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، أول االحد في هذه السنة اآلب واالبن والروح القدس هللا الواحد آمين. ومرحبا بكم إخوتي في عظة اليوم باسم
العظة هي في إنجيل يوحنا، االصحاح  و  .يسوع المسيح فينا، آميننصلي أن تكون مفرحة وسليمة وناجحة ب و 

 يسوع:  باسم. واليكم القراءة 18الى  14السابع وااليات 

َفُدِهَش اْلَيُهوُد َوَتَساَءُلوا: َكْيَف َيْعِرُف َهَذا ، َوَلمَّا َمَضى ِمَن اْلِعيِد ِنْصُفُه، َصِعَد َيُسوُع ِإَلى اْلَهْيَكِل َوَبَدَأ ُيَعلُِِّم النَّاَس 
َوَمْن َأَراَد َأْن َيْعَمَل َمِشيَئَة  َفَأَجاَبُهْم َيُسوُع: َلْيَس َتْعِليِمي ِمْن ِعْنِدي، َبْل ِمْن ِعْنِد الَِّذي َأْرَسَلِني َيَتَعلَّْم؟اْلُكُتَب َوُهَو َلْم  

ُم ِمْن ِعْنِدِه َيْطُلُب اْلَمْجَد ِلَنْفِسِه؛ َأمَّا  َمْن َيَتَكلَّ  ؟هللِا َيْعِرُف َما ِإَذا َكاَن َتْعِليِمي ِمْن ِعْنِد هللِا َأْو َأنَِّني َأَتَكلَُّم ِمْن ِعْنِدي
ِريَعَة؟ َولِكْن َما ِمْن َأَحٍد ِمْنُكْم َيْعَمُل  . الَِّذي َيْطُلُب اْلَمْجَد ِلَمْن َأْرَسَلُه َفُهَو َصاِدٌق اَل ِإْثَم ِفيهِ  َأَما أَْعَطاُكْم ُموَسى الشَّ

ِريَعةِ   َقْتِلي؟   ِلَماَذا َتْسَعْوَن ِإَلى .ِبالشَّ

 هذا إنجيل هللا 

نصلي الى هللا أبينا أن يثبتنا في االيمان والرجاء والمحبة له و . 2021في هذه السنة األول  هو يوم االحد الوهذا 
منذ والدة يسوع إبن هللا في وهو عدد السنين  2021عام  هذا ونحن في بداية . آمين. يوم كل الحي  بيسوع المسيح

األلم  تحمِّل الروح القدس في بطن العذراء وولد مثلنا وعاش في العالم دون خطية و حبل به من يسوع  الجسد.
لنا   حققبدمه على الصليب  .نا مع هللا أبيهيصالح هو البار من أجلنا نحن الخطاة ل ،موت صلباالتالي ال يوف

  .بربنا يسوع المسيحفبما أننا قد تبررنا على أساس اإليمان صرنا في سالم مع هللا كما هو مكتوب: السالم 

ِمْن : َقاُلوافي ذاك اليوم و كان في مجمع الناصرة.  همعلِّم أول مرةو  .السماوات بملكوت الناس  بشر ي  كانويسوع 
اِر؟ َأَلْيَسْت ُأمُُّه  وأهانوه قائلين: اْلُقوَّاُت؟ هذه َأْيَن ِلَهَذا َهِذِه اْلِحْكَمُة وَ  ُتْدَعى َمْرَيَم َوِإْخَوُتُه َيْعُقوَب  َأَلْيَس َهَذا اْبَن النَّجَّ

يضنوا  كانوا ِه.فيِ وَن كُّ شُ َكاُنوا يَ وَ َهِذِه ُكلَُّها؟   َأَوَلْيَسْت َأَخَواُتُه َجِميُعُهنَّ ِعْنَدَنا؟ َفِمْن َأْيَن له َوُيوِسي َوِسْمَعاَن َوَيُهوَذا؟
لم  لكنهم كإنسان عادي و نظروا اليه ف والدمعاش في وسطهم وكان واحد مثلهم في اللحم النه   أنهم يعرفوا يسوع

 مثل الناس اليوم، من كثرة السماع عن هللا صبحوا يضنوا أنهم يعرفوه. . ة خالصهنعمو  لهم ة هللاوا رحمفهمي

