Sunnuntai 12.01.2020- Joh. 1:29-34. Aihe: Kasteen lahja- Lukukappaleet: Ps. 89:19–22, 27–30 ; Jes. 61:1–3 ; Ap. t.
8:26–40

السالم عليكم ونعمة هللا لكم إخوتي األعزاء ومرحبا في االستماع لعظة اليوم وهي من إنجيل
يوحنا ،واالصحاح األول وااليات  29الى  .34إليكم قراءة النص باسم يسوع:
ظر يوح َّنا يسوع مْقِب ً ِ
ِ
ِ
َّللاِ َّالِذي َي ْرَف ُع َخ ِطَّي َة اْل َعاَلمَِ .ه َذا ُه َو َّالِذي
الُ :ه َوَذا َح َم ُل َّ
ال ِإَل ْيه َفَق َ
َوفي اْل َغد َن َ َ ُ َ َ ُ َ ُ
ِ
َكن أَع ِرُفهَ .ل ِكن لِي ْ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
يل
ص َار ُقَّدامي ألََّن ُه َك َ
ان َقْبليَ .وأََنا َل ْم أ ُ ْ ْ ُ ْ ُ
ظ َه َر ِِل ْس َرائ َ
ُقْل ُت َع ْن ُه َيأْتي َب ْعدي َرُج ٌل َ
ِ
الروح َن ِازالً ِم ْثل حمام ٍة ِمن َّ ِ
ِ
ِل َذِلك ِج ْئت أ ِ
اس َتَق َّر
َ ََ َ َ
َ ُ َ
وحَّناِ :إني َق ْد َأرَْي ُت ُّ َ
ُعم ُد ِباْل َماءَ .و َش ِهَد ُي َ
الس َماء َف ْ
ِ
ِ
َكن أَع ِرُفه َل ِك َّن َّالِذي أَرسَلِني ِأل ِ
ال ِليَّ :الِذي َت َرى ال ُّرو َح َن ِازالً
ُعمَد ِباْل َماء َذ َ
َ
َعَل ْيهَ .وأََنا َل ْم أ ُ ْ ْ ُ
اك َق َ
َْ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
سَ .وأََنا َق ْد َأرَْي ُت َو َش ِه ْد ُت أ َّ
َّللاِ.
َن َه َذا ُه َو ْاب ُن َّ
َو ُم ْس َتِق اًر َعَل ْي ِه َف َه َذا ُه َو َّالِذي يُ َع ِم ُد ِب ُّ
هذه كلمة هللا
ويوحنا المعمدان من هو؟ إنه آخر األنبياء في العهد القديم .هللا أرسله ليعد الطريق للمسيح َك َما ُه َو
ِ ِ
م ْكتُ ِ
ِ
ام َك .فكان يوحنا ُيَن ِادي
ال ِكي َّالِذي ُي َهِيئُ َ
َم َام َو ْج ِه َك َم َ
َ ٌ
ط ِريَق َك ُقَّد َ
وب في األ َْنبَياءَ :ها أََنا أ ُْرس ُل أ َ
ِ
ِِ
ِ
ِبم ْعم ِ
َن
ودَّي ِة التَّ ْوَب ِة لِ َم ْغِف َرِة اْل َخ َ
َستَ ِح ُّق أ ْ
ط َاياَ .وَك َ
ان يقولَ :سَيأْتي َب ْعدي َم ْن ُه َو أَ ْقَد ُر منيَ ،م ْن َال أ ْ
َ ُ
ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
س .اليهود كانوا
ف ُي َع ِم ُد ُك ْم ِب ُّ
ط ِح َذ ِائ ِه .أََنا َع َّم ْدتُ ُك ْم ِباْل َم ِاء ،أ َّ
َح َّل ِرَبا َ
َما ُه َو َف َس ْو َ
أ َْن َحن َي أل ُ
يعرفوا وعد هلل في إرسال نبي إسمه إيليا قبل المسيح .مكتوبَ :هَئَن َذا أ ُْرِس ُل ِإَل ْي ُك ْم ِإيلَِّيا النَِّب َّي َقْب َل
الر ِب اْليو ِم اْلع ِظي ِم واْلم ُخ ِ
م ِج ِ
وف .وإيليا هو أعظم األنبياء في العهد القديم وظهر في القرن
يء َي ْو ِم َّ
َْ َ
َ َ
َ
الثامن قبل يسوع في وقت كان شعب إسرائيل ساقط في عبادة االوثان.
أقوال النبي إيليا َوأعماله هي َم ْكتُوبة ِفي سفر الملوك األول والثاني .وإيليا لم يمت لكن هللا رفعه
الى السماء .نق أر في سفر الملوك الثاني أن إيليا كان مع تلميذه إسمه أَلِ َ ِ
يما ُه َما َي ِس َير ِ
ان
يشع َوف َ

