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 يقولحيث في إنجيل يوحنا االصحاح العاشر عظتنا  كانت ومايذا الشهر في أول أحد في همرحبا بكم. 
اِلُح َأَنا ُهَو ا: فيه يسوعالرب  أيضا في هذا الشهر وعظتنا الثانية  .َيْبِذُل َنْفَسُه َعِن اْلِخَرافِ  الذيلرَّاِعي الصَّ

يهم بسبب علعن االضطهاد تالميذه ليسوع الرب  حول قولكانت في إنجيل يوحنا االصحاح سطاش 
صحاح سطاش في إنجيل في االكانت أيضا كانت يوم االحد الماضي التي وعظتنا الثالثة  .إيمانهم به

واليوم . اْلُمَعزِ ي يرسل لهم أنه و يمضي الى السماء سأنه  هتالميذكانت حول إعالن الرب يسوع لو يوحنا 
 :يسوع. قال الرب 33الى  23نتابع عظتنا في نفس االصحاح السطاش في إنجيل يوحنا واآليات 

 

ِإَلى  ًا. َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َما َطَلْبُتْم ِمَن اآلِب ِباْسِمي ُيْعِطيُكْم.َوِفي َذِلَك اْلَيْوِم اَل َتْسَأُلوَنِني َشْيئ
اَعٌة َقْد َكلَّْمُتُكْم ِبَهَذا ِبَأْمَثاٍل َوَلِكْن َتْأِتي سَ  اآلَن َلْم َتْطُلُبوا َشْيئًا ِباْسِمي. ُاْطُلُبوا َتْأُخُذوا ِلَيُكوَن َفَرُحُكْم َكاِماًل.

ِفي َذِلَك اْلَيْوِم َتْطُلُبوَن ِباْسِمي. َوَلْسُت َأُقوُل َلُكْم  ِحيَن اَل ُأَكلِ ُمُكْم َأْيضًا ِبَأْمَثاٍل َبْل ُأْخِبُرُكْم َعِن اآلِب عاَلِنَيًة.
ِ َخَرْجُت.أَلنَّ اآلَب َنْفَسُه ُيِحبُُّكْم ألَنَُّكْم َقْد َأحْ  ِإنِ ي َأَنا َأْسَأُل اآلَب ِمْن َأْجِلُكمْ   َبْبُتُموِني َوآَمْنُتْم َأنِ ي ِمْن ِعْنِد َّللاَّ

َقاَل َلُه تاَلِميُذُه: ُهَوَذا  َخَرْجُت ِمْن ِعْنِد اآلِب َوَقْد َأَتْيُت ِإَلى اْلَعاَلِم َوَأْيضًا َأْتُرُك اْلَعاَلَم َوَأْذَهُب ِإَلى اآلِب.
َاآلَن َنْعَلُم َأنََّك َعاِلٌم ِبُكلِ  َشْيٍء َوَلْسَت َتْحَتاُج َأْن َيْسَأَلَك َأَحٌد.  ؛َثاًل َواِحداً اآلَن َتَتَكلَُّم عاَلِنَيًة َوَلْسَت َتُقوُل مَ 

ِ َخَرْجَت. يَها ُهَوَذا َتْأِتي َساَعٌة َوَقْد َأَتِت اآلَن َتَتَفرَُّقوَن فِ  َأَجاَبُهْم َيُسوُع: َأآلَن ُتْؤِمُنوَن؟ ِلَهَذا ُنْؤِمُن َأنََّك ِمَن َّللاَّ
ِتِه َوَتْتُرُكوَنِني َوْحِدي. َوَأَنا َلْسُت َوْحِدي أَلنَّ اآلَب َمِعي. َقْد َكلَّْمُتُكْم ِبَهَذا ِلَيُكوَن َلُكْم ِفيَّ  ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َخاصَّ

 ساَلٌم. ِفي اْلَعاَلِم َسَيُكوُن َلُكْم ِضيٌق َوَلِكْن ِثُقوا: َأَنا َقْد َغَلْبُت اْلَعاَلَم.

