
ما قالھ یسوع قبل موتھ
یوحنا ١٤-١٧

خطبة یوم ٢٧ مارس ٢٠٢٢

القس كریس سیكس

بعد ثالثة أسابیع من الیوم، نحتفل بعید الفصح. عید الفصح ھو أھم عطلة في التقویم المسیحي. ألنھ في عید الفصح نحتفل بأھم حدث في تاریخ البشریة. في صباح عید

الفصح، قبل 2000 عام، قام یسوع من القبر بعد أن مات لمدة ثالثة أیام. ألنھ ھزم الموت، یمكنھ أن یھزم الخطیئة واأللم والموت فینا عندما نؤمن باسمھ. في اللیلة التي

سبقت موت یسوع، قال الكثیر من األشیاء المھمة ألتباعھ. بدالً من إلقاء عظة الیوم، أریدك أن تسمع كلمات یسوع مباشرة. لذلك سوف أقرأ بعض األشیاء التي قالھا لیلة

الخمیس قبل وفاتھ. 

سأقرأ من إنجیل یوحنا. قبل أن أبدأ القراءة، یرجى الصالة معي. أبانا الذي في السماء، أشكرك على ھبة كلمتك. من فضلك أرسل الروح القدس إلى قلوبنا وعقولنا

لمساعدتنا على االستماع والفھم. باركنا من خالل كلمتك المقدسة، حتى نتمكن من اتباعك والثقة بك كل یوم. نطلب ھذا باسم یسوع. 

آمین. 

یوحنا ١٤: ١- ٢١ 

1 «الَ تَْضَطِرْب قُلُوبُُكْم. أَْنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا�ِ فَآِمنُوا بِي. 

2 فِي بَْیِت أَبِي َمنَاِزُل َكثِیَرةٌ، َوإِالَّ فَإِنِّي ُكْنُت قَْد قُْلُت لَُكْم. أَنَا أَْمِضي ألُِعدَّ لَُكْم َمَكانًا، 

، َحتَّى َحْیُث أَُكوُن أَنَا تَُكونُوَن أَْنتُْم أَْیًضا،  3 َوإِْن َمَضْیُت َوأَْعدَْدُت لَُكْم َمَكانًا آتِي أَْیًضا َوآُخذُُكْم إِلَيَّ

4 َوتَْعلَُموَن َحْیُث أَنَا أَْذَھُب َوتَْعلَُموَن الطَِّریَق». 

5 قَاَل لَھُ تُوَما: «یَا َسیِّدُ، لَْسنَا نَْعلَُم أَْیَن تَْذَھُب، فََكْیَف نَْقِدُر أَْن نَْعِرَف الطَِّریَق؟» 

6 قَاَل لَھُ یَُسوُع: «أَنَا ُھَو الطَِّریُق َواْلَحقُّ َواْلَحیَاةُ. لَْیَس أََحدٌ یَأْتِي إِلَى اآلِب إِالَّ بِي. 

7 لَْو ُكْنتُْم قَْد َعَرْفتُُمونِي لَعََرْفتُْم أَبِي أَْیًضا. َوِمَن اآلَن تَْعِرفُونَھُ َوقَْد َرأَْیتُُموهُ». 

8 قَاَل لَھُ فِیلُبُُّس: «یَا َسیِّدُ، أَِرنَا اآلَب َوَكفَانَا». 

9 قَاَل لَھُ یَُسوُع: «أَنَا َمعَُكْم َزَمانًا ھِذِه ُمدَّتُھُ َولَْم تَْعِرْفنِي یَا فِیلُبُُّس! اَلَِّذي َرآنِي فَقَْد َرأَى اآلَب، فََكْیَف تَقُوُل أَْنَت: أَِرنَا اآلَب؟ 

