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سالم هللا ونعمة المسيح لكم .ومرحبا بكم في االستماع الى عظة اليوم وهي من إنجيل يوحنا،
االصحاح األول وااليات  35الى  .37اليكم قراءة النص باسم يسوع:
ِ ِِ
ظر ِإَلى يسو ِ
وِفي اْل َغ ِد أَيضاً َكان يوحَّنا و ِاقفاً ،هو وا ْثن ِ ِ
الُ :ه َوَذا َح َم ُل
َُ َ َ
َُ َ
ْ
ان م ْن تالَميذهَ .فَن َ َ
ع َماشياً َفَق َ
َ ُ َ َ
َ
ّللاَِ .فس ِمعه ِ
التْل ِمي َذ ِ َّ
طلَُب ِ
ظ َرُهما َي ْتَب َع ِ
ان؟
ال َل ُه َماَ :ما َذا تَ ْ
ان َيتَ َكل ُم َفتَِب َعا َي ُسو َ
َّ َ َ ُ
انَ ،فَق َ
عَ .فاْلتََف َت َي ُسوعُ َوَن َ َ
ِ َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
امِت ِه،
ال َل ُه َما :تَ َعاَلَيا َو ْان ُ
يمَ .فَق َ
ظ َارَ .ف َارَفَقاهُ َوَأرََيا َم َح َّل إ َق َ
َفَقاالََ :ربي (الذي تَْفس ُيرهَُ :يا ُم َعل ُم) أ َْي َن تُق ُ
الرِبع ِة بعد ُّ
الظ ْه ِر.
اما َم َع ُه َذلِ َك اْلَي ْوَم؛ َوَك َان ِت َّ
اع ُة َن ْح َو َّا َ َ ْ َ
الس َ
َوأََق َ
هذه كلمة هللا
ّللاِ.
وَكلِ َم ُة هللاِ َك َان ْت على يوحنا المعمدان ،وهذه المرة الثانية حيث يقول عن يسوعُ :ه َوَذا َح َم ُل َّ
َّ ِ
يل َخ ِط َيئ َة اْل َعاَل ِم .ويوحنا المعمدان هو آخر األنبياء في العهد
في المرة األولى أضاف :الذي ُي ِز ُ
القديم وهو شهد ليسوع أنه إبن هللا .وهو الذي قال عنه هللا أيضا بفم النبي مالخيَ :ها ِإِني ُم ْرِس ٌل
ط ِريَق َك .هذه النبوءة جاءت أربع ميات عام قبل الميالد .خالل تلك
ام َك َرُسولِي َّال ِذي ُي َم ِه ُد َل َك َ
ُق َّد َ
الفطرة الزمانية هللا ما أرسل أي نبي بعد مالخي الى إسرائيل .حتى جاء تمام الزمان فأرسل هللا
يوحنا في نفس الوقت الذي ظهر فيه يسوع المسيح ربنا .وكان يوحنا ينادي ِبمعموِدي ِ
َّة التَّْوَب ِة ِل َم ْغ ِف َرِة
َُْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ط َاياَ .ك َ َّ
يح.
اْل َخ َ
وحَّنا هو اْل َمس ُ
يع ُيَفك ُرو َن هل ُي َ
ان الش ْع ُب َي ْنتَظ ُر َواْل َجم ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
الَ :ل ْس ُت
سأله اليهود يوما َف ْ
اعتََر َ
ف َوَل ْم ُي ْنك ْر وقال :أَني َل ْس ُت أََنا اْل َمس َ
يحَ .ف َسأَُلوهُ :هل أ َْن َت إيليَّا؟ َفَق َ
ِ
اب :الَ .الفريسيون َسأَلُوهَُ :ف َما َبالُ َك تُ َع ِم ُد ِإ ْن
َج َ
أََنا .هل أَنت ا َّلنب ُّي؟ المتنبئ به في شريعة موسىَ .فأ َ
النِب َّي؟ أَجابهم :أَنا أُع ِمد ِبم ٍ
ِ
يح َوالَ ِإ ِيليَّا َوالَ َّ
اء َوَل ِك ْن ِفي َو َس ِط ُك ْم َق ِائ ٌم َّال ِذي َل ْستُ ْم
ُك ْن َت َل ْس َت اْل َمس َ
َ َُْ َ َ ُ َ
ِ َّ ِ
ِ َّ ِ
َّ ِ
ِ
ِ
ور ِح َذ ِائ ِه .هذه
تَ ْع ِرُف َ
ص َار ُق َّدامي الذي َل ْس ُت ِب ُم ْستَح ٍق أ ْ
َح َّل ُس ُي َ
َن أ ُ
ون ُه ُه َو الذي َيأْتي َب ْعدي الذي َ
أقوال يوحنا المعمدان .هللا أرسله لَِي ْش َه َد لِ ُّلن ِ
طِت ِه .ويقول االنجيل أن يوحنا َل ْم
ور لِ َك ْي ُي ْؤ ِم َن اْل ُك ُّل ِب َو ِاس َ
ور اْل َح ِق ِيق ُّي َّال ِذي ُيِن ُير ُك َّل ِإ ْنس ٍ
ور .أما ُّ
ور َب ْل جاء لَِي ْش َه َد لِ ُّلن ِ
َي ُك ْن ُه َو ُّ
ان ِفي اْل َعاَل ِم َوَل ْم
ان ف َك َ
الن ُ
الن َ
َ
ِ
اصتُ ُه َل ْم تَْقَبْل ُه.