 الرب يسوع المسيح له المجدم هذا كال

 

َتْأِتي َساَعٌة  وأنِمَن اْلَمَجاِمِع أنهم سيطردون تالميذه أخبر يسوع سطاش الرب هذا االصحاح بداية في 
ُم ِخْدَمًة لِلَِّ هُ ِفيَها َيُظنُّ ُكلُّ َمْن َيْقُتلُ  ألَنَُّهْم َلْم  سوعيوكل المؤمنين بالتالميذ َسَيْفَعُلوَن َهَذا بِ  وأنهم ْم َأنَُّه ُيَقدِ 

ثم أخبرهم عليهم االضطهاد.  حدثلما يون ال يتزعزع حتى التالميذ فأخبر .ا يسوعاآلَب َواَل َعَرُفو  ن َيْعِرُفو 
االضطهاد  لما حذرهم منهم لم يحزنوا و  ْم.هُ َمََلَ اْلُحْزُن ُقُلوبَ بعدما قال لهم هذا  .هض ِإَلى الَِّذي َأْرَسلَ امه أن

 معجزاتهوشفقته في البؤساء و شاهدوا قوته وسلطانه  .كان معهم. عنهم يسوع لافصإنب بسبلكنهم حزنوا 



وشاهدوا كيف كان يواجه الفريسيين وعلماء الدين وكيف كان ملكوت هللا كالمه العجيب على وسمعوا 
 واالن يسمعوه يخبرهم أنه ذاهب. رج األرواح الشريرة من الناس المسكونين بها.خي

 

قال لهم . من حزن وخوف. فطمأنهم بوعده أنه يرسل لهم المعزي  تالميذها بما كان في وكان يسوع عالم
َبْعَد َقِليٍل اَل َيَراِني اْلَعاَلُم َأْيضًا َوَأمَّا َأْنُتْم َفَتَرْوَنِني.  اَل َأْتُرُكُكْم َيَتاَمى. ِإنِ ي آِتي ِإَلْيُكْم.: في هذا االنجيل سابقا

سمعان الكبير في يسوع يؤكد هذه الحقيقة اإللهية: من رآه يحيا. كما قال بفرح  ْم َسَتْحَيْوَن.ِإنِ ي َأَنا َحيٌّ َفَأْنتُ 
أَلنَّ َعْيَنيَّ َقْد  اآلَن ُتْطِلُق َعْبَدَك َيا َسيِ ُد َحَسَب َقْوِلَك ِبَساَلمٍ  َعَلى ِذَراَعْيِه َقاَل:السن لما أخذ الصبي يسوع 

ُعوِب ُنوَر ِإْعاَلٍن ِلَُلَمِم َوَمْجدًا ِلَشْعِبَك ِإْسَراِئيلَ الَِّذي أَ  َأْبَصَرَتا َخاَلَصكَ  اَم َوْجِه َجِميِع الشُّ لعالم أما ا. ْعَدْدَتُه ُقدَّ
نفسه جسيدا لتالميذه بعد أظهر يسوع . الرب رما يقدر يرى الرب يسوع الن العالم فضل الظالم على النو ف

بطرس  وكم هي جميله أقوالإبن هللا الوحيد. ه هو يؤمن بقيامته من الموت. والحياة األبدية هي لكل من 
ِ اْلَحي ِ  اَلُم اْلَحَياِة اأَلَبِديَِّة ِعْنَدكَ كو َيا َربُّ ِإَلى َمْن َنْذَهُب مرة:    ؟َوَنْحُن آَمنَّا َوَعَرْفَنا َأنََّك َأْنَت اْلَمِسيُح اْبُن َّللاَّ

 

لم يسألوه الى أين النه قال: الى الذي أرسلني. و . تالميذلاحزن يذكر يسوع في هذا االصحاح خمس مرات 
كان يدافع  لما كان الرب يسوع معهمَاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَُّكْم َسَتْبُكوَن َوَتُنوُحوَن َواْلَعاَلُم َيْفَرُح. : لهم وقال

هم المؤمنين الى في اضطهاد أعداء الحياة استمرو  .هجموا عليهم بأسئلتهم الماكرةعنهم من الدينيين الذين 
ونقول  وضع في الرب ثقته ولم يلتفت إلى المتكبرين والمنحرفين إلى الكذب.للذي هي  السعادةف. اليوم

.أيضا:   َوَباِئٌس. َأمَّا َأَنا َفِمْسِكينٌ  ِلَيْبَتِهْج َوَيْفَرْح ِبَك َجِميُع َطاِلِبيَك. ِلَيُقْل َأَبدًا ُمِحبُّو َخاَلِصَك: َيَتَعظَُّم الرَّبُّ
 الرَّبُّ َيْهَتمُّ ِبي. َعْوِني َوُمْنِقِذي َأْنَت. َيا ِإَلِهي اَل ُتْبِطئ.

