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 الليفي الحقيقة؟ هذا هو من بعده. مذا يقصد ومذا قال من هللا  السيد يسوع المسيح قال أن معزي يأتي
  كميلعسالم وال .األربعة األولى وااليات  16 الى االصحاح 26 :15يوحنا، االصحاح  في إنجيل ه االنتأمل

الَّذِّي  اْلُمَعزِّي َوَمَتى َجاَء  يسوع: قال. وتوّقعهقدوم المعزي  وه موضوعوالهذا التأمل االستماع لومرحبا في 
ُلُه  ْندِّ اآلبِّ اْلَحقِّّ ُروُح اآلبِّ َأَنا إَِّلْيُكْم مَِّن َسُأْرسِّ َأْنُتْم َأْيضًا أَلنَُّكْم  َوَتْشَهُدوَن لِّي َيْشَهُد َفُهَو  َيْنَبثُِّق الَّذِّي مِّْن عِّ

َن َمعِّي  َسُيْخرُِّجوَنُكْم مَِّن اْلَمَجامِّعِّ َبْل َتْأتِّي َساَعٌة فِّيَها َيُظنُّ ُكلُّ   َقْد َكلَّْمُتُكْم بَِّهَذا لَِّكْي اَل َتْعُثُروا.. البدايةمِّ
 ِّ ْدَمًة ّلِلَِّّ ُم خِّ َوَسَيْفَعُلوَن َهَذا بُِّكْم أَلنَُّهْم َلْم َيْعرُِّفوا اآلَب َواَل َعَرُفونِّي. َلكِّنِّّي َقْد َكلَّْمُتُكْم بَِّهَذا َمْن َيْقُتُلُكْم َأنَُّه ُيَقدِّّ

َن اْلبَِّداَيةِّ أَلنِّّي ُكنْ  اَعُة َتْذُكُروَن َأنِّّي َأَنا ُقْلُتُه َلُكْم. َوَلْم َأُقْل َلُكْم مِّ   ُت َمَعُكْم.َحتَّى إَِّذا َجاَءتِّ السَّ

 له كل المجد   ربنا يسوع المسيحذا كالم ه

  يكون آخر  أعلن مجيء نبيع إبن هللا يسو هل   ؟البعض به كما يدعي   من هو المعزي؟ هل هو نبي 
َأْنبَِّياُء  في إنجيل مّتى، يقول يسوع أن عقيدتهم خاطئة. هل هذا صحيح؟ ال بالطبع.  ؟رحمة للعالمين 

لُّوَن َكثِّيرِّيَن. ون َكَذَبٌة َكثِّيُروَن َيُقومُ  من هو المعزي؟ إذن  َقْد َكلَّْمُتُكْم بَِّهَذا لَِّكْي اَل َتْعُثُروا.: االن يقولو  َوُيضِّ
سكب روحه  ي هوّعد أن ،في العهد القديمهللا . يسوع االبن  وروحاآلب هو روح و  الروح القدس هو المعزي 

ْندِّ اآلبِّ اْلَحقِّّ ُروُح المعزي اآلبِّ مَِّن  يرسل هو يعلن أن الرب يسوع االن على كل بشر. و  الَّذِّي مِّْن عِّ
الروح القدس  هو المعزي  .البدايةمَِّن  هَمعكانوا ْم هُ َأْيضًا أَلنَّ له تالميذه  ْشَهدُ يَ وَ  سوعلِّيَيْشَهُد َفُهَو َيْنَبثُِّق 

  .في الحق ويعزيهم ويثبتهم هو يقودهم في الحقإسمه و و  كلمتهبون لذين يحبونه ويح ل هللااللي أرسل إبن 

وُح ُهَو الَّذِّي ُيْحيِّي. َأمَّا : الروح القدس يعطي الحياة، كما بشر به الرب يسوع في هذا االنجيل قائال َالرُّ
ان المعزي ليس  مرة أخرى يجب أن نقول . اْلَجَسُد فاَل ُيفِّيُد َشْيئًا. َاْلكاَلُم الَّذِّي ُأَكلُِّمُكْم بِّهِّ ُهَو ُروٌح َوَحَياةٌ 

د ـمجّ فهو  .الفدائي هعمللشهد إلبن هللا و لم يو  اآلب ن عند منبثــق ي ذاك الشخص لم الننبي االسالم  
ويقول  إبن هللايعّلم عكس ما علمه  منأي و خطأ وتجديف. كلها تعليمه و إسمه على الناس.  فرض نفسه و 

