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في االستماع الى عظة اليوم وهي من إنجيل يوحنا، االصحاح طناش وااليات  ومرحبا كم أهال ب 
 . يقول: المسيح  قراءة باسم ربنا يسوع ال. اليكم 33الى  25

 
َوَمْن ُيْبِغُض َنْفَسُه ِفي َهَذا اْلَعاَلِم َيْحَفُظَها ِإَلى َحَياٍة َأَبِديٍَّة. ِإْن َكاَن َأَحٌد  َمْن ُيِحبُّ َنْفَسُه ُيْهِلُكَها 

ُه اآلُب.  َيْخِدُمِني َفْلَيْتَبْعِني َوَحْيُث َأُكوُن َأَنا ُهَناَك َأْيضًا َيُكوُن َخاِدِمي. َوِإْن َكاَن َأَحٌد َيْخِدُمِني ُيْكِرمُ 
اَعةِ  اآلَن َنْفِسي َقدِ  ِني ِمْن َهِذِه السَّ َوَلِكْن أَلْجِل َهَذا َأَتْيُت ِإَلى  ؟اْضَطَرَبْت. َوَماَذا َأُقوُل؟ َأيَُّها اآلُب َنجِ 

ْدتُ  َماِء: َمجَّ ِد اْسَمَك. َفَجاَء َصْوٌت ِمَن السَّ اَعِة. َأيَُّها اآلُب َمجِ  دُ سوَ  هَهِذِه السَّ َقاَل َبْعُض  َأْيضًا.  هُأَمجِ 
ْوَت: َهَذا َصْوُت َرْعدٍ اْلَحاِض  َثُه َمالٌك. َفَأَجاَب َيُسوُع:   . ِريَن ِممَّْن َسِمُعوا الصَّ َولِكنَّ َغْيَرُهْم َقاُلوا: َحدَّ

ْوُت أَلْجِلي َبْل أَلْجِلُكْم.  جًا.  اآلَن َدْيُنوَنُة َهَذا اْلَعاَلِم َاآلَن ُيْطَرُح َرِئيُس َهَذا اْلَعاَلِم َخارِ َلْم َيُكْن َهَذا الصَّ
   َأْن َيُموَت. َوَأَنا ِإِن اْرَتَفْعُت َعِن اأَلْرِض َأْجِذُب ِإَليَّ اْلَجِميَع. َقاَل َهَذا ُمِشيرًا ِإَلى َأيَِّة ِميَتٍة َكاَن ُمْزِمعاً 

 

 هذه كلمة للا 
 

  .الفصحعيد  فيي أورشليم فكانوا . الربيشوفوا   اللي حبوان ييوناني قرأ عن نقبل اقوال يسوع هذه، 
َوَكاَن َبْيَن الَِّذيَن َقَصُدوا ُأوُرَشِليَم ِلْلِعَباَدِة  سمعوا أن يسوع موجود في المدينة فطلبوا يشوفوه. يقول: و 

َجاَء  َسيِ ُد، ُنِريُد َأْن َنَرى َيُسوَع. فَ  َوَقاُلوا َلُه: َياِفيِلبَُّس ِفي َأْثَناِء اْلِعيِد َبْعُض اْلُيوَناِنيِ يَن، َفَذَهُبوا ِإَلى 
َفَقاَل َيُسوُع َلُهَما: َقِد اْقَتَرَبْت َساَعُة َتْمِجيِد اْبِن  . ِفيِلبُُّس َوَأْخَبَر َأْنَدَراُوَس، ُثمَّ َذَهَبا َمعًا َوَأْخَبَرا َيُسوعَ 

ْع ِفي اأَلْرِض َوَتُمْت. َأمَّا ِإَذا  اإِلْنَساِن. اْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َحبََّة اْلِحْنَطِة َتْبَقى َوِحيَدًة ِإْن َلْم َتقَ 
   .َماَتْت، َفِإنََّها ُتْنِتُج َحب ًا َكِثيراً 

 

َحبَُّة اْلِحْنَطِة ولكن، هل فهموا أن الرب كان يشير لنفسه بمثل  . اليونانيون سمعوا كالم يسوع  الزوار
أشار الى نوع آخر من التضحية   بعدها ؟ َتْأِتي ِبَثَمٍر َكِثيرٍ لِفي اأَلْرِض َوَتُمْت قع ـ اللي يجب أن ت 

. وكل  التركيز على كلمة: الحب  ُيِحبُّ َنْفَسُه ُيْهِلُكَها.  قال: منو .  حياتناتضحية    يوه تتعلق بنا 
  يأخذ المكان األول في حياة الشخص فهو يخدمه ما إنسان يحب أشياء. ونفهم من هنا أن كل  

