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االية من إنجيل يوحنا االصحاح خمسطاش ومرحبا بكم في االستماع الى هذه العظة.  سالم المسيح لكم
 إليكم القراءة باسم يسوع المسيح:. سطاش وااليات األربعة األولى االصحاح الى 26

ْندِّ اآلبِّ َيْنَبثِّقُ  ْن عِّ ُلُه َأَنا إَِّلْيُكْم مَِّن اآلبِّ ُروُح اْلَحق ِّ الَّذِّي مِّ  َفُهَو َيْشَهُد لِّي َوَمَتى َجاَء اْلُمَعز ِّي الَّذِّي َسُأْرسِّ
َن  َن اْلَمَجامِّعِّ َبْل . َقْد َكلَّْمُتُكْم بَِّهَذا لَِّكْي اَل َتْعُثُرو البدايةَوَتْشَهُدوَن َأْنُتْم َأْيضًا ألَنَُّكْم َمعِّي مِّ ا. َسُيْخرُِّجوَنُكْم مِّ

ِّ َوَسَيْفَعُلوَن َهَذا بُِّكْم أَلنَّ  ْدَمًة ّلِلَِّّ ُم خِّ ُهْم َلْم َيْعرُِّفوا اآلَب َواَل َتْأتِّي َساَعٌة فِّيَها َيُظنُّ ُكلُّ َمْن َيْقُتُلُكْم َأنَُّه ُيَقد ِّ
َن اْلبَِّداَيةِّ  َعَرُفونِّي. َلكِّن ِّي َقْد َكلَّْمُتُكْم بَِّهَذا َحتَّى اَعُة َتْذُكُروَن َأن ِّي َأَنا ُقْلُتُه َلُكْم. َوَلْم َأُقْل َلُكْم مِّ إَِّذا َجاَءتِّ السَّ

  أَلن ِّي ُكْنُت َمَعُكْم.

 هذا كالم هللا

ْن َهَذا اْلَعاَلمِّ إَِّلى اآلبِّ  اَعالِّميسوع كان  تالميذه ليشجعهم ويعطيهم أوامره  فدعا َأنَّ َساَعَتُه َجاَءْت لَِّيْنَتقَِّل مِّ
 وأخبرهم أيضا أنهم سيضطهدون ويطردون من المجامع ويقتلون من أجل إسمه. ؛بعضل ممحبة بعضهلل

براءتهم و أهله من  الضيقيعاني  مناوهذا ما حدث لتالميذ المسيح ولكل المؤمن بإبن هللا الى اليوم. كم 
لكن بالغش والكذب والفساد.  ةئيملوحياتهم  يدعون أنهم يؤمنون باهللهم التهديد من الناس و ه؟ و من دم

وأحب أهلنا أحبنا  لذيأجل يسوع اوالطرد واالضطهاد من تحمل اإلهانة فهو  االيمان بيسوعهذا هو ثمن 
 . لمسيح وهم ما يعرفوهي االيمان با. والناس تدعوقام من الموت مات هو من أجلناو وأحب العالم 

يًَّة َواَل كان إنسانا كامال يسوع المسيح  هِّ َمْكرٌ َلْم َيْفَعْل َخطِّ َد فِّي َفمِّ وهو يرد اإلهانة. مع أنه أهين فلم  ؛ُوجِّ
نخاف أو نستعد لال حذرنا يسوع و  يهدد باالنتقام، بل أسلم أمره هلل الذي يحكم بالعدل.لم و تحمل اآلالم 

َأْن َيْعَلُم  هوال هذه الحقيقة هو الذي ق. جلهمن أ نكون مستعدين لتحمل الظلمل ، لكنللدفاع عن أنفسنا
ينِّ ُمَعاَقبِّينَ  َن التَّْجرَِّبةِّ َوَيْحَفَظ اأَلَثَمَة إَِّلى َيْومِّ الد ِّ ْن : مكتوب. ُيْنقَِّذ األَْتقَِّياَء مِّ يقِّ َومِّ د ِّ َكثِّيَرٌة هَِّي َباَلَيا الص ِّ

. يهِّ الرَّبُّ َها ُيَنج ِّ يعِّ هِّ َوُكلُّ َمنِّ اتََّكَل َعَلْيهِّ اَل ُيَعاَقُب. َجمِّ ي ُنُفوسِّ َعبِّيدِّ تطلع دائما الى يسوع رائد فن الرَّبُّ َفادِّ
ُضُكْم َفاْعَلُموا َأنَُّه َقْد َأْبَغَضنِّي َقْبَلُكمْ ماننا ومكمله الذي حذرنا: إي  ؛ إِّْن َكاَن اْلَعاَلُم ُيْبغِّ

