
Sunnuntai 10.1.2021- Luuk. 3:15–18, 21–22. Aihe: Kasteen lahja- عطية المعمودية 

 

تماع لعظة اليوم وهي االسومرحبا بكم في إخوتي لكم ربنا يسوع المسيح و هللا أبينا من سالم و نعمة 
 ربنا يسوع المسيح: باسم. اليكم القراءة 22الى  15إنجيل لوقا. االصحاح الثالث وااليات من 

ْعُب َيْنَتِظُر َواْلَجِميُع ُيَفكِ ُروَن ِفي َأَنا َقاَل ُيوَحنَّا ِلْلَجِميِع:  ،ُقُلوِبِهْم َعْن ُيوَحنَّا َلَعلَُّه اْلَمِسيحُ  َوِإْذ َكاَن الشَّ
ُدُكْم ِبَماء   ُدُكْم  ،أَُعمِ  َوَلِكْن َيْأِتي َمْن ُهَو َأْقَوى ِمنِ ي الَِّذي َلْسُت أَْهاًل َأْن َأُحلَّ ُسُيوَر ِحَذاِئِه. ُهَو َسُيَعمِ 

وِح اْلُقُدِس َوَنار   الَِّذي َرْفُشُه ِفي َيِدِه َوَسُيَنقِ ي َبْيَدَرُه َوَيْجَمُع اْلَقْمَح ِإَلى َمْخَزِنِه َوَأمَّا التِ ْبُن َفُيْحِرُقُه  .ِبالرُّ
ُرُهْم. .ِبَنار  اَل ُتْطَفأُ  ْعَب َوُيَبشِ  َوَلمَّا اْعَتَمَد : 22و  21 اآليات نقرأ ثم َوِبَأْشَياَء ُأَخَر َكِثيَرة  َكاَن َيِعُظ الشَّ

َماءُ  ْعِب اْعَتَمَد َيُسوُع َأْيضًا. َوِإْذ َكاَن ُيَصلِ ي اْنَفَتَحِت السَّ وُح اْلُقُدُس ِبَهْيَئة   َجِميُع الشَّ َوَنَزَل َعَلْيِه الرُّ
َماِء َقاِئاًل:   .ِبيُب ِبَك ُسِرْرتُ َأْنَت اْبِني اْلحَ ِجْسِميَّة  ِمْثِل َحَماَمة . َوَكاَن َصْوٌت ِمَن السَّ

 هذه كلمة هللا

ربع أ. هللا ما أرسل لهم أي نبي منذ أكثر من وقلقوضغط الشعب اليهودي يعيش في إرتباك  كان
ْعبُ اَل ُرْؤَيا َيْجَمُح احيث و  .ميات عام هكذا كان  .يعمل كما يشاءوكل واحد الفوضى  نتشروت  لشَّ

 وادعى أنه اقائد نفسهضع و و ثر من واحد كقام أف. لفطرةخالل تلك ا يالحال في الشعب اليهود
أرسل جاء تمام الزمان فحتى هللا ما أرسل أي نبي  .تقتلوانهم لك بأسلحةمع جماهير  خرجو المسيح 

في القرن الخامس مالخي  في سفرمتنبأ عنه كان . في العهد القديم هللا القديسين أنبياءآخر يوحنا 
ُد ا: نبيهذا ال ب قال هللا. قبل يسوع ِذي َتْطُلُبوَنُه لطَِّريَق َأَماِمي َوَيْأِتي الرَّبُّ الَّ َها َأَنا ُأْرِسُل َرُسوِلي َفُيَمهِ 

وَن ِبهِ َفْجَأًة ِإَلى َهْيَكِلِه َوُيْقِبُل َأْيضًا َمالُك اْلَعْهِد الَّ   آخر آية في سفر مالخيقال أيضا في  .ِذي ُتَسرُّ
 . ْوُم َقَضاِء الرَّبِ  الرَِّهيُب اْلَعِظيمُ َها َأَنا ُأْرِسُل ِإَلْيُكْم ِإيِليَّا النَِّبيَّ َقْبَل َأْن َيِجيَء يَ 

 

َكاِهٌن الى يل أن هللا أرسل المالك جبرائ  االنجيل في هذامعجزة. يخبرنا لوقا كانت ووالدة يوحنا 
ْيِن َأَمامَ َكاَن ِكالُهَما وَ  ْسُمَها َأِليَصاَباتُ إِ متزوج إلمرأة وكان  اْسُمُه َزَكِريَّا  َولِكْن َلْم َيُكْن َلُهَما َوَلدٌ   هللاِ َبارَّ