  .اإِلْنَساَن َيِصيُر َعْبدًا ِلُكلِ  َما َيَتَسلَُّط َعَلْيِه َوَيْغِلُبهُ الكتاب المقدس كشف هذه الحقيقة أن . ويعده
يخاف  وهو يعيش في الخوف والتعب.  صعبة ومليانة بالمشاكل هي يعرف أن الحياة لشخص ا



ما هو، على العقائد الدينية  ك . يفضل يبقى من التغيير ومن الناس يخافيسمع كالم المسيح.  
 َمْن ُيِحبُّ َنْفَسُه ُيْهِلُكَهاويسوع يقول: . والملذات الجسديةالجافة 

 

أيهما أفضل: العيش في الطريق  فله نهاية.  ناسن اال  مصيرأن أكيد صعبة.  هي الحياة أن أكيد
لذات  مو ح ر فعطي العالم ي  الهالك؟ الطريق الذي يؤدي إلىالذي يؤدي إلى الحياة األبدية، أم في 

االنسان و  .عطي الخالص يا هذا فاني ومكل لكن قناعة. رضى و ين يعطي والد  . جشعالونجاحات و 
تنزل  إما  ه روح  ، عند الموت. وسالم  حقه ب شهو خاسر مهما يعيش في الرفاهية و المسيح  بدون 

 .  المسيح إبن للا الحي  يسوع بوعد تصعد إلى السماءإما  حتى يوم القيامة،   االلمإلى مكان 
 

َوَيْتَبْعِني.  ِإْن َأَراَد َأَحٌد َأْن َيِسيَر َوَراِئي َفْلُيْنِكْر َنْفَسُه َوَيْحِمْل َصِليَبُه إنجيل مرقس: في  الربيقول 
َولِكنَّ َمْن َيْخَسُر َنْفَسُه ِمْن َأْجِلي َوِمْن َأْجِل اإِلْنِجيِل َفُهَو   ،َفَأيُّ َمْن َأَراَد َأْن ُيَخلِ َص َنْفَسُه َيْخَسُرَها

ُم اإِلْنَساُن ِفَداًء َعْن  ُيَخلِ ُصَها. َفَماَذا َيْنَتِفُع اإِلْنَساُن َلْو َرِبَح اْلَعاَلَم ُكلَُّه َوَخِسَر َنْفَسُه؟ َأْو َماذَ  ا ُيَقدِ 
ِبِه َيْسَتِحي اْبُن اإِلْنَساِن   الخاطئَنْفِسِه؟ َفِإنَّ َأيَّ َمْن َيْسَتِحي ِبي َوِبَكاَلِمي ِفي َهَذا اْلِجيِل اْلَفاِسِق 

ِسينَ  اَن َأَحٌد َيْخِدُمِني َفْلَيْتَبْعِني َوَحْيُث ِإْن كَ واالن يقول:   . ِعْنَدَما َيُعوُد ِفي َمْجِد َأِبيِه َمَع اْلَماَلِئَكِة اْلُمَقدَّ
 َأُكوُن َأَنا ُهَناَك َأْيضًا َيُكوُن َخاِدِمي. َوِإْن َكاَن َأَحٌد َيْخِدُمِني ُيْكِرُمُه اآلُب. 

 

أنه إبن للا اللي ظهر في الجسد ومات على الصليب ه هو االعتراف ب يسوع االيمان بالمسيح  
الموت في اليوم الثالث. فهو الحي الذي له كل السلطان في السماء وعلى  ولكن للا أقامه من 

يسوع من كل   يخصه يحب  يسوع  عب من يتدية.  باألرض وهو يعطي الغفران وهبة الحياة جديدة وا
في   يسوع يقول لناأنفسنا والعالم في نفس الوقت.  نحب نحب للا والمسيح و ما نقدر  . وحياته هقلب 

ًا َأْكَثَر ِمنِ ي َفاَل َيْسَتِحقُِّني، َوَمْن َأَحبَّ اْبنًا َأِو اْبَنًة َأْكَثَر  :  في االنجيل  خرآ مكان  َمْن َأَحبَّ َأبًا َأْو ُأم 
َمْن  َمْن َوَجَد َحَياَتُه ُيِضيُعَها وَ . ِمنِ ي َفاَل َيْسَتِحقُِّني، َوَمْن اَل َيْأُخُذ َصِليَبُه َوَيْتَبُعِني َفاَل َيْسَتِحقُِّني

