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ومرحبا بكم في االستماع الى عظة  لكم إخوتي يسوع المسيح   ناربه بمحبت  هللا أبينا و نعمة  و عليكم السالم 
 ربنا يسوع المسيح. . اليكم القراءة باسم 27الى  19اليوم وهي من إنجيل يوحنا، االصحاح األول وااليات  

ي  يَن ل َيْسَأُلوُه: َمْن َأنْ  ْن ُأوُرَشل يَم َكَهَنًة َواَلو  يَن َأْرَسَل اْلَيُهوُد م  ه  ه َي َشَهاَدُة ُيوَحنَّا ح  َفاْعَتَرَف َوَلْم ُيْنك ْر   َت؟ َوَهذ 
يَح. َفَقاُلوا َلُه:  َفَقاَل: َلْسُت َأَنا. َألنَّب يُّ َأْنَت؟ َفَأَجاَب: اَل. ْنَت؟َفَسَأُلوُه: إ ذًا َماَذا؟ إ يل يَّا أَ  َوَأَقرَّ َأن  ي َلْسُت َأَنا اْلَمس 

َك؟ َقاَل: َأَنا َصْوُت َصار ٍخ ف ي اْلَبر    يَن َأْرَسُلوَنا؟ َماَذا َتُقوُل َعْن َنْفس  َي َجَوابًا ل لَّذ  ُموا َطر يَق َمْن َأْنَت ل ُنْعط  يَّة : َقو  
ُد إ ْن ُكْنَت َلْسَت االرَّب   َكَما َقاَل إ   ي  يَن َفَسَأُلوُه: َفَما َباُلَك ُتَعم   َن اْلَفر  يس  . َوَكاَن اْلُمْرَسُلوَن م  يَح  َشْعَياُء النَّب يُّ ْلَمس 

ُكْم َقائ ٌم الَّذ ي  ُد ب َماٍء َوَلك ْن ف ي َوَسط  ؟ َأَجاَبُهْم ُيوَحنَّا: َأَنا أَُعم   َلْسُتْم َتْعر ُفوَنُه. ُهَو الَّذ ي َيْأت ي  َواَل إ يل يَّا َواَل النَّب يَّ
َذائ ه   قٍ  َأْن َأُحلَّ ُسُيوَر ح  ي َلْسُت ب ُمْسَتح  ام ي الَّذ   .  َبْعد ي الَّذ ي َصاَر ُقدَّ

 هذا إنجيل هللا 

يشهد هو  يوحنا  التلميذ و . حليسوع المسيبدال شهد يجيب الناس أنه ليس من كانوا يعتقدوه. يوحنا المعمدان  
ن هذا االنجيل يوحنا و ليوحنا المعمدان وليسوع.  حد من تالميذ يسوع المسيح االثنى عشر. وا كانالذي دو 
وللعالم أن يسوع المسيح هو كلمة هللا االزلي الذي صار بشرا وأظهر محبة هللا  في هذا االنجيل يبين لنا 

من البداية  الحق أن يصيروا أوالد هللا للحياة األبدية.  هو أعطاهمبإسمه و  ون يؤمن لذيناخالص للناس ل
ْنَد َّللاَّ  َوَكاَن اْلَكل َمُة َّللاََّ المسيح ويقول: يسوع زلي ة  أ يشير الىيوحنا   .  ف ي اْلَبْدء  َكاَن اْلَكل َمُة َواْلَكل َمُة َكاَن ع 

يٍد م َن اآلب  َمْمُلوءًا ن ْعَمًة َوَحق ًا.َوَحلَّ  َواْلَكل َمُة َصاَر َجَسداً : ايضا يقولو    َبْيَنَنا َوَرَأْيَنا َمْجَدُه َمْجدًا َكَما ل َوح 

ن التلميذ والرسول يوحنا  .  وصار بشرا ليظهر الهوت االبن الكلمة الذي كان في البدء عند هللااالنجيل  دو 
أن هللا قدوس وعالي وهو  منذ القرن األول  انتشرت التي  كاذبة الليم اتعوهي تصدم الللحق  ة يوحنا هيشهاد 

حل  الروح   لماصار المسيح في معموديته كان فقط إنسان و أن يكون في المادة وأن يسوع  هبعيد وال يمكن 
صلب الن المسيح روح والروح ال يمكن قتله فشب ه لليهود أنهم قتلوه ولكنهم ما  لما   فارقهالقدس عليه ولكن 
يسوع هللا والروح القدس و عمل فرق بين  (. Cerinthusإسمه )الواهم صاحب هذا التعليم قتلوه وما صلبوه. 

