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1. Joh. 5:1–5 

 

 

نعمة وسالم ومحبة من هللا أبينا والرب يسوع المسيح لكم إخوتي ومرحبا بكم في االستماع الى أول عظة  
ونشكر هللا على حضوره معنا كل أيام السنة المنفرطة ونرفع الشكر لمخلصنا النه  الجديدة في هذه السنة 

ِجيٌل    هأَْعَمالَ َيْمَدُح  ِتهِ َعِظيٌم ُهَو الرَّبُّ َوَلُه َجِزيُل التَّْسِبيِح َواَل اْسِتْقَصاَء ِلَعَظمَ . أيضاة نهذه الس معنا كل أيام
وأما عظتنا لهذا النهار المبارك هللويا. آمين. إلهنا المجد للرب  ..ِدَرةَ ــتَ ــاْلُمقْ  هُمْعِلِنيَن َأْفَعالَ  ،َماٍض ِلِجيٍل آتٍ 

 ،َأُقوُل َلُكمْ  اْلَحقَّ اْلَحقَّ  يسوع: آيات يقول ثالث . 14الى  12وااليات  14فهي في إنجيل يوحنا، االصحاح 
َأِبي. َفَأيُّ َشْيٍء  ِإنَّ َمْن ُيْؤِمُن ِبي َيْعَمُل اأَلْعَماَل الَِّتي َأَنا أَْعَمُلَها، َبْل َيْعَمُل أَْعَظَم ِمْنَها ألَنِ ي َذاِهٌب ِإَلى 

َد اآلُب ِفي ااِلْبِن. ِإْن َطَلْبُتْم شَ   َفِإنِ ي َأْفَعُلُه. ْيئًا ِباْسِميَتْطُلُبوَنُه ِباْسِمي َأْفَعُلُه َلُكْم ِلَيَتَمجَّ

 هذا كالم ربنا يسوع المسيح 

في الحرف.  إالمنه وهم ما يفهموا  ه و فهمأنهم ي ون تـقد ن يعو ثير كم الرب ليس سهل للفهم مما يجعل كالو 
 ن تـكلمو يو الكتاب المقدس  علىيتحدثون   وغيرها ةالتلفز في اليوتوب والفيسبوك و أشخاص  شاهد كل لحظة ن

َوَكِثيُروَن َيِسيُروَن   .شأنهم ون رفعويِبَداِفِع الطََّمِع يتكلمون  .ُمَعلِ ُمونَ هم فسن أنظهرو وي  االنجيل تاريخ في
 ،َيا َربُّ  ،: َكِثيُروَن َسَيُقوُلوَن ِلي ِفي َذِلَك اْلَيْوِم: َيا َربُّ يسوعالرب سبق فقال . و طريق الوهمَوَراَءُهْم ِفي 

ُح َلُهْم: ِإنِ ي َلْم أَْعِرْفُكْم  َأَلْيَس ِباْسِمَك َتَنبَّْأَنا َوِباْسِمَك َأْخَرْجَنا َشَياِطيَن َوِباْسِمَك َصَنْعَنا ُقوَّاٍت َكِثيَرًة َفِحيَنِئٍذ ُأَصر ِ 
ُر ِلَتاَلِميِذِه  َعَلى اْنِفَراٍد لكنه وَ . م الرب ليس سهل للفهمكال  صحيح. .َقطُّ اْذَهُبوا َعنِ ي َيا َفاِعِلي اإِلْثمِ  َكاَن ُيَفسِ 

   ِسرُّ الرَّبِ  ِلَخاِئِفيِه َوَعْهُدُه ِلَتْعِليِمِهْم. .ُكلَّ َشْيءٍ 

َحق ًا َأنَّ   بولس يقول:، كما كتبه الرسول َيْجُرُؤوَن َعَلى التَّْبِشيِر ِبَكِلَمِة هللِا ُدوَن َخْوفٍ ناس كثيرون   نعم.
ُروَن ِباْلَمِسيِح َعْن َحَسٍد َوِنَزاعٍ  َوُأوَلِئَك  ...اْلَمَحبَّةُ َوَأمَّا اآلَخُروَن َفَعْن ُحْسِن ِنيٍَّة. َفَهؤاَُلِء َتْدَفُعُهُم  ،َبْعَضُهْم ُيَبشِ 