 اآلتي. العالم في  الفي هذا العالم و ال  لمجدفل ان غفر  ن القال أيسوع و  ؛هو مجدففكذب عن الروح ال

يَن ثَِّياَب اْلُحْمالنِّ  . إنتبهوا لما تسمعون : لناالرب  قالو  يَن َيْأُتوَن إَِّلْيُكْم اَلبِّسِّ الِّيَن الَّذِّ اِّْحَذُروا اأَلْنبَِّياَء الدَّجَّ
َفةٌ  َئاٌب َخاطِّ لِّ ذِّ اخِّ َن الدَّ ْم َتْعرُِّفوَنُهمْ مِّْن  ؛ َوَلكِّنَُّهْم مِّ لُّوَن األنبياء الكذبة و .  ثَِّمارِّهِّ َقائِّلِّيَن َساَلٌم لَِّمْن  الناس ُيضِّ

ْم َطَعامًا، َوُيْعلِّ  يهِّ به نعرف  والمجد هلل الذي أعطانا الروح الذي .ُنوَن اْلَحْرَب َعَلى َمْن اَل ُيْلقُِّم َأْفَواَهُهمْ ــُيْعطِّ
الحق ونعرف أننا في الحق، يسوع الذي قال: أنا هو الطريق والحق والحياة، فال أحد يأتي الى اآلب إال  

يُع َأَحٌد  كما جاء في الكتاب: بي. بروح الرب نقول بفرح وأيمان ورجاء ومحبة: يسوع هو رب.  اَل َيْسَتطِّ



وحِّ اْلُقُدسِّ  وُح اْلُقُدُس المعزي يسوع هو كلمة هللا المتجسد. و . َأْن َيُقوَل: َيُسوُع َربٌّ إِّالَّ بِّالرُّ ألنَُّه  َيْشَهُد َله الرُّ
. هو اختارهم  هالرب منذ البداية الن النهم كانوا معالقدس  ويشهد له تالميذه أيضا بالروح ُهَو اْلَحقُّ َذاُتُه.

 .  يقين الحياة االبديةونحن كذلك نشهد إلبن هللا ألننا ذقنا جوده وحالوة غفرانه ومحبته ونحن في 

والشاهد  المعينو هو المحامي والشفيع والمساند وثمره في المؤمن هو المحبة و  المعزي هو الروح القدس
فهو يسكن فينا كما يبشرنا  أبا أبانا.  هللا ننادي همع أرواحنا أننا أوالد هللا وب ليسوع فينا ويشهد يشهد الذي 

اكِّنِّ فِّيُكْم َوالَّذِّي ُهَو َلُكْم مَِّن هللاِّ  الرسول بولس قائال:  وحِّ اْلُقُدسِّ السَّ َأَما َتْعَلُموَن َأنَّ َجَسَدُكْم ُهَو َهْيَكٌل لِّلرُّ
ُكْم أَلنَُّكْم َقدِّ اْشُترِّيُتْم بِّفِّْدَية   ْلكًا أَلْنُفسِّ ُكمْ  ؟َوَأنَُّكْم َأْنُتْم َلْسُتْم مِّ ُدوا هللَا فِّي َأْجَسادِّ هللَا  . صحيح، الن  إَِّذْن َمجِّّ

يَرةِّ   ال تحزنوا الروح القدس الساكن فيكم.  . أَْعَطاَنا اَل ُروَح اْلُجْبنِّ َبْل ُروَح اْلُقوَّةِّ َواْلَمَحبَّةِّ َواْلَبصِّ

ما  وحنا في االضطهاد. السيما يثبتهم في إسم يسوع  يقودهم في الحق و و  المؤمنينالروح القدس هو يعزي 
. لنا كلمة هللا أن ال شي وال أحد  العالمتغرب نار االضطهاد المشتعلة على إخوتنا من أجل يسوع في سن

َأْن ُيْنقَِّذ اأَلْتقَِّياَء  فرَ َيعْ هللا ونحن نعلم أن  ة هللا التي لنا في إبنه يسوع مخلصنا. بيقدر يفصلنا على مح 
ينِّ  َن التَّْجرَِّبةِّ َوَيْحَفَظ اأَلَثَمَة إَِّلى َيْومِّ الدِّّ يقِّ : ايضا مكتوب كما هو . للعقاب مِّ دِّّ َومِّْن   ،َكثِّيَرٌة هَِّي َباَلَيا الصِّّ