  التالميذ وآباء الكنيسة وضعوا اللعن عليه وعلى أي تعليم ينكر اآلب واالبن والروح القدس. والمسيح.

إبن  ب  للخالص لكل من يؤمناالنجيل الذي هو قدرة هللا وتحاربها بشت ة الى اليوم كنيسة هللا تواجه أكاذيب 
هذا هو  مخلوق.   غيرولود من هللا م ،حبل به من الروح القدس وولد من العذراء مريمالذي الوحيد هللا 

هللا اآلب خلق كل شيء بالكلمة االبن ومنح  : اآلب واالبن والروح القدس. وهو االيمان الحقيقي، هللا واحد 



  وُدفن وفي اليوم الثالث مات صلب و ظهر في الجسد وتألم و  االبن هو الكلمة الذيالحياة بالروح القدس. 
وجلس عن يمين هللا  رتفع الى السماء ثم ا وظهر لنساء أواًل ثم للتالميذ األحد عشر.منتصرا على القبر  قام

هذه شهادة  .ليدين االحياء واالموات  مع مالئكة قدسه يعود في مجدهس اآلب الضابط الكل ومن هناك
 والرسل وكنيسة يسوع الى أن يعود الرب جسديا.  ءاالنبيا

الطريق الحقيقي  و القيامة والحياة و لراعي الصالح او وخبز الحياة  العالم نور أن يسوع هو   نامعل  يوحنا  التلميذ 
َأنَّ اآلَب َلُه َحَياٌة ف ي  َكَما كما قال:  واحد مع اآلب وهو  وال أحد يأتي الى اآلب إال به والحي الى هللا اآلب 

ْبَن َأْيضًا َأْن َتُكوَن َلُه َحَياٌة ف ي َذات ه   ما من أحد قال أيضا: و  وهو الذي يدين العالم.  َذات ه  َكَذل َك أَْعَطى اال 
يبشرنا أن يسوع المسيح  يوحنا  رأى هللا قط ولكن االبن الوحيد الذي في حضن اآلب هو الذي كشف عنه.

نَُّه َهَكَذا َأَحبَّ َّللاَُّ : ألَ يذكر هذه الحقيقة من الرب يسوع الذي قاللنا محبة هللا اآلب. بي ن لي خرج من هللا 
يَد ل َكْي اَل َيْهل َك ُكلُّ َمْن ُيْؤم ُن ب ه  َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اأَلَبد    .يَّةُ اْلَعاَلَم َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوح 

نه  ص لـُ خْ يوحنا هو رسالة محبة هللا للغفران والخالص بإبنه المتجسد الذي أعطى حياته ليَ اإلنجيل الذي دو 
ثالث  نجد هذه الحقيقة في رسائله اليشهد ويبين لنا الهوت يسوع المسيح وناسوته.  يوحنا التلميذ به العالم. 

ية يسوع  وص يذكرنا يوحنا  رسائلهوسفر الرؤيا الذي هو آخر الكتب المقدسة الموحى بها من هللا اآلب. في 
يًَّة األَ َحَياًة الَأنَّ و  على المحبة هلل ولالخوة ال بالكالم المنعم فحسب لكن بالعمل أيضا. هي ملٌك للمؤمنين  َبد 

يوحنا   سفر الرؤيا فيو يحذرنا التلميذ والشيخ يوحنا من ضالل األنبياء الكذبة وكالمهم المزي ف. و  .باْبن  هللا  
تنتهي بهزيمة إبليس  والتي سروب حسيحدث من ضيقات وباليا وكوارث وأوجاع وأحداث رهيبة و  بما يخبرنا