به  اللي يسمع ليسوع المسيح ويؤمن  المتواضع االنسان . َفُيَناُدوَن ِباْلَمِسيِح ِبَغْيِر ِإْخاَلصٍ  َيْدَفُعُهُم التََّحزُّبُ 
.   هيوجد المعنى وأنيسوع لرب ا أمثالأن وراء  يفهم االنسان هو حر  في  مفهوم. هو المفتاح لكشف السر 

 ما ورثه عن والديه ومجتمعه. براضًيا   يضل يسوع الحي، إما    لمسيحاباختياره، إما يسمع ويؤمن 

ي َذاِهٌب ِإَلى ل يسوع لتالميذه: ِإنَّ َمْن ُيْؤِمُن ِبي َيْعَمُل اأَلْعَماَل الَِّتي َأَنا أَْعَمُلَها، َبْل َيْعَمُل أَْعَظَم ِمْنَها ألَن ِ قا
هل نقدر  َأِبي. مذا يقصد الرب؟ هل كل مؤمن بيسوع المسيح خاصه يعمل أعمال أعظم مما عمل السيد؟ 

مَّ َيْسَمُعوَن َواْلَمْوَتى َيُقوُموَن؟ هل  الرب يقصد  نجعل اْلُعْمَي ُيْبِصُروَن َواْلُعْرَج َيْمُشوَن َواْلُبْرَص ُيَطهَُّروَن َوالصُّ
أعظم منها؟ يعملنا الكتاب المقدس أن الرب يسوع  فهل التالميذ صنعوا مثل هذه االعمال و هذه االعمال؟ 



َأْرَمَلًة والثالث هو  وهم: بنت َرِئيِس َمْجَمِع وشاب َوُهَو اْبٌن َوِحيٌد أُلمِ ِه أقام ثالثة أشخاص من الموت 
   .األموات ين ب من الرب يسوع أقامهم اللي هم لعازر. هذو أ

بنت  عن  في سفر أعمال الرسل نقرأ   .موتىقاموا أولس هم الوحيدين اللي بو  بطرس ان نقرامن التالميذ 
َفَمدَّ َيَدُه ِإَلْيَها  َوَلمَّا َرَأْت ُبْطُرَس َجَلَسْت  َفَفَتَحْت َعْيَنْيَها .َطاِبيَثا، ُقوِمي َيا :ها طرسفقال ل صغيرة كانت ميتة

َها ِإَلْيِهْم َحيًَّة. َوَساَعَدَها َعَلى النُُّهوضِ    َسَقَط ِمَن الطََّبَقِة الثَّاِلَثةِ َشابٌّ اْسُمُه َأْفِتيُخوُس  قامبولس أيضا أو  َوَردَّ
اللي يشير   إذن، ما هي هذه االعماليسوع.  نجزات أعظم مما عملوا معفالتالميذ أما باقي و  َوُحِمَل َميِ تًا.

التغيير اللي  أما فوت، ـاللي هي تكرازة باالنجيل اللي هو أعظم من المعجزات اليسوع؟ إنها الرب اليها 
  .األبدية. للحياة عودة يسوعالى  قىبمن يسمع ويؤمن فهو ي إنجيل هللا في حياة  يصنعوا 

كان  و ه الى اآلب عودتعلى  يجهز تالميذه في الليلة التي سبقت صلبه يسوع   كانفي هذا األصحاح 
ثم   َفآِمُنوا ِبي َأْيضًا.  ِباللِ اَل َتْضَطِرْب ُقُلوُبُكْم. َأْنُتْم ُتْؤِمُنونَ   فقال لهم في بداية هذا االصحاح: يشجعهم

اَل َيْأِتي َأَحٌد ِإَلى  ،َأَنا ُهَو الطَِّريُق َواْلَحقُّ َواْلَحَياةُ : ده فقالهذه الحقيقة الخاصة بالل وحلم كشف لهم وللعا
  َلْن َأْتُرَكُكْم َيَتاَمى، َبْل َسَأُعوُد ِإَلْيُكْم.وفي هذا االصحاح وعد تالميذه ونحن معهم وقال: . اآلِب ِإالَّ ِبي