. يهِّ الرَّبُّ َها ُيَنجِّّ يعِّ هِّ َوُكلُّ َمنِّ  َجمِّ  وال يخيب أبدا.  اتََّكَل َعَلْيهِّ اَل ُيَعاَقُب.الرَّبُّ َفادِّي ُنُفوسِّ َعبِّيدِّ

فنحن في العالم  . إِّْن َكاَن اْلَعاَلُم ُيْبغُِّضُكْم َفاْعَلُموا َأنَُّه َقْد َأْبَغَضنِّي َقْبَلُكمْ : قال يسوعلمذا يبغضنا العالم؟  
ُض مَِّن اْلَعاَلمِّ نا اْخَتر يسوع مَِّن اْلَعاَلمِّ َبْل ولكننا ليسنا  َتْأتِّي فِّيَها َيُظنُّ ُكلُّ  َساَعٌة وقال أن  اْلَعاَلُم. نالَِّذلَِّك ُيْبغِّ

ِّ وَ المسيحيين  َمْن َيْقُتلُ  ْدَمًة ّلِلَِّّ يسوع  ربنا   .َسَيْفَعُلوَن َهَذا بُِّكْم ألَنَُّهْم َلْم َيْعرُِّفوا اآلَب َواَل َعَرُفونِّيهم َأنَُّه َقّدم خِّ
ال نستغرب. االضطهاد أتي ي رسل الروح القدس المعزي لتالميذه ولكل المؤمنين بإسمه حتى أنه عندما أ
فينا وشهادتنا هي مبنية على شهادة األنبياء والرسل الذين تنبأوا  بوجود روح الرب شهادتنا إلبن هللا  لهذا و 

يُح َويَ بالروح القدس أنه  َر بِّاْسمِّهِّ   ُقوَم مِّْن َبْينِّ اأَلْمَواتِّ فِّي اْلَيْومِّ الثَّالِّثِّ َكاَن اَلُبدَّ َأْن َيَتَألََّم اْلَمسِّ َوَأْن ُيَبشَّ
   .بِّالتَّْوَبةِّ َوُغْفَرانِّ اْلَخَطاَيا فِّي َجمِّيعِّ اأُلَممِّ 

هِّ آَيات  ُأْخَرى  يقول:هذا كتب في نهاية إنجيله   التلميذ يوحنا ْن فِّي  َوَقْد َأْجَرى َيُسوُع َأَماَم َتاَلمِّيذِّ َكثِّيَرًة َلْم ُتَدوَّ
يُح اْبُن هللاِّ َولَِّكْي َتُكونَ  ُنوا بَِّأنَّ َيُسوَع ُهَو اْلَمسِّ َنْت لِّتْؤمِّ هِّ اآلَياُت َفَقْد ُدوِّ . َوَأمَّا َهذِّ  َلُكْم َحَياٌة بِّاْسمِّهِّ إِّْذ  اْلكَِّتابِّ

ُنوَن. بطرس  تزعزع لما يحدث االضطهاد. ن ما  حتىوكالم الرب هو لنا أيضا حذر تالميذه  يسوع   ُتْؤمِّ
بَّاءُ كتب بروح يسوع يقول:  ْختَِّبارُِّكْم َوَكَأنَّ َأْمرًا  ،َأيَُّها اأَلحِّ ْنَدُكْم الِّ َلَة عِّ َهادِّ اْلُمْشَتعِّ اَل َتْسَتْغرُِّبوا َناَر االْضطِّ

يَح فِّي اآلاَلمِّ اآلَن اَلُبدَّ َأْن َتْفَرُحوا بُِّمَشاَرَكتِّهِّ فِّي  َوإِّنََّما اْفَرُحوا أَلنَُّكْم َكَما ُتَشارُِّكوَن اْلمَ  ،َغرِّيبًا َقْد َأَصاَبُكمْ  سِّ
هِّ  ْنَد ُظُهورِّ َمْجدِّ ،   ؛االْبتَِّهاجِّ عِّ يحِّ َفُطوَبى َلُكْم أَلنَّ ُروَح اْلَمْجدِّ َهاَنُة ألَنَُّكْم َتْحمُِّلوَن اْسَم اْلَمسِّ َقْتُكُم اإلِّ َفإَِّذا َلحِّ