 

وتابع عمل الرب  لهمويذكرهم بكل ما قاله ليكون معهم لتالميذه يرسل الروح القدس  هوالرب يسوع وع د أن
والموت وا االضطهاد والضرب الروح القدس في التالميذ لما كانوا قادرين أن يتحملكان . لو ما يسوع بهم

ألقوا و مسيحيين إلضاءة شوارع روما. وا أحرق. الرومان والعالم كان يستهزئ بهممن أجل يسوع المسيح. 
وأما المسيحيون فكانوا . نيعنظر الشالم هذابن و بتهجيكانوا  المتفرجون في ساحة األسود.  ينآخر ن يمؤمن

كانت و  المتفرجينأصوات أقوى وأعلى من هم كانت أصواتحتى أن يسوع المسيح في إيمانهم  ينشدون 
أن لما كانوا قادرين منذ البداية . لو ما كان روح المسيح في تالميذه الوحوش خارج ساحةحتى مسموعة 

  الحي.لح االراعي الواحد الصإال بيسوع المسيح ليس الذي خالص اليبشروا بو يخرجوا الى العالم 



 

نتلما  لو ما الروح القدس يسوع المسيح الذي الشرير. باسم  تواجه العالمولما كانت قادرة أن  ةلكنيسا تكو 
 قوات الجحيم ظهرت باالضطهاد والقتل والضربو  .َأْبِني َكِنيَسِتي َوَأْبَواُب اْلَجِحيِم َلْن َتْقَوى َعَلْيَهاقال: 

الى أن يعود الرب يسوع في بالروح القدس  ةعلى الكنيسة منذ تأسيسها وهي ما زالت واقف التهديدو  والطرد
. وهذا إمتياز لنا ونعمة من هللا الذي الروح القدس لما وصل االنجيل خبر هللا المفرح إلينا اللو  .مجده

ِلَذِلَك َنْحُن َأْيضًا أرسل الروح القدس ليسكن فينا ليطهرنا بكلمة الحق ويغير حياتنا لنخدم هللا بالروح والحق. 
ُهوِد ِإْذ َلَنا َسَحاَبٌة ِمنَ  فلنطرح جانبا كل ثقل يعيقنا عن التقدم ونتخلص من تلك الخطيئة التي القديسين  الشُّ

 نتعرض للسقوط في فخها بسهولة لكي نتمكن نحن أيضا أن نركض باجتهاد في السباق الممتد أمامنا
 متطلعين دائما إلى يسوع: رائد إيماننا ومكمله.

 

ينتج الذي  الروح القدسزينا ويقوينا ويشجعنا ويحفظنا له ويدافع عنا بالذي يع هللا أبينافي هو شديد نا الفرح
شهادة األنبياء والرسل ال على الخرافات البشرية لكن على مبني حتى يكون إيماننا السالم  معالمحبة فينا 

ئًا. َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َوِفي َذِلَك اْلَيْوِم اَل َتْسَأُلوَنِني َشيْ ويقول الرب يسوع:  .وعلى يسوع حجر الزاوية االساس
ِإَلى اآلَن َلْم َتْطُلُبوا َشْيئًا ِباْسِمي. ُاْطُلُبوا َتْأُخُذوا ِلَيُكوَن  َلُكْم: ِإنَّ ُكلَّ َما َطَلْبُتْم ِمَن اآلِب ِباْسِمي ُيْعِطيُكْم.