اصِت ِه َو َخ َّ
اء ِإَلى َخ َّ
َي ْعرْف ُه اْل َعاَل ُم .إنه المسيح يسوع الذي َج َ

ِ
َّ ِ
أ َّ َّ ِ
َي َّال ِذين آمنوا ِباس ِم ِه َفَقد منحهم اْلح َّق ِفي أ ِ
ين َقِبلُوهُ ،أ ِ
ين ُولِ ُدوا
َن َيص ُيروا أ َْو َ
ْ
الد هللا َو ُه ُم الذ َ
َما الذ َ
ْ ََ َ ُ ُ َ
َ َُ ْ
َل ْي َس ِم ْن َد ٍم َوال ِم ْن َرْغَب ِة َج َس ٍد َوال ِم ْن َرْغَب ِة َب َش ٍر َب ْل ِم َن هللاِ .يوحنا أيضا حبل به بطريقة عجيبة
ِ
ات وأبيه الكاهن زكريا .لما كانا والديه متقدمين في السن باركهما هللا فأصبحت
يص َاب ُ
من أمه أَل َ
ِ
ات حامال من زوجها َزَك ِريَّا وولدت يوحنا .وفي نفس الزمان يسوع حبل به من الروح القدس
يص َاب ُ
أَل َ
ِ
َّ
ِ
ين
يص َاب ُ
ات ولما َسل َم ْت َعَليها َقَف َز اْل َجن ُ
في العذراء مريم .وفي تلك االيام َذ َهَب ْت القديسة مريم الى أَل َ
في ب ْ ِ ِ
ف َق ِائالًَ :ه َذا ُه َو َح َم ُل هللاِ َّال ِذي يرفع
يص َاب ُ
ات .وعندما رأى يوحنا المعمدان يسوع َهتَ َ
َ
طن أَل َ
َخ ِط َيئ َة اْل َعاَل ِم .وهو الذي عمد يسوع في نهر األردن.
ِ
يقول االنجيل :وَل َّما تَع َّم َد َّ
ط َعَل ْي ِه
صلِي ْانَفتَ َح ِت َّ
اء َو َهَب َ
الش ْع ُب َجميعاً تَ َع َّم َد َي ُسوعَُ ،وإِ ْذ َك َ
َ
َ
ان ُي َ
الس َم ُ
ٍ
ِ
طَلق صو ٌت ِمن َّ ِ
ِ ِ ِ
َّ ِ
ِ
يب
ُّ
َ
ول :أ َْن َت ْابني اْل َحب ُ
الس َماء َيُق ُ
امة َو ْان َ َ َ ْ
الرو ُح اْلُق ُد ُس ُمتخذاً َه ْيَئ ًة ج ْسمَّي ًة م ْث َل َح َم َ
ِ ِ
ور .وقال يوحنا لليهودِ :ج ْئت أ ِ ِ ِ ِ
ِب َك س ِرْر ُت ُك َّل س ُر ٍ
يل .و َش ِه َد أيضا:
ُ َ
ُعم ُد باْل َماء ل َك ْي ُي ْعَل َن إل ْس َرائ َ
ُ
ُ
َّال ِذي أَرسَلِني أل ِ ِ ِ
الرو ِح
الرو َح َي ْن ِزُل َوَي ْستَِق ُّر َعَل ْي ِه ُه َو َّال ِذي َس ُي َع ِم ُد ِب ُّ
ال لِيَّ :ال ِذي تََرى ُّ
َ
ُعم َد باْل َماء ُه َو َق َ
َْ
َن ه َذا هو ابن َّ ِ
ِ
اْلُق ُد ِ
وحَّنا َو ِاقفاً ُه َو َوا ْثَن ِ
ان ِم ْن تالَ ِم ِيذِه
ّللاَ .وِفي اْل َغد َك َ
س َوأََنا َق ْد َأرَْي ُت َو َش ِه ْد ُت أ َّ َ ُ َ ْ ُ
ان ُي َ
ظر ِإَلى يسو ِ
