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سالم هللا ونعمة المسيح لكم. ومرحبا بكم في االستماع الى عظة اليوم وهي من إنجيل يوحنا، 
 يسوع: باسمقراءة النص  . اليكم37الى  35وااليات  األولاالصحاح 

ُهَوَذا َحَمُل َقاَل: . َفَنَظَر ِإَلى َيُسوَع َماِشيًا فَ ُهَو َواْثَناِن ِمْن تاَلِميِذهِ  ،َوِفي اْلَغِد َأْيضًا َكاَن ُيوَحنَّا َواِقفاً 
 َماَذا َتْطُلَباِن؟َفَقاَل َلُهَما:  ،َفاْلَتَفَت َيُسوُع َوَنَظَرُهَما َيْتَبَعانِ  َفَسِمَعُه التِ ْلِميَذاِن َيَتَكلَُّم َفَتِبَعا َيُسوَع. .ّللاَِّ 

َفَراَفَقاُه َوَرَأَيا َمَحلَّ ِإَقاَمِتِه، . َتَعاَلَيا َواْنُظَرا. َفَقاَل َلُهَما: ُتِقيمُ َربِ ي )الَِّذي َتْفِسيُرُه: َيا ُمَعلِ ُم( َأْيَن َفَقااَل: 
اَعُة َنْحَو الرَّابِ    .َعِة َبْعَد الظُّْهرِ َوَأَقاَما َمَعُه َذِلَك اْلَيْوَم؛ َوَكاَنِت السَّ

 هذه كلمة هللا
   .ُهَوَذا َحَمُل ّللاَِّ  ، وهذه المرة الثانية حيث يقول عن يسوع:يوحنا المعمدانعلى َكاَنْت  هللاِ  َكِلَمةُ و 

في العهد  األنبياءهو آخر . ويوحنا المعمدان الَِّذي ُيِزيُل َخِطيَئَة اْلَعاَلمِ أضاف:  األولىمرة في ال
ْرِسٌل َها ِإنِ ي مُ : بفم النبي مالخي أيضاوهو الذي قال عنه هللا شهد ليسوع أنه إبن هللا. القديم وهو 

ُد َلَك َطِريَقكَ  اَمَك َرُسوِلي الَِّذي ُيَمهِ  لك خالل ت. الميالد قبلأربع ميات عام هذه النبوءة جاءت . ُقدَّ
هللا أرسل فجاء تمام الزمان حتى الى إسرائيل.  بعد مالخي هللا ما أرسل أي نبيالفطرة الزمانية 

ِبَمْعُموِديَِّة التَّْوَبِة ِلَمْغِفَرِة ينادي كان يوحنا و  .المسيح ربنايسوع  ظهر فيه يوحنا في نفس الوقت الذي
ْعُب َيْنَتِظُر َواْلَجِميُع ُيَفكِ ُروَن  .اْلَخَطاَيا  . اْلَمِسيحُ  هوُيوَحنَّا هل َكاَن الشَّ

 
ِإيِليَّا؟ َفَقاَل: َلْسُت َأْنَت هل َفَسَأُلوُه:  َأنِ ي َلْسُت َأَنا اْلَمِسيَح.وقال: َفاْعَتَرَف َوَلْم ُيْنِكْر يوما اليهود سأله 
؟نت اأَ هل َأَنا.  ُد ِإْن الفريسيون  َفَأَجاَب: اَل. المتنبئ به في شريعة موسى. لنَِّبيُّ َسَأُلوُه: َفَما َباُلَك ُتَعمِ 

؟ُكْنَت  ُد ِبَماٍء َوَلِكْن ِفي َوَسِطُكْم َقاِئٌم الَِّذي َلْسُتْم  َلْسَت اْلَمِسيَح َواَل ِإيِليَّا َواَل النَِّبيَّ َأَجاَبُهْم: َأَنا أَُعمِ 
اِمي الَِّذي َلْسُت ِبُمْسَتِحقٍ  َأْن َأُحلَّ ُسُيوَر حِ  َتْعِرُفوَنهُ  هذه . َذاِئهِ ُهَو الَِّذي َيْأِتي َبْعِدي الَِّذي َصاَر ُقدَّ