  .الملكالمسيح  وع الذين سيأتون أمام عرش يس وجنده وتطهير األرض من األشرار واالشارة

اْلَبَداَيُة َوالن  َهاَيُة َيُقوُل الرَّبُّ َنا ُهَو األَل ُف َواْلَياُء، مجده النه هو يقول: أسفر نرى يسوع المسيح في هذا الفي 
ُر َعَلى ُكل   َشْيءٍ  الناس  وهذا الكتاب هو أيضا دعوة هللا اآلب الى كل  .اْلَكائ ُن َوالَّذ ي َكاَن َوالَّذ ي َيْأت ي اْلَقاد 

َواق ٌف َعَلى اْلَباب  َوَأْقَرُع. إ ْن  َهَئَنَذا هو يقول: يسوع  نالوا منه الحياة.المسيح لي ويقبلوا إبنه يسوع  وايسمعأن 
ى َمَعُه َوُهَو َمع ي َع َأَحٌد َصْوت ي َوَفَتَح اْلَباَب، َأْدُخُل إ َلْيه  َوَأَتَعشَّ  .َسم 

ُهَوَذا َحَمُل َّللاَّ  الَّذ ي َيْرَفُع  :، قالى يسوععندما رأ   متناغم يللحق بصوت عالشهد أيضا  ويوحنا المعمدان 
يََّة اْلعَ  وحَ شاف  ولما عم د يسوع .اَلم  َخط  ْثَل َحَماَمٍة  القدس الرُّ السماء انفتحت في   .ى الرب اْسَتَقرَّ َعلَ وَ َناز اًل م 

َد َلُه و تلك اللحظة المجيدة.  ام ي أيضا َشه  َوَناَدى: َهَذا ُهَو الَّذ ي ُقْلُت َعْنُه: إ نَّ الَّذ ي َيْأت ي َبْعد ي َصاَر ُقدَّ
.يوحنا المعمدان . َقْبل يأَلنَُّه َكاَن  ْن ُأوُرَشل يَم واالن، لما جاء اليه  َجاَء ل َيْشَهَد ل لنُّور  مبعوثين من  اْلَيُهوُد م 



ي  يَن ل َيْسَأُلوُه: َمْن َأْنَت؟ يَح. َكَهَنًة َواَلو    َفَسَأُلوُه: إ ذًا َماَذا؟ إ يل يَّا َأْنَت؟ َفاْعَتَرَف َوَلْم ُيْنك ْر َوَأَقرَّ َأن  ي َلْسُت َأَنا اْلَمس 
 َفَقاَل: َلْسُت َأَنا. 

وفي القرن  وكيف أخذه هللا الى السماء هي مذكورة في كتاب ملوك إسرائيل. عاش  كيف  النبي إيليا حياة 
الرهيب ها أنا أرسل إليكم إيليا النبي قبل أن يجيء يوم قضاء الرب  قال:الخامس قبل يسوع الرب االله 

؟ سألوه: هل أنت اثم  َلْسُت َأَنا.: صراحةاليهود سألوا يوحنا هل هو إيليا. فأجاب بو . العظيم كانوا  و لنَّب يُّ
ْن َوَسط    التثنية حيث يقول هللا: سفركما جاء في يقصدوا النبي الموعود من هللا لموسى  ُأق يُم لُهْم َنب ي ًا م 

ْثلَك َوَأْجَعُل َكال ْم م  يه  ب ه .إ ْخَوت ه  َوَأمَّا النَّب يُّ الذ ي ُيْطغ ي  ثم قال الرب:  م ي ف ي َفم ه  َفُيَكل  ُمُهْم ب ُكل   َما ُأوص 
ه  َأْن َيَتَكلَم ب ه  َأو  الذ ي َيَتَكلُم ب اْسم  آل َهٍة ُأْخَرى َفَيُموُت َذل َك ال .َفَيَتَكلُم ب اْسم ي َكالمًا لْم ُأوص     نَّب يُّ

