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نعمة وسالم ومحبة من هللا أبينا ويسوع المسيح ربنا ومرحبا بكم إخوتي في االستماع لعظة  
إنجيل   . من هو ملك المجد هذا؟ هذا اللي نشوفه في طريق ملك المجد نحن نتكلم عن  اليوم و 

 باسم الرب يسوع المسيح:  النص . اليكم قراءة 24الى  12وااليات  12االصحاح ، يوحنا

وُرَشِليَم َفَأَخُذوا ُسُعوَف  اْلَغِد َسِمَع اْلَجْمُع اْلَكِثيُر الَِّذي َجاَء ِإَلى اْلِعيِد َأنَّ َيُسوَع آٍت ِإَلى أُ  َوِفي
َوَوَجَد  .  النَّْخِل َوَخَرُجوا ِلِلَقاِئِه َوَكاُنوا َيْصُرُخوَن: ُأوَصنَّا ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّبِ  َمِلُك ِإْسَراِئيلَ 

َصْهَيْوَن. ُهَوَذا َمِلُكِك َيْأِتي َجاِلسًا اَل َتَخاِفي َيا اْبَنَة   َيُسوُع َجْحشًا َفَجَلَس َعَلْيِه َكَما ُهَو َمْكُتوٌب:
َد َيُسوُع ِحيَنِئٍذ تَ  َذكَُّروا َأنَّ  َعَلى َجْحِش َأَتاٍن. َوَهِذِه اأُلُموُر َلْم َيْفَهْمَها تاَلِميُذُه َأوَّاًل َوَلِكْن َلمَّا َتَمجَّ

َكاَن اْلَجْمُع الَِّذي َمَعُه َيْشَهُد َأنَُّه َدَعا ِلَعاَزَر ِمَن  َهِذِه َكاَنْت َمْكُتوَبًة َعْنُه َوَأنَُّهْم َصَنُعوا َهِذِه َلُه. وَ 
  ِه اآلَيَة. اْلَقْبِر َوَأَقاَمُه ِمَن اأَلْمَواِت. ِلَهَذا َأْيضًا اَلَقاُه اْلَجْمُع أَلنَُّهْم َسِمُعوا َأنَُّه َكاَن َقْد َصَنَع َهذِ 

يِسيُّوَن َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ    ُهَوَذا اْلَعاَلُم َقْد َذَهَب َوَراَءُه. ، ُظُروا ِإنَُّكْم اَل َتْنَفُعوَن َشْيئاً انْ  :َفَقاَل اْلَفرِ 
َم َهؤاَُلِء ِإَلى ِفيُلبَُّس الَِّذي ِمْن   َوَكاَن ُأَناٌس ُيوَناِنيُّوَن ِمَن الَِّذيَن َصِعُدوا ِلَيْسُجُدوا ِفي اْلِعيِد. َفَتَقدَّ

: َيا َسيِ ُد ُنِريُد َأْن َنَرى َيُسوَع. َفَأَتى ِفيُلبُُّس َوَقاَل أَلْنَدَراُوَس ُثمَّ َقاَل  َبْيِت َصْيَدا اْلَجِليِل َوَسَأُلوهُ 
َد اْبُن اإِلْنَساِن.  اَعُة ِلَيَتَمجَّ َاْلَحقَّ اْلَحقَّ  َأْنَدَراُوُس َوِفيُلبُُّس ِلَيُسوَع َوَأمَّا َيُسوُع َفَأَجاَبُهَما َقْد َأَتِت السَّ

ِإْن َلْم َتَقْع َحبَُّة اْلِحْنَطِة ِفي اأَلْرِض َوَتُمْت َفِهَي َتْبَقى َوْحَدَها. َوَلِكْن ِإْن َماَتْت َتْأِتي  َأُقوُل َلُكْم: 
 ِبَثَمٍر َكِثيٍر. 

 هذا كالم هللا 

  كلحضور  . لإلحتفال بعيد الفصح جاؤوا .كانت مدينة أورشليم مليانة بالزوار من كل البلدان 
وعيد الفصح هو ذكرى خروج  شريعة موسى. بأمر من هللا لهم في  كان واجب اإلسرائيليين  

  من العبودية عند فرعون في مصر بأكثر من ألف وخمسميات سنة قبلالقديم  شعب إسرائيل 
ما غيرها  وهو  تهولكن لغرض آخر؛ له خط  ذهب الى مدينة أورشليمايضا . ويسوع الميالد

