
  يوحناإنجيل 
  

  حتى تؤمنوا
  

  صور النعمة والحق التي تعلن أن الرب يسوع ابن هللا
  
  تب ھذا السفراك
  

  .يوحنا الرسول، أحد تالميذ الرب يسوع االثني عشر األوائل
  

  ُ وأين كتب؟وقت كتابته
   

له في الخمسينات من القرن األول برغم أن بعض الباحثين يدللون أن السفر يمكن أن يؤرخ ( ميالدية 95 و 80في وقت ما بين سنة 
  .وربما كان يوحنا في مدينة أفسس التي تقع اليوم في تركيا). م70الميالدي وال يتعدى تاريخ كتابته سنة 

  
  ُلمن كتب؟

  
من خالل  تعلم أن الخالص يأتي  كانتإلى أتباع الرب يسوع من غير اليھود، خاصة أولئك الذين كانوا يصارعون الفلسفات اليونانية، التي

ًمعرفة خاصة، وأن الرب يسوع كان شخصا إلھيا  أما يوحنا فيصر على أن الحصول على الخالص يكون باإليمان بابن . ًوليس بشريا بحقً
  .هللا، الرب يسوع، الذي جاء في جسد بشري

  
  ُلماذا كتب؟

  
فھو يريد أن ينال ) 31: 20." (ياة باسمه إذ تؤمنونولكي تكون لكم ح. لتؤمنوا بأن يسوع ھو المسيح، ابن هللا: "يشرح يوحنا بنفسه ذلك

  .الناس الحياة األبدية بمعرفة يسوع المسيح
  

  يوحناكيف تقرأ إنجيل 
  

ًفيقدم البعض إلھا للقوة واالنتقام، والبعض اآلخر يعبد إلھا صامتا ال يبالي بالمتألمين؛ بينما يقدم فريق ثالث . يقدم عالمنا آلھة متنوعة للعبادة ً ً
ًا غامضا ال يمكن التعرف عليه ويحوإلھ التملك والشھرة " آلھة"وبعض الناس يعبدون .  كل البشرية في محيط عالمي كبير من التماثيليً

يوحنا يصور ھذا اإلله المتفرد، المعلن في وإنجيل . ًإال أنه يوجد إيمان واحد يحث على عبادة شخص ُيعرف أساسا بحبه الباذل. والتسلية
  .اإلله الذي ظھر في جسد بشري –شخص الرب يسوع المسيح 

  
  . من ھو وما الذي جاء ليعمله–بينما أنت تتفحص ھذه الرواية عن حياة يسوع، ستواجھك بعض اإلعالنات الجميلة المذھلة عن يسوع 

ويخبرنا يوحنا أنه اختار فقط .  االبن، الذي جاء في الجسد–ن الرب يسوع ھو هللا كتب يوحنا إنجيله بھدف واضح صريح ھو أن يبين لك أ
َوأشياُء أخُر كثيرة صنعھا ": وبالفعل، يقول يوحنا. ًقليال من الكثير الجدير بالذكر الذي عمله الرب يسوع حتى يساعدنا في فھم من ھو َ َ َ َ ََ َ ٌَ ِ ُ ْ َ

ًيُسوُع إن كتبت واحَدة واحَدة  ًِ ِ َِ َ َ َْ ُ ْ َفلست أظن أن العالم نفسُه يسُع الكتب المكتوبةِ ُ ُ ُ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ْْ ْ َْ ََ َّ َُّ َُ ُ َآمين. ْ ولكن لماذا يروي لنا ) 25: 21 (" .ِ
ِولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه"يوحنا ھذه القصص المختارة؟ حتى ينشأ رد فعل إيماني في قلوبنا حتى  ِ ِْ ِْ ٌِ َ َ َ َ َْ ُْ ُ َ ُْ َ َ َ.") 20 :31(  

  
ويسجل يوحنا سبع معجزات تصل إلى الذروة في قيامة الرب . ى نحو خاص مشاھد النور والحياة التي تصف عمل هللا في العالمعلالحظ 

ًوُيضمِّن يوحنا إنجيله أيضا عظات مختلفة للرب . يسوع، التي يراھا يوحنا البرھان غير القابل للدحض على أن الرب يسوع ھو ابن هللا
ًتنبه أيضا بوجه خاص إلى كل عبارات . ، تشرح ھدف حياة يسوع)16-13، 10، 6أصحاحات (ناجيل األخرى يسوع غير موجودة في األ

ًفھي تحمل لك سببا كافيا ألن تؤمن". أنا ھو"يسوع  ً!  