يَن َأْرَسُلوَنا؟ َماَذا  اَل.أجاب:  هل أنت النبي؟ : يوحنا المعمدانوا لأس َي َجَوابًا ل لَّذ  َفَقاُلوا َلُه: َمْن َأْنَت ل ُنْعط 
َك؟ . ف َتُقوُل َعْن َنْفس  ُموا َطر يَق الرَّب   َكَما َقاَل إ َشْعَياُء النَّب يُّ البرية هي  و َقاَل: َأَنا َصْوُت َصار ٍخ ف ي اْلَبر  يَّة : َقو  

َقَبة  وكان مفروض يفهموا أنه يشير اليهم:  اف يحتاج إلى ماء من السماءجفو  مقـفرمكان   .َشْعٌب ُصْلُب الرَّ
كما قال هللا مرارا. ومع هذا الرب شفع في شعبه وأنعم عليهم بماء الحياة وخبز الحياة النازل من السماء. 

 يسوع المسيح. لهم ولكل العالم. 

؟ ا يوحناَسَأُلو وَ  يَح َواَل إ يل يَّا َواَل النَّب يَّ ُد إ ْن ُكْنَت َلْسَت اْلَمس  يعرفوا أن يوحنا   الكهنة والوي ون كان: َفَما َباُلَك ُتَعم  
المعمدان هو إبن زكريا الذي كان رئيس الكهنة في وقته، فهو من نسل هارون وكان يحق له أن يكون  

ُكْم َقائ ٌم الَّذ ي  كاهن، لكنه االن يعمد في النهر ويعيش بعيدا عنهم. ُد ب َماٍء َوَلك ْن ف ي َوَسط  َأَجاَبُهْم: َأَنا أَُعم  
َذائ ه  َلْسُتْم َتْعر ُفوَنُه هُ  قٍ  َأْن َأُحلَّ ُسُيوَر ح  ي َلْسُت ب ُمْسَتح  ام ي الَّذ   .  َو الَّذ ي َيْأت ي َبْعد ي الَّذ ي َصاَر ُقدَّ

وسطه بحزام من جلد ويقتات جراد   كان يلبس ثوب من وبر الجمال ويشد  يوحنا كان شجاع ومتواضع. 
كان المتدينين و  .فكان يعمدهم  منطقة معترفين بخطاياهمه من كل كانوا يجوا عند الناس  والعسل البري.

أوالد األفاعي، من أنذركم لتهربوا من الغضب  يا كذلك يجوا عنده ليعمدهم، لكن يوحنا كان يقول لهم:
   .لوا أنفسكم قائلين: لنا إبراهيم أباأثمروا ثمرا يليق بالتوبة وال تعل اآلتي؟

أنا أعمدكم بالماء  قال لهم:  .من بعده وهو يعمل أعمال مدهشةعلى يسوع المسيح العظيم اآلتي وتنبأ 
ألجل التوبة ولكن اآلتي بعدي هو أقدر مني وأنا ال أستحق أن أحمل حذاءه هو سيعمدكم بالروح القدس  

. ودعوة  ، أي يسوع المسيحااليمان بمن يأتي بعدهإلى التوبة و الناس يوحنا المعمدان يدعو كان . وبالنار
ُموا َطر يَق الرَّب   المعمدان تنطبق علينا ايضا.  اإلنسان العتيق الذي   ،خلعوا ما يتعلق بسيرتكم الماضيةا. َقو  
هللا في   بحسب لبسوا اإلنسان الجديد المخلوق أو  وتجددوا في روح ذهنكم يفسد نفسه بالشهوات الخداعة؛

   اخلعوا عنكم الكذب وتكلموا بالصدق كل واحد مع قريبه ألننا أعضاء بعضنا لبعض. البر والقداسة بالحق.



