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. اليكم 17الى  13عظتنا اليوم هي من إنجيل مّتى االصحاح الثالث واالعداد كم. عليسالم ال

 يسوع المسيح: الرب قراءة النص باسم
 

َأَنا ي وَحنَّا َمَنَعه  َقاِئاًل:  َوَلِكنْ  وع  ِمَن اْلَجِليِل ِإَلى األ ْرد نِّ ِإَلى ي وَحنَّا ِلَيْعَتِمَد ِمْنه .ِحيَنِئٍذ َجاَء َيس  
َنا َأْن َفَقاَل َيس وع  َله : اْسَمِح اآلَن أَلنَّه  َهَكَذا َيِليق  بِ . ْنَك َوَأْنَت َتْأِتي ِإَليَّ م ْحَتاٌج َأْن َأْعَتِمَد مِ 

َذا السََّماَوات  َقِد َل ك لَّ ِبر  ن َكمِّ  . ِحيَنِئٍذ َسَمَح َله . َفَلمَّا اْعَتَمَد َيس وع  َصِعَد ِلْلَوْقِت ِمَن اْلَماِء َواِ 
وَح اللَِّه َنازاًِل ِمْثَل َحَماَمٍة َوآِتيًا َعَلْيِه َوَصْوتٌ   َهَذا ه وَ  ِمَن السََّماَواِت َقاِئاًل: اْنَفَتَحْت َله  َفَرَأى ر 

.   اْبِني اْلَحِبيب  الَِّذي ِبِه س ِرْرت 
 هذه كلمة اهلل

 
: يقولو  هميناديكان  .للتطهير من خطاياهم المعمدان يعمد الناس في نهر االردن ي وَحنَّاكان 

على يده  ايتعمدو لمن كل المدن  تأتي اليه الناس كانتو توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات. 
 يسوعظل . على يده دـثم جاء يسوع من منطقة الجليل إلى يوحنا ليتعمّ  معترفين بخطاياهم.

عرفه كإبن تترعرع كانت الناس في الناصرة حيث ما أحد يعرف عنه شيء. ثالثين سنة 
على  فظهر لهم كإنسان واحد منهم. حتى جاء وقته فنزل الى يوحنا ليتعمديوسف النجار. 

  . خطاياالويحرر من الذي يغفر ويطهر  مخلصالك ألوهيتهفي تلك اللحظة ظهر في و  يده
 

وحنا وي ى إبن اهللوالكتاب يقول أن يسوع هو قدوس وهو يدعفي الماء لكن، لمذا تعمد يسوع 
 هيمعمودية يوحنا أن أوال ت بـِ ثـلي  يسوع تعمد في الحقيقة ؟ من الخطية كان يعمد للتطهير

ينال المؤمن ل اإللهي طبعال فأعطاهايقدس المعمودية ليسوع وتعمد  ؛من اهلل وال من الناس
اسم اآلب بتعطى فجعل المعمودية سّر الكنيسة لحياة جديدة. هبة الروح القدس لما يتعّمد 

معموديته في الماء كانت بداية عمل الخالص الذي أكمله و . واالبن والروح القدس اهلل الواحد
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َأَنا م ْحَتاٌج َأْن : فقال اهلل الذي جاء منعرف أن يسوع هو المسيح يوحنا . على الصليب
يعتبر نفسه  الذي كانت الناس تخشاه المعمدانيوحنا . يا سالم. ْنَك َوَأْنَت َتْأِتي ِإَليَّ َأْعَتِمَد مِ 

 . يسوع الرب يعمده أنهو يعبر عن إحتياجه صغير أمام يسوع و 
 

د ك ْم ِبَماٍء ِللتَّْوَبِة َوَلِكنِ  :نقرأ قوله للناس االصحاحفي هذا  الَِّذي َيْأِتي َبْعِدي ه َو َأْقَوى  َأَنا أ َعمِّ
يسوع. لخادم  ونأن يكحتى ل ــعتبر نفسه أقييوحنا. . ِمنِّي الَِّذي َلْست  َأْهاًل َأْن َأْحِمَل ِحَذاَءه  