َما مِّ َأْي ُروَح هللاِّ َيْسَتقِّرُّ َعَليْ  رَِّقةِّ َأْو َغْيرِّهِّ َقابًا َعَلى َشرّ  اْرَتَكَبُه َكاْلَقْتلِّ َأوِّ السَّ َن  ُكْم. اَل َيُكْن َبْيَنُكْم َمْن َيَتَألَُّم عِّ



يٌّ َفَعَلْيهِّ َأالَّ  يحِّ َد هللَا   اْلَجَرائِّمِّ َأوِّ التََّدخُّلِّ فِّي ُشُؤونِّ اآلَخرِّيَن َوَلكِّْن إِّْن َتَألََّم َأَحُدُكْم ألَنَُّه َمسِّ َيْخَجَل، َبْل َأْن ُيَمجِّّ
ْسمِّ   .أَلْجلِّ َهَذا االِّ

الذين ينظرون إلينا بكره   ناسه يأتي من العائلة واألصدقاء والجيران والاختبرناما كعرفه و ناالضطهاد كما 
ومن طهرهم؟ ومن يبررهم؟ يسوع جاي وهو يجازي كل واحد حسب . هم طاهريننا مجرمين و أن واحتقار ك

يكشف خفايا القلوب وال يجد الشخص أين يختبئ وال من ينوب عليه. مذا يقول؟ يضل صامتا.  و أعماله 
يَع النَّاسِّ َيْخُلُصوَن َولَمْعرِّفَ ال يريد الحد الهالك، بل هللا  يرتعد خوفا وهو يشوف ما ينتظره.  ةِّ  ُيرِّيُد َأنَّ َجمِّ

يُح َيُسوُع الَّذِّي َبَذَل َنْفسَ  اْلَحقِّّ ُيْقبُِّلوَن. ْنَساُن اْلَمسِّ ٌد َوُهَو اإلِّ يُط َبْيَن هللاِّ َوالنَّاسِّ َواحِّ ٌد َواْلَوسِّ ُه فِّْدَيًة َفإِّنَّ هللَا َواحِّ
ةِّ  هِّ َشَهاَدٌة ُتَؤدَّى فِّي َأْوَقاتَِّها اْلَخاصَّ . َهذِّ َوضًا َعنِّ اْلَجمِّيعِّ  . عِّ

هِّ َونِّْعَمتِّهِّ الَّتِّ هللا  َسًة اَل َعَلى َأَساسِّ أَْعَمالَِّنا َبْل بُِّموجِّبِّ َقْصدِّ َبْت َلَنا فِّي  َخلََّصَنا َوَدَعاَنا إَِّلْيهِّ َدْعَوًة ُمَقدَّ ي ُوهِّ
َنا َيُسوَع اْلمَ  َنةِّ اأَلَزلِّ َوالَّتِّي أُْعلَِّنتِّ اآلَن بُِّظُهورِّ ُمَخلِّصِّ يحِّ َيُسوَع َقْبَل َأْزمِّ يحِّ الَّذِّي َسَحَق اْلَمْوَت َوَأَناَر اْلَمسِّ سِّ

يلِّ  ْنجِّ  .  اْلَحَياَة َواْلُخُلوَد بِّاإلِّ

لسماء من حيث جاء أرسل  الى افاعه ـيعلمهم ويدافع عندهم، وبعد إرتهو لما كان يسوع مع التالميذ كان 
صادقة  هي حق و   وشهادتهممعهم ليسوع المسيح  شهد ليمن اآلب ليسكن فيهم المعزي لهم الروح القدس 

يسوع المسيح إبنه الوحيد خلص الثمن   الخبر المنعش المفرح أن هللا يحبنا وأنوهي وصلت الينا بنفس 
إِّنَُّكْم َلْم  : كما جاء في الكتاب اآلب،  أَْهلِّ َبْيتِّ هللاِّ ليشترينا من عبودية الشر والخطيئة ويطهرنا لنكون  