وكان هذا آخر أسبوع قبل  فجاء يسوع الى أورشليم  .الشيطان والرجال الدينيون رغم هجومات 
   في أيديهم أغصان النخل.و يهتفون وهم  ئهخرجوا للقافجاي  هسمعوا أن الناسو الفصح. 
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اْنُظُروا ِإنَُّكْم اَل   :َبْعُضُهْم ِلَبْعضٍ وقالوا غضبوا  فلما شافوا هذه األمور الدينيون أما رجال 
كما قال الرب  يسوع جاء شهدوا دون أن يفهموا أن   ُهَوَذا اْلَعاَلُم َذَهَب َوَراَءُه. ، َفُعوَن َشْيئاً ــ نْ ــ تَ 

َحتَّى َبَذَل اْبَنُه اْلَوِحيَد ِلَكْي اَل  اْلَعاَلَم أَلنَُّه هَكَذا َأَحبَّ هللُا في هذا االنجيل:  3 االصحاحفي 
 َمْن ُيْؤِمُن ِبِه، َبْل َتُكوُن َلُه اْلَحَياُة اأَلَبِديَُّة. لُّ كُ َيْهِلَك  

الن االيمان بإبن هللا يتطلب   آمنوا بيسوع قبلوها ويما قدروا ي شهدوا للحقيقة ولكنهم  ن و ديني ال
صعب للغاية بسبب كبرياء   وهذا. سلوكالتعليم و تغيير جدري في المعتقدات والتواضع و 
ِ َيْسَمُع كاَلَم  : يوما  هلو قهم عن هللا ب عدِ كشف حقيقتهم وريائهم وبُ يسوع   اإلنسان. َالَِّذي ِمَن َّللاَّ

يشوف هل    وتجعلههذه الكلمة توزن االنسان .  َأْنُتْم َلْسُتْم َتْسَمُعوَن أَلنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن َّللاَِّ ِلَذِلَك  َّللاَِّ 
 .. أم عمومي ال أصل له. أما االيمان فهو من السماع ليسوع. ثابت   إيمانه هو حقيقي

جاء في كتاب  كما    . راكبا على جحشيسوع الى أورشليم  دخلكان يوم االحد مثل اليوم لما 
ًا َيا اْبَنَة ِصْهَيْوَن اْهِتِفي َيا ِبْنَت ُأوُرَشِليَم. ُهَوَذا   زكريا في القرن الخامس: النبي ِاْبَتِهِجي ِجد 

كيف،    .َمِلُكِك َيْأِتي ِإَلْيِك. ُهَو َعاِدٌل َوَمْنُصوٌر َوِديٌع َوَراِكٌب َعَلى ِحَماٍر َوَعَلى َجْحٍش اْبِن َأَتانٍ 
حراس  هم لحو على الخيل و راكبين عاصمة راكبا على حمار؟ الملك يدخلون الالملك يدخل الى 

يسوع جاء في التواضع والسالم.  ،في الحقيقة . وأما يسوع فهو يدخل على جحش؟ متـسلحين 
: َلْيَتِك َأْنِت  على أورشليمع قال و . يسناسمن ال الخضوع والطاعةيطلب   غازليس كملك 

 . َولِكنَّ ذِلَك َمْحُجوٌب اآلَن َعْن َعْيَنْيكِ  ؛َأْيضًا ِفي َيْوِمِك َهَذا َعَرْفِت َما ِفيِه َساَلُمكِ 

اليهود   موت من أجل من أالم والفيها ينتظره كان وهو عالم بما  يسوع دخل مدينة أورشليم 
م لمواجهة   تـ ب  ـ ثفـ  وكل العالم.   .بعد أيام قليلة يبلالصالوثنيين و محكمة الدينيين و  وجهه وتقد 

وأوصن ا معناه:   .ُأوَصنَّا ُمَباَرٌك اآلِتي ِباْسِم الرَّبِ  َمِلُك ِإْسَراِئيلَ يصرحون: هم  و به  الناس رحب و 
قدموا  لي جاءت الناس و الفصح عيد  كان أسبوع و وهم اعتبروا يسوع ملك إسرائيل. خلص االن. 

أنه هو حمل   واعرفي يسوع دون أن  ب هم رحبوا. و موسى   شريعةحسب  الهيكل في حمالن   حائ ذب 
 هللا الذي يرفع خطاياهم.  

ومن يقدر يفهم  الرب أذهانهم ليفهموا الكتب المقدسة.  فتحما فهموا حتى  يسوعوحتى تالميذ  
 ةاليهود كانوا ينتظرون مسيحا قوي يطرد القوات الروماني خطة هللا إن لم يفتح الرب ذهنه؟ 



الذي له كل السلطان في  هو من أرض إسرائيل، ويسوع جاءهم وبشرهم بملكوت السماوات. 
َفَأْنُتْم   لنا يقول: كتب الرسول بولس يوضع رأسه.   أينحتى السماء وعلى األرض لم يكن له 

أغنانا   ِلَكْي َتْغَتُنوا َأْنُتْم ِبَفْقِرِه. َتْعِرُفوَن ِنْعَمَة َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح: َفِمْن َأْجِلُكُم اْفَتَقَر َوُهَو اْلَغِنيُّ 
 بمعرفة االب بالروح والحق واغنانا بااليمان والرجاء والمحبة اإللهية. وأغنانا بالروح القدس. 