كانوا  َيَتَعلَّْم؟َفُدِهَش اْلَيُهوُد َوَتَساَءُلوا: َكْيَف َيْعِرُف َهَذا اْلُكُتَب َوُهَو َلْم   ِإَلى اْلَهْيَكِل َوَبَدَأ ُيَعلُِِّم النَّاَس َصِعَد َيُسوُع و 
 ريذكمفروض كان و لمعلم معروف الناس كان مفروض يكون تلميذ  لميعذي كان ال الن   ؟يقصدوا: من هم معلِّمه

ِعْنَد ِرْجَلْي َغَمااَلِئيَل التربية الموافقة تماما وتعلمت َيُهوِديٌّ َأَنا َرُجٌل : عن نفسهالرسول بولس قال معلِّمه. كما  إسم
 أنه ال يعتمد وأصله وغيرته على شريعة موسى وتعليمه وقال  إمتيازاتهوفي رسالة فيليبي ذكر كل . لشريعة آبائنا



الَِّذي ِمْن   ه. ويقول:ْحِسُب ُكلَّ َشْيٍء َخَساَرًة ِمْن َأْجِل َفْضِل َمْعِرَفِة اْلَمِسيِح َيُسوَع َربِِّ يَ  أنهَبْل  األمور،على هذه 
 . َكْي َأْرَبَح اْلَمِسيحَ َأْجِلِه َخِسْرُت ُكلَّ اأَلْشَياِء َوَأَنا َأْحِسُبَها ُنَفاَيًة لِ 

ة ظهرت في قول الرب هذه الحقيق .يتكلمع هللا  م بما كان يس يسوع يتكلمكان  يسوع ما تعلم شي من أي معلم. 
َوَأمَّا َمَتى َجاَء َذاَك ُروُح اْلَحقِِّ َفُهَو ُيْرِشُدُكْم ِإَلى   قال لهم: .يسوع لتالميذه حين وعد أن يرسل لهم الروح القدس

ُدِني ألَ َجِميِع اْلَحقِِّ أَلنَُّه اَل َيَتَكلَُّم ِمْن َنْفِسِه َبْل ُكلُّ َما َيْسَمُع َيَتَكلَُّم ِبِه َوُيْخِبُرُكْم ِبُأُموٍر آتِ  نَُّه َيْأُخُذ ِممَّا  َيٍة. َذاَك ُيَمجِِّ
  يسوع(. 15- 13:  16)إنجيل يوحنا   َوُيْخِبُرُكمْ ِلي َوُيْخِبُرُكْم. ُكلُّ َما ِلآلِب ُهَو ِلي. ِلَهَذا ُقْلُت ِإنَُّه َيْأُخُذ ِممَّا ِلي 

ويسوع كان الذي أرسله من عند اآلب. هللا الواحد.  تعليم يسوعأعطانا والروح القدس  هالَِّذي َأْرَسلَ هللا  َتْعِليمأعطانا 
ُقوِني   مله. قال لتالميذه مرة:يعمل كما كان يعلم ويعلم ما كان يع ُقوِني َأنِّي ِفي اآلِب َواآلَب ِفيَّ َوِإالَّ َفَصدِِّ َصدِِّ

 .ِلَسَبِب اأَلْعَماِل َنْفِسَها

االنسان الذي أما الدرس لنا للعمل به هو أننا نسمع لكالم يسوع كالم هللا اآلب ونعمل به لمجد إلهنا ومخلصنا. 
؛  شهادته تدل على انه درس وكمل بنجاحشهادة تبقى ورقة ملصقها على الحيط. ف ،مارسهي، إذا ما الطبِّ درس 
لما ، لكن يجب ممارستها. حالمسي يسوع ع لكلمة  اسمبال نكتفي . كذلك نحن، ما  بعمل بهما بقى له إال أن واالن 
والعظة والعشاء الرباني والعطايا والشركة  الترانيم و الصالة فنحن نستعد للقاء ربنا يسوع من خالل  لكنيسةلنمشي 
انه أخرجنا من  ونشكر هللا  يوم، بل كل لحظة. ونحن مسيحيون، معناه المسيح يسوع فينا ونحن فيه كل  .األخوية

