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اليوم وهي من   نعمة وسالم لكم من هللا أبينا والرب يسوع المسيح. ومرحبا بكم الى عظة
 . اليكم القراءة باسم ربنا يسوع:  53الى   46الرابع وااليات إنجيل يوحنا. االصحاح 

 

َفَجاَء َيُسوُع َأْيضًا ِإَلى َقاَنا اْلَجِليِل َحْيُث َصَنَع اْلَماَء َخْمرًا. َوَكاَن َخاِدٌم ِلْلَمِلِك اْبُنُه َمِريٌض  
 َيُسوَع َقْد َجاَء ِمَن اْلَيُهوِدي ِة ِإَلى اْلَجِليِل اْنَطَلَق ِإَلْيِه َوَسَأَلُه ِفي َكْفِرَناُحوَم. َهَذا ِإْذ َسِمَع َأن  

َرْوا َأْن َيْنِزَل َوَيْشِفَي اْبَنُه أَلن ُه َكاَن ُمْشِرفًا َعَلى اْلَمْوِت. َفَقاَل َلُه َيُسوُع: اَل ُتْؤِمُنوَن ِإْن َلْم تَ 
ُم اْلَمِلِك: َيا َسيِ ُد اْنِزْل َقْبَل َأْن َيُموَت اْبِني. َقاَل َلُه َيُسوُع:  َقاَل َلُه َخادِ  .آَياٍت َوَعَجاِئبَ 

. َفآَمَن الر ُجُل ِباْلَكِلَمِة ال ِتي َقاَلَها َلُه َيُسوُع َوَذَهَب. َوِفيَما ُهَو َناِزٌل اْسَتقْ  َبَلُه  اْذَهْب ِاْبُنَك َحيٌّ
اَعِة ال ِتي ِفيَها َأَخَذ َيَتَعاَفى َفَقاُلوا  َعِبيُدُه َوَأْخَبُروُه َقاِئِليَن: ِإن   . َفاْسَتْخَبَرُهْم َعِن الس  اْبَنَك َحيٌّ

اَعِة ال ِتي َقاَل لَ  اِبَعِة َتَرَكْتُه اْلُحم ى. َفَفِهَم اأَلُب َأن ُه ِفي ِتْلَك الس  اَعِة الس  ُه  َلُه: َأْمٍس ِفي الس 
.   َفآَمَن ُهَو َوَبْيُتُه ُكلُُّه. ِفيَها َيُسوُع ِإن  اْبَنَك َحيٌّ

 هذه كلمة هللا
 

ِبِقَياَمِة ُمَباَرٌك هللُا َأُبو َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح ال ِذي َحَسَب َرْحَمِتِه اْلَكِثيَرِة َوَلَدَنا َثاِنَيًة ِلَرَجاٍء َحيٍ  
َماَواِت ِلِميَراٍث اَل َيْفَنى َواَل  َيُسوَع اْلَمِسيِح ِمَن اأَلْمَواتِ  َيَتَدن ُس َواَل َيْضَمِحلُّ َمْحُفوٌظ ِفي الس 

سبقه ووصل الى إذن إنسان إبنه مريض في كفرناحوم وهي يسوع خبر  . آمين. أَلْجِلُكمْ 
على األقل  تأخذ بالمشي  ؛تقريبا مك 40 بعن مدينة قانا حيث كان يسوع   مدينة تبعد 

لكن ما هي هذه المسافة وهذا الوقت لما االمر يتعلق بحياة إبن ويسوع   .عشر ساعات
  الذي يقدر يشفيه ويحيه؟ هو الوحيد المسيح 

 

َقاَل  لكن يسوع استقبله وكأن ببرودة حيث  . من بعيديسوع جاء الى  خادم الملكالرجل 
قر صاحبنا  ــالحقيقة، الرب يسوع لم يحتفي . اَل ُتْؤِمُنوَن ِإْن َلْم َتَرْوا آَياٍت َوَعَجاِئبَ : َلهُ 



جاءت وثنية مرأة قال مرة إلإليه. يختبر الذين يأتون  الربكان هكذا  ولم يرفضه لكن  
َلْيَس َحَسنًا َأْن ُيْؤَخَذ  : هاالتي كان فيها شيطان. ويسوع أجاب هااْبَنتِ  أن يشفي صرْخ ِإَلْيهِ ت

َقاَلْت: َنَعْم َيا َسيِ ُد. َواْلِكاَلُب َأْيضًا َتْأُكُل ِمَن اْلُفَتاِت ال ِذي  فَ . ُخْبُز اْلَبِنيَن َوُيْطَرَح ِلْلِكاَلبِ 
َلَها: َيا اْمَرأَةُ َعِظيٌم ِإيَماُنِك ِلَيُكْن َلِك َكَما ُتِريِديَن.  قال َيُسوُع و . َيْسُقُط ِمْن َماِئَدِة َأْرَباِبَها