كانت   . ِإَلى ِفيُلبَُّس َوَسَأُلوُه: َيا َسيِ ُد ُنِريُد َأْن َنَرى َيُسوعَ  واَتَقدَّمعن يسوع و أيضا ُيوَناِنيُّوَن سمع وَ 
  الخامسالقرن هم سقراط الذي عاش في ي من معلموالكون  حول الحياة  فيلسوفية عندهم أفكار 

ه  لكن  تفسير األساسي للكون والحياة.يجد الل  يبحث  متعمق في العلومسقراط  كان .  د قبل الميال
خسارته، بل استمر في بحثه  بالطبع سقراط ما توقف عند   .سراخ نفسه   جبرلم يجد جوابا بل 
، وهو الذي قال أنه يعرف أنه يعرف أنه خاسر، وإذا كنت أعرف أني أعرف  في ميدان الفكر

فاستمر في  فمعناه أن البحث الصحيح يجب أن يبدأ بشجاعة في داخل االنسان.  أني خسرت
 .  خالق ال الفعل Logos الكلمة هو في شيء كل أصل  أن  الى حقيقةحتى وصل بحثه  

الكلمة الذي به خلق هللا كل  يسوع المسيح في  وهذه الحقيقة: الكلمة الفعالة اإلبداعية ظهرت 
َوَكاَن  ِفي اْلَبْدِء َكاَن اْلَكِلَمُة َواْلَكِلَمُة َكاَن ِعْنَد هللِا.  حيث يقول:اإلنجيل شي كما جاء في هذا 

ْن َأيُّ  َن ُكلُّ َشْيٍء َوِبَغْيِرِه َلْم َيَتَكوَّ  َشْيٍء ِممَّا  اْلَكِلَمُة ُهَو هللُا. ُهَو َكاَن ِفي اْلَبْدِء ِعْنَد هللِا. ِبِه َتَكوَّ
َن. ِفيِه َكاَنِت اْلَحَياُة. َواْلَحَياُة َهِذِه َكاَنِت ُنوَر النَّاسِ  ُهَو   ،أَلنَُّه َقاَل َفَكانَ   9:  33مزامير ...  َتَكوَّ

  يةفعالالالنعمة و و قوة ال بنـفس. هو كلمة هللا يتكلم  هللا يتكلملما يسوع يتكلم فإن  .َأَمَر َفَصارَ 
اْلَكِلَمُة َصاَر َبَشرًا َوَخيََّم َبْيَنَنا َوَنْحُن َرَأْيَنا َمْجَدُه َمْجَد اْبٍن َوِحيٍد  كلمته. ال فرق بين هللا و   نال

 .  النِ ْعَمِة َواْلَحق ِ  َمْمُلوءاً ِعْنَد اآلِب َوُهَو 

يِسيُّوَن و  من يسوع،  وا اشتكهم  لما و  . معوا وشافوا العجائب من إبن هللا ومع هذا ما آمنواساْلَفرِ 
أكيد أنهم فهموا    . وجدوا يسوعجاؤوا وسمعوا وشافوا و َيُسوَع. يروا يطلبون أن ُيوَناِنيُّوَن   جاء

 عل ممثل يسوع على حبة الحنطة اللي تسقط وتموت لكي تعطي حياة. معلمهم القديم سقراط 
النجاح ليس أنك لم تسقط أبًدا،  السقوط ليس النهاية، بل بداية نجاح. أن الخسارة تنتج الفلح. 

السقوط  ك. فال تــفشل إذا سقطت ورأيتك آخرين ينجحون. سقوطمن وقف أنك ت النجاح هو 
 عقل للتفكير والبحث. الاالنسان  وهبهللا .  حيث سقطتأنك تبقى  ليس فشال. الفشل هو 



جعل  الذي هو هللا إال أن  لليهود.  موسىشريعة  كانت  لليونانيين مابالنسبة ت الفلسفة كان ف
اْلَمْخُزوَنِة ِفيِه  يسوع في  واجدت الحكمة والفهم ت مشي معا حتى جاء تمام الزمان فكل شيء ي 