َلْم ويقول االنجيل أن يوحنا  ِلَيْشَهَد ِللنُّوِر ِلَكْي ُيْؤِمَن اْلُكلُّ ِبَواِسَطِتِه.هللا أرسله  .أقوال يوحنا المعمدان
ِفي اْلَعاَلِم َوَلْم  َكانَ ف النُّوُر اْلَحِقيِقيُّ الَِّذي ُيِنيُر ُكلَّ ِإْنَسانٍ أما  ِلَيْشَهَد ِللنُّوِر.جاء َيُكْن ُهَو النُّوَر َبْل 

ُتُه َلْم َتْقَبْلُه.َجاَء إنه المسيح يسوع الذي  َيْعِرْفُه اْلَعاَلُم. ِتِه َوَخاصَّ   ِإَلى َخاصَّ
 



َوُهُم الَِّذيَن ُوِلُدوا  الَِّذيَن َقِبُلوُه، َأِي الَِّذيَن آَمُنوا ِباْسِمِه َفَقْد َمَنَحُهُم اْلَحقَّ ِفي َأْن َيِصيُروا َأْوالَد هللاِ َأمَّا 
 بطريقة عجيبةيوحنا أيضا حبل به  .َلْيَس ِمْن َدٍم َوال ِمْن َرْغَبِة َجَسٍد َوال ِمْن َرْغَبِة َبَشٍر َبْل ِمَن هللاِ 

صبحت فأهللا  همابارك السن متقدمين فيوالديه  الما كان .زكريا الكاهنأبيه و  َأِليَصاَباتُ أمه من 
من الروح القدس  بهيسوع حبل ي نفس الزمان فو . وولدت يوحنا َزَكِريَّا حامال من زوجها َأِليَصاَباتُ 

َقَفَز اْلَجِنيُن يها َسلََّمْت َعلَ ولما  َأِليَصاَباتُ الى القديسة مريم  َذَهَبْت ام ي تلك االيفو العذراء مريم.  في
 يرفعَقاِئاًل: َهَذا ُهَو َحَمُل هللِا الَِّذي َهَتَف  يسوعيوحنا المعمدان  رأىوعندما  .َأِليَصاَباتُ  َبْطنِ  في

  .األردنوهو الذي عم د يسوع في نهر  .َخِطيَئَة اْلَعاَلمِ 
 

ْعُب َجِميعًا َتَعمََّد َيُسوُع، َوِإْذ َكاَن ُيَصلِ ييقول االنجيل:  َد الشَّ َماءُ  َوَلمَّا َتَعمَّ َوَهَبَط َعَلْيِه  اْنَفَتَحِت السَّ
َماءِ  وُح اْلُقُدُس ُمتَِّخذًا َهْيَئًة ِجْسِميًَّة ِمْثَل َحَماَمٍة َواْنَطَلَق َصْوٌت ِمَن السَّ  َيُقوُل: َأْنَت اْبِني اْلَحِبيُب الرُّ

ُد ِباْلَماِء ِلَكْي ُيْعَلَن إِلْسَراِئيلَ  :ليهودلنا وحي وقال. ِبَك ُسِرْرُت ُكلَّ ُسُرورٍ  : أيضاَشِهَد و . ِجْئُت أَُعمِ 
وَح َيْنِزُل َوَيْسَتِقرُّ َعَلْيِه ُهَو الَِّذي َد ِباْلَماِء ُهَو َقاَل ِلي: الَِّذي َتَرى الرُّ وِح  الَِّذي َأْرَسَلِني أُلَعمِ  ُد ِبالرُّ َسُيَعمِ 