ِفَع ِإليَّ د : بوعد  ىة إنجيل مت  ياهنالرب يقول في معناه هللا ومعنا؛ و هو عمانوئيل،  كتاب المقدسفي الإسمه 
َماِء َوَعَلى اأَلْرِض. َفاْذَهُبوا ِإَذنْ  وِح   َوَتْلِمُذوا َجِميَع اأُلَممِ  ُكلُّ ُسْلَطاٍن ِفي السَّ ُدوُهْم ِباْسِم اآلِب َوااِلْبِن َوالرُّ َوَعمِ 

 .  ْم ُكلَّ اأَليَّاِم ِإَلى اْنِتَهاِء الزََّمانِ َوَها َأَنا َمَعكُ  َوَعلِ ُموُهْم َأْن َيْعَمُلوا ِبُكلِ  َما َأْوَصْيُتُكْم ِبهِ  اْلُقُدسِ 

ومن خاللها الرب صنع   الكرازة في جميع أنحاء العالميه الرب يسوع. هو العمل العظيم اللي يشير الهذه ف
ُقوا َقْوِلي: لهم قالو عجائب بواسطة خدامه. بروحه القدس اللي أرسله لهم من عند اآلب.  ِإنِ ِي َأَنا ِفي   ،َصدِ 

ُقوِني ِبَسَبِب ِتْلَك اأَلْعَماِل. ، َوِإالَّ َفَصدِ  بينه وبين  أعماله وال و  يسوع  كالمليس فرق بين  اآلِب َوِإنَّ اآلَب ِفيَّ
 مؤمنال أعمالارك ب يب والر هللا بل يسوع فهو يقبل ق من يسمع ليسوع فهو يسمع هلل ومن يه. هللا اللي أرسل

َوَأنِ ي اَل   نِ ي َأَنا ُهوَ ِعْنَدَما ُتَعلِ ُقوَن اْبَن اإِلْنَساِن َتْعِرُفوَن أَ : يوماليهود علماء الَقاَل . يسوع باسم هااللي يعمل
 َوَلْم َيْتُرْكِني َوْحِدي َبْل َأُقوُل اْلَكاَلَم الَِّذي َعلََّمِني ِإيَّاُه َأِبي. ِإنَّ الَِّذي َأْرَسَلِني ُهَو َمِعي ،أَْعَمُل َشْيئًا ِمْن َنْفِسي

 النه يحبنا. والرب في نعمته يدخلنا في عمله النه يريد أن يباركنامين. آ. أَلنِ ي َدْومًا أَْعَمُل َما ُيْرِضيهِ 

 األرواحوطرد  مرضىشفاء المل عظيمة أشياء وهم شاهدوا يدهم سيقصد ا ذ م واساءلأكيد أن التالميذ ت
كالم وسمعوا  ،رالماء إلى خمتحويل و ف و ألر الشرير من الناس وهدن العاصفة في البحر وإطعام أكث

َبْل َيْعَمُل أَْعَظَم   ِإنَّ َمْن ُيْؤِمُن ِبي َيْعَمُل اأَلْعَماَل الَِّتي َأَنا أَْعَمُلَها ما سمعوا مثله أبدا؛ واالن يقول لهم اللي
يشير الى أعمال أخرى   الرب . بالطبع ال؟  هوي قام بها لالمعجزات القصد يهل  ؟ ؛ فمذا يعني الرب ِمْنَها

عدد يس  لهنا واالهم  هلمجده. الرب أدخلنا في عملو هللا وصايا  ب التبشير باالنجيل والعيش بحسوهي 



حسد والمنافسة لبارك؟ هل نعمل بروح ام يسوع المأم إس هل رافعين أسماءنا ،اإلنتاج كيفية إنما  ،المنتجات 
  فو لأللإلنجيل إعالن ا فايدة فيأين ال ؟ لناعطاه هللافيما أ  واإلخالص لجودة من روح المحبة واأم  والغيرة

    ؟لطاهرترك حياته القديمة للحياة مع يسوع اوي  لم يكن هناك من يسمع ويؤمن إن

خرج  ما  هس. الرب نفرةوالمنكس نفسه ما كان يبحث على العدد الكبير، إنما على القلوب المتواضعةيسوع  
العالم  إلى جميع أنحاء  واذهبم ه. ترك هذا العمل العظيم لتالميذهفهو  من أرض إسرائيل ليبشر باالنجيل. 

