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.  21الى  19. عظتنا اليوم هي من إنجيل يوحنا االصحاح الخامس واالعداد عليكمالسالم 
 اليكم القراءة باسم الرب يسوع المسيح: 

 
َيْنُظُر  ا َفَقاَل َيُسوُع َلُهُم: اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: اَل َيْقِدُر ااِلْبُن َأْن َيْعَمَل ِمْن َنْفِسِه َشْيئًا ِإالَّ مَ 

أَلنَّ اآلَب ُيِحبُّ ااِلْبَن َوُيِريِه َجِميَع    اآلَب َيْعَمُل. أَلْن َمْهَما َعِمَل َذاَك َفَهَذا َيْعَمُلُه ااِلْبُن َكَذِلَك.
 اآلَب ُيِقيُم اأَلْمَواَت  أَلنَُّه َكَما َأنَّ  َأْنُتْم.  واـ بُ ــَعجَّ ـــتَ ـــَما ُهَو َيْعَمُلُه َوَسُيِريِه أَْعَمااًل أَْعَظَم ِمْن َهِذِه ِلتَ 

   َوُيْحِيي َكَذِلَك ااِلْبُن َأْيضًا ُيْحِيي َمْن َيَشاُء. 

 كلمة للا هذه 
 

األموات  هذه أعمال للا العظيمة في يسوع المسيح. للا أعطاه أن يقيم  يسوع يعطي الحياة.
لهذا  . اِلْبَن َأْيضًا َأْن َتُكوَن َلُه َحَياٌة ِفي َذاِتهِ أَلنَُّه َكَما َأنَّ اآلَب َلُه َحَياٌة ِفي َذاِتِه َكَذِلَك أَْعَطى ا 

يفدي الخطاة بموته على الصليب لكي يمنح الحياة لكل من  هلل الى العالم: ل  الغرض جاء إبن
  ،َوْحَدَهاَتُمْت َفِهَي َتْبَقى َقْع َحبَُّة اْلِحْنَطِة ِفي اأَلْرِض وَ ــ ِإْن َلْم تَ  حقيقة طبيعية.هذه  يؤمن به. 

السلطة أن  لهكانت . هباختيار   هحيات   أعطىوالرب يسوع  .َوَلِكْن ِإْن َماَتْت َتْأِتي ِبَثَمٍر َكِثيرٍ 
. نعم. يسوع هو الذي صلب هذه الوصية تلقيتها من أبي ويقول: ستردها. ي السلطة أن بذلها و ي 

 . ولهذا فهو يعطي الحياة ومات وهو قام أيا منتصرا على الموت. فهو حي الى االبد
 

،  أما الجسد فال يفيد شيئا الروح هو الذي يعطي الحياة : االنجيللنا الرب يسوع في ويقول 
بالكلمة وأعطى  كل شيء خلق    هذه حقيقة إلهية. للا .الكالم الذي كلمتكم به هو روح وحياة

يه  فد. كلمة للا في الجسالمسيح هو  يسوع أن   الكتاب المقدس بشرناالقدس. و  الحياة بالروح
َوالنُّوُر ُيِضيُء ِفي   ِفيِه اْلَحَياُة َواْلَحَياُة َكاَنْت ُنوَر النَّاسِ ة وطبيعة إلهية. كانت طبيعة إنساني 

  هواضهدو  كرهوهاْلَيُهوُد . و سبتالكل يوم حتى كان يعمل أعمال للا   الظُّْلَمِة َوالظُّْلَمُة َلْم ُتْدِرْكُه.



ُلوُه  ـــ تُ ـــَأْن َيقْ  اُبو ـــلَ ـــــ طَ و ،  الذي كان ممنوع العمل فيه حسب شريعة موسى  ألنه خالف سنة السبت
:  الذي يقول المزامير في  للا  كالموا انساليهود  و  .مساويا نفسه باهلل نه قال إن للا أبوهأيضا أل

ُموا  ُموا ِللرَّبِ  َيا َأْبَناَء للِا َقدِ     .ِللرَّبِ  َمْجدًا َوِعز اً َقدِ 
 

روح المقدس. على سبيل المثال في سفر المزامير يقول  في الكتابواضح  الهوت يسوع 
. َقاَل ِلي: َأْنَت اْبِني. َأَنا اْلَيْوَم َوَلْدُتكَ المسيح:    . ومكتوبِإنِ ي ُأْخِبُر ِمْن ِجَهِة َقَضاِء الرَّبِ 

. ويقول كذلك:  ِلَربِ ي: اْجِلْس َعْن َيِميِني َحتَّى َأَضَع أَْعَداَءَك َمْوِطئًا ِلَقَدَمْيكَ َقاَل الرَّبُّ : ايضا
  َذِبيَحًة َوُقْرَبانًا َلْم ُتِرْد َوَلِكْن َهيَّْأَت ِلي َجَسدًا.  المسيح ِلَذِلَك ِعْنَد ُدُخوِلِه ِإَلى اْلَعاَلِم َيُقولُ 

. ُثمَّ ُقْلُت: َهَئَنَذا َأِجيُء. ِفي َدْرِج اْلِكَتاِب َمْكُتوٌب َعنِ ي أَلْفَعَل  ِبُمْحَرَقاٍت َوَذَباِئَح ِلْلَخِطيَّ  ِة َلْم ُتَسرَّ
 ...  على األرض.   . فيه طبيعة للا وطبيعة إنسانالحي  المسيحهذه أقوال  َك َيا َأهلُل.ــــ تَ ـــ َمِشيئَ 

