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مرحبا بكم في االستماع الى عظة اليوم وهي من إنجيل يوحنا، االصحاح و  األعزاءإخوتي سالم هللا والمسيح لكم 
  نص  رسلإال فممكن أن أو  في، األنفلونزا رغمواضح يكون صوتي   نأ وأتمنى. 33الى  25طناش وااليات 

 :. يقولربنا يسوع اسمبنص االنجيل لليوم قراءة  اليكم شكرا على االنتباه و  .العظة
 

ِإْن َكاَن َأَحٌد َيْخِدُمِني َفْلَيْتَبْعِني   َمْن ُيْبِغُض َنْفَسُه ِفي َهَذا اْلَعاَلِم َيْحَفُظَها ِإَلى َحَياٍة َأَبِديٍَّة.َمْن ُيِحبُّ َنْفَسُه ُيْهِلُكَها وَ 
ي َقِد اْضَطَرَبْت. َوَماَذا آلَن َنْفسِ ا ُيْكِرُمُه اآلُب.  ،َوَحْيُث َأُكوُن َأَنا ُهَناَك َأْيضًا َيُكوُن َخاِدِمي. َوِإْن َكاَن َأَحٌد َيْخِدُمِني

اَعةِ  ِني ِمْن َهِذِه السَّ اَعِة. ؟َأُقوُل؟ َأيَُّها اآلُب َنجِ  ِد اْسَمكَ  َوَلِكْن أَلْجِل َهَذا َأَتْيُت ِإَلى َهِذِه السَّ َفَجاَء  .َأيَُّها اآلُب َمجِ 
َماِء:  ْدتُ َصْوٌت ِمَن السَّ دُ سوَ  هَمجَّ ْوَت:  .َأْيضاً  هُأَمجِ  َولِكنَّ  .َهَذا َصْوُت َرْعدٍ َقاَل َبْعُض اْلَحاِضِريَن ِممَّْن َسِمُعوا الصَّ

َثُه َمالٌك. َفَأَجاَب َيُسوُع:  ْوُت أَلْجِلي َبْل أَلْجِلُكْم.َغْيَرُهْم َقاُلوا: َحدَّ آلَن َدْيُنوَنُة َهَذا اْلَعاَلِم. َاآلَن  ا  َلْم َيُكْن َهَذا الصَّ
َقاَل َهَذا ُمِشيرًا ِإَلى َأيَِّة ِميَتٍة َكاَن   .َأْجِذُب ِإَليَّ اْلَجِميعَ  ،َوَأَنا ِإِن اْرَتَفْعُت َعِن اأَلْرضِ  ِئيُس َهَذا اْلَعاَلِم َخاِرجًا.ُيْطَرُح رَ 

  ُمْزِمعًا َأْن َيُموَت.
 

 

 هذه كلمة هللا 
 

نتصاره على تجارب معموديته وإعد الذي بدأه ب اإللهيعمله  في   آخر مرحلةفي  االندخل ي لمسيحالرب يسوع ا
ِ َفُتوُبوا َوآِمُنوا ِباإِلْنِجيلِ  :ية كرازتهبدايقول في  يسوع كان ق؛ عدو  الحالشيطان   َماُن َواْقَتَرَب َمَلُكوُت َّللاَّ . َقْد َكَمَل الزَّ

،  حقإبن هللا يعلم ال؛ لما كان خوفالزرعوا فيهم لماء الدينيين يكان الع ،بلطفالناس لما كان الرب يسوع ينادي 
يَّةِ  يعدون  .همعرفن  قوالهم وأعمالهممن أ .شبه الحقن يعلموا لماء الدينيي الع  .ْلَفَسادِ ل َوُهْم َأْنُفُسُهْم َعِبيد والسلم  ِباْلُحرِ 

 

: النبي إشعياءكتب عنه . المدينة المقدسة في والموت  األلم عالما ما كان ينتظره منيسوع توجه الى أورشليم 
َمْجُروٌح أَلْجِل   ْعَتدَّ ِبِه.َتَقٌر َوَمْخُذوٌل ِمَن النَّاِس َرُجُل َأْوَجاٍع َوُمْخَتِبُر اْلُحْزِن َوَكُمَستٍَّر َعْنُه ُوُجوُهَنا ُمْحَتَقٌر َفَلْم نَ ُمحْ 

ُظِلَم   ُكلَُّنا َكَغَنٍم َضَلْلَنا. ِمْلَنا ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َطِريِقِه َوالرَّبُّ َوَضَع َعَلْيِه ِإْثَم َجِميِعَنا.َمَعاِصيَنا َمْسُحوٌق أَلْجِل آَثاِمَنا. 
يَها َفَلْم َيْفَتْح َفاُه.َأمَّا ُهَو َفَتَذلََّل َوَلْم َيْفَتْح َفاُه َكش كشف  .يسوع  هذا هو اٍة ُتَساُق ِإَلى الذَّْبِح َوَكَنْعَجٍة َصاِمَتٍة َأَماَم َجازِ 

