
Sunnuntai 05.01.2020- Evank. Joh. 10:22-30. Aihe: Herran huoneessa. Lukukappaleet: Ps. 84: 2-5,11-12 ; 

1. Sam. 3:1-10 ; Room. 12:1-5  

 

بهذه المناسبة أتمنى و  2020السالم عليكم ومرحبا في االستماع لعظة اليوم االحد األول في هذه السنة الجديدة 
في هذه السنة  ةوأول عظ .كل يوم كلمتهو  هفي نور أن يحفظنا الى هللا أبينا  ناؤ ودعا. نجاحالصحة والسالم وال ملك

 . اليكم القراءة باسم يسوع:30الى  22وااليات  10االصحاح  ؛إنجيل يوحنا من هي

ى ِفي اْلَهْيَكِل ِفي ِرَواِق ُسَلْيَما اْلَيُهوُد َن. َفاْحَتاَط ِبِه َوَكاَن ِعيُد التَّْجِديِد ِفي ُأوُرَشِليَم َوَكاَن ِشَتاٌء. َوَكاَن َيُسوُع َيَتَمشَّ
نِ ي ُقْلُت َلُكْم َوَلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن. َوَقاُلوا َلُه: ِإَلى َمَتى ُتَعلِ ُق َأْنُفَسَنا؟ ِإْن ُكْنَت َأْنَت اْلَمِسيَح َفُقْل َلَنا َجْهرًا. َأَجاَبُهْم َيُسوُع: إِ 

نَُّكْم َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن أَلنَُّكْم َلْسُتْم ِمْن ِخَراِفي َكَما ُقْلُت َلُكْم. ِخَراِفي َاأَلْعَماُل الَِّتي َأَنا أَْعَمُلَها ِباْسِم َأِبي ِهَي َتْشَهُد ِلي َوَلكِ 
ي  َيْخَطُفَها َأَحٌد ِمْن َيِدي. َأبِ َتْسَمُع َصْوِتي َوَأَنا أَْعِرُفَها َفَتْتَبُعِني. َوَأَنا أُْعِطيَها َحَياًة َأَبِديًَّة َوَلْن َتْهِلَك ِإَلى اأَلَبِد َوالَ 

 اِحٌد.الَِّذي أَْعَطاِني ِإيَّاَها ُهَو أَْعَظُم ِمَن اْلُكلِ  َواَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن َيْخَطَف ِمْن َيِد َأِبي. َأَنا َواآلُب وَ 

 هذه كلمة هللا
 

 ح له البابوأن هللا هو البواب الذي يفتاْلَباِب ِإَلى َحِظيَرِة اْلِخَراِف  قال أنه هوفي بداية هذا االصحاح الرب يسوع 
َة ِبَأْسَماٍء َوُيْخِرُجَها  َأَماَمَها َواْلِخَراُف َتْتَبُعُه أَلنََّها َتْعِرُف َصْوَتُه. ويسير َواْلِخَراُف َتْسَمُع َصْوَتُه َفَيْدُعو ِخَراَفُه اْلَخاصَّ

اِرُق اَل َيْأِتي ِإالَّ ِلَيْسِرَق َوَيْذَبَح َوُيْهِلكَ وقال أيضا أن  ُهْم ُسرَّاٌق َوُلُصوٌص. هَجِميُع الَِّذيَن َأَتْوا َقْبلِ بهذا صرح أن   .َالسَّ
اِلُح َوالرَّا  اِلُح َيْبِذُل َنفْ َوَأمَّا َأَنا َفَقْد َأَتْيُت ِلَتُكوَن َلُهْم َحَياٌة َوِلَيُكوَن َلُهْم َأْفَضُل. َأَنا ُهَو الرَّاِعي الصَّ َسُه َعِن ِعي الصَّ

ِتي َتْعِرُفِني َكَما َأنَّ اآلَب َيْعِرُفِني َوَأَنا أَْعِرُف اآلَب. َوَأَنا َأَضُع َنْفِسي َعنِ  اْلِخَراِف. ِتي َوَخاصَّ   اْلِخَراِف.َوأَْعِرُف َخاصَّ
ِمنِ ي َبْل َأَضُعَها َأَنا ِمْن َذاِتي. ِلي ُسْلَطاٌن َأْن ِلَهَذا ُيِحبُِّني اآلُب أَلنِ ي َأَضُع َنْفِسي آِلُخَذَها َأْيضًا. َلْيَس َأَحٌد َيْأُخُذَها 

 َأَضَعَها َوِلي ُسْلَطاٌن َأْن آُخَذَها َأْيضًا. َهِذِه اْلَوِصيَُّة َقِبْلُتَها ِمْن َأِبي.