؟ اْلَكالَُم الَِّذي أَُكلُِّمُكْم بِِھ لَْسُت أَتََكلَُّم بِِھ ِمْن نَْفِسي، لِكنَّ اآلَب اْلَحالَّ فِيَّ ُھَو یَْعَمُل األَْعَماَل.  10 أَلَْسَت تُْؤِمُن أَنِّي أَنَا فِي اآلِب َواآلَب فِيَّ

قُونِي ِلَسبَِب األَْعَماِل نَْفِسَھا.  ، َوإِالَّ فََصدِّ قُونِي أَنِّي فِي اآلِب َواآلَب فِيَّ 11 َصدِّ

12 اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: َمْن یُْؤِمُن بِي فَاألَْعَماُل الَّتِي أَنَا أَْعَملَُھا یَْعَملَُھا ُھَو أَْیًضا، َویَْعَمُل أَْعَظَم ِمْنَھا، ألَنِّي َماٍض إِلَى أَبِي. 

دَ اآلُب بِاالْبِن.  13 َوَمْھَما َسأَْلتُْم بِاْسِمي فَذِلَك أَْفعَلُھُ ِلیَتََمجَّ



14 إِْن َسأَْلتُْم َشْیئًا بِاْسِمي فَإِنِّي أَْفعَلُھُ. 

15 «إِْن ُكْنتُْم تُِحبُّونَنِي فَاْحفَُظوا َوَصایَاَي، 

یًا آَخَر ِلیَْمُكَث َمعَُكْم إِلَى األَبَِد،  16 َوأَنَا أَْطلُُب ِمَن اآلِب فَیُْعِطیُكْم ُمعَّزِ

ا أَْنتُْم فَتَْعِرفُونَھُ ألَنَّھُ َماِكٌث َمعَُكْم َویَُكوُن فِیُكْم.  17 ُروُح اْلَحّقِ الَِّذي الَ یَْستَِطیُع اْلعَالَُم أَْن یَْقبَلَھُ، ألَنَّھُ الَ یََراهُ َوالَ یَْعِرفُھُ، َوأَمَّ

18 الَ أَتُْرُكُكْم یَتَاَمى. إِنِّي آتِي إِلَْیُكْم. 

ا أَْنتُْم فَتََرْونَنِي. إِنِّي أَنَا َحيٌّ فَأَْنتُْم َستَْحیَْوَن.  19 بَْعدَ قَِلیل الَ یََرانِي اْلعَالَُم أَْیًضا، َوأَمَّ

، َوأَنَا فِیُكْم.  20 فِي ذِلَك اْلیَْوِم تَْعلَُموَن أَنِّي أَنَا فِي أَبِي، َوأَْنتُْم فِيَّ

21 اَلَِّذي ِعْندَهُ َوَصایَاَي َویَْحفَُظَھا فَُھَو الَِّذي یُِحبُّنِي، َوالَِّذي یُِحبُّنِي یُِحبُّھُ أَبِي، َوأَنَا أُِحبُّھُ، َوأُْظِھُر لَھُ ذَاتِي».

یوحنا ١٤: ٢٧ـ ٢٩ 

27 ”«َسالًَما أَتُْرُك لَُكْم. َسالَِمي أُْعِطیُكْم. لَْیَس َكَما یُْعِطي اْلعَالَُم أُْعِطیُكْم أَنَا. الَ تَْضَطِرْب قُلُوبُُكْم َوالَ تَْرَھْب. 

28 َسِمْعتُْم أَنِّي قُْلُت لَُكْم: أَنَا أَْذَھُب ثُمَّ آتِي إِلَْیُكْم. لَْو ُكْنتُْم تُِحبُّونَنِي لَُكْنتُْم تَْفَرُحوَن ألَنِّي قُْلُت أَْمِضي إِلَى اآلِب، ألَنَّ أَبِي أَْعَظُم ِمنِّي.

29 َوقُْلُت لَُكُم اآلَن قَْبَل أَْن یَُكوَن، َحتَّى َمتَى َكاَن تُْؤِمنُوَن. 