. أعظم مثل للتواضع هو هذامنحدرا مستعدا أن يعمده خادمه.  يوحنا أمام هو االنيسوع و 
وهو  .منذ القديم لخالص البشرية هعّيناالبن الذي هو يسوع  اهلل وأّكد أنه ي الحين أّيدفو 

اْعَتَمَد َيس وع   االنجيل أنه: لمايبشرنا االن جسديا طاهرا مرة أخرى حتى بمعمودية يوحنا. 
َذا السََّماَوات   وَح اللَِّه َنازاًِل ِمْثَل َحَماَمٍة َوآِتيًا َصِعَد ِلْلَوْقِت ِمَن اْلَماِء َواِ   َقِد اْنَفَتَحْت َله  َفَرَأى ر 

. ِمَن السََّماَواِت َقاِئاًل: َعَلْيِه َوَصْوتٌ    َهَذا ه َو اْبِني اْلَحِبيب  الَِّذي ِبِه س ِرْرت 
 

وال حتى من الناس أحد أبدا ألي العلي  م يقل الربصوت اهلل لم يسمع أبدا بهذه الطريقة. ول
ميات سنة اهلل لم يتكلم ولم يرسل نبيا  . وأكثر من أربعَأْنَت اْبِني َأَنا اْلَيْوَم َوَلْدت كَ : َماَلِئَكةِ للْ 

َهَذا ه َو اْبِني اْلَحِبيب  الَِّذي ِبِه . لما وقف يسوع مستعدالتلك اللحظة المباركة  ىلشعبه حت
. حيث يقول اهلل بفم  8و 7متكّون من المزمور الثاني والعدد ذا اإلعالن المبارك ه س ِرْرت 

. َقاَل ِلي: َأْنَت اْبِني َأَنا اْلَيْوَم َوَلْدت َك.  في القسم الثاني و داود: ِإنِّي أ ْخِبر  ِمْن ِجَهِة َقَضاِء الرَّبِّ
د ه  م ْخَتاِري ه َوَذا َعْبِدي الَِّذي َأعْ  العدد األول يقول: 42 االصحاح هو من إشعياءقول اهلل  ض 

وِحي َعَلْيِه َفي ْخِرج  اْلَحقَّ ِلأل َممِ    .الَِّذي س رَّْت ِبِه َنْفِسي. َوَضْعت  ر 
 

هو ليبّين أن يسوع هو المسيح المولد من اهلل غير مخلوق. واالعالن فاإلعالن األول أما 
ية أن يسوع هو إبن اهلل الذي ظهر في الجسد ليفدي البشرية من عبودبين الثاني هو لي

جديدة طاهرة تبدأ في المسيحي عندما يقبل يسوع ربا الحياة لوينقلهم لالخطية وسيطرة إبليس 
: ِلَهَذا ي ِحبُِّني وحنايإنجيل يقول في  عبد الرب المتألم.يسوع هو هذا . في حياتهومخلصا 



َذَها َأْيضاً  ذ َها ِمنِّي َبْل َأَضع َها َأَنا ِمْن َذاِتي. ِلي اآلب  أَلنِّي َأَضع  َنْفِسي آِلخ  . َلْيَس َأَحٌد َيْأخ 
َذَها َأْيضًا. َهِذِه اْلَوِصيَّة  َقِبْلت َها ِمْن َأِبي.  ْلَطاٌن َأْن آخ  ْلَطاٌن َأْن َأَضَعَها َوِلي س   س 

 

َبِديًَّة َوَلْن َتْهِلَك ِإَلى : َوَأَنا أ ْعِطيَها َحَياًة أَ عن خرافه، أي المؤمنين بإسمه واستمر الرب يقول
َحٌد َأْن اأَلَبِد َواَل َيْخَطف َها َأَحٌد ِمْن َيِدي. َأِبي الَِّذي َأْعَطاِني ِإيَّاَها ه َو َأْعَظم  ِمَن اْلك لِّ َواَل َيْقِدر  أَ 