ّللاِ .هذا التصريح هو إتمام النبي إشعياء عن المسيح سبع
الُ :ه َوَذا َح َم ُل َّ
َُ َ
َفَن َ َ
ع َماشياً َفَق َ
الن ِ
ول ِم َن َّ
اع َو ُم ْختَِب ُر اْل ُح ْزِن َوَك ُم َستَّ ٍر
اس َر ُج ُل أ َْو َج ٍ
ميات سنة من قبل عندما قالُ :م ْحتََقٌر َو َم ْخ ُذ ٌ
ِ ِ
َما ُه َو َفتَ َذَّل َل َوَل ْم َيْفتَ ْح
ظلِ َم أ َّ
اعَنا تَ َح َّمَل َهاُ .
َح َزَانَنا َح َمَل َها َوأ َْو َج َ
َع ْن ُه ُو ُج ُ
وهَنا ُم ْحتََقٌر َفَل ْم َن ْعتََّد ِبهَ .لك َّن أ ْ
الذب ِح وَكنعج ٍة ص ِ
َّ
َفاه َك َش ٍاة تُس ُ ِ
امتَ ٍة أَمام َج ِ
يها َفَل ْم َيْفتَ ْح َفاهُ.
ُ
از َ
اق إَلى ْ َ َ ْ َ َ
َ
ََ
حمل هللا هو خروف .وأول خروف أمر هللا شعب إسرائيل أن يقدموه ذبيحة لنجاتهم من الهالك
كان ليلة خروجهم من دار العبودية في مصر وكان أول فصح .والخالص اإللهي اليوم هو بالحمل
الذي قدمه هللا نيابتا عنا ذبيحة طاهرة ونهائيا ألننا كلنا خطاة ونستحق العقاب والهالك .لكن هللا
في رحمته أنعم علينا بالمسيح الكلمة المتجسد ،إبن هللا الذي خرج من هللا وظهر في الجسد ليدين
ِِ
ِ ِ
ِ
ط َايا .هو يغسلنا ويدخلنا في ملكوت السماوات
ان اْل َخ َ
اءِ ،ب َدمه ُغْف َر ُ
الخطية في الجسد؛ فيه َلَنا اْلف َد ُ
طاهرين .بفضل المسيح الحمل المذبوح المنتصر .الحياة األبدية هي مجانا كما هو مكتوب :ألََّن ُك ْم
ِ ِ ِ َّ
ِ
ان وَذلِ َك َليس ِم ْن ُكم .هو ع ِطَّي ُة هللاَِ .ليس ِم ْن أ ْ ٍ
ِ ِ
َحٌد .ألََّنَنا
ْ َُ َ
َع َمال َك ْيالَ َيْفتَخ َر أ َ
َْ
َْ
يم ِ َ
صو َن باإل َ
بالن ْع َمة ُم َخل ُ
ال ِ ٍ
ِ
ِ
ع أل ْ ٍ
يها .آمين.
ين ِفي اْل َم ِس ِ
يح َي ُسو َ
َن ْح ُن َع َملُ ُه َم ْخلُوِق َ
صال َحة َق ْد َسَب َق هللاُ َفأ َ
َع َّد َها ل َك ْي َن ْسلُ َك ف َ
َع َم َ

بالمسيح فقط وبالمسيح وحده لنا المصالحة مع هللا والتبرير والسالم ويقين الحياة األبدية .المجد
لربنا يسوع المسيح .وكل محبي خالص هللا يقولون :ليتعظم الرب؛ َوَيتَّ ِك ُل َعَل ْيه اْل َع ِ
اس َمه،
ارُفو َن ْ
طالِِبيه .هذا ما شاهده يوحنا المعمدان في يسوع عندما رآه م ِ
اشياً َوهو يبشرنا بقوله
ألََّنه َل ْم تَ ْت ُر ْك َ
َ
ّللاِِ .