اَعِة.  َفُشِفَيِت اْبَنُتَها ِمْن ِتْلَك الس 
 

أناني؟ شعبي يختبر االنسان ليجعله ينظر إذا كان إيمانه حقيقي ثابت أم سطحي  الرب
  وكثيرون ايضا .ويسألون أن يلبي المسيح طلبهم حتى يؤمنون بهأدلة يطلبون كثيرون 

كيف تؤمن بشخص وأنت ال تثق  يد عون أنهم يؤمنون بالمسيح لكنهم يرفضون كالمه. 
المسيح ال يرجع الى الوراء وال ينكر الرب  رب يسوع المن يعرف بكالمه؟ في الحقيقة،  

 ، فهو للجميع. اَل ُتْؤِمُنوَن ِإْن َلْم َتَرْوا آَياٍت َوَعَجاِئبَ :  يسوعأما قول  المخلص.
 

  يشفي برجاء أن يمشي معه ل  ينظر اليهظل و أمام يسوع  سكت فخرهأصاحبنا الرجل و 
يسوع كان يعرف أن هذا االنسان لم يأتي    َيُموَت اْبِني.َيا َسيِ ُد اْنِزْل َقْبَل َأْن  فقال:  ابنه

سمع دعاء    عو يس الربجاء اليه بقلب مجروح ونفس منكسرة. إبنه يموت.  بلليختبره، 
نزلت الرب يسوع  ورحمة. وصدقالذين يأتون اليه بتواضع صلوات الرجل. الرب يسمع  

. بقوله الحنون: الرجل على    َفآَمَن ِباْلَكِلَمِة ال ِتي َقاَلَها َلُه َيُسوُع َوَذَهَب.اْذَهْب ِاْبُنَك َحيٌّ
. فلنتقدم اليه بثقة  إلى صالة البائسين ولم يرفض دعاء المتضايقيندائما  الرب يلتفت
 لننال النعمة والرحمة. هذا هو المسيح الحي غافر الخطايا ومانح الحياة. وإخالص 

 

المحبة والغفران وتجديد الحياة لما يرضى به هللا  كل من ينظر الى إبن هللا فهو يوجد 
ابُّ َلَك َأُقوُل ُقم . الرب أحيا الموتى. قال لشاب ميت في:االب َفَجَلَس اْلَمْيُت   ؛َأيَُّها الش 

َوِلْلَوْقِت َقاَمِت ؛ َيا َصِبي ُة َلِك َأُقوُل ُقوِمي وقال أيضا لصبية: .َواْبَتَدَأ َيَتَكل ُم َفَدَفَعُه ِإَلى ُأمِ هِ 
ِبي ُة َوَمَشْت أَلن َها َكاَنِت اْبَنَة اْثَنَتْي َعْشَرَة َسَنًة. وقال أيضا للعازر الذي كان مدفون   الص 



َفَخَرَج اْلَمْيُت َوَيَداهُ ؛ ِلَعاَزُر َهُلم  َخاِرجاً في القبر مدة أربعة أيام. قال له الرب يسوع: 
  ْقِمَطٍة َوَوْجُهُه َمْلُفوٌف ِبِمْنِديٍل. َفَقاَل َلُهْم َيُسوُع: ُحلُّوُه َوَدُعوُه َيْذَهْب.َوِرْجاَلُه َمْرُبوَطاٌت ِبأَ 

 وهذا ما يريده هللا: أن نكون أحرارا. الرب كان يحرر ويشفي ويقول مغفورة لك خطاياك.
 

  االيمان هو من السماعجاء حزينا ورجع مطمئنا. . وذهب  آمن بكلمة يسوعوالرجل 
َبَكةَ  بطرس قال مرة للرب:يسوع الحي. لكلمة  وضابط جيش  . َعَلى َكِلَمِتَك ُأْلِقي الش 

كل من  روماني قال: يا رب، قل كلمة فيشفى غالمي. هذا الن كلمة الرب قوية وفعالة. 
هللا  .َنَتَكل ُم َأْيضاً ا ذَ هَولِ سمعنا وآمنا  َنْحُن َأْيضًا ذاقوا جود هللا وغفرانه وخالصه يقولون: 

. السماع  اهذا إبني الحبيب له اسمعوا. السماع هو ما يطلبه هللا من  :على يسوع قال هو
َال ِذي ِعْنَدُه َوَصاَياَي َوَيْحَفُظَها َفُهَو  :في هذا االنجيل للرب مرتبط بحبنا له النه يقول