َبْل ب اْلَحر ي   َيْتَعُب َعام اًل  من كان سارقا فال يسرق في ما بعد، و كونوا في سالم مع الجميع. ويقول الكتاب: 
ال حَ  َي َمْن َلُه اْحت َياجٌ الصَّ ال تخرج من أفواهكم كلمة فاسدة، بل الكالم الصالح   . ب َيَدْيه  ل َيُكوَن َلُه َأْن ُيْعط 

وال تحزنوا روح هللا الروح القدس الذي به ختمتم   للبنيان الذي تدعو إليه الحاجة كي يعطي السامعين نعمة.
وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض،  خب وكل شرانزعوا عنكم كل حقد ونقمة وغضب وص ليوم الفداء.

م الطريق ليسوع المسيح.   شفوقين، مسامحين بعضكم بعضا كما سامحكم هللا في المسيح.  هكذا نقو 

يغفر  هو   يسوعالخطايا وبشرهم أن غفران لمعمودية الب  الطريق ليسوع المسيح يعد  يوحنا المعمدان كان 
كلهم ينادون الى التوبة والطاعة لشريعة هللا   أنبياء هللا القديسين. نسليوحنا كان من خطايا. اليرفع و 

يُع اأَلْنب َياء  َأنَّ ُكلَّ َمْن ُيْؤم ُن ب ه  َيَناُل ب اْسم ه  ُغْفَراَن  وااليمان بوعد الرب في إرسال المخلص. له  َيْشَهُد َجم 
ْبن   يقول:  الثالث  الصحاح. ويوحنا المعمدان بدوره شهد ليسوع في هذا االنجيل، ااْلَخَطاَيا ُن ب اال  َالَّذ ي ُيْؤم 

ْبن  َلْن َيَرى َحَياًة َبْل َيْمُكُث َعَلْيه  َغَضُب َّللاَّ   ُن ب اال  يٌَّة َوالَّذ ي اَل ُيْؤم   .  َلُه َحَياٌة َأَبد 

  .ناسوتعليم شريعة موسى لل مسؤولين على الهيكلن. يكهنة والوي كانوا  ا يوحنا المعمدانألو جاؤوا ليس الذين
بالنسبة لهم، يوحنا هو  . سنين من قبل كاهًناأيضا  الذي كانبن زكريا المعمدان هو إيوحنا كانوا يعرفوا أن 

فهو إذن مؤهل لخدمة الكهنوت. وكأنهم يقولون له: أبوك كان واحد من ا، لمذا ما من نسل الكهنة والالويين 
أهله  هذه الحالة. قالوا لهمثل  في  وجد نفسه؟ كم من واحد فينا تدخل في الصف معنا وتترك ذاك يسوع

يوحنا   ترجع الى دين األجداد؟ لمذا تركت تقاليد وعادات العشيرة واألمة؟ ماإمام، لمذا كان : أبوك والناس
   سَأُلوُه: َمْن َأْنَت؟التواضع والشجاعة وااليمان.  مثال لنا في  هوالمعمدان 

فإن الشريعة واألنبياء تنبأوا جميعا  : لهميسوع هو كشف لليهود أن يوحنا المعمدان هو النبي إيليا. قال 
ما كان  يوحنا  حتى ظهور يوحنا. وإن شئتم أن تصدقوا فإن يوحنا هذا هو إيليا الذي كان رجوعه منتظرا.

. بال. ظهرت فيه صفات  ون أو إبن كاهن من ساللة هار  سلطة على الناس بصفته نبي هللااليبحث على 
نكر يسوع المسيح. هللا  سيطر على الناس مثل األنبياء الكذبة وال  النبي الصالح النه ما تركت وضيفته وال 

ْنَك َوَأْنَت َتْأت ي إ َليَّ أرسله ليمهد الطريق له، ولما شاف يسوع جاي ليتعمد منه قال:  َد م  .  َأَنا ُمْحَتاٌج َأْن أَْعَتم 
 .  َفَقاَل َيُسوُع َلُه: اْسَمح  اآلَن ألَنَُّه َهَكَذا َيل يُق ب َنا َأْن ُنَكم  َل ُكلَّ ب رٍ 