الجديدة  للتوبة والغفران للحياة الناس . والرب يسوع ما زال ينادي الكراهيةعلى دائًما الحب ينتصر حب هللا لنا و 
بشرية  وأقوالهم تبقى   .فيهم مهما تقول الناس وال في أي دينتجبرها في أي إنسان هذه النعمة ما   .به األبديةو 

َماِء   اْلَخاَلُص يسوِ  َلْيَس ِبَأَحٍد َغْيرِ الن جافة      أُْعِطَي َبْيَن النَّاِس ِبِه َيْنَبِغي َأْن َنْخُلَص أَلْن َلْيَس اْسٌم آَخُر َتْحَت السَّ
 

. جف  تبقى بال نفع وتإال فكي تنتج ثمار. و لتموت و  على األرض   سقطت قمح التي ذرة  بوته بم بهيسوع شالرب و 
المسيح  من هو يسوع ما يقدر يعرف فهو يني إلتزام د في حالة  ظليطالما  ؛أيًضا كل إنسانهذا هو الحال مع و 
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ما يعرف من أين جاء والى أين  الشخص ظالم دون أمل،  الكلدون المسيح  من يحب نفسه يهلكها الن .بالحق
الرب الذي له كل السلطان في السماء وعلى  وع فهو يترك حياته في يد يذهب وكم وقت له. أما من يؤمن بيس

بفم نبي إسمه ميخا  شعب إسرائيل لهللا قال  في العهد القديم والرب ما يفرط في محبيه وال يتركنا أبدا. .األرض 
َأْن َتْصَنَع اْلَحقَّ  : الرَّبُّ أنا ْطُلُبُه ِمْنَك أَ َك َأيَُّها اإِلْنَساُن َما ُهَو َصاِلٌح َوَماَذا تَقْد َأْخَبرْ : قبل يسوع في القرن الثامن

آِخذًا ُصوَرَة   َأْخَلى َنْفَسهُ  الرب يسوعو . مسيحة الالتواضع هو من صفا و  .َوُتِحبَّ الرَّْحَمَة َوَتْسُلَك ُمَتَواِضعًا َمَع ِإَلِهكَ 
ِليِب.َوَضَع َنْفسَ  ،َوِإْذ ُوِجَد ِفي اْلَهْيَئِة َكِإْنَسانٍ  َصاِئرًا ِفي ِشْبِه النَّاسِ  َعْبدٍ  ويقول  ُه َوَأَطاَع َحتَّى اْلَمْوَت َمْوَت الصَّ

ِإْن َكاَن  َحَياٍة َأَبِديٍَّة. َمْن ُيِحبُّ َنْفَسُه ُيْهِلُكَها َوَمْن ُيْبِغُض َنْفَسُه ِفي َهَذا اْلَعاَلِم َيْحَفُظَها ِإَلى: الرب يسوع له المجد 
   ْكِرُمُه اآلُب.َأَحٌد َيْخِدُمِني َفْلَيْتَبْعِني َوَحْيُث َأُكوُن َأَنا ُهَناَك َأْيضًا َيُكوُن َخاِدِمي. َوِإْن َكاَن َأَحٌد َيْخِدُمِني يُ 

 

مع  المسيح ويكون  . من يخدم المسيح يتبعما يطلبه هللا مناهو  إطاعة كلمة يسوعفي التواضع مع االيمان 
به  في االيمان   ت بنث أن  يسوع يعلم تالميذه وكل المؤمنين ومرة أخرى ح يكرمه هللا اآلب. وخادم المسي  ،المسيح

عدو    إبليسو ربنا المنتصر والبشر إنما بين دون خجل وال خوف وال إنكاره أبدا الن المعركة ليست بين المسيح 
  .يينرجال الديناليس مشغول كثير مع إبل .منه سلطانكل والرب يسوع انتصر عليه ونزع . المنهزم الحق والحياة

كما صرحه الرب  إبليسهم خدام  ف. والكراهية عن الموت  ايتكلمو   همبينما  ، والمحبة يتكلم عن الحياةيسوع  ا مل
َذاَك َكاَن َقتَّااًل ِللنَّاِس ِمَن   ؛ْن َتْعَمُلواَأْنُتْم ِمْن َأٍب ُهَو ِإْبِليُس َوَشَهَواِت َأِبيُكْم ُتِريُدوَن أَ : يسوع لهم في هذا االنجيل