 
ل بكل ملئه وأن  حِ فيه سر للا أن يَ ُصوَرُة للِا َغْيِر اْلَمْنُظوِر،  إنه. الربأنا واآلب واحد. يقول 

أعمال يسوع هي أعمال  . إذ أحل السالم بدمه على الصليب يصالح به كل شيء مع نفسه
من جهة الروح وإبن  إبن للا  إنهأبيه. فكر يسوع هو فكر للا و للا وأقوال يسوع هي أقوال للا 

  ك القدوس المولود من قال لها: و المالك جبرائيل القديسة مريم بشر  الجسد. االنسان من جهة 
َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب الَِّذي ِبِه  : ليسوع عدة مرات من السماءنفسه ح للا وصر  يدعى إبن للا.  

   َيْنُظُر اآلَب َيْعَمُل. َما  اَل َيْقِدُر ااِلْبُن َأْن َيْعَمَل ِمْن َنْفِسِه َشْيئًا ِإالَّ يسوع يقول:  و . ُسِرْرتُ 
 

  ارسل لهم الروح القدس... فسه. ليست من الناس.كل هذه التصريحات هي من المسيح ن 
عمدوهم باسم اآلب واالبن  يلمذوا جميع األمم و ـــ ت يو وصية لتالميذه أن يذهبوا فهو أعطى ال
كل األيام إلى انتهاء  وها أنا معكم وقال: م به. اهعلموهم يعملوا بكل ما أوصي ي و  والروح القدس

للا نفسه.  هو إن لم يكن الى إنتهاء الزمان . من له القدرة ان يكون معنا كل االيمان الزمان
اَل َتْضَطِرْب  ويقول:  .دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى األرض والرب يسوع يقول: 

ِ َفآِمُنوا ِبي     .ُقُلوُبُكْم. َأْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباهللَّ



 
َلْيَس ِمْن َدٍم َواَل ِمْن  فهو يعطيك الحق أن تكون من أوالد للا الذين ولدوا بالمسيح لما تؤمن 

تؤمن بالمسيح فأنت تؤمن باهلل الن الرب    لما .َبْل ِمَن ّللاَِّ  إنسانَمِشيَئِة َجَسٍد َواَل ِمْن َمِشيَئِة 
للا أرسل كلمته في جسد إنسان والرب يسوع أرسل الروح هو صورة للا غير المنظور.  يسوع 

 القدس من السماء على تالميذه والروح القدس هو يشهد مع أرواحنا أننا أوالد للا االب.  
 

الروح القدس يشهد ليسوع المسيح أيضا ويشهد أن به لنا الغفران والحياة االلهية األبدية فينا.  
َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ  في هذا االصحاح:  24ي العدد فوالرب يسوع وع دنا بقوله العظيم 

ْنَتَقَل ِمَن  َمْن َيْسَمُع كاَلِمي َوُيْؤِمُن ِبالَِّذي َأْرَسَلِني َفَلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة َواَل َيْأِتي ِإَلى َدْيُنوَنٍة َبْل َقِد ا
  يسوع أَْعَطاللا االب . القدوس روحبال يحب اآلب  االبناالب يحب االبن و  .اْلَمْوِت ِإَلى اْلَحَياةِ 

  االله ْعِرفنَ َأْن  هي  ِهَي اْلَحَياُة اأَلَبِديَّةُ َوَهِذهِ  يقبله.يًَّة ِلُكلِ  َمْن  ِلُيْعِطَي َحَياًة َأَبدِ ُسْلَطانًا َأْن 
  ُه.َوَيُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذي َأْرَسلَ  هاْلَحِقيِقيَّ َوْحدَ 

 
أَلنََّك َأْنَت َيا َربُّ َصاِلٌح َوَغُفوٌر  ونقول:  86هذا وعد للا ونحن نرفع هذا الحمد من المزمور  

اِعيَن ِإَلْيَك.   َعاِتي.ِاْصَغ َيا َربُّ ِإَلى َصاَلِتي َوَأْنِصْت ِإَلى َصْوِت َتَضرُّ  َوَكِثيُر الرَّْحَمِة ِلُكلِ  الدَّ
  أَلنََّك َعِظيٌم َأْنَت َوَصاِنٌع َعَجاِئَب َأْنَت للُا َوْحَدَك.  ِفي َيْوِم ِضيِقي َأْدُعوَك أَلنََّك َتْسَتِجيُب ِلي

ْد َقْلِبي ِلَخْوِف اْسِمَك.  كَ ـ َك َأْسُلْك ِفي َحق ِ ـ َعلِ ْمِني َيا َربُّ َطِريقَ  ُكلِ   َأْحَمُدَك َيا َربُّ ِإَلِهي ِمْن  َوحِ 
ْهِر. ُد اْسَمَك ِإَلى الدَّ وِح اْلُقُدِس .  آمين  َقْلِبي َوُأَمجِ  ِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح َوَمَحبَُّة للِا َوَشِرَكُة الرُّ

 .َمَع َجِميِعُكْم. آِمينَ 