فانزعوا يقول الكتاب:  لهذا. ونقلنا الى ملكوت نور إبنه سابقا هفي عيش ذب والبغضاء التي كنا نكعالم الوهم وال
ال يكذب أحدكم على   الكالم القبيح الخارج من أفواهكم.و  التجديفو  الخبث و  النقمةو  الغضب  عنكم، أنتم أيضا

 . ولبستم الجديد الذي يتجدد لبلوغ تمام المعرفة وفقا لصورة خالقه نزعتم اإلنسان العتيق وأعماله  ألنكم اآلخر

بحاجة إلى  النه كلمة هللا ولم يكون  يعرف ما في داخل االنسانوكان  من ذاته يعرف الكتب المقدسة يسوع كان 
الروح  بنعرق هللا حقا لما نبدأ نعرف من هو يسوع المسيح  لة اإلنسان.من يشهد له عن اإلنسان ألنه يعرف دخي

 اللي هي الحياة. ة الرب يسوعنعطيه حياتنا وندخل في مدرسو  نترك كل شيء ونتبعهو  الرب  ونذوق جود الحق و 
ِلَهَذا َقْد  :الذي قالالحق مسيح اليسوع فكل من هو من هللا يسمع لكالم  هللا أبيه.ل يسوع جاء من هللا ليعمل أعما

يسوع كان يعلم الناس  وَ . ُكلُّ َمْن ُهَو ِمَن اْلَحقِِّ َيْسَمُع َصْوِتي ،ُوِلْدُت َأَنا َوِلَهَذا َقْد َأَتْيُت ِإَلى اْلَعاَلِم أَلْشَهَد ِلْلَحقِِّ 
ا  و مريم ويوسف كانأبواه يقول الكتاب أن السنة.   12في الهيكل كان عمره كالم هللا في الهيكل. وأول مرة كان 

ا يسوع  ما جبرو  ،الناصرةمدينتهم الى  عينجالما كانوا ر و  بعد انتهاء العيد و  .كل سنة في عيد الفصحيحضروا 
كل هم و سألوسط المعلمين يستمع لهم ويفي ه في الهيكل جالسا و وبعد ثالثة أيام وجد أورشليم ا الى و رجعمعهم. ف

.  قالت له أمه: كنا نبحث عنك متضايقين شافوه،مريم ويوسف لما و . سمعوه ذهلوا من فهمه وأجوبتهمن 
 تعلما أن علي أن أكون في ما يخص أبي؟ فأجابهما: لماذا كنتما تبحثان عني؟ ألم  



. ار و ه شكون مليويظهر نفسه في العيد  الى اليهودية يمشيأن  َلُه ة يسوع ِإْخوَ  بع قالفي بداية هذا االصحاح السا 
. حدث وكلهم يحبوا يسمعوا لك أهلك يفتخروا بك إذا كنت مشهوًرا. همو الشهرة له واالفتخار لهم بصفته أخ يعني:

خمسين  هذه حدث لي هذا و  *إبن هللا يسوع نت ب أني آمبفرحي  لما أخبرته . محمد  ري كب لالشي مع أخي الي نفس 
في  الموسيقىمارس كنت أهذا الني قال  قال لي: لو كنت مشهورا لسمعت لك. ومحبته بنعمة هللا  سنة هذا العام

  وما دمت تعمل هذه األعمال ،يبتغي الشهرةال أحد يعمل في الخفاء إذا كان : قالوا لهإخوة يسوع و  .اك الوقت ذ 
 .  َأْيضًا َلْم َيُكوُنوا ُيْؤِمُنوَن ِبهِ  ة يسوعَأنَّ ِإْخوَ ويقول يوحنا في هذا االصحاح السابع . فأظهر نفسك للعالم

الرب إبن هللا ونحبه ولهذا نتكلم. حن آمنا ب نجابهم الينا. ع ونحن ما نبشر بأنفسنا وال نبحث على مدح الناس وإ 
ينظر الى هللا  يهدد باالنتقام لكنه كان  كان  ما و والعار وااللم التجديف و تهديد الحتقار و اإل هانة و اإل تحمِّليسوع  

يسوع  و صرنا أوالد هللا  هبفضل؛ ربنامن يسوع ال نفشل وال نخجل لهذا وهو عمل هذا ليثبت محبة هللا لنا. . أبيه
َفَأَجاَبُه: َمْن ِهَي ُأمِّي   َطاِلِبيَن َأْن ُيَكلُِِّموَك.ُأمَُّك َوِإْخَوُتَك َواِقُفوَن َخاِرجًا إن َها يوما:  هل قال رجل . هو جعلنا إخوته