   َوَمْن َيْقَبُلِني َيْقَبُل الَِّذي َأْرَسَلِني. َبُلِني ــَبُلُكْم َيقْ ــ َمْن َيقْ ؛  َأَضاَع َحَياَتُه ِمْن َأْجِلي َيِجُدَها
 

 هشاهدوا أعمال .رغم تهديدات الدينيين قوا معه اب تبعوه لما دعاهم كل واحد في وقته. تالميذ يسوع 
َها َنْحُن َقْد َتَرْكَنا ُكلَّ َشْيٍء  العظيمة وسمعوا كالمه العجيب. الرب هو اللي اختارهم. قالوا له يوما: 

َوَلِكْن َكِثيُروَن  الوعد للحياة االبدية والسلطة. وقال لهم:   ميسوع أعطاهو  َوَتِبْعَناَك. َفَماَذا َيُكوُن َلَنا؟ 
ُلوَن َيُكوُنوَن آِخِريَن َوآِخُرو  ِلينَ َأوَّ   .َطِريٌق َتْظَهُر ِلإِلْنَساِن ُمْسَتِقيَمًة َوَعاِقَبُتَها ُطُرُق اْلَمْوِت ُتوَجُد .  َن َأوَّ



َتُكوُن َمَحبَُّة اآلِب ِفي َقْلِبِه أَلنَّ ُكلَّ َما    وما. يخسر نفسه ِحب اْلَعاَلَم َواأَلْشَياَء الَِّتي ِفي اْلَعاَلمِ ن يُ م
َوَسْوَف ِفي اْلَعاَلِم ِمْن َشَهَواِت اْلَجَسِد َوَشَهَواِت اْلَعْيِن َوَتَرِف اْلَمِعيَشِة َلْيَس ِمَن اآلِب، َبْل ِمَن اْلَعاَلِم. 

   .اأَلَبدِ ُل ِبِإَراَدِة للِا َفَيْبَقى ِإَلى َأمَّا الَِّذي َيْعمَ  ،َيُزوُل اْلَعاَلُم َوَما ِفيِه ِمْن َشَهَواتٍ 
 

حقد  مثير الكراهية والالليس بغض فعل  الَوَمْن ُيْبِغُض َنْفَسُه ِفي َهَذا اْلَعاَلِم َيْحَفُظَها ِإَلى َحَياٍة َأَبِديٍَّة. 
بستان  تخرب ا تأكل لحمه وال  متهلك حيوانا ألنك  أنت ما  . هالك المكروهالسعي لو ومرارة القلب 

. التواضعالسلوك ب تعلمنا الذات بسبب الخطيئة فينا و  نكرانتعلمنا يسوع  كلمة ألنك تكره الجزر. 
َقْبَل  صادق الحكيم قوله: نا. َمَع ِإَلهِ  ين ْسُلَك ُمَتَواِضعنَ ِحبَّ الرَّْحَمَة وَ نُ اْلَعْدَل وَ مارس الرب يبغينا ن 

وحِ االْنِكَساِر اْلِكْبِرَياءُ  ُقوِط َغْطَرَسُة الرُّ ْفَتِخَر ِإالَّ ِبَصِليِب َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيِح  نَ َحاَشا َأْن .  َوَقْبَل السُّ
حب  نحن ن . آمين. َمْصُلوبًا َوَأَنا َأْصَبْحُت ِبالنِ ْسَبِة َلُه َمْصُلوباً  ناالَِّذي ِبِه َأْصَبَح اْلَعاَلُم ِبالنِ ْسَبِة لِ 

 .  قلوبناوضعه الرب في سماوي  حب يسوع هو . طو شر فيه وجد وحب ربنا ال ي  ناكما أحبالمسيح 
 

ما يشاء.  هو  عمل بنا لي يسوع أعطانا المثل لإليمان الحقيقي وهو أن نترك حياتنا وأهدافنا إلرادة للا 
الرجاء والمحبة. يسوع رفعنا على االيمان ب فهو ثابت   ،على يسوع  بني المالحق هو في للا ب االيمان 

ش لمجد إسمه فنكون يعن و نا للمسيح  حياتـ  عطين إذا  .ة هلكمالوعلى الملذات الدنياوية الديني الجاف 
للحياة  هفي وعود نادخلهو ي و  للا اآلبمعروفين عند  فيناالساكن  هبروح  ثمارأتي ب ن و ه  بالحق خدام