ل واحد اللي أعطاها لكالقوة ه بخدمنليسوع  حب جميًعا الذين ن عانا د هللا . يسوع نارب  و هللاإنجيل  ب  بشرون ي
نكون على  لف قليل.كان ا مهم نال كله هللا أو  مافي لصينن مخنك لاالخرين، إنما بال لنقارن أنفسنا   ،فينا، نعمةً 

ق تَ ن نحن ف ة والشهرةعظم ال في. عندما يطمح الكثيرون لنا الناس مدح ة رغبحذر لئال نقع في   ْلَمَواِهِب  ل َشوَّ
 . َفَسُتَزالُ  األخرى َمَواِهُب كل ال. َأمَّا ثمر الروح القدسواللي هي   اَل َتُزوُل َأَبداً اللي اْلَمَحبَُّة  اللي هي اْلُعْظَمى

 

عدما رجعوا أخبروه بإسمه؛ وبا  سلطانطاهم عوأ  أرسل تالميذه ليبشروا مدن وقرى يسوع ث ذات يوم أن حدَ 
ِبَأنَّ اأَلْرَواَح َتْخَضُع َلُكْم، َبِل اْفَرُحوا ِبَأنَّ َأْسَماَءُكْم َقْد ُكِتَبْت ِفي   اَل َتْفَرُحوالرب: افقال لهم  ،فرح بما حدث ب

َماَواتِ  حيون منذ البداية سوبرمان. واال لكان كل المسي، ذات لبا  أعمال عظيمةالهدف ليس صنع . نعم. السَّ
. على سبيل المثل، بولس كتب لنا يقول:  العاملة فهم ة الرب صنعوا اشياء عظيمة بقدر ن و التالميذ المخلص

وَبُة ِلي َلْم َتُكْن َعَبثًا ِإْذ َعِمْلُت َجاِهدًا َأْكَثَر ِمَن  َولِكْن ِبِنْعَمِة هللِا ِصْرُت َعَلى َما َأَنا َعَلْيِه اآلَن َوِنْعَمُتُه اْلَمْوهُ 
 الرُُّسِل اآلَخِريَن َجِميعًا. ِإالَّ َأنِ ي َلْم َأُكْن َأَنا اْلَعاِمَل، َبْل ِنْعَمُة هللِا الَِّتي َكاَنْت َمِعي.  

 

، َبْعَدَما َكلََّمُهْم، رُ ه يقولفي انجيل نالومرقس يوكد  َماِء، َوَجَلَس َعْن َيِميِن هللِا. َوَأمَّا  : ُثمَّ ِإنَّ الرَّبَّ ِفَع ِإَلى السَّ
ُروَن ِفي ُكلِ  َمَكانٍ  ُهمْ  فهذا هو العمل  َوالرَّبُّ َيْعَمُل َمَعُهْم َوُيَؤيِ ُد اْلَكِلَمَة ِباآلَياِت اْلُماَلِزَمِة َلَها. َفاْنَطَلُقوا ُيَبشِ 
الرب يسوع ارسل . يه ربنا يسوع له المجد. بإسمه وروحه نلقي الشبكة في بحر العالمعظيم اللي يشير الال

بر المفرح زاد انتشارا، نور يغزو الظلمة ووصل الى اماكن  االمبراطورية الرومانية والخ واتالميذه وهم فشل
بت  وحررتهم من قيود ابليس وال زالت كلمة هللا تعمل عجائب حتى في   هاسناغريبة وخطيرة وكلمة هللا أد 

ناها، بل  ة عملحسن هللا خلصنا ال على أساس أعمال   .الى اليوم والى أن يعود يسوع في مجده بلداننا
وقت   أييمان والصالة في اال ب يحية هي والحياة المسحة أعدها لنا سلفا لنسلك فيها. خلصنا ألعمال صال