َن اْلَعاَلمِّ َبْل َأَنا ويقول الرب له المجد:  َتُه. َوَلكِّْن أَلنَُّكْم َلْسُتْم مِّ َن اْلَعاَلمِّ َلَكاَن اْلَعاَلُم ُيحِّبُّ َخاصَّ َلْو ُكْنُتْم مِّ
َن اْلَعاَلمِّ  ُضُكُم اْلَعاَلُم. ،اْخَتْرُتُكْم مِّ يكره المسيحيين  هوو  ال يعرفهالصحيح. والعالم  هذا هو االيمان لَِّذلَِّك ُيْبغِّ

. هللا يعتبرون هذا عبادةالقتل وهم و يتكلمون عن التسامح والسالم ولكن قلوبهم مليئة بالحقد . بدون سبب
الخالصة والمصالحة مع العلي الغفران و يحب االنسان الخاطئ وأعطاه وسيلة على هللا الذي تجديف  إنه



 واألوالد نساءضد الوهو ضد الغير الذي يختلف باللون والدين وهو  شر   ضطهادالا. القدوس الى االبد
العالم . و دفع الناس الى القتليلوالسياسة يستغل الدين من إبليس الذي  وهغضاء . والبالبغضاء من وهو

َقْد  كلمته كما أعطاها لتالميذه:والرب يسوع أعطانا . ىنفموال واإلرهاب الرعبفي  يعيش في هذه الحالة
يٌق َوَلكِّْن ثُِّقوا: َأَنا َقْد َغَلبْ   . ُت اْلَعاَلمَ َكلَّْمُتُكْم بَِّهَذا لَِّيُكوَن َلُكْم فِّيَّ ساَلٌم. فِّي اْلَعاَلمِّ َسَيُكوُن َلُكْم ضِّ

ْن َأْجلِّ اْسمِّ والرب يسوع قال أنهم س ي َأْرَسلَ  هَيْفَعُلوَن َهَذا مِّ وال عرفوه هو الذي جاءنا  هأَلنَُّهْم اَل َيْعرُِّفوَن الَّذِّ
يَّةٌ  بالنعمة والحق. ْم. لهم َوَأمَّا اآلَن َفَلْيَس  َلْو ما جاء يسوع َوَكلَّم الناس َلما كانت َلُهْم َخطِّ يَّتِّهِّ ُعْذٌر فِّي َخطِّ

حِّبُّ أنه يُ  إِّْن َقاَل َأَحدٌ كذلك  فهو كاذب. ال يصدق المسيح الذي أرسله هللاهو اهلل و بؤمن أنه يالذي يقول و 
ي َلْم يراه أَلنَّ َمْن اَل ُيحِّبُّ َأَخاُه الَّذِّي  َفُهَو َكاذِّبٌ  هللَا َوَأْبَغَض َأَخاهُ  ُر َأْن ُيحِّبَّ هللَا الَّذِّ َوَلَنا  ؟يراه ، َكْيَف َيْقدِّ

يَُّة  هِّ اْلَوصِّ عرفنا أن هللا محبة  يسوع المسيح َمْن ُيحِّبُّ هللَا ُيحِّبُّ َأَخاُه َأْيضًا.جاءتنا من المسيح نفسه: َهذِّ
كل  .َواَل ُيْمكُِّن َأْن ُيْنَقَض اْلَمْكُتوبُ  .ر وال يغير كلمتهـواحد في الكلمة والروح ال يتغي  هو ابونا وأنه هللا وأن 

  عن الفادي. ككذب ليبعدم بالفهو يتكل يصلبمن يقول أن الكتاب المقدس هو محرف وأن المسيح لم 

وُح ُهَو الَّذِّي  أيضا.من ينكر االبن ال يكون اآلب أيضا من نصيبه. ومن يعترف باالبن فله اآلب  َوالرُّ
وَح ُهَو اْلَحقُّ  كالمه هو لنا حتى ما يؤثروا فينا أصحاب و  ْعُثُروايَ لَِّكْي اَل تالميذه  َكلَّميسوع و  .َيْشَهُد أَلنَّ الرُّ

َراٌج لِّرِّْجلِّيوهي كلمة المسيح هي كلمة هللا الذين لهم مظهر التقوى لكن لقوتها منكرون.  الكالم البليغ  ناسِّ
و يعطينا نظرة عرف هللا بالروح والحق وهنا. كلمة المسيح كلمة هللا هي روح وحياة. بها نَوُنوٌر لَِّسبِّيلِّي
تالميذه وكل حذر الذي يسوع الرب . في االخرينجديدة ونظرة  الحياة والرجاء في المستقبلجديدة في 