ان ِإ َذا مرَكبةٌ ِمن َن ٍار و َخيل ِمن َن ٍار َفصَل ْت بيَنهما َفص ِعد ِإيلَِّيا ِفي اْلع ِ
َوَيتَ َكَّل َم ِ
الس َم ِاء .وأما
اصَف ِة ِإَلى َّ
َْ ُ َ َ َ
َ ٌْ ْ
َْ َ ْ
َ
َ
تاريخ شعب إسرائيل فاستمر في االضطراب والمعارك والنفي حتى أرسل هللا النبي يوحنا المعمدان

قبل يسوع .اليهود َسأَلُوا يوحنا المعمدان يوما هل هو إيليا؟ قال :لست إياه .ويوحنا لم يكن إيليا
بالمعنى المادي الشخصي كما كان اليهود يتوقعوه .أما وفقا ليسوع فأن يوحنا هو إيليا بروحه .قال

الرب يسوع لليهود :فإن الشريعة واألنبياء تنبأوا جميعا حتى ظهور يوحنا .وإن شئتم أن تصدقوا،
فإن يوحنا هذا هو إيليا الذي كان رجوعه منتظرا.
ِِ
ِ ِِ
اء َوَل ْم َي ْع ِرُفوهُ َب ْل َع ِمُلوا ِب ِه ُك َّل َما أ ََرُادواَ .ك َذِل َك
ولتالميذه قال يسوعَ :وَلكني أَُق ُ
ول َل ُك ْم إ َّن إيلَّيا َق ْد َج َ
ان أَيضًا سوف ي َتأََّلم ِم ْنهمِ .ح َينِئٍذ َف ِهم التَّ َ ِ
ْاب ُن ِ
وحَّنا اْل َم ْع َمَد ِ
ان .وفي
اِل ْن َس ِ ْ
ال َل ُه ْم َع ْن ُي َ
المي ُذ أََّن ُه َق َ
َ ْ َ َ ُ ُْ
َ

إنجيل متى ومرقس نشوف الرب يسوع يتحدث مع إيليا وموسى على جبل التجلي .يوحنا المعمدان

هو آخر األنبياء في العهد القديم .لم يكتب كتاب؛ لكن الرب يسوع شهد له .ويوحنا تنبأ بخصوص

َّللاِ َّالِذي َي ْرَف ُع َخ ِطَّي َة اْل َعاَلمِ .هذا اللقب العظيم أصبح تسبيح الكنيسة نرنمه
يسوع وقالُ :ه َوَذا َح َم ُل َّ
تكريما للمسيح يسوع إبن هللا كل يوم أحد.
ِ
ِ
ِ
ان َقْبِلي .بهذا أشار يوحنا الى أبدية المسيح؛ كان موجود قبل
ص َار ُقَّدامي ألََّن ُه َك َ
َيأْتي َب ْعدي َرُج ٌل َ
َّللاِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ان ِع ْنَد َّ
ان اْل َكل َم ُة َواْل َكل َم ُة َك َ
أن نولد .كما جاء في إنجيل يوحنا االصحاح األول :في اْلَب ْدء َك َ

ِ ِ
َّللا .ه َذا َك ِ
ِ
ِ
ص َار َج َسداً َو َح َّل َب ْيَنَنا َوَأرَْيَنا َم ْجَدهُ َم ْجدًا َك َما
َ
َوَك َ
ان اْل َكل َمةُ َّ َ َ
ان في اْلَب ْدء ع ْنَد هللاَ .واْل َكل َمةُ َ
ِلو ِح ٍيد ِم َن ِ
اآلب َم ْملُوءاً ِن ْع َم ًة َو َحقاً .في نفس االنجيل االصحاح الثالث يوحنا المعمدان نفسه يشهد
َ
ض هو أَر ِ
ليسوع :اََّلِذي يأِْتي ِمن َفوق هو َفوق اْلج ِم ِ َّ ِ ِ
ض ٌّي َو ِم َن األ َْر ِ
ض َي َت َكَّل ُم.
يع َوالذي م َن األ َْر ِ ُ َ ْ
َ
ْ ْ ُ َُ ْ َ َ
ص ِاد ٌق أل َّ
يعَ .و َم ْن َقِب َل َش َه َاد َت ُه َفَق ْد َخ َت َم أ َّ
َن َّالِذي أ َْرَسَل ُه
الس َم ِاء ُه َو َف ْو َق اْل َج ِم ِ
َاَّلِذي َيأِْتي ِم َن َّ
َن َّ َ
َّللا َ