 يست بحركات جسدية خاصة.  وأي مكان وال نحتاج نذكر كلمات محفوظة عن ظهر قلب ول
 

َد اآلُب ِفي ااِلْبنِ َفَأيُّ َشْيٍء َتْطُلُبوَنُه ِباْسِمي َأْفَعُلُه َلُكْم وقال الرب يسوع:  َفِإنِ ي   ْيئًا ِباْسِمي. ِإْن َطَلْبُتْم شَ ِلَيَتَمجَّ
تهم  شي. لمذا؟ النهم يطلبوا مصلح لوانايرون يطلبوا وما يأن يتمجد االب. كثر  الصالة؟ ما هو س َأْفَعُلُه.

َوِإَذا َطَلْبُتْم ِمْنُه   أَلنَُّكْم اَل َتْطُلُبوَنُه ِمَن هللاِ   ِإنَُّكْم اَل َتْمَتِلُكوَن َما ُتِريُدوَنهُ الرسول يعقوب:  نحن نفهم قولو . فقط
يرٍ   َتْحُصُلوَن َعَلْيهِ َفِإنَُّكْم الَ  َشْيئاً  ِإْذ َتْنُووَن َأْن َتْسَتْهِلُكوا َما َتَناُلوَنُه إِلْشَباِع َشَهَواِتُكْم   أَلنَُّكْم َتْطُلُبوَن ِبَداِفٍع ِشرِ 



. الرسمية في البلد  اإلقامة. صحيح. كم من واحد تراجع عن إيمانه السابق بيسوع النه ما حصل على َفَقطْ 
اَلِة: َأَباَنا  أن نصلي. في إنجيل مت ى يقول لنا:  جب يسوع المسيح علمنا كيف ي َفَصلُّوا َأْنُتْم ِمْثَل َهِذِه الصَّ

ِس اْسُمكَ  َماَواِت، ِلَيَتَقدَّ َماءِ ِلَتُكْن َمِشيَئُتَك َعَلى اأَلْرِض َكَما ِهَي ِفي ا ،ِلَيْأِت َمَلُكوُتكَ  ،الَِّذي ِفي السَّ ُخْبَزَنا   ،لسَّ
َنا ِمَن   ،َكَما َنْغِفُر َنْحُن ِلْلُمْذِنِبيَن ِإَلْيَنا َواْغِفْر َلَنا ُذُنوَبَنا ،َكَفاَفَنا أَْعِطَنا اْلَيْومَ  َواَل ُتْدِخْلَنا ِفي َتْجِرَبٍة، َلِكْن َنجِ 

يرِ  رِ   ِد.أَلنَّ َلَك اْلُمْلَك َواْلُقوََّة َواْلَمْجَد ِإَلى اأَلبَ  الشِ 

، كيف تصلي  ة صالتكطريق  حان الوقت لكي تراجع  مابطلبت أنت ان يعطيك هللا ولم تحصل عليه؟ ر مذا 
ال مشيئتنا، بل  ن ن تك أأن نطلب علمنا السيد يسوع  كل شيء. قبل فهم ما هي الصالة و  ومذا تطلب 

ا اأَلِحبَّاُء، ِإَذا َكاَنْت َضَماِئُرَنا اَل َتُلوُمَنا. َفَهَذا َدِليٌل َعَلى َأيُّهَ : يوحنا الرسول ويقول لنا أيضا .أوال مشيئة هللا
اَلةِ  َأنَّ َلَنا ِثَقًة َعِظيَمًة ِمْن َنْحِو هللاِ  َوُنَماِرُس   أَلنََّنا ُنِطيُع َما ُيوِصيَنا ِبهِ   َنْحُصْل َعَلْيهِ  َوَمْهَما َنْطُلْب ِمْنُه ِبالصَّ