وإذا كان يعرف فله السلطان أن يتحكم فيها ستحدث.  ته المأساأن هذكان يعرف مسبقا المؤمنين به 
ما هو بشري. ولكن هللا  لم يصبكم من التجارب إال  يغيرها للخير لمحبيه كما تكلم به برسوله بولس:و 

أمين وجدير بالثقة، فال يدعكم تجربون فوق ما تطيقون، بل يدبر لكم مع التجربة سبيل الخروج منها 

يٌن الَّذِّي اَل َيَدُعُكْم ُتَجرَُّبوَن َفْوَق َما . لتطيقوا احتمالها ْبُكْم َتْجرَِّبٌة إِّالَّ َبَشرِّيٌَّة. َوَلكِّنَّ هللَا َأمِّ َلْم ُتصِّ
يُعوَن َبْل َسَيْجَعُل َمعَ  ُلواَتْسَتطِّ يُعوا َأْن َتْحَتمِّ  . التَّْجرَِّبةِّ َأْيضًا اْلَمْنَفَذ لَِّتْسَتطِّ

وَن حَ  يَن ُهْم َمْدُعوُّ بُّوَن هللَا الَّذِّ يَن ُيحِّ هِّ َوَنْحُن َنْعَلُم َأنَّ ُكلَّ اأَلْشَياءِّ َتْعَمُل َمعًا لِّْلَخْيرِّ لِّلَّذِّ يَن  َسَب َقْصدِّ أَلنَّ الَّذِّ
يَن ُصوَرَة اْبنِّهِّ لَِّيُكوَن ُهَو بِّْكرًا َبْيَن إِّْخَوٍة َكثِّ  أخبر يسوع الرب  يرِّيَن.َسَبَق َفَعَرَفُهْم َسَبَق َفَعيََّنُهْم لَِّيُكوُنوا ُمَشابِّهِّ

اَعُة  ا لنا سنين نقلو وهم ما قاله الرب ا اختبرو  لتالميذواْم. هُه لَ هو قاله وَن َأن  ر كَتذيبَِّهَذا َحتَّى إَِّذا َجاَءتِّ السَّ
كيف كان كبير في السن. فبعد ارتفاع يسوع الى السماء. ستين سنة من بعد. يوحنا مثال كتب إنجيله 

وُح رُ هو  والروح القدس؟ مه لهعل  الذي هو روح القدس التذكر كل ما قاله وعمله الرب يسوع إن لم يكن 
ْندِّ اآلبِّ  ْن عِّ وأتباعه يسيرون في طريقه المظلم الشرير. ليس نبيا الروح القدس . َيْنَبثِّقُ واالبن اْلَحق ِّ مِّ

 .ت الخطية في االنسانثبِّ هو يُ و يسوع  الروح القدس هو روح هللا وروح يسوع المسيح وهو يشهد للرب



عرفه ولم الخير الذي على ويحاسب ، قلياللو كان ما سمعه عن المسيح و يحاسب على ساالنسان لهذا 
فهو يحكم على نفسه أنه  ؛: كان أفضل لو ما سمعتحتى إذا قال. فعلهيعرفه و وعلى الشر الذي  فعلهي

وأكثرهم على نفسه. الوحيد مسئول هو ال بحالمسيح يصفي اللحظة االنسان يسمع عن . لم يعملسمع و 
يسوع المسيح إبن هللا بشرهم بتلما عليك ولكنهم يهيجوا  هو دين المحبة والسالم والتسامح. أن دينهم ايقولو 

 . يقتلوك حتىويبغضوك ويقولوا فيك األكاذيب وهم مستعدين 

ينظر الى هو فالمسيحي أما في العالم.  البغضاءفهو زرع . من إبليس عدو  هللا والحياةهو االضطهاد و 
ُل إَِّليْ أنه يُ . يسوع وع د تالميذه الحفي كل حين و معه  هحضور ب متيقنا منتصرالالمسيح يسوع  َد هُ ْرسِّ ْم َمْوعِّ

يًا آَخَر لَِّيْمُكَث َمعَ ه أي الروح القدس. َأبِّي اْلُمَعز ِّي يسوع يطمئن تالميذه أنه يرسل لهم  .ْم إَِّلى األََبدِّ هُ ُمَعزِّ 
ْندِّ اآلبِّ َيْنَبثُِّق  ْن عِّ َن اآلبِّ ُروُح اْلَحق ِّ الَّذِّي مِّ مَِّن  هَمعكانوا ْم هُ َأْيضًا أَلنَّ  همْشَهُدوَن يَ وَ  عسو ُهَو َيْشَهُد لِّيوَ مِّ