، َبْل نِّْلُتْم ُروَح ُبُنوَّة  بِّهِّ َنْصُرُخ: َأَبا َأَباَنا يُدُكْم إَِّلى اْلَخْوفِّ يَّة  ُيعِّ وُح َنْفُسُه َيْشَهُد َمَع   ؛َتَناُلوا ُروَح ُعُبودِّ َفالرُّ
َنا بَِّأنََّنا َأْواَلُد هللاِّ. َوَما ُدْمَنا َأْواَلدًا َفَنْحُن َأْيضًا َوارُِّثوَن َوَرَثُة  . َوإِّْن ُكنَّا  َأْرَواحِّ ْرثِّ يحِّ فِّي اإلِّ هللاِّ َوُشَرَكاُء اْلَمسِّ

 نعم.   اآلَن ُنَشارُِّكُه فِّي ُمَقاَساةِّ األََلمِّ َفأَلنََّنا َسْوَف ُنَشارُِّكُه َأْيضًا فِّي التََّمتُّعِّ بِّاْلَمْجدِّ.

ْصُن َحَياتِّي مِّمَّْن َأْرتَ ا ي مِّمَّْن َأَخاُف؟ الرَّبُّ حِّ ُب؟لرَّبُّ ُنورِّي َوَخاَلصِّ يَّ َفاَل  أمين. عِّ َمْزُموٌر لَِّداُوَد َالرَّبُّ َراعِّ
ُزنِّي َشْيٌء. َياهِّ الرَّاَحةِّ ُيورُِّدنِّي.فِّي مَ  ُيْعوِّ ينِّي إَِّلى ُسُبلِّ اْلبِّرِّ مِّْن   َراع  ُخْضر  ُيْربُِّضنِّي. إَِّلى مِّ ي. َيْهدِّ َيُردُّ َنْفسِّ

لِّّ اْلَمْوتِّ اَل َأَخاُف َشّرًا أَلنََّك َأْنَت َمعِّي. َعَصاَك َوُعكَّاُزَك ُهَما َأْجلِّ اْسمِّهِّ. ْرُت فِّي َوادِّي ظِّ   َأْيضًا إَِّذا سِّ
ي َريَّا.  ُيَعزَِّيانِّنِّي. ي. َكْأسِّ ْهنِّ َرْأسِّ . َمَسْحَت بِّالدُّ امِّي َمائَِّدًة ُتَجاَه ُمَضايِّقِّيَّ إِّنََّما َخْيٌر َوَرْحَمٌة َيْتَبَعانِّنِّي   ُتَرتُِّّب ُقدَّ

 ُكلَّ َأيَّامِّ َحَياتِّي َوَأْسُكُن فِّي َبْيتِّ الرَّبِّ إَِّلى َمَدى اأَليَّامِّ.

رِّ الرَّبَّ ف .برجاء اْنَتظِّ رِّ الرَّبَّ ْع َقْلُبَك َواْنَتظِّ ْد َوْلَيَتَشجَّ اْفَرُحوا فِّي الرَّبِّ َدائِّمًا: اْفَرُحوا. لَِّيُكْن آمين.  . لَِّيَتَشدَّ
يعًا. إِّنَّ الرَّبَّ َقرِّيٌب. اَل  ، َبْل فِّي ُكلِّّ َأْمر  لَِّتُكْن  ُطوُل َبالُِّكْم َمْعُروفًا َلَدى النَّاسِّ َجمِّ َهةِّ َأيِّّ َشْيء  َتْقَلُقوا مِّْن جِّ

ُز اْلُعُقوُل عَ  . َوَساَلُم هللاِّ الَّذِّي َتْعجِّ ْكرِّ َعاءِّ َمَع الشُّ اَلةِّ َوالدُّ ْن إِّْدَراكِّهِّ َيْحُرُس  َطلَِّباُتُكْم َمْعُروَفًة َلَدى هللاِّ بِّالصَّ
يَمانِّ لَِّتْزَداُدوا فِّي و آمين.  يحِّ َيُسوَع.ُقُلوَبُكْم َوَأْفَكاَرُكْم فِّي اْلَمسِّ  ْلَيْمأَلُْكْم إَِّلُه الرََّجاءِّ ُكلَّ ُسُرور  َوَساَلم  فِّي اإلِّ



وحِّ اْلُقُدس وحِّ اْلُقُدسِّ َمَع آمين. كل يوم.  الرََّجاءِّ بُِّقوَّةِّ الرُّ يحِّ َوَمَحبَُّة هللاِّ َوَشرَِّكُة الرُّ نِّْعَمُة َربَِّنا َيُسوَع اْلَمسِّ
ُكْم. آمِّينَ جَ  يعِّ  .مِّ