َي ِإَلى  يُ ه لكن ماليين و ال يسير فيه  اللي سهلالطريق الأمام االختيار بين  النسانا. االبدية  َؤدِ 
َي ِإَلى اْلَحَياةِ وهو  أعسر َوطِريق  ،اْلَهاَلكِ     .اْلُمَؤدِ 

 

والخجل سبب فحص نفسه في ضوء كلمة المسيح أول ما يشعر به هو الحزن االنسان العاقل ي لما 
جديد وفرح شديد. وما يكتم هذا الحقيقة،   ورجاء غفرانهبالرب يطمئنه  توب. و في واالسف فيه الخطية 

و األهم في الحياة، البداية ه لكنه يخبر أهله وأصدقاءه وكل الناس حوله. يحدث ما يحدث: المسيح 
سمع ي و من يبغض نفسه بسبب الخطيئة فيه   .واحنا معه أينما يرسلنا معناهو  . نادية في ب والنهاية واال 

 يترك كل شي من أجل المسيح.  فهو كالم المسيح 
 

متوكلين دائما وفي كل شي    وإيمان في للا أبينا تواضعفي عيش نعمة للا ونحن ن بونحن عملنا هذا 
. اْغِسْلِني   يقول:  51مزمور العليه.  ِاْرَحْمِني َيا للُا َحَسَب َرْحَمِتَك. َحَسَب َكْثَرِة َرْأَفِتَك اْمُح َمَعاِصيَّ

ْرِني. أَلنِ ي َعاِرٌف ِبَمَعاِصيَّ َوَخِطيَِّتي َأَماِمي َداِئمًا. ِإَلْيَك َوحْ  َدَك  َكِثيرًا ِمْن ِإْثِمي َوِمْن َخِطيَِّتي َطهِ 



ا رَّ ُقدَّ َر ِفي َأْقَواِلَك َوَتْزُكَو ِفي َقَضاِئَك. َأْخَطْأُت َوالشَّ هكذا يجب ان يكون  َم َعْيَنْيَك َصَنْعُت ِلَكْي َتَتَبرَّ
خادم الرب يسوع. متواضع خادم بصدق وفرح ورجاء. متطلعا دائما الى يسوع رائد إيماننا ومكمله. 

من عنده هذا  و ق. خلص الثمن بدمه على الصليب وحررنا وطهرنا لنعبد للا بالروح والح  يسوع 
 الرجاء فليطهر نفسه بكلمة يسوع كما أن الرب هو طاهر.  

 

على دينه أو علمه أو وضيفته وعائلته  نوعين من الرجال: واحد يتمسك بحياته معتمدا على نفسه و 
مهما كانت الطريق.   يسوع   عب تي سمع كالم يسوع و ي   أخرو . الك يسير هال  طريقفي  هو وعشيرته و 

ْدتُ : يسوعوقال  َماِء: َمجَّ ِد اْسَمَك. َفَجاَء َصْوٌت ِمَن السَّ دُ سوَ  هَأيَُّها اآلُب َمجِ   هووالصوت  َأْيضًا. هُأَمجِ 
كانت في  المرة األولى   . يسوعلرب لمباشرة   ي تكلم فيها للاللمرة الثالثة الاصوت للا وكانت هذه 

ــد   وكانت في  . َأْنَت اْبِني اْلَحِبيُب ِبَك ُسِرْرتُ . قال للا آنذاك: يوحنا المعمدان على يد   يسوع لما تعم 
ُبْطُرَس َوَيْعُقوَب  كان يسوع مع تالميذه  و  على جبل التجلي كانت لمرة الثانية واداية خدمة يسوع. 

ليظهر وكان هذا .  َلُه اْسَمُعوا ،الَِّذي ِبِه ُسِرْرتُ َهَذا ُهَو اْبِني اْلَحِبيُب : يقول  صوت للاجاء و   َوُيوَحنَّا
َماءِ واآلن  .مجد يسوع وضرورة السماع له ْدتُ يقول  َجاَء َصْوٌت ِمَن السَّ دُ سوَ  ه: َمجَّ    َأْيضًا. هُأَمجِ 

 

دينونة العالم كانت  و  َاآلَن ُيْطَرُح َرِئيُس َهَذا اْلَعاَلِم َخاِرجًا. ،اآلَن َدْيُنوَنُة َهَذا اْلَعاَلمِ أن بشرنا  َيُسوعُ و 
ما  . ك ى االبدال قطا سالهزم  المنالشيطان خارجا هو الكفاري. وطرح رئيس هذا العالم  يسوع بموت 