یوحنا ١٥: ١-١٧ 

اُم.  1 «أَنَا اْلَكْرَمةُ اْلَحِقیِقیَّةُ َوأَبِي اْلَكرَّ

2 ُكلُّ ُغْصٍن فِيَّ الَ یَأْتِي بِثََمٍر یَْنِزُعھُ، َوُكلُّ َما یَأْتِي بِثََمٍر یُنَقِّیِھ ِلیَأْتَِي بِثََمٍر أَْكثََر. 

3 أَْنتُُم اآلَن أَْنِقیَاُء ِلَسبَِب اْلَكالَِم الَِّذي َكلَّْمتُُكْم بِِھ. 

 . 4 اُثْبُتُوا فِيَّ َوأَنَا فِیُكْم. َكَما أَنَّ اْلغُْصَن الَ یَْقِدُر أَْن یَأْتَِي بِثََمٍر ِمْن ذَاتِِھ إِْن لَْم یَثْبُْت فِي اْلَكْرَمِة، َكذِلَك أَْنتُْم أَْیًضا إِْن لَْم تَثْبُتُوا فِيَّ

5 أَنَا اْلَكْرَمةُ َوأَْنتُُم األَْغَصاُن. الَِّذي یَثْبُُت فِيَّ َوأَنَا فِیِھ ھذَا یَأْتِي بِثََمٍر َكثِیٍر، ألَنَُّكْم بِدُونِي الَ تَْقِدُروَن أَْن تَْفعَلُوا َشْیئًا. 

6 إِْن َكاَن أََحدٌ الَ یَثْبُُت فِيَّ یُْطَرُح َخاِرًجا َكاْلغُْصِن، فَیَِجفُّ َویَْجَمعُونَھُ َویَْطَرُحونَھُ فِي النَّاِر، فَیَْحتَِرُق. 

ُّْم فِيَّ َوثَبََت َكالَِمي فِیُكْم تَْطلُبُوَن َما تُِریدُوَن فَیَُكوُن لَُكْم.  7 إِْن ثَبَت

دُ أَبِي: أَْن تَأْتُوا بِثََمٍر َكثِیٍر فَتَُكونُوَن تَالَِمیِذي.  8 بِھذَا یَتََمجَّ

9 َكَما أََحبَّنِي اآلُب َكذِلَك أَْحبَْبتُُكْم أَنَا. اُثْبُتُوا فِي َمَحبَّتِي. 

10 إِْن َحِفْظتُْم َوَصایَاَي تَثْبُتُوَن فِي َمَحبَّتِي، َكَما أَنِّي أَنَا قَْد َحِفْظُت َوَصایَا أَبِي َوأَثْبُُت فِي َمَحبَّتِِھ. 

11 َكلَّْمتُُكْم بِھذَا ِلَكْي یَثْبَُت فََرِحي فِیُكْم َویُْكَمَل فََرُحُكْم. 

12 «ھِذِه ِھَي َوِصیَّتِي أَْن تُِحبُّوا بَْعُضُكْم بَْعًضا َكَما أَْحبَْبتُُكْم. 

13 لَْیَس ألََحٍد ُحبٌّ أَْعَظُم ِمْن ھذَا: أَْن یََضَع أََحدٌ نَْفَسھُ ألَْجِل أَِحبَّائِِھ. 

14 أَْنتُْم أَِحبَّائِي إِْن فَعَْلتُْم َما أُوِصیُكْم بِِھ. 

ْیتُُكْم أَِحبَّاَء ألَنِّي أَْعلَْمتُُكْم بُِكّلِ َما َسِمْعتُھُ ِمْن أَبِي.  یُكْم َعبِیدًا، ألَنَّ اْلعَْبدَ الَ یَْعلَُم َما یَْعَمُل َسیِّدُهُ، لِكنِّي قَْد َسمَّ 15 الَ أَُعودُ أَُسّمِ

16 لَْیَس أَْنتُُم اْختَْرتُُمونِي بَْل أَنَا اْختَْرتُُكْم، َوأَقَْمتُُكْم ِلتَْذَھبُوا َوتَأْتُوا بِثََمٍر، َویَدُوَم ثََمُرُكْم، ِلَكْي یُْعِطیَُكُم اآلُب ُكلَّ َما َطلَْبتُْم بِاْسِمي. 

