ِفي  َأْحِسُنوا ِإَلى ُمْبِغِضيُكْم َوَصلُّوا أَلْجِل الَِّذيَن ُيِسيُئوَن ِإَلْيُكْم َوَيْطُرُدوَنُكمْ 

 . السََّماَواتِ 

 .َلْيَس َأَحٌد َيْأِتي ِإَلى اآلِب ِإالَّ ِبي ،ِريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياةُ َأَنا ُهَو الطَّ : التلميذ يوحناأنجيل في يسوع ومن أقوال 
روح يسوع نقلوا لنا قيادة و  تالميذ يسوع ومن أمريراقبان ويبحثان مع تالميذ يسوع وأما مرقس ولوقا، فكانا 

َة اْلَكاَلِم الَِّذي حتى نعرف بالتأكيد شهادتهم  بطرس ويعقوب كتبوا رسائل مستحيل ان تكون  .وصل لناِصحَّ
ة في لكن قبل كل شيء، اعلموا أن كل نبوءة واردمن إختراع بشري. كما كتبه بطرس في رسالته الثانية: و 

جميعا رجال اهلل  بالنبواتإذ لم تأت نبوءة قط بإرادة بشرية بل تكلم  الكتاب ال تفسر باجتهاد خاص
 الروح القدس.مدفوعين بوحي  القديسون

ليبشروا وا خرجو  منه ومن اهلل من الموت وظهوره لهم جسديا، نالوا الروح القدس الموعود ة يسوعوبعد قيام
اهلَل َلْم َيْدُعَنا ِللنََّجاَسِة َبْل ِفي  الحقيقة:بإنجيل اهلل للتوبة وااليمان بيسوع للغفران والحياة جديدة وأبدية. 

يضطهد المسيحيين حتى  ،من الرسول بولس الذي كان من قبل يدعى شاؤولهذه االقوال هي  .اْلَقَداَسةِ 
سمه الى بولس ومأله من الروح القدس والحكمة والقدرة ليكون رسول  ظهر له الرب يسوع وغّير حياته وا 

 ابِ ُكلُّ اْلِكتَ من أقواله أيضا: وبشر باإلنجيل الذي هو قدرة اهلل للخالص لكل من يؤمن.  المسيح للوثنيين.
اًل َوَناِفٌع ِللتَّْعِليِم َوالتَّْوِبيِخ، ِللتَّْقِويِم َوالتَّْأِديِب الَِّذي ِفي اْلِبرِّ ِلَكْي َيُكوَن ِإْنَساُن اهلِل َكامِ  ُهَو ُموحًى ِبِه ِمَن اهللِ 

 آمين. ُمَتَأهِّبًا ِلُكلِّ َعَمٍل َصاِلٍح.

أنا أومن باهلل اآلب الضابط اء والرسل. نقول: ونقول اآلن شهادتنا التي هي شهادة الكنيسة وشهادة األنبي
الوحيد الذي حبل به من الروح القدس وولد من مريم  هالكل خالق السماء واألرض، وبربنا يسوع المسيح إبن

العذراء، وتألم على عهد بيالطس البنطي وُصـلب ومات وقُــبر ونزل الى الهاوية وقام أيضا في اليوم 



صعد الى السماوات وجلس على يمين اهلل اآلب الضابط الكل، وسيأتي من هناك الثالث من بين األموات و 
ليدين األحياء واألموات. وأومن بالروح القدس، وبالكنيسة المقدسة الجامعة وبشركة القديسين وبمغفرة 

 مين. ولتكن نعمة ربنا يسوع وسالمه معنا جميعا. آالخطايا وبقيامة الموتى وبالحياة األبدية. آمـــيــن

 

 

 