، اْلَحِريِص  ُطوَبى ِلإِلْنَساِن الَِّذي َيْسَتِمُع إلَ ا. قالت الحكمة سابقا:  ُكُنوُز اْلِحْكَمِة َواْلَمْعِرَفِة ُكلُّهَ  يَّ
َهِر ِعْنَد َأْبَواِبي، َحاِرسًا َقَواِئَم َمَصاِريِعي   أَلنَّ َمْن َيِجُدِني َيِجُد اْلَحَياَة َوَيَناُل ِرًضى ِمَن  َعَلى السَّ

يشير  حكمة هللا ويسوع  . ُكلُّ ُمْبِغِضيَّ ُيِحبُّوَن اْلَمْوتَ   ،َوَمْن ُيْخِطُئ َعنِ ي َيُضرُّ َنْفَسهُ  ،الرَّب ِ 
َكاَن َيْعِرُف اْلَجِميَع َوَلْم  .  أيضا اليونانيين فكر يسوع يعرف . الحياة لكثيرين بسببهو الى موته 

أعطى جواب قبل ما   َيُكْن ُمْحَتاجًا َأْن َيْشَهَد َأَحٌد َعِن اإِلْنَساِن أَلنَُّه َعِلَم َما َكاَن ِفي اإِلْنَساِن. 
حبة القمح التي  يسوع هو  . الغلةه في فخسارة ما يبدو  مأن  هم سؤالهم. كشف ل اليونانيون  طرح

 لتنتج ثمار البر والحياة. تسقط على األرض وتموت 

  . أو العرب سواء من اليهود أو اليونانيين للخالص لكل من يؤمن به  قدرة هللا وحكمة هللا إنه 
  يوما ِفيِلبُُّس  ؤالس ب  يذكرنايسوع. حب وا يشوفوا اليونانيون  كل من يدعو باسم الرب يخلص. 

ُة الطَِّويَلُة َوَأَنا . في ذاك اليوم َسيِ ُد َأِرَنا اآلَب َوَكَفاَنا َيايسوع: ل َأَجاَبُه َيُسوُع: َمَضْت َهِذِه اْلُمدَّ
كما قال سمعان الشيخ البار لما رأى .  ِفيِلبُُّس؟ الَِّذي َرآِني َرَأى اآلبَ  َمَعُكْم َوَلْم َتْعِرْفِني َيا

يِ ُد، اآلَن ُتْطِلُق َعْبَدَك ِبَساَلٍم َحَسَب  يسوع طفال و  َحَمَلُه َعَلى ِذَراَعْيِه َباَرَك هللَا َوَقاَل: َأيَُّها السَّ
ُعوِب ُكلِ َها، ُنوَر ِهَداَيٍة ِلأُلَمِم   َخاَلَصكَ َوْعِدَك َفِإنَّ َعْيَنيَّ َقْد َأْبَصَرَتا  َمُه ِإَلى الشُّ الَِّذي َهيَّْأَتُه ِلُتَقدِ 

 .  َوَمْجدًا ِلَشْعِبَك ِإْسَراِئيلَ 

  تلعدل والسالم عكس اإلمبراطورياه هو ملك اكُملْ . فهو الملك الذي إبن االنسانيسوع 
ْك ِبَحَياِتِه َيْخَسْرَها؛  ملك المسيح هو ملك هللا الذي ليس له نهاية.  البشرية الوحشية.  َمْن َيَتَمسَّ

في  يقول لنا يسوع في مكان آخر في االنجيل.   َفِإنَُّه َيْرَبُحَها. َوَمْن َيْخَسْر َحَياَتُه ِمْن َأْجِلي
 ِبي َأَنا َبْل ِبالَِّذي َأْرَسَلِني،  َمْن ُيْؤِمْن ِبي َفُهَو ُيْؤِمُن الَ نهاية هذا االصحاح يقول الرب يسوع:  

 . آمين.  َوَمْن َرآِني َرَأى الَِّذي َأْرَسَلِني. ِجْئُت ِإَلى اْلَعاَلِم ُنورًا، َفَمْن آَمَن ِبي اَل َيْبَقى ِفي الظَّاَلمِ 

ُقوِط َحتَّى ُيوِصَلُكْم ِإَلى  اْلُمُثوِل َأَماَمُه ِفي اْلَمْجِد ُمْبَتِهِجيَن َواَل َعْيَب  َوِلْلَقاِدِر َأْن َيْحُرَسُكْم ِمَن السُّ
ْلَطُة ِمْن  َقْبِل َأْن َكاَن  ِفيُكْم. لِلِ اْلَواِحِد ُمَخلِ ِصَنا ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح َربِ َنا اْلَمْجُد َواْلَجاَلُل َواْلُقْدَرُة َوالسُّ

 .  آِمين  ،الزََّماُن َواآلَن َوَطَواَل اأَلْزَمانِ 