17 بِھذَا أُوِصیُكْم َحتَّى تُِحبُّوا بَْعُضُكْم بَْعًضا. 



یوحنا ١٦: ١٦- ٣٣ 

16 بَْعدَ قَِلیل الَ تُْبِصُرونَنِي، ثُمَّ بَْعدَ قَِلیل أَْیًضا تََرْونَنِي، ألَنِّي ذَاِھٌب إِلَى اآلِب». 

17 فَقَاَل قَْوٌم ِمْن تَالَِمیِذِه، بَْعُضُھْم ِلبَْعٍض: «َما ُھَو ھذَا الَِّذي یَقُولُھُ لَنَا: بَْعدَ قَِلیل الَ تُْبِصُرونَنِي، ثُمَّ بَْعدَ قَِلیل أَْیًضا تََرْونَنِي، َوألَنِّي ذَاِھٌب إِلَى اآلِب؟». 

18 فَقَالُوا: «َما ُھَو ھذَا اْلقَِلیُل الَِّذي یَقُوُل َعْنھُ؟ لَْسنَا نَْعلَُم بَِماذَا یَتََكلَُّم!». 

19 فَعَِلَم یَُسوُع أَنَُّھْم َكانُوا یُِریدُوَن أَْن یَْسأَلُوهُ، فَقَاَل لَُھْم: «أََعْن ھذَا تَتََساَءلُوَن فِیَما بَْینَُكْم، ألَنِّي قُْلُت: بَْعدَ قَِلیل الَ تُْبِصُرونَنِي، ثُمَّ بَْعدَ قَِلیل أَْیًضا تََرْونَنِي. 

ُل إِلَى فََرحٍ.  20 اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَُّكْم َستَْبُكوَن َوتَنُوُحوَن َواْلعَالَُم یَْفَرُح. أَْنتُْم َستَْحَزنُوَن، َولِكنَّ ُحْزنَُكْم یَتََحوَّ

دَّةَ ِلَسبَِب اْلفََرحِ، ألَنَّھُ قَْد ُوِلدَ إِْنَساٌن فِي اْلعَالَِم.  ْفَل الَ تَعُودُ تَْذُكُر الّشِ 21 اَْلَمْرأَةُ َوِھَي تَِلدُ تَْحَزُن ألَنَّ َساَعتََھا قَْد َجاَءْت، َولِكْن َمتَى َولَدَِت الّطِ

22 فَأَْنتُْم َكذِلَك، ِعْندَُكُم اآلَن ُحْزٌن. َولِكنِّي َسأََراُكْم أَْیًضا فَتَْفَرُح قُلُوبُُكْم، َوالَ یَْنِزُع أََحدٌ فََرَحُكْم ِمْنُكْم. 

23 َوفِي ذِلَك اْلیَْوِم الَ تَْسأَلُونَنِي َشْیئًا. اَْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكْم: إِنَّ ُكلَّ َما َطلَْبتُْم ِمَن اآلِب بِاْسِمي یُْعِطیُكْم. 

24 إِلَى اآلَن لَْم تَْطلُبُوا َشْیئًا بِاْسِمي. اُْطلُبُوا تَأُْخذُوا، ِلیَُكوَن فََرُحُكْم َكاِمًال. 

25 «قَْد َكلَّْمتُُكْم بِھذَا بِأَْمثَال، َولِكْن تَأْتِي َساَعةٌ ِحیَن الَ أَُكلُِّمُكْم أَْیًضا بِأَْمثَال، بَْل أُْخبُِرُكْم َعِن اآلِب َعالَنِیَةً. 