الفرح من اليقين بحضوره معنا. لتالميذ؟ الفرح. الفرح كما أرده ل ذا يريد الرب يسوع لناام َفَرُحُكْم َكاِماًل.
هللا  الىحرية االقتراب  لناه االيمان بببمعرفتنا أنه يسمع لنا ويستجيب لنا حسب إرادته الطيبة. والفرح أن 

َماِويَّةِ جعلنا  يسوعنا الى هللا أبيه وأبينا. ربإسم يسوع فينا، هو يق بثقة. ْعَوِة السَّ . بنعمة هللا أبينا ُشَرَكاُء الدَّ
ْكَنا ِبثِ َقِة َثاِبَتًة ِإَلى النِ َهاَيةِ ِصْرنَ  َلْم  االنجيلِبِه بشرنا اْبَن هللِا َيُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذي . ا ُشَرَكاَء اْلَمِسيِح، ِإْن َتَمسَّ

 ن فرحكم كامال. اطلبوا تنالوا ليكو  َمْهَما َكاَنْت َمَواِعيُد هللِا َفِفيِه النََّعْم. َيُكْن َنَعْم َواَل، َبْل ِفيِه َنَعْم.

  

لو لم يكن  م حياته ومات من أجلنا وقام بالروح القدس.قد  هو بإسمه النه  نصليأن  ناريديالرب يسوع 
 يتبعون أعمىيسوع المسيح قد قام من بين األموات لكان إيماننا باطال ولكن ا أتعس الناس ومثلهم الذين 

 َشْيءٌ ال كان فيه لم يعمل خطية و  النهحي  . الرب يسوع علمنا نصلي بإسمه النهويموتون بال رجاء
الوسيط الوحيد بين  المسيح يسوعأبينا بباسم يسوع الطاهر نرفع صلواتنا الى هللا  .َرِئيَس َهَذا اْلَعاَلمِ إلبليس 

أن نطلب نطلب أوال معرفة يسوع كما يجب و فعند هللا يشفع فينا. االن هو و من هللا هو رج خهللا والناس. 
 كامل ودائم. فهوال ينزع منا. من يسوع فرحنا  .كل ما هو حق وطاهر وعادل  أبانا فييثبتنا هللا



 

لما نعرف هللا بيسوع المسيح نعرف أنه اآلب الذي يحبنا الذي دفع الثمن الوحيد االزلي ليفيدنا ويجعلنا من 
ذب والظالم الذي كنا شعبه المقدس. هذا ليس دين. إنها الحياة اإللهية فينا. لهذا نهرب من الفساد والك

ألن هللا أفاض محبته في قلوبنا جديد بهذا الرجاء الدائما ونتمسك  ،الذي في العالمو من قبل نعيش فيه 
بفضل يسوع لنا هذه العالقة الحميمة مع هللا أبينا. لهذا يكرهنا العالم، ألننا  .أعطانابالروح القدس الذي 

ونحن آمنا لذلك نتكلم. ي طهرنا بدمه وغفر لنا جميع خطايانا. االبن الوحيد الذ أوالد هللا بيسوع المسيح
كما  كلمة هللاالنه هو بالعقاب واالرهاب. يسوع جاء ليعرفنا هللا  هددالعالم ويه ميسوع لم يأت الى العالم ليته

َن اْلَعاَلُم ِبِه َوَلْم َيْعِرْفُه اْلَعالَ هذا االنجيل: في جاء  ُتُه َلْم َتْقَبْلُه. ُم.َكاَن ِفي اْلَعاَلِم َوُكوِ  ِتِه َجاَء َوَخاصَّ  ِإَلى َخاصَّ
ِ َأِي اْلُمْؤِمُنوَن ِباْسِمِه. اَ  لَِّذيَن ُوِلُدوا َلْيَس ِمْن َدٍم َواَل َوَأمَّا ُكلُّ الَِّذيَن َقِبُلوُه َفَأْعَطاُهْم ُسْلَطانًا َأْن َيِصيُروا َأْواَلَد َّللاَّ

ِ. ِمْن َمِشيَئِة َجَسٍد َواَل ِمنْ  َواْلَكِلَمُة َصاَر َجَسدًا َوَحلَّ َبْيَنَنا َوَرَأْيَنا َمْجَدُه َمْجدًا َكَما  َمِشيَئِة َرُجٍل َبْل ِمَن َّللاَّ
 ِلَوِحيٍد ِمَن اآلِب َمْمُلوءًا ِنْعَمًة َوَحق ًا.