َوَأمَّا  .َمَتى َتَكلََّم ِباْلَكِذِب َفِإنََّما َيَتَكلَُّم ِممَّا َلُه ألَنَُّه َكذَّاٌب َوَأُبو اْلَكذَّابِ  ؛اْلَبْدِء َوَلْم َيْثُبْت ِفي اْلَحقِ  أَلنَُّه َلْيَس ِفيِه َحق  
ْن ِمْنُكْم ُيَبكِ ُتِني َعَلى َخِطيٍَّة؟ َفِإْن ُكْنُت َأُقوُل اْلَحقَّ َفِلَماَذا َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن  مَ ْلَحقَّ َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي. َأَنا َفأَلنِ ي َأُقوُل ا

ِ. ِلَذِلَك َأْنُتْم َلْسُتْم َتْسَمُعوَن ألَنَُّكْم َلْسُتْم ِمنَ  ِ َيْسَمُع كاَلَم َّللاَّ  .  َّللاَِّ  ِبي؟ َالَِّذي ِمَن َّللاَّ

يسوع قد انتصر    إن كان. بال خوف من الناس أمناء له يسوع ما يطلب منا أننا نتقدم الى الموت. إنما أن نكون 
عرفنا هللا اآلب وأعطانا غفرانه  على إبليس وعلى العالم وعلى الموت وهو يحبنا وهو دعانا اليه دعوة مقدسة وهو  

ْفِصَلَنا َعْن َمَحبَِّة هللِا الَِّتي ِفي اْلَمِسيِح َيُسوَع  يْقِدُر يَ ؟ ال شيء وسالمه والحياة، فمن هو االنسان حتى نخاف منه 
د مرات عديدة  .َمَع اْلَمِسيِح ِفي هللاِ  مستورةأَلنَُّكْم َقْد ُمتُّْم َوَحَياُتُكْم الرسول بولس:  أيضاويقول  .َربِ َنا هذه  يسوع  شد 

اية. يربحها في النهفهو سيح للمحياته  أعطىالذي ، وأن في التالي ها يخسر   نفسهحب يالذي  الشخص أن الحقيقة 
 ما يريد. ها كستخدميكما هي لللرب ا فنعطيهليوم واحد ولو  تدومحتى لو كانت حياتنا  

اَعةِ آلَن َنْفسِ ا: يقول الرب يسوع ِني ِمْن َهِذِه السَّ َوَلِكْن أَلْجِل َهَذا َأَتْيُت  ؟ي َقِد اْضَطَرَبْت. َوَماَذا َأُقوُل؟ َأيَُّها اآلُب َنجِ 
اَعِة. . كان إنسان كذلكإبن هللا   .اْلَعاَلِم ِإَلى اآلبِ  َجاَءْت ِلَيْنَتِقَل ِمْن َهَذاَأنَّ َساَعَتُه  اَعاِلم  كانيسوع  ِإَلى َهِذِه السَّ

كان مستعدا ان يكمل العمل الذي أعطاه هللا له  و  ِإَلى ُأوُرَشِليمَ ذهب َثبََّت َوْجَهُه ِليَ الرب يسوع ف مهما كان إرتباكهو 
دفع هو فكان طائعا حتى الموت، موت الصليب. رب والصلب. ضمن آلم واستهزاء و ن ينتظره هو عالما بما كاو 

الِ ِلكَ  أَلْجِلَنابدمه  الثمن  ًا َيْجَتِهُد ِبَحَماَسٍة ِفي اأَلْعَماِل الصَّ َرَنا ِلَنْفِسِه َشْعبًا َخاص   . َحةِ ْي َيْفَتِدَيَنا ِمْن ُكلِ  ِإْثٍم َوُيَطهِ 



ِد اْسَمكَ : قالعندما إقتربت ساعته  َماِء ُيِجيُب: ويقول التلميذ يوحنا: . َأيَُّها اآلُب َمجِ  ْدُتُه َفِإَذا َصْوٌت ِمَن السَّ َقْد َمجَّ
ُدُه َأْيضاً  َغْيَرُهْم وَ  .َهَذا َصْوُت َرْعدٍ : همبعض ما عرفوا من أين جاء الصوف فقال  هناك ون  جتمعم ال والناس. َوَسُأَمجِ 

َثُه َمالكٌ حَ َقاُلوا:  كثيرون يضعون أيديهم على نخاف و الرعد  . عندما يهتز  ي قو   صوت البرق. الرعد هو مظهر و . دَّ
مفهوم  صوت بين  وايز مما قدروا يوالناس يرى المطر. فهو  الرعد يسمع  ماالصم مثل: إذا كما يقول و رؤوسهم. 

