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صالة يسوع في  . عظتنا اليوم هي من نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح

 يقول:   . اليكم القراءة باسم يسوع المسيح.23الى  18واألعداد  17إنجيل يوحنا االصحاح 

ُس َأَنا َذاِتي ِلَيُكوُنوا  ُهْم َأْيضًا  َكَما َأْرَسْلَتِني ِإَلى اْلَعاَلِم َأْرَسْلُتُهْم َأَنا ِإَلى اْلَعاَلِم. َوأَلْجِلِهْم ُأَقدِ 
. َوَلْسُت َأْسَأُل ِمْن َأْجِل هَ  ِسيَن ِفي اْلَحقِ  ؤاَُلِء َفَقْط َبْل َأْيضًا ِمْن َأْجِل الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبي  ُمَقدَّ

َواِحدًا  ِبكاَلِمِهْم. ِلَيُكوَن اْلَجِميُع َواِحدًا َكَما َأنََّك َأْنَت َأيَُّها اآلُب ِفيَّ َوَأَنا ِفيَك ِلَيُكوُنوا ُهْم َأْيضًا 
َنا َقْد أَْعَطْيُتُهُم اْلَمْجَد الَِّذي أَْعَطْيَتِني ِلَيُكوُنوا َواِحدًا َكَما َأنََّنا ِفيَنا ِلُيْؤِمَن اْلَعاَلُم َأنََّك َأْرَسْلَتِني. َوأَ 

ِليَن ِإَلى َواِحٍد َوِلَيْعَلَم اْلَعاَلُم َأنََّك َأْرَسْلتَ  ِني َوَأْحَبْبَتُهْم  َنْحُن َواِحٌد. َأَنا ِفيِهْم َوَأْنَت ِفيَّ ِلَيُكوُنوا ُمَكمَّ
   ي. َكَما َأْحَبْبَتنِ 

 هذه كلمة هللا 

َرَفَع َعْيَنْيِه  يسوع  . في بداية هذا االصحاح اهنقرأ صالة ربنا يسوع كما   في هي  االقوالهذه 
اَعةُ  َماِء َوَقاَل: َأيَُّها اآلُب َقْد َأَتِت السَّ َدَك اْبُنَك َأْيضاً  ،َنْحَو السَّ ِد اْبَنَك ِلُيَمجِ  . يسوع عرف أن  َمجِ 

بالصليب. يسوع كان عالما    آدموتمجيده هو إتمام خطة هللا لفداء بني  ؛ساعة تمجيده حانت 
  يسوع  لموت بل نظر الى هللا أبيه الذي أرسله. فيالى اما كان ينتظره من آلم وهو لم ينظر ب 

َجَعْلُت الرَّبَّ  :  حيث قال  16في مزموره يسوع بروح  بها تكلم ي ذال تحققت كلمات داود النبوية
َجَسِدي َأْيضًا    ِلَذِلَك َفِرَح َقْلِبي َواْبَتَهَجْت ُروِحي َأَماِمي ِفي ُكلِ  ِحيٍن أَلنَُّه َعْن َيِميِني َفاَل َأَتَزْعَزعُ 

  َتَدَع َتِقيََّك َيَرى َفَسادًا. أَلنََّك َلْن َتْتُرَك َنْفِسي ِفي اْلَهاِوَيِة. َلنْ   َيْسُكُن ُمْطَمِئن اً 

هو  يعطي لسلطانا على كل جسد هللا  وأنبيائه وأعطاه ة هللاجاء من هللا ليتمم كل شريعيسوع 
  لقافنا إسم هللا الذي هو اآلب المحب. الرب يسوع المسيح عر  و حياة أبدية لكل من يؤمن به. 

  ويقول الرب في االنجيل: اَلِم.َأَنا َأْظَهْرُت اْسَمَك ِللنَّاِس الَِّذيَن أَْعَطْيَتِني ِمَن اْلعَ : في صالته
وال أحد يعرف االبن إال اآلب وال أحد يعرف اآلب إال االبن ومن   كل شيء قد سلمه إلي أبي

   .َتَعاَلْوا ِإَليَّ َيا َجِميَع اْلُمْتَعِبيَن َوالثَِّقيِلي اأَلْحَماِل َوَأَنا ُأِريُحُكمْ   .أراد االبن أن يعلنه له



هذه  هو أسير ل. االنسان ضمير للى النفس واعوهموم الدنيا فرائض الدينية الواالحمال هي 
يقدر  وحده يسوع  ُكلَّ َمْن َيْعَمُل اْلَخِطيََّة ُهَو َعْبٌد ِلْلَخِطيَِّة. الن  .  بال رجاءتى يموت االثقال ح 

َفِإْن  . ِإنَُّكْم ِإْن َثَبتُّْم ِفي كاَلِمي َفِباْلَحِقيَقِة َتُكوُنوَن تاَلِميِذي: قال يسوع   .االنسان يخلصو   يحرر
َرُكْم ااِلْبُن َفِباْلَحِقيَقِة َتُكوُنوَن َأْحَرارًا.   َحرَّ