 

قدم الى هللا الدخول هو بيسوع الذي أعطانا إسمه فينا به نتالطريق الى هللا الخالق اآلب هو االن مفتوح. 
يعرفنا وهو كما عرف أفكار وإحتياجات تالميذه فهو  .َغَضٍب َواَل ِجَدالٍ حقد وال َراِفِعيَن َأَياِدَي َطاِهَرًة ِبُدوِن 

ألَنِ ي َعَرْفُت كما قال هللا بفم النبي إرميا في العهد القديم: يتغير. المسيح هو هو، أمس واليوم والغد.  ال
َتْذَهُبوَن َنا ُمْفَتِكٌر ِبَها َعْنُكْم َيُقوُل الرَّبُّ َأْفَكاَر َساَلٍم اَل َشرٍ  أُلْعِطَيُكْم آِخَرًة َوَرَجاًء. َفَتْدُعوَنِني وَ اأَلْفَكاَر الَِّتي أَ 

ول الرب يسوع اليوم: كذلك يق َوُتَصلُّوَن ِإَليَّ َفَأْسَمُع َلُكْم. َوَتْطُلُبوَنِني َفَتِجُدوَنِني ِإْذ َتْطُلُبوَنِني ِبُكلِ  َقْلِبُكْم.
ِاْحِمُلوا ِنيِري َعَلْيُكْم َوَتَعلَُّموا ِمنِ ي ألَنِ ي َوِديٌع  َتَعاَلْوا ِإَليَّ َيا َجِميَع اْلُمْتَعِبيَن َوالثَِّقيِلي اأَلْحَماِل َوَأَنا ُأِريُحُكْم.

 . ٌن َوِحْمِلي َخِفيفٌ أَلنَّ ِنيِري َهي ِ  َوُمَتَواِضُع اْلَقْلِب َفَتِجُدوا َراَحًة ِلُنُفوِسُكْم.

 

َقْد َكلَّْمُتُكْم ِبَهَذا بقول الرب:  وينتهي .َقْد َكلَّْمُتُكْم ِبَهَذا ِلَكْي اَل َتْعُثُروايبدأ هذا االصحاح سطاش بقول يسوع: 
. هذا هو يسوع ربنا  اْلَعاَلمَ ِلَيُكوَن َلُكْم ِفيَّ ساَلٌم. ِفي اْلَعاَلِم َسَيُكوُن َلُكْم ِضيٌق َوَلِكْن ِثُقوا: َأَنا َقْد َغَلْبتُ 

طرح عليه ثقل نو  المنتصر على إبليس وعلى العالم وعلى الموت. فال نخف بل نتقدم الى هللا كما نحن
 ليسكن المسيح في قلوبكم باإليمان حتى إذا تأصلتم وتأسستم في المحبةنا. كلها ألنه هو يعتني بنا هموم

وتعرفوا محبة  سين جميعا ما هو العرض والطول والعلو والعمقتصيرون قادرين تماما أن تدركوا مع القدي
والقادر أن يفعل وفقا للقدرة العاملة فينا ما  المسيح التي تفوق المعرفة، فتمتلئوا حتى تبلغوا ملء هللا كله.

 .له المجد في الكنيسة في المسيح يسوع مدى األجيال والدهور يفوق بال حصر كل ما نطلب أو نتصور
 . آمين



المجد لك أنك عرفتني محبتك وعرفتني إبنك يسوع المسيح الذي مات من . تاو السمانا الذي في أبصالة: 
المجد لك ألنك أعطيتني إسمك ا رب يسوع هيأ. ومخلصي إلهيأنت يديك ألنك في حياتي أجلي. أترك 

منحني القدرة تحبك و روحك القدوس و مَل قلبي بأصلي أن تباسمك. واتي صلألتقدم الى هللا أبيك وأقدم كل 
ِاْسَمْع َيا هللُا ُصَراِخي  .خجل من الناسالو  الخوف والترددجميع أوالدك من  فظعلى العيش في نورك. اح

  باسم ابنك يسوع المسيح ربنا. .َواْصَغ ِإَلى َصاَلِتي