ِم ِباتِ َخاِذِه ِجْسمًا إبن للا : ايضا هو مكتوب َبَشِري ًا َوَهَكَذا َتَمكََّن َأْن َيُموَت اْشَتَرَك َأْيضًا ِفي اللَّْحِم َوالدَّ
َر َمْن َكاَن اْلَخْوُف ِمَن اْلَمْوِت َيْسَتْعِبُدُهمْ   َطَواَل  ِلَيْقِضَي َعَلى َمْن َلُه ُسْلَطُة اْلَمْوِت، َأْي ِإْبِليَس َوُيَحرِ 

ِإَشْعَياَء: ُهَوَذا  نبي شهد له بالالمسيح الى العالم  أرسلاللي يسوع ما جاء من نفسه. للا  َحَياِتِهْم. 
ُيْخِرَج اْلَحقَّ  ،َفَتاَي الَِّذي اْخَتْرُتُه َحِبيِبي الَِّذي ُسرَّْت ِبِه َنْفِسي َأَضُع ُروِحي َعَلْيِه َفُيْخِبُر اأُلَمَم ِباْلَحق ِ 

 .  ِإَلى النُّْصَرِة َوَعَلى اْسِمِه َيُكوُن َرَجاُء اأُلَممِ 
 

اختارنا وأعطانا هذه  هو   ه بمحبة ورجاء.عة لاطالالسماع له و هذا هو يسوع إبن للا الذي يجب 
الرب  . عنيف الخاضع لقوات الظالم قوات إبليس الملعون لمظلم االالعالم هذا الخدمة في وسط 

للا    نب إفال نخاف. يسوع هو حي وله هو كل السلطان في السماء وعلى األرض.  يسوع حطمه.
يبشرنا    . وشهود لهللا لنكون أوالد دعانا اليه دعوة مقدسة النه هو أمناء له أن نكون يطلب 



ُلَطاتِ يسوع  االنجيل والروح القدس فينا أن  َئاَساِت َوالسُّ  َمْوِكِبِه َظاِفرًا َعَلْيِهمْ َوَساَقُهْم ِفي  َنَزَع ِسالَح الرِ 
   .بالصليب

 

؟  االن هل تؤمن به وتعطيه حياتك فال نخف. حياتنا هي في يد للا بالمسيح المنتصر له المجد.  
اْلَمِسيِح َفاْطُلُبوا  َفِإْن ُكْنُتْم َقْد ُقْمُتْم َمَع يعلمنا االنجيل يقول:  َفِإنَّ ُكلَّ َمْن َيْدُعو ِباْسِم الرَّبِ  َيْخُلُص.

أَلنَُّكْم َقْد ُمتُّْم   اْهَتمُّوا ِبَما َفْوُق اَل ِبَما َعَلى اأَلْرضِ . َما َفْوُق َحْيُث اْلَمِسيُح َجاِلٌس َعْن َيِميِن للاِ 
َنا، النََّجاَسَة، اْلَهَوى،  ال ،َأِميُتوا اْعَضاَءُكُم الَِّتي َعَلى اأَلْرضِ . َوَحَياُتُكْم ُمْسَتِتَرٌة َمَع اْلَمِسيِح ِفي للاِ  زِ 

ِديََّة، الطََّمَع الَِّذي ُهَو ِعَباَدُة اأَلْوَثاِن، اأُلُموَر الَِّتي ِمْن اْجِلَها َيْأِتي َغَضُب للِا  ْهَوَة الرَّ َعَلى اْبَناِء  الشَّ
َوَأمَّا اآلَن َفاْطَرُحوا َعْنُكْم اْنُتْم  . َتِعيُشوَن ِفيَهاالَِّذيَن َبْيَنُهْم اْنُتْم اْيضًا َسَلْكُتْم َقْباًل ِحيَن ُكْنُتْم   اْلَمْعِصَيةِ 

َخَط، اْلُخْبَث، التَّْجِديَف، اْلَكاَلَم اْلَقِبيَح ِمْن اْفَواِهُكمْ  : اْلَغَضَب، السَّ اَل َتْكِذُبوا َبْعُضُكْم َعَلى  ،  اْيضًا اْلُكلَّ
ُد ِلْلَمْعِرَفِة َحَسَب ُصوَرِة َخاِلِقهِ  اِلهِ َبْعٍض، اْذ َخَلْعُتُم اإِلْنَساَن اْلَعِتيَق َمَع اْعمَ  .  َوَلِبْسُتُم اْلَجِديَد الَِّذي َيَتَجدَّ

 . ونعمة ربنا يسوع المسيح وسالمه معكم. آمين آمين 