ِ
ظ َرُهما َي ْتَب َع ِ
التْل ِمي َذ ِ
ان
الثابتُ :ه َوَذا َح َم ُل َّ
ان الذين كانا معه َسمعوهُ َفتَِب َعا َي ُسو َ
عَ .فاْلتََف َت َي ُسوعُ َوَن َ َ
َّ ِ
ِ
ِ
طُلَب ِ
ظ َار.
ال َل ُه َماَ :ما َذا تَ ْ
ال َل ُه َما :تَ َعاَلَيا َو ْان ُ
ان؟ َفَقاالََ :ربِي (الذي تَْفس ُيرهَُ :يا ُم َعل ُم) أ َْي َن تَ ْم ُك ُث؟ َفَق َ
َفَق َ
ِ
الساع ِة اْلع ِ
ِ
اش َرِة .يسوع التفت ونظر.
َفأَتََيا َوَن َ
ان َي ْم ُك ُث َو َم َكثَا ع ْن َدهُ َذل َك اْلَي ْوَمَ .وَك َ
ظ َار أ َْي َن َك َ
ان َن ْح َو َّ َ َ
الرب هو الذي يتخذ الخطوة األولى دائما .عندما يبدأ اإلنسان في البحث على معرفة هللا من كل
طلُب ِ
ونِني
ونني َفتَ ِج ُد َ
قلبه هللا يأتي اليه .هللا يريد أن نبحث عليه بالروح والحق .يقول بالنبي إرمياَ :وتَ ْ ُ َ
طلُ ُب َِ ِ ِ ِ
الر ُّب .جيد أن نسأل أنفسنا عما نبحث في الحياة؟ مذا
ول َّ
ِإ ْذ تَ ْ
ونني ب ُكل َقْلب ُك ْم َفأ َ
ُوج ُد َل ُك ْم َيُق ُ
ننتظره في أيامنا؟ حسنا أن نسأل أنفسنا :ما هو هدفي في الحياة؟ هل أريد أن أخرج من الحياة
القديمة الباطلة؟ كلهم يسعون الى الضمان والسعادة والعمل والمال والسكن والثياب واالكل وما

اق الى هللاُ؟ أين هي
على ذلك .لكن من يبحث على ملكوت هللا وبره؟ أين هي النفس التي تَ ْشتَ ُ
االذن التي تسمع كلمة هللا؟ كثيرون يدعون الصالح ،أما األمين فمن يجده؟
الشخص الذي يحب المسيح ما يقتنع بلحظة معه في األسبوع .لكنه يريد أن يسير مع يسوع ويبقى
ظ َار .هو لنا أيضا .تعال الى يسوع وانظر واسمع .ويوحنا
معه كل يوم ،بل كل لحظة .تَ َعاَلَيا َو ْان ُ
الساع ِة اْلع ِ
اش َرِة .فهي ساعة جديدة للتلميذين مع يسوع.
التلميذ كاتب هذا االنجيل وقالَ :وَك َ
ان َن ْح َو َّ َ َ
ولكل واحد فينا لحظة مباركة بداية الحياة من جديد مع هللا بالمسيح الحي .فهي لحظة الوالدة
الجديدة .ويوحنا كان هو ذاك التلميذ الثاني النه من تلك اللحظة لم يترك الرب .ويوحنا المعمدان
أشار إلى حمل هللا الذي يرفع خطيئة العالم .الثقة بيسوع الطاهر واالستماع إلى كلمته الحية تحيي
الروح وتلد اإليمان باهلل اآلب .ونحن نسمع ليسوع المسيح الحي ونعطيه حياتنا كلها بالتمام .وهذه
طريقة جميلة لالستعداد لعيد الميالد القريب .في يسوع المسيح تحققت جميع النبوات العهد القديم
ِِِ
َع ِالي و َعَلى األ َْر ِ
ض
وكل وعود هللا للخالص .اليوم ،بل االن هو وقت الخالص .اْل َم ْج ُد َّهلل في األ َ َ
ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
الن ِ
السالَم َوبِ َّ
س َم َع
يحَ ،و َم َحَّب ُة هللاَِ ،و َش ِرَك ُة ُّ
ع اْل َم ِس ِ
اس اْل َم َس َّرةُ .آمين .ن ْع َم ُة َرِبَنا َي ُسو َ
َّ ُ
ِ
ِ ِ
ين.
َجميع ُك ْم .آم َ