نِ  َكِثيراً  كاناَعاِقرًا َوِكالُهَما َكاَنْت َأِليَصاَباُت الن  َما ِفي السِ  ته في يقوم بخدم َزَكِريَّاعندما كان و . َتَقدَّ



َفَقاَل َلُه . َزَكِريَّا َلمَّا َرآهُ َواْسَتْوَلى َعَلْيِه اْلَخْوفُ َرَب َفاْضطَ . الرَّبِ  َظَهَر َلُه َمالٌك ِمْن ِعْنِد هللا هيكل 
يِه  َوَزْوَجُتَك َأِليَصاَباُت َسَتِلُد َلَك اْبناً  أَلنَّ ِطْلَبَتَك َقْد ُسِمَعْت  ال َتَخْف َيا َزَكِريَّااْلَمالُك:  َوَأْنَت ُتَسمِ 

 في هذا االنجيل.  األولصحاح ذه القصة هي مفصلة بوضوح في االه. ُيوَحنَّا
 

يَّةِ َعَلى ُيوَحنَّا َكاَنْت هللِا  َكِلَمةثم  َصْوُت ُمَناد  ِفي ِكَتاِب َأْقَواِل النَِّبيِ  ِإَشْعَياَء:  جاءَكَما . َوُهَو ِفي اْلَبرِ 
يَّةِ  وا َطِريَق الرَّبِ  َواْجَعُلوا ُسُبَلُه ُمْسَتِقيَمةً  ،ِفي اْلَبرِ  ُتوُبوا أَلنَُّه َقِد اْقَتَرَب  :يقولو يوحنا َيْكِرُز كان ف .أَِعدُّ

ماَواتِ  ما . ُمْعَتِرِفيَن ِبَخَطاَياُهمْ َواْعَتَمُدوا ِمْنُه من كل النواحي  عنده تجيالناس  تكان  .َمَلُكوُت السَّ
 وا قبلض  يتو وكانوا ؛ بيوتهملرجعوا كلما  غسلوا يديهمغريبة عند اليهود. كانوا ي لمعمودية اكانت 

يوحنا المعمدان كان و . وضأوا الوثنيين الذين أرادوا دخول الديانة اليهوديةي وكانوا كذلك  الصالة
 .واإلخالصالعدل ممارسة الحق و إلى  و الناسدعكان ي و  .ينادي بمعمودية التوبة لمغفرة الخطايا

 

بالذي يأتي من بعده. التوبة تتضمن التغيير، وإال فتعتبر أعلن في نفس الوقت الحكم الذي يأتي و 
. َفاْصَنُعوا َأْثَمارًا َتِليُق ِبالتَّْوَبةِ  لناس:قول لفي الماء وكان ي تمرد على هللا القدوس. كان يعمدهم 

َيْأِتي َمْن ُهَو الناس كانت تعتبر يوحنا نبي عظيم. وأما هو فاعتبر نفسه ال شيء مقارنة للمسيح: 
جميع أنبياء هللا القديسين تميزوا بالتواضع والبر  َأْقَوى ِمنِ ي الَِّذي َلْسُت أَْهاًل َأْن َأُحلَّ ُسُيوَر ِحَذاِئِه.

َيْشَهُد َجِميُع اأَلْنِبَياِء َأنَّ ُكلَّ َمْن ُيْؤِمُن ِبِه َيَناُل ِباْسِمِه ليسوع لو ومخافة هللا الذي كان يعطيهم أقواله. 
َد ِباْلَماِء ُهَو َقالَ َقاَل: و ِهَد شَ . ويوحنا اُغْفَراَن اْلَخَطايَ  وَح َيْنِزُل  الَِّذي َأْرَسَلِني أُلَعمِ  ِلي: الَِّذي َتَرى الرُّ

وِح اْلُقُدسَوَيْسَتِقرُّ َعَلْيِه ُهَو  ُد ِبالرُّ وهو الذي . ُهَو اْبُن هللاِ َفِإْذ َشاَهْدُت َهَذا، َأْشَهُد َأنَُّه . الَِّذي َسُيَعمِ 
ِ اقال في يوم آخر لما شاف يسوع:   . لَِّذي َيْرَفُع َخِطيََّة اْلَعاَلمِ ُهَوَذا َحَمُل َّللاَّ

 