َماَواِت َوَمْن ُهْم ِإْخَوِتي؟ ُثمَّ َمدَّ َيَدُه َنْحَو َتاَلِميِذِه َوَقاَل: َها ُأمِّي َوِإْخَوِتي أَلنَّ َمْن َيْصَنُع َمِشيَئَة  َأِبي الَِّذي ِفي السَّ
ِسيَن َأْنُفِسِهْم َأبًا َواِحداً تاب: يقول الكو  ُهَو َأِخي َوُأْخِتي َوُأمِّي. ُس اْلُمْؤِمِنيَن ِبِه َوِلْلُمَقدَّ ِلَهَذا اَل  ،َفِإنَّ ِلْلَمِسيِح الَِّذي ُيَقدِِّ

 قريب، فإنه معنا.  الالمجد لربنا يسوع المنتصر الحي . َيْسَتِحي اْلَمِسيُح َأْن َيْدُعَو اْلُمْؤِمِنيَن ِبِه ِإْخَوًة َلهُ 

  مابني إسرائيل بعد به هللا  أمر . والعيد هو عيد المظال الذي َصِعَد َيُسوُع ِإَلى اْلَهْيَكلِ   اْلِعيِد ِنْصُفهُ ى ِمَن َوَلمَّا َمَض 
  لمدة ثمانية أيام اُمَقدَّس ْحِتَفاالإأمرهم أن يجتمعوا من كل أنحاء البالد ويحتفلون  الههمخرجهم من مصر. الرب أ

هللا ويمارسوا الحق ويحبوا  وال ينسوا من أين أخرجهم حيث سكنوا في الخيام  الصحراءهم في تذكارا لزمان كل سنة
وثارت بين  يسألون: أين ذاك الرجل؟الناس بدأ و يسوع حضر في العيد الرحمة ويسيروا في التواضع مع إلههم. و 

الى اليوم، العالم وقال آخرون: ال بل إنه يضلل الشعب.  كثيرة حوله فقال بعضهم: إنه صالحالجموع مناقشات 
 زة من المهد؛ البعض يقول: ثوري.معجالبعض يقول: نبي عظيم عمل  منقسم بخصوص يسوع. من هو؟

. إيمانهم سطحي فلكلوري. لكن يسمعوا لكالمه النهم مايعرفوه هم ما لكن. هب  ن منو ويؤ فوه  عر كثيرون يضنوا أنهم يو 
وما نحن إال عبيد   بل بالمسيح يسوع ربا ،نبشر بأنفسنا  النحن و الحق إن لم يقول لهم أحد؟  واكيف يقدروا يعرف

فإن هللا الذي أمر أن يشرق نور من الظالم هو الذي جعل النور يشرق في قلوبنا إلشعاع   لكم من أجل يسوع.
إن عطش أحد فليأت إلي  يقول:   37في هذا االصحاح السابع واالية   معرفة مجد هللا المتجلي في وجه المسيح.

   وكما قال الكتاب، فمن آمن بي تجري من داخله أنهار ماء حي. ،ويشرب 

يعرف واليهود قالوا: كيف كل أيام ذاك العيد كان يسوع يعلم في الهيكل الذي هو بيت هللا للصالة لكل األمم. 
ومؤدب . فهو معلم المعلمين معلمصحيح يسوع ما تعلم في أي مدرسة وال عند أي هذا الكتب وهو لم يتعلم؟ 

يجعل  ، فهو بداية المعرفة والحكمة. فهو كلمة هللا الذي هفيمخزونة  هي كنوز الحكمة والمعرفة كلها العلماء.