م.  عاللكما أرسلهم هلل الى ا هم الى العالملأن يقدس تالميذه الذين يرسوع صلى الى هللا يس
ي بعض البلدان حرية الدين والتعبير هي ُمحترمة؛ وفي أخرى، هذه  . فالعالم له قوانينهو 

لم مثل خراف بين الذئاب.  عاتالميذه الى ال  لويسوع أرسمراقبة وغالبا ممنوعة. المبادئ هي  
  عرفون أن المعتبرين حكاما على األمم يسودونهم وأن عظماءهم يتسلطون عليهم. ت :أيضاقال 

وأي من أراد  ؛إنما أي من أراد أن يصير عظيما بينكم فليكن لكم خادما ،فال يكون بينكم هذا 
بل ليخدم ويبذل   فحتى ابن اإلنسان قد جاء ال ليخدم ، فليكن للجميع عبدا أن يصير أوال فيكم

 .  نفسه فدية عن كثيرين

محبة هللا الحقيقي.  خبرهم برسالة وليس من ي طردوالخوف وال االنفرادفي  تعذبون ي كثيرون  
َكْيَف َيْدُعوَن ِبَمْن َلْم ُيْؤِمُنوا ِبِه  ؟  بشرهم بخبر االنجيل المفرحي  ال أحد كيف يسمعون إذا 

َوَكْيَف َيْكِرُزوَن ِإْن َلْم ُيْرَسُلوا؟    ؟ َوَكْيَف َيْسَمُعوَن ِباَل َكاِرٍز؟َوَكْيَف ُيْؤِمُنوَن ِبَمْن َلْم َيْسَمُعوا ِبهِ 
وما هذه الكلمة إال كلمة  ؛  الكلمة قريبة منك. إنها في فمك وفي قلبكإن : كما هو مكتوب

أنك إن اعترفت بفمك بيسوع ربا وآمنت في قلبك بأن هللا أقامه من   اإليمان التي نبشر بها: 
فإن اإليمان في القلب يؤدي إلى البر واالعتراف بالفم يؤيد الخالص    ت الخالص. األموات نل

   . فال فرق . ألن الكتاب يقول: كل من هو مؤمن به ال يخيب 

لم  يسوع و .  فإن كل من يدعو باسم الرب يخلص للجميع ربا واحدا غنيا تجاه كل من يدعوه. 
المستمرة  . فهو وضع إسم هللا عليهم بصالته معتمدين على أنفسهميرسل تالميذه الى مغامرة 

َجِميَع النَّاِس َيْخُلُصوَن  ُيِريُد  هللا    .يكون معهم أنه  رب وعد والوالممتدة الى كل الذين يؤمنون به 
أَلنَُّه ُيوَجُد ِإَلٌه َواِحٌد َوَوِسيٌط َواِحٌد َبْيَن هللِا َوالنَّاِس: اإِلْنَساُن َيُسوُع   ،َوِإَلى َمْعِرَفِة اْلَحقِ  ُيْقِبُلونَ 

 . الَِّذي َبَذَل َنْفَسُه ِفْدَيًة أَلْجِل اْلَجِميعِ  اْلَمِسيحُ 



مكان آخر في  في  يقول كما  يريد القداسة والسالم لرباقدس هو نفسه من أجلهم. يسوع 
اَلَم َمَع اْلَجِميِع َواْلَقَداَسَة الَِّتي ِبُدوِنَها َلْن َيَرى َأَحٌد الرَّبَّ الكتاب:  ُماَلِحِظيَن ِلَئالَّ  ،  ِاْتَبُعوا السَّ

َس ِبِه َكِثيُرونَ ــ تـَ يـَ َيِخيَب َأَحٌد ِمْن ِنْعَمِة هللِا ِلَئالَّ َيْطُلَع َأْصُل َمَراَرٍة َوَيْصَنَع اْنِزَعاجًا فَ  نعم.  . َنجَّ
أنقياء   ،ن مع هللا بدم يسوعو متصالح لة يسوع، بعدامبررون   ، بتضحية يسوع  مفدي ون نحن 

الحياة  ورثة عند هللا و   ون معروف. يسوعروح ون ب قدسلمعمودية وممغسولون بماء ا بكلمة يسوع. 
 .  دعانا للحياةالذي هللا ة حب م عظامة نا تتوضح ل لنعم اه . عندما نفهم هذيسوع  ل بفض األبدية 

بن  بسبب إيماننا في إ حتى  واتهامهم واضطهادهم يتهم ها كر ا وال ن  عالناس  تقوله   ماما يهم  ف
فال شيء يقدر ينتزعنا من يد هللا القوية. نحن لسنا من  الحي  يد يسوعفي  هي حياتنا .  هللا