َّللاُ َي َت َكَّل ُم
َّ

الرو َح.
َّللاِ .ألََّن ُه َل ْي َس ِب َكْي ٍل ُي ْع ِطي َّ
ال ِم َّ
َّللاُ ُّ
ِبك َ

يوحنا كان المثال للتواضع أمام يسوع المسيح بقوله وفعله :فالبد أن يزيد هو وأنقص أنا .يوحنا

َما صِديق اْلع ِر ِ َّ ِ ِ
ف َوَي ْس َم ُع ُه
يس الذي َيق ُ
يس َوأ َّ َ ُ َ
وس َف ُه َو اْل َع ِر ُ
شاف يسوع وفرح وهو قالَ :م ْن َل ُه اْل َع ُر ُ
ِ
ِ
يسِ .إذاً َفرِحي ه َذا َق ْد َكمل .ي ْنب ِغي أ َّ ِ
َج ِل ص ْو ِت اْل َع ِر ِ
ص.
َ
ََ ََ
َن َذل َك َي ِز ُيد َوأَني أََنا أ َْنُق ُ
َ
َفَيْف َرُح َف َرحًا م ْن أ ْ َ
يوحنا المعمدان عرف من هللا أن يسوع هو المسيح األزليَ .ش ِهَد وقالِ :إِني َق ْد َأرَْي ُت ُّ
الرو َح َن ِازالً

ِ
ِ
َكن أَع ِرُفه َل ِك َّن َّالِذي أَرسَلِني ِأل ِ
ِم ْثل حمام ٍة ِمن َّ ِ
ال ِلي
َ ََ َ َ
ُعمَد ِباْل َماء َذ َ
َ
اس َتَق َّر َعَل ْيه َوأََنا َل ْم أ ُ ْ ْ ُ
اك َق َ
الس َماء َف ْ
َْ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
سَ .وأََنا َق ْد َأرَْي ُت َو َش ِه ْد ُت أ َّ
َن
ال َو ُم ْس َتِق ًار َعَل ْي ِه َف َه َذا ُه َو َّالِذي يُ َع ِم ُد ِب ُّ
َّالِذي َت َرى ُّ
الرو َح َن ِاز ً

َّللاِ .وأشار يوحنا المعمدان ليسوع الذبيحة الوحيدة الذي يخلص االنسان من الموت.
َه َذا ُه َو ْاب ُن َّ

هذا عمل يسوع وا لذي ال يستطيع أي إنسان مهما تقول الناس عنه وال حتى مالك أن يقوم به .إنه
الفداء بموته على الصليب من أجلنا نحن البشر الن شريعة هللا تقول :أجرة الخطية هي الموت؛
وبدون سفك دم ،ليست مغفرة خطية .حسب قوله ،يوحنا لم يعرف يسوع .معناه أنه ما كان يعرف
مذا سيفعله يسوع .وما كان يعرف أن يسوع هو المسيح حتى يوم معمودية الرب .في ذاك اليوم
العظيم عرف يوحنا أن يسوع هو المسيح ابن هللا النه شاف الروح القدس نازال على يسوع .في تلك
اللحظة الرب استقبل روحه بطريقة واضحة ليبدأ العمل الذي جاء من السماء ليعمله على االرض.

الس َم ِاء
يوحنا والحاضرون شافوا السماء لما انفتحت والروح القدس لما نازل وسمعوا الصوت ِم َن َّ
ِ
ِ
يب ِب َك ُس ِرْر ُت.
َقائالً :أ َْن َت ْابني اْل َحِب ُ

ومعمودية يسوع هي بداية لمعاناته وآالمه وهي أساس معموديتنا .كما يعلمه الرسول بولسَ :ن ْح ُن
ِ ِ
َّ ِ
ِ
اعتَ َم ْدَنا
ع اْل َم ِس ِ
ف َن ِع ُ
اع َت َمَد لَِي ُسو َ
يح ْ
يها؟ أ َْم َت ْج َهُلو َن أََّنَنا ُك َّل َم ِن ْ
الذ َ
ين ُم ْتَنا َع ِن اْل َخطَّية َك ْي َ
يش َب ْع ُد ف َ

ِ
ودَّي ِة لِْلمو ِت حتَّى َكما أ ُِقيم اْلم ِس ِ
ات ِبم ْجِد ِ
ِلموِت ِه َف ُدِفَّنا م َع ُه ِباْلم ْعم ِ
اآلب َه َك َذا َن ْسلُ ُك َن ْح ُن
َ َ َ ُ
َْ َ
َْ
يح م َن األ َْم َو َ
َ ُ
َ
أ َْيضاً ِفي ِجَّد ِة اْل َحَي ِاة .نعم .بالمعمودية نتحد بربنا يسوع المسيح وبالكنيسة .والروح القدس هو روح