 .  ُأِحبُُّه َوُأْظِهُر َلُه َذاِتيال ِذي ُيِحبُِّني َوال ِذي ُيِحبُِّني ُيِحبُُّه َأِبي َوَأَنا 
 

َماُء . تلغى الو  تغيرتثابتة ال يسوع الرب تكفي لتغير األحوال. كلمة  يسوع كلمة الرب الس 
.  اْلُكلُّ  يتم  َحت ى  كلمة هللااَل َيُزوُل َحْرٌف َواِحٌد َأْو ُنْقَطٌة َواِحَدٌة ِمَن ولكن   ن َتُزوالَ َواأَلْرُض 

رأى يسوع  يا سالم.  .وفي إذنه كلمة يسوع: إبنك حي ذَهبو  والرجل سمع ليسوع وآمن
.  من بعيد المعجزةالرب صنع ما طلبه. مسبقا أن ينزل معه وأما يسوع فأعطاه  هطلبو 

الرسول بطرس كتب  َفآَمَن ُهَو َوَبْيُتُه ُكلُُّه.زاد إيمانه لما شاف إبنه حي و  أوالَفآَمَن الر ُجُل 
مع أنكم ال ترونه اآلن فأنتم تؤمنون به    ؛ نتم لم تروا المسيح ولكنكم تحبونهيقول: أ

  .وتبتهجون بفرح مجيد يفوق الوصف
 

ُعُيوُنَنا َنْحَو الر بِ  ِإَلِهَنا  و  .أَلن َنا ِباإِليَماِن َنْسُلُك اَل ِباْلَعَيانِ بدوره يقول لنا: بولس والرسول 
قول  ييسوع العجيب  . ُهَو ُروٌح َوَحَياةٌ يسوع  ِبِه نا َاْلكاَلُم ال ِذي َكل منعم.  .َحت ى َيَتَرأ َف َعَلْيَنا

كلمة والشيء يحدث. المريض يشفى والميت يقوم والمشلول يوقف ويتمشى. العاصفة 
اَلِة والرب يسوع المسيح هو حي وبه نتقدم بثقة الى هللا االب  تهدن.  الذي  َساِمَع الص 



اَل َيْقِدُر َأَحٌد َأْن ُيْقِبَل ِإَلي  ِإْن َلْم َيْجَتِذْبُه له: الرب يسوع وع د في إنجي .َيْأِتي ُكلُّ َبَشرٍ  هِإَليْ 
  اآلُب ال ِذي َأْرَسَلِني َوَأَنا ُأِقيُمُه ِفي اْلَيْوِم اأَلِخيِر.

 

اَم تاَلِميِذِه َلْم  والرسول يوحنا كتب في آخر إنجيله يقول:  َوآَياٍت ُأَخَر َكِثيَرًة َصَنَع َيُسوُع ُقد 
َوَأم ا َهِذِه َفَقْد ُكِتَبْت ِلُتْؤِمُنوا َأن  َيُسوَع ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َّللا ِ َوِلَكْي   ُتْكَتْب ِفي َهَذا اْلِكَتاِب. 

َقاِدُر َأْن َيْفَعَل َفْوَق  الرب يسوع المسيح هو حي وهو . َتُكوَن َلُكْم ِإَذا آَمْنُتْم َحَياٌة ِباْسِمهِ 
ًا ِمم ا َنْطُلُب َأْو َنْفَتِكرُ  ُكلِ  َشْيٍء َأْكَثرَ  نحن نرفع هذه الصالة من  له المجد. ولهذا  ِجد 

َعْيَناَي َداِئمًا ِإَلى الر بِ  ألَن ُه ُهَو ُيْخِرُج ِرْجَلي  ِمَن ونقول باسم يسوع المسيح:  25المزمور 
َبَكِة. َوِمْسِكيٌن. ُاْفُرْج ِضيَقات َقْلِبي. ِمْن َشَداِئِدي  د ي ِاْلَتِفْت ِإَلي  َواْرَحْمِني أَلنِ ي َوح  الش 

اْحَفْظ َنْفِسي َوَأْنِقْذِني.  .. يا رب، َأْخِرْجِني. اْنُظْر ِإَلى ُذلِ ي َوَتَعِبي َواْغِفْر َجِميَع َخَطاَياَي.
ْلُت. ل  ُسُروٍر َوَساَلٍم ِفي اإِليَماِن  َوْلَيْمََلُْكْم ِإَلُه الر َجاِء كُ . آِمينَ  اَل ُأْخَزى أَلنِ ي َعَلْيَك َتَوك 

وِح اْلُقدُ   مين. س باسم يسوع المسيح. آِلَتْزَداُدوا ِفي الر َجاِء ِبُقو ِة الرُّ