ل الن الرب يسوع هو المدافع يحضر حقا مع المؤمن في كل حاح الحق و ر الروح القدس المعزي . البداية
َؤَساءِّ أرسله وهو يقول:  ُموُكْم إَِّلى اْلَمَجامِّعِّ َوالرُّ َفاَل َتْهَتمُّوا َكْيَف َأْو بَِّما َتْحَتجُّوَن َأْو بَِّما  والسلطاتَوَمَتى َقدَّ

ُب َأْن َتُقوُلو  َتُقوُلونَ  اَعةِّ َما َيجِّ وَح اْلُقُدَس ُيَعل ُِّمُكْم فِّي تِّْلَك السَّ  . هُ أَلنَّ الرُّ

أمام الميكري حتى و  السلطاتأمام المحاكم و المؤمنين  مع وهالمحامي والمدافع عزي المالروح القدس 
ننكر إلهنا ال الناس و  ابينا و أمام هللاشهادتهم هي ثابته بالروح القدس. ونحن نشهد ليسوع المسيح و 

أن يسوع بكالمنا وسلوكنا نشهد و م العال نقف أماملكننا  ث على المدح،حنبوال  ومخلصنا العظيم الحبيب
شهادتنا ليسوع و . فيناالذي يغير الحياة حسب روحه هو إبن هللا اآلب وأنه هو المخلص الوحيد المسيح 

  .جرائمهمب اضيور  راضي بهمهللا  يعملوا هذه الحماقة بالفكر أنهم و جعل الناس يكرهونا. ت

 مع هللا روحيةالعالقة الدليل  هيالمعرفة الدينية ال و  ؛ة هللامملك الى لو دخللأن هللا واحد ال يكفي بيمان اال
غير الرب يسوع حياته وإسمه من شاول الى بولس، كان يضطهد الكنيسة.  ماالرسول بولس، قبل . االب

يَمانِّ َواْلَحق ِّ  ُمَعل ِّمولما غيره هللا وأعطاه خدمة  عب ر على الحقيقة أن ال المعرفة الدينية وال العلم  لِّأُلَممِّ فِّي اإلِّ
ْلٍم َوإِّْن َكاَن  يقول:يكفوا لإلنسان ليخلص، كتب  يَع اأَلْسَرارِّ َوُكلَّ عِّ َوإِّْن َكاَنْت لِّي موهبة النبوءة َوأَْعَلُم َجمِّ

َبالَ  يَمانِّ َحتَّى َأْنُقَل اْلجِّ هي ثمر مع السالم والفرح المحبة  .َوَلكِّْن َلْيَس لِّي َمَحبٌَّة َفَلْسُت َشْيئاً  لِّي ُكلُّ اإلِّ
الذي والروح القدس هو روح الحق لنا محبة هللا  بي نالذي المسيح هو يسوع الن هللا محبة و الروح القدس 

 قود الخاطئ التائب الى يسوع المصلوب للغفران وهبة الحياة حسب غنى نعمة هللا االب. ي

لم خاطئ و شرير يقدر يقول ألتباعه: ال تخافوا فإن روحي يكون معكم. لمذا؟ النه شر بالال أحد من 
هم فيكون ليأوال الميذه تلالروح القدس  أرسلالرب يسوع وحده روح الجنس والقتل.  سوى  التباعهيترك 

. ومن يسوعا من هللا صادقة النهشهادة الروح هي . مه يسوعويشهد للحق كما عل   هوأعمال هأقوال همذكر وي



يعلمهم ويدافع عندهم، وبعد إرتفاعه للسماء من حيث جاء أرسل لهم هو لما كان يسوع مع التالميذ كان 
وا شهدلتالميذ لو . هملحق الذي بدأه يسوع فيعمله والشهادة لالروح القدس من اآلب ليسكن فيهم ويتابع 

 صادقة النهم كانوا مع يسوع منذ البداية.  وشهادتهمليسوع 

َنا الَّذِّي َشاَهْدَناُه كتب الرسول يوحنا في رسالته يقول:  ي َرَأْيَناُه بُِّعُيونِّ ْعَناُه الَّذِّ َن اْلَبْدءِّ الَّذِّي َسمِّ َالَّذِّي َكاَن مِّ
َهةِّ َكلَِّمةِّ اْلَحَياةِّ. ْن جِّ يَنا مِّ يَّةِّ الَّتِّي َفإِّنَّ اْلَحَياَة  َوَلَمَسْتُه َأْيدِّ َرْت َوَقْد َرَأْيَنا َوَنْشَهُد َوُنْخبُِّرُكْم بِّاْلَحَياةِّ األََبدِّ ُأْظهِّ