هللا وروح يسوع وروح الحق الذي يعلم من هو هللا والمسيح يسوع بالحق .والروح القدس هو الذي
يرشد الخاطئ الى يسوع للغفران والسالم مع هللا .والرب يسوع يؤكد لنا في إنجيله حسب يوحنا

التلميذِ :إن أ ِ
ظ ك َِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ال
َحٌد َي ْحَف ْ
ال ُي ِحُّبِني َ
صَن ُع َم ْن ِزالًَ .اَّلِذي َ
َحبَّني أ َ
ْ َ
المي َوُيحبُّ ُه أَبي َوِإَل ْيه َنأْتي َوع ْنَدهُ َن ْ
ال ِمي .واْلك َ َّ ِ
ون ُه َل ْيس ِلي َب ْل ِل ِ
آلب َّالِذي أ َْرَسَلِني.
ظك َ
َي ْحَف ُ
ال ُم الذي َت ْس َم ُع َ َ
َ
عندما نقبل يسوع ربا ومخلصا في حياتنا ،نرى الحياة بطريقة جديدة في رجاء وفرح بااليمان في

ان ُّ
طِ
الظْل َم ِة
يسوع المسيح .ونعرف فو ار أننا كنا ميتين في الخطية وأن هللا حررنا وأ ْنَق َذَنا ِم ْن ُسْل َ
ِِ
ِ ِ َّ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ط َايا .هذا هو حمل هللا الذي يرفع
ان اْل َخ َ
اء ِبَدمه ُغْف َر ُ
َوَنَقَلَنا اَلى َمَل ُكوت ْابن َم َحبَّته الذي َلَنا فيه اْلفَد ُ

ط ِه ُر َنْف َس ُه َك َما المسيح
خطية العالم .كل من آمن وتعمد يخلصَ .وُك ُّل َم ْن ِع ْنَدهُ َه َذا َّ
اء ِب ِه ُي َ
الرَج ُ
هو َ ِ
َل ُكم ِإَله َّ ِ
ور وس َ ِ ِ
الرو ِح اْلُق ُد ِ
يم ِ
س.
الرَج ِاء ِبُق َّوِة ُّ
ان ِل َت ْزَد ُادوا ِفي َّ
طاهٌرَ .وْلَي ْم َ ْ ْ ُ
َُ
ال ٍم في اِل َ
الرَجاء ُك َّل ُس ُر ٍ َ َ
آمين.
--------

ِ
ات َك َان ْت َع ِاق ًارَ .وَك َانا
يص َاب ُ
إبن كاهن إسمه زكريا وأليصابات زوجته .ما ْ
كان عندهم َوَلٌد الن أَل َ
ال
ك َّ
ال َل ُهَ :
الر ِب َ
االثنين ُم َتَقِد َم ْي ِن ِفي السنَ .ويقول الكتاب أن َم َ
ال ُ
ظ َه َر يوما َلزَك ِرَّيا في الهيكل وَق َ
ِ ِ
َن ِطْلب َتك َق ْد س ِمع ْت وام أرَتُك أَِليصاب ُ ِ
وحَّنا .عظيم ،أن
َت َخ ْ
ف َيا َزَك ِرَّيا أل َّ َ َ
ُ َ َ َْ َ َ َ
ات َسَتل ُد َل َك ْابنًا َوتُ َسميه ُي َ
طاعٌ وَال َشي ٌء
َّللاِ ُك َّل َشي ٍء ُم ْس َت
يكون للزوجين طفال في شيخوختهما وأليصابات عاقر .بالحق ِع ْنَد َّ
َ
ْ
ْ
هو َغير مم ِك ٍن للرب .مالحظة أخرى وهي كالم المالك لزكرياِ :طْلب َتك س ِمع ْت .هللا هو س ِ
ام َع
َ َ ُ َ
َْ ُ ْ
َ
َّ ِ
الرجال ِفي ُك ِل م َك ٍ ِ ِ
َن ي ِ
ض ٍب والَ ِجَد ٍ
ين أََي ِادي َ ِ ِ ِ
ال.
ان َرافع َ
صل َي ِ َ ُ
طاه َرًة ب ُدون َغ َ َ
َ
َ
الصالَة وهو ُي ِر ُيد أ ْ ُ َ
ْخ ُذوا ِلي ُكو َن َفرح ُكم َك ِ
ِ
امالً.
اس ِمي ،اُ ْ
اآلن َل ْم َت ْ
والرب يسوع بشرنا بوعد يقولِ :إَلى َ
طلُ ُبوا َتأ ُ َ
طلُبُوا َش ْيئاً ب ْ
َُ ْ
الفرح والسالم هذا ما يريده هللا لنا.