السََّماَوات  ، َصِعَد ِمَن اْلَماءِ و وع  َلمَّا اْعَتَمَد َيس  عظيم.  َيْخَطَف ِمْن َيِد َأِبي. َأَنا َواآلب  َواِحٌد.
غير منظور. اهلل روح  .وجاء صوت من السماء وظهر الروح القدس مثل حمامة اْنَفَتَحْت َله  

الثالوث يظهر هذا الحدث العظيم في وجاء الروح مثل حمامة و بصوت مسموع تكلم ف
 يم. يا له من خبر عظ ت.انفتحت السماواو اهلل اآلب واالبن والروح القدس. االقدس: 

 

ي كان مسكر على االنسان وانت ال تستطيع الصعود اله، ذباب الملكوت ال. مفتوح الدخول
يسوع المسيح له المجد جاء من اهلل الطريق. هو يسوع يمكن الدخول. فتح بفتحه يسوع. 

ما هي المعمودية . هو الطريق الحقيقي والحي من اهلل الى اهللاالب ليأخذنا الى اهلل اآلب. 
والشهادة أنك تنتمي الى اهلل ولمذا يجب ان يتعمد المؤمن؟ المعمودية هي الطاعة ليسوع 

 له. لتحيا يسوع يمانك في إلوس الساكن فيك. بالمعمودية تشير االب بروحه القد
 

في هذه الحقيقة بقوله علمنا يالرسول بولس  .لنا عن الحياة الماضيةاإنفص بالمعمودية نعلن
ْتَنا َعِن اْلَخِطيَِّة َكْيَف َنِعيش  َبْعد  ِفيَها؟قائال: رسالته الى روما  َأْم َتْجَهل وَن َأنََّنا  َنْحن  الَِّذيَن م 

َفد ِفنَّا َمَعه  ِباْلَمْعم وِديَِّة ِلْلَمْوِت َحتَّى َكَما أ ِقيَم  ك لَّ َمِن اْعَتَمَد ِلَيس وَع اْلَمِسيِح اْعَتَمْدَنا ِلَمْوِتهِ 
أَلنَّه  ِإْن ك نَّا َقْد ِصْرَنا  يح  ِمَن اأَلْمَواِت ِبَمْجِد اآلِب َهَكَذا َنْسل ك  َنْحن  َأْيضًا ِفي ِجدَِّة اْلَحَياةِ اْلَمسِ 

لِ  َمَعه  َب م تَِّحِديَن َمَعه  ِبِشْبِه َمْوِتِه َنِصير  َأْيضًا ِبِقَياَمِتِه. َعاِلِميَن َهَذا: َأنَّ ِإْنَساَنَنا اْلَعِتيَق َقْد ص 
  ِلي ْبَطَل َجَسد  اْلَخِطيَِّة َكْي اَل َنع وَد ن ْسَتْعَبد  َأْيضًا ِلْلَخِطيَِّة.

 

َمْن آَمَن َواْعَتَمَد َخَلَص  هو يقول:و  هو أمر به يسوع مد المؤمن بيسوع؟ النعتلمذا يجب ان ي
ْحَسان ه  ل ْطف  م   نعم. .َوَمْن َلْم ي ْؤِمْن ي َدنْ  ِبر   اَل ِبَأْعَماٍل ِفيليخلصنا َظَهَر  َخلِِّصَنا اهلِل َواِ 



وِح اْلق د سِ  ِبَغْسِل اْلِمياَلِد الثَّاِني، ، َبْل ِبم ْقَتَضى َرْحَمِتهِ َعِمْلَناَها َنْحن   الَِّذي َسَكَبه   َوَتْجِديِد الرُّ
ْرَنا ِبِنْعَمِتِه َنِصير  َوَرَثًة َحَسَب َرَجا َيس وَع اْلَمِسيِح م َخلِِّصَناِبِغًنى َعَلْيَنا بِ  ِء اْلَحَياِة َحتَّى ِإَذا َتَبرَّ

وِح اْلق د ِس  آمين.  َصاِدَقٌة ِهَي اْلَكِلَمة . اأَلَبِديَِّة. ِنْعَمة  َربَِّنا َيس وَع اْلَمِسيِح َوَمَحبَّة  اهلِل َوَشِرَكة  الرُّ
 .َمَع َجِميِعك ْم. آِمينَ 