26 فِي ذِلَك اْلیَْوِم تَْطلُبُوَن بِاْسِمي. َولَْسُت أَقُوُل لَُكْم إِنِّي أَنَا أَْسأَُل اآلَب ِمْن أَْجِلُكْم، 

27 ألَنَّ اآلَب نَْفَسھُ یُِحبُُّكْم، ألَنَُّكْم قَْد أَْحبَْبتُُمونِي، َوآَمْنتُْم أَنِّي ِمْن ِعْنِد هللاِ َخَرْجُت. 

28 َخَرْجُت ِمْن ِعْنِد اآلِب، َوقَْد أَتَْیُت إِلَى اْلعَالَِم، َوأَْیًضا أَتُْرُك اْلعَالََم َوأَْذَھُب إِلَى اآلِب». 

29 قَاَل لَھُ تَالَِمیذُهُ: «ُھَوذَا اآلَن تَتََكلَُّم َعالَنِیَةً َولَْسَت تَقُوُل َمثًَال َواِحدًا. 

30 اَآلَن نَْعلَُم أَنََّك َعاِلٌم بُِكّلِ َشْيٍء، َولَْسَت تَْحتَاُج أَْن یَْسأَلََك أََحدٌ. ِلھذَا نُْؤِمُن أَنََّك ِمَن هللاِ َخَرْجَت». 

31 أََجابَُھْم یَُسوُع: «أَآلَن تُْؤِمنُوَن؟ 

تِِھ، َوتَتُْرُكونَنِي َوْحِدي. َوأَنَا لَْسُت َوْحِدي ألَنَّ اآلَب َمِعي.  قُوَن فِیَھا ُكلُّ َواِحٍد إِلَى َخاصَّ 32 ُھَوذَا تَأْتِي َساَعةٌ، َوقَْد أَتَِت اآلَن، تَتَفَرَّ

33 قَْد َكلَّْمتُُكْم بِھذَا ِلیَُكوَن لَُكْم فِيَّ َسالٌَم. فِي اْلعَالَِم َسیَُكوُن لَُكْم ِضیٌق، َولِكْن ثِقُوا: أَنَا قَْد َغلَْبُت اْلعَالََم». 

یوحنا 17: 8-1 

دََك اْبنَُك أَْیًضا،  ِد اْبنََك ِلیَُمّجِ 1 تََكلََّم یَُسوُع بِھذَا َوَرفََع َعْینَْیِھ نَْحَو السََّماِء َوقَاَل: «أَیَُّھا اآلُب، قَْد أَتَِت السَّاَعةُ. َمّجِ

2 إِْذ أَْعَطْیتَھُ ُسْلَطانًا َعلَى ُكّلِ َجَسٍد ِلیُْعِطَي َحیَاةً أَبَِدیَّةً ِلُكّلِ َمْن أَْعَطْیتَھُ. 

3 َوھِذِه ِھَي اْلَحیَاةُ األَبَِدیَّةُ: أَْن یَْعِرفُوَك أَْنَت اِإللھَ اْلَحِقیِقيَّ َوْحدََك َویَُسوَع اْلَمِسیَح الَِّذي أَْرَسْلتَھُ. 

ْدتَُك َعلَى األَْرِض. اْلعََمَل الَِّذي أَْعَطْیتَنِي ألَْعَمَل قَْد أَْكَمْلتُھُ.  4 أَنَا َمجَّ

ْدنِي أَْنَت أَیَُّھا اآلُب ِعْندَ ذَاتَِك بِاْلَمْجِد الَِّذي َكاَن ِلي ِعْندََك قَْبَل َكْوِن اْلعَالَِم.  5 َواآلَن َمّجِ

6 «أَنَا أَْظَھْرُت اْسَمَك ِللنَّاِس الَِّذیَن أَْعَطْیتَنِي ِمَن اْلعَالَِم. َكانُوا لََك َوأَْعَطْیتَُھْم ِلي، َوقَْد َحِفُظوا َكالََمَك. 