بُّ َالرَّ  يقول: ،من داودهذا المزمور  في قلوبنا هللا قال أنه راعي إسرائيل وحافظه. ونعرف أيضافي العهد القديم 
َيُردُّ َنْفِسي. َيْهِديِني ِإَلى ُسُبِل اْلِبرِ  ِمْن  ِفي َمَراٍع ُخْضٍر ُيْرِبُضِني. ِإَلى ِمَياِه الرَّاَحِة ُيوِرُدِني. َراِعيَّ َفاَل ُيْعِوُزِني َشْيٌء.

َياِنِني.َأْيضًا ِإَذا ِسْرُت ِفي َواِدي ِظلِ  اْلَمْوِت اَل َأَخاُف َشر ًا  َأْجِل اْسِمِه.  أَلنََّك َأْنَت َمِعي. َعَصاَك َوُعكَّاُزَك ُهَما ُيَعزِ 
ْهِن َرْأِسي. َكْأِسي َريَّا. . َمَسْحَت ِبالدُّ اِمي َماِئَدًة ُتَجاَه ُمَضاِيِقيَّ ِإنََّما َخْيٌر َوَرْحَمٌة َيْتَبَعاِنِني ُكلَّ َأيَّاِم َحَياِتي  ُتَرتِ ُب ُقدَّ

واالن الرب يسوع يذكر بوضوح أنه هو الراعي الصالح بالمقارنة للذين  بِ  ِإَلى َمَدى اأَليَّاِم.َوَأْسُكُن ِفي َبْيِت الرَّ 
 أتوا قبله ومشيرا في نفس الوقت الى المسحاء واالنبياء الكذبة الذين يأتون بعده. 
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ُه: َحتَّى َمَتى ُتْبِقيَنا سألو وَ  يسوع لَ َحوْ  َتَجمَّعَ  اْلَيُهودُ هللا واحد والوسيط بين هللا والناس هو االنسان يسوع المسيح. و 
لما ظهر لهم و  اليهود كانوا ينتظرون مجيء المسيح. َحاِئِريَن ِبَشْأِنَك؟ ِإْن ُكْنَت َأْنَت اْلَمِسيَح َحق ًا، َفُقْل َلَنا َصَراَحةً 

 يسألون واالن  .اْلَمِسيحَ  هوس يلَ  هَوَلْم ُيْنِكْر َوَأَقرَّ َأن   هوَفاْعَتَرَف . سالوا مرة يوحنا المعمدان نفس السؤال. عرفوهما 
َأْنُتْم َتْدُرُسوَن في هذا االنجيل: وهم ما اعتبروا ال كالمه وال أعماله التي يشهد لها موسى واالنبياء. فقال لهم  يسوع

ْن َتْأُتوا ِإَليَّ ِلَتُكوَن َولِكنَُّكْم َتْرُفُضوَن أَ  هِذِه اْلُكُتُب َتْشَهُد ِلي ،اْلُكُتَب أَلنَُّكْم َتْعَتِقُدوَن َأنََّها َسَتْهِديُكْم ِإَلى اْلَحَياِة اأَلَبِديَّةِ 
والطاعة  كلمة المسيحن التقوى وااليمان باهلل والمسيح ولكنهم يرفضون يدعملل هربنا يسوع تتوج  قوال وأ .َلُكُم اْلَحَياةُ 

 والحياة.  المسيحبما فيه من أديان وغنى وسلطين هو خاضع لعدو والعالم  ؛هم وشهوات العالمنمفضلين دي هل

في نص اليوم يقول التلميذ والرسول يوحنا . وعلى العالم على إبليسالمنتصر فادينا العظيم وهو هو والرب يسوع 
فيه ضمان والنور جميل.  عيد األنوار.و ِعيُد التَّْجِديِد أيضا  يوسم َكاَن ِعيُد التَّْجِديِد ِفي ُأوُرَشِليَم َوَكاَن ِشَتاٌء.أنه 

َمْن َيْتَبْعِني َفال َيَتَخبَُّط  ،َأَنا ُنوُر اْلَعاَلمِ يبشرنا بقوله:  الذيالمسيح  هووكمة هللا ة هللا كلم ينبع منالنور ونظام. و 
بمعرفة هللا الناس ينير يسوع هو الوحيد الذي َأْنُتْم ُنوُر اْلَعاَلِم. : ناويقول ل. ِفي الظَّالِم َبْل َيُكوُن َلُه ُنوُر اْلَحَياةِ 