 .فيهيرة في حالناس كانوا . المسيح يسوعلالطريق د  ـ عِ ـ يُ جاء ليعرف أنه كان لحق. يشهد لكان يوحنا 
َجِميِع: لا أجاب هل هو المسيح؟والجميع يسائلون أنفسهم عن يوحنا:  المسيحكان الشعب منتظرين 

ُدُكْم ِبَماء  َوَلِكْن َيْأِتي َمنْ  ُدُكْم  ُهَو َأْقَوى ِمنِ ي الَِّذي لَ َأَنا أَُعمِ  ْسُت أَْهاًل َأْن َأُحلَّ ُسُيوَر ِحَذاِئِه. ُهَو َسُيَعمِ 
وِح اْلُقُدِس َوَنار   الَِّذي َرْفُشُه ِفي َيِدِه َوَسُيَنقِ ي َبْيَدَرُه َوَيْجَمُع اْلَقْمَح ِإَلى َمْخَزِنِه َوَأمَّا التِ ْبُن َفُيْحِرُقُه  ِبالرُّ



إعالن  وأيضا تي بعدهان باآلبة وااليمفي تصريح يوحنا المعمدان النداء الى التو  .ار  اَل ُتْطَفأُ ِبنَ 
  .يرفضون نعمة هللايسمعون و الدينونة على المتكبرين الذي 

 

ومن  ،فله الحياة األبدية من يؤمن باالبنكما نقراها في إنجيل يوحنا. قال: يوحنا ذكر هذه الحقيقة 
َيُسوُع في هذا النص أن  نقرأو . بل يستقر عليه غضب هللا ،فلن يرى الحياة يؤمن باالبنيرفض أن 

هو طاهر. هو يسوع أن بشرنا خطاياهم. واالنجيل يلمغفرة  ادو م  عتكانوا ي لناس ا ،لكن .ْيضاً أَ اْعَتَمَد 
عمد يسوع ت لمذا تعمد من يوحنا؟ : من منكم يبكتني عن خطيئة. إذنيوما علماء اليهودنفسه قال ل

وكما هو  .َصاِئرًا ِفي ِشْبِه النَّاسِ  وَرَة َعْبد  آِخذًا ُص  َأْخَلى َنْفَسهُ شيء.  مع الناس في كل ضامنت لي 
ًا ِفي َما َهَنة  َأِمين َوَرِئيَس كَ  ِلَكْي َيُكوَن َرِحيماً  َكاَن َيْنَبِغي َأْن ُيْشِبَه ِإْخَوَتُه ِفي ُكلِ  َشْيء  مكتوب أيضا: 

ْعبِ  َر َخَطاَيا الشَّ ِ َحتَّى ُيَكفِ  ِبيَن.أَلنَُّه ِفي َما ُهَو َقْد َتَألََّم ُمجَ  ّلِلَّ بًا َيْقِدُر َأْن ُيِعيَن اْلُمَجرَّ  رَّ
 

 ناخطايارفع سي الذي  هو أنه  أشارو من هللا  هياعترف يسوع علًنا أن معمودية يوحنا بمعموديته و 
 َوِإْذ َكاَن ُيَصلِ ي. ناسال فداءلدية الرب يسوع كانت بداية خدمته و ممعلخالص. او  انغفر ال نامنحوي 

َماءُ  وُح اْلُقُدُس ِبَهْيَئة  ِجْسِميَّة  ِمْثِل َحَمامَ  اْنَفَتَحِت السَّ َماِء َقاِئاًل:  ة  َوَنَزَل َعَلْيِه الرُّ َوَكاَن َصْوٌت ِمَن السَّ
 . اههللا االب شهد لهذه الحقيقة والروح القدس ثبت يسوع إبن هللا في  .ْنَت اْبِني اْلَحِبيُب ِبَك ُسِرْرتُ أَ 

ن م اإللهيالتصريح  ِإنِ ي ُأْخِبُر ِمْن  :قالاالبن حيث المزمور الثاني  منى لن آيتين. االو هو متكو 
. َقاَل ِلي:   غير مخلوق. من هللا  مولودالمسيح  يسوع .َأَنا اْلَيْوَم َوَلْدُتكَ  ،َأْنَت اْبِنيِجَهِة َقَضاِء الرَّبِ 

 

ُهَوَذا َعْبِدي الَِّذي أَْعُضُدُه ُمْخَتاِري الَِّذي ُسرَّْت ِبِه : يقولحيث ياء واالية الثانية هي من سفر إشع
إبن االنسان الى صفة المسيح وكلمة عبد تشير  .َممِ َوَضْعُت ُروِحي َعَلْيِه َفُيْخِرُج اْلَحقَّ ِللُ  َنْفِسي

، بل في العالمالقوة والمجد أت لتكون له لم ي  يسوع، موت الصليب. الموتالذي كان طائعا حتى 
سيلقى القبض عدة مرات قال لتالميذه أنه . يسوعل مفاجئوالصليب لم يكن للم والصليب. لجاء 

 .أى ما كان ينتظرهر  يسوع ي لحظة معموديتهفعليه ويصلب وفي اليوم الثالث يقوم. 
 