ِ. اْلُقُدسِ   َكاَن ُيوَحنَّا َواِقفًا ُهَو َواْثَناِن ِمْن تاَلِميِذهِ َوِفي اْلَغِد  َوَأَنا َقْد َرَأْيُت َوَشِهْدُت َأنَّ َهَذا ُهَو اْبُن ّللاَّ
.ِ سبع المسيح  نعء شعياإالنبي  إتماما التصريح هو هذ َفَنَظَر ِإَلى َيُسوَع َماِشيًا َفَقاَل: ُهَوَذا َحَمُل ّللاَّ

ُمْحَتَقٌر َوَمْخُذوٌل ِمَن النَّاِس َرُجُل َأْوَجاٍع َوُمْخَتِبُر اْلُحْزِن َوَكُمَستٍَّر : عندما قال ميات سنة من قبل
َلَها. .ُوُجوُهَنا ُمْحَتَقٌر َفَلْم َنْعَتدَّ ِبهِ َعْنُه  ُظِلَم َأمَّا ُهَو َفَتَذلََّل َوَلْم َيْفَتْح  َلِكنَّ َأْحَزاَنَنا َحَمَلَها َوَأْوَجاَعَنا َتَحمَّ

يَها َفَلْم َيْفَتْح َفاهُ    .َفاُه َكَشاٍة ُتَساُق ِإَلى الذَّْبِح َوَكَنْعَجٍة َصاِمَتٍة َأَماَم َجازِ 
 

دموه ذبيحة لنجاتهم من الهالك أمر هللا شعب إسرائيل أن يقخروف أول و . هو خروف حمل هللا
حمل الاليوم هو ب الخالص اإللهيو . وكان أول فصح ليلة خروجهم من دار العبودية في مصركان 

مه الذي  هللا لكن نستحق العقاب والهالك. و كلنا خطاة  ألننا ونهائياذبيحة طاهرة  نانيابتا عهللا قد 
ظهر في الجسد ليدين  و هللا  الذي خرج منهللا المتجسد، إبن ةكلمالفي رحمته أنعم علينا بالمسيح 

 اتالسماو  في ملكوتدخلنا ويغسلنا يهو . ِفيِه َلَنا اْلِفَداُء، ِبَدِمِه ُغْفَراُن اْلَخَطاَيا ؛الخطية في الجسد
نَُّكْم ألَ كما هو مكتوب:  مجاناهي  األبديةحياة ال .المنتصر طاهرين. بفضل المسيح الحمل المذبوح

ا أَلنَّنَ  َلْيَس ِمْن أَْعَماٍل َكْياَل َيْفَتِخَر َأَحٌد. َوَذِلَك َلْيَس ِمْنُكْم. ُهَو َعِطيَُّة هللِا. ِباإِليَمانِ  ِبالنِ ْعَمِة ُمَخلَُّصونَ 
َها ِلَكْي َنْسُلَك ِفيَها. َمْخُلوِقيَن ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع أَلْعَماٍل َصاِلَحةٍ  َنْحُن َعَمُلهُ   آمين.  َقْد َسَبَق هللُا َفَأَعدَّ



المجد  .األبديةويقين الحياة  السالمالتبرير و مصالحة مع هللا و ح وحده لنا اليالمسببالمسيح فقط و 
 ،هاْلَعاِرُفوَن اْسمَ  هَيتَِّكُل َعَليْ وَ ؛ بليتعظم الر : ون ص هللا يقولكل محبي خالو لربنا يسوع المسيح. 