7 َواآلَن َعِلُموا أَنَّ ُكلَّ َما أَْعَطْیتَنِي ُھَو ِمْن ِعْنِدَك، 

8 ألَنَّ اْلَكالََم الَِّذي أَْعَطْیتَنِي قَْد أَْعَطْیتُُھْم، َوُھْم قَبِلُوا َوَعِلُموا یَِقینًا أَنِّي َخَرْجُت ِمْن ِعْنِدَك، َوآَمنُوا أَنََّك أَْنَت أَْرَسْلتَنِي. 

یوحنا ١٧: ٢٠ـ ٢٦ 



20 «َولَْسُت أَْسأَُل ِمْن أَْجِل ھُؤالَِء فَقَْط، بَْل أَْیًضا ِمْن أَْجِل الَِّذیَن یُْؤِمنُوَن بِي بَِكالَِمِھْم، 

21 ِلیَُكوَن اْلَجِمیُع َواِحدًا، َكَما أَنََّك أَْنَت أَیَُّھا اآلُب فِيَّ َوأَنَا فِیَك، ِلیَُكونُوا ُھْم أَْیًضا َواِحدًا فِینَا، ِلیُْؤِمَن اْلعَالَُم أَنََّك أَْرَسْلتَنِي. 

22 َوأَنَا قَْد أَْعَطْیتُُھُم اْلَمْجدَ الَِّذي أَْعَطْیتَنِي، ِلیَُكونُوا َواِحدًا َكَما أَنَّنَا نَْحُن َواِحدٌ. 

ِلیَن إِلَى َواِحٍد، َوِلیَْعلََم اْلعَالَُم أَنََّك أَْرَسْلتَنِي، َوأَْحبَْبتَُھْم َكَما أَْحبَْبتَنِي.  23 أَنَا فِیِھْم َوأَْنَت فِيَّ ِلیَُكونُوا ُمَكمَّ

24 أَیَُّھا اآلُب أُِریدُ أَنَّ ھُؤالَِء الَِّذیَن أَْعَطْیتَنِي یَُكونُوَن َمِعي َحْیُث أَُكوُن أَنَا، ِلیَْنُظُروا َمْجِدي الَِّذي أَْعَطْیتَنِي، ألَنََّك أَْحبَْبتَنِي قَْبَل إِْنَشاِء اْلعَالَِم. 

ا أَنَا فَعََرْفتَُك، َوھُؤالَِء َعَرفُوا أَنََّك أَْنَت أَْرَسْلتَنِي.  ، إِنَّ اْلعَالََم لَْم یَْعِرْفَك، أَمَّ 25 أَیَُّھا اآلُب اْلبَارُّ

فُُھْم، ِلیَُكوَن فِیِھُم اْلُحبُّ الَِّذي أَْحبَْبتَنِي بِِھ، َوأَُكوَن أَنَا فِیِھْم».  ْفتُُھُم اْسَمَك َوَسأَُعّرِ 26 َوَعرَّ

نقرأ معًا إشعیاء 40: 8

ا َكلَِمُة إِلِھَنا َفَتْثُبُت إِلَى األَبَِد». ”يَبَِس اْلُعْشُب، َذُبَل الزَّْھُر. َوأَمَّ

لنصلي معا. 

یا یسوع، نشكرك على كلمات التشجیع والحق التي شاركتھا مع أتباعك قبل موتك. قلوبنا ثقیلة عندما نتذكر المرات العدیدة التي فشلنا في ثقتنا بك وطاعتك. لكن قلوبنا

ملیئة بالفرح عندما نتذكر المغفرة والحیاة التي نتلقاھا منك، عندما نؤمن باسمك. ساعدنا في أن نحبك من كل قلوبنا وروحنا وقوتنا وعقلنا. وساعدنا في أن نحب جیراننا

بنفس الطریقة التي أحببتنا بھا، حتى یختبر الجمیع حب یسوع ألنفسھم. نصلي كل ھذا باسمك المقدس. 

آمین.
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