على   لينتصرواأقوياء  تالميذه  أن يكون ال صل ى يسوع الرب  العالم الن يسوع ليس من العالم.
هو واحد مع   هأن نكون واحد كما أن صل ى الرب إنتصارنا. قوتنا و يسوع هو   .ةقو  لبا  أعدائهم

َوَلْسُت  : الذين يؤمنون به كل من أجل  صل ى .  وأن نكون قديسين كما أنه هو قدوس  االب هللا
اِحدًا  َأْسَأُل ِمْن َأْجِل َهؤاَُلِء َفَقْط َبْل َأْيضًا ِمْن َأْجِل الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِبي ِبكاَلِمِهْم. ِلَيُكوَن اْلَجِميُع وَ 

   . َأنََّك َأْرَسْلَتِنيَواِحدًا ِفيَنا ِلُيْؤِمَن اْلَعاَلُم  َكَما َأنََّك َأْنَت َأيَُّها اآلُب ِفيَّ َوَأَنا ِفيَك ِلَيُكوُنوا ُهْم َأْيضاً 

كللي و  كللي القدرة  هو  هللا  الروح.واحد في الكمة و . هللا  الكنيسةة شهادوحدانية هللا هي أساس 
  أن يحيوا الناسجميع يريد  وهو ه يحيا من نفسوهو كلمته ال يغير  و ال يتغير الذي المعرفة 

النه هكذا أحب هللا العالم حتى بذب إبنه الوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له  
المجد   لكن. يزرع االنقسام والفساد وشبه الحقالمسيح هو  هللا و عدو   الشيطان  الحياة األبدية. 
عر فنا هللا   الذيالمسيح يسوع والمجد ل. ينس ي وقدمعه   حداو إبنه الوحيد لنكون هلل الذي عر فنا 

كن  ل، خوفوالين الد   منبطريقة غامضة  هللا كن ا نعرف    .المحب  المخلص ب اآلكطبيعته في 
   الحياة هي مقدسة عند هللا الذي أعطاها.. بالروح والحقهللا عرف  نربنا يسوع االن ب

  ناعلي  هسمإ أدخلنا أيضا في هذه الحياة حسب خطة هللا اآلب ووضع بصالته الرب يسوع
ليؤهلهم على   هذتالمي  قدسيسوع .  بعضلمع بعضنا او به ومعه و لكي نكون واحد فيه وفينا 

ب وفرض االيمان به  تالميذه للحر ضال. لم يرسل  لاحمل رسالته المقدسة للناس في العالم 
 بالسيف والتهديد. يسوع أرسل تالميذه مسلحين بإسمه وكلمته وروحه القدس فيهم.  



َأَنا اَل َأْقِدُر َأْن  .  والطاعة هلل أبيه ولم يعمل شي من نفسه ولمجدهجاء في التواضع  يسوع 
هكذا نحن  . اَل َأْطُلُب َمِشيَئِتي َبْل َمِشيَئَة اآلِب الَِّذي َأْرَسَلِنيقال يسوع. َأْفَعَل ِمْن َنْفِسي َشْيئًا. 

َأْيضًا. َهَذا  ْنُظُر ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َما ُهَو ِلَنْفِسِه، َبْل ُكلُّ َواِحٍد ِإَلى َما ُهَو آلَخِريَن نَ اَل أيضا، ف
أدخلنا في خدمته وهو  وقدسنا وهو  س نفسه بموته على الصليبقد  الرب . ِفْكُر اْلَمِسيِح َيُسوعَ 

.  طماعين وال قاسيين تجاه الناسنميمة وال  حقد وال ومكرسين دون  قديسين يريد أن نكون 
يكونوا المؤمنين به  الروح القدس الواحد يريد أن  الكلمة والعمل في واحد مع هللا اآلب ب اليسوع 

م هي  ة كنيسته يدعون أن عقيد أما الذين . والعمل والشهادة والصالة في الكلمة أيضا واحد
 . ح صحي إلنجيل يحتاج إلى ت في ا الوحيدة الصحيحة فإن فهمهم 

انزعوا عنكم كل حقد ونقمة وغضب وصخب   :بروح يسوع يقول س لرسول بو الكتب لنا 
بعضكم بعضا كما  وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، شفوقين، مسامحين   وسباب وكل شر

َوَأَنا َقْد أَْعَطْيُتُهُم اْلَمْجَد الَِّذي أَْعَطْيَتِني ِلَيُكوُنوا  قال:  يسوعو آمين.  سامحكم هللا في المسيح. 
ِليَن ِإَلى َواِحٍد  َوِلَيْعَلَم اْلَعاَلُم َأنََّك َواِحدًا َكَما َأنََّنا َنْحُن َواِحٌد. َأَنا ِفيِهْم َوَأْنَت ِفيَّ ِلَيُكوُنوا ُمَكمَّ

وِح نعم. آِميَن.  َأْرَسْلَتِني َوَأْحَبْبَتُهْم َكَما َأْحَبْبَتِني.  ِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َوَمَحبَُّة هللِا َوَشِرَكُة الرُّ
   .اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. آِمينَ 