والعالم رفضه . ظهروالموت  من عبادة الخطيةيسوع، شمس البر الحامل معه الشفاء والحرية  .وجودهومحبته 
 هميتبعختار يمن الناس خوفا الفرد و والتجديف. الفساد مفضال الظالم. وأعمال الظالم ظاهرة في كل مكان ب

صيته التي هي ما هو يحفظ كالمه وهو يعرف فيحب الرب يسوع من  أماالجيران. ه يكره الللحفاظ على هويته و 
 ليست محبة. سالم مصالحة والللالمحبة دون غفران و . والغفران المحبة

 

 ،هللَا َأْثَبَت َلَنا َمَحبََّتُه ِإْذ َوَنْحُن َماِزْلَنا َخاِطِئيَن َماَت اْلَمِسيُح ِعَوضًا َعنَّاأثبت لنا محبة هللا كما هو مكتوب: يسوع و 
ْرَنا ِبَدِمِه َفَكْم ِباأَلْحَرى َنْخُلُص ِبِه ِمَن  َوَما َفِإْن ُكنَّا َوَنْحُن أَْعَداُء َقْد َتَصاَلْحَنا َمَع هللِا . اآلِتي اْلَغَضبِ ُدْمَنا اآلَن َقْد َتَبرَّ

. صراحةِإْن ُكْنَت َأْنَت اْلَمِسيَح َفُقْل َلَنا : ا يسوعسألو  .ِبَمْوِت اْبِنِه، َفَكْم ِباأَلْحَرى َنْخُلُص ِبَحَياِتِه َوَنْحُن ُمَتَصاِلُحونَ 
المسلمين. وما آمنوا الن كان عندهم دينهم وموسى مفتخرين به. مثل َيُسوُع َأَجاَبُهْم: ُقْلُت َلُكْم َوَلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن. و 

َلْم ُيْخَضُعوا ِلِبرِ  . َيْطُلُبوَن َأْن ُيْثِبُتوا ِبرَّ َأْنُفِسِهمْ هم ِبرَّ هللِا وَ  أَلنَُّهْم َيْجَهُلونَ  َلُهْم َغْيَرًة هللَِّ َوَلِكْن َلْيَس َحَسَب اْلَمْعِرَفِة.
  أَلنَّ َغاَيَة النَّاُموِس ِهَي اْلَمِسيُح ِلْلِبرِ  ِلُكلِ  َمْن ُيْؤِمُن. هللاِ 

ِإْخَوِتِهْم ِمْثلَك َوَأْجَعُل َكالِمي ِفي َفِمِه َفُيَكلِ ُمُهْم ُأِقيُم لُهْم َنِبي ًا ِمْن َوَسِط لموسى:  القعندما المسيح هللا شهد ليسوع 
 إرادةويسوع أكمل  َوَيُكوُن َأنَّ اإِلْنَساَن الِذي ال َيْسَمُع ِلَكالِمي الِذي َيَتَكلُم ِبِه ِباْسِمي َأَنا ُأَطاِلُبُه.؛ ِبُكلِ  َما ُأوِصيِه ِبهِ 

جميع األنبياء شهدوا ليسوع أن كل من يؤمن به ينال بإسمه لجديد. و هللا بأعماله وأقواله ودمه الطاهر للعهد ا
هللا في  موافقا إلعالن اإللهي أعلن جوهرهيسوع و أنا واآلب واحد. : من هو بالحقويسوع كشف غفران الخطايا. 

يسوع على يد يوحنا المعمدان  تعم دما عالنية عندأيضا صرح الرب و  .َأَنا اْلَيْوَم َوَلْدُتكَ  ،َأْنَت اْبِني: مور الثانيالمز 



. وفي َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب. َلُه اْسَمُعوا. ثم على جبل التجلي هللا قال: َأْنَت اْبِني اْلَحِبيُب ِبَك ُسِرْرتُ : الئقا
َماءِ مناسبة أخرى  ْدتُ قد : يقول َجاَء َصْوٌت ِمَن السَّ دُ سوَ  هَمجَّ لتالميذه: من رآني فقد بشر . والرب يسوع َأْيضاً  هُأَمجِ 

المجد يسوع الحي. شهادة الرسل واالنبياء وعلى لكن على  بشريةمبني ال على تعاليم إذن هو إيماننا رأى االب. 
والقدرة السلطة و اإلرادة له كما هلل . االلهية شخصيتهيسوع يؤكد . َأَنا َواآلُب َواِحدٌ . ههلل الذي عرفنا يسوع إبن