يسوع قدس كان . بالروح العليه وانتصرفي البرية عدو هللا والناس  بالروح القدس واجه الرب يسوع
وِح ا. نجسة من المسكونين بهال األرواحيطرد صنع المعجزات و ي  بدأ عمله و  ِإَلى اْلَجِليلِ رجع ِبُقوَِّة الرُّ



َر اْلَمَساِكيَن َأْرَسَلنِ إشعياء: ب قال كما  ي أَلْشِفَي اْلُمْنَكِسِري اْلُقُلوِب ُروُح الرَّبِ  َعَليَّ أَلنَُّه َمَسَحِني أُلَبشِ 
يَّةِ  َوَأْكِرَز ِبَسَنِة الرَّبِ   ألَُناِدَي ِلْلَمْأُسوِريَن ِباإِلْطاَلِق وِلْلُعْمِي ِباْلَبَصِر َوُأْرِسَل اْلُمْنَسِحِقيَن ِفي اْلُحرِ 

تنا في الروح القدس ليثبالرب يسوع أرسل ه لتالميذه ولكل الذين يؤمنون بإسمه وفي حب . اْلَمْقُبوَلةِ 
  هللا محبة. س هو المحبة.وثمر الروح القد .اإللهيةااليمان الصحيح والرجاء الحقيقي والمحبة 

اْذَهُبوا ِإَلى اْلَعاَلِم َأْجَمَع لتالميذه:  هلو قب الكامل  أعطاها خاتمهيسوع تابع معمودية يوحنا و الرب 
روح  إنه ؟الروح القدسو  .ْم ُيْؤِمْن ُيَدنْ َمْن آَمَن َواْعَتَمَد َخَلَص َوَمْن لَ  ،َواْكِرُزوا ِباإِلْنِجيِل ِلْلَخِليَقِة ُكلِ َها

يسكب  ههللا وعد أن في العهد القديم االبن. اآلب ومن وهو ينبعث من يسوع االبن وروح االب هللا 
. قال والرب يسوع وعد تالميذه أنه يرسل لهم الروح القدس ،األخيرة األيامفي  روحه على كل البشر

وُح اْلُقُدُس الَِّذي َسُيْرِسُلُه اآلُب ِباْسِمي َفُهَو ُيَعلِ ُمُكْم ُكلَّ َشْيء  َوُيَذكِ ُرُكمْ لهم:  ِبُكلِ  َما  َوَأمَّا اْلُمَعزِ ي الرُّ
 . ُكمْ ُقْلُتُه لَ 

ينال ليسوع التائب الى  يقودو  ؛تركهايخطاياه ويجعله وعى ب ي يجعل االنسان الذي هو الروح القدس و 
م الذي مات من أجله وقاهو إبن هللا يسوع أن ؤمن الشخص ي جديد الحياة. في اللحظة وت هغفران 

في اليوم الثالث كما يبشرنا به الكتاب المقدس ويشهد له الروح القدس، في هذه اللحظة المؤمن 
في الحق االخوة تشجيع المواهب للبنيان و يعطي أيضا هو الذي الروح القدس  وا هبةينالؤمنة والم

من أوالد هللا  فيصبح مسيحييسوع  باسمالذي اعتمد في  يسكنكل عمل صالح. هو والطهارة و 
 . يةضحياته المايستمر في المؤمن بيسوع ما يقدر  هذال. اآلب الى االبد

 

 فإنه إذا كان أحد في المسيح: يقول 17: 5الثانية، كورنتوس ى لا في الرسالة  الرسول بولس يعلمنا
هللا وكل شيء هو من  وها كل شيء قد صار جديدا إن األشياء القديمة قد زالت ،فهو خليقة جديدة

فلستم  أنتموأما  9: 8 روميةرسالة بالروح القدس في  أيضا. ويقول الذي صالحنا مع نفسه بالمسيح
إذا كان روح هللا ساكنا في داخلكم حقا. ولكن، إن كان  تحت سلطة الجسد بل تحت سلطة الروح

وإذا كان المسيح فيكم، فمع أن الجسد مائت بسبب  فهو ليس للمسيح. أحد ليس له روح المسيح
  الخطيئة، فإن الروح حياة لكم بسبب البر.