َرْت َلَنا. ْنَد اآلبِّ َوُأْظهِّ ْعَناُه ُنْخبُِّرُكْم بِّهِّ لَِّكْي َيُكوَن َلُكْم َأْيضًا َشرَِّكٌة َمَعَنا. َوَأمَّا  َكاَنْت عِّ ي َرَأْيَناُه َوَسمِّ الَّذِّ
.َشرَِّكُتَنا َنْحنُ  يحِّ َي َمَع اآلبِّ َوَمَع اْبنِّهِّ َيُسوَع اْلَمسِّ   َوَنْكُتُب إَِّلْيُكْم َهَذا لَِّكْي َيُكوَن َفَرُحُكْم َكامِّاًل.  َفهِّ

ُب؟ا ْصُن َحَياتِّي مِّمَّْن َأْرَتعِّ ي مِّمَّْن َأَخاُف؟ الرَّبُّ حِّ ُيَخب ُِّئنِّي فِّي َمَظلَّتِّهِّ فِّي َيْومِّ الرب  لرَّبُّ ُنورِّي َوَخاَلصِّ
ْترِّ َخْيَمتِّهِّ. َعَلى َصْخَرٍة َيْرَفُعنِّي.ال . َيْسُتُرنِّي بِّسِّ ر ِّ صاحب هذه  ونقول أيضا مع الملك والنبي داود شَّ

نِّي فِّي َسبِّيٍل ُمْسَتقِّيٍم بَِّسَببِّ أَْعَدائِّي.: االقوال اَل ُتَسل ِّْمنِّي إَِّلى َمَرامِّ ُمَضايِّقِّيَّ  َعل ِّْمنِّي َيا َربُّ َطرِّيَقَك َواْهدِّ
رِّ  أَلنَُّه َقْد َقاَم َعَليَّ ُشُهوُد ُزوٍر َوَنافُِّث ُظْلٍم. . اْنَتظِّ َلْواَل َأنَّنِّي آَمْنُت بَِّأْن َأَرى ُجوَد الرَّب ِّ فِّي َأْرضِّ اأَلْحَياءِّ

. رِّ الرَّبَّ ْع َقْلُبَك َواْنَتظِّ ْد َوْلَيَتَشجَّ . لَِّيَتَشدَّ ليس علينا إذن أيها اإلخوة، أي التزام نحو الجسد آمين.  الرَّبَّ
  لنعيش بحسب الجسد.

ْهُنُهمْ ُكلُّ َشْيٍء طَ  َس ذِّ نِّيَن َفَلْيَس َشْيٌء َطاهِّرًا، َبْل َقْد َتَنجَّ يَن َوَغْيرِّ اْلُمْؤمِّ سِّ ٌر لِّلطَّاهِّرِّيَن، َوَأمَّا لِّلنَّجِّ َأْيضًا  اهِّ
يُرُهْم. سُ الن َوَلكِّنَُّهْم بِّاأَلْعَمالِّ ُيْنكُِّروَنهُ  َيْعَترُِّفوَن بَِّأنَُّهْم َيْعرُِّفوَن هللاَ  َوَضمِّ ينَ ُهْم َرجِّ َهةِّ ُكل ِّ  ،وَن َغْيُر َطائِّعِّ ْن جِّ َومِّ

حلول الروح القدس على  ،يكون عيد الخمسينإن شاء هللا الجاي  واألحد آمين. َعَمٍل َصالٍِّح َمْرُفوُضوَن.
يَمانِّ لَِّتْزَداُدوا  الى االحد القادمكل المؤمنين. و لالتالميذ ومنهم  ْلَيْمأَلُْكْم إَِّلُه الرََّجاءِّ ُكلَّ ُسُروٍر َوَساَلٍم فِّي اإلِّ

وحِّ اْلُقُدس ْعَمُة َرب َِّنا َيُسوَع الْ آمين. كل يوم.  فِّي الرََّجاءِّ بُِّقوَّةِّ الرُّ يحِّ نِّ وحِّ اْلُقُدسِّ َمَع  َوَمَحبَُّة هللاِّ  َمسِّ َوَشرَِّكُة الرُّ
ُكْم. آمِّينَ  يعِّ  .َجمِّ