نفس الجوهر ليسوع . كذلك لآلبن الذي أعطاه هللا نفس السلطان في السماء وعلى االرض الحكمو االعمال و 
أن يكون تالميذه واحًدا كما  ربنا يسوع صلىفي هذا االنجيل  17في االصحاح آلب.  اكما هلل الطبيعة اإللهيةو 

 ةحبمال أساس وهيمن هللا وهي قائمة على وحدة اآلب واالبن لنا هبة هي ذه الوحدة هو  .هللا أبيهمع واحد هو 
  األب واالبن والروح القدس.  هوفي الكلمة والروح، فهللا واحد ة. األخوي

 

الذي الحب ب ابعضهم بعضالمؤمنين حب . واالبن يريد أن يبالروح القدس هللا االب يحب االبن واالبن يحب اآلب
 َوَلْسُت َأْسَأُل ِمْن َأْجِل َهؤاَُلِء َفَقْط َبْل َأْيضًا ِمْن َأْجِل الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبي ِبكاَلِمِهمْ . هكذا صلى ربنا يسوع: أحبنا به

 َنا ِلُيْؤِمَن اْلَعاَلُم َأنََّك َأْرَسْلَتِني.ِلَيُكوَن اْلَجِميُع َواِحدًا َكَما َأنََّك َأْنَت َأيَُّها اآلُب ِفيَّ َوَأَنا ِفيَك ِلَيُكوُنوا ُهْم َأْيضًا َواِحدًا ِفي
فهو ليس  همن ال يمارسوالبر و الصالح هذا هو . : أن تعم  المحبة والسالمآلباه هي إرادة المسيح وإرادة هللا هذ

إن  يبغضونكم!إخوتي، ال تتعجبوا إن كان أهل العالم  إذن يا. ويقول أيضا: من هللا. وكذلك من ال يحب أخاه
  محبتنا إلخوتنا تبين لنا أننا انتقلنا من الموت إلى الحياة. فالذي ال يحب إخوته فهو باق في الموت.

 

َبْعُضُكْم َبْعضًا. ِبَهَذا َيْعِرُف ضًا َوِصيًَّة َجِديَدًة َأَنا أُْعِطيُكْم: َأْن ُتِحبُّوا َبْعُضُكْم َبْعضًا. َكَما َأْحَبْبُتُكْم َأَنا ُتِحبُّوَن َأْنُتْم َأيْ 
وروحه القدوس فينا  هذا قول ربنا يسوع المسيح له المجد. اْلَجِميُع َأنَُّكْم تاَلِميِذي: ِإْن َكاَن َلُكْم ُحبٌّ َبْعضًا ِلَبْعٍض.

َل ِإنَُّه ِفي النُّوِر َوُهَو َمْن َقابهذا يتميز أبناء النور وأبناء الظالم. و ينتج ثمر هللا الذي هو المحبة الن هللا محبة. 
َوَأْبَغَض  ،ِإْن َقاَل َأَحٌد: ِإنِ ي ُأِحبُّ هللاَ و   أَلنَُّه ُهَو َأَحبََّنا َأوَّاًل.هللا َنْحُن ُنِحبُّ و . ُيْبِغُض َأَخاُه، َفُهَو ِإَلى اآلَن ِفي الظُّْلَمةِ 

َوَلَنا َهِذِه اْلَوِصيَُّة  ُيْبِصْرُه؟َأَخاُه، َفُهَو َكاِذٌب. أَلنَّ َمْن اَل ُيِحبُّ َأَخاُه الَِّذي َأْبَصَرُه، َكْيَف َيْقِدُر َأْن ُيِحبَّ هللَا الَِّذي َلْم 
اَل َتْفَشُلوا ِفي  ،َأيَُّها اإِلْخَوةُ  وأخيرا .ِرِف هللَا أَلنَّ هللَا َمَحبَّةٌ َوَمْن اَل ُيِحبُّ َلْم َيعْ  ِمْنُه: َمْن ُيِحبُّ هللَا ُيِحبُّ َأَخاُه َأْيضًا.

الِم َسَيُكوُن َمَعُكمْ  َعَمِل اْلَخْيِر. ُعوا؛ ِعيُشوا ِبَسالٍم. َوِإَلُه اْلَمَحبَِّة َوالسَّ َوْلَتُكْن َمَعُكْم َجِميعًا ِنْعَمُة َربِ َنا . اْفَرُحوا؛ َتَشجَّ
وِح اْلُقُدِس. َيُسوَع اْلمَ   آِميَن. ِسيِح َوَمَحبَُّة هللِا َوَشِرَكُة الرُّ

 