، فيه السالم والغفران والحرية العينيننقي ينير و  فرح القلب ي مستقيم  و كالم هللا وهوهيسوع   الجاهل حكيما، كالم
 .  ياة االبديةووعد الح

على   هوكم من كتاب كتبو  .وأساتذة ومعلمون دكاترة هم  وأصبحوا يسوع وكالم ة في حيا اويبحثو  ايدرسو الناس 
نوا سنفونيات على يسوع كبار ن و سيقيومو يسوع،  يسوع    رافعين إسم ات تضرع المل و األفرح و الينشدوه وملحنون كوِّ
يسوع المسيح. حتى  كتبوا عن  عنه مثلما  الناس ال يوجد أحد الذي كتب   فلم أنتجوه عن يسوع.وكم من . الطيب 
الرب يسوع هو البداية والنهاية.  و . 2021عام  البنعمة هللا في اليوم يسوع. ونحن  ظهورحسب منذ ت يفه  السنين

وال يعسر عليه   .ُهَو ُيَغيُِّر اأَلْوَقاَت َواأَلْزِمَنةَ فَ . َأْلَف َسَنٍة ِمْثُل َيْوِم َأْمِس َبْعَدَما َعَبَر َوَكَهِزيٍع ِمَن اللَّْيلِ عند الرب، 
لهذا نترك كل حياتنا بما فيها من خوف   والمستقبل.: الماضي والحضر شوفكم  أمام الرب زماننا كله أمر.

 الحي. د يسوع المسيحوارتباك وإزعاج. كل شيء في ي

َوالَِّذي َيَراِني َيَرى   الَِّذي ُيْؤِمُن ِبي َلْيَس ُيْؤِمُن ِبي َبْل ِبالَِّذي َأْرَسَلِني.: 12يسوع يقول في هذا االنجيل االصحاح  
أَلنِّي َلْم َأَتَكلَّْم ِمْن َنْفِسي   اْلَعاَلِم َحتَّى ُكلُّ َمْن ُيْؤِمُن ِبي اَل َيْمُكُث ِفي الظُّْلَمِة.َأَنا َقْد ِجْئُت ُنورًا ِإَلى  الَِّذي َأْرَسَلِني.

 َأَبِديٌَّة. َفَما  َوَأَنا أَْعَلُم َأنَّ َوِصيََّتُه ِهَي َحَياةٌ  َلِكنَّ اآلَب الَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو أَْعَطاِني َوِصيًَّة: َماَذا َأُقوُل َوِبَماَذا َأَتَكلَُّم.
ُهَو  و  هاآلَب اْلَحالَّ ِفي هو من هللاِبِه نا اْلكاَلُم الَِّذي َكلِّمالمجد للرب. . َأَتَكلَُّم َأَنا ِبِه َفَكَما َقاَل ِلي اآلُب َهَكَذا َأَتَكلَّمُ 

  .َيْعَمُل اأَلْعَمالَ 

ين يتميِّز بالخوف والبغضاء، وهو   خالل ذاك العيد الناس تكلموا على يسوع وكانوا خائفين من بعضه بعض. الدِّ
يؤثر في الناس بالكالم المعسول. لكن االنجيل يحررهم ويفرحهم النه قوة هللا للخالص لكل من يؤمن بيسوع  

َنا َلمَّا َأَتْيُت َوأَ : يقولوااليات األولى والثانية،   2األصحاح ، رسالة كورنثوس األولىفي كتب الرسول بولس الحي. 
ي َلْم أَْعِزْم َأْن أَْعِرَف َشْيئًا َبْيَنُكْم ِإالَّ  ِإَلْيُكْم َأيَُّها اإِلْخَوُة َأَتْيُت َلْيَس ِبُسُموِِّ اْلَكاَلِم َأِو اْلِحْكَمِة ُمَناِديًا َلُكْم ِبَشَهاَدِة هللِا أَلنِِّ 

بالرجاء الذي نعترف به دون أن نشك في أنه سيتحقق ألن الذي  لنتمسك فآمين.   َيُسوَع اْلَمِسيَح َوِإيَّاُه َمْصُلوبًا.
َفاَل َتْخَجْل   أَلنَّ هللَا َلْم ُيْعِطَنا ُروَح اْلَفَشِل، َبْل ُروَح اْلُقوَِّة َواْلَمَحبَِّة َوالنُّْصِح. .وعدنا بتحقيقه هو أمين وصادق

  .لعلنا نتعقل بقلب حكيم يا رب  علمنا إحصاء أيامنا يوم نفحص أنفسنا ونقول:. المجد للرب. وكل ِبَشَهاَدِة َربَِِّنا
   وأتمنى لكم إخوتي، سنة جديدة وأفراح عديدة في سالم ربنا يسوع. آمين.آمين. 