هللا وكانت صوة الصوت هو .  : إنه صوت مالكقالوا روحانًيايكونوا أكثر  حبواآخرون و ن صوت الرعد. مواضح 
 . بصوة واضح هذه المرة الثالثة حيث هللا تكلم على يسوع من السماء

 

ْدتُ قد  ُد َأْيضاً سوَ  هَمجَّ تفاعه  قيامته من الموت وار في مماته و  أيضاوسيظهر وع  ياة يسومجد هللا ظهر في ح .ُأَمجِ 
اك سيأتي ليدين االحياء واالموات. يشفع فينا. ومن هنجالسا عن يمين هللا هو االن جاء و حيث من السماء الى 

كان  الصوة  .يسوعهم ب ل ادة هللار وم عاجزون عن فهم إسماوي وكانوا مثل الناس اليوت الالناس ما فهموا ذاك الص
َلْو . قبلوهوال م يسوع لكال اكانوا يسمعو ما . لكنهم الوشيكهللا حكم وعلى السيئة  ةالروحي حالتهمعلى   قلوبهمينير ل

ِميذِ    . وحماقة االنسان هي في رفضه ليسوع المسيحَفَلْن َتْبَرَح َعْنُه َحَماَقُتهُ  َدَقْقَت اأَلْحَمَق ِبِمَدقٍ  ِفي َهاُوٍن َمَع السَّ
َوَأَنا ِإِن اْرَتَفْعُت َعِن اأَلْرِض   ِئيُس َهَذا اْلَعاَلِم َخاِرجًا.آلَن ُيْطَرُح رَ آلَن َدْيُنوَنُة َهَذا اْلَعاَلِم. اا قال لهم الرب:الحي. 

  .ِإَلى اْلِميَتِة الَِّتي َسَيُموُتَهاَقاَل َهَذا ُمِشيرًا  .َأْجِذُب ِإَليَّ اْلَجِميعَ 
 

والحقيقة  الصليب.  هويكسر المسيح عندما يعود أنه الذي قال ه له نبي  حتى هو . إبليسهزيمة علن  الصليب ي
هزئين ذاب وكل المست على إبليس ونبيه الكهللا حكميعلن و هزيمة عدو هللا المسيح يثبت صليب يسوع هي أن  

َلُهْم ُنوُر اإِلْنِجيِل اْلُمْخَتِص  ِبَمْجِد  َحتَّى اَل ُيِضيءَ َغْيِر اْلُمْؤِمِنيَن  اْلَهاِلِكينَ  َأْذَهانَ أَْعَمى بإبن هللا الحي. إبليس 
ربنا يسوع . وانتصار ملكوت هللاكمته امحو  بليسإهزيمة الصليب يعلن بقوة الموت  .اْلَمِسيِح الَِّذي ُهَو ُصوَرُة هللاِ 

ُلَطاتِ المسيح  َئاَساِت َوالسُّ من يحب هللا يسمع إلبنه يسوع المنتصر   َوَساَقُهْم ِفي َمْوِكِبِه َظاِفرًا َعَلْيِهْم. َنَزَع ِسالَح الرِ 
 ؟  االن حي الى االبد. هل تؤمن به وتعطيه حياتكال
 

ُر ِبها: َأنََّك ِإِن اْعَتَرْفَت ِإنَّ اْلَكِلَمَة َقِريَبٌة ِمْنَك. ِإنََّها ِفي َفِمَك َوِفي َقْلِبَك. َوَما هِذِه اْلَكِلَمُة ِإال  َكِلَمُة اإلِ  يَماِن الَِّتي ُنَبشِ 
 ِنْلَت اْلَخالَص. َفِإنَّ اإِليَماَن ِفي الَقْلِب ُيَؤدِ ي ِإَلى اْلِبرِ   َوآَمْنَت ِفي َقْلِبَك ِبَأنَّ هللَا َأَقاَمُه ِمَن اأَلْمَواتِ  ِبَفِمَك ِبَيُسوَع َرب اً 

 اَل َيِخيُب. َفال َفْرَق َبْيَن الَيُهوِديِ  َواْلُيوَناِنيِ   أَلنَّ اْلِكَتاَب َيُقوُل: ُكلُّ َمْن ُهَو ُمْؤِمٌن ِبهِ  ُد اْلَخالَص َواالْعِتَراَف ِباْلَفِم ُيَؤيِ  
 آمين   ْخُلُص.َغِنيًّا ُتَجاَه ُكلِ  َمْن َيْدُعوُه. َفِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْدُعو ِباْسِم الرَّبِ  يَ  أَلنَّ ِلْلَجِميِع َرب ًا َواِحداً 