هو يبشرنا بقوله وَ َماِشيًا آه عندما ر في يسوع هذا ما شاهده يوحنا المعمدان  .هَلْم َتْتُرْك َطاِلِبي هأَلنَّ 
َفاْلَتَفَت َيُسوُع َوَنَظَرُهَما َيْتَبَعاِن  َفَتِبَعا َيُسوَع.ُه و َسِمعن كانا معه الذيالتِ ْلِميَذاِن . ُهَوَذا َحَمُل ّللاَِّ : الثابت

. َتَعاَلَيا َواْنُظَراَفَقاَل َلُهَما:  َربِ ي )الَِّذي َتْفِسيُرُه: َيا ُمَعلِ ُم( َأْيَن َتْمُكُث؟َفَقااَل:  َماَذا َتْطُلَباِن؟َفَقاَل َلُهَما: 
اَعِة اْلَعاِشَرِة.  يسوع التفت ونظر.  َفَأَتَيا َوَنَظَرا َأْيَن َكاَن َيْمُكُث َوَمَكَثا ِعْنَدُه َذِلَك اْلَيْوَم. َوَكاَن َنْحَو السَّ

 
بحث على معرفة هللا من كل . عندما يبدأ اإلنسان في الدائما األولى هو الذي يتخذ الخطوةالرب 

َوَتْطُلُبوَنِني َفَتِجُدوَنِني إرميا:  بالنبييقول ه بالروح والحق. ييريد أن نبحث علهللا  اليه.أتي هللا ي قلبه
نبحث في الحياة؟ مذا  عماجيد أن نسأل أنفسنا . َفُأوَجُد َلُكْم َيُقوُل الرَّبُّ  ُبوَنِني ِبُكلِ  َقْلِبُكمْ ِإْذ َتْطلُ 
من الحياة  أن أخرجهل أريد ي في الحياة؟ ما هو هدفحسنا أن نسأل أنفسنا: في أيامنا؟  ننتظره

ب واالكل وما والسكن والثياوالمال سعون الى الضمان والسعادة والعمل كلهم ي؟ الباطلةالقديمة 
أين هي ؟ هللاُ  الىَتْشَتاُق أين هي النفس التي ه؟ ن من يبحث على ملكوت هللا وبر على ذلك. لك

  فمن يجده؟ األمينون يدعون الصالح، أما كثير ؟ هللا كلمةاالذن التي تسمع 
 

ويبقى  مع يسوعلكنه يريد أن يسير  .األسبوعبلحظة معه في الشخص الذي يحب المسيح ما يقتنع 
ال الى يسوع وانظر واسمع. ويوحنا . هو لنا أيضا. تعَتَعاَلَيا َواْنُظَرامعه كل يوم، بل كل لحظة. 

اَعِة اْلَعاِشَرِة.: وقالالتلميذ كاتب هذا االنجيل  مع يسوع. للتلميذين ساعة جديدة فهي  َوَكاَن َنْحَو السَّ
لحظة الوالدة بداية الحياة من جديد مع هللا بالمسيح الحي. فهي واحد فينا لحظة مباركة ولكل 
ويوحنا المعمدان . ة لم يترك الربظالنه من تلك اللح الثانييذ ذاك التلمكان هو يوحنا ة. و الجديد
تحيي ية حالواالستماع إلى كلمته  الثقة بيسوع الطاهر. خطيئة العالم رفعإلى حمل هللا الذي يأشار 

 هذهو . مبالتما حياتنا كلهانحن نسمع ليسوع المسيح الحي ونعطيه و  .باهلل اآلبالروح وتلد اإليمان 
العهد القديم جميع النبوات تحققت المسيح يسوع في . القريب لالستعداد لعيد الميالدجميلة طريقة 

ِ ِفي اأَلَعاِلي َوَعَلى اأَلْرِض . وقت الخالص بل االن هو ،اليوم. للخالصوكل وعود هللا  اْلَمْجُد هللَّ
اَلُم َوِبالنَّاِس اْلَمَسرَّةُ  وِح اْلُقُدِس َمَع ِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح، َوَمَحبَُّة هللِا، وَ  . آمين.السَّ َشِرَكُة الرُّ

 .َجِميِعُكْم. آِمينَ 