للناس  عنه سوع قال . وي اآلب  هو إبن هللاأنه  يوحنا المعمدان هو أيضا شاهد أمين ليسوع المسيح   النبي
يَل؟ ُيْشب ُه َأْواَلدًا َجال  يوما:  ْم َوَيُقوُلوَن: َزمَّْرَنا َلُكْم  َوب َمْن ُأَشب  ُه َهَذا اْلج  يَن ف ي اأَلْسَواق  ُيَناُدوَن إ َلى َأْصَحاب ه  س 

بملكوت هللا فلم يفرحوا، ويوحنا ناداهم الى التوبة فلم ينوحوا.   يسوع بشرهم. بكيتمُنْحَنا َلُكْم َفَلْم  ؛َفَلْم َتْرُقُصوا
هللا يدعو الناس ليسوع المسيح لينالوا الغفران  ال يزال كن لاليهود ورأسهم عارضوا يسوع منذ البداية. 



ْبن  َلُه َحَياةٌ : هذه الحقيقة فقالوالسالم وهبة الحياة األبدية. يوحنا شهد ل ُن ب اال  يٌَّة َوالَّذ ي اَل َالَّذ ي ُيْؤم   َأَبد 
ْبن  َلْن َيَرى َحَياًة َبْل َيْمُكُث َعَلْيه  َغَضُب َّللاَّ   ُن ب اال   .  ُيْؤم 

في السجن كما جاء في االنجيل   نهاية مأساويةيوحنا المعمدان كان أمينا في رسالته وثقته في الرب الى 
وكما يعلمنا أيضا التلميذ والرسول بطرس، نسمع ونسير على كالمه القائل: البشير. التلميذ و حسب مت ى 

يَُّة َوه َي َأْثَبُت الَّت ي َتْفَعُلوَن َحَسنًا إ ن  اْنَتَبْهُتْم إ َلْيَها َكَما إ َلى س   ْنَدَنا اْلَكل َمُة النََّبو  ٍع ُمْظل ٍم  َوع  َراٍج ُمن يٍر ف ي َمْوض 
َر النَّ  يَن َهَذا َأوَّاًل: َأنَّ ُكلَّ ُنُبوَّة  اْلك َتاب  َلْيَسْت م نْ إ َلى َأْن َيْنَفج  ْبح  ف ي ُقُلوب ُكْم َعال م    َهاُر َوَيْطَلَع َكْوَكُب الصُّ

يُسوَن مَ  يَئة  إ ْنَساٍن، َبْل َتَكلََّم ُأَناُس َّللاَّ  اْلق د   ٍ ألَنَُّه َلْم َتْأت  ُنُبوٌَّة َقطُّ ب َمش  يٍر َخاص  .ُسوق  َتْفس  وح  اْلُقُدس  َن الرُّ   يَن م 
 آمين. المجد لآلب واالبن والروح القدس هللا الواحد الكائن منذ االزل الى االبد. آمين. 

ونحن نقترب لعيد ميالد ربنا يسوع، نستعد بالشكر هلل اآلب على حبه لنا الدائم ونهي ئ أرواحنا وقلوبنا  
اَلُم اْحَمُة وَ الرَّ إلستقبال الذي جاء من السماء بالنعمة والحق و  نشيد المالئكة ال   .والمحبة للخالص ْلب رُّ َوالسَّ

اَلُم َوب النَّاس  اْلَمَسرَّةُ يزال يرن  في قلوبنا القائلين:   هلل  اْلَحك يم   آمين. . اْلَمْجُد ّلِل َّ  ف ي اأَلَعال ي َوَعَلى اأَلْرض  السَّ
يح  َلُه اْلَمْجُد إ َلى يَن. َوْحَدُه ب َيُسوَع اْلَمس  . آم  وح  اْلُقُدس  َمَع  اأَلَبد  يح  َوَمَحبَُّة هللا  َوَشر َكُة الرُّ ن ْعَمُة َرب  َنا َيُسوَع اْلَمس 

ُكْم. آم ينَ  يع   .َجم 

 

 

 

 