 

و الرب إال هالمسيح يسوع  ال أحد يقدر يقول إن . كذلكالقدس روحهال أحد يقدر يعرف هللا إال ب 
ي هي عطانا كلمته الت هو اآلب وهو محبة وأ هللا أن الرب يسوع المسيح هو عرفنا بالروح القدس. 

أرسل  وبما أنكم أبناء لهوح القدس فقال: ر الل بولس أكد لنا على هذه الحقيقة ب و الرسروح وحياة. 
دمت  إذن، أنت لست عبدا بعد اآلن، بل أنت ابن. وما .أبانا يا أبامناديا:  هللا إلى قلوبنا روح ابنه

وُح ا. ِلْلَخْوِف َبْل َأَخْذُتْم ُروَح التََّبنِ يُروَح اْلُعُبوِديَِّة هللا لم يرسل لنا  فقد جعلك هللا وريثا أيضا. ابنا لرُّ
َد َأْيضًا َمَعُه. ا َأنََّنا َأْواَلُد هللاِ َيْشَهُد أَلْرَواِحنَ َنْفُسُه    َمَع اْلَمِسيِح. ِإْن ُكنَّا َنَتَألَُّم َمَعُه ِلَكْي َنَتَمجَّ

النار يحرق ويطهر. االنجيل هو خبر هللا نار. س وبقال يوحنا المعمدان: هو يعمدكم بالروح القد
 طفئ. مصيرهم النار التي ال ت خالصه على الذين يرفضون نعمته الربحكم  أيضاوهو  ،للخالص

لجسد. فنحن . يسوع ظهر في الجسد ليدين الخطيئة في ابالنسبة للخطايانحن متنا مع يسوع . أبدا
له.  ان اقتناإبن هللا  حررنا من قوة الخطية.دفع الثمن ليفدينا. ؛ هو على الصليبقد حكم علينا فيه 

 الروح يشهد... لنا في إبنه الوحيد ربنا يسوع الحبيب.التي فال شيء يقدر ينزعنا من محبة هللا 
 

الرسول كما كتبه  الى االضطهاديشير و . مثلما يطهرون الذهب من المعادن الباطلةر طهنار ي ال
. الختباركمأيها األحباء، ال تستغربوا نار االضطهاد المشتعلة عندكم  :األولىبطرس في رسالته 

 لهذا كما تلتهم النار القشيرمز كذلك الى إنتقام هللا على أعدائه كما جاء في سفر إشعياء: النار 
ألنهم  ويتناثر زهرهم كالتراب وكما يفنى الحشيش الجاف في اللهب، كذلك يصيب أصولهم العفن

َوَمْن  ِمُل َيْوَم َمِجيِئهِ َوَلِكْن َمْن َيْحتَ : ويقول ايضا. لنبذوا شريعة هللا واستهانوا بكلمة قدوس إسرائي 
ِص  َر َيْثُبُت ِعْنَد ُظُهوِرِه؟ َفِإنَُّه ِمْثُل َناِر اْلُمَمحِ  ِة َوالذََّهبِ وَ ِلُيَطهِ  َصُهْم َكاْلِفضَّ   .ُيَمحِ 

بالقتل وتبرؤوا من دمه.  دي هدالت عائلته وعشيرته و عرض للرفض والتهديد من توكم من واحد فينا 
ى حي الي في يد يسوع النار االضطهاد فنتأكد أن حياتنا ه. حتى إذا سرنا في فهذا إختبار إليمانه

ولكننا نحن لسنا من أهل االرتداد المؤدي إلى الهالك، بل من أهل اإليمان المؤدي وهو معنا.  االبد
الحق الحق أقول لكم إن من يسمع  :يقول المجدله المسيح لنا وعد ربنا يسوع . إلى خالص نفوسنا

ألنه قد انتقل من  وال يحاكم في اليوم األخير كالمي ويؤمن بالذي أرسلني تكون له الحياة األبدية



لتكن النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح محبة ال يعتريها  آمين.  .الموت إلى الحياة
 .فآمين . آمينالفساد

 