َوَأْن ُيِحبَّ َبْعُضَنا َبْعضًا َكَما   ي ُتْرِضيِه. َوَأمَّا َوِصيَُّتُه َفِهَي َأْن ُنْؤِمَن ِباْسِم اْبِنِه َيُسوَع اْلَمِسيحِ اأَلْعَماَل الَّتِ 
ُد لَ  َوهللُا َيْثُبُت ِفيهِ   َفِإنَُّه َيْثُبُت ِفي هللاِ  َوُكلُّ َمْن ُيِطيُع َوَصاَيا هللاِ  َأْوَصاَنا ُهَو   َنا َأنَّ هللَا َيْثُبُت ِفيَناَوالَِّذي ُيَؤكِ 

وُح اْلُقُدُس الَِّذي َوَهَبُه َلَنا  .. . الرُّ

ُد َلَنا َأنَُّه َيْسَمُع َلَنا الطَِّلَباِت الَِّتي َنْرَفُعَها ِإَلْيهِ  .  ِإْن َكاَنْت ُمْنَسِجَمًة َمَع ِإَراَدِتهِ  َنْحُن َنِثُق ِبالِل ِثَقًة َعِظيَمًة ُتَؤكِ 
اْلَحقَّ اْلَحقَّ   الثابتة:عظيم اله لقو ي فرحنا بالذ  نا يسوع إبنه ب الصالة؟ أننا نطلب أن يتمجد هللا فينا بر  ر  س

 اُلواِإنَّ اآلَب َسُيْعِطيُكْم ُكلَّ َما َتْطُلُبوَن ِمْنُه ِباْسِمي. َحتَّى اآلَن َلْم َتْطُلُبوا ِباْسِمي َشْيئًا. اْطُلُبوا َتنَ  ،َأُقوُل َلُكمْ 
  اليه الذي دعانايسوع هو إرادته العظيمة.  ب ل بها حسفنحن نعطيه حياتنا يعم .َفَيُكوَن َفَرُحُكْم َكاِمالً 

أن نخدمه من كل  أعطى لكل واحد خدمته. فعلينا بالصالة والتأمل في كلمة ربنا يسوع بمحبة وإيمان و 
 كهي أنأنت آخر. وظيفتك  خما هي المهمة الموكلة أل يهم   وهو يبارك حياتنا لمجد إسمه فينا. ماقلوبنا 

 نا؟ يقول: لسه خوفا من الناس. مذا يقول الرب ما يقدر يخفي نفالمسيحي   يسوع وتحبه.  تتبع

مَّ َيَضُعوَنُه َتْحَت  َأْنُتْم ُنوُر اْلَعاَلِم. اَل ُيْمِكُن َأْن ُتْخَفى َمِديَنٌة َمْبِنيٌَّة َعَلى َجَبٍل؛ َواَل ُيِضيُء النَّاُس ِمْصَباحًا ثُ 
ِلَيَرْوا  َفْلُيِضيْء ُنوُرُكْم َأَماَم النَّاسِ  ي اْلَبْيِت. َهَكَذاِمْكَياٍل، َبْل َيَضُعوَنُه ِفي َمَكاٍن ُمْرَتِفٍع ِلُيِضيَء ِلَجِميِع َمْن فِ 

َماَواتِ  ُدوا َأَباُكُم الَِّذي ِفي السَّ َسالمًا  نا كل يوم: الرب يسوع أنه معنا. يقول ل. ولنا وعد أَْعَماَلُكُم اْلَحَسَنَة َوُيَمجِ 
الوعد  هذاب ْب.َواَل َتْرَتعِ  َأْتُرُك َلُكْم. َساَلِمي أُْعِطيُكْم. َلْيَس َكَما ُيْعِطي اْلَعاَلُم أُْعِطيُكْم َأَنا. َفاَل َتْضَطِرْب ُقُلوُبُكمْ 

دائما اليه هو رائد إيماننا   تطلعمنتصر الموجود ونحن ناليسوع المسيح   باسملجديدة دخل في هذه السنة ان
َوْلَتُكْن َمَعُكْم َجِميعًا ِنْعَمُة َربِ َنا َيُسوَع  . اْلَمْجُد للِ ِإَلى اأَلَبِد اْلَحِكيِم َوْحَدُه ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح. آِمينه. ومكمل

وِح اْلُقُدسِ اْلَمِسيِح َوَمَحبَُّة هللِا َوَشرِ   .  . آِمينديدةلجكل أيام هذه السنة ا َكُة الرُّ


